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  الباب الثاين
  موقف الرافضة من األئمة األربعة

  توطئة
  يف بيان موقف الرافضة من األئمة

  ومن مذاهبهم إمجالًا
 بني أئمة السنة ورُءوس الرفض؛ إذ إنَّ ما يؤمن بـه         -عرب التاريخ والعصور  - مل يكن قط وفاق   

 ما عليه الطرف اآلخر سواٌء يف العقيدة أو يف          )١(ويعمل به ويدعو إليه كل طرٍف منهما على نقيض        
الفروع، كيف ال والروافض يشهدون على أنفسهم أم ال جيتمعون مع أهل السنة على إلٍه وال على     

نيب !  
إنا مل جنتمع معهم على إلـٍه وال  «: وقد جاء هذا بصريح العبارة عن نعمة اهللا اجلزائري يف قوله       

 نبيه، وخليفته بعده أبو  إنَّ رم هو الذي كان حممد       : على نيب وال على إماٍم؛ وذلك أم يقولون       
 نبيه أبو بكر لـيس   إن الرب الذي خليفة   : بكر، وحنن ال نقول ذا الرب وال بذلك النيب، بل نقول          

  ! )٢(»ربنا، وال ذلك النيب نبينا
فمن هذا املنطلق كان موقف أعالم الرفض وأقطابه قدميا وحديثًا من أئمة املـذاهب الـسنية                

وال ينبغي أن يستغرب هذا منهم حباٍل، فقد نصبوا العداء ملـن هـم   . األربعة وأتباعهم موقف عداءٍ  
  . رضي اهللا تعاىل عنهم وأرضاهم- وأزواجه ل اهللا أفضل من هؤالء وأكمل؛ صحابة رسو

وهذا املوقف العدائي جتاه السنة ومحاا يتِخذُ أشكالًا وأبعادا خمتلفةً من حني آلخر، كما أنـه                
ينشط حينا ويضعف حينا آخر حسب الظروف والبيئة واملتغريات، سـواء االجتماعيـة منـها أو                

ذلك، ومن صور هذا العداء السافر الذي عرف قدميا نبـزهم أهـل     السياسية أو االقتصادية أو غري      

                                                                                                                         

ف النقيضني فال جيتمعـان وال      النقيض مثل الضد؛ إال أن الضدين وإن كانا ال جيتمعان لكنهما يرتفعان، خبال            ) 1(
  ). ٢٤٥ و ١٣٧: التعريفات للجرجاين ص. (يرتفعان كالعدم والوجود

  . ٢/٢٧٨األنوار النعمانية ) 2(
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  . )١(السنة عموما بألقاب الذم والقدح؛ كتسميتهم باربة أو الناصبة أو العامة
  . )٢(وشأم يف ذلك شأن بقية أصحاب البدع وأرباب األهواء

فالن مجرب عِلمنا : نه جهمي، ومن قالفالن مشبه عِلمنا أ: من قال«: قال اإلمام علي بن املديين
  . )٣(»فالن ناصيب علمنا أنه رافضي: أنه قدري، ومن قال

وعالمـة  «: - رمحهما اهللا  -فيما يرويه عنه ابنه احلافظ أبو حممد      -وقال اإلمام أبو حامت الرازي      
يدون إبطال اآلثار، تسميتهم أهل السنة حشوية ير: أهل البدع الوقيعة يف أهل األثر؛ وعالمة الزنادقة       

، وال  )٤(تسميتهم أهل السنة ناصبة   : وعالمة الرافضة .. تسميتهم أهل السنة مشبهة   : وعالمة اجلهمية 
  . )٥(»يلحق أهل السنة إال اسم واحد ويستحيل أن جتمعهم هذه األمساء

مـن عـرف حقـوق      : وهكذا قالت الرافضة  .. «: وقال اإلمام ادد حممد بن عبد الوهاب      
  . )٦(» وأحبهم ومل يغل فيهم، رموه ببغض أهل بيت رسول اهللا ب رسول اهللا أصحا

وقد رد ذلك كلّه عليهم عاملُ املدينة وإمامها مالك بن أنس رمحه اهللا حيث سئل عن النواصب                 
: ، قال القاضي عيـاض    »رفضوا احلق ونصبوا له العداوة والبغضاء     : هم الروافض «: من هم؟ فقال  

  . )١(» أهل احلق، فمن رفَض واحدا منهم فقد ناصب احلق)٧(األربعةمعناه أن «
                                                                                                                         

فـروع  (، وتـسميتهم بالناصـبة يف   )٧٠ - ٣/٦٢الصراط املستقيم : (  تسميتهم أهل السنة باربة يف :انظر) 1(
: كشف األسـرار للخمـيين، ص     (تسميتهم بالعامة يف    ، و )١٠٣/٢٧٨، والبحار للمجلسي    ٨/٢٤٣الكايف  
١٧١ .(  

مسائل اجلاهلية اليت خالف فيها رسـول  : وقد عد اإلمام حممد بن عبد الوهاب ذلك من مسائل اجلاهلية، انظر      ) 2(
  . ١٠٠:  أهل اجلاهلية، صاهللا 

  ).١/١٦٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي ) 3(
 قال الـسي يف     -يف زعمهم -ا العداوة ألهل البيت أو لعلي رضي اهللا عنه خاصة           يقصدون بذلك أم نصبو   ) 4(

جمموع فتاوى شـيخ  : وراجع» ال يتزوج املؤمن ناصبة، وال يتزوج الناصب مؤمنةً   «: ١٠٣/٢٧٨حبار األنوار   
  ). ٧٣ - ٣/٧٢(اإلسالم 

، يف  ١٢٠ - ١١٨: بوين، ص عقيدة السلف للصا  : ، وراجع )٢٠١ - ١/٢٠٠: (شرح أصول السنة لاللكائي   ) 5(
  . الرد على أهل البدع عموما فيما ينبزون به أهل السنة من األلقاب

  . ١٧٦: ، ص)الرسائل الشخصية: القسم اخلامس(مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ) 6(
  . يعين اخللفاء األربعة رضي اهللا عنهم) 7(
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وصور معاداة الروافض ألهل السنة واجلماعة عموما، وأئمة مذاهبهم الفقهية األربعة خصوصا            
  . كثرية ومتنوعة، أكتفي هنا بإيراد مناذج منها فقط من أقوال علمائها القدماء منهم واملعاصرين

، حىت زعم بعضهم أن التسمية إمنا استحدثت        »أهل السنة واجلماعة  «اسم  ومن ذلك طعنهم يف     
 علي بمعاوية س يت أهل السنة-رضي اهللا عنهما-حني سنة، وبه مسالسن ى ذلك عام٢(! فمس( .  

 اسم السنة واجلماعـة     )٣(أطلق أنصار معاوية ومتبعوا سنته    «: ويقول بعض معاصريهم ما نصه    
واسم الشيعة على أنصار علي ومواليه، واشتهر كال االمسني يف ذلك الوقت بعـد أن         على أنفسهم،   

  .)٤(»كانا، ومل يزاال مشتهرين إىل اليوم
وجيدر باإلشارة هنا ما وقع فيه هذا الرافضي من أخطاء بعضها ينايف ما يدعيه السواد األعظـم         

-روافض بالشيعة يف زمن معاويـة       من الرافضة أنفسهم؛ كزعمهم أن أهل السنة هم الذين نبزوا ال          
  ! رضي اهللا عنه

وهم فرقة علي   «:  يقول يف تعريفه للشيعة    )٥(فهذا شيخهم وخبري الِفرِق عندهم احلسن النوخبيت      
 وبعده معروفون بانقطـاعهم إليـه والقـول         بن أيب طالب املسمون بشيعة علي يف زمان النيب          

  . )٦(»بإمامته
غريه من علماء الرافضة من أن اسم الشيعة كان معروفًا منذ العهد      وما نص عليه النوخبيت ههنا و     

 كاٍف يف إبطال هذه الفرية الرافضية اليت حاول تروجيهـا هـذا الرافـضي     -مع بطالنه - )٧(النبوي
  . املعاصر

                                                                                                                                     
  ).٢/٤٩ (ترتيب املدارك، للقاضي عياض، املطبغة املغربية،) 1(
  . ٣/٨٤ الصراط املستقيم للبياضي :انظر) 2(
  . ال واهللا، ما هي سنة معاوية رضي اهللا عنه وإمنا سنة املصطفى ) 3(
  . ٤٣: الشيعة يف التاريخ، ص: الكالم للمؤلف الرافضي حممد حسني الزين يف كتابه) 4(
  . أبو حممد- احلسن بن موسى النوخبيت :هو) 5(

فيلـسوف  «: ، وقال العاملي»شيخنا املتكلم، املربز على نظرائه يف زمانه قبل الثالمثائة وبعدها        «: قال عنه النجاشي  
  ). ٢/٧٨، وأمل اآلمل للحر العاملي ٦٣رجال النجاشي ص . (»إمامي

  . ٢ وانظر أيضا ص ١٧فرق الشيعة للنوخبيت ص ) 6(
  ! من الكتاب املشار إليه آنفًا٣٧ و ٣٦ و ٣٥ و ٣٠وهو ما أقر به املؤلف الرافضي نفسه يف صفحات ) 7(
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- )١( نفـسه بل يذهبون إىل أبعد من هذا إذ يدعون أن أول من وضع بذرة التشيع هو النيب       
  . والعياذ باهللا

، فليس خيفى على كل ذي ِحجا أن أهل السنة إمنا يتبعون            »سنة معاوية «وأما اختالقه ما أمساه     
  .  ال إىل سنة أحٍد غريهوينتسبون إىل سنة حممد 

قـد  : فإن قال قائل  «: قال العالمة ابن اجلوزي يف تعريف أهل السنة واجلماعة وبيان حقيقتهم          
ا البدعة؟ وال ريب يف أن أهل النقل واألثر املتبعني آثـار  مدحت السنة وذممت البدعة، فما السنة وم      

  . )٢(» وآثار أصحابه هم أهل السنة، ألم على تلك الطريق اليت مل يحدثْ فيها حادثٌرسول اهللا 
فمن قال بالكتاب والسنة واإلمجاع كان مـن أهـل الـسنة            «: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

  . )٣(»واجلماعة
:  أنه قال  -رحم اهللا اجلميع  -اإلمامان يتفق كذلك مع ما جاء عن اإلمام مالك          وما قاله هذان    

  . )٤(»الذين ليس هلم لقب يعرفون به ال جهمي وال قدري وال رافضي: أهل السنة«
ومما سود به الروافض كتبهم من مواقف عدائية جتاه أئمة السنة األربعة وغريهم، ما أخرجـه                

إمنا أُمر الناس أن يـأتوا هـذه   «: -وهو مستقبل الكعبة-لباقر أنه قال الكليين بسنده إىل أيب جعفر ا  
 وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمـن       ﴿: األحجار فيطوفوا ا مث يأْتونا فَيعِلمونا ِواليتهم لنا وهو قول اهللا          

  . تنا إىل والي-مث أومأ بيده إىل صدره- )٥(﴾وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى
 فأُريك الصادين عن دين اهللا، مثّ نظر إىل أيب حنيفة وسفيان الثوري يف ذلك               )٦(يا سدير : مث قال 

هؤالء الصادون عن دين اهللا بال هدي من اهللا وال كتاٍب منري،            : الزمان وهم ِحلَق يف املسجد، فقال     
  ا يم فجال الناس فلم جيدوا أحدم عن اهللا تبارك وتعـاىل  إن هؤالء األخابث لو جلسوا يف بيوهِبرخ

                                                                                                                         

  . ١١٨، ص»أصل الشيعة وأصوهلا«حممد حسني آل كاشف الغطاء يف :  ما قاله شيخهم:انظر) 1(
  . ٢٥ - ٢٤: تلبيس إبليس البن اجلوزي، ص) 2(
  ). ٣/٣٤٦(جمموع الفتاوى ) 3(
  ).١/١٧٢(، وترتيب املدارك ٣٥: االنتقاء، ص) 4(
  . ٨٢: سورة طه) 5(
  . و راوي هذا اخلربه) 6(
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  . )١(» حتى يأتونا فنخربهم عن اهللا تبارك وتعاىل وعن رسوله وعن رسوله 
ذكر نبذة عن أحوال أئمتهم األربعة وسائر علمائهم املبتدعة، وما          «: )٢(ويقول شيخهم األوايل  

، ومـن  )٣(لبدع الكسيفةأحدثوه يف الدين من البدع الفظيعة، ال سيما من بينهم أبو حنيفة صاحب ا 
   )٤(!»ليس له من اهللا خيفة

من خـري   «:  أن رجلًا من الرافضة سأل مالكًا رمحه اهللا        )٥(»الترتيب«وذكر القاضي عياض يف     
مث مـن؟   : مث عمر، قال  : مث من؟ قال مالك   : أبو بكر، قال  : ، فقال مالك  »الناس بعد رسول اهللا     

واهللا ال «:  فكان جواب هذا السائل الرافضي أن قال لإلماماخلليفة املقتول ظلما؛ عثمان،: قال مالك
  . »أجالسك أبدا

إن اخلالفة مل تزين عليا بـل       «: ومسع رافضي آخر من شخٍص يحدثُ عن اإلمام أمحد أنه قال          
قد أخرجت نصف ما كان يف قليب على أمحد بـن حنبـل مـن               «: ، فقال الرافضي  )٦(»علي زينها 
، هكذا، وبكل صراحٍة ووقاحة يعلن الرجل ما يِكنه من عداوة وبغٍض هلذا اإلمام، ولئن      )٧(!»البغض

كان الرجل صادقًا يف كون نصف ما يف قلبه من بغض إمام من أئمة أهل السنة أمحد بن حنبل قـد                
فما أشبه أين النصف اآلخر، وملاذا خيرج نصف دون النصف اآلخر؟   : خرج منه، فهل لنا أن نتساءل     

ومن أصدق من   -لقد نبأنا العليم اخلبري عن أمثال هؤالء يف كتابه احلكيم حيث قال             ! الليلة بالبارحة 
  . )٨(أَكْبر﴾ ﴿قَد بدِت الْبغضاُء ِمن أَفْواِهِهم وما تخِفي صدورهم -اهللا حديثًا

                                                                                                                         

  ). ٣٩٣ - ١/٣٩٢(أصول الكايف ) 1(
:  يوسف بن أمحد بن إبراهيم الدرازي، األوايل، البحراين، من علماء الرافضة بـالبحرين، مـن مؤلفاتـه                :هو) 2(

 - ١٣/٢٦٨معجم املؤلفني   (هـ ودفن ا    ١١٨٦تويف بكربالء عام    . سالسل احلديد يف تقييد ابن أيب احلديد      
٩ .(  

  ). ١٠٩٦القاموس ص : انظر(الغليظة : بالثاء، أي» الكثيفة«ذا يف األصل، ولعل الصواب هك) 3(
، )خمطـوط (أ  / ٦٤٨ الصارم احلديد يف عنق صاحب سالسل احلديد أليب الفوز حممـد الـسويدي ق              :انظر) 4(

  . وسالسل احلديد لألوايل
  ). ١٧٥ - ١/١٧٤(» ترتيب املدارك«) 5(
  . رمحهما اهللا-، من رواية عبد اهللا بن أمحد عن أبيه )١/١٣٥( يف تاريخ بغداد أخرجه اخلطيب البغدادي) 6(
  . ٢١٢: مناقب اإلمام أمحد، البن اجلوزي، ص) 7(
  . ١١٨: سورة آل عمران) 8(
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  : ض شعرائهمومن صور عدائهم لألئمة األربعة أيضا ما جاء على لسان بع
  إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا 
   ينجيك يوم البعث من أمل النار
  فدع عنك قول الشافعي ومالك

   )١( وأمحد والنعمان أو كعب األحبار
  ووال أناسا قَولُهم وحِديثُهم

   )٢( روى ِجدنا عن جربئيل عن الباري
م بالتكفري الصريح هلؤالء األئمة أو   واألمر ال ينتهي عند حدود ما تقدم ذكره، بل يصرح بعضه          

  .بعضهم
هل رأيت حجة كـافٍر     «:  لصاحٍب له  )٣(قول الفضال بن احلسن بن فضال الكويف      : ومن ذلك 

  . )٤(، يعين بالكافر أبا حنيفة رمحه اهللا»علت على مؤمٍن؟
: لعن ياسر اخلادم، عن الرضا، أنه سئل عن القرآن فقـا : وبلعنهم؛ كما جاء يف تفسري العياش  

  . )٥(»لعن اهللا املرجئة ولعن اهللا أبا حنيفة؛ إنه كالم اهللا غري خملوق«
وعداوة الرافضة ألهل السنة ال تقتصر على أئمة املذاهب األربعة بـل تتعـداهم إىل أتبـاعهم         

هذا وقد  «: كذلك، وأنقل هنا ما قاله األوايل عن اإلمام أيب بكر الرازي اجلصاص احلنفي رمحه اهللا              
ثبوت العصمة ألويل األمر يف اآلية املذكورة أيضا اإلمام الرازي، ولكنه خص أويل األمـر         وافقنا يف   

                                                                                                                         

 كعب األحبار بن ماتع، ويكىن أبا إسحاق، كان يهوديا فأسلم، وقدم املدينة، مث خرج إىل الشام فـسكن          :هو) 1(
: صفة الصفوة البـن اجلـوزي  ( هـ ٣٢عن عمر وعائشة وصهيب رضي اهللا عنهم، وتويف عام محص، أسند  

٢٠٥ - ٤/٢٠٣ .(  
، مـع بعـض     ٣/٢٠٧، والبياضي يف الـصراط املـستقيم        ١٠٨/١١٧ذكرها ذا اللفظ السي يف البحار       ) 2(

ارض به بعض أهل السنة     ، وما ع  )٤/١٠٣(منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم      : االختالف يف األلفاظ، وانظر   
  ). ٤/١٢٨(هذه األبيات يف 

  . مل أقف على ترمجته) 3(
  . ٢٣١/-١٠، وحبار األنوار للمجلسي ٤٤ الفصول املختارة للمفيد، ص :انظر) 4(
  . ٢٩٣ - ٢/٢٩٢، وانظر حنوه يف البحار ١/٨تفسري العياشي ) 5(
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 على عاداته من تشكيكاته ومغالطاته، واحلمل على جمموع األمة كما ذكره هـذا           )١(مبجموع األمة 
 وظهـور   وسابقتها مما ال يتم يف حاٍل من األحوال، ملا فيه من مزيد اإلشكال   )٢(الضال يف هذه اآلية   

  . )٣(»االختالل
هذا عن موقف الرافضة من األئمة بذوام، فهل جنت مذاهبهم كذلك مـن نـصب العـداء             

  . الرافضي؟ كلّا
فعلماء الرافضة وعامتهم كثريو الطعن يف املذاهب السنية الفقهية األربعة، بـل ويزعمـون أن               

ب ضعيفة ومرجوحة، قال عبد     مذهبهم الفقهي اجلعفري هو الراجح وأن سائر املذاهب السنية مذاه         
  . )٦(» على رجحان شيء من مذاهبهم فضلًا عن وجوا)٥(ال دليل للجمهور«: )٤(احلسني املوسوي

وصرح يف موضع آخر بأن تكليف الرافضة باتباع مذهب من مذاهب أهل السنة الفقهية ترجيح 
  . )٧(للمرجوح

ىل الرجوع إىل مذهب أهل احلق، بدلًا مـن   بعينه وانتقد من يدعوهم إ     )٨(وهذا ما قاله القزويين   
إن مجع الكلمة ومل الشعث «: حماوالت عقيمة جلذب هل السنة إىل صفوفهم بدعوى التقريب، فقال

ليسا موقوفني على رجوع الشيعة إىل هذه املذاهب، بل تكليفهم بذلك ترجيح بال مرجح، بل هـو         

                                                                                                                         

، )دار الكتاب العريب، بـريوت    : ، ط ٢/٢١١ (، و )٣/١٧٨( أحكام القرآن أليب بكر الرازي اجلصاص        :انظر) 1(
  ).١٤٩ - ١٠/١٤٨(» التفسري الكبري«وبنحوه قال الفخر الرازي الشافعي أيضا يف تفسريه 

  ].٥٩: ءالنسا[ ﴾... ِمنكُميا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر﴿: يعين قول اهللا تعاىل) 2(
فهد بن ضويان السحيمي يف رسالة علمية       /  اجلزء الذي قام بتحقيقه د     -الصارم احلديدي للسويدي    : نقلًا عن ) 3(

  . ٥٢١: باجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، ص
ة  عبد احلسني بن شرف الدين املوسوي، العاملي، ولد باملشهد الكاظمي، وقدم لبنان، فكان مرجع الطائف               :هو) 4(

  ). ٥/٨٧معجم املؤلفني (هـ ١٣٧٧الشيعية فيها، وا تويف عام 
هكذا يسمون أهل السنة باجلمهور تسمية ذم ال مدح، متاما كما تسميهم املعتزلة باحلـشوية ظلمـا وتانـا،     ) 5(

  ). ١٨٦ - ٣/١٨٥(جمموع الفتاوى : وراجع
  . ٤٠: املراجعات لـ عبد احلسني املوسوي، ص) 6(
  . ٤٢: صدر نفسه، صامل) 7(
  . الشيعة يف عقائدهم وأحكامهم: رافضي معاصر، صاحب كتاب: أمري حممد الكاظمي القزويين) 8(
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  . )١(»ترجيح للمرجوح على الراجح
ضة علماء وعواما من أئمة أهل السنة ومذاهبهم على وجه اإلمجال، فلنشرع هذا هو موقف الراف

  . بعد ذلك يف تناول مواقفهم على وجه التفصيل، وباهللا تعاىل التوفيق
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ٩٠، وانظر أيضا ص ٩٣الشيعة يف عقائدهم وأحكامهم ألمري حممد الكاظمي القزويين ص) 1(
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  الفصل األول
  افتراءات الرافضة على األئمة األربعة
  وعلى مذاهبهم وبيان بطالن ذلك

  املبحث األول
  االفتراءات العامة

   األولاملطلب
  دعوى أن األئمة األربعة كلهم أشاعرة يف األصول وخمتلفون فقط يف الفروع

، وتبعـه يف ذلـك      )١(وقد تزعم إطالق هذه الفرية بعض علمائهم كاملوسوي يف املراجعـات          
  . )٢(الشيعة يف عقائدهم: القزويين يف

ألربعة وأتبـاعهم ـذه    فقد كان من أكثرهم صراحةً يف رمي األئمة ا        )٣(أما حممد جواد مغنية   
احلنفي، واملالكي، والشافعي، واحلنبلي، مذاهب : فاملذاهب األربعة«: ومما قاله يف هذا الصدد. التهمة

  . )٤(»!فقهية ختتلف يف الفروع، وتتفق على األخذ يف أصول األشاعرة
  : واجلواب عن هذا يتلخص يف النقاط اآلتية

عرية األئمة األربعة، أو أشعرية مذاهبهم يف األصول أو       أعين أش - أن من أطلق هذه الكذبة       :أولًا
 أحد رجلني اثنني ال ثالث هلما؛ فإما أن يكون جاهلًا جهلًا مركبا، أو حمبا إلثارة الـشبهة                  -العقيدة

  . مهما كانت واهية، ومنافية للمعقول واحملسوس، فضلًا عن خمالفتها للواقع امللموس واملشاهد
ىل أيب احلسن األشعري الذي تويف يف أوائل القرن اهلجري الرابع، أي بعـد              فاألشعرية تنسب إ  

  ، فكيف يكون األئمة األربعة أشاعرة يف األصول؟ )٥(وفاة آخر األئمة األربعة موتا بنحو مائة عام
                                                                                                                         

  . ٤١ و ٤٠ ص :انظر) 1(
  . ٨٩ ص :انظر) 2(
شيعة واحلاكمون، والفقه على املذاهب اخلمسة، يـذكر أنـه مـات سـنة              ال: رافضي معاصر، من مصنفاته   ) 3(

  . هـ١٤٠٠
  . ١٢الشيعة واحلاكمون حملمد جواد مغنية، ص ) 4(
: انظر(هـ، ٣٢٤ سنة -على األرجح-هـ، يف حني أن وفاة األشعري كانت       ٢٤١فقد تويف اإلمام أمحد عام      ) 5(

  ). ٢/٣٠٣شذرات الذهب 
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 أحد األئمـة  )١( أن اإلمام أيب احلسن األشعري نفسه يعد من أتباع اإلمام الشافعي املطليب         :ثانيا
  . ألربعة الذين يدعي هؤالء الروافض أشعريتهما

ال سيما يف املرحلة األخرية من املراحل       - كما صرح أبو احلسن األشعري أيضا أنه يسلك          :ثالثًا
  .  مسلك اإلمام أمحد بن حنبل وأنه على منهجه يف األصول أو االعتقاد-االعتقادية اليت مر ا

قد أنكرمت قول املعتزلة والقدريـة واجلهميـة        : ال لنا قائلٌ  فإن ق «: »اإلبانة«فقد قال يف كتابه     
: واحلرورية والرافضة واملرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم اليت ا تدينون، قيل لـه              

التمسك بكتاب اهللا ربنا عز وجلَّ وبسنة نبينا صلى اهللا          : قولنا الذي نقول به، وديانتنا اليت ندين ا       
وآله وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث، وحنن بذلك معتصمون، ومبا كان         عليه  

 قائلون،  -نضر اُهللا وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته      -يقول به أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل           
  . )٢(»وملن خالف قوله جمانبون

هب خاص به يف أمور االعتقاد، كما        أنه ليس لألشعري وال غريه من أئمة أهل السنة مذ          :رابعا
يزعم هؤالء الروافض؛ فكلهم أهل احلديث واألثر، ومتمسكون مبا جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله               

سواء يف أصول الدين أو فروعه  .  
وقد شهد اإلمام األشعري رمحه اهللا نفسه ذا وأَقَر به، فبعد أن ذَكَر مجلة معتقد أهل الـسنة                  

وبكل ما ذَكَرنا من قوهلم نقُـولُ،       «: ، أعقب ذلك بقوله   »املقاالت«يف كتابه   وأصحاب احلديث   
  . )٣(»وإليه نذهب
 إلثبات وحدة معتقد األئمة     -إن شاء اهللا  - أنه قد تقدم يف أول هذه الرسالة ما يكفي           :خامسا

قـال  كمـا  -األربعة واستمداد ذلك من األصلني؛ الكتاب والسنة، فكلهم من أهل السنة الـذين     
  .  ال لقبا آخر هلم يعرفون به؛ ال األشعرية وال غريها، واهللا أعلم)٤ (-أحدهم

* * *  
  املطلب الثاين

                                                                                                                         

  ). ٣/٣٤٧( الكربى البن السبكي  طبقات الشافعية:انظر) 1(
  . ٥٢: لألشعري، ص» اإلبانة عن أصول الديانة«) 2(
  ).١/٣٥٠: (لألشعري» مقاالت اإلسالميني«) 3(
  . أعين قول اإلمام مالك املذكور آنفًا) 4(
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  دعوى وجود القباب على قبور األئمة األربعة
وهؤالء أئمة املذاهب األربعة الذين يرجع إليهم أهل السنة يف أخـذ            «: ويف هذا يقول القزويين   

 حنيفة يف بغداد، ومالك يف املدينة، وأمحد بن حنبل كان له قـرب     الشافعي يف مصر، وأبو   : أحكامهم
مشيد يف بغداد، وتلك قبورهم يف عصرهم إىل هذه األواخر مبنية األطراف شاهقة القباب قد بنيت                
وشيدت يف العصور اليت كانت حافلة بأرباب الفتوى وزعماء الدين، فما أنكر منهم منكر وما أفىت                

منهم بوجوب ه ِمها وحرمِة بنائهاأحد١(»د( .  
واجلميع شاهد يف العراق القبتني العظيمتني للـشيخ عبـد          «: )٢(ويقول إمامهم وآيتهم اخلميين   

  . )٣(»القادر وأيب حنيفة، ومسع باحترام أهل السنة هلذين املرقدين
يف كل عاٍم يتوجه مئـات      «: بل يذهب إىل أبعد من هذا فيحتج مبا ال حجة له فيه حيث قال             

 يقام يف وسـط بلـد سـيئ        آلالف من اإليرانيني إىل العراق واحلجاز وجيدون أن قرب الرسول           ا
  . )٥(»، تعلوه قبة)٤(املذهب

  : واجلواب عن هذا يف نقاط
 أنه ال خالف بني أئمة السنة وعلمائها يف حترمي بناء هذه القباب على القبور؛ سواء كان  :األوىل

 أنه ى أن تجصص القبور وأن يبىن        غريهم، فقد ثَبت عن النيب      ذلك على قبور األئمة األربعة أو       
  . )٦(عليها

 فإذا عِلم هذا جيب القول بأن بناء القباب أو حنوها على القبور ليس مما عليه أمر الـنيب                   :الثانية
                                                                                                                         

  . ٣٥٠ - ٣٤٩الشيعة يف عقائدهم للقزويين ص ) 1(
م، عاش بـاملنفى يف     ١٩٠٠ومني، جنويب طهران عام      روح اهللا بن مصطفى بن أمحد املوسوي، ولد يف خ          :هو) 2(

م ليصبح الـزعيم الروحـي   ١٩٧٩العراق أربعة عشر عاما، مث يف فرنسا سنة واحدة قبل عودته إىل إيران عام    
  ). ١٠/١٦٥املوسوعة العربية العاملية . (م١٩٨٩: لدولة إيران، ت

  . ٨١كشف األسرار للخميين ص ) 3(
ومأزر اإلميان طيبة الطيبة، فهل حنتاج إىل دليل أكرب من هذا على ضالله وضـالل                يقصد مهاجر الرسول    ) 4(

  ! أتباعه؟
  . ٨١: كشف األسراب، ص) 5(
النهي عن جتـصيص القـرب      : ، باب )٢/٦٦٧(، وصحيح مسلم    )٣٩٩ و   ٣/٢٩٥( مسند اإلمام أمحد     :انظر) 6(

  ). ٧/٤٣٣(والبناء عليه، وصحيح ابن حبان 
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      كما ثبت عنه ذلك يف احلديث الصحيح املشهور وعليه، فال يصح االحتجاج يف مثل )١( فهو رد ،
 ما دام صنيعهم يصادم سنة رسول اهللا        -كائنني من كانوا  -هذا مبا يفعله أحاد املسلمني أو مجاعام        

   ة رسوله         -، وهذاما خالف كتاب اهللا وسن أعين رد-        هو منهج هؤالء األئمة األربعة كمـا 
  . )٢(سبق، وأن نقَلنا عنهم أقوالًا تدلّ على ذلك

لرافضيان وغريمها يعترب مسألة خطرية؛ القصد منها الدعوة إىل عبادة           أن ما أثاره هذان ا     :الثالثة
 قد ى عن اختاذ قربه مـسجدا        القبور، وفيها إفساد كبري لعقيدة عامة املسلمني، فإذا كان النيب           

  . )٤(»ال تتخذوا قربي عيدا«: ، وقال يف حديث آخر)٣(ولَعن من فعل ذلك من األمم السابقة
حلمى التوحيد، فكيف يسوغ ألحٍد أن يدعو الناس إىل تشييد قبور من هو دونه كل ذلك محايةً 

وبناء القباب عليها؟، ال سيما وأن ذلك مطية وذريعة لعبادة من دفنوا يف هذه القبور  .  
وصرِف شيء من أنواع العبادة اليت هي حق هللا تعاىل لغريه شرك أكرب خيرج صاحبه عن ملـة                  

  . تعاىلوالعياذ باهللا-اإلسالم 
 ولَقَد أُوِحي ِإلَيـك وِإلَـى   * قُلْ أَفَغير اللَِّه تأْمروني أَعبد أَيها الْجاِهلُونَ﴿ -: قال اهللا عز وجلَّ  

         اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَِئن ِلكقَب ِمن الَِّذين *  ِل اللَّهب       ِمـن كُـنو دبفَاع 
اِكِرين٥(﴾الش( .  

 أن ما ادعاه هؤالء الروافض من وجود القباب على قبور األئمة األربعة حباجة إىل حتقيٍق :الرابعة
  . ليتحقق صدقهم من عدمه

                                                                                                                         

، )٣/١٣٤٣(، ومسلم   )٦/١٨٠(» املسند«، أمحد يف    » عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد       من«: وهو قوله   ) 1(
، ومـسلم   )٢/٩٥٩(البخـاري   : ، انظـر  »من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد          «: ويف لفظ آخر  

)٣/١٣٤٣ (  
  . ٣٩ و ٣٥ و ٣١ و ٢٤ ص:انظر) 2(
  . ح متفق عليه فهو حديث صحي- ٧٨:  احلديث الوارد يف ذلك يف ص:انظر) 3(
، من حديث أيب هريـرة،  )٢/٢٢٥(» السنن«، واللفظ له، وأبو داود يف )٢/٣٦٧(» املسند«أخرجه أمحد يف    ) 4(

، من حديث علي بن احلسني عن أبيه عن جده، قال اهليثمي            )١/٣٦١(وأخرجه أبو يعلى املوصلي يف مسنده       
بن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحا، وبقية رجاله         فيه حفص بن إبراهيم اجلعفري، ذكره ا      «): ٤/٣(» امع«يف  

  . »ثقات
  ].٦٦ و٦٥ و٦٤: سورة الزمر، آية) [5(
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 أن قرب اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا         -وهو من سكَّاِن طَيبة الطيبة    -وما يقطع به الباحث هنا      
 وال على قبور غريه من الـصحابة والتـابعني          -)١(يف الوقت الراهن  -دينة النبوية ليست عليه     يف امل 

وأتباعهم ومجيع من يدفن ا إىل يومنا هذا قباب وال بناء، ولو فَرضنا صحة مدعاهم يف غري املدينة                  
 فهو مردود الرسول  فاجلواب ما تقدم يف النقطة الثانية من أن كل ما خالف ما عليه أمر     )٢(النبوية

  . رمحهم اهللا-ومنبوذٌ أيا كان الفاعل أو املفعول به، وال خالف يف هذا بني هؤالء األئمة 
، فهـو مغالطـة    أما خبصوص ما ذَكَره اخلميين من وجود قبة على قرب رسول اهللا   :اخلامسة

 يفترض أن يكونوا على     أو-جدلية، ليس إال، إذ إن هذا الرجل وغريه من علماء الرافضة على علٍم              
، وال مبوافقته، وال يف عهد أصحابه وتابعيهم وأتباع       بأن القبة هذه مل تنب بأمره        -علٍم على األقل  

  . هؤالء؛ أهل القرون املفضلة
،  -بأيب هو وأمي-وهلذا ملا بنيت حجرته على عهد التابعني      «: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية    

 على أطرافـه    )٣(إىل السماء، وهي إىل اآلن باقية فيها، موضوع عليها مشمع         تركُوا يف أعالها كوة     
حجارة متسكه، وكان السقف بارزا إىل السماء، وبين كذلك ملا احترق املسجد املنرب سـنة بـضع              

مث عمر املسجد والسقف كما كان، وأحدث حول احلجرة احلائط اخلشب،   .. ،)٤(ومخسني وستمائة 
  . )٥(»ددة بنيت القبة على السقف، وأنكره من كرههمث بعد ذلك بسنني متع

                                                                                                                         

، وجود قبة صغرية علـى  )٣/٩٢٠(هـ يف وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى ٩١١ذكر السمهودي املتوىف سنة    ) 1(
  . قرب اإلمام مالك يف وقته

أن قرب أيب حنيفة ال يـزال  ) ٧١ - ٧٠دين عند أيب حنيفة ص  أصول ال (ذكر الدكتور حممد اخلميس يف كتابه       ) 2(
أن هذه القبة إمنا بنيت يف القرن       : »املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم    «عليه بناء تعلوه قبة، وذكر ابن اجلوزي يف         

، أي بعد وفاة اإلمام رمحه اهللا بأكثر من ثالمثائة عام، وقد شكّك بعضهم يف صـحة                 )هـ٤٥٩سنة  (اخلامس  
حـوادث سـنة   » )١٠١ - ١٦/١٠٠املنـتظم  (ن قرب أيب حنيفة يف ذلك املوضع الذي بنوا عليه القبـة             كو

  ). » هـ٤٥٩
ما عوجل بالشمع مـن النـسيج   : هو» املشمع«، ومعىن )٩٤٩: القاموس، ص (هو الذي يستصبح به،     : الشمع) 3(

  ). » مشع«املعجم الوسيط مادة : انظر(وحنوه 
  .هـ٦٥٤أن احلريق كان يف عام ) ٢/٥٩٨(مهودي يف وفاء األوفاء بأخبار دار املصطفى ذكر نور الدين الس) 4(
) ناصـر العقـل   .د: حتقيـق (لشيخ اإلسالم ابن تيميـة،      » اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم     «) 5(

)٨ - ٢/١٩٧ .(  
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إمنا مل تهـدم خـشية   :  أما عن استمرار هذه القبة يف الوجود حىت وقتنا هذا، فنقول   :السادسة
 عن هدم الكعبة للسبب نفسه، ففي احلديث الذي روته أم املؤمنني عائشة             الفتنة، وقد امتنع النيب     

يا عائشة، لوال أن قومك حديثو عهد بشرك هلـدمت  «: نه قال هلا  أ  عن النيب    -رضي اهللا عنها  -
بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من احلجر؛     : الكعبة فألزقتها باألرض وجعلت هلا بابني     
  . )١(»فإن قريش اقتصرا حيث بنِت الكعبة

عه؛ فهما حيكيان ما حكيا      أن مسلك هذين الرافضيني يف هذا االستدالل غريب يف نو          :السابعة
ليحتجا به على صحة مذهبهم واعتقادهم جواز البناء على القبور، فهل يعتربان األئمة األربعـة يف                

 مصيبني مهتدين، وهم يف نظرمها ونظر غريمها        -على فرض ثبوته عنهم، وحاشاهم من ذلك      -ذلك  
إمنا أرادا بذلك إلزام أهـل الـسنة        إما  : أما إن قالوا  ! من رُءوس الرفض وأقطابه ضالّون مضلّون؟     

مبوجبه فاجلواب ما تقدم من أن ظن ثبوت البناء على القبور أو جتويزه من األئمة ظـن قـد تبـين            
  . )٢(»خطؤه، ومعلوم أن ال عربة بالظن البين خطؤه

 وزر   من املعلوم من الدين بالضرورة أنَّ كل نفس مبا كسبت رهينة، وأنه ال تزر وازرةٌ               :الثامنة
أخرى، ومن املقطوع به يقينا أن باين هذه القباب ال ميكن أن يكون أحد هؤالء األئمة املقبورين يف                  
القبور املبنية عليها هذه القباب ذاا، ومل تنب برضاهم وال أوصوا بذلك قبـل وفـام وانقطـاع                  

  .أعماهلم، إذ لو فعلوا لنقلت إلينا أخبار ذلك
    حلُوا أوزار ما مل يعلموه وال أمروا به وال أذنوا فيـه، وهلـذا مل               فمن اإلجحاف والظلم أن يم

ِإنكُم ومـا   ﴿: يستحق من عبد من دون اهللا بغري رضاه ما توعد اهللا به الطواغيت يف قوله عز وجلَّ                
  .)٤(.)٣(﴾تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه حصب جهنم أَنتم لَها واِردونَ

 وأما دعوى الرافضي عدم إنكار أئمة السنة وعلمائها من بعد األئمة األربعـة علـى                :ةالتاسع
                                                                                                                         

، واللفظ له، وابن حبان     )٢/٩٦٩(، ومسلم يف الصحيح     )١٧٩ و   ٦/١٧٦(» املسند«أخرجه اإلمام أمحد يف     ) 1(
  ). ٩/١٢٥(يف الصحيح 

، ١٥٧: للـسيوطي، ص  » األشباه والنظـائر  «: هذه قاعدة فقهية مشهورة لدى العلماء، وراجع تفاصيلها يف        ) 2(
  . ١٤٨: والوجيز يف إيضاح قواعد الفقه، للربنو، ص

  . ٩٨: سورة األنبياء) 3(
  . ، قصة عبد اهللا بن الزبعري)١٩٩ - ٣/١٩٨(تفسري ابن كثري : وراجع يف ذلك) 4(
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وجود القباب فوق القبور، فدعوى باطلة وعارية عن الصحة، ولو قال بأنه ال يعلم شيئًا من ذلـك            
ليئة باإلنكار فكُتب أهل السنة م. فلربما يعذَر، ومن ثَم يعلَم بأن عدم العلم بالشيء ليس العلم بعدمه

  . لكل أشكال البدع وألواا، ومنها بدعة البناء على القبور وما يقد ينجم عن ذلك من عبادة املقبور
فهذه املساجد املبنية على قبور األنبيـاء والـصاحلني         «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا      

  . )١(»فيه خالفًا بني العلماء املعروفنيوامللوك وغريهم يتعين إزالتها دم أو بغريه، هذا مما ال أعلم 
  . )٢(»إنَّ من أكرب أسباب عبادة األوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة وحنوها«: وقال أيضا

وكذلك القباب اليت على القبور، يِجب هدمها كلها، «: وقال تلميذه العالمة ابن القيم رمحه اهللا
  . )٣(»ألا أُسست على معصية الرسول 

 أعيادا، املوقدين عليها السرج، الذين يبنون       املتخذينهاإن هؤالء املعظّمني للقبور،     «: وقال أيضا 
  . )٤(»، حمادون ملا جاء بهعليها املساجد والقباب، مناقضون ملا أمر به رسول اهللا 

بناء على القبـور أو      يف املنع من ال    -وهللا احلمد -وأقوال علماء املذاهب األربعة املعتربين متفقة       
 يكـره أن  -عند ستر القرب بالتراب بعد وضع امليت فيه   -، حىت جاء عن بعض احلنفية أنه        )٥(عمارا

  . )٦(يزاد على التراب الذي أُخرج من القرب، ألن الزيادة عليه مبرتلة البناء
  . )٧(تهونص بعض املالكية على أنَّ من أوصى ببناء بيٍت على قربه فإنه تبطل وصي

ويف باب الوقف؛ حكَم بعض الشافعية بعدم صحة الوقف إذا كان على املقربة لتصرف الغلة يف             
  . )٨(عمارة القبور، معلِّلًا ذلك بأنَّ املوتى صائرون إىل البلى، فال تليق م العمارة

اء األرض، أو  سواء الصق البن  -أي القرب -ويكره البناء عليه    «: وقال العالمة البهويت من احلنابلة    
                                                                                                                         

  ). ٢/١٨٧(اقتضاء الصراط املستقيم ) 1(
  ). ٣/٣٩٩(جمموع الفتاوى ) 2(
  ). ١/٢٤٠(إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان ) 3(
  ). ١/٢٢٥(املصدر نفسه ) 4(
، وكـشاف القنـاع     ٥/٣٢٢، وروضة الطالبني    )٢/٢٤٣(، ومواهب اجلليل    )٢/٢٠٩( البحر الرائق    :وانظر) 5(

)٢/١٣٩.(  
  ). ٢/٢٠٩( البحر الرائق البن جنيم :انظر) 6(
  ). ٢/٢٤٣( مواهب اجلليل للحطّاب :انظر) 7(
  ). ٥/٣٢٢( روضة الطالبني للنووي :انظر) 8(
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  . )١(»ال
 أما قول الرافضي باحترام أهل السنة للمشاهد أو املقابر، فلسنا حباجة إىل رده بعد كل :العاشرة

ما تقدم من بيان شاٍف عن منهج أهل السنة وموقفهم من مسألة البناء على القبور وتعظيم وعبـادة         
  . املقبورين

ل السنة أو من غريهم فمن املغالطة والتمويه جعلُه         وأما ما يفعله عوام الناس سواء كانوا من أه        
  . هو مذهب عامتهم، ال سيما وقد ثَبت خالفه عن أئمتهم، واهللا تعاىل أعلم

  
* * *  

  
  املطلب الثالث

  رمي األئمة األربعة باجلهل ودعوى اعتمادهم يف 
  الفقه واحلديث على أئمة الرافضة

 رميهم باجلهل وقلة : اجلسيمة على أئمة السنة األربعة    من مطاعن الرافضة الكثرية وافتراءام    
الفقه يف دين اهللا وأم عالة يف ذلك على أئمتهم من أهل البيت وغريهم، ولذلك مناذج كـثرية يف                   

  . كُتِبِهم ومصنفام القدمية منها واحلديثة
 وعنده )٢(اهللادخلت على أيب عبد    «: فقد روى الكليين يف الكايف بسنده إىل حممد بن مسلم قال          

يا ابن مسلم هاا فإن العامل ـا        : جعلت فداك، رأيت رؤيا عجيبة، فقال يل      : أبو حنيفة فقلت له   
رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجـت   : فقلت:  قال -وأومأ بيده إىل أيب حنيفة    -جالس  

  .  كثريا ونثرته علي، فتعجبت من هذه الرؤيا)٣(علي فكسرت جوزا
أنت رجل ختاصم وجتادل لئاما يف مواريث أهلك، فبعد نصب شـديد تنـال      : ل أبو حنيفة  فقا

مث خرج أبو حنيفة    : قال.  يا أبا حنيفة   -واهللا-أصبت  : حاجتك منها إن شاء اهللا، فقال أبو عبد اهللا        
يا بن مسلم ال يـسوؤك اهللا،     : جعلت فداك إين كرهت تعبري هذا الناصب، فقال       : فقلت: من عنده 

                                                                                                                         

  ).٢/١٣٩: (كشاف القناع للبهويت) 1(
  . يعين جعفر الصادق رمحه اهللا)2(
  . )٦٥١القاموس ص (، »جوزات«مثر معروف، وجيمع على : اجلوز) 3(
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جعلـت  : فقلت لـه : قال. ا يواطي تعبريهم تعبرينا، وال تعبرينا تعبريهم، وليس التعبري كما عبره   فم
  . )١(»..نعم حلفت عليه أنه أصاب اخلطأ: أصبت، وحتلف عليه وهو خمطئ؟ قال: فداك، فقولك

 الصادق  قصةً غريبةً ال جتعل أبا حنيفة تلميذًا ملعاصره جعفر   )٢(أما مفيدهم فقد ذكر يف الفصول     
فـسبحانك  ! فحسب، بل تلميذًا لولده موسى الكاظم حني ال يزال األخري صبيا دون سن البلـوغ    

  . اللهم إن هذا إال تانٌ عظيم
أما أصحاب أيب حنيفة، كأيب يوسف وحممد وزفر، فإم أخـذوا           «: )٣(وقال ابن املطهر احللي   

الك، فرجع فقهه إليهما، وأما أمحد بن       قرأ على حممد بن احلسن وعلى م      . عن أيب حنيفة والشافعي   
حنبل فقرأ على الشافعي، فرجع فقهه إليه، وفقه الشافعي راجع إىل أيب حنيفة، وأبو حنيفة قرأ على                 

  . )٤(»الصادق
جاهلٌ شديد «: -رمحه اهللا تعاىل رمحةً واسعةً- عن اإلمام أمحد   )٥(ويقول حممد بن عمر الكشي    

  . )٧(»د من الفقهاء، ال يع)٦(النصب يستعمل احلياكة
 حكايات عدة يف جتهيل األئمة ال سيما أيب حنيفـة           )٨(كما أورد حممد باقر السي يف البحار      

  . رمحة اهللا عليهم مجيعا-النعمان 
                                                                                                                         

  ). ٢٤٤ - ٨/٢٤٣(فروع الكايف ) 1(
  . ٤٤ - ٤٣الفصول املختارة للمفيد ص: انظر) 2(
 مجال الدين أبو منصور، احلسن بن يوسف بن علي بن املطهر احللّي، املعروف بالعالمة عند الرافضة، قال :هو) 3(

 ٢/٨١أمل اآلمل (هـ، ٧٢٦ت . »فاضل عامل، عالمة العلماء، حمقّق، مدقق، ثقة، ثقة، فقيه«: احلر العاملي
- ٨٢ .(  

  ).  باهلامش٥٣٢ - ٧/٥٣١نقلًا عن منهاج السنة النبوية  (١٧٩منهاج الكرامة ص ) 4(
كان ثقة، عينـا، وروى عـن الـضعفاء    «:  حممد بن عمر بن عبد العزيز أبو عمر الكشي، قال النجاشي        :هو) 5(

ويف  (٣٧٢رجال النجاشـي ص     (،  »ن االعتقاد ثقة بصري باألخبار وبالرجال، حس    «: ، وقال الطوسي  »كثريا
  ).١٤١، وفهرست الطوسي ص )٢/٢٨٢النسخة احملقّقة 

  ).١٢١١: القاموس، ص(نسجه، : حاك الثوب حييك حياكةَ وحوكًا، مبعىن: النسج، يقال: احلياكة، هي) 6(
  . ٣/٢٢٣نقله عنه البياضي يف الصراط املستقيم ) 7(
، وكـذلك   )يف مناظرات بني أيب حنيفة وجعفر الـصادق        (٢١٥ - ٢١٢ / ١٠، و   ٢٩٥ - ٢/٢٨٦ :انظر) 8(

  ). يف مناظرة بني أيب حنيفة وشيطان الطاق (٢٣٢ - ١٠/٢٣٠
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باب أنَّ كل علم حق هو يف أيدي الناس فمن أهل البيـت            «:  أمساه )١(وعقد بابا يف حباره أيضا    
  . )٢(»وصلََهم

باب يف ختطئة كل واحـد  «:  بابا كاملًا عنونَ له بقوله)٤( يف الصراط )٣(لي البياضي كما عقد ع  
  . »من األربعة يف كثري من أحكامه
فمنهم اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، فإنه أخذ الفقه واحلديث «: ويقول أمري حممد القزويين 

حنبل كان شيخه يف العلم واحلديث حممد عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق، ومنهم اإلمام أمحد بن     
  . )٦(»، وكان من الشيعة)٥(بن فضيل بن غزوان الضيب

  : اجلواب
كما يف رواية اإلمام أمحد وغريه عن حممد بن         - أن جمرد رواية حديث أو حديثن أو أكثر          :أولًا

ا يعرف عنـد     ال تعين بالضرورة تتلمذ الراوي على املروي عنه، فهناك م          -فضيل بن غزوانَ الضبي   
  . )٧(»رواية الشيوخ عن التالميذ«و » رواية األكابر عن األصاغر«أهل الفن بـ 

:  أنه قـال كما أن ذلك ال يعين أيضا كون املروي عنه أعلم من الراوي، فقد ثبت عن النيب       

                                                                                                                         

  . ٢/١٧٩ :انظر) 1(
هاشم معروف احلسين أنه ما من إماٍم من أئمتنا األربعة إال وقد تتلمذ على واحـٍد       : وقد زعم الرافضي املعاصر   ) 2(

  ). ٣٨٢، و ٣٧٦، ٣٧٠، ٣٦٥، ٣٦٤املبادئ العامة للفقه اجلعفري ص : انظر كتابه. (على األقل من أئمتهم
الـصراط  :  علي بن يونس العاملي النباطي، البياضي، زين الدين، أبو حممد، رافضي، جديل، من تصانيفه              :هو) 3(

  ).٧/٢٦٦ ، ومعجم املؤلفني١/١٣٥أمل اآلمل  (٨٧٧ -املستقيم إىل مستحقي التقدمي، اللمعة يف املنطق، 
 فما بعدها واامات أخرى لإلمام أيب حنيفة باجلهل وقلة العلـم يف             ٣/١٨١ الصراط املستقيم للبياضي     :انظر) 4(

  . ٢١٤ - ٢١٣ و ٣/٢١١
  . »شيعي غال«): ٧/٣٧٢(» اللسان«روى عنه الثوري واإلمام أمحد وابن راهويه وغريهم، قال احلافظ يف ) 5(
  . ١٥الشيعة يف عقائدهم ص ) 6(
يف أمساء من روى عن اإلمام      ) ٢٥٦ - ١/٢٥٤(، وترتيب املدارك    ١٢االنتقاء ص   : -مثالًا ال حصرا  - وانظر) 7(

  . مالك رمحه اهللا من شيوخه
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  . )١(»فرب حامل ِفقٍْه إىل من هو أفقه منه، ورب حامل ِفقٍْه ليس بفقيه«
حيث يعمدون إىل اعتبار كل من      : ىل مغالطة أخرى للروافض يف هذا اال      على أنين أشري هنا إ    

، واحلقيقة أن أغلب هؤالء الـذين جنـد         )٢(قيل فيه إنه شيعي أنه من الروافض أو من الشيعة الغالية          
لألئمة األربعة وغريهم من أئمة السنة املعروفني روايات عنهم إمنا هم من الشيعة املفـضلة ال مـن                  

  . )٣(الرافضة
 عن شخٍص وبني التتلمذ عليه      -ال سيما إن كانت قليلةً    - أن مثة فرقًا بني رواية أحاديث        :ثانيا

  . أو االعتماد عليه يف العلم كما يوهم هؤالء الروافض
وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن رواية بعض األئمة األربعة أحاديث معدودة على األصابع               

فهؤالء األئمة األربعة ليس فيهم من أخذ عن جعفر شيئًا          «: -اجلميعرحم اهللا   -عن جعفر الصادق    
  . )٤(»من قواعد الفقه، لكن رووا عنه أحاديث، كما رووا عن غريه، وأحاديث غريه أضعاف أحاديثه

إن رواية بعض أئمة أهل السنة عن أيب عبد اهللا؛ جعفر بن حممد الصادق رمحه               : على أننا نقول  
إذ هي رواية أهل السنة بعضهم عن بعض، فكون الرافضة ادعوه، ومن قَبِلِه اخلليفة اهللا ال غرابة فيها، 

  .  ال جيعلهما منهم، بل مها منهم بريئان كل الرباءة-رضي اهللا عنه-الراشد؛ علي بن أيب طالب 
وما سودوا به كتبهم كالكايف وغريه من روايات مكذوبة عليهما وعلى غريمها من أئمة أهـل                

  .  يغير من احلقيقة شيئًاالبيت ال
 ومما يؤكّد بطالن هذه الدعوى الرافضية أن أحدا من هؤالء األئمة األربعة وتالميذهم مل               :ثالثًا

يدع قط إىل مذهب الرافضة وال ارتضاه لنفسه مذهبا، فكيف يتفق هذا مع زعم أم قد اسـتمدوا            
و علمائهم، ومعلوم أن اإلناء إمنا ينضح مبا        كل علومهم من فقٍه وحديٍث وغريمها من أئمة الرافضة أ         

                                                                                                                         

، )٣/٣٢١(» الـسنن «، وأبو داود يف     »حديث حسن «: ، وقال )٢٦٥٦: رقم(» اجلامع«أخرجه الترمذي يف    ) 1(
، كلهم من روايـة  )١/٢٧٠(جه كذلك ابن حبان يف الصحيح   ، وأخر )١/٨٤(أيضا  » السنن«وابن ماجه يف    

  . زيد بن ثابت رضي اهللا عنه
يف الـشيعة يف  (، وأمري القـزويين     )١٠٦ - ٧٥يف أصل الشيعة ص     (فقد عد حممد حسني آل كاشف الغطاء        ) 2(

سـالف روافـض    عددا كبريا جدا من الصحابة والتابعني من مجلة الشيعة الغالية؟ وأم أ           ) ١٧عقائدهم ص   
  !اليوم

  . ويستحسن الرجوع إىل ما تقدم يف أول الرسالة من التفريق بني هذه املصطلحات) 3(
  ). ٧/٥٣٣: (منهاج السنة النبوية) 4(
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  .فيه
من املعلوم لكل عاقل أنه ليس يف علمـاء املـسلمني           «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا      

وهم دائما يذكرون من    .. املشهورين أحد رافضي، بل كلهم متفقون على جتهيل الرافضة وتضليلهم         
ضطرار أم يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلّهم،         جهل الرافضة وضالهلم ما يعلم معه باال      

  . )١(»وأبعد طوائف األئمة عن اهلدى
واهللا يعلم أين مع كثرة حبثي وتطلّعي إىل معرفة أقوال الناس ومذاهبهم، «: ويقول أيضا رمحه اهللا

إنه يعتقـده يف    : ما علمت رجلًا له يف األمة لسان صدٍق يتهم مبذهب اإلمامية، فضلًا عن أن يقال              
  . )٢(»الباطن

وال يف  .. ومل يكن حبمد اهللا ومنه يف اخلوارج وال يف الـروافض          «: وقال عبد القاهر البغدادي   
  . )٣(»سائر أهل األهواء الضالة قط إمام يف الفقه وال إمام يف رواية احلديث

مبا يتهم بـشيء مـن      فهذا سر ما جنده حىت وقتنا احلاضر من أن بعض أتباع األئمة األربعة ر             
االعتزال أو التصوف أو اإلرجاء، ولكننا مل نسمع قط برافضي حنفـي أو مـالكي أو شـافعي أو       
حنبلي، وما ذلك إال ِلبعِد الرفض كل البعد عن طريقة أهل العلم، وألنه نقيض لإلسالم، والشيء مع 

  . نقيضه ال جيتمعان
 قد اعتمدوا يف العلم على الرافضة، -رمحهم اهللا-  أنه كيف يعقل أن يكون األئمة األربعة  :رابعا

وقد شهد القاصي والداين والعدو قبل الصديق بعلم هؤالء األئمة وفقههم وضبطهم وصـدقهم، يف        
وقد اتفـق  «: حني أن الرافضة بشهادة أكثر األمة جهلَة وكَذَبة ال سيما يف النقليات؟ قال ابن تيمية          

 طائفة من طوائف أهل القبلة أكثر جهلًا وضاللًا وكذبا وبـدعا،            عقالء املسلمني على أنه ليس يف     
  . )٥(، يعين الرافضة)٤(»وأقرب إىل كل شر، وأبعد عن كل خري من طائفته

                                                                                                                         

  ). ١٣١ - ٤/١٣٠: (املصدر نفسه) 1(
  ).٤/١٣١: (املصدر نفسه) 2(
  . ٣٠٨: ، ص»الفرق بني الفرق«) 3(
  ). ٧/٤١٦: (وانظر أيضا، )٢/٦٠٧(» منهاج السنة النبوية«) 4(
للوقوف على مناذج من جهل الرافضة بطرق االحتجاج وأساليب         ) ٦٦ و   ٦٥ و   ٤/٦٣(وراجع املنهاج نفسه    ) 5(

  . االستدالل
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وهلذا ال ينفردون بقوٍل صحيح سواء يف أصول الدين أو فروعه، بل هم فيما يصيبون فيه مـن                  
  . )١(املسائل تبع لغريهم

 أئمة الرافضة هؤالء من ِعلْمه أو ِفقْهه ليس بذاك، فكيف يـؤيت فاقـد                أنه يوجد من   :خامسا
  الشيء ما ليس عنده؟ 

 وحنومها من طبقة أمثاهلما مل يعلم هلا        )٢(إن العسكريين «: ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية      
  . )٣(»دتربيز يف ِعلٍْم أو ديٍن، كما عرف لعلي بن احلسني، وأيب جعفر، وجعفر بن حمم

وهلذا وصف ابن تيمية دعوى الرافضة أن إمامهم الثامن؛ علي بن موسى الرضا، املتوىف سـنة                
-، علما بأنه قد عاصر من األئمة األربعة الشافعي وأمحد )٤(هـ هو أعلم أهل زمانه وأزهدهم    ٢٠٣

لمون أنه كان يف    كيف والناس يع  «:  بأا دعوى جمردة عن دليل، مث قال رمحه اهللا         -رحم اهللا اجلميع  
هذا .. زمانه من هو أعلم منه، ومن هو أزهد منه؛ كالشافعي وإسحاق بن راهويه وأمحد بن حنبل               

  . )٥(»ومل يأخذ عنه أحد من أهل العلم باحلديث شيئًا، وال روي له حديث يف الكتاب والسنة
، فـال  )٨(ي، وحممد بن عل)٧(، وعلي بن موسى)٦(وأما موسى بن جعفر  «: وقال يف موضع آخر   

والشافعي، وأمحد بن حنبل، وإسـحاق بـن        .. يستريب من له من العلم نصيب أن مالك بن أنس         
  .  من هؤالءراهويه، وأمثاهلم أعلم بأحاديث النيب 

رضي اهللا -وهذا أمر تشهد به اآلثار اليت تعاين وتسمع، كما تشهد اآلثار بأن عمر بن اخلطاب     
 باملؤمنني وأقدر على قَمِع الكفار واملنافقني من غريه مثـل عثمـان    كان أعظم فتوحا وجهادا -عنه

  . )٩(»رضي اهللا عنهم أمجعني-وعلي 
                                                                                                                         

  ). ٣٠٢ - ٢/٣٠١(» منهاج السنة النبوية «:انظر) 1(
   ).اإلمام احلادي عشر والثاين عشر عند الرافضة (يعين احلسن العسكري وابنه حممد ) 2(
  ). ٤/١٠٤: (، وانظر أيضا)٨/٢٦٣(» منهاج السنة النبوية«) 3(
  ).٤/٥٨منهاج السنة النبوية : انظر(، ١٠٣ ما قاله احللي يف منهاج الكرامة ص :انظر) 4(
  ). ٤/٦٠(منهاج السنة النبوية ) 5(
  . وهو إمامهم السابع-هـ ١٨٣املتوىف سنة ) 6(
  . امنوهو إمامهم الث-هـ ٢٠٣املتوىف سنة ) 7(
  .  وهو إمامهم التاسع- هـ ٢٢٠اجلواد، املتوىف سنة : أي) 8(
  ). ٤٦٢ - ٢/٤٦١(منهاج السنة النبوية ) 9(
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 أما ما يذكرونه من حكايات ملا جرى بني بعض األئمة األربعة وبعـض أئمتـهم أو                 :سادسا
لتهم، فـال  علمائهم، وما حتمل يف طياا من قدح واضح يف األئمة األربعة والتقليل من قدرهم ومرت  

لو يعطى الناس «:  حيث قالميكن الوثوق ا، إذ هي مبثابة شهادة املرء لنفسه، وصدق املصطفى      
  . )١(»بدعواهم الدعى ناس دماء رجاٍل وأمواهلم، ولكن اليمني على املدعى عليه

  . )٢(»ولكن البينة على املدعي واليمني على من أنكر«: ويف لفظ
ضبط رواة هذه احلكايات، فكيف وقد علمنا أن الروافض هم أكـذب            هذا لو فرضنا عدالة و    

  ! الطوائف؟
فمن جرب الرافضة يف كتام وخطام عِلم       : ويف اجلملة «: وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية     

  . )٣(»أم من أكذب خلِْق اهللا
  : ظات منها وأما خبصوص ما ذكره الكليين يف تعبري الرؤيا، فلنا عليه مالح:سابعا
 أن تعبري الرؤيا ليس علما باحلالل واحلرام حىت ينتقص من جهله، فكم من علماء أجلَّاء ال                 -١

يعرفون شيئًا عن تعبري الرؤيا، وكم من عوام الناس قد بلغوا من اد غايته يف هذا الفن، وال يوجد                   
لعلم الذي حثّنا الشرع على تعلّمـه أو    أحد سنيا كان أو رافضيا ميكنه إثبات كون تعبري الرؤيا من ا           

  . تعليمه
رمحهمـا  - مث لو سلّمنا جدلًا أن اإلمام أبا حنيفة قد أخطأ الصواب وأصابه جعفر الصادق    -٢
؛ سنة اهللا يف اخللق، ولن جتـد      )٤( يف مسألٍة فقد أصاب أبو حنيفة يف مسائل وأخطأ فيها جعفر           -اهللا

  . لسنة اهللا تبديلًا
  . دلة على استيالء النقص على مجلة البشروهذا من أدل األ

                                                                                                                         

 وأخرجـه أيـضا     -واللفظ له - ٣/١٣٣٦(، وصحيح مسلم    )٤/١٦٥٦(صحيح البخاري   : انظر: متفق عليه ) 1(
  ). ١١/٤٧٦(، وابن حبان يف الصحيح )١/٣٤٢(» املسند«أمحد يف 

  ). ٥/٢٨٢(» الفتح«، وحسن احلافظُ إسناده يف )١٠/٢٥٢(» السنن الكربى«ه البيهقي ذه الزيادة يف أخرج) 2(
  ). ٢/٤٦٧(» منهاج السنة النبوية«) 3(
:  قد تكلم فيه من حيـث احلفـظ، انظـر          -على جاللته وعظيم قدره علما وورعا وفضلًا      -وجعفر الصادق   ) 4(

ولقد كان أبو جعفر إماما جمتهدا تاليا       «: قال الذهيب يف والده حممد الباقر     ، و )٢/٦٦(البن عبد الرب    » التمهيد«
لكتاب اهللا، كبري الشأن، ولكن ال يبلغ يف القرآن درجة ابن كثري وحنوه، وال يف الفقه درجة أيب الزناد وربيعة،            

  ). ٤/٤٠٢(» السري«من . هـ.ا» وال يف احلفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب
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ويف كل األحوال فإن أجر االجتهاد ثابت أليب حنيفة أو جعفٍر أو غريمها من علماء املـسلمني                 
  . اتهدين

إذا حكَم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا حكَم فاجتهد مث أخطأ فله              «: قال النيب   
  . )١(»أجر

 تشتمل على مـا  -على فرض صحتها، وهي ليست كذلك حتما-ا  كما أن القصة نفسه - ٣
كما يف  -يرد دعوى الرافضة تتلمذ أيب حنيفة على جعفر، أو أنه دونه يف العلم، فإن جعفرا قد قال                  

يعين أبا حنيفة ، فهل هذه عبارة شيخ  » هاا فإن العامل ا جالس     «-القصة وفق رواية الكليين نفسه    
  رة شخٍص لنظريه أو من يراه أعلم منه؟ لتلميذه أم عبا

على قول احللي درا يذا أيضإنَّ أبا حنيفة قرأ على الصادق فإنه من أقرانه ال من تالميذه: و .  
إن هذا من الكذب الذي يعرفه من لـه  «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جوابه عن هذا القول   

، وتـويف أبـو   )٢(الصادق؛ تويف الصادق سنة مثان وأربعنيأدىن علٍم؛ فإن أبا حنيفة من أقران جعفر    
  !حنيفة سنة مخسني ومائة، وكان أبو حنيفة يفيت يف حياة أيب جعفر والد الصادق

وما يعرف أن أبا حنيفة أخذ عن جعفر الصادق وال عن أبيه مسألة واحدة، بل أخذ عمن كان                  
ن أيب سليمان، وجعفر بن حممـد كـان         أسن منهما؛ كعطاء بن أيب رباح وشيخه األصلي محاد ب         

  . )٣(»باملدينة
وهل يبقى من شك يف أن الروافض أجهلُ خلق اهللا وأكذبهم؟ وإال كيف جييز العاقل لنفـسه                 

  !إطالق مثل هذه الفرية اليت ال تستند إىل أي برهان نقلي، أو مسوغ عقلي
           يف الدنيا «: اش لبعض الروافضوأختم احلديث عن هذه املسألة بذكر قول اإلمام أيب بكر بن عي

تزعمون أن هذا األمر كان لصاحبكم فَتركَه حياته وسلَّمه لغريه مث تبغـون أن              ! قوم أجهل منكم؟  
  . )٤(»!تأخذوا له به بعد وفاته

                                                                                                                         

  .  واللفظ له-) ١٧١٦: (، رقم)٣/١٣٤٢(، وصحيح مسلم )٦/٢٦٧٦(صحيح البخاري : انظر: متفق عليه) 1(
  . ومائة: يعين) 2(
  ). ٧/٥٣٢(» منهاج السنة النبوية«) 3(
  ). ١٤/٣٧٧(» تاريخ بغداد«) 4(
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  املطلب الرابع
  اتهام األئمة األربعة بالتالعب يف أمور الدين

  
 واالفتراءات اإلمامية ألئمة السنة وأعالمها أيب       فهذه حلقة أخرى من سلسلة االامات الرافضية      

  .جزاهم اهللا عن أمة حممد ص خري اجلزاء-حنيفة ومالك والشافعي وأمحد بن حنبل 
إن كان حلاجة دعتـهم     ... فاختالف األربعة «: ومن أقوال الروافض يف هذا؛ قول علي البياضي       
ال حلاجة فقد قبحوا ذكر نبيه حيـث  وإن كان   . إليه، فكيف يقتدى مبن يشهد على ربه بنقص دينه        

كما امهم يف موضع آخر بأم يفتون يف دين اهللا مبـا خيـالف              . (1)»وضعوا ما مل يكن يف زمانه     
وأخذ عليهم أيضا رجوعهم أحيانا عن قول سبق أن أفتوا به وعمل به             . (2)الشرع والطباع والعقل  
  .(3)املستفيت برهةً من الزمن

إن نكـاح   :  قول أئمة السنة   -هو حممد احلسني آل كاشف الغطاء     -كما استغرب رافضي آخر     
فما هذا التالعب بالدين يا علماء املسلمني؟       «: املتعة قد أبيح مث نسخت اإلباحة، فقال بكل وقاحة        

وبعد هذا كله هل يبقى جناح بعوضة من الثقة يف وقوع النسخ مبثل هذه األسـاطري املدحوضـة                  
  .(4)»باضطراا؟

  :ن نقولواجلواب أ
. إننا ال نعلم على وجه األرض من هم حقيقون بالتالعب يف أمور الدين من الروافض أنفـسهم                

ويكفي للربهنة على هذا ما يدونونه يف كتبهم من حكايات عن أئمتهم الذين يستفتون يف مـسائل                 
روجعوا يف ذلـك    دينية فيفتون مبا يعتقدون بطالنه، أو خيربون مبا يتبني خطؤه ولو بعد حٍني، مث إن                

-(1)، أو أنه قد بدا هللا يف ذلـك بـداء     (5)ادعوا أن فتواهم السابقة إمنا صارت منهم يف حالة التقية         
  .والعياذ باهللا تعاىل

                                                                                                                         

 ٣/١٨١الصراط املستقيم ) 1(
 ٣/٢٧٧املصدر نفسه ) 2(
 ٣/٢١٤املصدر نفسه ) 3(
 ٢٠١ة وأصوهلا حملمد احلسني آل كاشف الغطاء صأصل الشيع) 4(
 .٢٤٤ - ٨/٢٤٣، وفروع الكايف ٢٢٦ - ٢/٢١٧أصول الكايف : -مثالًا ال حصرا-وانظر ) 5(
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: (2)فقد قال سليمان بن جرير    . وأنقل هنا اعتراف بعض العلماء الشيعة قدميا وحديثًا ذا األمر         
: ال يظْهرونَ معهما من أئمتهم على كذٍب أبدا؛ ومهـا         إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتني       «

فأما البداء فإن أئمتهم ملا أحلّوا أنفسهم من شيعتهم حمل األنبياء مـن             . القول بالبداء، وإجازة التقية   
رعيتها يف العلم فيما كان ويكون، واإلخبار مبا يكون يف غد، وقالوا لشيعتهم أنه سيكون يف غد ويف 

وإن مل يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على مـا قـالوا، قـالوا                ... ذا وكذا غابر األيام ك  
وأما التقية فإنه ملا كثرت على أئمتهم مسائل شيعتهم يف احلـالل            . بدا هللا يف ذلك بكونه    : لشيعتهم

واحلرام وغري ذلك من صنوف أبواب الدين، فأجابوا فيها وحِفظَ عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم               
فوقع يف أيديهم يف ...  ودونوه ومل حيفظ أئمتهم تلك األجوبة لتقادم العهد وتفاوت األوقات   وكتبوه

فلما وقفوا على ذلـك     . املسألة الواحدة عدة أجوبة خمتلة متضادة، ويف مسائل خمتلفة أجوبة متفقة          
مـن  : قالوامنهم ردوا إليهم هذا االختالف والتخليط يف جوابام وسألوهم عنه وأنكروه عليهم، ف            

إمنا أجبنا ذا للتقية، ولنا أن جنيـب مبـا          : أين هذا االختالف وكيف جاز ذلك؟ قالت هلم أئمتهم        
فأي تالعب بالدين أكرب من هذا، يفتون يف ديـن اهللا مبـا      . (3)»أحببنا وكيف شئنا؛ ألن ذلك إلينا     

  !أحبوا وكيف شاءوا؟
  يقــول يف كتابــه الــشيعةأمــا مــن املعاصــرين؛ فهــذا الــدكتور موســى املوســوي 

... تفسري اخلطأ باخلطأ يعين االستمرار فيه وعدم اخلروج منه حتى قيام الـساعة            «: (4) والتصحيح
فالقول بالبداء واإلصرار عليه واإلبقاء عليه يف كتب الزيارات والروايات معا هو النموذج األكمل يف 

  .»اإلصرار على العزة باإلمث

                                                                                                                                     
 .١٤٩ - ١/١٤٦يف أصول الكايف » البداء«باب : -مثلًا-اقرأ ) 1(
جواز إمامة : وكان من آرائه  . دية سليمان بن جرير الرقي؛ زعيم الطائفة السليمانية من طوائف الشيعة الزي           :هو) 2(

فكان يعتقد أن عليا كان اإلمام، وأن بيعة الشيخني كانت خطـأً، إال أمـا ليـسا            . املفضول مع وجود الفاضل   
فرق الـشيعة  : انظر. ولكنه يذهب إىل كفر اخلليفة الثالث عثمان، وكل من حارب عليا   . فاسقني بل تأوال فأخطئا   

 .١/١٥٩، وامللل والنحل للشهرستاين ١/١٤٣االت لألشعري ، واملق٦٤و ٩للنوخبيت ص
 .١/١٥٩ يف امللل والنحل -باختصار-، والشهرستاين ٦٦ - ٦٤ذكره النوخبيت يف فرق الشيعة ص) 3(
 ١٤٧ص ) 4(
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اءهم يقعون يف تالعٍب من نوع آخر أشد، أال وهو توظيف الدين            بل إن زعماء الروافض وعلم    
وهذا ليس كالم أهل السنة فيهم، بل هو شهادة شاهد من أهلهم، إذ . ألمور دنيوية ومصاحل سياسية

إن فكرة التقية اليت ظهرت باملفهوم الشيعي اخلاص إمنا ظهرت يف أواسط القـرن الرابـع                «: يقول
وإا ظهرت يف مستهل ظهور عصر الصراع . ن غيبة اإلمام الثاين عشراهلجري، وهو بعد اإلعالن ع   

بني الشيعة والتشيع، وعندما أرادت الزعامات الشيعية املذهبية والسياسية والفكرية أن تتخذ العمل             
وكان من الطبيعي أن . السري وسيلة للقضاء على اخلالفة العباسية احلاكمة، واإلعالن بعدم شرعيتها

فكرة التشيع لعلي وأهل بيته عنصرا جديدا يدعم الفكرة دعما كبريا، فأضيفت فكـرة              يضاف إىل   
  .(1)» إىل اخلالفة-كما قلنا-النص اإلهلي 

وهذا الصنيع من الرافضة ليس وليد الساعة، بل إن مؤسس مذهب الرفض؛ عبد اهللا بن سبأ قد                 
فالتالعب بالدين واسـتغالله    . الشيطانيةادعى الدخول يف اإلسالم ليتستر بذلك وهو ينفّذ خمططاته          

  .تركَةٌ رافضية توارثوها من جيل إىل جيل
أما ما زعمه البياضي من خمالفة فتاوى األئمة األربعة للشرع والطباع والعقل، فإنا نتحداه هو أو                

رع غريه من أهل الرفض أن يأتونا مبسألة واحدة فقط أمجع فيها هؤالء األئمة على باطل أو خمالفة ش              
وحنن .  من األحاديث برواية الثقات العدول اهللا احلكيم املستمد من كتاب اهللا وما ثبت عن النيب

على استعداد أن نورد عليهم يف املقابل مسائل كثرية جدا من فتاوى علمائهم املبكية املضحكة يف آن 
  .واحٍد

فة دليٍل شرعي من كتاب اهللا أو ما  من يتعمد خمال-وهللا احلمد واملنة-فليس من أئمة السنة قاطبةً      
  . صح من سنة رسوله

  :وإن وجد قولٌ ألحدهم قد أتى حديث صحيح خبالفه فإن عذره يف ذلك أحد ثالثة أمور
 قاله؛ كما لو مل يبلغه احلديث مثلًا، أو بلغه لكنه مل يعتقـد   إما عدم اعتقاده أن النيب: األول

  . لعلة ظهرت له فيه صحته عن النيب
عدم اعتقاده إرادة تلك املسألة بذلك القول؛ حيث ال يظهر له وجه الداللة من احلديث،  : والثاين

  .أو يظهر له ولكنه يرى أن تلك الداللة قد عورضت مبا دلّ على أا ليست مرادة

                                                                                                                         

 ٥٦الشيعة والتصحيح للموسوي ص) 1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٨ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  .(1) اعتقاده أن ذلك احلُكْم قد نسخ:والثالث
 -تعاىل-العقول املريضة من أمثال ما قال اهللا وأما زعمه خمالفة فتاويهم العقلَ، فإن كان مقصوده 

فَأَما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتِبعونَ ما تـشابه         ﴿،  (2)﴾ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزادهم اللَّه مرضا     ﴿: فيها
هفنعم(3)﴾ِمن ،.  

 فال سبيل ملعارضـتها هـذه     وهدي رسوله-تعاىل-أما العقول السليمة املستنرية دي اهللا 
على أن دين الرافضة . الفتاوى، إذ هي مبنية على صحيح املنقول الذي ال يتعارض مع صريح املعقول 

  .يف غالبه يتعارض كل التعارض مع العقل الصريح فضلًا عن مصادمته للنقل الصحيح
           ى الساعة بالغائب املوهوم املفقود اهول، وغـري ذلـك   وليس أدلّ على ذلك من ائتمامهم حت

  .كثري
ولشيخ اإلسالم ابن تيمية عبارات لطيفة حول خمالفة الروافض الكثرية للطبع والعقل الـسليمني،       

وأما سائر محاقام فكثرية جدا، مثل كون بعضهم ال يشرب من ر            «: -رمحه اهللا -أنقل منها قوله    
وبعضهم ال . ار وأار حفرها الكفار والذين معه كانوا يشربون من آب ، مع أن النيب(4)حفره يزيد

 ومن معه كانوا يأكلون مما جيلب من بالد الكفار من  يأكل من التوت الشامي، ومعلوم أن النيب
ومثل كوم يكرهون   . اجلنب، ويلبسون ما تنسجه الكفار، بل غالب ثيام كانت من نسِج الكفار           

يف البناء ال يبنون على عـشرة أعمـدة وال          التكلم بلفظ العشرة، أو فعل شيء يكون عشرة، حىت          
... (5)بعشرة جذوع وحنو ذلك، لكوم يبغضون خيار الصحابة؛ وهم العشرة املشهود هلم باجلنـة             

-ومعلوم أنه لو فرض يف العامل عشرة من أكفر الناس، مل جيب هجر هذا االسم لذلك، كما أنـه                    

                                                                                                                         

  .٢٣ - ٤بن تيمية ص رفع املالم عن األئمة األعالم لشيخ اإلسالم ا:راجع يف هذه األمور الثالثة) 1(
 ١٠: سورة البقرة) 2(
 ٧: سورة آل عمران) 3(
بويع له باخلالفة يف حياة أبيه ليكون ويل العهـد مـن            .  يزيد بن معاوية بن أيب سفيان، أبو خالد األموي         :هو) 4(

 - ١١/٦٣٥البدايـة والنهايـة     . (هـ بعد أن تولّى لثالث سنني وبضعة أشهر       ٦٤تويف يف ربيع األول سنة      . بعده
٦٣٨.( 

ألن العشرة املبـشرين  » التسعة« بغض لفظ -على زعمهم-وهذا من ضعف العقل أيضا، أليس األوىل يف هذا        ) 5(
 !باجلنة منهم علي وهم ال يبغضونه؟
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، مل (1)﴾ ِتسعةُ رهٍط يفِْسدونَ ِفي الْأَرِض ولَا يصِلحونَوكَانَ ِفي الْمِدينةِ  ﴿:  ملا قال  -سبحانه وتعاىل 
وكذلك هجرهم السم أيب بكر وعمر وعثمان وملن يتـسمى          ... مطلقًا» التسعة«جيب هجر اسم    

ومعلوم أن هؤالء لو كانوا من أكفر الناس مل يشرع أنْ ال يتسمى . بذلك حتى إم يكرهون معاملته
ومن محاقام متثيلهم ملن يبغضونه باجلماد أو احليوان، مث يفعلون بذلك اجلماد ... ئهمالرجل مبثل أمسا

وقد تكون نعجة محراء؛ لكون عائشة      -أو احليوان ما يرونه عقوبة ملن يبغضونه؛ مثل اختاذهم نعجةً           
 جيعلوا عائشة ويعذبوا بنتف شعرها وغري ذلك، ويـرون أن ذلـك عقوبـة               -تسمى احلمرياء 

 ألنه بلغه أن دم احلسني وقع على شجرة     (2)ومن ذلك أن بعضهم ال يوقد خشب الطرفاء       ... شةلعائ
ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها ال يكره وقودها ولو كان عليها من أي دم كان، فكيف . من الطرفاء

  .(3)»بسائر الشجر الذي مل يصبه الدم
جماد واحليوان ظنا منهم أن التعذيب إمنا       وما أشار إليه شيخ اإلسالم ههنا من تعذيب الرافضة لل         

يقع على من مسي هذا احليوان أو اجلماد بامسه، يذكرين مبا يعتقده الضالون النصارى من أن اخلبـز                  
كَذَِلك ﴿. (4)!واخلمر فيما يعرف عندهم بالعشاء الرباين يتحوالن إىل حلم ودم املسيح عليه السالم            

ِلِهمقَب ِمن ونَقَالَ الَِّذينوِقنٍم ياِت ِلقَوا الْآينيب قَد مهقُلُوب تهابشت ِلِهم(5)﴾ ِمثْلَ قَو.  
أما عن رجوع األئمة عن بعض فتاويهم السابقة، فذاك وسام شرف، ومن أكرب دواعي اإلجالل               

نه والتقدير هلم، حيث يدورون مع احلق حيث دار، فال يستمرون على قوٍل ظهر هلم ضعفه أو بطال                
بالدليل، بل يعلنون إقالعهم عنه وتركهم اإلفتاء به بصريح العبارة، ومن غري دعوى البداء أو التقية                
كما يفعل علماء الرافضة تضليلًا ألتباعهم وتالعبا م وبدينهم وتلبيـسا للحـق بالباطـل، واهللا                

  .املستعان
ئمة األربعة، فسيأيت اجلواب عنه وأما ما أثاره الرافضي مما وقع من اختالفات يف فروع مذاهب األ

  .تعاىل-يف مبحٍث الحق خاص ذا املوضوع إن شاء اهللا 
                                                                                                                         

 ٤٨: سورة النمل ) 1(
 .»شجر، وهي أربعة أصناف، منها األثلُ: والطرفاء«: ١٠٧٥قال الفريوز آبادي يف القاموس ص) 2(
 .٥٥ - ١/٣٨هاج السنة النبوية من من) 3(
 .٥٥٤ ص-رسالة علمية للباحث مطبوعة بالكومبيوتر-» مصادر النصرانية؛ دراسة نقدا «:راجع) 4(
  ١١٨/ سورة البقرة ) 5(
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  املطلب اخلامس
  اتهام األئمة األربعة 

 وذلك بالقياس -رضي اهللا عنهم-بإحداث مذاهب خمالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
  وحنوه

املخالف «:  املذاهب األربعة وأتباعهم   ومن أقوال علماء الرافضة يف هذا؛ قول البياضي عن أئمة         
أخذ دينه عن القياس واالستحسان وحنن أخذناه عن أئمة الزمان الذين أخذوا التحرمي والتحليل عن               

  . )١(»جدهم النبيل عن جربائيل عن الرب اجلليل
شد يف ، مث أن)٢(»كالم يف القياس عدلوا به عن الكتاب والسنة       «: كما عقد فصلًا عنونَ له بقوله     

  : موضع آخر
  إن كنت كاذبا يف الذي حدثتين 

  فعليك وزر أيب حنيفة وأيب زفر
  املائلني إىل القياس تعمدا 

   )٣(العادلني عن الشريعة واألثر
فهذه قطرة من حبار اختالفهم، خالفوا فيها كتاب ربهم وسنة          «: كما قال أيضا متكبرا متعاليا    

  . )٤(»ة يف أحكام الشريعةنبيهم، وهلم أقوال أخر شنيع
وذهب اجلميع منهم إىل القول بالقياس، واألخذ بـالرأي،         «: وقال عالمتهم يف منهاج الكرامة    

  . )٥(»وأمهلوا أقاويل الصحابة.. فأدخلوا يف دين اهللا ما ليس منه
وأما حممد باقر السي فقد أورد بعض األخبار عن علمائهم عاتبوا فيها على األئمـة الـسنية               

 وال سيما أمري املؤمنني علي بن أيب طالـب،          -رضي اهللا عنهم يف زعمهم    -الفتهم آراء الصحابة    خم
ال أحد من الفقهاء إال وقد خالف أمري املؤمنني يف بعض أحكامه ورغب             «: ومن ذلك قول بعضهم   

                                                                                                                         

  . ٣/٢٠٧الصراط املستقيم ) 1(
  . ٣/٢٠٨املصدر نفسه ) 2(
  . ٣/٢١٠نفسه ) 3(
  . ٣/١٩٥، وانظر أيضا ٣/٢٠٥نفسه ) 4(
  ). ٤٠١ - ٣/٤٠٠(» منهاج السنة النبوية« نقلًا عن - ٩٣كرامة للحلّي ص منهاج ال) 5(
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 وليس يف فقهاء األمصار سوى الشافعي إال وقد شارك الشافعي يف          «: وقال أيضا . »عنها إىل غريها  
وهذا ما ال يذهب إليه من      .. الطعن على أمري املؤمنني وتزييف كثري من قوله والرد عليه يف أحكامه           

  . )١(»وجد يف صدره جزٌء من مودته وحقّه الواجب له
وجاء كالم آخر عن أمري حممد القزويين على الوترية نفسها، يف حماولة اإليهام بـأنَّ مـذاهب                 

:  فقال -رضي اهللا عنهم  -لبتة مبا كان عليه السلف من الصحابة والتابعني         األئمة األربعة ال صلة ا ا     
وأما الشيعة فقد دانوا مبذهب أهل البيت وهم أدرى الناس مبا فيه، وغريهم كانوا قدميا يعملـون                 «

 والتابعني هلم، فما الذي يا ترى أوجب على املـسلمني       مبذاهب العلماء من أصحاب رسول اهللا       
ك القرون أن يعملوا باملذاهب األربعة دون غريها من املذاهب اليت كان يعمـل ـا                مجيعا بعد تل  

  . )٢(»!الصحابة األولون والتابعون من ذي قبل
  : واجلواب عن هذه االامات اخلطري يأيت يف نقاط

  إن دعوى اتفاق األئمة األربعة أو تواطئهم على خمالفة الكتاب والسنة، ال بينة عليها وال               :أولًا
 شـيئًا   -إن شاء اهللا تعلى   -دليل، وقد تكلّمت عن ذلك يف املطلب السابق، وسوف أنقل بعد قليل             

  . من أقواهلم الدالة على شدة متسكّهم بالكتاب والسنة يف مجيع فتاويهم وأحكامهم
 فكيف يأخذ الروافض على غريهـم خمالفـة         -رضي اهللا عنهم  -وأما بالنسبة ألقوال الصحابة     

  ! وهم حيكمون بكُفِْر هؤالء الصحابة وضالهلم؟-اهللا عنهمرضي -الصحابة 
  .إنه ألمٍر عجيب وغريب، بل وخدعة، ومكر عظيم

﴿اِكِرينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرمي٣(﴾و( .  
مىت كانت خمالفة الصحابة والعدول عـن أقاويلـهم         «: ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية      

 عند اإلمامية؟ وهؤالء متفقون على حمبة الصحابة ومواالم وتفضيلهم على سـائر القـرون               منكرا
إن إمجاع الصحابة ليس    : وعلى أن إمجاعهم حجة، فكيف يطعن عليهم مبخالفة الصحابة من يقول          

                                                                                                                         

 يف ما يتعلق بالطعن يف األئمة األربعة        ٢٨٩ - ٢٨٨،  ٢/٢٨٦: ، وانظر أيضا  ٤٤٥ - ١٠/٤٤٤حبار األنوار   ) 1(
  ).باب االحتجاج على املخالفني (١٠/٢٣٠ و ٢/٢٩٨وأتباعهم بسبب القول بالقياس، وكذلك 

  . ٩٢يف عقائدهم للقزويين ص الشيعة ) 2(
  . ٣٠/سورة األنفال) 3(
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  . )١(»حبجة، وينسبهم إىل الكفر والظلم؟
 يف أنفسهم؛ فتارةً يرمـوم مبخالفـة         أن الروافض يف طعنهم هذا على األئمة متناقضون        :ثانيا
 ويعتربون ذلك جرما عظيما ال يغتفر، مث ال يلبثوا أن يقروا بأن علـوم               -رضي اهللا عنهم  -الصحابة  

  . هؤالء األئمة ومعارفهم كلها راجعة إىل علوم الصحابة تارةً أخرى
املطهر احللى، فقد قال يف     ولنسمع ما قاله يف هذا املعىن عالمة الرافضة وأعلمهم يف زمانه؛ ابن             

، وعكرمة على ابن عباس،     )٣(، وربيعة على عكرمة   )٢(ومالك قرأ على ربيعة   «: كتابه منهاج الكرامة  
  . )٥(» علي)٤(وابن عباس تلميذ

-، يعين علي بن أيب طالب )٦(»فالفقهاء كلهم يرجعون إليه: وأما الفقه«: وقبل هذا بأسطر قال
  . رضي اهللا عنه

 وفقههم راجعـان إىل     -رمحهم اهللا -أن علم هؤالء األئمة الفقهاء      :  ال ريب فيها   واحلقيقة اليت 
 فاإلمام أبو حنيفة قد أخذ جل علمه وفقهه عن شيخه محاد            -رضي اهللا عنهم  -علم وفقه الصحابة    

، وعلقمة تلميذ عبـد  )٨(، والنخعي تلميذ علقمة)٧(بن أيب سليمان واختص به، ومحاد تلميذ النخعي      
                                                                                                                         

  ). ٤٠٦ - ٣/٤٠٥(» منهاج السنة النبوية«) 1(
  ٥٧:  ربيعة الرأي، وقد تقدمت ترمجته يف ص:هو) 2(
أحد فقهاء مكّة، من التابعني األعالم، أصله مـن الرببـر،           : -رضي اهللا عنهما  - عكرمة موىل ابن عباس      :هو) 3(

هــ  ١٠٦ أو ١٠٥ أو ١٠٤: عباس فاجتهـد يف تعليمـه، وأذن لـه بـالفتوى، ت    وكان قد وهب البن     
  ). ١/١٣٠: الشذرات(

ابن عباس تلميذ علـي كـالم       : وقوله«): ٧/٥٣٦(» املنهاج«وهذا من أكاذيب الرافضة، قال ابن تيمية يف         ) 4(
 هريرة وغريهـم مـن      باطل؛ فإن رواية ابن عباس عن علي قليلة، وغالب أخذه عن عمر وزيد بن ثابت وأيب               

  . »الصحابة
  ). ٧/٥٣٥(» منهاج السنة النبوية« نقلًا عن - ١٧٩منهاج الكرامة ص) 5(
  ). ٧/٥٢٩(» منهاج السنة النبوية« نقلًا عن - ١٧٨منهاج الكرامة ص ) 6(
واألسـود   إبراهيم بن يزيد النخعي، أبو عمران؛ اإلمام اجلليل، وفقيه العراق بال نزاع، أخذ عن مسروق                 :هو) 7(

  ).١/١١١الشذرات (وعلقمة، تويف سنة مخس وتسعني للهجرة، 
 علقمة بن قيس النخعي الكويف، الفقيه، صاحب ابن مسعود رضي اهللا عنه، وكان يشبه به، واستفتاه غري                  :هو) 8(

  ). ١/٧٠: الشذرات(هـ ٦٢واحد من الصحابة رضي اهللا عنهم، تويف عام 
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  . رضي اهللا عنه-ن مسعود اهللا ب
، وهـم  )١(وأما اإلمام مالك فمعروف أن علمه عن أهل املدينة الذين أخذوا عن الفقهاء السبعة     

تالميذ أعالم الصحابة كزيد بن ثابت وعبد اهللا بن عمر وحنومها، واإلمام الشافعي تفقّه على املكّيني               
  . أخذ بعد ذلك عن اإلمام مالك مث -رضي اهللا عنهما-الذين أخذوا عن أصحاب ابن عباس 

وأما اإلمام أمحد فكان على مذهب أهل احلديث أخذ عن أمثال سفيان بن عيينة ، عن عمـرو          
  . )٣(، عن ابن عباس وابن عمر وغريمها)٢(بن دينار

  ! فهل يعقل أن يتهم مثل هؤالء مبخالفة الصحابة أو معارضتهم؟
 يف بعض   -رضي اهللا عنه  - املؤمنني علي بن أيب طالب        أما عن زعمهم خمالفة األئمة ألمري      :ثالثًا

 مع موافقة مجهـورهم يف      -رضي اهللا عنه  -إن خمالفة واحٍد من الصحابة      : فتاويه وأحكامه، فنقول  
حكٍْم من األحكام ليس بقادٍح، ال سيما إذا انبنت هذه املخالفة على أسس سليمة من كتـاب اهللا                  

حبجٍة إذا خالفه غريه من الصحابة، على الصحيح، كما هو مقرر ؛ فقول الصحايب ليس وسنة نبيه 
  . )٤(يف علم األصول

                                                                                                                         

 بن الزبري، وخارجة بن زيد، والقاسم بن حممد، وأبو بكر بن عبـد الـرمحن،    سعيد بن املسيب، وعروة  :وهم) 1(
  : وسليمان بن يسار، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، وقد نظمهم بعضهم يف قوله

  إذا قيل من يف العلم سبعة أحبر
  روايتهم ليست عن العلم خارجة                  

  فقل هم عبيد اهللا عروة قاسم
  سعيد أبو بكر سلميان خارجة                  
  ). ١/٢٣(للعالمة ابن القيم » أعالم املوقعني«: انظر  

 عمرو بن دينار، أبو حممد، اجلمحي موالهم، اليمين، الصنعاين، مسع بن عباس وجابرا رضي اهللا عنـهم،                  :هو) 2(
  ). ١/١٧١: ذراتالش(هـ ١٢٦: ، تويف مبكة سنة»ما رأيت يف احلديث أثبت منه«: قال شعبة

  ). ، بتصرف١/٢٣(» إعالم املوقعني«، و )٥٣٠ - ٧/٥٢٩(» منهاج السنة النبوية «:انظر) 3(
وما يحكى من اخلالف يف ذلك إمنا يف ما إذا مل يظهر لقول الصحايب خمالف، كما حقق ذلك فضيلة الـشيخ                     ) 4(

  . ١٦٤: ، ص»املذكرة«حممد األمني الشنقيطي يف 
  :  مراقي السعود إذ يقولوإليه أشار صاحب

  رأي الصحايب على األصحاب ال
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 ليس  من اخللق غري الرسول -من الصحابة أو غريهم- وألن جمرد خمالفة شخٍص بعينه     :رابعا
مبعصيٍة، بل وقد تكون املخالفة من هذا النوع واجبةً ومتعينة إذا ظهر للمخاِلف أن الصواب خبالف                

  . أو مذهب املخالفقول 
 هـو   ، وألن املصطفى    )١(»ال طاعة يف املعصية إمنا الطاعة يف املعروف       «: وهلذا قال النيب    

  . الوحيد املعصوم عن اخلطأ واملقطوع بصواب قوله يف كل األحوال
  . )٢(ِإنْ هو ِإلَّا وحي يوحى﴾ *﴿وما ينِطق عِن الْهوى : قال اهللا عز وجلَّ

كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إال صـاحب         «: وهلذا قال أحد هؤالء األئمة األربعة أنفسهم      
  . )٣(»هذا القرب 

 ال تقتضي عدم قبول احلق من غريه، بل يؤخذ مـن     -رضي اهللا عنه  -فمحبة أمري املؤمنني علي     
-ريه من الصحابة     ما وافق الصواب ويرد ما سواه متاما كما يفعل بأقوال غ           -رضي اهللا عنه  -قوله  

 وهذا هو منهج االعتدال الذي عرف به أهل الـسنة علـى مـر    -رضي اهللا تعاىل عنهم وأرضاهم    
  . العصور

  .  وليس يف قول غريه حجةواحلجة فيما قال «: يقول احلافظ ابن عبد الرب املالكي
 )١( العـول  ، وترك قول ابن عباس يف     )٤(ومن ترك قول عائشة يف رضاع الكبري، ويف لنب الفحل         

                                                                                                                                     
  يكون حجة بوفق من خال                       

  يف غريه، ثالثها إن انتشر
  وما خمالف له قط ظهر                       
 حممد املختـار  . د: ، حتقيق ٤٠١: حملمد األمني بن أمحد اجلكين، ص     » مراقي السعود إىل مراقي السعود    «: انظر

  ).٢٨٤ - ١/٢٨٣(» جمموع فتاوى شيخ اإلسالم«: الشنقيطي، وراجع أيضا
ال طاعـة   «: ، وورد بلفـظ   )٣/١٤٦٩(، ومسلم   )٦/٢٦٤٩(انظر البخاري   : احلديث ذا اللفظ متفق عليه    ) 1(

  ). ٤/٣٢١(» األوسط«، والطرباين يف )٥/٦٦(» املسند«عند كل من اإلمام أمحد يف » ملخلوق يف معصية اهللا
  . ٤ و ٣:  سورة النجم)2(
  ). ٨/٩٣(» السري«: الكالم لإلمام مالك رمحه اهللا، انظر) 3(
، واملراد بلنب الفحل يف احلكم الشرعي، كما يقول ابن      )١٣٤٥: القاموس، ص (الذَّكر من كل حيوان     : الفحل) 4(

لَدا وهلا لَنب فكل مـن      الرجل تكون له امرأةٌ ولَدت منه و      «): ٤/٢٢٧(» النهاية يف غريب احلديث   «األثري يف   
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وترك قول علي يف أن املُحِدثَ يف الصالة يبين على ما مضى منـها      .. واملتعة وغري ذلك من أقاويله،    
  .  ال تؤكل ذبائحهم، وغري ذلك مما روي عنه)٢(ويف أن بين تغلب

، وهـي امللجـأ عنـد       كيف يتوحش من مفارقة واحد منهم ومعه السنة الثابتة عن النيب            
 نكري أن خيفى على الصاحب والصاحبني، والثالثة السنة املأثورة عن رسـول اهللا              االختالف، وغري 

«)٣( .  
؟ فإن كان ما أوجبه اهللا أو رسـوله  »حق علي الواجب « مث نقول ما قصدكم بقولكم       :خامسا

        من حقوق له ولغريه من صحابة رسول اهللا    ؛ من وجوب حمبتهم واقتفاء أثـرهم وتـوقريهم
يهم أو سبهم، فإنكم معشر الروافض أضيع الناس هلذه احلقوق وأهل السنة هم أحفظ          وعدم الطعن ف  

الناس هلا، وهذا ما ال ينكره إال مكابر معاند، وأما ما اختلقتم له واصطنعتم من حقوق مل يرتّل اهللا                   
علنا بفضله  ا من سلطان، فنحمد ربنا أن وقانا من الوقوع يف مثل ذلك، وعافانا مما ابتليتم به، وج                

  . وتوفيقه أمةً وسطًا ال سبيل للتفريط أو اإلفراط إىل معتقداا أو أحكامها
 أن يطاع يف    -رضي اهللا عنهم  -مث لو سلّمنا أن من حقوق علي أو غريه من الصحابة            : سادسا

 يف ذلك أوىل وأكمل، مث لنقل جـدلًا أن احلقّـني قـد    كل شيء، فنذكّركم بأن حق اهللا ونبيه   
  رضا، فهل يوجد مؤمن سليم اإلميان يرى تغليب حق أحٍد على حقّهما قطّ؟ تعا

 يف   يروي حديثًا عن رسـول اهللا        -رضي اهللا عنهما  -وقد كان الصحايب اجلليل ابن عباس       
إن أبا بكر أو عمر قد قال كذا كذا، فيقول ابن           : حكم من األحكام فيقول بعض اجلهلة من الناس       

                                                                                                                                     
أرضعته من األطفال ذا اللّبن فهو محرم على الزوج وإخوته وأوالده منها ومن غريها؛ ألنَّ اللـنب للـزوج                   

يعخب والنه، وهذا مذهب اجلماعة، وقال ابن املسيم: حيث هو سببرحال ي« .  
سألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصباء الورثة، فيـدخل           العول يف الفرائض، يقصد به زيادة سهام امل       ) 1(

: التعريفـات، ص  : انظـر ( بالعول،   -رضي اهللا عنهما  -النقصان عليهم بقدر حصصهم، ومل يقل ابن عباس         
  ). ١٦٣ - ١٦١: ، والتحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية، ص١٥٩

فصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربعية بن نزار بن            أي تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أ          :بنو تغلب ) 2(
أوس بن ثريب التغليب، وهو تابعي، وعبـد        : معد بن عدنان، وهي قبيلة مشهورة؛ ومن املشاهري بالنسبة إليها         

  ). ١/٤٦٩األنساب للسمعاين  (-رضي اهللا عنها-امللك بن راشد التغليب، يروي عن املقدام عن عائشة 
  ). ١٦٠ - ١/١٥٩(بد الرب البن ع» التمهيد«) 3(
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 وتقولون قال أبو بكر قال رسول اهللا : كم حجارة من السماء؛ أقوليوشك أن ترتل علي  «: عباس
  . )١(»!!وعمر؟

 أما ما أثارته الروافض عن مسألة القياس وأن األئمة األربعة عدلوا بـه عـن الكتـاب            :سابعا
  : فاجلواب عنه يف نقاطوالسنة، 

تباعهم من قبيل القياس  أن القياس قياسان؛ شرعي وغري شرعي؛ فأقيسة األئمة األربعة وأ:األوىل
الشرعي؛ إذ ليست إال إحلاق فرٍع بأصٍل قد دلّ الدليل الشرعي على حكمه لعلّة جامعة بينـهما،                 
فهذا النوع من القياس ال خالف يف جوازه والعمل به لدى املعتربين من أهـل العلـم، سـلفهم                   

  . )٢(وخلفهم
ن ومن بعدهم من الفقهاء واملـتكلمني       أمجع الصحابة والتابعو  «: قال أبو الوليد الباجي املالكي    

  . )٣(»وأهل القدوة على جواز التعبد بالقياس، وأنه قد ورد التعبد بالصحيح منه
وكذلك القياس الصحيح حق؛ فإنَّ اهللا بعـث رسـله          «: ويقول أبو العباس ابن تيمية احلنبلي     

ه العدل، وقد فسروا إنـزال      بالعدل، وأنزل امليزان مع الكتاب، وامليزان يتضمن العدل وما يعرف ب          
 بني املختلفني وهـذا  )٤(ذلك بأن أَلْهم العباد معرفة ذلك، واهللا ورسوله يسوي بني املتماثلني ويفرق        

، كما أشار يف موضـع آخـر إىل أن          )٥(»لكن القياس الصحيح يطابق النص    .. هو القياس الصحيح  
ياس، كما أن وجود الكذب يف كثري من        وجود أنواع من القياس باطلة، ال يقتضي بطالن مجيع الق         

  . )٦(احلديث ال يوجد كذب مجيعه أو رده
 -كما يقول هؤالء الروافض   - وأما القياس غري الشرعي واملخالف لكتاب اهللا وسنة رسوله          

                                                                                                                         

، )٢٦/٢٨١(لـه أيـضا   » جمموع الفتاوى«، و ٢٩: ، البن تيمية، ص»رفع املالم عن األئمة األعالم   «:انظر) 1(
  ).٣/١٠٦٣(لتلميذه ابن القيم » الصواعق املرسلة«: وكذلك

، ٥٩٥ - ٥٥٢:  صإحكام الفـصول، : (راجع يف أدلة مشروعية العمل بالقياس من الكتاب والسنة واإلمجاع ) 2(
  ). ٦٠ - ٤/٢٥وقواطع األدلة للسمعاين 

  . ٥٣١: للباجي، ص» إحكام الفصول«) 3(
  .  بالتثنية-يسويان ويفرقان : لعل الصواب) 4(
  ). ١٩/١٧٦(» جمموع الفتاوى«) 5(
  ). ٣/٤١٤(» منهاج السنة النبوية «:انظر) 6(
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فإن أئمتنا أبعد الناس عنه وهللا احلمد، وهلذا يعرف قادح مهم من قوادح العلّـة يف بـاب القيـاس          
قياس «ويقصد به خمالفة القياس لدليل من كتاٍب أو سنة أو إمجاع، فيطلق عليه            » ارفساد االعتب «بـ

  . »فاسد االعتبار
  : ويف هذا يقول الناظم

  )١(فساد االعتبار كلُّ من وعى    واخللف للنص أو إمجاع دعا

 من جيهل أن دعوى عدول األئمة بالقياس عن الكتاب والسنة كَِذب بين، وال يرددها إال: الثانية
األصول اليت بنوا عليها مذاهبهم الفقهية، فاألربعة كلّهم بال استثناء متفقون على تـأخري األخـذ                

، بل صرح بعضهم بأن القيـاس   )٢(بالقياس عن األدلة من الكتاب والسنة الصحيحة، وحىت اإلمجاع        
  . )٣(كامليتة ال يصار إليها إال عند الضرورة

ما صح من اخلرب، أليس صنيعه هذا أوىل وأفضل ممن يصوغ أخبـارا       أن من يقيس على      :الثالثة
 من غـري حيـاء وال       -حسب زعمهم -، بل وإىل الباري عز وجلَّ       من عنده ويسندها إىل النيب      

فَويلٌ ِللَِّذين يكْتبونَ الِْكتاب    ﴿: خجٍل كما هو ديدن الروافض الذين أدخلوا يف دين اهللا ما ليس منه            
  . )٤(﴾يِديِهم ثُم يقُولُونَ هذَا ِمن ِعنِد اللَِّهِبأَ

  .  خري من تقليد منتظٍر غائب ال يدرى ما يقول-لو سلّمناه جدلًا-بل إن القياس على ضعفه 
 زيادةً يف إثبـات  - أنقل هنا بعض النصوص الواردة عن األئمة األربعة رمحهم اهللا      :ثامنا وأخريا 

 ودحضا ألباطيـل الرافـضة يف       -رضي اهللا عنهم  -لسنة وآثار الصحابة    شدة متسكهم بالكتاب وا   
  . اتهامهم بالعدول عنها

                                                                                                                         

  . ٣٨٤: ، ص»مراقي السعود إىل مراقي السعود«) 1(
، والفكر الـسامي يف تـاريخ الفقـه         ٣٢ - ١/٢٩(إعالم املوقعني   :  أصول مذاهب األئمة األربعة يف     :اجعر) 2(

، ١٣٧، و   ١٣٢: ، واملدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية للدكتور عبد الكرمي زيدان، ص         )١/٣٥٤(اإلسالمي  
، و  ١٤٨، و   ١٢٧، و   ١٠٦: ، ومقدمة يف الفقه للدكتور سليمان بن عبد اهللا أبا اخليل، ص           ١٤٣، و   ١٤١و  

  . ، وأصول مذهب اإلمام أمحد للدكتور عبد اهللا التركي١٧٠
» إعـالم املـوقعني  «،  »إمنا يصار إليه عنـد الـضرورة      : سألت الشافعي عن القياس فقال    «: قال اإلمام أمحد  ) 3(

)١/٣٢ .(  
  . ٧٩/سورة البقرة ) 4(
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، فما مل أجد    آخذ بكتاب اهللا، فما مل أجد فبسنة رسول اهللا          «: قال اإلمام أبو حنيفة النعمان    
 أخذت بقول أصحابه؛ آخذ بقول من شئت منهم وأدع مـن            يف كتاب اهللا وال سنة رسول اهللا        

  . )١(»ئت منهم، وال أخرج من قوهلم إىل قول غريهمش
  . )٢(»البول يف املسجد أحسن من بعض القياس«: كما يروى عنه أيضا أنه قال
إمنا أنا بشر أخطئ وأصيب؛ فانظروا يف رأيـي، فكلمـا وافـق      «: وقال اإلمام مالك بن أنس    

  . )٣(»هالكتاب والسنة فخذوا به، وكلما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركو
 رد األمـر إىل قـضاء اهللا، مث   ومن يتنازع ممن بعد رسول اهللا «: ومن أقوال اإلمام الشافعي  

قضاء رسوله، فإن مل يكن فيما تنازعوا فيه قضاٌء، نصا فيهما وال يف واحد منهما، ردوه قياسا على                  
  : والعلم طبقات«: ، وقال أيضا رمحه اهللا)٤(»أحدمها

  . والسنةالكتاب : األوىل
  . اإلمجاع فيما ليس كتابا وال سنةً: الثانية
  . أن يقول الصحايب فال يعلم له خمالف من الصحابة: الثالثة
  . اختالف الصحابة: الرابعة
  . )٥(»القياس: اخلامسة

 التمسك مبا كان عليه أصحاب رسول اهللا : أصول السنة عندنا«: وقال اإلمام أمحد بن حنبل
، والسنة تفسر والسنة عندنا آثار رسول اهللا   .. ترك البدع، وكل بدعة فهي ضاللة     واالقتداء م و  

  . )٦(»القرآن وهي دالئل القرآن
  . فرحم اهللا هؤالء األئمة رمحةً واسعةً وجزاهم اهللا عن اإلسالم والسنة خريا

  

                                                                                                                         

  ). ١/٣٥٤(، للفاسي »يف تاريخ الفقه اإلسالميالفكر السامي «، و ١٤٢: البن عبد الرب، ص» االنتقاء«) 1(
  ). ٦/٤٠١(» سري أعالم النبالء«) 2(
  ). ٢/٣٩(البن عبد الرب » جامع بيان العلم وفضله«)3(
  . ٨١: لإلمام الشافعي، ص» الرسالة«) 4(
  . إنه كالم الشافعي يف اجلديد: ، وقال)١٢٢ - ٤/١٢١(» إعالم املوقعني«ذكره ابن القيم يف ) 5(
  ). ١/١٧٦(» شرح أصول أهل السنة«أخرجه عنه اإلمام الاللكائي يف ) 6(
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  املطلب السادس
  تدعوى الرافضة أن املذاهب األربعة جتري وفق هوى السلطا

وقد تبين من هـذا     «:  حيث قال  )١(وممن اطلقوا هذه الدعوى الرافضية هاشم معروف احلسين       
أن من أقوى األسباب اليت ساعدت على انتشارها، ومكّنتها         : العرض املوجز لتاريخ املذاهب األربعة    

ألربعة منذ  من البقاء الطويل؛ أن السلطات احلاكمة يف مجيع األدوار كانت السند املتني للمذاهب ا             
  . )٢(»أن ظهرت هذه املذاهب حىت العصور املتأخرة

مث أصبح ما تبناه احلكّام قانونا يعمل به ومثّـل اإلسـالم            «:  الذي قال  )٣(ومرتضى العسكري 
وأخريا ارتأت السلطات أن تقِْسر األمة على األخذ بفتاوى    .. الرمسي، وأمهل ما خالفه ونبذ املخالف     

وملا كان الناس على دين ملوكهم رأوا اإلسالم متمثلًا حبكَّاِمهم .. ألربعة يف الفقهأحد أئمة املذاهب ا 
  . )٤(»وما تبنوه من حكم وعقيدة وسنة منسوبة إىل النيب، ومسوا من تابع احلكام بأهل السنة واجلماعة

ـ             .. وعلى العموم  م فإن ما قاله هذان الرافضيان ليس بغريب صدوره عن أي رافضي آخر؛ فه
يعتربون أئمتهم أئمة الثورة، ودينهم دينا ثوريا قائما على منازعة من ولّاهم اهللا أمر املسلمني يف كل                 

، غري عابئني مبا قد يؤدي ذلك إليه من ضعف األمة وذهاب رحيها نتيجـة الفرقـة                 )٥(زمان ومكان 
  . واالنشقاق

ة األربعة وغريهم من علماء أهل  إن األئم:أما اجلواب عن هذا االفتراء باختصار فهو أن نقول  
السنة مل يكونوا قط آلة بأيدي احلكّام حىت يقال إن فتاويهم جتري وفق أهوائهم، وسريهم تزخـر                 
مبواقفهم النبيلة سواء من احلكّام العدول أو غريهم، كلٍّ مبا يستحقه حسب ما دلَّت عليه النصوص                

                                                                                                                         

  .املبادئ العامة يف الفقه اجلعفري: مؤلف رافضي معاصر، صاحب كتاب)1(
  . ٣٨٥: املبادئ العامة للفقه اجلعفري هلاشم احلسين، ص) 2(
، ومؤسس كلية   »خمتلَقمخسون ومائة صحايب    «هـ، وهو مؤلف كتاب     ١٣٩١رافضي معاصر، كان حيا عام      ) 3(

 وتقدميه ألصل الشيعة وأصوهلا ص      ١٩ صحايب ص    ١٥٠: مقدمة كتابه : انظر(ببغداد  ) الرافضية(أصول الدين   
٦٣ .(  

  . ٦٠ - ٥٩ ص -املقدمة-أصل الشيعة وأصوهلا ) 4(
واد مغنية، ثورة احلسني حملمد مهدي مشس الدين، والشيعة واحلاكمون حملمد ج         : واقرأ إن شئت من كتب القوم     ) 5(

ولـست  «:  نصا٥٢والثورة البائسة للدكتور موسى املوسوي، وقال املوسوي نفسه يف الشيعة والتصحيح ص    
  . »!أدري كيف تدعي الشيعة بأا من أنصار اإلمام احلسني سيد الشهداء وإمام الثائرين، وهي تعمل بالتقية؟
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  . الشرعية
ل كان اإلمام أبو حنيفة ليضرب ويحبس حىت املـوت          ولو كان األمر كما يومهه الروافض، فه      

؟ أم كان اإلمام مالك ليضرب ويطاف به أرجاء املدينة بـسبب            )١(بسبب امتناعه عن تويل القضاء    
؟ وهل كان اإلمام أمحد بن حنبل ليمتحن تلك احملنة العظيمة بسبب مذهبه احلق يف القـول                 )٢(فتواه

  . التساؤالت العقالء من القوم أنفسهم، إن كان فيهم من يعقل؟ ليجب عن هذه )٣(بعدم خلق القرآن
 من عدم التشهري بوالة األمر أو منازعتهم        -رمحهم اهللا -أما ما ترونه من مذهب هؤالء األئمة        

السلطة أو حتريض الناس عليهم وحنو ذلك، حرصا على جمِع الكلمة وعدِم مفارقة اجلماعة، فليس               
 حة شخصية ألحد منهم أو موعهم، وإمنا ذلك هو مقتضى سنة النيب             هذا وى منهم وال ملصل    

  . اليت أنتم يا معشر الرافضة، من أجهل الناس ا
  : ولنذكر هنا بعض اآلثار الصحيحة الدالة على صحة منهج األئمة األربعة يف هذا الباب

 فبايعناه، فكان    دعانا النيب «:  قال -رضي اهللا عنه  -ففي الصحيحني عن عبادة بن الصامت       
 )٤(فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويـسرنا، وأثـرة             

  . )٥(»علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، إال أن تروا كُفْرا بواحا؛ عندكم من اهللا فيه برهان
ِره من أمريه شيئًا فليصرب؛ من كَ«: قال النيب   :  قال -رضي اهللا عنهما  -وفيهما عن ابن عباس     

  . )٦(»فإنه من خرج منن السلطان شربا مات ميتة جاهلية
 عليهن  )٧(ثالثُ خصاٍل ال يغلُّ   «: قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا عنه  -وعن زيد بن ثابت     

                                                                                                                         

  ). ١٧١: االنتقاء، ص، و ٣٢٨ و ١٣/٣٢٤تاريخ بغداد : (انظر القصة يف) 1(
  ). ١/٢٩٠، وشذرات الذهب ٤٤ - ٤٣: االنتقاء، ص: (انظر القصة يف) 2(
  ). ٤٠٥، ١٤/٣٩٣، والبداية والنهاية البن كثري ٢٠٤ - ٩/١٩٥حلية األولياء أليب نعيم : (انظر القصة يف) 3(
ليكم فيفضل غريكم يف نصيبه من الفـيء،        أنه يستأثر ع  : االسم من آثر يؤثر إيثارا إذا أعطى، واملراد       : »أثرة«) 4(

  ). ١/٢٢النهاية يف غريب احلديث . (االنفراد بالشيء: واالسِتئثَار
  ). ٣/١٤٧٠(، ومسلم )٦/٢٥٨٨(صحيح البخاري ) 5(
  ). ٣/١٤٧٨(، ومسلم )٦/٢٥٨٨(صحيح البخاري ) 6(
ال : فـاملعىن . احلقد، والشحناء : ِغلّ أي اخليانة يف كل شيء، ويروى بفتح الياء؛ من ال        : أي من اإلغالل، وهو   ) 7(

: الدخول يف الشر، واملعـىن :  أي من الوغول-بالتخفيف-» يِغلُ«وروي كذلك . يدخله حقد يزيله عن احلق   
  ). ٣/٣٨١النهاية . (أن هذه اخلالل تستصلح ا القلوب؛ فمن تمسك ا طهر قلبه من اخليانة والدغَل والشر
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ـم  إخالص العمل هللا، ومناصحة والة األمر، ولزوم اجلماعة؛ فإن دعوم تحيط : قلب مسلٍم أبدا  
  . )١(احلديث» ..من ورائهم

أال من ويل عليه واٍل «:  يقولمسعت رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-وعن عوف بن مالك 
  . )٢(»فرآه يأيت شيئًا من معصية اهللا، فليكره ما يأيت من معصية اهللا، وال يرتعن يدا من طاعة

ومكرهـك، وأثـرة   عليك السمع والطاعة يف عسرك ويسرك، ومنـشطك       «: وقال أيضا   
  . )٤(»وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك.. «: ، ويف لفٍظ)٣(»عليك

:  أنه قال-رضي اهللا عنه- فقد جاء عن أنس بن مالك  -رضي اهللا عنهم  -أما من آثار الصحابة     
 أن ال تسبوا أمراءكم، وال تغشوهم،      -صلى اهللا عليه وسلم   -انا كرباؤنا من أصحاب رسول اهللا       «

  . )٥(»هم، واتقوا اهللا واصربوا، فإن األمر قريبوال تبغضو
  .  يف حكم اإلمجاع، واهللا تعاىل أعلم-رضي اهللا عنهم-فهذا منهم 

وال نرى اخلروج على «:  قول اإلمام الطحاوي-عليهم رمحة اهللا تعاىل-ومن آثار سلفنا الصاحل 
ن طاعتهم، ونرى طاعتهم مـن      أئمتنا ووالة أمورنا، وإن جاروا، وال ندعو عليهم، وال نرتع يدا م           

  . )٦(»طاعة اهللا عز وجلَّ فريضةً، ما مل يأمروا مبعصيٍة، وندعو هلم بالصالح واملعافاة
مث من بعد ذلك الكف والقعود يف الفتنـة، وال ختـرج            .. «: ويقول اإلمام ابن بطّة رمحه اهللا     

  . )٧(»بالسيف على األئمة وإن ظلموا
علماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هـذه  وقد أمجعت ال «: وقال أيضا 

                                                                                                                         

: ، وقال احملقّـق   )١/٩٤(السنة  «، وابن أيب عاصم يف      )٥/١٨٣ و   ٣/٢٢٥(» املسند« أمحد يف    أخرجه اإلمام ) 1(
  ). ١/٢٧٠) (الصحيح(، وابن حبان يف »إسناده صحيح«

 ٢/٧٢١(» السنة«، وابن أيب عاصم يف      )٣/١٤٨٢(» الصحيح«، ومسلم يف    )٦/٢٤(أخرجه أمحد يف املسند     ) 2(
- ٧٢٢ .(  

  . ، من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)٣/١٤٦٧(أخرجه مسلم يف صحيحه ) 3(
، وابـن حبـان يف صـحيحه    )٢/٦٩٩(الـسنة  «، وابن أيب عاصم يف     )٥/٣٢١(» املسند«أخرجه أمحد يف    ) 4(

  . ، من حيث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه)١٠/٤٢٥(
  . »إسناده حسن«: ، قال احملقق)٢/٦٩٣(» السنة«أخرجه ابن أيب عاصم يف ) 5(
  . ٣٧١: الطحاوية، صشرح ) 6(
  . ٢٧٧ - ٢٧٦: ، ص»الشرح واإلبانة البن بطّة«) 7(
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، واهلدي مـع  )١(أن صالة اجلمعة، والعيدين، ومىن، وعرفات، والغزو، واجلهاد  : األمة إىل وقتنا هذا   
كل أمري بر وفاجٍر، وإعطاءهم اخلراج والصدقات واألعشار جائز، والصالة يف املساجد العظام اليت              

ملشي على القناطر واجلسور اليت عقَدوها، والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع         بنوها، وا 
كلّها يف كل عصر ومع كلّ أمري جائز على حكم الكتاب والسنة، ال يضر احملتاط لدينه، واملتمسك                 

ة، كما أنه لو     ظلم ظاٍمل، وال جور جائٍر إذ كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسن              بسنة نبيه   
  . باع واشترى يف زمن اإلمام العادل بيعا خيالف الكتاب والسنة مل ينفعه عدل اإلمام

واحملاكمة إىل قضام، ورفع احلدود والقصاص، وانتزاع احلقوق من أيدي الظلمـة بـأمرائهم    
             ا، إال يف معصية اهللا عا حبشيِطهم، والسمع والطاعة ملن ولّوه وإن كان عبدرـلَّ، فلـيس     وشجو ز

  . )٢(»ملخلوق فيها طاعة
، كما يصفون أنفسهم ممن يشاقق الرسـول        -وبعد هذا كله، يعرف أن الروافض الثائرين        

اللَّه ﴿ويتبع غري سبيل املؤمنني، فقد والهم اهللا ما تولّوا، فأضحوا يرون القبيح حسنا، واحلسن قبيحا       
   هِرجخوا ينآم الَِّذين ِليو           ِمن مهونِرجخي الطَّاغُوت مهاؤِليوا أَوكَفَر الَِّذينوِر واِت ِإلَى النالظُّلُم ِمن م

  . )٣(﴾النوِر ِإلَى الظُّلُماِت
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ولعله خطأ مطبعي» واحلهـ«جاء يف هذا املوضع يف األصل احملقّق ) 1(
  . ٢٨٠ - ٢٧٨: ، ص»الشرح واإلبانة«) 2(
  . ٢٥٧/ سورة البقرة ) 3(
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  املبحث الثاين
  االفتراءات اخلاصة

  املطلب األول
  نسبة القول بعدم تكفري من سب الصحابة إىل

  اإلمام أيب حنيفة
  : )١(ذا يقول حممد باقر الطباطبائيويف ه

  وقد نفى الكفر أبو حنيفة 
  عمن يرى مسبة اخلليفة

  ويف البخاري سباب املسلم 
  فسوق فوجه الكفر ملا يعلم

  وسب من صاحبه فال جيز
   )٢(ما دام مؤمنا وإال فأُجز

   فهكذا حياول بعض الروافض التخفيف من جرم جنايتهم املنكرة على صحابة رسـول اهللا             
 أنه يوجد من أئمة أهل السنة أيضا من ال يرى تكفري الساب، -كما ترى-بالسب والشتم، فيدعون 
  !فكأنَّ األمر على إطالقه

  : واجلواب
أن حماولتهم هذه قد باءت بالفشل من أول انطالقها، فإن األئمة األربعة مجـيعهم وأتبـاعهم                

ى الرافضة، وأن سابهم فاسق ومبتدع بـال     كذلك متفقون على إنكار سب األصحاب وشتمهم عل       
 فإمنا ذلك بالنظر إىل حال الساب املعـين         -كما يذهب إليه البعض منهم    -نزاع، وأما عدم تكفريه     

                                                                                                                         

هـ ١٢٧٣ولد بالنجف عام  : وافض العراق  حممد باقر بن أيب القاسم بن حسن الطباطبائي احلائري، من ر           :هو) 1(
منظومة مصباح الظالم، وأرجوزة يف الرد على من كفّر الـشيعة      : هـ، من مؤلفاته  ١٣٣١وتويف بكربالء عام    

  ). ٩/٨٩معجم املؤلفني (
، )أو الشهاب الثاقب يف الرد على ما لفقه العاقب        (السهم الثاقب يف رد ما لفقه الناصب        : يف أرجوزته املسماة  ) 2(

 أليب املعـايل حممـود شـكري        -صب العذاب على من سب األصحاب وهو رد على هذه األرجوة            : انظر
  . ٣٨٠ - ٣٧٩: األلوسي، بتحقيق عبد اهللا البخاري، ص
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ومدى توفر ما يوجب تكفريه من شروط أو ما قد حيول دون ذلك من موانع، وقد تقدم كل هـذا       
و أنه ال يعترب مكفّرا على اإلطالق كما يـوهم  بالتفصيل يف موضعه، ال أم يرون أن سبهم حالل أ        

  . بعض الروافض
يضاف إىل هذا أن اإلمام أبا حنيفة وأتباعه على وجه التحديد هم أشد أهل السنة على الرافضة                 
وأخربهم بأحواهلم، بل وقد نقل عنهم يف غري مصدر التكفري الصريح للروافض كما قـد متّ بـسط    

  . )٢(ف أن ما نسبه هذا الرافضي إىل أيب حنيفة حمض كذب وافتراء، وذا يعر)١(ذلك يف موضعه
 ينص على أن سباب املسلم فسوق، وأنه )٣(أما ما أثاره من وجود حديث صحيح عند البخاري       
  .لذلك ال يعلم وجه تكفري من يسب الصحابة من الروافض

  : فاجلواب عن هذا
لم كفر، وجاء يف حديث آخر، ويف صحيح        أنه قد ثبت يف احلديث املذكور نفسه أن قتال املس         

رضـي اهللا   -أن لعن املسلم أو تكفريه كقلته؛ وذلك يف ما رواه ثابت بن الضحاك              : البخاري نفسه 
من حلف مبلة غري اإلسالم كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بـشيء              «:  قال  عن النيب    -عنه

  . )٤(»نا بكفر فهو كقتلهعذب به يف نار جهنم، ولعن املؤمن كقتله، ومن رمى مؤم
 بالكفر، وهم أفضل مؤمين هذه األمة       -رضوان اهللا عليهم  -والروافض قد رموا معظم الصحابة      

 بالشهادة النبوية، بل ويسبوم ويلعنوم وغريهم من املؤمنني، وجيعلون ذلك من أجل             بعد نبيها   
  : القربات، وهلذا جاء يف دعاء من أدعيتهم البدعية ما نصه

السالم عليِك أيتها البتول الشهيدة، لعن اهللا       .. السالم عليك يا رسول اهللا    : قف بالروضة وقل  «
 إرثك، ودافعك عن حقّك، والراد عليِك قولك، لعن اهللا أشياعهم وأتباعهم، وأحلقَهـم              )٥(مانعك

                                                                                                                         

  . ٣٨٧ - ٣٦٥: ص: انظر) 1(
  . ٣٨١ - ٣٨٠: ، ص»صب العذاب« ما قاله يف ذلك العالمة األلوسي يف وانظر) 2(
: متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه، انظـر       . »ب املسلم فسوق وقتاله كفر    سبا«: ونص احلديث ) 3(

  ). ١/٨١(» صحيح مسلم«، و )١/٢٧(» صحيح اخلباري«
  ). ١/١٠٤(» مسلم« و - والنص منه -) ٥/٢٢٦٤(» البخاري«: متفق عليه، انظر) 4(
  . اهللا تعاىل عنه وأرضاهأبا بكر الصديق رضي :  وثاين اثننييقصدون خليفة رسول اهللا ) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٤٦ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

كونون فهم بذلك ي! )١(»بدرك اجلحيم، صلى اهللا عليك وعلى أبيك وبعلك وولدك األئمة الراشدين      
ا مبدلول احلديثني، ألن لعن املؤمن أو تكفريه كقتله، وقتله كفركفّار .  

فوجه كفرهم حينئٍذ قد علم بالضرورة، وال حميص هلم عـن           «: وهلذا قال أبو املعايل األلوسي    
  . )٢(»ذلك بوجه من الوجوه

تلزم إنكار   يس -ال سيما إذا كان السب يف دينهم وأمانتهم       -أضف إىل ذلك أن سب الصحابة       
 -رضي اهللا عنـها   -ما قام عليه اإلمجاع من إميام، وما دل عليه كتاب اهللا تعاىل من براءة عائشة                

 من خرييتهم، والشهادة لبعضهم باجلنة، ومعلوم       مثلًا، وما دلت عليه السنة الثابتة عن رسول اهللا          
أن خمالف اإلمجاع أو منكر ما ثبت بنصوص الوحيني كافر .  

حممولًا على ما إذا مل يكن للمسلم الـصحبة،         » سباب املسلم فسوق  «ا يكون حديث  وعلى هذ 
  . )٣(واهللا تعاىل أعلم

  : وأما قول الرافضي
  وسب من صاحبه فال جيز 

  ما دام مؤمنا وإال فأُجز
-ففيه إباحة واضحة لسب مجاهري هؤالء األصحاب، حيث يعتقد الرافضة أم كفّار مرتدون              

  . تعاىلوالعياذ باهللا 
* * *  

  املطلب الثاين
  زعم الرافضة موافقة أيب حنيفة للمجوس يف بعض أحكامه

: وهذا ما زعمه حممد احلسني آل كاشف الغطاء يف حماولة نفيه مشاة الرافضة لليهود، فقـال               
إن التشيع أخذ من اليهودية أو اليهودية ظهرت يف التشيع؟ وهل حيـسن             : فهل يصح ذا أن يقال    «

إن أبا حنيفة أخذ فقهه من اوس؛ ألنه وافقهم يف بعض الفروع يف باب النكـاح                :  أن يقول  بعاقل

                                                                                                                         

  . ١٩٧/ ١٠٠حبار األنوار : ، وانظر٢٧٨البلد األمني ص : ورد هذا الدعاء يف) 1(
  . ٣٨٦: لأللوسي، ص» صب العذاب«) 2(
  . ٣٨٦: لأللوسي، ص» صب العذاب«وانظر هذا التوجيه أيضا يف ) 3(
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  .»؟)١(وغريه ويعضده أنه فارسي األصل
أما ما يقصده ذه املوافقة املوهومة وإن كان مل يفصح به هو، فلقد سبقه إىل ذلك رافضي آخر   

 ذا علي البياضي حيث ذكـر يف كتابـه          ممن ال يتورعون يف إلصاق التهم بأئمة أهل السنة، أعين         
 بالصراط املستقيم أن اإلمام أبا حنيفة رمحه اهللا يذهب إىل أن من لف خرقة               -زورا وتانا -املسمى  

  . )٢(!أو حريرة على ذكره فجامع به امرأة ال حتل له مل يقم عليه حد الزنا
  : أنه قال من غري أن يسميه -وقبل هذا بأسطر حكى عن بعض شعرائهم 

  ال بل مواليد النواصب جددت 
  دين اوس فأين دين حممد

   وغمسها)٣(لف احلرير على األيور
   )٤(باألمهات دليل طيب املولد

  : واجلواب
إن قياسه هذا ال يسلم من قـوادح؛        :  أن ما استعمله الرافضي هنا أسلوب قياٍس، فنقول        :أولًا
   .)٦(، واملعارضة أو الفَرق)٥(أمهها املنع

فالقول بظهور اليهودية يف التشيع، أو أن التشيع أصله من اليهودية يستند إىل حقيقة تارخييـة                 
ماثلة يف أن بذرة التشيع إمنا وضعها رجل يهودي يدعى عبد اهللا بن سبأ، وهذا ليس قول أهل السنة               

  . إىل التشيعفحسب بل من علماء الرافضة من يقول به ويقر بأن ابن سبأ نقل أفكاره اليهودية 
وحكى مجاعة من أهـل العلـم مـن     «: -من علماء الرافضة يف القرن الثالث     -يقول النوخبيت   

                                                                                                                         

  . ١٠٩أصل الشيعة وأصوهلا حملمد احلسني آل كاشف الغطاء ص) 1(
  . ٣/٢٧٧ الصراط املستقيم للبياضي :نظرا) 2(
  ). ١/٢٨٧لسان العرب (رجل أُياري أي عظيم الذكر : أي الذَّكر، ويقال: األيور مجع األير) 3(
  . ٣/٢٧٦الصراط املستقيم ) 4(
قواطـع  : من األسئلة الواردة على القيـاس     » املنع«أعين منع وجود ما يدعيه علّة يف الفرع، وراجع يف سؤال            ) 5(

، و مـذكرة األصـول      )٣/٤٨١(» شرح خمتصر الروضة للطـويف    «، و   )٣٦٢ - ٤/٣٥٦(دلة للسمعاين   األ
  . ٢٨٩: للشنقيطي، ص

قواطـع  «: أو قياس مع الفارق، وراجـع  » بالفرق«أعين املعارضة يف علة األصل، وهو ما يعرف عند بعضهم           ) 6(
  ). ٥٢٩ - ٣/٥٢٧ (للطويف» شرح خمتصر الروضة«، و )٤٢٢ - ٤/٤٠٥(للسمعاين » األدلة
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   ا، وكان يقول وهو -رضي اهللا عنه-أصحاب عليا فأسلم وواىل عليأن عبد اهللا بن سبأ كان يهودي 
 إسالمه بعد وفـاة   ذه املقالة فقال يف   -عليه السالم - بعد موسى    )١(على يهوديته يف يوشع بن نون     

 يف علي مبثل ذلك، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي وأظهر الرباءة من أعدائـه                  النيب  
  . )٢(»وكاشف خمالفيه

يف حني أن اإلمام أبا حنيفة رمحه اهللا ال نزاع يف كونه قد ولد ونشأ على اإلسالم، وتوفّـاه اهللا          
ا بل ومن املمتنع عقلًا تصور أخذه شيئًا من فقهه عن اـوس،            عز وجلَّ عليه، فمن غري الوارد أصلً      

خبالف الرافضة، فقد أقروا كما يعلم غريهم قبل إقرارهم بأصل يهودي لفكرة الرفض، فالقياس على   
  . هذا األساس قياس مع الفارق

ن ترمجـوا    أن ما أشار إليه من أصل فارسي لإلمام أيب حنيفة مردود أيضا؛ ألن أكثر الذي               :ثانيا
، وذلك يف مقابل القليل منهم الذين حكوا أن أصله )٣(أليب حنيفة على أنه عريب األصل، كويف املولد     

  . )٤(فارسي
 ولو فرضنا صحة دعوى األصل الفارسي لإلمام، فالفارسية أو العروبة أو حنومها فيما حنن              :ثالثًا

باإلسالم والعلم الصايف اخلالص من      غري مؤثّر؛ فكم من فارسي قد أكرمهم اهللا          )٥(فيه وصف طردي  
  !رضي اهللا عنه-مجيع شوائب الشرك واإلحلاد، وعلى رأسهم الصحايب اجلليل سلمان الفارسي 

 أما ما نسبه البياضي إىل اإلمام أيب حنيفة فهو حمض افتراء وكذب عليه رمحه اهللا، وإمنـا              :رابعا
                                                                                                                         

بن نون، خادم موسى مث تلميذه وخليفته بعده، وقد دخل بنو           ) يف أسفار اليهود  » يشوع«ويكتب  ( يوشع   :هو) 1(
  . ١٠٦٨، وقاموس الكتاب املقدس ص )٢/٤٠( تفسري ابن كثري :انظر، »إسرائيل األرض املقدسة حتت قيادته

  . ٢٢فرق الشيعة، للنوخبيت ص ) 2(
، و  ١٢٢: ، ص »االنتقـاء «، و   )٨/٤٤٩(» اجلرح والتعـديل  «، و   )٦/٣٦٨( طبقات ابن سعد     :انظر مثلًا ) 3(

ذيب «، و  )٥/٣٩٠(» ميزان االعتدال «، و   )١/١٦٨(» تذكرة احلفاظ «، و   )٢٩/٤١٨(» ذيب الكمال «
  ). ١٠/٤٠١(» التهذيب

: للصاحلي، ص » جلمانعقود ا «، و   )١٠/٤٠٢(» ذيب التهذيب «، و   )٢٩/٤١٨(» ذيب الكمال  «:انظر) 4(
٣٦ .  

ما ليس من شأنه تعليق احلكم عليه؛ كاسم الشخص وهيئته من طول أو قصر وحنومهـا  : الوصف الطردي، هو ) 5(
مباحـث العلـة يف     «، و   )٥/١٣٢(البحر احمليط يف األصول لبدر الدين الزركشي        : يف علة الرجم مثلًا، انظر    
  . ١٩٨: ن السعدي، صلعبد احلكيم عبد الرمح» القياس عند األصوليني
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يل أن من لف احلريرة أو اخلرقـة علـى    من هذا القب-وليس عن أيب حنيفة -املشهور عن األحناف    
، وهل )٢(، وهل يؤثّر يف فساد احلج أم ال؟)١(ذكَره فجامع به، هل لذلك أثر يف وجوب الغسل أم ال؟

 وليس معروفًا يف املذهب احلنفي هذا القول الذي         ،)٣(يؤثّر يف حتليل املطلّقة طالقًا بائنا للزوج األول؟       
  .  قول شاذ ال تقوم الفتوى عليه عندهمنسبه إىل اإلمام، وإن وجد فهو

وقد حكى العالمة ابن القيم املسألة ذاا يف باب اِحليل وقول بعض أربـاب احليـل بـسقوط     
  . )٤(الكفارة والقضاء عن اامع ذا الشكل يف ار رمضان، مث أشار إىل بطالن هذا القول

ء من هذه اِحليل املصادمة للـدليل مـن      بل نبه إىل عدم صحة مجيع ما ينسب إىل األئمة الفقها          
وال جيوز أن تنسب هذه احليل إىل أحد من األئمة، ومن نسبها إىل             «: كتاٍب أو سنٍة، فقال رمحه اهللا     

ولو فرض أنه حكي عن واحـد  .. أحد منهم فهو جاهل بأصوهلم ومقاديرهم ومرتلتهم من اإلسالم       
، أو يكون احلاكي مل     )٥(ما أن تكون احلكاية باطلة    من األئمة بعض هذه احليل امع على حترميها، فإ        

يضبط لفظه فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها، مع بعد ما بينهما ولو فرض وقوعها منـه يف      
  . )٦(»وقت ما فال بد أن يكون قد رجع عن ذلك

ـ               صاف، أمـا  فهذا كالم عامل رباين يضع األمور يف نصاا وينصف األئمة األعالم غايـة اإلن
 الذي كثريا ما يرميه هؤالء الروافض بالقول مبثل هذه احليل،           -رمحه اهللا -خبصوص اإلمام أيب حنيفة     

وال خالف بني األمة أنه ال جيوز اإلذن يف التكلم بكلمة الكفر لغرض من       «: فيقول العالمة ابن القيم   
ب أيب حنيفة وأصحابه أشد؛ فإم      األغراض إال املكره إذا اطمأن قلبه باإلميان، مث إن هذا على مذه           
فعلمت أن هؤالء احملتالني الذين     .. ال يأذنون يف كلمات وأفعال دون ذلك بكثري ويقولون إا كفر          

يفتون باحليل اليت هي كفر أو حرام ليسوا مقتدين مبذهب أحد من األئمة، وأن األئمة أعلـم بـاهللا     

                                                                                                                         

  ). ١/٦٣( البحر الرائق البن النجيم :انظر) 1(
  ). ٣/١٦( املصدر نفسه :انظر) 2(
  . ٣٢٩:  لسان احلكام إلبراهيم بن أيب اليمن احلنفي، ص:انظر) 3(
  ).٣/١٨٠( إعالم املوقعني، البن القيم :انظر) 4(
  . كما هو احلال يف حكاية هذا الرافضي) 5(
  ). ٣/١٧٨(قعني إعالم املو) 6(
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  . )١(»ورسوله ودينه وأتقى له من أن يفتوا ذه احليل
وكل ما تقدم من األقوال يف مسألة لف اخلرقة على الذكر مل ينسبها أحد إىل اإلمام أيب حنيفة                  

  .  سوى هذا الرافضي، لغرض يف نفسه-فيما أعلم-
 أال جيب عليه أن يدرك أن مثة فرقًا بني قول اإلمام            -على األقلّ -ونقول مراعاةً لألمانة العلمية     

متاما كما نفرق حنن بني قول اإلمام جعفر الصادق رمحه اهللا، وبني أقـوال     أيب حنيفة وقول احلنفية،     
  ! من يسمون أنفسهم أو فقههم باجلعفرية؟

على أن فتاوى هؤالء األحناف أنفسهم إمنا بنفوذ ما وقع من ذلك الشيء، واإلخبار بـاحلكم                
 أنه ال يلزم من كون الفقيـه أو         ومن املعلوم فقها  . الشرعي فيه، وليست باإلذن فيه أو إباحته ابتداءً       

  . )٢(املفيت ال يبطل الشيء إن وقع أن يبيحه أو يأذن فيه ابتداًء
فبهذا يعرف كذب الرافضة ومينهم يف دعوى موافقة أيب حنيفة رمحه اهللا للمجوس يف شيء من           

  . أحكامه، وبطالن ما استعملوه يف ذلك من قياس
 يشبه صنيع من يبادر باهلجوم ليجد من ذلـك أفـضل    أن صنيع الرافضة يف هذا املقام   :خامسا

سبيل للدفاع؛ فمشاة الرافضة للمجوس يف أوجه ال تكاد تحصى، وقد نبه على مجلة منها العلّامة                
قوهلم بأن اهللا تعاىل إمنا خيلق اخلري فقط، وأن الشر خيلقه اإلنسان كما             : ، منها »النوافض«الربزجني يف 

  .  األمة جموس هذه-تقول القدرية 
 إباحتهم نكاح احملارم كاجلمع بني األختني إحدامها بالنكاح واآلخر باملتعة، والقول :ومنها أيضا

-بالتناسخ وحلول اإلله يف األئمة، إضافةً إىل حبهم وثنائهم على قاتل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
  . )٣( وهو جموسي يدعى أبا لؤلؤة-رضي اهللا عنه

  
* * *  

                                                                                                                         

  ). ١٧٩ - ٣/١٧٨(إعالم املوقعني ) 1(
  ). ٣/١٧٨( تقرير هذه القاعدة يف إعالم املوقعني البن القيم :انظر) 2(
، ورسالة يف الرد علـى      ٦٤٠ - ٦٣٩:  النوافض للروافض، ص   :راجع يف أوجه الشبه بني الرافضة واوس      ) 3(

  . ٣٠٠:  وخمتصر التحفة لأللوسي، ص،٤٩ - ٤٦: الرافضة للشيخ حممد بن عبد الوهاب، ص
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  الثالثاملطلب 
  نسبة القول باشتراط السلطان العادل لوجوب

  إقامة صالة اجلمعة إىل اإلمامني أيب حنيفة
  ومالك رمحهما اهللا

، ظانا أن )١(وهذا ما زعمه أمري حممد القزويين أو تومهّه يف كتابه الشيعة يف عقائدهم وأحكامهم        
  .  إمام عادل لوجوب صالة اجلمعةاإلمامني أبا حنيفة ومالكًا قد وافقا الرافضة يف اشتراط وجود

  : واجلواب
 أن نسبة هذا القول إىل اإلمام مالك أو املالكية نسبة غري صحيحة مجلة وتفصيلًا، بل هي                 :أولًا

من افتراءات الرافضة املتكررة على األئمة ومذاهبهم، وقد صرح أئمة املذهب املالكي بنقيض هـذا               
  . القول يف مؤلفام

  رمحه اهللا عن قوٍم ليس هلم واٍل هل يصلّون اجلمعة؟ فلقد سئل مالك 
وكذلك القرى اليت ينبغـي     «: ، وقال أيضا  )٢(»جيمعون اجلمعة وإن مل يكن هلم والٍ       «:فأجاب

ألهلها أن جيمعوا فيها اجلمعة ال يكون عليهم واٍل، فإنه ينبغي هلم أن يقدموا رجلًا فيـصلّي ـم                   
  . )٣(»اجلمعة، خيطب ويصلّي

وليس من شرط وجوب اجلمعة وال من شرط صحتها         «: )٤(القاضي عبد الوهاب املالكي   وقال  
  . )٥(»والية من السلطان

٦(»وتصح اجلمعة بغري سلطان«: وقال احلافظ ابن عبد الرب( .  
فهذا هو مذهب مالك واملالكية كما نطق بذلك أئمة املذهب أنفسهم، وحري مبن يعـزو إىل                

                                                                                                                         

  .  من الكتاب املذكور١١٣ ص:انظر) 1(
  ). ١/١٤٢(» املدونة الكربى«) 2(
  . املصدر والصفحة نفسيهما) 3(
 القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر، أبو حممد البغدادي املالكي، أحد األعالم، انتـهت إليـه رياسـة       :هو) 4(

  ). ٣/٢٢٣الشذرات (هـ ٤٢٢: ، ت» املالكية أفقه منهمل ألق يف«: املذهب، قال اخلطيب
  ). ١/٣٠٥(، للقاضي عبد الوهاب »املعونة على مذهب عامل املدينة«) 5(
  ). ١/٢١٣(الكايف يف فقه أهل املدينة، املالكي ) 6(
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قة واألمانة فيما ينقل، ال أن يفتري عليهم أو يدعي أن فالنا أو عالنا مـن  خصمه قولًا أن يراعي الد 
  .  قد عزاه إليهم-من غري أهل املذهب-الناس 

  .  أما عزو القول إىل مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا كذلك ففيه نظر:ثانيا
 عـن  صحيح أن قول األحناف يف هذه املسألة هو اشتراط وجود السلطان، وقد حكي أيـضا         

، إال أن مثة فرقًا واضحا بني اشتراط األحناف وجود السلطان أيا كان أو إذنه، وبني                )١(اإلمام نفسه 
  .اشتراط الرافضة وجود إمام عادل

 -كما يعلم-فاإلمام العادل يف املفهوم الرافضي ليس إال اإلمام املعصوم وآخر أئمتهم املعصومني 
ن، لذا نتج عن هذا االشتراط ما نتج من تعطيل اجلمعة أو القول          هو الغائب املوهوم، املنتظر منذ قرو     

بصرف النظـر  -، بينما جند ما يشترطه األحناف )٢(بالتخيري بينها وبني صالة الظهر زمن غيبة اإلمام   
 ال يتعارض مع أصول )٣( من وجود سلطاٍن مسلٍم عادلًا كان أو ظاملًا-عن كونه راجحا أو مرجوحا

قة عن أدلة الكتاب والسنة من وجوب أداء الصالة خلف كل إمام بـرا كـان أو                 أهل السنة املنبث  
  . )٤(فاجرا

وال يؤدي إىل تعطيل إقامة هذه الصالة،، وهلذا أفىت فقهاء األحناف بسقوط هذا الـشرط يف                
ن لو مات من يصلّي بالناس اجلمعة فاجتمعوا على رجٍل فصلّى م قبل إذ            : حالة تعذّره؛ فقالوا مثلًا   

  . )٥(السلطان أجزأم
وإن كان الذي عليه مجاهري أهل العلم أن وجود السلطان ليس شرطًا يف وجوب اجلمعة وال يف              

                                                                                                                         

، والبحـر الرائـق البـن جنـيم         )١/٢٦١(، وبدائع الصنائع للكاساين     )٢/٢٥( املبسوط للسرخسي    :انظر) 1(
  ). ١/٣٠٥(، واملعونة للقاضي عبد الوهاب املالكي )٢/١٥٥(

  .  وما بعدها- ١٣٣٧: وقد تقدمت حكاية تفاصيل مذهبهم يف ص) 2(
، وكذلك فعـل مغنيـة يف      ٣/٨٥وانظر إقرار البياضي ذا يف عزوه القول إىل أيب حنيفة يف الصراط املستقيم              ) 3(

  .١/١٢٠الفقه على املذاهب اخلمسة 
» عقيـدة الـسلف  «، و  )١/١٨١(لاللكائي  » شرح أصول السنة  «، و   ٦١: ، ص »اإلبانة لألشعري  «:راجع) 4(

  . ١٠٦: للصابوين، ص
  ). ١/٢٦١(» بدائع الصنائع«، و )٢/٣٤(للسرخسي » املبسوط «:انظر) 5(
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  . )١(صحتها، قياسا على غريها من الصلوات
  

* * *  

                                                                                                                         

» روضـة الطـالبني  «، و   )١/١٣١(للقاضي عبد الوهاب    » التلقني«، و   )١/١٤٢(» املدونة الكربى  «:راجع) 1(
 - ٢/١٤٧(البـن مفلـح     » املبدع«، و   )٢٨٥ - ١/٢٧٩(» مغين احملتاج «، فما بعدها، و     )٢/٣(نووي  لل

  ). ٣٧٠ - ٢/٣٦٥(للمرداوي » اإلنصاف«، و )١٥٧
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  املطلب الرابع
  نسبة القول جبواز اللواط باململوك إىل 

  اإلمام مالك رمحه اهللا
 مكايدهم الكثرية ألهل السنة، حيث ألّف بعـضهم خمتـصرا      وهذا من أكاذيب الرافضة، ومن    

ونسبه لإلمام مالك رمحه اهللا، وأودع فيه هذا القول الشنيع زاعما أن ذلك اجلواز داخل يف عمـوم              
  . )٢(.)١(﴾أَو ما ملَكَت أَيمانكُم﴿: قوله تعاىل

 شيء منها وال يف شيء من       وها هي كتب اإلمام مالك رمحه اهللا بني متناول اجلميع، فليس يف           
كتب املالكية أو غريهم من فقهاء أهل السنة هذا القول، واحلمد هللا الذي أعان على كشف متويـه                  

  . )٣(املبطلني وكيد الكائدين
أما ما أشار إليه من اآلية القرآنية، فليس هناك أي خالف بني أهل التأويل والتفسري يف أن املراد                  

   .)٤(ا اجلواري والسراري
لذا أرى أن ليس مثة مصدر آخر هلذا التأويل الرافضي إال أن يكون مما يوحي به الـشيطان إىل                   

  . )٥(﴾وِإنَّ الشياِطني لَيوحونَ ِإلَى أَوِلياِئِهم ِليجاِدلُوكُم وِإنْ أَطَعتموهم ِإنكُم لَمشِركُونَ﴿: أوليائه
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ٣/ سورة النساء ) 1(
 إىل أيب   -زورا-إىل وجود هذا املختصر وكتاب آخـر منـسوب          ) أ/٦٠ق(التحفة  «وقد أشار الدهلوي يف     ) 2(

  . ٣٤: خمتصر التحفة لأللوسي، ص: ه، وانظر أيضاحنيفة، يف زمن
 ٣/٢٢٠الصراط املستقيم   : انظر( نسبة القول بإباحة نكاح املتعة إليه        :ومن افتراءام على اإلمام مالك أيضا     ) 3(

  . ، وكلها ال أساس هلا)٣/٢٧٩الصراط املستقيم : انظر(، وإتيان املرأة من الدبر )٢٧٤و 
، وتفـسري ابـن كـثري       )٥/٢٠(، وتفسري القـرطيب     )٢/٨(، وزاد املسري    )٤/١٦٠(ي   تفسري الطرب  :وانظر) 4(

  . ١٦٤: ، وتفسري السعدي، ص)١/٤٥١(
  . ١٢١: سورة األنعام) 5(
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  املطلب اخلامس
  لشافعي بالتشيع أو الرفضرمي اإلمام ا

وهذا من املفارقات والغرائب الرافضية؛ إذ وجدنا يف مواضع مضت من الرسالة طعنهم يف مجيع        
-أئمة أهل السنة وختطئتهم، ال سيما أئمة املذاهب األربعة ومنهم اإلمام حممد بن إدريس الشافعي                

مام الشافعي كان يذهب مـذهب   فكيف يزعم بعضهم بعد هذا أن اإل -رمحة اهللا تعاىل على اجلميع    
  !الرفض أو التشيع؟

كان الشافعي شديدا يف التشيع؛ وذكر لـه        «:  صاحب الفهرست  )١(ومن ذلك قول ابن الندمي    
ثَبت :  فقال له-رضي اهللا عنه-خالفت علي بن أيب طالب     : رجلٌ يوما مسألة فأجاب فيها، فقال له      

 على التراب وأقول قد أخطأت، وأرجع عن قويل إىل يل هذا عن علي بن أيب طالب حىت أضع خدي
  . )٢(»قوله

  : وأحلق بعضهم أبياتا من عنده بأبياٍت شعرية لإلمام الشافعي يقول فيها اإلمام
  واهتف بساكن خيفهـا والنـاهض         يا راكبا قف باحملـصب مـن منـى        
  ضفيضا كملـتِطم الفُـرات الفـائ          سحرا إذا فاض احلجـيج إىل منـى       
  )٣(فليشهد الـثقالن أنـي رافـضي          إن كــان رفــضا حــب آل حممــٍد

  : أما ما زادها الروافض على هذه األبيات فهي
  قف مث ناد بأنين حملمد 

                       ووصيه وبينه لست بباغض 
  أخربهم أنّ من النفر الذي

                       لوالء أهل البيت لست بناقض
                                                                                                                         

:  حممد بن إسحاق بن حممد بن إسحاق الندمي، الوراق، صاحب كتاب فهرست العلماء، قال ابن حجـر                 :هو) 1(
وملا طالعت كتابه ظهر يل أنه      .. ينادي على من صنفه باالعتزال والزيغ     وهو غري موثوق به، ومصنفه املذكور       «

، ومعجـم املـؤلفني   ٥/٧٢لسان امليـزان  (هـ ٤٣٨ت » ..رافضي معتزيل، فإنه يسمي أهل السنة احلشوية      
٩/٤١ .(  

  . م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨ طبعة عام - ٢٩٥الفهرست البن الندمي ص) 2(
، وشعر الشافعي للدكتور جماهد مصطفى جت،       ٩١ - ٩٠:  زهدي يكن، ص   ديوان الشافعي للدكتور حممد   ) 3(

  . ١٤٩ص 
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   إدريس بتقدمي الذيوقل ابن
   )١(                     قدمتموه على علي ما رضي
  : ونسبوا إليه أيضا أبياتا أخرى زورا وتانا، منها

   )٣( وحيدر)٢(شفيعي نبيي والبتول
               وسبطاه والسجاد والباقر ادي

   ببغداد والرضا)٤(وجعفر والثاوي
   )٥(سكريان واملهدي               وفلذته والع

  أنا الشيعي يف ديين 
   )٧( مبكة مث داري عسقلية)٦(                  وأهلي
  بأطيب مولد وأعز فخر

   )٨(                    وأحسن مذهٍب يسمو الربية
  آل النيب ذريعيت

   وسيليت )٩(                     وهم إليك
  أرجو بأن أعطى غدا 

                                                                                                                         

  . ٣٥ - ٣٤: ، وخمتصر التحفة لأللوسي، ص)ب/٦١ق( التحفة االثين عشرية للدهلوي :انظر) 1(
  . ٨٧/٢١٢، و٤٣/١١٠حبار األنوار :  بالبتول-رضي اهللا عنها-انظر يف تسميتهم فاطمة ) 2(
  . هللا عنه، مث ذكر بعده يف البيتني بقية أئمتهم االثين عشريعين عليا رضي ا) 3(
  ). ١٦٣٧: القاموس، ص(أطال اإلقامة به : ثوى املكانَ وثوى به وأثوى به، أي) 4(
، وقد وقفت على بيتني آخـرين شـبيهني     ٣٥: ، وخمتصر التحفة، ص   )ب/٦١ق( التحفة االثين عشرية     :انظر) 5(

  . ١/٣٢٦ىل شاعر رافضي كما يف مناقب آل أيب طالب للمازندراين ذين مبنى ومعنى، وقد نسبا إ
  . »وأصلي «٢١٣: ويف شعر الشافعي، ص) 6(
لعل قائل هذا البيت يشري إىل ما ورد من أن اإلمام الشافعي قد حمل إىل عسقالن بعد والدته يف غزة وقبـل                       ) 7(

  ). ٦٢: مام يف صوراجع ما تقدم يف التعريف باإل(انتقاله إىل مكّة املكرمة، 
: شعر الـشافعي، ص   : جماهد جت البيت األول فقط يف     . ، ونقل عنه د   ١٤٠: مناقب الشافعي للرازي، ص   ) 8(

٢١٣ .  
  .»إليه «٥٤: ويف ديوان الشافعي للدكتور حممد زهدي يكن، ص) 9(
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   )١(بيدي اليمني صحيفيت
ومتسك بعضهم بقصة حمنة الشافعي مع اخلليفة هارون الرشيد، حيث حمل الـشافعي ومعـه               

  . جمموعة من العلويني إىل بغداد مقر اخلالفة بتهمة الطعن يف اخلليفة ومنازعته أمر اخلالفة
  . )٢(فاحتجوا بالقصة على أا دليل على تشيع اإلمام رمحه اهللا

 أننا وجدنا من أهل السنة كذلك من يتهم الشافعي بالتشيع كاحلافظ          ومما زيد هذه املسألة أمهية    
  . )٣(ابن معني مثلًا

فما هي حقيقة هذا األمر، وهل كان لإلمام الشافعي أي صلّة قريبة كانت أو بعيـدة سـواء                  
  بالتشيع أم بالرفض احملض؟ 

لإلمام الشافعي رمحـه  إن اجلواب املؤكّد على هذا التساؤل هو النفي القاطع لوجود، أي صلّة            
  . اهللا بفكرة التشيع فضلًا عن عقيدة الرفض، وذلك للرباهني اآلتية

 أن رمي هذا اإلمام اجلليل بالرفض يتعارض مع ما عرف عنه وروي عنه بأسانيد صحيحة                :أولًا
ـ                  دمت من أقواله يف بيان اعتقاده السين رمحه اهللا، وثناء العلماء الثقات من أهل السنة عليه، وقد تق

  . )٤(معنا يف هذه الرسالة طائفة منها
وكذلك القول بتشيعه ال تتصور صحته يف ضوء األقوال املتواترة عنه رمحه اهللا يف تقرير منـهج      

أفضل الناس «: ومنها قوله.  وترتيبهم يف اخلالفةأهل احلديث يف املفاضلة بني أصحاب رسول اهللا 
  . )٥(»مان، مث علي أبو بكر، مث عمر، مث عثبعد رسول اهللا 

                                                                                                                         

، أما حممـد بـن   ٥٤: حممد يكن يف ديوان الشافعي، ص. ، وعنه د١٤١: مناقب اإلمام الشافعي للرازي، ص ) 1(
مناقـب آل أيب    : انظـر (فقد نسب البيتني حملمد بن السمرقندي       ) الرافضي(علي بن شهر آشوب املازندراين      

 إذ جزم بنسبة هذين البيتني إىل اإلمـام  -عفا اهللا عنا وعنه-ووهم العلّامة ابن حجر اهليتمي      ). ٢/١٥٢طالب  
  ).٢/٥٢٤(يف الصواعق 

نقلًا عـن منـهج اإلمـام    ) ١٤/ق(، وطبقات الشافعية البن كثري      ١٤١: ي، ص  مناقب الشافعي للراز   :انظر) 2(
  ).٢/٤٩٢: (الشافعي يف إثبات العقيدة

  .١٤١: ، واملناقب للرازي، ص)١/٤٥١( مناقب الشافعي للبيهقي :انظر) 3(
  . ٣٧ - ٣٥:  ص:انظر) 4(
  . ٨٢: ء البن عبد الرب، ص، واالنتقا)١/٤٣٣(، ومناقب الشافعي للبيهقي )٩/١١٤(حلية األولياء ) 5(
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  . )١(»أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؛ اخللفاء الراشدون املهديون: وقوله
رضي اهللا -أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز : اخللفاء مخسةٌ «: وقال أيضا 

  . ، والواو وإن كانت ال تقتضي الترتيب لكنها تفيده على املعهود يف لغة العرب)٢(»عنهم
رضـي اهللا عنـهم     -شافعي أقوال أخرى يف إثبات خالفة الشيخني وتفضيلهما على علي           ولل
  . )٣(مجيعا

 كما أنَّ هذا القول يتناقض ومواقف اإلمام الشافعي املعروفة من الرفض وأهله، فكيـف               :ثانيا
  !؟)٤(»ما رأيت قوما أشهد للزور من الرافضة«: يكون الشافعي رافضيا وهو القائل

  . )٥(»شر عصابٍة«: ن إذا ذُكر عنده الرافضة عام أشد العيب وقالوكا
إذا حـضر   «: بل أفىت رمحه اهللا مبنع الروافض من الغنيمة أو الفيء وإن قاتلوا مع املسلمني قائلًا              

ا والَِّذين جاُءو﴿: الرافضي الوقعة وغنموا مل يعط من الفيء شيئًا؛ ألن اهللا ذكر آية الفيء مث قال فيها             
              ا ِغللْ ِفي قُلُوِبنعجلَا تاِن وا ِبالِْإميقُونبس ا الَِّذيناِننوِلِإخا ولَن ا اغِْفرنبقُولُونَ ري ِدِهمعب وا   ِمننآم ا ِللَِّذين

ِحيمر ُءوفر كا ِإننب٦(﴾ر(ذا مل يستحق فمن مل يقل «)٧( .  
ر التشيع بدعة من البدع، بل جعله صفة مشتركة لكل املبتدعني           كما أن منهجه رمحه اهللا اعتبا     

                                                                                                                         

  . ٨٢: ، ص»االنتقاء«) 1(
: للفخـر الـرازي، ص  » مناقب الـشافعي «، و  ١٨٩: البن أيب حامت الرازي، ص    » آداب الشافعي ومناقبه  «) 2(

١٣٧ .  
، ١٣٦ - ١٣٣: ، ومناقب الشافعي للرازي، ص    )٤٤٢ - ١/٤٣٦( مناقب الشافعي للبيهقي     :وراجع يف هذا  ) 3(

  . ٣٢٢: لى الرافضة للمقدسي، صورسالة يف الرد ع
حليـة  «: ، انظـر  »من أهل األهـواء   «: ، ويف رواية أخرى بزيادة    ١٨٩: آداب الشافعي البن أيب حامت، ص     ) 4(

  ). ١٠/٨٩(، والسري ٧٩: ، واالنتقاء، ص)٩/١١٤(» األولياء
  . ١٤٢: ، واملناقب للرازي، ص)١/٤٦٨( مناقب الشافعي للبيهقي، :انظر) 5(
  . ١٠/ شر سورة احل) 6(
، وجاء حنوه أيضا عن اإلمـام مالـك،         )٢/١١٧(» طبقات اين السبكي  «، و   )٥١/٣١٧(» تاريخ دمشق «) 7(

  ).٢/٣١٠، و الشفا للقاضي عياض ٣٦: ، واالنتقاء، ص٣٢٥ - ٦/٣٢٤حلية األولياء : انظر(
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  . )١(»ما كلّمت رجلًا يف بدعة قطّ إال كان يتشيع«: فقال
 فلقد بلغ الشافعي نفسه شيٌء من ذلك  أن رمي اإلمام الشافعي بالرفض ليس وليد الساعة،:ثالثًا

 يدع جمالًا ألي شك لدى كل ذي بصر        فنفى عن نفسه التهمة، وأجاب أولئك الذين رموه ا مبا ال          
وبصرية يف أنه بريء من الرفض وأهله براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولنذكر هنا بعـض أبياتـه               

  : الشعرية أيضا يف ذلك
  روافض بالتفـضيل عنـد ذوي اجلهـل           إذا حنــن فــضلنا عليــا فإننــا   
ــه  ــا ذكرت ــر إذا م ــضل أيب بك   لفـضل رميت بنصٍب عنـد ذكـرى ل          وف
ــل    فال زلت ذا رفـض ونـصٍب كالمهـا         ــد يف الرم ــى أوس ــا حت   )٢(حببيِهم
ــادي     قــالوا ترفــضت قلــت كلّــا    ــين وال اعتق ــرفض دي ــا ال   م
  خـــري إمـــام وخـــري هـــادي    لكـــن تولّيـــت غـــري شـــك
ــضا    ــويل رف ــب ال ــان ح   )٣(فـــإنين أرفَـــض العبـــاد       إن ك

، أو مليله إىل أهل البيت وشـدة حمبتـه          )٤(دا وبغيا وملا بلغه أن اخلوارج نسبوه إىل الرفض حس       
  : ، أنشد تلكم األبيات الثالثة املتقدم ذكرها، واليت آخرها)٥(هلم

  )٦(فليشهد الـثقالن أنـي رافـضي          إن كــان رفــضا حــب آل حممــد

س من فإذا كان واجبا علي أن أحب قرابيت وذوي رمحي إذا كانوا من املتقني، ألي           «: وقال أيضا 

                                                                                                                         

  ). نص من هذا األخري وال- ١/٤٦٧(، ومناقب الشافعي للبيهقي ١٨٦: البن أيب حامت، ص» آداب الشافعي«) 1(

  . ١١٤: ، وديوان الشافعي، ص١٤٣: ، واملناقب للرازي، ص)٢/٧٠(املناقب للبيهقي ) 2(
  ). ٢/٣٨٧(للهيتمي » الصواعق احملرقة«) 3(
، مـع مالحظـة أن    ١٤٩: شعر الـشافعي، ص   : ، وانظر أيضا  )٢/٧١(» املناقب«نص البيهقي على هذا يف      ) 4(

مقتل احلسني للموفـق بـن أمحـد    : انظر(ج بيتا رابعا وهو مما زادها الروافض   أدر) جماهد جت . د(املؤلف  
  : ، وقالوا فيه)٢/١٢٩اخلوارزمي 

  إين أحب بين النيب املصطفى  وأعده من واجبات فرائضي
  ). ١٥٣ - ٩/١٥٢(أليب نعيم، » احللية «:انظر) 5(
  . ٣٠٧ - ص :انظر) 6(
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   )١(!؟» إذ كانوا من املتقني؛ ألنه كان حيب قرابتهالدين أن أحب قرابة رسول اهللا 
فحبهم ليس رفضا بل    - فأوضح رمحه اهللا أن حمبته لعلي وأهل البيت نابعة عن حمبته للرسول             

سيما  أو إنكار فضله، ال      -رضي اهللا عنهم  - وأن ذلك ال يعين قط انتقاص أحد من الصحابة           -سنة
أبو بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه :  ومن سائر أهل البيت-رضي اهللا عنه-من هو أفضل من علي     

  . وأرضاه
 أن تلكم األشعار امللفّقة املنسوبة زورا إىل اإلمام الشافعي، مل يروها عنـه أحـد مـن                  :رابعا

  . أقواله شعرا كانت أو نثراتالميذه، وال نسبها إليه أحد من أتباع مذهبه املهتمني بترمجته ومجع 
وعلى نقيض من ذلك فقد رووا عنه أبياتا أخرى من الشعر تؤكّد اتباعه منهج السلف، وبعده                
عن مسلك الرفض أو التشيع مذمومه وغري مذمومه، ومن ذلك ما رواه عنه تلميذه وراوية كتبـه؛                 

  : اإلمام الربيع بن سليمان املرادي، وجاء فيه
ــص     ال رب غــريهشــهدت بــأن اهللا  ــث حــق وأخل   وأشــهد أن البع

ــبني   ــول م ــان ق ــرى اإلمي ــنقص    وأن ع ــد وي ــد يزي ــي ق ــل زك   وفع
ــد   ــة أمح ــر خليف ــا بك   وكان أبو حفص علـى اخلـري حيـرص            )٢(وأن أب

ــل  ــان فاض ــي أن عثم ــهد رب ــصص     وأش ــضله متخـ ــا فـ   وأن عليـ
ــا    أئمــة قــوم يقتــدى ــداهم    ــنقص )٣(حل ــاهم يت ــن إي    اهللا م
ــفاهةً   ــشتمون س ــواة ي ــا لغ ــسفيه ال حيــيص وخيــرص    فم ــا ل   )٤(وم

وهناك أمر آخر يزيد من يقيننا بكذب من نسب تلكم األبيات الرافضية إىل الشافعي، أال وهو                
  . )٥(وجود أبيات أخرى تضاهيها أو بعضها مبنى ومعنى يف كتب الرافضة، ومنسوبة إىل شعرائهم

                                                                                                                         

  ).١/٣٩٠(» اركترتيب املد«، و ٩١: ، ص»االنتقاء«) 1(
  . »أمحد«بدل » ربه«: يف مناقب البيهقي) 2(
  ). ١٤٥: شعر الشافعي للدكتور جماهد جت، ص(قبحه ولعنه، : حلا يلحو أي شتمه، واملعىن هنا) 3(
: ، وديـوان الـشافعي، ص     ١٣٦ - ١٣٥: ، ومناقب الشافعي للرازي، ص    )٢/٦٨(مناقب الشافعي للبيهقي    ) 4(

  . ١٤٥: ، وشعر الشافعي، ص٨٧
  : ومن ذلك) 5(

  نبيي شفيعي والبتول وحيدر وسبطاه والسجاد والباقر اد
   بنجل الرضا والعسكريني واملهدي  جبعفر مبوسى بالرضا مبحمٍد
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 بعضها بين الكذب واالفتراء،     )١(-املنسوبة إىل الشافعي زورا   - كما أن تلكم األبيات   : خامسا
  . ويدل بذاته على أنه من صنع أيدي أهل الوضع والتزوير

فلنأخذ مثلًا األبيات اليت أحلقت باألبيات الثالثة املذكورة آنفًا، حيث تظهر لنا املقارنـة بـني                
ة، وفحص لغة كلٍّ ومتحيـصها، فرقًـا         لإلمام، وبني األخرى املوضوع    املنسوبةاألبيات الصحيحة   

واضحا وبونا شاسعا بينهما، فاألوىل قوية العبارة، رصينة األسلوب، سِلسة اإليقاع، ومنطقية املعىن             
والتدرج، يف حني جند أن تكلم األبيات املزورة املكذوبة قد بلغت مبلغا من الركاكة والضعف جيعل            

عامل يف مستوى اإلمام الشافعي املشهود له بـني األحبـاب           من البعيد كل البعد صدور مثلها عن        
  . واألعداء بالفصاحة والبالغة

وهم من أعالم   -يضاف إىل ما تقدم كون مجيع الذين ترمجوا الشافعي ورووا عنه هذه األبيات              
  . )٢( إمنا ذكروا األبيات الثالثة األوىل فقط دون سواها مما أدرجه الروافض-مذهبه وأئمته املعروفني

وكذلك األبيات األخرى اليت فيها ذكر األئمة االثين عشر عند الرافضة، فال خيفى ما فيها مـن   
الكذب ومصادمة احلقائق التارخيية اليت ال جيهلها من لديه أقل إملام بالتاريخ، فاإلمام الشافعي قد تويف 

! يف تلكم األبيات بعـد    منذ سنة أربع ومائتني من اهلجرة، يف وقٍت مل يولد بعض هؤالء املذكورين              
  . )٣(ومنهم من تويف اإلمام الشافعي وهو ال يزال غالما دون العاشرة من العمر

 أو غريه من أهل -رضي اهللا عنه- أما ما جاء يف بعض أشعاره رمحه اهللا من مدح لعلي       :سادسا
تـشيع، بـل    البيت، وإظهار حمبتهم وتقديرهم، فذاك ال يوجب القدح فيه، أو وصفه بالرفض أو ال             

يوجب أعظم أنواع املدح، وليس اإلمام الشافعي وحيدا يف هذا، فكل أئمة السنة على هذا النـهج                 
رضـي اهللا   - وغريهم من أصحابه     املسقتيم، واملنهج القومي، القاضي باحترام أهل بيت الرسول         

 أشـعار    وحمبتهم واالعتراف بفضلهم من غري إفراط وال تفريط، كما هو واضح من بعض             -عنهم
                                                                                                                                     

  ). ١/٣٢٦مناقب آل أيب طالب للمازندراين (
  ).أ، خمطوط/٦٢ -ب /٦١ق( التحفة االثين عشرية :وراجع يف مناقشتها) 1(
، والذهيب يف الـسري     ١٤٠: ، ص »املناقب«، والرازي يف    )٢/٧١(» املناقب«البيهقي يف   : عالمومن هؤالء األ  ) 2(

  ). ١/٢٩٩(» الطبقات«، وابن السبكي يف )١٠/٥٨(
 هـ، وإليهما اإلشـارة يف الـشعر        ١٩٥أعين بذلك إمامهم التاسع حممد اجلواد ابن علي الرضا، املولود سنة            ) 3(

  . »والرضا وفلذته.. «: بقوهلم
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  . )١(اإلمام الصحيحة واملتقدم ذكرها أعاله
 أما ما ذكره بعضهم من قصة محل الشافعي إىل بغداد واتهامه مع آخرين من قريش، فال          :سابعا

حجة فيه هلم؛ إذ ليس كل ما يتهم فيه اإلنسان يكون مدانا به، وإال أصبح كـل مـتهم جمرمـا،                     
ا ما ال يقول به أحد من العقالء، بل اجلميع متفقون علـى أن   وصارت التهمة حبد ذاا جرمية، وهذ     

املتهم بريء حىت تثبت إدانته، ويف هذه احلادثة بالذات قد ثبتت براءة اإلمام الشافعي مما رمـي بـه     
: فخلى اخلليفة سبيله مكرما معززا، وها هي القصة خمتصرةً كما أوردها احلافظ ابن كثري رمحـه اهللا   

، مث تعصبوا عليه ووشوا به إىل )٢(ن الشافعي، أنه ويل احلكم بنجران من أرض اليمنعن احلميدي ع«
الرشيد هارون أنه يروم اخلالفة، فحِمل على بغٍل يف قيد إىل بغدد، فدخلها يف سنة أربـع ومثـانني                 

لقولَ ومائة، وعمره ثالثون سنةً، فاجتمع بالرشيد فتناظر هو وحممد بن احلسن بني يديه، وأحسن ا               
فيه حممد بن احلسن، وتبين للرشيد براءته مما نِسب إليه، وأنزله حممد بن احلسن عنده، وكان أبـو                  

بسنتني، وأكرمه حممد بن احلسن، وكتب عنـه الـشافعي          : يوسف قد مات قبل ذلك بسنٍة، وقيل      
٣(وقر(ألفي ديناٍر، وقيل الشافعي إىل مكّةمخسة آالف دينار، وعاد :  بعري، مث أطلق له الرشيد«)٤( .  

يا أمري املؤمني، لست بطـاليب وال  «: وقد كان مما أجاب به الشافعي أمام اخلليفة يف تلكم احملنة  
  . )٥(»..علوي، وإمنا أُدخلت يف القوم بغيا علي، وإما أنا رجلٌ من بين املطّلب بن عبد مناف

إن بين علي ال يـرون      «: - خليفة عباسي  وهو-وقال أيضا خماطبا أمري املؤمنني هارون الرشيد        
قريشا إال كعبيدهم، وأنتم تعرفون لقريش حق القرابة، فهل يصح دعوى مدٍع عند من يعقل أنـه                 

                                                                                                                         

  . خمطوط) أ/٦٢ق(، والتحفة االثين عشرية ١٤٢:  مناقب الشافعي للرازي، ص:وراجع أيضا يف هذه النقطة) 1(
أما اليوم فمدينة جنران هي املركز اإلداري واالقتصادي ملنطقة جنران؛ إحدى مناطق اململكة العربية الـسعودية                ) 2(

ي مكّة املكرمة، وحتدها من اجلنوب والغـرب         كيلو مترات جنوب شرق    ٩١٠الثالث عشرة، وتقع على قرابة      
، ٣١٤: معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية للمقدم عـاتق بـن غيـث الـبالدي، ص         . (مجهورية اليمن 

  ). ١٢٠ - ٢٥/١١٩واملوسوعة العربية العاملية 
  ). ٦٣٥: القاموس، ص(أي احلمل الثقيل، : -بالكسر-الِوقر ) 3(
 تفاصيل أخـرى للقـصة يف       -إن شئت -، واقرأ   )١٣٤ - ١٤/١٣٣ (-بتحقيق التركي -» ايةالبداية والنه «) 4(

  . ٩٨ - ٩٥: ، ص»االنتقاء«، و ٣٢ - ٣١: البن أيب حامت، ص» آداب الشافعي«
  . ٩٧: ، ص»االنتقاء«) 5(
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  . )١(»!يرضى أن يتأمر عليه من يعده عبدا ويترك أن يتأمر عليه من يراه ابن عمه ومثله يف نسبه؟
. ام الشافعي التامة من التشيع أو العلوية أو الرفضفهل يبقى بعد كل هذا أي شك يف براءة اإلم       

  . )٢(﴾فَماذَا بعد الْحق ِإلَّا الضلَالُ﴿
 وأما اام احلافظ ابن معني الشافعي بالتشيع، فقد كان لذلك سبب خاص ولعله رآها ابن   :ثامنا

صواب يف ذلك إذ ليس كل      معني مناسبةً إلنزال مثل هذا احلكم على اإلمام الشافعي، وقد خالفه ال           
  . )٣ (على الصحيح-جمتهد مصيبا 

ولكي نضع النقاط على احلروف أذكر هنا السبب الذي أدى بابن معني إىل هذا القول، مث قول             
  . إذا عرف السبب بطل العجب: من رد عليه يف ذلك من أهل العلم، وكما يقال

اإلمام أمحد بن حنبل أنه قال ملا بلغه رمي فقد روى البيهقي بسنده إىل أيب داود السجستاين عن      
  !؟»تقول هذا إلمام من أئمة املسلمني«: ابن معني الشافعي بالتشيع

إين نظرت يف كتابه يف قتال أهل البغي، فإذا قد احتج من أوله إىل آخره بعلي بن                 «: فقال حيىي 
 يف قتال أهل البغي، وأول      فبمن كان حيتج الشافعي   ! عجبا لك «: ، فقال أمحد بن حنبل    »أيب طالب 

              لي من هذه األمة بقتال أهل البغي علي بن أيب طالب؟ وهو الذي سنقتاهلم وأحكامـه،    )٤(من ابت 
  . » وال عن اخللفاء غريه فيه سنة، فمن كان يسنت؟ليس عن النيب 

  . )٥(فخجل حيي من ذلك
 ال يوجب رميه مبا هو عنه بريء  يف هذا أو غريه-رضي اهللا عنه-إذا، فاتباع الشافعي سنةَ علي 

من الغلو فيه، أو النيل يف حق غريه من الصحابة، وغري ذلك مما عليه أهل الرفض والتشيع، فإنَّ علي                 
 أحد اخللفاء الراشدين الذين ورد األمر باتباع سنتهم يف احلـديث            -رضي اهللا عنه  -بن أيب طالب    

                                                                                                                         

  . ٩٦: املصدر نفسه، ص) 1(
  . ٣٢: سورة يونس) 2(
: إحكام الفصول للبـاجي ص    : ن الرجوع يف تفصيلها إىل    هذه مسألة أصولية تبحث يف كتب األصول، وميك       ) 3(

  ). ٦١٧ - ٣/٦٠٢(، وشرح خمتصر الروضة للطويف ٧١٨ - ٧٠٧
  .  كما سيأيت بعد قليلوسنته متعبة، بأمر النيب ) 4(
  . ١٤٣: املناقب للرازي، ص: ، وانظر أيضا)١/٤٥١(املناقب للبيهقي ) 5(
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  . )١(»لفاء الراشدين املهدينيعليكم بسنيت وسنة اخل«: الصحيح، وذلك يف قوله 
يضاف إىل ما تقدم أنه يوجد من العلماء من يرى عدم صحة نسبة الطعـن يف الـشافعي إىل                   

، ومنهم من جزم بصحة النسبة إليه، وأنه قد تراجع عن ذلك بعد ي اإلمام أمحد   )٢(احلافظ ابن معي  
  . ، واهللا تعاىل أعلم)٣(له

 -إن صح- الندمي شدة تشيع الشافعي، إذ ما ذكره من دليل   ومبثل هذا أيضا جياب عن زعم ابن      
رضـي اهللا   -ال خيرج عن معىن احترام الشافعي لعلي، واتباع سنته وسنة غريه من اخللفاء الراشدين               

  .  وعدم خمالفتهم-عنهم
  هناك من العلماء احملققني من يذهب إىل أن سبب ما اشتهر من نسبة اإلمام الشافعي إىل                :تاسعا

الرافضة هو موافقة قوله رمحه اهللا يف بعض املسائل الفرعية ملذهب الرافـضة، ولكـن احلقيقـة أن               
الشافعي إمنا قال مبا قال به يف هذه املسائل العتقاده أن ذلك هو الصواب، على كتاب اهللا وسـنة                   

ا يف كل عصر ، دون قصد موافقة الرافضة، وحاشاه، وهذا دائما شعار علماء السنة ودعارسوله 
  . ومصر

يا أبا عبـد اهللا قويـت       «:  حني قال له   )٤(ولذلك رد اإلمام أمحد على احلافظ سلمة بن شبيب        
يا سلمة، كان يبلغين عنك أنك أمحق،       «: ، فقال »)٦( باملتعة )٥(قلوب الرافضة ملا أفتيت أهل خراسان     

 ثًا صحاحا عن النيب    وكنت أدفع عنك، واآلن فقد ثبت عندي أنك أمحق؛ عندي أحد عشر حدي            

                                                                                                                         

، وابـن   )١/١٥(، وابن ماجه    )٤/٢٠٠(» السنن«، وأبو داود يف     )٤/١٢٦(» املسند«أخرجه اإلمام أمحد يف     ) 1(
  ).١١٤/-١(» الكربى«، والبيهقي يف )١/١٧٩) (الصحيح(حبان يف 

  ). ٩/٢٧(ومنهم احلاكم على ما نقل عنه احلافظ يف ذيب التهذيب ) 2(
  ). ٢/١٩٧ (»جامع بيان العلم وفضله«: وهذا رأي احلافظ ابن عبد الرب رمحه اهللا، انظر) 3(
 سلمة بن شبيب، أبو عبد الرمحن النيسابوري، احلافظ املوثّق، روى عنه اإلمام أمحد وأصـحاب الكتـب      :هو) 4(

  ). ٢/١١٦شذرات الذهب (هـ، ٢٤٧الستة إال البخاري، تويف مبكة سنة 
على أمهـات مـن     قدميا اسم لبالٍد واسعة، أول حدودها يلي العراق، وآخرها يلي اهلند، وتشتمل             : خراسان) 5(

نيسابور، ومرو، وهراة، وسرخس، وغريها، وتقع خراسان حاليا يف الشرق والـشمال الـشرقي              : البالد منها 
  ). ١٠/٣٠، واملوسوعة العربية العاملية ٢/٣٥٠معجم البلدان (إليران، 

)6 (يعين متعة احلج .  
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  . )١(»!أتركها لقولك؟
وكذلك «: ومن هؤالء احملققني أصحاب هذا الرأي اإلمام ابن تيمية احلراين رمحه اهللا الذي قال             

اجلهر بالبسملة هو مذهب الرافضة، وبعض الناس تكلّم يف الشافعي بسببها، وبسبب القنوت، ونسبه 
ف يف العراق أن اجلهر كان من شعار الرافضة، وأن القنـوت         إىل قول الرافضة والقدرية، ألن املعرو     

ومع هذا فالشافعي ملا رأى أن هذا هو الـسنة كـان   ..  كان من شعار القدرية الرافضة )٢(يف الفجر 
  . )٣(»ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة

 أما عن دعوى من ادعى من الرافضة كون الشافعي منهم، فليس هذا بغريـب مـن                 :عاشرا
ساليب املكر واخلداع اليت ينتهجها القوم الصطياد البسطاء واجلهلة وجذم إىل صفوفهم، فيا ليت              أ

 -ال سيما املتأخرين منـهم -األمر اقتصر على الشافعي، فلرمبا كان املوقف أهون، ولكننا جند القوم     
             ة من الصحابة والتابعني على أم من الشيعة مبعىن    يذكرون يف كتبهم أمساء كثري من أعالم أهل السن

 يف حني أن بعض هؤالء املذكورين إمنا هم من الشيعة املفضلة، أي القائلني بتفضيل علي                )٤(!الرافضة
 وأكثرهم ال عالقة له بالتشيع وال       -رضي اهللا عنهم  -على عثمان فقط، مع تفضيل الشيخني عليهما        
  . بالرفض ال من قريب وال من بعيد، واهللا املستعان

 -وكما قد قال اإلمام الذهيب من قبل-هذه املناقشة والبيان، أرى أنه حيق لنا أن نقول  فبعد كل   
  . )٥(»من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفتٍر ال يدري ما يقول«
  

* * *  

                                                                                                                         

  ). ٤/١٥٢(» املنهاج«ذكره ابن تيمية يف ) 1(
 - ١/٢٥٣، والروضة   ١/٨١، واملهذب   ٧/٢٤٨(» األم«: يه كما هو مذهب الشافعية، انظر     يعين املداومة عل  ) 2(

٤ .(  
  ). ١٥١ - ٤/١٥٠(» منهاج السنة النبوية«) 3(
، والـشيعة يف    ٨٦ - ٧٥، وأصل الـشيعة وأصـوهلا ص      ١٣٨ - ٧٨ املراجعات للموسوي ص     :وانظر مثلًا ) 4(

  . ٤٠ - ٣٨التاريخ ص 
  . ٩٧ - ١٠/٩٣أ ما قاله أيضا يف رد مطاعن من طعن يف اإلمام الشافعي عموما يف ، واقر)١٠/٥٨(» السري«) 5(
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  املطلب السادس
  -رضي اهللا عنه-نسبة القول بوجوب بغض علي 
  !إىل اإلمام أمحد

ال يكون الرجل سنيا حىت     «: مام أمحد رمحه اهللا أنه قال     ويف هذا يروي البياضي الرافضي عن اإل      
  !!!»مسند جعفر«:  وادعى أن ذلك يف مسنٍد أمساه)١(!»يبغض عليا ولو قليلًا

  : اجلواب
  : وذلك من خالل النقاط اآلتية

فهذا املسند  ! إن من أحالك إىل جمهول مل ينصفك، فكيف مبن أحال إىل معدوم؟           :  يقال :األوىل
حال إليه البياضي يف هذا االفتراء الشنيع على إمام أهل السنة يف زمانه أمحد بن حنبل معدوم                 الذي أ 

بالنسبة لنا حنن أهلَ السنة، فمسانيدنا معروفة ومنتشرة، وليس فيها شيٌء يعرف ذا االسم الغريب               
  . فيما أعلم-

 -على األقـل -ه لنا لنقف أما إن ادعوا أن هذا املسند خاص م معشر الروافض، فعليهم تقدمي      
على رجال إسناد هذا املروي عن إمام من أئمتنا ومدى ضبطهم وعدالتهم، أما أن يقـال هكـذا                  

من غري إسناٍد يف مثل هذا األمر اخلطري فمرفوض من جانبنا ومن جانب          » ويف مسند جعفر  «: جمازفةً
  .  تطوى من أن تروىمجيع العقالء، ألنه دعوى مل يقم أهلها بينة عليها، فأوىل ا أن

 وغريمها، ويف   )٢(علما بأنين قد جتشمت البحث يف قوائم مصنفام كمصادر البحار، والذريعة          
مما يدل على أنه كتاب     !  فلم أجد هلذا املسند اجلعفري أي ذكر       -وهو منهم -الفهرست البن الندمي    

  . جمهول حىت عند القوم أنفسهم
 حاطب ليٍل، وقد أقر على نفسه يف كتابه هذا -نس البياضيأعين بن يو- أن هذا الرجل    :الثانية

 منها الكتب الستة عـد      -املسمى زورا بالصراط املستقيم أنه نقل فيه عن حنو مائتني وثالثني كتابا             
                                                                                                                         

  . ٣/٢٢٤الصراط املستقيم ) 1(
هـ، فهو حيتوي علـى  ١٣٤٥والذي قام بتأليفه حممد كاظم الكفائي املولود سنة        » مسند جعفر الصادق  «أما  ) 2(

: ، كما يقول الطهراين يف    ) الفقيه -االستبصار   - التهذيب   -الكايف  (ما روي عن الصادق يف الكتب األربعة        
، ومن املعلوم أن اإلمام أمحد متأخر زمنه عن زمـن اإلمـام     )٢٦ - ٢١/٢٥(» الذريعة إىل تصانيف الشيعة   «

  . رمحهما اهللا-جعفر 
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بل !  من غري أن يتصفح شيئًا منها      -أهل السنة ما عدا سنن ابن ماجه، واملوطّأ، ومسند اإلمام أمحد          
حها، وال عثرت عليها، ولكن وجدت ما نظرته أشياء مـضافة إليهـا فحكيتـها               مل أتصف «: قال
  ! ، فكيف يوثق بنقل من هذا حاله؟)١(»عنها

على رغم من يقيين املطلق من استحالة صدور مثل هذا القول عن اإلمـام              - كما أنين    :الثالثة
  . كذب يف شيء منها تتبعت ما تيسر يل من مصنفاته رمحه اهللا فلم أقف على هذا ال-أمحد

 على مجلة أمور تكفي     -أثناء تتبعي حملتويات تلكم املصنفات    - ويف املقابل، لقد وقفت      :الرابعة
للجزم بأنَّ هذا القول موضوع ومزور على اإلمام أمحد رمحه اهللا، بل ال يقول به من هو دونه فضلًا                   

  . عليهموعلما من أئمتنا املقتفني آثار الصحابة رضوان اهللا تعاىل 
 أن الناظر يف كتاب فضائل الصحابة لإلمام أمحد رمحه اهللا جيد أنه             -مثالًا ال حصرا  -فمن ذلك   

 ما جمموعه مائةٌ وتسع وتسعون -رضي اهللا عنه-قد خصص ألخبار أمري املؤمنني علي بن أيب طالب         
مثائة وتسعةً وسـتني     أورد فيها ثال   -)٢(حسب الطبعة املتداولة للكتاب   -) مائتان إال واحدة  (صفحة  

           ا وحديثًا، منها ثالمثائة أثر وحديٍث كلها يف فضائل عليوتقع يف مائٍة وثالٍث     -رضي اهللا عنه  -أثر 
  !وستني صفحة

 املعروف جبمع أقوال اإلمام أمحد ومذهبه قد عقد فصلًا خاصا           )٣(كما أن اإلمام أبا بكر اخلالل     
 أمري املؤمنني حقا حقـا،      -رضي اهللا عنه  -لي بن أيب طلب     تثبيت خالفة ع  : يف كتابه السنة عنوانه   

قلت أليب عبـد اهللا     : وأورد فيه ما ال يقل عن اثنني وأربعني أثرا، منها ما رواه عن ابن حنبل، قال               
سبحان اهللا، يقيم علي احلدود، ويقطع، ويأخذ الـصدقة         : خالفة علي ثابتة؟ فقال   : أمحد بن حنبل  

    خليفة رضيه أصحاب رسول اهللا      ! أعوذ باهللا من هذه املقالة؛ نعم     ! وجب له ويقسمها بال حق ،
وصلّوا خلفه، وغزوا معه وجاهدوا وحجوا، وكانوا يسمونه أمري املؤمنني، راضـني بـذلك غـري       

 مع ما أمرنا اهللا بـه       -إن شاء اهللا  -منكرين، فنحن تبع هلم، وحنن نرجو من اهللا الثواب باتباعنا هلم            
                                                                                                                         

  . ١/٦الصراط املستقيم ) 1(
وجامعة أم القـرى مبكـة     وصي اهللا بن حممد عباس، ومن منشورات مؤسسة الرسالة ببريوت،           : وهي بتحقيق ) 2(

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣املكرمة عام 
 أمحد بن حممد بن هارون البغدادي، الفقيه احلرب، أنفق عمره يف مجع مذهب اإلمام أمحد وتـصنيفه، مـن         :هو) 3(

  ). ٢/٣٦١شذرات الذهب (هـ ٣١١: ت. كتاب السنة، وكتاب العلل، وكتاب اجلامع: مصنفاته
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  . )١(»..والرسول 
، كما يروى عنه أنه قال يف موضع        )٢(»علي إمام عادل  «: وقال أيضا رمحه اهللا يف رواية أخرى      

  . )٣(»من مل يثبت اإلمامة لعلي فهو أضلّ من محار أهله«: آخر
           ا يف فضائل عليا خاص٤ (-رضي اهللا عنـه -وجدير بالذكر هنا أنَّ لإلمام أمحد رمحه اهللا كتاب( 

، فمن يفعل مثل هذا فأنى يظـن بـه أن   )٥(بتحقيقه رجل من القوم، بل وطُبع يف مطابعهم  وقد قام   
  !يقول مثل ذلك القول املختلَق املفترى؟

 إذا تذكّرنا ما اشتهر به الرافضة من الكذب، ال سيما على أئمة املـسلمني وعلمـاء         :اخلامسة
هذه املقولة واحدة من مئات، بل ألوف      مل يبق أدىن شك يف أنَّ        -رضي اهللا عنهم ورمحهم   -السلف  

  . أكاذيب الرافضة عليهم
أنَّ اإلمام أمحد رمحه اهللا مل يقل هذه املقولة املنكرة، بل هو أجل قدرا وعلما ودينـا                 : فاحلاصل

  . من أن يقول مثلها
* * *  

  املطلب السابع
  نسبة القول بنفي املسح على اخلفني إىل اإلمام أمحد رمحه اهللا

، يف )٦(الشيعة يف عقائدهم وأحكـامهم : ا زعمه أمري حممد القزويين حيث قال يف كتابه       وهذا م 
 ٣٢٣ويقول إمام أهل السنة أمحد يف مسنده ص «: »يف املنع من املسح على اخلفّني«: مبحث بعنوان
  !). ما مسح على اخلفني؟ إن رسول اهللا ( من جزئه األول

                                                                                                                         

مناقب اإلمام أمحد البـن اجلـوزي،   : إسناده صحيح، وانظر أيضا   : قال احملقق ، و )٢/٤١٣(للخالل  » السنة«) 1(
  . ٢١٣: ص

  . إسناده صحيح: ، وقال احملقق)٢/٤١٢(للخالل » السنة«) 2(
  . ٢١٣: البن اجلوزي، ص» املناقب«) 3(
  ). ٤/١٢٥(» منهاج السنة النبوية«ذكره شيخ اإلسالم يف ) 4(
هللا عنه لإلمام أمحد بن حنبل، حقّقه رجلٌ يدعى عبد العزيز الطباطبائي، وقام             مناقب علي بن أيب طالب رضي ا      ) 5(

  . يف إيران» قم«مطبعة اخليام بـ : بطباعته ونشره
  . ١٠٥ص ) 6(
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  : اجلواب
حيث ادعى أن القول قـول      : اه هذه كذب وموه مرتني؛ األوىل      إن هذا الرافضي يف دعو     :أولًا

 يف رواية عطاء عن سعيد      -رضي اهللا عنهما  -والواقع أن األثر إمنا نسب إىل ابن عباس         ! اإلمام أمحد 
حتريفه للفظ األثر، متاما كما يفعل اليهود الذين أخربنا اهللا تعاىل عنهم بـأم   : والثانية. بن جبري عنه  

  . )١(الكلم عن مواضعهحيرفون 
ولنورد نص األثر كاملًا كما جاء يف الصفحة ذاا اليت أحال إليها، بل ويف الطبعة نفسها الـيت      

حدثنا عبد اهللا، حدثين أيب، ثنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن عطاء، عن سـعيد بـن         «: )٢(اعتمدها
فني، فاسألوا هؤالء الذين يزعمون أن  على اخل  مسح رسول اهللا     )٣(قد: جبري، عن ابن عباس، قال    

قبل نزول املائدة أو بعد املائدة؟ واهللا ما مسح بعد املائدة، وألن أمسح على ظهـر                :  مسح النيب  
  . )٤(»عابٍر بالفَالِة أحب إيلَّ من أن أمسح عليهما

املسح علـى    يتبني للقارئ داللته الواضحة على ثبوت        -وبعد أن نقلناه كاملًا   - أن األثر    :ثانيا
  وإمنا غاية ما فيه هل استمر        -)٥( وهذا أمر ال خالف فيه، وقد تقدم       - اخلفني عن رسول اهللا     

   أم ال؟ )٦(على املسح بعد نزول آية املائة
 مسح بعد نزوهلا، وذلك يف ما رواه األعمـش عـن إبـراهيم              وقد ثبت ما يدل على أنه       

تفعل هذا؟  : ، مث توضأ ومسح على خفيه، فقيل      )٧(يربال جر : قال] بن احلارث [، عن مهام    ]النخعي[
كان : قال إبراهيم :  بال، مث توضأ ومسح على خفّيه، قال األعمش        نعم، رأيت رسول اهللا     : فقال

                                                                                                                         

  . ٤١ و ١٣: ، وسورة املائدة٤٦:  سورة النساء:انظر) 1(
  . وهي طبعة املكتب اإلسالمي املشهورة) 2(
  ! النافية» ما«إىل » قد«للفظ ويالحظ حتريف الرافضي هلذا ا) 3(
، رقـم   )٥/١٢٣(، ويف الطبعة احملققة بإشراف الدكتور عبـد اهللا التركـي            )١/٣٢٣(» مسند اإلمام أمحد  «) 4(

)٢٩٧٥.(  
  .٣٤٩:  ص:انظر) 5(
 وأَيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق وامسحوا     ﴿يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا قُمتم ِإلَى الصلَاِة فَاغِْسلُوا وجوهكُم         : وهي قوله تعاىل  ) 6(

  ].٦/سورة املائدة. [ اآلية﴾ِبرُءوِسكُم وأَرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن
  . ٣٩٨:  جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه، تقدمت ترمجته يف ص:هو) 7(
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  . )١(»يعجبهم هذا احلديث، ألن إسالم جرير كان بعد نزول املائدة
 صـلّى    الـنيب    أن: عن أبيـه  ] األسلمي[كما ثبت يف حديث آخر عن سليمان بن بريدة          

لقد صنعت اليوم شيئًا مل تكن      : الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر          
، فبهذا )٣( ومعلوم أن آية املائدة املشار إليها قد نزلت قبل الفتح)٢(»عمدا صنعته يا عمر: تصنعه، قال

  . يعرف أن ليس للرافضة أي حجة يف األثر على كل حاٍل
؛ ذلك ألن الراوي عن     )٤( ضعيف -رضي اهللا عنهما  - أن هذا األثر املروي عن ابن عباس         :ثالثًا

، وله طريق آخر عنـد  )٥(ابن جبري هو عطاء بن السائب، وكان قد اختلط بأخرٍة، وال يحتج حبديثه         
واحلديث أو األثر   . )٧(، فيه خصيف بن عبد الرمحن اجلزري وهو سيء احلفظ         )٦(»الكبري«الطرباين يف 

الصحيح ال يحتج به إذا خالف ما رواه الثقات؛ ألنه حينئٍذ حديث شاذ، فكيف بضعيف يعـارض                 
  . ، فال يصلح للمعارضة)٨( فهذا هو املنكر يف اصطالح احملدثنيّ!الصحاح؟
املروي عنه  - يضاف إىل كلِّ ما تقدم أنه قد ثبت عن الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عباس                 :رابعا
   )٩(! وبإسناٍد صحيح أنه مسح على اخلفني وأفىت بذلك أيضا-ضعيفهذا األثر ال

 لقد تأكّد لدينا مرة أخرى بصنيع القـزويين الرافـضي ههنـا أن              :وختاما هلذا املطلب أقول   
                                                                                                                         

  . لفظ له وال-) ١/٢٢٧(» مسلم«، و )١/١٥١(البخاري «: انظر: متفق عليه) 1(
  ). ٤/٦٠٧(، وابن حبان أيضا يف الصحيح )١/٢٣٢(أخرجه مسلم يف صحيحه ) 2(
  . باهلامش) ٥/١٢٤(، وتعليق حمققي مسند اإلمام أمحد )٧/٢٩٠(لإلمام الشافلعي » األم «:راجع) 3(
  ). ٤٢٢ - ٤٢١ و ٥/١٢٣(بتحقيق الشيخ شعيب األرناؤوط وآخرين » املسند «:راجع) 4(
سـاء  «: ، وقال الذهيب»ومن مسع منه حديثًا مل يكن بشيء.. «: ، وقال أمحد»ال حيتج حبديثه«: معنيقال ابن   ) 5(

» الـضعفاء واملتـروكني   «، و   )٣ - ٦/٣٣٢(اجلرح والتعـديلبب    «: ، راجع »حفظه قليلًا يف أواخر عمره    
  ). ٦/١١٠(» السري«، و )٢/١٧٦(

)6) (١١/٤٣٦ .(  
، و  )٣/٤٠٣(» اجلـرح والتعـديل   «: ، راجع »سيء احلفظ «: أبو حامت ، وقال   »ضعيف احلديث «: قال أمحد ) 7(

  ). ٦/١٤٥(» السري«
اختـصار علـوم    «، و   ٢٧٧ - ٢٦٣: للحافظ ابن حجـر، ص    » النكت على كتاب ابن الصالح    «: راجع) 8(

  . ٣٩: ، ص»ألفية السيوطي«، و ٤٩ - ٤٧:  ص-»الباعث احلثيث«معه -البن كثري » احلديث
  ). ١/٢٧٣(للبيهقي » السنن الكربى«، و )١/١٧٠(»  أيب شيبةمصنف ابن «:انظر) 9(
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الروافض من أكذب خلق اهللا، كما سبق وأن نطق بذلك األئمة األجالء من أهل السنة واجلماعـة،    
صدق مشاة الرافضة لليهود يف حتريف الكلم عن مواضعه، والشكوى كما برهن بصنيعه أيضا على 

  . إىل اهللا
  

* * *  
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  الفصل الثاين
  موقف الرافضة من األئمة
  يف مسائل العقيدة والفروع

  افتتاح
  يف بيان تواطئ الرافضة على خمالفة أهل السنة

  يف األصول والفروع
       نيا هة ليست أمرا لدى القوم، بل يرون ذلك أصلًا مـن أصـول    إن خمالفة الروافض ألهل السن

  . دينهم، وضرورةً من ضرورات حنلتهم
أم جعلوا خمالفـة أهـل الـسنة        : ومن هفوام «: ويف هذا يقول العلّامة الربزجني رمحه اهللا      

 وأصحابه، أصلًا للنجاة؛ فصاروا كلّما فعل أهل السنة   واجلماعة، الذين على ما هو عليه الرسول        
وه، وإن تركوا شيئًا فعلوه، فخرجوا بذلك عن الدين رأسا، فإنَّ الشيطان سول هلم ذلـك           شيئًا ترك 
  . )١(»وأملى هلم

وما أشار إليه اإلمام الربزجني ههنا، له شواهد كثرية يف كتب الرافضة املعتمدة؛ منها ما جاء يف                 
 عبـد اهللا عـن      سألت أبا : عن عمر بن حنظلة قال    «من أصول الكايف،  » كتاب فضل العلم  «كتاب

، أحيـلّ   )٢(رجلني من أصحابنا بينهما منازعة يف ديٍن أو مرياث، فتحاكما إىل السلطان وإىل القضاة             
  ذلك؟ 
من حتاكم إليهم يف حق أو باطٍل فإمنا حتاكم إىل الطاغوت، وما حيكم له فإمنا يأخذ سحتا، : قال

: قـال تعـاىل   . وقد أمر اهللا أن يكفر بـه      ؛ ألنه أخذه حبكم الطاغوت،      [!]وإن كان حقا ثابتا له      
فكيـف يـصنعان؟   : قلت. )٤(.)٣(﴾يِريدونَ أَنْ يتحاكَموا ِإلَى الطَّاغُوِت وقَد أُِمروا أَنْ يكْفُروا ِبهِ      ﴿

                                                                                                                         

وهـي  (رسالة يف الرد على الرافضة      : ، ونقله الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف       ٤٢٥: ص» النوافض للروافض «) 1(
  . ٣١ - ٣٠: ، ص)اختصار للنوافض

  .  كما سيتضح الحقًا من السياق-يعين من غري الرافضة ) 2(
  . ٦٠/سورة النساء) 3(
، ١/٥١٩تفسري ابـن كـثري      : انظر(اآلية فيمن حكم بغري شرع اهللا، أما من حكم به فليس من الطواغيت،              ) 4(

  ).١٨٤وتفسري السعدي ص 
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ينظران إىل من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر يف حاللنا وحرامنا، وعرف أحكامنـا،                : قال
   ا فإنفلريضوا به حكم              ما اسـتخفا، فإذا حكم حبكمنا فلم يقبله منه، فإني قد جعلته عليكم حاكم

جعلت فداك،  : قلت.. حبكم اهللا، وعلينا رد؛ والراد علينا الراد على اهللا، وهو على حد الشرك باهللا             
 )١(أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد اخلربين موافقًـا للعامـة             

جعلت فداك، فإن   : ما خالف العامة ففيه الرشاد، قلت     : واآلخر خمالفًا هلم، بأي اخلربين يؤخذ؟ قال      
ينظر إىل ما هم إليه أميل؛ حكّامهم وقضام فيترك، ويؤخذ بـاآلخر،        : وافقهما اخلربان مجيعا؟ قال   

ا؟ قال     : قلتحىت تلقى إمامـك، فـإن       )٢(إذا كان ذلك فارجه   : فإن وافق حكّامهم اخلربين مجيع ،
  . )٣(»الوقوف عند الشبهات خري من االقتحام يف اهللكات

إنـا نـأيت هـؤالء    : قلت أليب عبد اهللا«: عن هارون بن خارجة قال   : ويف البحار، للمجلسي  
ال تأم، وال تسمع منهم، لعنهم اهللا،       : املخالفني فنسمع منهم احلديث يكون حجة لنا عليهم؟ قال        

  . )٤(»املشركةولعن مللهم 
كتب إيلَّ أبو احلـسن األول وهـو يف        «: ورواية أخرى مسندة إىل علي بن سويد السائي قال        

وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معامل دينك؟ ال تأخذنّ معامل دينك عن غري شـيعتنا،                 «: السجن
م، إم أؤمتنـوا  فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن اخلائنني الذين خانوا اهللا ورسوله، وخانوا أمانا  

على كتاب اهللا جلّ وعال فخرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة اهللا، ولعنة رسوله، ومالئكته، ولعنة آبـائي                
  . )٥(»الكرام الربرة، ولعنيت، ولعنة شيعيت إىل يوم القيامة

والسؤال الذي يطرح هنا، أننا نرى بعض الرافضة، ال سيما املعاصرين منهم، يرجعون إىل كتب    
ل السنة يف بعض كتابام، فهل يعين ذلك عدم تقيدهم مبا ورد من التحذير عن ذلك من أقـوال           أه

  أئمتهم، ومنها ما ذُكر ههنا؟
 يف -كما يـصفونه - يأيت يف ما قاله حممد باقر السي؛ فخر األمة الرافضية       واجلواب عن هذا  

                                                                                                                         

  .أهل السنة، أو غري الرافضة: يقصد بالعامة) 1(
  ).١٦٠٨: القاموس احمليط، ص(أخر األمر عن وقته : أرجه فالن، أي: يقول) 2(
  .٢٢١ - ٢/٢٢٠حبار األنوار للمجلسي : ، وانظر أيضا٦٨ - ١/٦٧أصول الكايف ) 3(
  ). ٢/٢١٦(حبار األنوار ) 4(
  . ٤، وهو يف رجال الكشي ص ٢/٨٢حبار األنوار ) 5(
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.. لتصحيح ألفاظ اخلرب، وتعيني معانيه    وأما كتب املخالفني، فقد نرجع إليها       «: مقدمة كتابه البحار  
وقد نورد من كتب أخبارهم للرد عليهم، أو لبيان مورد التقية، أو لتأييد ما روي من طريقنا؛ مثـل      

  . )١(»..ما نقلناه عن صحاحهم الستة
إذا : إذًا ال غرابة يف عملهم هذا، فاهلدف هو ما كشف السي عن نقابه كما ترى، وقدميا قيل         

لسبب بطل العجب، بل ال تستغرب أن ترى بعضهم يستفيت عاملًا سنيا يف قضية من القضايا،              عرف ا 
قلـت  «: ، فقد روى الطوسي يف التهذيب عن علي بن أسباط قال          !إذ إمنا يستفتيه ليخالفه ال ليتبعه     

أستفتيه من  حيدث األمر من أمري، ال أجد بدا من معرفته، وليس يف البلد الذي أنا فيه أحد                 : للرضا
إئت فقيه البلد إذا كان ذلك، فاستفته يف أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ خبالفه،              : مواليك، قال فقال  

  ! )٢(»فإن احلق فيه
ومما ينبغي تنبيه عوام املسلمني إليه ههنا، أال ينخدعوا بدعوات الرافضة املتكـررة لالعتـراف               

ي، والشافعي، واحلنبلي، حىت صنف بعـضهم يف        مبذهبهم مذهبا خامسا، كاملذهب احلنفي، واملالك     
 ألن املذاهب األربعة مذاهب فقهية ال عقدية،        )٣(!»الفقه على املذاهب اخلمسة   «: ذلك كتابا أمساه  

فعقيدة األئمة األربعة واحدة كما تقدم يف أول الرسالة، أما املذهب الرافـضي فمـذهب خمـالف           
وقد مضت أمثلة هلذا االختالف الشاسع يف صفحات هـذه     ملذاهب املسلمني مجيعا، عقيدةً وفقها،      

  . الرسالة
 رمحه اهللا عن هذه الظاهرة اخلطـرية    )٤(وأذكر هنا حتذير شيخ األزهر السابق، الشيخ جاد احلق        

 وقد نشأ أول ما نـشأ مبذهبـه يف          -رضي اهللا عنه  -حنن نرى أن اإلمام الشافعي      .. «: حيث قال 
له مذهبان القدمي واجلديد، فعندما جاء إىل مصر وحاور علماءها          العراق، مث رحل إىل مصر، فكان       

                                                                                                                         

  . ٢٥ - ١/٢٤حبار األنوار ) 1(
  . ٢/٢٣٣، ونقله السي يف البحار ٦/٢٩٤التهذيب للطوسي ) 2(
ف له أن بعض اجلامعات اليـوم تـدرس هـذا املـذهب اخلـامس               حممد جواد مغنية، ومما يؤس    : املؤلف هو ) 3(

  . ، إىل جانب املذاهب الفقهية األربعة املعروفة»اجلعفري«
هــ، مث  ١٣٩٨هـ، وعين مفتيا جلهورية مصر العربية عـام  ١٣٣٦ جاد احلق علي جاد احلق، ولد عام       :هو) 4(

املوسوعة العربيـة العامليـة     (هـ  ١٤١٧: تهـ مث شيخ األزهر يف العام نفسه،        ١٤٠٣وزيرا لألوقاف عام    
٨/١٠٩ .(  
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وفقهاءها، واختلط بشعبها وعرِفِه وعاداته، تغيرت آراؤه يف بعض الفروع ال يف أصول الدين، ألن               
أصول اإلسالم واحدة، وهذا يعطينا املثل الواضح على الفكر وحرية الفكر يف اإلسـالم؛ احلريـة                

  . أصول وقواعداملنضطبة، اليت هلا 
فإذا جاء اخلميين اآلن ليفرض مذهب الشيعة، فإن هذا اجتاه يرفـضه املـسلمون مجيعـا؛ ألن          

  . )١(»املذاهب هي مذاهب فقٍه واجتهاٍد، ال مذاهب عقائدية، فاإلسالم عقيدة واحدة
 وأحب هنا أن أوجه سؤالًا للذين يريدون أن جيعلـوا       «: وتساءل بعض الكتاب املعاصرين فقال    

ما حكم الصالة خلف أيب بكـر، وعمـر،         : من املذهب اجلعفري مذهبا خامسا هذا السؤال، هو       
  وعثمان، وغريهم من الصفوة الصافية للمسلمني؟ 

  . )٢(!؟»وهل ميكن أن يعد مذهبا إسالميا خامسا، ذلك الذي حيكم ببطالن هذه الصالة
* * *  

                                                                                                                         

هــ، املوافـق    ١١/٧/١٤٠٦، والصادرة يوم السبت     »٢١٦٠«جريدة أخبار اليوم املصرية، العدد ذو الرقم        ) 1(
  . ٣: م، ص٢٢/٣/١٩٨٦

 األربعة،  فقه الشيعة اإلمامية ومواضع اخلالف بينه وبني املذاهب       : الكالم للدكتور علي أمحد السالوس يف كتابه      ) 2(
  . ٢٣٣: ص
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  املبحث األول
  ئمة األربعة يف العقيدةفيما زعموا أا مآخذ على األ

  املطلب األول
  )وهو ما مسوه جتسيما(إثبات صفات رب العاملني 

وهذا ابن حنبل يذهب إىل جتسيم الرب اجلليل، وال خيفـى مـا يف              «: ويف هذا يقول البياضي   
   )١(!»أحكامه من التضليل

 ته اهللا أو رسـوله  ومل يكتف ذا بل أتى مبا يوضح مقصوده وجيلّيه أكثر من أن إثبات ما أثب    
: فقال يف موضـع آخـر  ! من الصفات اإلهلية يعد يف فهمه املنكوس، واجتهاده غري املأجور جتسيما 

هللا جوارح من عٍني ويٍد، وجنٍب، وقدٍم، ويرتل إىل السماء كل ]: يعين اإلمام أمحد بن حنبل[وقال  «
  . )٢(»ليلة

  املناقشة
 ليس غريبا علينا، إذ قد سبقهم إليه أسالفاهم من النفاة  أن مسلك الروافض يف هذه املسألة:أولًا

، الذين ينفون صـفات     )٤( واملاتريدية )٣(املعطّلة كاجلهمية واملعتزلة وأفراخهم من األشعرية الكالّبية      
 ، وقد كتب علماؤنا األجلّاء بأقالمهم الذهبية قدميا وحديثًا ما         )٥(اخلالق عز وجلَّ إما كليا أو جزئيا      

يشفي العليل ويروي الغليل يف رد هذه البدعة النكراء، وبيان احنراف تلك الفرق والطوائـف عـن       
                                                                                                                         

  . ٢٧٨ - ٣/٢٧٧الصراط املستقيم للبياضي ) 1(
  . ٣/٢٢٤املصدر نفسه ) 2(
 هم الذين يعتقدون ما اعتقده ابو احلسن األشعري يف طوره الثاين على مذهب ابن كلّاب،                :األشاعرة الكلّابية ) 3(

: ية كالوجه واليدين والساق والقدم، راجع     إثبات الصفات الذاتية العقلية هللا عز وجلَّ وتأويل اخلرب        : وخالصته
: منهج أهل السنة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهللا تعاىل، لألخ الدكتور خالد بن عبد اللطيف حممد نـور، ص                  

٣٩ - ٣٠ .  
هــ، ويتفقـون مـع      ٣٣٣ أتباع أيب منصور، حممد بن حممد املاتريدي السمرقندي املتوفّى سنة            :املاتريدية) 4(

» منهاج الـسنة النبويـة  «:  إال يف مسائل يسرية، راجع   -ال سيما يف باب الصفات اإلهلية     -لّابية  األشعرية الك 
، واملاتريدية وموقفهم من توحيد األمساء والصفات للدكتور مشس الدين األفغاين رمحه اهللا، وترمجة              )٢/٣٦٢(

  ). ١١/٣٠٠(أيب منصور املاتريدي يف معجم املؤلفني 
  . ٧٢ - ٤/٧١ الرافضة أيضا للصفات يف األنوار النعمانية  بعض تأويالت:وانظر) 5(
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اجلادة، وال أرى ضرورة شغل حيز كبري من الرسالة مبا ليس من صميمها، ولكنين أكتفي هنا بإيراد                 
ي كـون   الدالة على إثبات الصفات اليت زعم هذا الرافـض      أدلة من كتاب اهللا ومن سنة رسوله        

فَـأَي  ﴿: اإلمام أمحد رمحه اهللا جمسما ألنه أثبتها، لنعرف من ِمن الفريقني أهدى سبيلًا وأقوم قيلًـا            
  . )١(﴾الْفَِريقَيِن أَحق ِبالْأَمِن ِإنْ كُنتم تعلَمونَ

  :  صفة العني-١
: ، وقوله سبحانه وتعـاىل    )٢(﴾وحِيناواصنِع الْفُلْك ِبأَعيِننا و   ﴿: قوله تعاىل : الدليل من القرآن  * 

  . )٣(﴾وأَلْقَيت علَيك محبةً ِمني وِلتصنع علَى عيِني﴿
  . )٤(﴾واصِبر ِلحكِْم ربك فَِإنك ِبأَعيِننا﴿: وقوله عز وجلَّ
  . )٥(﴾تجِري ِبأَعيِننا جزاًء ِلمن كَانَ كُِفر﴿: وقوله جلّ ذكره
  : الدليل من السنة

ذُكر الدجال عند :  يف خرب املسيح الدجال؛ عن نافع عن عبد اهللا بن عمر قال        من ذلك قوله    
 وإنَّ املـسيح    -وأشار بيده إىل عينـه    -إنَّ اهللا ال خيفى عليكم، إن اهللا ليس بأعور          «:  فقال النيب  

  . )٧(»)٦(الدجال أعور العني اليمىن؛ كأنَّ عينه ِعنبةٌ طافية
 أن هللا عينني؛ فكان بيانه موافقًا لبيان محكَِم         فبين النيب   «:  رمحه اهللا  )٨(قال اإلمام ابن خزمية   

                                                                                                                         

  . ٨١: سورة األنعام) 1(
  . ٣٧: سورة هود) 2(
  . ٣٩: سورة طه) 3(
  . ٤٨: سورة الطور) 4(
  . ١٤: سورة القمر) 5(
نـها  هي احلبة اليت قد خرجت عن حد ِنبتة أخواا، فظهـرت مـن بي           : »عنبة طافية «قال ابن األثري يف معىن      ) 6(

  ). ٣/١٣٠/النهاية(» احلبة الصافية على وجه املاء، شبه عينه ا: أراد به: وارتفعت، وقيل
جتـري  «:  وقوله عـز وجـلَّ     -تغذى-» ولتصنع على عيين  «: قوله تعاىل : باب(البخاري  : انظر: متفق عليه ) 7(

  ). ٤/٢٢٤٧(، و )١/١٥٥( ومسلم -واللفظ له-) ٦/٢٦٩٥) (»بأعيننا
إمام األئمة، احلافظ، صاحب    «:  أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسابوري، قال ابن العماد            :هو) 8(

  ). ٢/٢٦٢: الشذرات(هـ ٣١١: ، ت»التصانيف، شيخ اإلسالم
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  . )١(»الترتيل الذي هو مسطور بني الدفتني مقروء يف احملاريب والكتاتيب
صودة مـن   هذه اجلملة هي املق   » إنَّ اهللا ليس بأعور   «: قوله«: )٢(وقال العالمة عبد اهللا الغنيمان    

احلديث يف هذا الباب، فهذا يدلّ على أن هللا عينني حقيقةً، ألن العور فقد إحدى العينني، أو ذهاب                  
وهلذا صار احلديث من األدلة الواضحة على إثبات تثنية العني هللا تعـاىل، ويزيـد ذلـك                 .. نورها

 كل عيب كـاملتني،      إىل عينه لتحقيق الوصف، يعين أن هللا عينني ساملتني من          وضوحا، إشارته   
  . )٣(»خبالف الدجال الفاقد إلحدى عينيه، وذلك من أعظم األدلة على كذبه

وهو خيرب عـن  - بيده إىل عينيه     وأما إشارته   «:  رمحه اهللا  )٤(ويقول الشيخ حممد أمان اجلامي    
ال يفهم منها أن     فإمنا تفيد تأكيد املعىن احلقيقي للعني على ما يليق باهللا تعاىل و            -عور املسيح الدجال  

  . )٥(»عني اهللا جارحة كأعيننا
  :  صفة اليد- ٢
وقَالَِت الْيهود يد اللَِّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيِديِهم ولُِعنوا ِبما قَالُوا بلْ ﴿: قوله تعاىل: الدليل من القرآن* 

  . )٦(اآلية ﴾يداه مبسوطَتاِن ينِفق كَيف يشاُء
  . )٧(اآلية ﴾يد اللَِّه فَوق أَيِديِهم﴿: بحانه وتعاىلوقوله س

  . )٨(اآلية ﴾قَالَ يا ِإبِليس ما منعك أَنْ تسجد ِلما خلَقْت ِبيدي﴿: وقوله عز وجلَّ
  : الدليل من السنة

ما رواه أبو :  تعاىلومن األدلة الكثرية يف السنة النبوية الصحيحة الدالة على إثبات هذه الصفة هللا
إن اهللا عز وجلَّ يبسط يده بالليـل ليتـوب      «:  قال  عن النيب    -رضي اهللا عنه  -موسى األشعري   

                                                                                                                         

  . ٤٢: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلَّ، البن خزمية، ص) 1(
  . حفظه اهللا- البخاري، وعدة مؤلفات قيمة أخرى شرح كتاب التوحيد من صحيح: مؤلف كتاب) 2(
  ). ١/٢٨٥(للشيخ عبد اهللا الغنيمان » شرح كتاب التوحيد، من صحيح البخاري«) 3(
الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والترتيه، وكان رئيسا لشعبة العقيدة              : مؤلف كتاب ) 4(

  . هـ١٤١٣املنورة، تويف عام باجلامعة اإلسالمية باملدينة 
  . ٣١٩: للشيخ حممد أمان اجلامي، ص» الصفات اإلهلية«) 5(
  . ٦٤: سورة املائدة) 6(
  . ١٠: سورة الفتح) 7(
  . ٧٥: سورة ص) 8(
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، وحـديث  )١(»مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرا        
منون يوم القيامة حىت يهموا     حيبس املؤ «:  قال أنه  :  يف الشفاعة، وجاء فيه    -رضي اهللا عنه  -أنس  

أنت آدم أبو النـاس   : لو استشفعنا إىل ربنا فريحينا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون         : بذلك، فيقولون 
  . )٢(»خلقك اهللا بيده وأسكنك جنته

والبيان الشايف أنه خلقه بيده     «: »عليه السالم -ذكر صفة آدم    «يقول اإلمام ابن خزمية يف باب       
  . )٣(»ما زعمت اجلهمية املعطّلةال بنعمته على 

   صفة القدم - ٣
ال «: قال النيب   :  قال -رضي اهللا عنه  - ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك         :الدليل من السنة  

قَط قَط وعزتـك، ويـزوى   : تزال جهنم تقول هل من مزيد حىت يضع رب العزة فيها قَدمه فتقول    
  . )٤(»بعضها إىل بعض

  . )٥( هذا املعىنوورد بألفاظ أخرى كلها يف
وصفة القدم وإن مل يرد ذكرها يف القرآن الكرمي فقد ورد يف السنة املطّهرة اليت هي مبينة لـه،                   

ومـا آتـاكُم الرسـولُ      ﴿: وهذا احلديث يدخل يف عموم ما أمرنا اهللا به تعاىل يف قوله عز وجلَّ             
ذُوه٦(﴾فَخ( .  

هذا نزل يف أمر الفيء، وهو عام يف كل ما أمر به وـى              و«: قال ابن اجلوزي يف تفسري اآلية     
  . )٧(»عنه

وفيما أخرب به كذلك، واهللا تعاىل أعلم: قلت .  

                                                                                                                         

  . ٤/٢١١٣رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) 1(
  . ١/١٨٠ ومسلم -والنص منه- ٦/٢٧٠٨البخاري : انظر: متفق عليه) 2(
  . ٦٣: ، ص»وحيد البن خزميةكتاب الت«) 3(
: ، وأخرجاه أيضا من حديث أيب هريرة، انظـر        )٤/٢١٨٨(، ومسلم   )٦/٢٤٥٣(البخاري  : متفق عليه، انظر  ) 4(

  ). ٤/٢١٨٦(، ومسلم )٦/٢٧١١(البخاري 
  . ٩٨ - ٩٢:  التوحيد البن خزمية، ص:راجع) 5(
  . ٧: سورة احلشر) 6(
  ). ٨/٢٣(» زاد املسري«) 7(
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   صفة الرتول إىل السماء الدنيا - ٤
وهذه الصفة من الصفات الفعلية االختيارية اليت يفعلها اهللا عز وجلَّ مىت شاء وكيف شاء، وقد             

قال رسول اهللا   :  قال -رضي اهللا عنه  -ك يف احلديث الذي رواه أبو هريرة        جاء ما يثبت كوا كذل    
 :»               مـن  : يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقـول

  . )١(»يدعوين فأستجيب له، من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له
الله وعظمته، ونعلم معىن الرتول، لكننـا جنهـل وال       فالرب سبحانه وتعاىل يرتل نزولًا يليق جب      

نتكلّف البحث عن كيفية هذا الرتول، بل نِمرها وغريها من الصفات كما جاءت بال كيف، اتباعا                
  .  ورمحهم-رضي اهللا عنهم-هلدي سلفنا الصاحل من الصحابة والتابعني وتابعيهم أهل القرون املفضلة 

نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدٍق بقلبه، مستيقٍن مبا يف هذه          «: ه اهللا يقول اإلمام ابن خزمية رمح    
األخبار من ذكر نزول الرب من غري أن نصف الكيفية؛ ألنَّ نبينا املصطفى مل يصف لنا كيفية نزول                  

  . خالقنا إىل السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينـزل
 ما باملسلمني إليه احلاجة من أمر دينـهم،          بيان -عليه السالم -واهللا جلّ وعال مل يترك وال نبيه        

فنحن قائلون مصدقون مبا يف هذه األخبار من ذكر الرتول غري متكلّفني القول بـصفته أو بـصفة                  
  . )٢(» مل يصف لنا كيفية الرتولالكيفية؛ إذ النيب 

مام أمحـد  ومبا أوردت هنا وما مل أورد من األدلة الكثرية يتبين كذب هذا الرافضي يف اتهام اإل         
رمحه اهللا بأنه الذي أثبت من عند نفسه هذه الصفات هللا عز وجلَّ، إذ قد ظهر اآلن أن مثبتها إمنا هو  

  . ، فبِهت الذي ابتدع، واحلمد هللا رب العاملنياهللا تعاىل لنفسه وكذلك رسوله 
هله املفـرط وعـدم   إمنا أويت من ج   :  أما بالنسبة لتسميته هذه الصفات باجلوارح، فنقول       :ثانيا

تقديره للخالق حق قدره، فعني املخلوق ويده وقدمه جوارح تناسب قـدره وحاجتـه وخملوقيتـه          
وضعفه، وأما عني الباري ويده وقدمه وسائر صفاته جلّ وعال فتليق بعظمته وجالله؛ فالواجب علينا 

دما ليست كاألقـدام، علـى   أن نثبت له عز وجلَّ عينا ليست كاألعني، ويدا ليست كاأليدي، وق  
، واالشتراك يف األمساء ال يلزم منـه        )٣(﴾لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري     ﴿: غرار قوله تعاىل  

                                                                                                                         

  ). ١/٥٢١(ومسلم ) ١/٣٨٤(البخاري : ه، انظرمتفق علي) 1(
  . ١٢٦ - ١٢٥: ص» كتاب التوحيد البن خزمية«) 2(
  . ١١: سورة الشورى) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٨١ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

املوجودة يف  » رأس«االشتراك الكامل يف املسمى، بل تتميز املعاين حبسب اإلضافة؛ أال ترى أن كلمة            
ختتلف حقيقتها يف كل لفظ عما هي عليه        » رأس اإلنسان «، و »لرأس املا «، و »رأس اجلبل «كلٍّ من 

  . يف اآلخر، وهللا املثل األعلى
أما دعواك عليهم أم أثبتوا له      «: )٢( يف رده على بشر املريسي     )١(ويف هذا يقول اإلمام الدارمي    

؛ ألنه ليس   مسعا وبصرا فقد صدقت، وأما دعواك عليهم إنه كعني وكسمٍع فإنه كذب ادعيته عليهم             
كمثله شيء، وكصفاته صفة، وأما دعواك أم يقولون جارحة مركّبة فهذا كفر ال يقوله أحد من                 
املصلني، ولكنا نثبت له السمع والبصر والعني بال تكييف، كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابـه،                 

بهه، حشو وخرافـات،   وما أش » جارحة وعضو «وأثبته له الرسول، وهذا الذي تكرره مرةً بعد مرة        
وتشنيع ال يقوله أحد من العاملني، وقد روينا روايات السمع والبصر والعني يف صدر هذا الكتـاب                 

، فنقول كما قال، ونعين ا كما عىن، والتكييف عنا مرفوع،      بأسانيدها وألفاظها عن رسول اهللا      
منك وتشنيع ٣(»وذكر اجلوارح واألعضاء تكلّف( .  

هللا عز وجلَّ، فهو حمض افتراء على اإلمـام أمحـد           » اجلنب« ما قاله من إثبات صفة        أما :ثالثًا
  .  إذ ليس منهم من ذهب هذا املذهب بل مجيعهم على خالفه-عليهم رمحة اهللا-وسائر أئمة السنة 

       ه على بشر املريسيـم         «: قال اإلمام الدارمي يف ردا على قـوٍم أا زورعى املعارض أيضواد
يعنون بذلك اجلنب : ، قال)٤(﴾يا حسرتا علَى ما فَرطْت ِفي جنِب اللَّهِ      ﴿: قولون يف تفسري قول اهللا    ي

  . ، وليس على ما يتومهونه)٥(الذي هو العضو
فإن كنت صادقًا يف دعواك     ! ما أرخص الكذب عندك وأخفَّه على لسانك      : فيقال هلذا املعارض  

آدم قاله، وإال فِلم تشنع بالكذب على قوٍم هم أعلم ذا التفسري منـك،              فأشر ا إىل أحٍد من بين       

                                                                                                                         

كان جذعا وقذى يف أعني   «: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي، قال ابن العماد         :  اإلمام احلافظ  :هو) 1(
  ). ٢/١٧٦الشذرات (هـ ٢٨٠: ت» املبتدعة، قيما بالسنة، ثقة حجة ثبتا

كان داعية للقول خبلق القرآن، هلـك يف آخـر   «:  بشر بن غياث املريسي الفقيه املتكلّم، قال ابن العماد        :هو) 2(
  ). ٢/٤٤الشذرات (» هـ٢١٨: ت. السنة ومل يشيعه أحد من العلماء، وحكم بكفره طائفة من األئمة

  . ١٥٣ - ١٥٢: ريسي العنيد، صرد الدارمي عثمان بن سعيد، على بشر امل) 3(
  . ٥٦: سورة الزمر) 4(
  !!!وهذا بعينه ما قاله البياضي الرافضي فما أشبه الليلة بالبارحة) 5(
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  وأبصر بتأويل كتاب اهللا منك، ومن إمامك؟ 
حتسر الكفار على ما فرطوا يف اإلميان والفضائل اليت تـدعو إىل ذات اهللا              : إمنا تفسريها عندهم  

 هذا املعىن كثري من عوام املسلمني، )١(لفإنه ال جيه! جنب من اجلنوب؟: فمن أنبأك أم قالوا.. تعاىل
  . )٢(»فضلًا عن علمائهم

كما يقول أيضا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رد هذا االفتراء القدمي، املتجدد على لـسان هـذا                  
فإنه ال يعرف عامل مشهور عند املسلمني، وال طائفة مشهورة من طوائف املـسلمني،              «: الرافضي

أَنْ تقُولَ نفْس يا حسرتا     ﴿: جنب اإلنسان، وهذا اللفظ جاء يف القرآن يف قوله        أثبتوا هللا جنبا، نظري     
 فليس يف جمرد اإلضافة ما يستلزم أن يكون املضاف إىل اهللا صفة له، ،﴾علَى ما فَرطْت ِفي جنِب اللَِّه

ه باتفاق اخللق، كقولـه     بل قد يضاف إليه من األعيان املخلوقة وصفاا القائمة ا ما ليس بصفٍة ل             
 عند سلف املـسلمني     )٦(، بل وكذلك روح اهللا    )٥(، وعباد اهللا  )٤(﴾ اللَّهِ ناقَةُ﴿، و   )٣(بيت اهللا : تعاىل

كالم اهللا، وعلم : وأئمتهم ومجهورهم، ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له، وليس بصفة لغريه، مثل
  . )٧(»اهللا، ويد اهللا، وحنو ذلك، كان صفةً له

، فمن أين جاء    )٨(ل ما قاله هذان اإلمامان قال أئمة التفسري والتأويل يف معىن اآلية املذكورة            ومبث
  .فاهللا املستعان! البياضي بفهمه هذا مث يعزوه زورا وتانا إىل إمام من أئمة السنة؟

                                                                                                                         

والصواب ما أثبته لداللة السياق عليه، بل هو ما جاء يف طبعة الكتاب             » جيهل«جاء اللفظ يف األصل باإلثبات      ) 1(
خمتـصر الـصواعق    «، وكـذلك يف     )أضواء الـسلف  : نشر(،  ٥١٩: بتحقيق الشيخ منصور السماري، ص    

  . ٢٦: ، ص»املرسلة
  . ١٨٤: رد الدرامي على املريسي، ص) 2(
  ).٣٧: كما يف سورة إبراهيم( ﴾بيِتك الْمحرِم﴿، و )١٢٥/كما يف البقرة(» بييت«إمنا ورد يف القرآن ) 3(
  . ١٣/مس، وسورة الش٦٤/، وسورة هود ٧٣/كما يف سورة األعراف ) 4(
  . »عبادي«أو » عباده«أو » عبادنا«مل ترد آية ذا اللفظ، لكن هناك آيات كثرية فيها ) 5(
صـفات اهللا الـواردة يف   : ( راجع يف ذلـك -على خالف ما تومهه البعض    -الروح ليست صفةً هللا عز وجلَّ       ) 6(

  ). ١٣٦ - ١٣٣الكتاب والسنة لـعلوي بن عبد القادر السقّاف ص 
  ). ٣/١٤٥(، البن تيمية »اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح«) 7(
، )٢٧٣ - ١٥/٢٧١(» تفـسري القـرطيب  «، و  )٧/٦٠(» زاد املـسري  «، و   )٢٤/١٩(راجع تفسري الطربي    ) 8(

  ). ٤/٦٠(وتفسري ابن كثري 
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 أن صنيع هذا الرافضي يف اام اإلمام أمحد بالتجسيم يكشف عن أحد أمرين ال ثالـث                 :رابعا
مدى جهل هذا الرافضي حىت مبذهب قدمائهم الذين عرفوا بالتجسيم بل وباملبالغـة             : هلما؛ أوهلما 

املكابرة وحماولة رمي أئمة أهل الـسنة بالتجـسيم   : والثاين. )١(-كما أسلفت-واإلسراف يف ذلك  
وتربئة أسالف الرافضة من ذلك، ال سيما وقد ذهب متأخروهم مذهب النفي والتعطيل، وسـوف               

ورد هنا مزيدا من الرباهني على أن التجسيم مذهب قدمي للروافض فلم ال يعيبون أنفـسهم ـذا                  أ
  ويقرون بضالل أسالفهم فيه بدل إلصاق التهم مبن هم بريئون منه؟ 

دخلنا علـى أيب  : فقد جاء يف أصول الكايف عن إبراهيم بن حممد اخلزار وحممد بن احلسني قاال        
 رأى ربه يف صورة الشاب املوفّق يف سن أبناء ثالثني سـنة،              أن حممدا    احلسن الرضا فحكينا له   

إنه أجوف إىل الـسرة، والبقيـة       :  يقولون )٣( وامليثمي )٢(إن هشام بن سامل وصاحب الطاق     : وقلنا
  . )٥(»..، فخر ساجدا هللا)٤(صمد

صحابنا يزعم أن   إن بعض أ  : قلت أليب عبد اهللا   : وجاء يف رواية أخرى عن يعقوب السراج قال       
، فخر أبو عبد اهللا     )٨( قطط )٧( جعد )٦(إنه يف صورة أمرد   : هللا صورة مثل صورة اإلنسان، وقال آخر      

  . )١٠( .)٩(»..سبحانه اهللا الذي ليس كمثله شيء، وال تدركه األبصار: ساجدا، مث رفع رأسه، فقال

                                                                                                                         

  . ١٦٣: ص: انظر) 1(
  . يعين شيطان الطاق، وقد تقدمت ترمجته) 2(
الكامـل يف اإلمامـة،     :  شعيب بن ميثم التمار، أبو احلسن الرافضي، من تـصانيفه           علي بن إمساعيل بن    :هو) 3(

، »كان من وجوه املتكلمني مـن أصـحابنا       «: هـ، قال ابن املطهر احللي    ١٧٩واالستحقاق، كان حيا قبل     
  ). ٣٧ / ٧، ومعجم املؤلفني ٩٣رجال احللّى ص (

  ). ٣٧٥القاموس ص (أي مصمت ال جوف له ) 4(
  ). ١٠١ - ١/١٠٠(الكايف أصول ) 5(
  ). ٤٠٧: القاموس ص(الشاب طر شاربه ومل تنبت حليته : األمرد هو) 6(
  ). ٤٤٨: القاموس، ص(خالف السبِط، أو القصري منه : اجلعد من الشعر) 7(
  ). ٨٨٢: القاموس، ص. (القصري اجلعد من الشعر: القطط والقط) 8(
  . ١٠٤ - ١٠٣لقمي ص التوحيد البن بابويه ا) 9(
  ). ٣/١٨٦(» جمموع الفتاوى«، و )٧٣ - ١/٧٢(» منهاج السنة النبوية«وراجع أيضا ) 10(
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، فمدفوعـة  )١(كاهلشامني مثلًاأما حماولة بعض الرافضة إنكار صلتهم بأوائل الرافضة اسمني،       
ومنقوضة بإقرار غريهم من علمائهم املشهورين أيضا بتلكم الصلة، ومنـهم مفيـدهم وصـاحب             

وهشام بن «: تصانيفهم؛ حممد بن النعمان العكربي، املتوفّى سنةَ ثالث عشرة وأربعمائة، وهو القائل
  . )٢(»ن فقيها، وروى حديثًا كثريااهللا جعفر بن حممد، وكا احلكم كان من أكرب أصحاب أيب عبد

وقد روى عن أيب عبد اهللا مثانية رجاٍل كل واحٍد منهم يقال له هشام؛ فمنهم أبو            «: وقال أيضا 
  . )٣(»..حممد هشام بن احلكم موىل بين شيبان هذا، ومنهم هشام بن سامل موىل بشر بن مروان

ق هذا االام هو النفي والتعطيـل        وملا كان مذهب متأخري الروافض كالبياضي مطلِ       :خامسا
لصفات اهللا عز وجلَّ، ولذلك رموا أئمة السنة بالتجسيم، أرى من املناسب أن أختم هذه املناقـشة              
ببعض ما جاء يف الرد على إمامهم يف التعطل؛ جهم بن صفوان الترمذي، فقد جلس يوما يف جملسه                  

  :  فتنبه فورا خلبث مقاله فأنشد قائلًا-ى الفطرةكان عل-يدعو الناس إىل ضالله فسمعه أعرايب 
 هــر ــان كف ــافر ب ــا ك ا قول جهـٍم فقـد كفـر             أال إن جهمومن قال يوم  
ــه ــسمي إهل إذ ي ــم ــد جــن جه   مسيعا بـال مسـٍع بـصريا بـال بـصر              لق
  لطيفًا بـال لطـٍف خـبريا بـال خـرب              عليما بـال علـم رضـيا بـال رضـا          

  أبوك أمرؤ حـر خطـري بـال خطـر             قـال يـا جهـم قائـلٌ      أيرضيك أن لو    
ــا  ــال به ــي ب  ــح ــال مل ــيح ب ــصر    مل ــه الِق ــال طــول خيالف   طويــل ب
ــا  ــال وف ــم ويفٌّ ب ــال حل ــيم ب   فبالعقِل موصـوف وباجلهـِل مـشتِهر          حل
  كبري بـال ِكبـر صـغري بـال ِصـغر              جواد بـال جـوٍد قـوي بـال قـوى          

ــاء و   ــراه أم هج ــدحا ت ــبةًأم البـشر             س ًءا كفـاك اهللا يـا أمحـقزوه  
ــك شــيطانٌ بِعثــت ألمــةٍٍ    ــقر    فإن ــٍب إىل س ــا قري ــصيرهم عم ٤(ت(  

  . فهكذا كان أوائل الرافضة جمسمة وأواخرهم معطّلة، واحلمد هللا الذي جعلنا أمةً وسطًا
  

                                                                                                                         

  . ١٠٤ كتاب التوحيد البن بابويه القمي ص:انظر) 1(
  . ٢٨الفصول املختارة من العيون واحملاسن للمفيد ص ) 2(
  . ٢٩ - ٢٨املصدر نفسه ص) 3(
  . ١٥١: ص» ء العيننيجال«ذكرها نعمان األلوسي يف ) 4(
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  املطلب الثاين
   أو بآل بيتهمنع التوسل بالنيب 

  نهمرضي اهللا ع-
 وظنوا أم مبنعهم من     -رمحهم اهللا تعاىل  -وهذا مما انتقده الروافض على أئمة املذاهب األربعة         
  . هذا التوسل على غري سبيل، وأن قوهلم يف ذلك غري سديد

األمر احلادي عشر يف مشروعية التوسل إىل اهللا تعاىل بالنيب وأهـل            «: يقول أمري حممد القزويين   
يـا أَيهـا   ﴿ ٣٥: على ذكر التوسل إليه تعاىل بقوله تعاىل يف سورة املائدة آية      لقد جاء القرآن    : بيته

  .﴾الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا ِإلَيِه الْوِسيلَةَ
ومفهوم اآلية صريح بعموم إطالقه يف جواز ابتغاء الوسيلة إىل اهللا والتوسل إليـه مبـا يكـرم                  

  . )١(»عليه
عن أنس، أن عمر بن اخلطاب      «:  عند البخاري، ولفظه   -رضي اهللا عنه  - أنس   مث ساق حديث  

اللهم إنا كنـا نتوسـل   :  كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب، فقال    -رضي اهللا عنه  -
  . )٢(»فيسقون: إليك بنبينا فتسِقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا، قال

  . )٣(»وحسبنا هذا يف مشروعيته«:  هذا الباب بأن قالوختم الرافضي حديثه يف
التربك م والتوسل إىل    «: ويقول حممد احلسني آل كاشف الغطاء عن األنبياء، واألئمة عندهم         

٤(!؟»اهللا بكرامتهم ومرتلتهم عند اهللا، والصالة عند مراقدهم هللا فكلّه جائز( .  
 وأئمتـهم   وذجا من توسالم بالنيب      من -وهو رافضي -وأورد مؤلف مناقب آل أيب طالب       

  : على لسان بعض شعرائهم، يقول فيه

                                                                                                                         

  . ٣٥٥: الشيعة يف عقائدهم، ص) 1(
: ، وانظـر  )سؤال الناس اإلمام االستـسقاء إذا قحطـوا       : باب(،  )١/٣٤٢(» الصحيح«أخرجه البخاري يف    ) 2(

ذكر ما يستحب لإلمام إذا أراد االستسقاء أن يستسقي اهللا بالصاحلني رجاء             (-) ٧/١١٠(صحيح ابن حبان    
، وقد كانت هذه احلادثة يف سنة سبع عشرة من اهلجرة على ما ذكره ابن العمـاد يف                  )لكاستجابة الدعاء لذ  

  ). ١/٢٩(الشذرات 
  . ٣٥٥: الشيعة يف عقائدهم، ص) 3(
  . ١٤١: أصل الشيعة وأصوهلا، ص) 4(
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  مبحمٍد ووصيه 
          وابنيهما قسما غموسا 

  ومبن حييدره الوصي
           املرتضى أضحى عروسا

  وعليهم وحممد 
          وجبعفر أيضا وموسى

  ومبن بطوس قربه 
          بأيب وأمي من بطوسا 

  من بعدهم وثالثة 
          وبرابع يأيت بعيسى

  جد يل بعفوك يا إهلي
           واكفين يوما عبوسا

  فلقد دعوتك بالذين 
          جعلهم فنيا مشوسا

  كدعاء آدم إذ دعاك
          فلم يخف إذ ذاك بؤسا

  إال غفرت خطيئيت 
  . )١(         وكفيتين يوما عبوسا

  )٢(املناقشة

 ال حجة هلم فيها بل هي حجة عليهم، وذلك لعدة أمور            -آية املائدة - املذكورة    أن اآلية  :أولًا
  : منها

                                                                                                                         

  .١/٣٢٥مناقب آل أيب طالب ) 1(
، والواسطة بـني    )٣٦٨ - ١/١٤٢(» جمموع الفتاوى « التوسل والوسيلة لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف         :راجع) 2(

 على أمته، للدكتور حممد بـن خليفـة         ، وحقوق النيب    )١٣٨ - ١/١٢١(» الفتاوى« يف   -اخللق واحلق   
  ). ٧٦١ - ٢/٧٢٢(التميمي 
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  . )١(مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وحتري مكارم الشريعة:  أن حقيقة الوسيلة إىل اهللا تعاىل- ١
 فهي التقرب إليه سبحانه وتعاىل بالطاعة، وال خالف يف ذلك بني املفسرين كما قال العالمـة               

  . )٢(ابن كثري
وهذا ما نقرأه حىت يف تفسٍري يعد من أقدم التفاسر الرافضية؛ كتفسري القمي الذي أقر بأن معىن                 

  . )٣(!الوسيلة هو القربة، لكنه أوله بأن املقصود التقرب إليه تعاىل باإلمام
حانه وتعاىل ال خيرج  أن اهللا تعاىل قد أمر ذه الوسيلة كما يف اآلية الكرمية، وما يأمر به سب- ٢

عن كونه إما واجبا أو مستحبا، وما ليس بواجب أو مستحب خارج عن هذا اإلطار، فهو إما حمرم              
أو مكروه، أو مباح ال ثواب فيه وال عقاب؛ وهو خارج نطاق العبادة الشرعية ما مل يقصد ـذا                   

  . املباح طاعة، وإن قُصدت به دخل فيها
لق نبيا كان أو إماما أو غري ذلك ليس مما أمر اهللا تعاىل به باستقراء               والتوسل بذات أحد من اخل    

  . أدلة الكتاب والسنة، فهو بذلك ليس واجبا وال مستحبا
ومعلوم أنه ال يعبد اهللا تعاىل إال مبا هو واجب أو مستحب، فمن تعبد بعبادة ليست واجبةً وال                  

 فهو -كما هو حال الروافض يف مسألة التوسل باملخلوق-مستحبةً، وهو يعتقدها واجبةً أو مستحبة 
ضال مبتدع بدعةً سيئة ال بدعة حسنةً، باتفاق أئمة الدين وعلمائه املعروفني ألنه تقرب إليه تعاىل مبا     

  . )٤(ليس من احلسنات املأمور ا أمر إجياٍب أو استحباٍب
٣ -          ن أن تكون الوسيلة املأمورِلم هذا، فيتعيا يف اآلية الكرمية هي الوسيلة الشرعية ال         إذا ع

 مـن  البدعية، وقد استقرأ علماؤنا األجالء أدلة الشرع احلكيم فوجدوا أن ما شرعه اهللا ورسوله   
الوسيلة نوعان ال ثالث هلما، وردت ما اآليات القرآنية واألحاديث الصحيحة املسندة إىل رسول               

                                                                                                                         

  . ٥٢٤: ، ص»املفردات«قاله الراغب األصفهاين يف ) 1(
، معنى ثانيا للوسيلة يف اآليـة    )٢/٢٠٦ (»زاد املسري «، وذكر ابن اجلوزي يف      )٢/٥٢( تفسري ابن كثري     :انظر) 2(

  . ولعل هذا املعىن داخل يف األول إذ إن اهللا تعاىل إمنا يتقرب إليه مبا حيب: ، قلت»احملبة«وهو 
  . ١/١٦٨ تفسري القمي :انظر) 3(
  . بتصرٍف) ٣٣٣ و ٢٦٥ و ٢٠٠ و ١٦٢ و ١/١٦٠(»  جمموع الفتاوى-التوسل والوسيلة  «:انظر) 4(
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  . )١(اهللا 
   -باختصار-الشرعي مها وهذان النوعان من التوسل 

 ويدخل فيه التوسل باإلميان به تعاىل، وبرسوله  :التوسل إىل اهللا تعاىل باألعمال الصاحلة     : األول
      ،لَّ، وكذلك التوسل إليه بدعائه بأمسائـه احلـسىن وصـفاته العليـاجو زوبطاعته وعبادته ع ،

  . وباالستغفار والتسبيح له سبحانه وتعاىل
: لنوع يف كتاب اهللا، ما حكاه سبحانه وتعاىل من توسل املؤمنني يف قوله تعـاىل ومن أدلة هذا ا  

ربنا ِإننا سِمعنا مناِديا يناِدي ِللِْإمياِن أَنْ آِمنوا ِبربكُم فَآمنا ربنا فَاغِْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سـيئَاِتنا                  ﴿
   عا مفَّنوتاِرورلَّ، ومثله يف قوله تعاىل         )٢(﴾الْأَبجو زهم عم بربلوا بإميافتوس ، :﴿     ِمـن كَانَ فَِريق هِإن

         اِحِمنيالر ريخ تأَنا ونمحارا ولَن ا فَاغِْفرنا آمنبقُولُونَ راِدي يرمحه  )٤(، قال العلّامة السعدي   )٣(﴾ِعب 
ميان املقتضي ألعماله الصاحلة، والدعاء لربهم باملغفرة والرمحة، والتوسل إليـه         فجمعوا بني اإل  «: اهللا

بربوبيته، ومنته عليهم باإلميان، واإلخبار بسعة رمحته، وعموم إحسانه، ويف ضمنه ما يـدلّ علـى                
، كما يدل على التوسل بأمساء )٥(»خضوعهم، وخشوعهم، وانكسارهم لربهم، وخوفهم، ورجائهم    

، وما ذكره اهللا تعـاىل      )٦(﴾وِللَِّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه ِبها    ﴿: اته تعاىل قوله عزل وجل    اهللا وصف 
  . )٧(﴾وأَدِخلِْني ِبرحمِتك ِفي ِعباِدك الصاِلِحني﴿: -عليهما السالم-على لسان نبيه سليمان بن داود 

                                                                                                                         

) ٢٤٧ و ٢١٢ و  ٢١٠ و   ٢٠٦ و   ٢٠٢ - ١٩٩ و   ١٥٣ و   ١٤٨ - ١/١٤٣(» جمموع الفتـاوى  «: اجعر) 1(
  . ٧٣٨ - ٧٣٠:  على أمته للدكتور حممد بن خليفة التميمي، صفما بعدها، وحقوق النيب 

  . ١٩٣: سورة آل عمران) 2(
  . ١٠٩: سورة املؤمنون) 3(
ن حداثته بالصالح والتقى، وصرف أوقاتـه كلّهـا          عبد الرمحن بن ناصر آل سعدي، النجدي، عرف م         :هو) 4(

هــ،  ١٣٧٦: العلّامة املفسر، احملدث، الفقيه، األصويل، النحوي، ت     : للتعليم واإلفادة، أثىن عليه العلماء بأنه     
اهللا آل بـسام   للشيخ عبـد  .. علماء جند (من تالميذه فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رحم اهللا اجلميع،            

٢٥١ - ٣/٢١٨ .(  
  . ٥٦٠: تفسري السعدي، ص) 5(
  . ١٨٠: سورة األعراف) 6(
  . ١٩: سورة النمل) 7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٩٠ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

قـال  :  قال-رضي اهللا عنه- أيب هريرة ما جاء يف احلديث القدسي، عن عطاء عن  : ومن السنة 
من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إيلَّ عبـدي بـشيء         : إن اهللا قال  «: رسول اهللا   

أحب إيلَّ مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيلَّ بالنوافل حىت أحبه؛ فإذا أحببته كنت مسعـه   
ه اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ـا، وإن سـألين            الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويد       

  . )١(احلديث.. »ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه
وقصة الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسل كلٌّ بعمله الصاحل الذي قدمه هللا عز وجلَّ،               

ا عملتموها صاحلةً هللا، انظروا أعمالً: فقال بعضهم لبعض«: ففرج عنهم، وهو حديث طويل جاء فيه
  . )٢(»فادعوا اهللا ا، لعله يفرجها عنكم

  .التوسل إىل اهللا تعاىل بدعاء رجل صاحل من األحياء: النوع الثاين
أصـابت  «:  قال -رضي اهللا عنه  -ومما يدل على هذا النوع من التوسل ما رواه أنس بن مالك             

 خيطب على املنرب يوم اجلمعة قـام أعـرايب   ، فبينا رسول اهللا  الناس سنة على عهد رسول اهللا
 يديه، فرفع رسول اهللا : قال. يا رسول اهللا، هلك املال وجاع العيالُ فادع اهللا لنا أن يسقينا: فقال

فثار سحاب أمثال اجلبال، مث مل يرتل عن منربه حىت رأيت املطر يتحادر :  قال(3)وما يف السماء قزعة  
نا ذلك ويف الغد ومن بعد الغد والذي يليه إىل اجلمعة األخرى، فقـام              قال فمطرنا يوم  . على حليته 

فقال يا رسول اهللا، دم البناء وغرق املال فادع اهللا لنا فرفع رسول اهللا . ذلك األعرايب أو رجل غريه
  فما جعل يشري بيده إىل ناحية مـن الـسماء إىل           : قال. »اللهم حوالينا وال علينا   «:  يديه وقال

فلـم  : قال.  شهرا (1)، حىت سال الوادي؛ وادي قناة     (4)ىت صارت املدينة يف مثل اجلوبة     ح. تفرجت
  .(2)»جييء أحد من ناحية إىل حدث باجلود

                                                                                                                         

  ). ٢/٥٨(صحيح ابن حبان : ، وانظر أيضا)٥/٢٣٨٤(» الصحيح«أخرجه البخاري يف ) 1(
: بـاب (، )٤/٢٠٩٩(، وصحيح مـسلم   ٥/٢٢٢٨، و   )٢/٨٢١(صحيح البخاري   : انظر احلديث بتمامه يف   ) 2(

  ).  الثالثة والتوسل بصاحل األعمالقصة أصحاب الغار
 ).٩٧٠القاموس ص . (وهي قطعة من السحاب: القزعة واحدة القزع) 3(
القـاموس  . (احلفرةُ، واملكان الوطيء يف جلٍَد، وفجوة ما بني البيوت، أو فضاء أملس بـني أرضـني               : اجلَوبةُ) 4(

 ).٨٩ص
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، إمنا هي مـن      بعد وفاة النيب     -رضي اهللا عنهما  -وكذلك قصة استسقاء عمر بدعاء العباس       
  .إن شاء اهللا-هذا الباب، كما سيأيت قريبا 

توسـلوا  «:  األحاديث أو اآلثار وفيها إثبات توسالت أخرى غري هذين، حنـو       أما ما يروي من   
 ، فليس فيها شيء يعتمد عليه، بل كلها إمـا ضـعيف أو             - (3)»جباهي فإن جاهي عند اهللا عظيم     

واملقصود هنا أنه ليس يف هذا البـاب        «: -رمحه اهللا -وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية       . موضوع
 يعتمد عليه يف مسألة شرعية باتفاق أهل املعرفة حبديثه؛ بل املروي      إىل النيب   حديث واحد مرفوع    

يف ذلك إمنا يعرف أهل املعرفة باحلديث أنه من املوضوعات ، إما تعمدا من واضعه، وإمـا غلطًـا                  
  .(4)»منه

 عـن   وأما القسم الثالث مما يسمى توسلًا فال يقدر أحد أن ينقل فيه           «: -رمحه اهللا -وقال أيضا   
 ، وهو اإلقسام على اهللا عـز  -كما تقدم بسط الكالم على ذلك  - شيئًا حيتج به أهل العلم       النيب  

 شيئًا ثابتا فإنه ال يقدر أحد أن ينقل فيه عن النيب      . وجل باألنبياء والصاحلني، أو السؤال بأنفسهم     
  .(5)»خلوقني، ال يف اإلقسام أو السؤال به، وال يف اإلقسام أو السؤال بغريه من امل

 أن ما ادعاه الرافضي من العموم من اآلية منقوض مبا سبق بيانه أعاله؛ فإن كتاب اهللا عـز        :ثانيا
  .وجل يفسر بعضه بعضا، كما أن السنة الشريفة مبينة مل القرآن وموضحة له

ال جيـوز  ولو سلّمنا بدعوى العموم تسليما جدليا، فاجلواب أن ذلك عام قد دخله التخصص، ف        
بل إن مجاهري األصوليني    . العمل إال مبا دلّ عليه املخصص، كما هو مقرر يف قواعد الشريعة احلنيفية            

                                                                                                                                     
واٍد يـأيت مـن   : وقناة«: وقال املدائين. ة، عليه حرثٌ ومالٌوادي باملدينة، وهو أحد أوديتها الثالث     : وادي قناة ) 1(

الطائف، ويصب يف األرحضية وقَرقرة الكُدر، مث يأيت بئر معاوية، مث على طرف القَدوم يف أصل قبـور الـشهداء                   
 ).٤٠٢-٤/٤٠١معجم البلدان . (»بأحد

 ٦١٣ - ٢/٦١٢ ومـسلم    -ظ لـه  واللف- ٣٤٩ - ١/٣٤٣ -يف أبواب خمتلفة  -البخاري  : متفق عليه، انظر  ) 2(
 ).باب الدعاء يف االستسقاء(
وهذا احلديث كذب ليس يف شيء من كتب املسلمني اليت يعتمد عليها أهـل              «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    ) 3(

 ".٢٢" رقم ١/٧٦الضعيفة لأللباين : انظر» ال أصل له «: ، وقال األلباين١/٣١٩الفتاوى » احلديث 
 .١/٢٥٢: ، وانظر أيضا١/٢٦١جمموع الفتاوى ) 4(
 ٢٧/٨٣:  ، وانظر أيضا١/٢٨٥جمموع الفتاوى ) 5(
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على أنه ال يعمل بالعام قبل البحث عن املخصص، أو يغلب على الظن عدم ورود خمصص، وذلك                 
  .(1)احترازا عن اخلطأ احملتمل

 اآلية صريح بعموم إطالقه يف جواز ابتغاء الوسيلة إىل اهللا،           ومفهوم«:  مث إن الرافضي بقوله    :ثالثًا
 -على سبيل املثال  -ال بد أن يلتزم التزامات كثرية باطلة ال حمالة؛ منها           » والتوسل إليه مبا يكرم عليه    

 إىل اهللا مبا هو عزيز وكرمي       -يف نظرهم -اعتقاد صحة فعل عباد األصنام واألشجار الذين يتوسلون         
» يكرم عليـه  «هذا إن كان الضمري يف قوله       . (2)! ﴾ نعبدهم ِإلَّا ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَى      ما﴿عندهم  

  .عائدا إىل املتوسل
 فليعلم هذا الرافضي وغريه أن ليس للمخلوق        -وهو اهللا عز وجل   -أما إن عائدا إىل املتوسل إليه       

لى نفسه من الرمحة، ونصر املؤمنني، وعدم تعذيب مـن          حق على خالقه، إال ما أوجبه اهللا تعاىل ع        
: ، وقال سبحانه وتعـاىل    (3)﴾كَتب ربكُم علَى نفِْسِه الرحمةَ    ﴿قال تعاىل   . إخل... أطاعه من العباد  

﴿    ِمِننيؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حهل تدري مـا حـق      «: ويف حديث معاذ بن جبل املرفوع     . (4)﴾و
حق : "قال. اهللا ورسوله أعلم : ؟ ، قلت  ]عبادة اهللا وعدم اإلشراك به    : يعين[ على اهللا إذا فعلوه      العباد

  .(5)»"العباد على اهللا ألّا يعذّم
أما ما عدا ذلك من احلقوق فإنه ال يقول ا إال جاهل أطلق عنان خياله البشري حىت ظـن أن                    

ق، قياسا للخالق عز وجل على املخلوقني؛ حيث        اإلنسان بعمله أو بعبادته، يصبح له على اخلالق ح        
إن املخلوق إذا خدم خملوقًا آخر جبلب منفعٍة أو دفع مضرٍة، تقاضي مبوجب اخلدمة العوض واازاة             

 أمل أفعل لـك كـذا،   -وهو مين عليه-حتما، وإذا الحظ جفاًء أو إعراضا من خمدومه هذا قال له         
  . إخل... وأمنعك من كذا

وختيل مثل هذا يف حق اهللا تعاىل من جهـِل          «: -رمحه اهللا -قول أبو العباس ابن تيمية      ويف هذا ي  
اإلنسان وظلمه، وهلذا بين سبحانه أن عمل اإلنسان يعود نفعه عليه وأن اهللا غين عن اخللق، كما يف           

                                                                                                                         

 ٥٤٣ - ٢/٥٤٢ وشرح خمتصر الروضة للطويف ٢٤٥ - ٢٤٢إحكام الفصول للباجي ص: راجع املسألة يف) 1(
 ٣: سورة الزمر) 2(
 .اآلية الثانية عشرة من السورة نفسها: ، وانظر أيضا٥٤: سورة األنعام) 3(
 .﴾كَذَِلك حقا علَينا ننِج الْمؤِمِنني﴿ ١٠٣:  ويف سورة يونس٤٧: ة الرومسور) 4(
 ١/٥٨ ومسلم -واللفظ له- ٥/٢٢٢٤البخاري : متفق عليه ، انظر) 5(
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 عدة  -رمحه اهللا -مث ذكر   . (2)»...(1)﴾اِإنْ أَحسنتم أَحسنتم ِلأَنفُِسكُم وِإنْ أَسأْتم فَلَه      ﴿: قوله تعاىل 
أنّ نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو     «: فروق بني اخلالق واملخلوق، وكان من بني ما ذكر        

... »!قُدر أن العبادة جزاء النعمة مل تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمته أيـضا                  
ل للمخلوق على اهللا حق، فهو صحيح إذا أراد به احلق الذي       ب: ومن قال «: -رمحه اهللا -إىل أن قال    

 حبكمته وفـضله    (3)أخرب اهللا بوقوعه، فإن اهللا صادق ال خيلف امليعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه             
ورمحته، وهذا املستِحق هلذا  احلق إذا سأل اهللا تعاىل به يسأل اهللا تعاىل إجنـاز وعـِده، أو يـسأله        

وأما غري املستِحق هلذا احلق     . اهللا ا املسببات كاألعمال الصاحلة، فهذا مناسب      باألسباب اليت علّق    
إذا سأله حبق ذلك الشخص فهو كما لو سأله جباه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنيب عن هذا         

  . (4)»السائل، مل يسأله بسبٍب يناسب إجابة دعائه
 هو أكرم  من خلق اهللا، بل نؤمن أن الرسول     وال يفهم مما تقدم أننا ننكر وجود عباد مكرمني        

اخللق على اهللا وأعالهم عنده تعاىل مرتلة، لكن ذلك ال يوجب شيئًا على اهللا من احلقـوق إال مـا           
  . أوجب منها على نفسه مبحض إرادته وفضله، واهللا تعاىل أعلم

حـديث أنـس يف   أعين  - أن ما ذكره هذا الرافضي من احلديث كذلك ال حجة هلم فيه              :رابعا
  : ملا يأيت-استسقاء عمر بالعباس رضي اهللا عنهما

 طلـب  :األول:  ينقسم إىل قسمني -وهو مشروع كما تقدم   -أن التوسل بدعاء الصاحلني      -١
الدعاء والشفاعة من الرجل الصاحل، وقد تقدم مثاله آنفًا يف حديث أنس، حيث إن األعرايب               

  .» اهللا لنا أن يسقينافادع«:  فقالإمنا طلب الدعاء من الرسول 
.  أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل اهللا تعاىل بدعاء هذا الرجل الصاحل وبشفاعته              :والثاين

عن عثمـان بـن     : ومن أمثلة هذا النوع ما ورد يف حديث األعمى عند اإلمام أمحد وغريه            
أن يعـافيين،   ادع اهللا   : ، فقال أنَّ رجلًا ضرير البصر أتى النيب        «-رضي اهللا عنه  -حنيف  

                                                                                                                         

 ٧: سورة اإلسراء) 1(
 ١/٢١٤جمموع الفتاوى ) 2(
طلقًا خالفًا للجهمية، وال يثبتونـه      وهذا هو مذهب أهل السنة يف مسألة حق العباد على اهللا، ال ينفون ذلك م              ) 3(

 ١/٢١٣وراجع الفتاوى . مطلقًا خالفًا للمعتزلة وغريهم
 ٢١٨ - ١/٢١٧جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) 4(
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ادعه، فأمره أن يتوضأ، : فقال. إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذاك، فهو خري      : قال
اللهم إين أسألك، وأتوجـه إليـك       : فيحسن وضوءه، ويصلّي ركعتني، ويدعو ذا الدعاء      

، اللهم  يا حممد، إين توجهت بك إىل ريب يف حاجيت هذه فتقضى يل           . بنبيك حممٍد نيب الرمحة   
  .(1)»شفعه يفَّ

 وشفع فيه، وأمره أن يسأل  الدعاء والشفاعة، فدعا له النيب    فإن األعمى إمنا طلب منه      
وذا يعلم أن . »اللهم شفّعه يفّ«اهللا تعاىل قبول شفاعته هذه، وهذا واضح من قول األعمى       

  .ته أي بدعائه وشفاع» أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد«: معىن قوله
أما الفرق بني هذا الرجل وبني غريه ممن يتوسل بدعاء النيب سبحانه وتعاىل وشـفاعته، ومل                
يدع له النيب وال شفع له، أن هذا األخري توسله توسل مبا مل يوجد، وإمنا يتوسـل بدعائـه                 

  .(2) من دعا له وشفع فيهوشفاعته 
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنـا  اللهم إنا «: -رضي اهللا عنه-إذا علم هذا، فقول عمر    

 يف  كنا نتوسل بدعائـه وشـفاعته       : من هذا الباب، أي   » نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا    
رضي اهللا -بدليل أنه مل يكن العباس . حياته، وبعد وفاته نتوسل بدعاء عمه وشفاعته، فاسقنا

 وشفاعته، وسألوا اهللا تعاىل      وحده هو الذي دعا، وإمنا توسل عمر واملسلمون بدعائه         -عنه
 مع ذلك أن يقبل دعاءه هذا وشفاعته، متاما كما فعل األعمى مع توسله بدعاء الرسول                

(3).  
أن هذا احلديث حجة لنا معشر أهل السنة يف منع االستشفاع أو التوسل بذوات املخلوقني                -٢

 التوسل بذاتـه    -عنهمرضي اهللا   -أو جباههم؛ إذ لو كان مقصود عمر أو غريه من الصحابة            
 أو جباهه، ملا عدلوا عنه  إذ يعين ذلك سؤال اهللا عز -رضي اهللا عنه- إىل غريه كالعباس 

                                                                                                                         

، وابـن  »حسن صحيح غريب   «:  وقال ٣٥٧٨ والترمذي رقم    -واللفظ له - ٤/١٣٨أخرجه أمحد يف املسند     ) 1(
وقال حمققـو   .  وصححه ١/٣٠٦، والطرباين يف الصغري     ٢/٢٢٥ ، وأخرجه ابن خزمية يف صحيحه        ١/٤٤١ماجه  

 ٢٨/٤٧٨: انظر» إسناده صحيح، رجاله ثقات «: مسند اإلمام أمحد
 . ، بتصرف٣١٠ - ١/٣٠٩ جمموع الفتاوى :انظر) 2(
 ٣٢٥ و ١/٣١٠ جمموع الفتاوى :انظر) 3(
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 أو ذاته أفضل على اإلطالق من وجل بأضعف السببني مع القدرة على أعالمها، ألن جاهه 
 .سواء يف احلياة أو بعد وفاته . جاه العباس أو ذاته

 فيتوسلوا به أو جباهه يف ذلك الوقـت، وملـاّ مل            ا أن يأتوا إىل قربه      وقد كان من املمكن مثلً    
يفعلوا، علم أنهم إمنا عدلوا إىل البدل فتوسلوا باملفضول، ملا تعذّر التوسل باألفضل علـى الوجـه                 

  . (1)املشروع الذي كانوا يفعلونه يف حياته، وهو طلب الدعاء والشفاعة منه 
رضي اهللا -ثل هذا القول الصادر عن اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب أن استدالل الرافضة مب   -٣

 على نقيض قصده، لَدليل قاطع على جهلهم لغةَ الصحابة وعـرفهم يف الكـالم، أو                -عنه
جتاهلهم ذلك على األقل، وتلك نتيجة حتمية البتعادهم عن السنة واام نقلتـها باخليانـة               

 .والكفر، والعياذ باهللا تعاىل
، وسير محلتها ونقلتـها      له أدىن إملام بالسنة النبوية الشريفة، واهتمام حقيقي بأحاديثه           أما من 

 بتوفيق اهللا وفضله، أن لفظ التوسل يف عرف         -وال شك - فسيعلم   -رضي اهللا عنهم  -من الصحابة   
 ، غري ما تومهـه القـزويين       ويف لغتهم اليت تكلموا ا وخاطبهم ا النيب          صحابة رسول اهللا    

  .الرافضي وزمرته من أهل البدع واخلرافات
﴿          هِبطُوننتسي الَِّذين هِلملَع مهِر ِمنِإلَى أُوِلي الْأَموِل وسِإلَى الر وهدر لَوو  مهفاأللفـاظ  . (2)﴾ ِمـن

 ا] [ومن متام العلم أن يبحث عن مراد رسول «: -كما يقول شيخ اإلسالم  -الشرعية هلا حرمة    
  .(3)»ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه عن املعاين

 وكالمهم -رضي اهللا عنهم- أو بغريه يف عرف األصحاب بالنيب » التوجه«أو » التوسل«فـ 
هو التوسل بدعاء ذلك الشخص وبشفاعته، خبالف ما أحدثه اخللف من املفاهيم اخلاطئـة هلـذا                

و » الوسـيلة «فقد تبين أن لفـظ      «: -ه اهللا رمح-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية      . املصطلح الشرعي 
فيه إمجال واشتباه جيب أن تعرف معانيه، ويعطى كل ذي حق حقّه، فيعرف ما ورد بـه     » التوسل«

الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلّم به الصحابة ويفعلونه ومعىن ذلك، ويعـرف مـا                
ا من اضطراب الناس يف هذا الباب هو بسبب ما وقع      فإن كثري . أحدثه احملدثون يف هذا اللفظ ومعناه     

                                                                                                                         

 .بتصرف- ٣٢٥و  ، ٣٢٢ ، ٣١٩ - ٣١٨ ، و٢٨٤ ، ٢٢٥ ، و٢٠٢ - ١/٢٠١ املصدر نفسه :انظر) 1(
 ٨٣: سورة النساء) 2(
 ١٢/١١٤جمموع الفتاوى ) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٩٦ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

من اإلمجال واالشتراك يف األلفاظ ومعانيها، حىت جتد أكثرهم ال يعرف يف هـذا البـاب فـصل                  
  .(1)».اخلطاب

 هو استشفاع بدعائـه     - وأصحابه يف كالم النيب    -معىن االستشفاع بالشخص    «: وقال أيضا 
لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال اخللق باهللا تعاىل أوىل           وشفاعته، ليس هو السؤال بذاته؛ فإنه       

  .(2)»من سؤال اهللا باخللق
 قصدوا بالتوسـِل أو التوجـه       -رضي اهللا عنهم  -ومما يؤكّد أنه ال عمر وال غريه من الصحابة          
ث  ملا أجدب الناس بالشام، حي     -رضي اهللا عنهما  -التوسلَ بالذات، ما قام به معاوية بن أيب سفيان          

اللهم إنا نستشفع إليك اليوم خبرينا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع          «:  قائلًا (3)استسقى بيزيد بن األسود   
. ، فرفع يزيد يديه، ورفع الناس أيديهم      »ارفع يديك إىل اهللا   : يا يزيد . إليك بيزيد بن األسود اجلرشي    

ىت كاد الناس ال يـِصلُون إىل  فما كان أوشك، أن ثارت سحابة يف املغرب وهبت هلا ريح فسقينا ح 
  . (4)»منازهلم

 أن األوىل باملتوسل إىل اهللا أن يتوسل إليه تعاىل مبا شرع من الدعاء لنفسه، أو سـؤال                  :خامسا
غريه ممن يرى فيه صالحا أن يدعو له كذلك، فهو ذا يكون قد اختذ سببا صحيحا لنيـل بغيتـه                    

توسل بذات خملوٍق، فمما مل يشرعه اهللا ومل جيعله سـببا شـرعيا          أما ال . إن شاء اهللا  -وبلوغ مرامه   
لطلب اخلري أو دفع الشر، فال طائل حتته، بل وال فائدة منه إطالقًا؛ ألن غاية ما يف األمر أنه يستشفع       

أال تـرى أنّ    . ذا الغري، والشافع جمرد سائٍل ال جتب طاعته يف الشفاعة وإن كان عظيما وجيهـا              
 يف زوجها وطلب منها أال تفارقه  (5) ملا كلّم بريرة-وهو من هو يف املكانة واجلاه- اهللا الرسول 

                                                                                                                         

 ٢٤٣ ، ٢٠١ ، و١/١٤٣:  ، وانظر كذلك١/١٩٩ -يف الفتاوى-قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ) 1(
 ٣١٦ - ١/٣١٥املصدر نفسه ) 2(
 ).٤/١٣٦السري (لنيب  من سادة التابعني بالشام، أسلم يف حياة ا-أبو األسود- يزيد بن األسود اجلرشي :هو) 3(
، )٤/٢٠٢(، وذكره كل من ابن اجلوزي يف صـفة الـصفوة            ٧/٤٤٤أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى       ) 4(

إىل أيب زرعة الدمشقي يف تارخيه، وقال       ) ٢/١٠١(، وعزاه ابن حجر يف التلخيص احلبري        ٤/١٣٧والذهيب يف السري    
 .»بسند صحيح  «-أعين احلافظ-
وجـاء  .  كانت موالة لبعض بين هالل فكاتبوها مث باعوها من عائشة         -رضي اهللا عنهما  -ائشة   موالة ع  :بريرة) 5(

االسـتيعاب   . (، وقد عتقـت حتـت زوج فخيرهـا رسـول اهللا             »الوالء ملن أعتق    «احلديث يف شأا بأن     
٤/١٧٩٥.( 
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. (1)، فاختارت فراقه  » ال، إمنا أنا شافع   «: فقال  » تأمرين؟ «-رضي اهللا عنها  -بعد عتقها، قالت    
ان هذا  ولئن ك .  فشفاعة غريه من املخلوقني أوىل بعدم وجوب القبول        فإذا كان هذا يف شفاعته      

يف جاه املخلوق عند املخلوق؛ حيث مل يوجب قبولًا وال طاعةً، فكيـف جبـاه املخلـوق عنـد                   
  .(2)!!!اخلالق؟

 ال تقتضي ارتكـاب حمـرم أو        -رضي اهللا عنهم  - أو حمبة آل بيته       أن حمبة الرسول     :سادسا
 ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه قُلْ﴿ ألطاعوه بل لو صدق هؤالء الروافض يف حمبتهم له     . ابتداع يف دين اهللا   

ِحيمر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو اللَّه كُمِببحوِني يِبع(3)﴾فَات.  
 املقتضية لطاعته من أهم ما يتوسل به إىل اهللا تعاىل توسلًا مشروعا، ويف املـسنونات                فمحبته  

  .غنية عن املبتدعات
  اين     يقول العامل الربواإلميان به ومتابعته هو سبيل اهللا، وهو دين     «: -رمحه اهللا -اين، ابن تيمية احلر

اهللا ، وهو عبادة اهللا، وهو طاعة اهللا، وهو طريق أولياء اهللا، وهو الوسيلة اليت أمر اهللا عباده يف قوله                    
 ؛ فابتغاء الوسيلة إىل اهللا إمنا يكون ملن   (4)﴾ِه الْوِسيلَةَ يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا ِإلَي       ﴿: تعاىل

  .(5)»توسل إىل اهللا باإلميان مبحمٍد واتباعه
 بني اهللا وبني خلقه إمنا يف تبليغ أمره ويه، ووعده ووعيده،             أن معىن واسطية الرسول      :سابعا

 إجابة الدعاء، وكـشف الـبالء،   وأما يف. (6)وسائر ما يبلّغهم به عن اهللا عز وجل من أمور الغيب  
واهلداية واإلضالل وما أشبه ذلك، فاهللا سبحانه وتعاىل هو الذي يسمع كالمهم، ويعلـم سـرهم                
وجنواهم، وهو تعاىل القادر على إعطائهم أو منعهم مىت شاء وكيف شاء، سواٌء مبـا شـرع مـن          

                                                                                                                         

 يف زوج   ة الـنيب    باب شفاع  (٥/٢٠٢٣ ، والبخاري يف الصحيح      ١/٢١٥احلديث أخرجه أمحد يف املسند      ) 1(
 .١٠/٩٦ ، وابن حبان يف الصحيح ٢/٢٧٧، وأبو داود يف السنن ) بريرة

 ٣٢٠ و ١/٣١٧ من جمموع الفتاوى بتصرف) 2(
 ٣١: سورة آل عمران) 3(
 ٣٥: سورة املائدة) 4(
 ١/٢١٢: ، وأنظر أيضا ١٤٣ - ١/١٤٢ -يف جمموع الفتاوى-التوسل والوسيلة ) 5(
 ، وخمتصر الـرد     ١٣٨ - ١/١٢١ -يف الفتاوى - ، والواسطة بني اخللق واحلق       ١/٣٦٥  املصدر نفسه  :راجع) 6(

 ٢٨٠ - ٢٧/٢٧٩ -يف الفتاوى-على األخنائي 
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 مانع ملا أعطى وال معطي ملـا  فال. األسباب، كالدعاء، أو التوسل املشروع واالستشفاع، أو بغريها 
وقد قدمنا أن الشافع سائلٌ ال جتب طاعته، بل ليس له أن            . منع، وال يسأل عما يفعل تبارك وتعاىل      

من ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإلَّا      ﴿: يشفع عند اهللا أو يدعو إال بإذنه سبحانه وتعاىل، وهلذا قال عز وجل            
  .واهللا أعلم. (2)﴾لَا تنفَع الشفَاعةُ ِعنده ِإلَّا ِلمن أَِذنَ لَهو﴿: ، وقال(1)﴾ِبِإذِْنِه

                                                                                                                         

 ٢٥٥: سورة البقرة) 1(
 ٢٣: سورة سبأ) 2(
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  املطلب الثالث
  منع شد الرحال إىل القبور

: ، وجعل عنوانـه   )١(فقد عقد هلذا أمري القزويين الرافضي مبحثًا خاصا يف كتابه الشيعة يف عقائدهم            
، وكان ملخص ما احتج به، وانتصر به هلذا         »بوريف رجحان شد الرحال لزيارة الق     : األمر السادس «

  : املذهب الرافضي ما يلي
  .  أنه ملا كانت زيارة القبور مستحبة، كان شد الرحال إليها جائزا، بل مستحبا كذلك-١
: ال تشد الرحالُ إالّ إىل ثالثة مـساجد       «:  أن ما رواه البخاري يف صحيحه من قول النيب           - ٢

ال :  فاحلصر فيه إضايف، مبعىن-)٣(»إن صح«- )٢(»مسجد احلرام، ومسجد األقصىمسجدي هذا، و  
وإال لزم حرمـة الـسفر      «: تشد الرحال إىل مسجٍد من املساجد إال هذه الثالثة، وعلل هلذا بقوله           

إطالقًا، وشد الرحال إىل أي مكاٍن للتجارة، وطلب العلم، وزيارة العلماء، وحنو ذلـك، والـالزم           
  . »طالنمعلوم الب

أعي -كما زعم أن القول بتخصيص هذا املفهوم بالدليل موجب لتخصيص األكثر، مث ادعى أن هذا      
كـذا  -»  وغري صحيح عند علماء األصول من أهل السنة والشيعة         )٤(مستهجن «-ختصيص األكثر 

  .قال
اجحة، قريبة  وقبور أهل بيته فمستحبة رأما زيارة قرب النيب «: ويقول هذا الرافضي يف موضع آخر

  . )٥(»من الوجوب إن مل تكن واجبة على القادر يف العمر مرةً
                                                                                                                         

  . ٣٤٩ص ) 1(
ال : بـاب ) (٢/١٠١٤(، ومسلم   )١/٣٩٨(البخاري  : متفق عليه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، انظر         ) 2(

» املـسند «أمحـد يف  :  وأخرجه من حديث أيب هريرة أيضا   -واللفظ له -» تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد     
، )١/٢٥٨(» الكـربى «، والنسائي يف )١/٤٥٢(، وابن ماجه )٢/٢٢٢(» السنن«، وأبو داود يف   )٢/٢٣٤(

إلمـام أمحـد يف     ا: ، كما أخرجه من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه كل مـن             )٢/٣٧(ويف اتىب   
» السنن الكربى «، والبيهقي يف    )١/٤٥٢(، وابن ماجه    ٣٢٦: رقم» اجلامع«، والترمذي يف    )٣/٧(» املسند«
  . و غريهم) ٢/٤٥٢(

  ! هكذا باحلرف) 3(
  ).١٦٠٠: القاموس، ص(أنا أستهجن فعلك، وهذا مما يستهجن، أي مما يستقبح : هو التقبيح، يقال: التهجني) 4(
  .٣٤٨ عقائدهم، صالشيعة يف) 5(
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وفاء الوفاء بأخبـار دار     «:  من علماء أهل السنة يف كتابه      )١(وقد أورد العلّامة السمهودي   «: مث قال 
مـن  «:  قـال أحاديث كثرية متواترة، نقلها عن الصحيحني؛ البخاري ومسلم أنه         .. »املصطفى

 إىل  )٢(»..كأمنا زارين حيا، ومن قصدين يف مسجدي كنت له شهيدا شفيعا يوم القيامة            زارين ميتا ف  
  . إن شاء اهللا-آخر تلكم األحاديث الواهية املنكَرة كما سوف يأيت 

  . )٣(»يتكم عن زيارة القبور فزوروها«: كما احتج أيضا حبديث
ك من األحاديث املتواترة بني أهـل الـسنة         إىل غري ذل  «: ، مث قال  )٤( قرب أمه  وبقصة زيارة النيب    

  . )٥(»والشيعة يف رجحان زيارا وشد الرحال إليها مما ال سبيل إىل إنكاره
واحتج شيخهم؛ حممد بن النعمان املعروف باملفيد، كذلك باحلديثني، مث قال يف استخفاف واستهزاء     

ألئمة حنبليةً وسخفًا مـن الفعـل،       فإن كان ما تذهب إليه اإلمامية من زيارة مشاهد ا         «: سافريِن
 متهافت جدا يدل على قلة      )٦(، وهذا قول  فاإلسالم مبين على احلنبلية، ورأس احلنبلية رسول اهللا         

  . )٧(»دين قائله وضعف رأِيه وبصريِته
  املناقشة

؛  أنه ال تالزم بني استحباب زيارة القبور أو جوازها وبني استحباب السفر إليهـا أو جـوازه               :أولًا
كما تقدم يف   -فالزيارة وردت النصوص جبوازها بل واستحباا لعلة منصوصة، وهي تذكّر اآلخرة            

                                                                                                                         

نزيـل املدينـة    «: قال ابن العماد  .  نور الدين علي بن عبد اهللا بن أمحد السمهودي الشافعي، أبو احلسن            :هو) 1(
  ).٨/٥٠: الشذرات(» هـ٩١١: املنورة، وعاملها، ومفتيها، ومدرسها، ومؤرخها، ت

  .٣٤٨الشيعة يف عقائدهم، ص ) 2(
، عند أمحد   »فإا تذكر اآلخرة  «: ، وروى أيضا بزيادة   )٢/٦٧٢(» يحالصح«هذا لفظ احلديث عند مسلم يف       ) 3(

حسن «: ، وقال )١٠٥٤: رقم(» اجلامع«، والترمذي يف    )١/١٤٥) (مسند علي رضي اهللا عنه    (» املسند«يف  
  .»فإا تزهد يف الدنيا وترغب يف اآلخرة«: ، وفيه)٣/٢٦١(، كما رواه ابن حبان يف صحيحه »صحيح

 ربه عز وجلَّ يف زيارة      استئذان النيب   : باب(،  )٢/٦٧١(، وصحيح مسلم    )٢/٤٤١(مام أمحد   يف مسند اإل  ) 4(
  ).١/٥٠١(، وسنن ابن ماجه )قرب أمه

  . ٣٤٩الشيعة يف عقائدهم، ص ) 5(
الفـصول املختـارة    :  يف بعض األمور، انظر    -حسب زعمه -إىل احلنبلية الشتراكهم    ) الرافضة(يعين نسبتهم   ) 6(

  . ٩٣ص للمفيد 
  . ٤٤٢ - ١٠/٤٤١، ونقله السي يف البحار ٩٦ - ٩٥الفصول املختارة من العيون واحملاسن للمفيد ص ) 7(
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  . )١(، أال وهي الدعاء للمقبورين وأخرى مستنبطة من قوله وفعله -احلديث املذكور أعاله
ة ، والذي أجاز الزيـار )٢(أما قصد هذه القبور بالسفر وشد الرحال فقد وردت نصوص أخرى مبنعه   

  هو الذي منع السفر، فأين اإلشكال؟
 إذا علمنا أن زيارة القبور من غري شد رحٍل إليها مسألة، وشد الرحل رد الزيـارة مـسألة                   :ثانيا

فاحلديثان اللذان أوردمها املعترض الرافضي ليس فيهما ما يدل على حمل الرتاع، وهو             : أخرى، نقول 
ا يف احلديثني مشروعية زيارة القبور واستحباا مـن غـري   شد الرحل رد زيارة القبور، بل غاية م  

  . قصد ذلك بسفٍر، وليس هذا هو حمل الرتاع
 ومما يؤكّد هذا أن الزيارة املشروعة للقبور جائزة يف اجلملة حىت لقبور الكفار، كما يـستفاد                 :ثالثًا

-ام بزيارة قرب أمه وهي  حيث ق للزيارة بأا تذكّر اآلخرة من جهة، ومن فعله هذا من تعليله 
  .  ليست من املسلمني، من جهة أخرى-على ما سيأيت من التحقيق إن شاء اهللا

، وهلذا  )٣(أما الزيارة اليت تكون لتحية املقبورين والدعاء هلم فتلك خاصة بقبور املسلمني دون الكفّار             
ولَا تصلِّ علَى أَحٍد ﴿: وله تعاىل عن مثل هذه الزيارة يف حق املنافقني يف ق نهي النيب -واهللا أعلم-

  . )٤(﴾ِمنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبِرِه ِإنهم كَفَروا ِباللَِّه ورسوِلِه وماتوا وهم فَاِسقُونَ
ويف هذه اآلية دليل على مشروعية الصالة على  «: يقول الشيخ عبد الرمحن السعدي يف تفسريه لآلية       

 يفعل ذلك يف املؤمنني، فإن تقييـد        ؤمنني، والوقوف عند قبورهم للدعاء هلم، كما كان النيب          امل
  . )٥(»النهي باملنافقني يدل على أنه قد كان متقررا يف املؤمنني

                                                                                                                         

قويل «: كيف أقول هلم يا رسول اهللا؟ قال      : قلت«:  قالت -رضي اهللا عنها  -كما ثبت ذلك يف حديث عائشة       ) 1(
املستقدمني منا واملستأخرين، وإنا إن شاء اهللا بكم        السالم على أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، ويرحم اهللا          

  . واللفظ له-) ٢/٦٧٠(، ومسلم يف الصحيح )٦/٢٢١(» املسند«أخرجه أمحد يف » لالحقون
، ومـسلم يف الـصحيح      )٣٥٩ و   ٥/٣٥٣(» املـسند «وكذلك يف حديث بريدة رضي اهللا عنه عند أمحـد يف            

السالم عليكم أهل   : رجوا إىل املقابر، فكان قائلهم يقول      يعلمهم إذا خ   كان رسول اهللا    «: ، وفيه )٢/٦٧١(
  . »الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا لالحقون، أسأل اهللا لنا ولكم العافية

  . ٦١٧وقد تقدم خترجيه ص » ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد«: ومنها حديث) 2(
  .  بتصرف-) ١٨٢ - ٢/١٨٠(مية البن تي» اقتضاء الصراط املستقيم «:انظر) 3(
  . ٨٤: سورة التوبة) 4(
  . ٣٤٧: ، ص)تفسري السعدي(» تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان«) 5(
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مع إقراره بوروده يف صـحيح      » ال تشد الرحال  «:  أما تشكيك املعترض الرافضي يف حديث      :رابعا
  . مجلةً وتفصيلًاالبخاري، فتشكيك مرفوض 

فاحلديث صحيح، بل ومن أصح الصحاح، كما تقدم إيضاح ذلك يف خترجيـه، وهـو نـص يف                  
 إمنا  -حسب هذه الرواية  -املوضوع، ال سيما أنه قد ورد بصيغ أخرى تدل على أن معىن اخلرب فيه               

ثالثـة  إمنـا يـسافر إىل      «: ، ويف أخرى بلفظ   »ال تشدوا «: هو النهي، حيث ورد يف رواية بلفظ      
  . )١(»..مساجد
 أما ما أثاره من نوع احلصر يف احلديث، وأنه يلزم منه حرمة السفر مطلقًـا إال إىل هـذه                    :خامسا

، فال بد مـن تقـدير       )٢(أنه ملا كان االستثناء يف احلديث استثناًء مفرغًا       : املساجد الثالثة، فاجلواب  
 احلديث حجة عليه على كل التقـديرين   إال أن -كما فعل املعترض الرافضي   -املستثىن منه احملذوف    

  : املشار إليهما يف كالمه، وبيان ذلك كاآليت
  . »ال تشد الرحال إىل مسجد من املساجد إال املساجد الثالثة«: فعلى التقدير األول، وهو أن يقال

يكون احلديث قد دلّ مبنطوقه على النهي عن شد الرحال إىل مساجد أخرى، وبفحواه على النهي                 
شد الرحال إىل سائر البقاع اليت تعتقد فضيلتها، ومنها قبور األنبياء والصاحلني، ألن املـساجد               عن  

والعبادة فيها أحب إىل اهللا من العبادة يف هذه البقاع نصا وإمجاعا، وإذا نهي عن شد الرحـال إىل                   
  . البقاع الفاضلة، فألن ينهى عن شدها إىل املفضولة أوىل وأحرى

ال : ، فاملعىن حينئٍذ»ال تشد الرحال إىل مكاٍن إال هذه الثالثة     «: لتقدير الثاين، وهو أن يقال    أما على ا  
تسافروا لقصد ذلك املكان أو البقعة بعينها؛ حبيث يكون املقصود هو العبادة يف نفس تلك البقعـة،              

  . كما تقصد العبادة يف املساجد الثالثة
وإال لزم حرمة السفر إطالقًا، وشد الرحال إىل أي مكاٍن  «:فبهذا يعلم بطالن قول املعترض الرافضي

؛ ألن السفر للتجارة أو طلب العلم أو زيارة قريٍب أو حنو ذلك، ليس              »إخل.. للتجارة، وطلب العلم  
مقصود املسافر مكانا معينا، إال أن يعرف أن مقصوده فيه، ولو كان مقصوده يف غريه لذهب إليه،                 

علماء يف عدم دخول مثل هذا السفر يف احلديث، وإمنا يدخل فيه من سـافر               وهلذا ال خالف بني ال    
                                                                                                                         

  .  بالتوايل٢/١٠١٥، و )٢/٩٧٥(وكالمها يف صحيح مسلم ) 1(
األدوات، وهو املسثتىن منـه،     أو ما قام مقامها من      » إال«هو ما حذف منه العامل الذي قبل        : االستثناء املفرغ ) 2(

  ). ٢/١٩٣( مع ضياء السالك -أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري : راجع
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  . )١(»ملكاٍن معيٍن لفضيلة ذلك املكان بعينه
ومما يدل على بطالن دعوى اختصاص النهي باملساجد دون البقاع األخرى واملشاهد، أن صـحابة            

ذا الفهم اخلاطئ، وإمنا فهموا      مل يفهموا منه ه    -وهم املخاطَبون ذا احلديث أصالةً    - رسول اهللا   
                 قصد السفر إىل عنيه للتقرب والعبادة، وهلذا أنكر بعضهم على من شدمنه مشول النهي لكل مكاٍن ي

، )٢(»بالواد املقـدس « ومساه تعاىل -عليه السالم -الذي كلّم اهللا عليه موسى      -» الطور«الرحل إىل   
  قبل أن خترج إليه ما خرجت، مسعت رسول اهللا           لو أدركتك «:  قائلًا -)٣(»البقعة املباركة «وبـ  
  . )٤(فذكر احلديث:.... يقول

 أنه ليس يف الشريعة اإلسالمية مكان يقصد للعبادة والدعاء والذكر وحنو ذلك إال مساجد               :سادسا
املسلمني، ومشاعر احلج، أما املشاهد اليت على القبور وما أشبهها من البقاع، فال يـشرع الـسفر               

 أن يسن للمسلمني أو يشرع هلم شـيئًا؛ فاألدلـة           -من اخللق - زيارا، وليس لغري النيب     بقصد  
، فالقرآن هو مبلِّغه، والسنة هو معلِّمها، وما سنه خلفاؤه الراشدون           الشرعية مرجعها كلها إليه     

 حجة إذا    فهو من سننه، واإلمجاع بقوله عرف أنه مصعوم، والقياس إما يكون           فإمنا سنوه بأمره    
، فالواجب ما أوجبه واملندوب ما نـدب  )٥(علمنا مماثلة الرفع لألصل، ووجود علة األصل يف الفرع  

  . إليه
 وقبور أهل بيته، أو استحباا      فمن هنا يسأل هذا الرافضي عن مستنده يف إجياب زيارة قرب النيب             

ى شرع اهللا احلكيم، وتقدما بني يدي       ؟ فواهللا ما أدري ذلك إال اعتداًء عل       !كما زعم -مرةً يف العمر    
يا أَيها الَِّذين آمنوا لَـا      ﴿: اهللا ورسوله، وقد ى اهللا املسلمني عن ذلك يا صرحيا، فقال عز وجلَّ            

                                                                                                                         

  . بتصرف وزيادات) ٢٤٩ - ٢٧/٢٤٧(» جمموع الفتاوى« خمتصر الرد على األخنائي يف :انظر) 1(
  . ١٦: ، وسورة النازعات١٢:  سورة طه:انظر) 2(
  . ٣٠: قصص سورة ال:انظر) 3(
، )٣/١١٤(» اـتىب «، ويف   )١/٥٤٠(» الكربى«، والنسائي يف    )١/١٠٩(» املوطأ«أخرجه اإلمام مالك يف     ) 4(

رضـي اهللا   -إن املنِكر هو بصرة بن أيب بصرة الغفـاري          : ، كلهم يقولون  )٧/٧(» الصحيح«وابن حبان يف    
 وإمنـا   -كما حققه احلافظ ابن عبد الـرب      - وأن املنكّر عليه هو أبو هريرة رضي اهللا عنه، وهو خطأ             -عنهما

، و  )٣٨ - ٢٣/٣٧(» التمهـدي «: الغفاري ولـيس ابنـه، انظـر      ) مجيل بن بصرة    (املنِكر هو أبو بصرة     
  ).١٥٩ - ٣/١٥٨(» األوسط«، ويف )٢/٢٧٦(» الكبري«، وكذا رواه الطرباين يف )١/١٨٤(» االستيعاب«

  . بتصرف) ٢٧/٣٩٦(» الفتاوى«خ اإلسالم يف  اجلواب الباهر يف زوار املقابر لشي:انظر) 5(
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ِليمع ِميعس ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوِلِه وسرِي اللَِّه ودي نيوا بمقَد١(﴾ت( .  
يف -ما مصري اآلالف، بل املاليني من املسلمني الذين مل يقوموا ذا الواجب املقدس       : ه أيضا ويقال ل 
  ! قط يف حيام؟-نظرك
 أما ما ادعاه من الدليل األصويل، فما هو إال برهان آخر على صدق قول أئمـة الـسنة يف                    :سابعا

  . الروافض بأم أكذب الطوائف
ال -» استثناء األكثر «الرافضي تعرف يف عبارة الفقهاء واألصوليني بـ        فاملسألة اليت أشار إليها هذا      

 كما أن عزوه القول بعدم جوازه إىل عامة علماء األصول كـذب             -كما زعم » ختصيص األكثر «
، )٣( وبعض املالكية  )٢(وافتراء على هؤالء، فالقول بعدم جواز استثناء األكثر مل يقل به سوى احلنابلة            

، )٦(، والـشافعية )٥(، واملالكية)٤( جوازه أكثر الفقهاء واألصوليني من األحناف      يف حني قد ذهب إىل    
  . )٧(والظاهرية

﴿ِإنَّ : والقول جبواز استثناء األكثر قد جاء ما يشهد له يف كتاب اهللا تعاىل، وهو قوله عز وجلَّ
ِمن كعبِن اتلْطَانٌ ِإلَّا مس ِهملَيع لَك ساِدي لَيِعب﴾اِوينوقوله سبحانه وتعاىل)٨( الْغ ، : ِتكقَالَ فَِبِعز﴿

ِعنيمأَج مهنلَأُغِْوي * ﴾لَِصنيخالْم مهِمن كادإذ ال بد أن يكون يف إحدى اآليتني استثناء ،)٩(ِإلَّا ِعب 

                                                                                                                         

  . ١: سورة احلجرات) 1(
، وشـرح   )٧/٣٢٢(، و   )٥/١٠٢(، واملغين البن قدامة     )٣/٤٧٠( الواضح يف أصول الفقه البن عقيل        :انظر) 2(

  ). ٣٠ - ٩/٢٩(، واإلنصاف للمرداوي )٢/٥٩٨(خمتصر الروضة للطويف 
: إحكام الفـصول للبـاجي، ص     :  أحد قوليه، وابن خويز منداد، انظر      كابن املاجشون، والقاضي الباقالين يف    ) 3(

٢٧٦ .  
  ). ٣/١٥٥(، وبدائع الصنائع )١٧/١٩٢( املبسوط للسرخسي :انظر) 4(
  ). ١٠/٢٩( وتفسري القرطيب - وقد رجح فيه هذا القول - ٢٧٦:  إحكام الفصول للباجي، ص:انظر) 5(
  ). ٣/٣٠٠(، ومغين احملتاج )٤/٤٠٤(ة الطالبني للنووي ، وروض٣٦٦:  املستصفى للغزايل، ص:انظر) 6(
  ). ٨/٤٣٢(، واحمللى له أيضا )٤/٤٢٥( اإلحكام البن حزم :انظر) 7(
  . ٤٢: سورة احلجر) 8(
  .٨٣ - ٨٢: سورة ص) 9(
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  . )١(األكثر، سواء قلنا إن الغاوين هم األكثر أو العكس
 يستقبحون هذا -وليس علماء األصول كما ادعى الرافضي-هو أن أهلَّ اللغة أما أقوى أدلة املانعني ف
مىت أصبح استهجان أهل اللغة لشيء مانعا : ، وقد أُجيب عنه بأجوبة منها أنه)٢(النوع من االستثناء

  !لثبوت حكم شرعي أو رافعا للثابت منه؟
أم وإن كانوا يستقبحونه، : واجلوب«: -وهو من أئمة املالكية-ويف هذا يقول أبو الوليد الباجي 

إال أن األحكام تثبت به، وحنن ال مننع أن يكون من مستقبح الكام، وإمنا خنتلف يف ثبوت احلكم به؛ 
لكان من مستقبح الكالم، ولكن ال مينع ذلك من » يل عنده عشرة دراهم إال أربعةً«: ألنه لو قال

عتك هذه الدار إال مخسةَ أسداسها، حكمنا عليه ببيع إين ب«: ، وكذلك إذا قال)٣(تعلّق احلكم به
  . )٤(»السدس؛ فبطل ما تعلقوا به

بل أشار الشيخ أبو حامد الغزايل إىل رجوع عامة الفقهاء إىل اجلواز، وذلك أال خالف بينهم يف أن 
أنه ال يلزمه إال درهم واحد، وال سبب هلذا احلكم سوى » على عشرة دراهم إال تسعة«: من قال

  . )٥(استثىن استثناًء صحيحا
 على حتقيق لبعض األصوليني من املالكية واحلنابلة يقصم -بفضل اهللا تعاىل-مث إنين وقفت بعد هذا 

 ظهر بطالن احتجاجه بالقاعدة األصولية من األساس، حيث نصظهر هذا املعترض الرافضي، وي
الفيهم يف مسألة استثناء األكثر إمنا فيما لو جاء يف هؤالء احملققون على أنَّ حمل الرتاع بينهم وبني خم

خذ «، أو »له عندي مائة إال تسعني«: اجلملة التصريح بالعدد يف كل من املستثىن واملستثىن منه، حنو
، فهذا الذي منعوه، أما ما مل »كل هذه األلف درهٍم اليت يف الكيس إال تسع مائة وتسعة وتسعني

؛ وتكون »خذ ما يف هذا الكيس من الدراهم إال الزيوف«: ستثىن منه، حنويصرح فيه بالعدد يف امل

                                                                                                                         

ل وأما ما اعترض به بعضهم على هذا االستدال       . وراجع املصادر املذكورة أعاله يف عزو هذا القول إىل أصحابه         ) 1(
من القول بدخول املالئكة يف آية استثناء الغاوين وخروجهم من آية استثناء املخلصني، فهو حتكّـم ال دليـل                 

  .٢٢٨: عليه، كما حقّق ذلك العالمة حممد األمني الشنقيطي يف مذكرة األصول، ص
  ).٢/٦٠١(، وشرح خمتصر الروضة ٤٧٢ - ٣/٤٧١( الواضح يف األصول البن عقيل احلنبلي :انظر) 2(
  .يعين لكون ذلك إمنا فيه استثناء األقل، وال خالف يف صحته عند اجلميع) 3(
  .٢٧٧: إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص) 4(
  . ، بتصرٍف٣٦٦:  املستصفى للغزايل، ص:انظر) 5(
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، واحلديث املستدل به من هذا القبيل، حيث مل )١(الزيوف أكثر، فاستثناء األكثر منه جائز باتفاق
  . يذكر فيه املستثىن منه فضلًا عن حتديده بعدٍد، واهللا تعاىل أعلم

  !الرافضي يف إطالق هذه الفرية على علماء األصول؟ما الدافع هلذا : وأخريا أقول
 أنه ملا أراد االنتصار ملذهبه ذه املسألة األصولية، فوجيء بأن القائلني -واهللا أعلم- والذي يظهر يل 

بالقول الذي أراده هم احلنابلة الذي يسخر م الروافض، ال سيما يف مسألة شد الرحال إىل القبور 
 فأوحى إليه الشيطان بأن يتجاهل -ما تقدم أمنوذج من ذلك يف كالم مفيدهمك-وعبادة املقبورين 

العزو الصحيح للقول، وأن ينسبه إىل عامة األصوليني، تقويةً ملوقفه ودعما حلجته، واحلمد هللا الذي 
  . أعان على كشف متويهه وافترائه

 أيضا، ما يقوم به بعض  ومن افتراءت الروافض على أهل السنة، وحماولة تضليل عوامهم:ثامنا
، وإطالق )٢(متأخريهم من تفخيم من عرفوا ببعض البدع من املنتسبني للسنة يف االصطالح العام

 قد -على جاللتهم ومكانتهم العالية بني أهل السنة-ألقاب التعظيم واإلجالل عليهم إيهاما بأم 
هذا ما فعله هذا املعترض الرافضي يف و! ذهبوا إىل بعض ما ذهب إليه الروافض من البدع واخلرافات

العالمة السمهودي من علماء أهل «مسألتنا هذه حيث راح يستشهد بأمثال السمهودي، ويقول فيه 
قاضي القضاة عند أهل السنة؛ «: )٤( يف مؤلّفه شفاء السقام يف زيارة خري األنام)٣(، وقال»السنة

  . »التقي السبكي
 إمنا كان قاضي القضاة عند الشافعية فحسب، كما أن -اهللارمحه -ومعلوم أن التقي السبكي 

 ال يحتج به يف مثل هذا؛ ألن -عفا اهللا عنا وعنه-السمهودي، وهو أيضا من متأخري الشافعية 

                                                                                                                         

، )٢/٦٠٢(للطـويف   » شرح خمتصر الروضة  «، و   )٣/٤٧٨(البن عقيل احلنبلي    » الواضح يف األصول   «:انظر) 1(
هـ، وهو مـن أئمـة   ٤٧٨ عن أيب احلسن اللخمي املتوىف سنة        ٢١٥: حكاه اجلكين يف مراقي السعود، ص     و

  . املالكية
اخلوارج واملعتزلـة، واجلهميـة،     : أهل السنة أو السنِيني يف مقابل الشيعة أو الرافضة، فيدخل فيهم          : أعين ذا ) 2(

  . إخل.. واألشعرية، واملاتريدية
  . ٣٤٨ة يف عقائدهم، نفسه، صيف كتاب الشيع) 3(
  . »الصارم املنكي يف الرد على السبكي«: وهو الكتاب الذي رد عليه احلافظ ابن عبد اهلادي بكتابه) 4(
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 خمالف ملا عليه اإلمام الشافعي وغريه من أئمة السنة، )١(مذهبه يف هذا وغريه مما يتعلق بزيارة القبور
  ؟! بالسمهودي وبالسبكي، وال حيتج بالشافعي اإلمامفكيف يحتج الرافضي

إن السمهودي : مث إنين بعد تتبٍع ملا نقله هذا الرافضي عن السمهودي وجدته قد كذب عليه يف قوله
  !نقل تلكم األحاديث الواهية عن البخاري ومسلم يف صحيحيهما

 مصادم هلذا كل املصادمة، -والذي زعم الرافضي أنه قد نقل منه-بل املوجود يف كتاب السمهودي 
، إال أنه مل ينسب شيئًا منها فقد أورد فعلًا ما جمموعه سبعة عشر حديثًا واهيا يف زيارة قرب النيب 

وال إىل شيء من املستدركات عليهما أو املستخرجات، أو الصحاح ! إىل الصحيحني أو أحدمها
وال إىل دواوين السنة األخرى مما قد األخرى كصحيح ابن خزمية، وصحيح ابن حبان، وغريمها، 

، وإمنا عزا )٢(تلقتها األمة بالقبول؛ كالسنن األربعة، وموطأ اإلمام مالك، ومسند اإلمام أمحد، وغريها
يف حني ! للعقيلي» الضعفاء«البن عدي، و» الكامل«بعضها إىل كتب تراجم الرواة الضعفاء كـ 

، الذي قد اتفق أهل العلم باحلديث على أن جمرد »ننالس«كان نصيب األسد منها لكتاب الدارقطين 
عزو احلديث إليه ال يبيح االعتماد عليه؛ ألن مؤلّفه قد قصد به غرائب السنن، ولذلك فقد روى فيه 

  . )٣(من الضعيف واملوضوع ما مل يروه غريه
 فهي إما مث إن مجيع ما أورده السمهودي وغريه من األحاديث يف الترغيب يف زيارة قرب النيب 

من زار قربي «: وأما قوله«: -رمحه اهللا-ضعيفة أو موضوعة، ال تقوم مبثلها احلجة، قال ابن تيمية 
، فليس منها شيء وأمثال هذا احلديث مما روي يف زيارة قرب النيب » فقد وجبت له شفاعيت

  . )٤(»صحيح، ومل يرو أحد من أهل الكتب املعتمدة منها شيئًا
ألحاديث الكثرية املروية يف زيارة قربه كلها ضعيفة، بل موضوعة، مل يرو األئمة وال وا«: وقال أيضا

                                                                                                                         

 إىل ربـه تعـاىل،   يف توسل الزائر، وتشفعه به : الفصل الثالث«: ٤/١٣٧١ومن أقواله يف كتابه وفاء الوفا       ) 1(
 وجباهه وبركتـه إىل     اعلم أن االستغاثة والتشفع بالنيب      «: ، مث قال  »ئه يف سالمه وتوسله ودعا    واستقباله  

  !»ربه تعاىل من فعل األنبياء واملرسلني، وسري السلف الصاحلني
  ). ١٣٤٨ - ٤/١٣٣٦) وفاء الوفا(راجع الكتاب ) 2(
  . ٢٧/١٦٦» جمموع فتاوى شيخ اإلسالم «:انظر) 3(
  ). ٢٧/٢٩(» جمموع الفتاوى«) 4(
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  . )١(»كسنن أيب داود والنسائي وحنومها فيها شيئًا-أهل السنن املتبعة 
هذه األحاديث ليست مما يعرفه أهل العلم، وهلذا ملا تتبعت «: )٢(وقال تلميذه احلافظ ابن عبد اهلادي

  . )٣(»ما كذّاب، وإما ضعيف سيء احلفظ، وحنو ذلكوجدت رواا إ
 أن قصد القبور بالسفر ذريعة للتعليق باملقبورين واإلشراك باهللا تعاىل بدعائهم، كما هو واقع :تاسعا

حال معظم الذين يقومون مبثل هذه األسفار، حيث جتد أن زيارم للقبور خارجة عن املشروعة ليت 
 للمقبور كما أسلفت، فلو سلمنا جدلًا عدم داللة احلديث على املنع، هي لتذكّر اآلخرة أو الدعاء

فإننا نقول مبنع هذا السفر يف باٍب آخر سدا لذريعة الشرك، إذ قد تقرر يف الشرع جواز منع املباح، 
جو زى اهللا تعاىل عن سب آهلة املشركني يف قوله ع ٍم، وهلذاإذا كان ذريعة إىل حمر لَّبل املستحب :

  . ، واهللا تعاىل أعلم)٤(﴾ولَا تسبوا الَِّذين يدعونَ ِمن دوِن اللَِّه فَيسبوا اللَّه عدوا ِبغيِر ِعلٍْم﴿
وقد اعترب بعض أهل العلم هذا السفر الذي يكون بقصد زيارة القرب سفر معصيٍة ال جيوز فيها قصر 

  . )٥(الصالة
الدليل على تأثري القبور يف إجابة الدعاء، حىت ابتلي هؤالء الروافض وغريهم ما :  مث إننا نقول:عاشرا

  ! بشد الرحال إليها؟
 أم ما كانوا يقصدون قرب -ومنهم أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنهم-وقد ثبت من فعل الصحابة 

قضاء احلوائج لكان ، ولو كان للقبور أي تأثري يف  للدعاء أو االستغفار أو حنوه بعد موته النيب 
 هذه الفرصة الساحنة، بل -رضي اهللا عنهم- أوىل وأكثر تأثريا، وملا أمهل صحابته قرب املصطفى 

لنقل إلينا أن من خرج منهم من املدينة بعد ذلك ونزل مصر أو الشام أو غريمها كانوا يشدون 

                                                                                                                         

  ). ٢٤٢ - ٢٤١ و ٢١٩ - ٢١٦ و ٣٥ و ٢٨ و ٢٧/٢٥(، وانظر كذلك )٢٧/١١٩(ر نفسه املصد) 1(
مشس الدين أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد بن عبد اهلادي املقدسي احلنبلي، احلافظ، الناقد، النحوي، املتفنن،                : هو) 2(

  ). ٦/١٤١: تالشذرا(هـ، ٧٤٤اجلبل الراسخ، له ما يزيد عن سبعني مصنفًا، بعضها مل يكمله، ت 
، ٢١٥ - ٢١٤، و   ٥٦، و   ٤٠ - ٣٠: ص: ، وانظر كذلك  ٢٠٣: الصارم املنكي يف الرد على السبكي، ص      ) 3(

  . ٢٤٣و 
  . ١٠٨: سورة األنعام) 4(
اقتـضاء الـصراط   «، و ٣٤٩ - ٣٤٦، و  ٢١٥، و   ١٩٢ - ١٨٤، و   ٢٧/١٣٩(» جمموع الفتاوى  «:انظر) 5(

  ). ٢/١٨٢(» املستقيم
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ألنه مل يقع أصلًا، علمنا أن ليس الرحال لقصد قربه للدعاء أو حنوه، فلما مل ينقل إلينا شئ من ذلك 
 - رضي اهللا عنهم-هلذه القبور أي تأثري يف إجابة الدعاء أو قضاء احلاجة، بل ليس يف زمن الصحابة 

  . )١(قبور تزار على اإلطالق سواء بسفٍر أو بغريه
ال به ليس كل سبب ن:  فيقال-مع القطع بعدم تأثريها-ولو قُدر أن هلذه القبور نوع تأثري يف ذلك 

اإلنسان حاجته يكون مشروعا، وال مباحا، ومن هذا الباب حترمي السحر مع ما له من التأثري وقضاء 
  . )٢(بعض احلاجات

 أرى من املالئم اختتام البحث يف هذه املسألة بنقوٍل عن بعض أهل البيت الدالة على منع :وأخريا
-  بسنده إىل علي بن احلسني زين العابدين شد الرحال إىل القبور، ومن ذلك ما رواه ابن أيب شيبة

 أنه رأى رجلًا جييء إىل فرجة كانت عند قرب النيب «] وهو اإلمام الرابع عند الرافضة [-رمحه اهللا
 أال أحدثك حبديث مسعته من أيب عن جدي عن رسول اهللا : فيدخل فيها فيدعو، فدعاه فقال

را؛ وصلَّوا علي، فإن صالتكم تبلغين حيث ما ال تتخذوا قربي عيدا، وال بيوتكم قبو: "قال
  .)٣(»"كنتم

 بن علي بن أيب طالب عند القرب، فناداين )٤(رآين احلسن بن احلسني«: وعن سهيل بن أيب سهيل قال
ما يل رأيتك عند : ال أريده، فقال: هلم إىل العشاء، فقلت: وهو يف بيت فاطمة يتعشى، فقال

 إن رسول اهللا : إذا دخلت املسجد فسلّم، مث قال: ، فقال النيب سلّمت على: فقلت! القرب؟
ال تتخذوا بييت عيدا، وال تتخذوا بيوتكم مقابر؛ لعن اهللا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، «: قال

  . )٥(، ما أنتم ومن باألندلس إال سواء»وصلوا علي؛ فإن صالتكم تبلغين حيثما كنت
                                                                                                                         

» اقتضاء الصراط املـستقيم «، و   )٣٨٩ - ٣٨٧، و   ٢٧٠، و   ٢٥١، و   ٢٧/١٦٧(» لفتاوىجمموع ا  «:انظر) 1(
  . ٢١٥: ، ص»الصارم املنكي«، و )٢/٣٥١(

  . بتصرف) ٢٧/١٧٧(» جمموع الفتاوى «:انظر) 2(
  . ، وقد تقدم خترجيه من غري هذا الطريق واحلكم عليه)٢/١٥٠(مصنف ابن أيب شيبة ) 3(
، أما احلسن بن احلسني فال      ٣٨٤انظر ترمجته يف ص     ،  » احلسن بن علي بن أيب طالب      احلسن بن «كذا، ولعله   ) 4(

  . أعرفه
، وعزاه إىل سنن سعيد بن منصور، ومل أجده يف املطبوع منه، وقد             )٢٧/١٢٢(» الفتاوى«ذكره ابن تيمية يف     ) 5(

» املـصنف «أيضا يف   ، وابن أيب شيبة     )٥٧٧، و   ٣/٧١(» املصنف«عبد الرزاق يف    : أخرجه خمتصرا كل من   
  ).٣/٣٠ و ٢/١٥٠(
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* * *  
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  ابعاملطلب الر
   مع امليت يف قربه)١(إنكار وضع جريدتني

ينبغي أن أوضح يف بداية احلديث عن املسألة، أنَّ مثة فرقًا بني القول بوضع اجلريدة عل القرب، فإنه 
 وبني القول -إن شاء اهللا- وستأيت مناقشة القول )٢(-رضي اهللا عنهم-منقول عن بعض الصحابة 

نه وعن يساره، فهذا مل يقل به أحد من أهل السنة وإنما هو مما بوضعها مع امليت يف قربه، عن ميي
  . )٣(انفرد به الروافض

 كان -عليه السالم- وفيها أن آدم - من غري إسناد -ويف هذا األخري ينقل الروافض حكاية غريبة 
س ا يف يأنس بالنخلة يف اجلنة، وملا هبط إىل األرض استوحش فسأل اهللا تعاىل أن يرتهلا، فكان يأن

  . )٤(!حياته، وملا قرب وفاته أوصى بأن توضع معه يف قربه جريدة منها ليأنس يف قربه
فصارت سنةً فيما بني األنبياء عليهم السالم إىل «: ويقول نعمة اهللا اجلزائري عقب إيراده هذه القصة

 ترفع عذاب القرب إا: ، وقال فاندرست يف زمن الفترة، وأحياها النيب -عليه السالم-زمن عيسى 
 بطرق  عن النيب )٥(ما دامت خضراء، فاستعملها شيعة أهل البيت من أئمتهم، ورواه اجلمهور

وما : خضروا صاحبكم، فما أقلّ املخضرين يوم القيامة، قالوا:  لألنصاركثرية، منها أنه قال 
، وملا رأوا استعمال »)٦(جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إىل أصل الترقوة«: التخضري؟ قال

  . )٧(»الشيعة له أقبلوا على إنكاره وعلى كونه بدعةً؛ ألنه صار شعار الروافض

                                                                                                                         

  ). ٣٤٧: ص: القاموس(سعفة النخلة الطويلة رطبةً كانت أو يابسةً، : اجلريدة) 1(
  ). ١/٤٤(لشيخ اإلسالم » منهاج السنة النبوية «:انظر) 2(
، ومن ال حيضره الفقيه البـن       ٣٠٩ و   ١/٣٠٤، والتهذيب للطوسي    ١٥٤ و   ١٥٣ و   ٣/١٥١ الكايف   :انظر) 3(

  . ١٤٥ - ١/١٤٣بويه القمي با
  . ١/٢٣٢، واألنوار النعمانية ٣/١٨٧ الصراط املستقيم للبياضي :انظر) 4(
  . يعين أهل السنة) 5(
هي عظم وصل بـني     : وقيل.. مها العظمان املشرفان بني ثُغرة النحر والعاتق، تكون للناس وغريهم         : الترقوتان) 6(

، والروايـة يف فـروع الكـايف        )٢/٣١لسان العرب   (على التراقي،   ثغرة النحر والعاتق من اجلانبني، وجتمع       
)٣/١٥٢ .(  

  . ١/٢٣٢األنوار النعمانية لنعمة اهللا اجلزائري ) 7(
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: » فيما أمجعوا عليه)١(فصلٌ نذكر فيه خطأ األربعة: أما علي بن يونس البياضي، فيقول حتت عنوان
، »..ين يعذّبان مر بقربمل يستحبوا اجلريدتني مع ما روي يف اجلمع بني الصحيحني أن النيب «

:  مث أورد حديث التخضري املذكور آنفًا، وقال بعد ذلك-إن شاء اهللا-وسيأيت احلديث بنصه 
  . )٢(فذكر القصة ذاا» ..واألصل فيه أن آدم ملا هبط استوحش«

وأورد املسألة يف موضٍع آخر من الكتاب نفسه، فكان ملخص ما استدل به على املذهب الرافضي 
  : فيه ما يأيت

 أمر أن يقطع غصنان من شجرتني ويوضع كل  روى أنَّ النيب -رضي اهللا عنه- أن جابرا - ١
  . »أحببت بشفاعيت أن ترد عنهما العذاب ما داما رطبني«: منهما على قرب مث قال 

  .  طلب أن توضع يف قربه جريدتان-رضي اهللا عنه- أن بريدة األسلمي - ٢
 مر بقرب كان صاحبه يأكل حلوم الناس، فوضع عليه جريدة  النيب  وأورد حديثًا آخر فيه أن- ٣

   )٣(!، وعزا هذا احلديث إىل صحيحي البخاري ومسلم»لعله أن ختفف ما دمت رطبة«: قائلًا
  املناقشة

  . »..خضروا صاحبكم«:  وكذلك حديث-عليه السالم- بالنسبة ملا استدلوا به من قصة آدم :أولًا
 ال أصل هلما، فليس هلما وجود يف دواوين السنة املعروفة من الصحاح، أو فهما باطالن موضوعان

  . السنن، أو املسانيد، أو املصنفات، بل وال يف الضعاف
 عن -رضي اهللا عنهما- بقربين، فهو يف الصحيحني عن ابن عباس  أما حديث مرور النيب :ثانيا

بان، وما يعذّبان يف كبري؛ أما أحدمها فكان ال إما ليعذّ«: أنه مر بقربين يعذَّبان فقال «النيب 
يستتر من البول، وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة، مث أخذ جريدةً رطبة فشقَّها بنصفني، مث غرز يف 

  . )٤(»لعله أن خيفَّف عنهما ما مل ييبسا«: يا رسول اهللا، مل صنعت هذا؟ فقال: كل قرب واحدةً، فقالوا
  أن احلديث واضح يف أن النيب :أحدمها: ذا احلديث الصحيح، لسببنيوليس للروافض حجة يف ه

  . إمنا وضع اجلريدة على القربين، وليس داخلهما مع امليتني كما هو مذهب الرافضة
                                                                                                                         

  . رمحهم اهللا-يعين األئمة األربعة ) 1(
  . ٣/١٨٧الصراط املستقيم للبياضي : انظر) 2(
  . ٣/٢٩٠املصدر نفسه : انظر) 3(
  . ١/٢٤٠، ومسلم ٤٦٤ و -ظ لهواللف- ١/٤٥٨ البخاري :انظر) 4(
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فغرس على هذا واحدا، وعلى «:  وفيها-يف الصحيحني كذلك-وهذا ما توضحه الرواية األخرى 
  . )١(»هذا واحدا

 وليس ألحٍد أن الصواب يف مسألة وضع اجلريدة على القرب أنه خاص بالنيب  :والسبب الثاين 
  : فعل ذلك بعده، وذلك ملا يأيت

 مل يقم بوضع اجلريدة إال بعد ما علم بتعذيب أهل تلكم القبور،  أنه من املسلَّم أن النيب - ١
  .  مبوته ومعرفة حال امليت أمر غييب ال سبيل إليه إال بالوحي، والوحي قد انقطع

 الكل -أعين ختفيف عذاب القرب- أمته إىل هذا الفعل، وال شك أنَّ هذا األمر  مل يرشد النيب - ٢
كما وصفه -حمتاج إليه، إما لنفسه أو لقريٍب أو صديق أو حنو ذلك، فلما مل يرشدنا إليه وهو 

، علمنا أن ذلك مل يكن من اخلري )٢(﴾رِحيمحِريص علَيكُم ِبالْمؤِمِنني رُءوف ﴿: الباري عز وجلَّ
إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه أن يدل أمته «: الذي عليه أن يدل أمته عليه، فهو القائل 

  . )٣(»على خري ما يعلمه هلم، وينذرهم شر ما يعلمه هلم
يف دفع ضر وجلب  أن تعليق ختفيف العذاب على اجلريدة يفضي إىل تعلق القلوب باملخلوق - ٣

  . نفٍع، وهذه من ذرائع الشرك اليت جيب منعها، كما أسلفت يف املطلب السابق
هو حممول على أنه دعا هلما «:  يف توجيه احلديث-رمحه اهللا-ويف هذا يقول اإلمام اخلطايب 

 يف بالتخفيف مدة بقاء النداوة، ال أنَّ يف اجلريد معىن خيصه، وال أن يف الرطب معىن ليس
  . )٤(»اليابس

 كما أن تعليق ختفيف العذاب على اجلريد أيضا يلزم منه أن يظفر ذا التخفيف حىت الكفّار، - ٤
وقد التزم الرافضة هذا امللزوم الباطل، حيث نصوا على انتفاع املؤمن والكافر معا بوضع اجلريدة يف 

  !)٥(قربيهما
هذا التخفيف إىل ما شاء اهللا هلؤالء املدفونني جبوار بل لو كان ختفيف العذاب بسبب اجلريد الستمر 

                                                                                                                         

  . ١/٢٤٠، ومسلم ٥/٢٢٤٩ البخاري :انظر) 1(
   ١٢٨: سورة التوبة) 2(
  ). ٣/١٤٧٢(أخرجه مسلم يف صحيحه ) 3(
  ). ١/٣٢٠(» الفتح«نقله احلافظ ابن حجر يف ) 4(
  . ١/١٤٥، ومن ال حيضره الفقيه البن بابويه القمي ٣/١٥١ الكايف للكليين :انظر) 5(
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  . النخل، أو وسطَ احلدائق املكتظّة بالنخيل، وهذا أيضا ملزوم معلوم البطالن
يا «:  فهو أيضا حديث صحيح وطويل، جاء فيه قوله -رضي اهللا عنه- أما حديث جابر :ثالثًا

فانطلق إىل الشجرتني فاقطع من كل «: لنعم يا رسول اهللا، قا: ، قلت»جابر هل رأيت مقامي؟
، »واحدة منهما غصنا فأقبل ما حىت إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن ميينك وغصنا عن يسارك

فقمت، فأتيت الشجرتني فقطعت من كل واحدة منهما غصنا مث أقبلت أجرمها حىت : قال جابر
قد فعلت يا : ن يساري مث حلقته فقلت أرسلت غصنا عن مييين وغصنا عقمت مقام رسول اهللا 

إين مررت بقربين يعذبان فأحببت بشفاعيت أن يرفه عنهما ما دام «: رسول اهللا، فعم ذاك؟ قال
  . )١(»الغصنان رطبني

  : فهذا احلديث كذلك حجة على الرافضة ال هلم، وذلك ألموٍر منها
 السبب، وهو كون املقبورين يعذّبون،  أن هذا احلديث وحديث ابن عباس السابق قد اتحدا يف- ١

 على قبورهم، فيتعين لزاما محل املطلق على املقيد )٢( اجلريدة أو الغصنويف احلكم، وهو وضعه 
 قد أطلق يف علة التخفيف، فقد جاء ما يقيده -رضي اهللا عنهما-فيهما، فإذا كان حديث ابن عباس 

، فيعلم بذلك أن التخفيف من »بشفاعيت«:   أال وهو قوله-رضي اهللا عنه-يف حديث جابر 
، وهذا أمر غري عذاب القرب ليس بسبب ما قد يغرسه الناس من اجلريد أو حنوها، وإمنا بشفاعته 

  .  الدنيا أو األخرى، واهللا أعلمممكن حصوله إال يف حياته 
 يفهم املأمور وال ، ومل أن الذي أمر جابرا بقطع الغصنني ووضعهما على القربين هو النيب - ٢

  .  أو بعد وفاته أن ذلك يعم مجيع القبور سواء يف حياته -رضي اهللا عنهم-غريه من الصحابة 
وهلذا مل ينقل عنهم أم فعلوا هذا الشيء يف مجيع قبور املدينة وال يف نصفها، وال يف ثلثها، وال 

  . وال عشر معشارها.. ربعها، وال مخسها
 )١( وأنه أوصى بأن توضع يف-رضي اهللا عنه- )٣(ا إليه من قصة بريدة األسلمي أما ما أشارو:رابعا

                                                                                                                         

  ). ٤/٢٣٠٧(» الصحيح« مسلم يف أخرجه) 1(
: ص: القـاموس . (غصون، وِغصنة وأغصان  : ما تشعب من ساق الشجر، دقاقها، وِغالظُها، ومجعه       : الغصن) 2(

١٥٧٤ .(  
 بريدة بن احلصيب بن عبد اهللا، ويكىن أبا عبد اهللا، أسلم قبل بدر وأقام يف بالد قومه فلم يشهد بـدرا، مث        :هو) 3(

 وغزا معه مغازيه بعد ذلك، خرج غازيا إىل خراسان يف خالفة            ة فلم يزل ا مع رسول اهللا        هاجر إىل املدين  
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  . )٣(»الطبقات«، ووصله ابن سعد يف )٢(قربه جريدتان، فقد رواها البخاري يف صحيحه معلّقًا
 ونرجو أن يكتب له أجر من اجتهد يف احلكم مث -رضي اهللا عنه-فاحلاصل أن هذا اجتهاد منه 

الصواب يف هذه املسألة ما قاله «:  تعليق مفيد يف هذا حيث قال-رمحه اهللا-ابن باز أخطأ، وللعالمة 
 مل يفعله إال يف قبور خمصوصة اخلطّايب من استنكار وضع اجلريد وحنوه على القبور؛ ألن الرسول 

اطّلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعا لفعله يف كل القبور، وكبار الصحابة كاخللفاء مل 
  . )٤(»لوه، وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي اهللا عن اجلميعيفع

 - رضي اهللا عنه-ولعل من ِحكَم اهللا تعاىل وهدايته للناس يف هذه املسألة أن مات هذا الصحايب 
  . ، واهللا تعاىل أعلم)٥(خبراسان حيث ال خنل

، )٦(م الناس أما احلديث اآلخر الذي احتجوا به وفيه أن صاحب القرب كان يأكل حلو:خامسا
 السابقني، إال -رضي اهللا عنهم-فاجلواب عنه هو عني ما أجيب به عن حديثي ابن عباس وجابر 

 يف عزو هذا احلديث إىل صحيحي -أو عمده، فقد يكون-أنين أشري إىل خطأ البياضي الرافضي هنا 
، )٧(»مسنده«البخاري ومسلم، فاحلديث ليس فيهما، وإمنا أخرجه كل من أيب داود الطيالسي يف 

  . ، وغريمها، واهللا تعاىل أعلم)٨(»األوسط«والطرباين يف 
فهل علمت اآلن أيها الرافضي أن إنكار أهل السنة هذا األمر ليس رد كونه شعارا لكم، وإمنا 
                                                                                                                                     

، واالسـتيعاب   ٧/٨الطبقـات الكـربى     (هـ يف خالفة يزيـد      ٦٣عثمان فلم يزل ا حىت مات مبرو عام         
١/١٨٥.(  

 القرب مع امليـت، وانظـر       ال يفهم من هذا، أما أوصى به بريدة موافق ملذهب الرافضة من وضع اجلريدتني يف              ) 1(
  ). ٣/٢٢٣(» الفتح«كالما البن حجر يف ذلك يف 

  ). ١/٤٥٧(» صحيح البخاري «:انظر) 2(
  ).٢/٤٩٢(البن حجر » تغليق التعليق«انظر ) 3(
  ). ١/٣٢٠(» الفتح«من تعليقاته رمحه اهللا على ) 4(
  .  ما تقدم يف ترمجته:انظر) 5(
  ). ١٠/٤٧١(» فتحال«: كناية عن الغيبة، انظر) 6(
» الفـتح «، وقـال احلـافظ يف    )١/١٧٠( منحة املعبود يف ترتيب مسند الطيالسي أيب داود، للساعايت           :انظر) 7(

  . »إسناده جيد«): ١٠/٤٧١(
  . »رواته موثّقون«): ١٠/٤٧١(» الفتح«، قال احلافظ يف )٣/٤٢(» املعجم األوسط «:انظر) 8(
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  . لكونه ال أصل له يف شريعتنا اإلسالمية اخلالدة، واهللا اهلادي إىل سواء السبيل
 احملدث من األمور، فإنّ شعار أهل السنة يف االقتداء واالتباع للنيب وإذا كان شعار الرافضة يف

  . عليه صلوات اهللا وسالمه-الكرمي 
* * *  

  املطلب اخلامس
  رضي اهللا عنهم مجيعا-عدم تفضيل علي على الشيخني أيب بكر وعمر 

قدميا وحـديثًا؛   وهذا من مآخذ الرافضة على األئمة األربعة وغريهم من أئمة أهل السنة واجلماعة              
            بن أيب طالب على أيب بكر وعمر لوا عليم مل يفضوهلذا قال   -رضي اهللا عنهما وعن علي    -لكو 

.. «: حممد احلسني آل كاشف الغطاء فيما تومهوها نصوصا على أفضلية علي وأحقيتـه باخلالفـة              
نظرا منهم لصاحل اإلسالم    ولكن كبار املسلمني بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم تأولوا تلك النصوص             

  . )١(»األمر حيدث بعده األمر: حسب اجتهادهم، فقدموا وأخروا وقالوا
 وأحقيته باخلالفـة مـن      -رضي اهللا عنه  -وللروافض طرق عديدة يف االستدالل على أفضلية علي         

يث رواية أحاد: أشهر هذه الطرق -رضي اهللا عنهم-الشيخني، بل ومن غريمها من الصحابة عموما 
مكذوبة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وفيها النص الصريح أو اإلمياء والتنبيه على ذلك، وكذلك                

 واالستدالل ا على -رضي اهللا عنه ما صح منها وما مل يصح-إيراد بعض مناقب أمري املؤمنني علي  
  . األفضلية واألحقية، مع الطعن يف كل ما ورد يف حق الشيخني من منقبة وفضيلة

اإلشارة «الكايف، يف باب    : ومن األمثلة على الطريقة األوىل، ما ورد يف أصح الكتب عندهم، وهو           
ملا نزلت والية علي بن «: ؛ عن أيب عبد اهللا، جعفر بن حممد الصادق، قال»والنص على أمري املؤمنني

ـ       : أيب طالب، وكان من قول رسول اهللا         بإمرة املؤمنني، فكـان مم ا أكـد اهللا  سلّموا على علي
: قوما فسلّما عليه بإمرة املؤمنني، فقاال     : هلما ، قول رسول اهللا     )٣( يف ذلك اليوم يا زيد     )٢(عليهما

  . )٤(»..من اهللا ومن رسوله: أمن اهللا أو من رسوله يا رسول اهللا؟ فقال هلما رسول اهللا 
                                                                                                                         

  .١٤٦أصل الشيعة وأصوهلا ص) 1(
  . رضي اهللا عنهما-يعين الشيخني ) 2(
  . زيد بن اجلهم اهلاليلّ:  راوي اخلرب عن جعفر، وامسه:هو) 3(
  . ١/٢٩٢أصول الكايف للكليين ) 4(
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ادعـوا يل   : ذي تويف فيه  يف مرضه ال   قال رسول اهللا    «: ويف رواية أخرى عن الصادق أيضا قال      
ادعـوا يل   :  أعرض عنهما، مث قال     رسول اهللا    )٢(، فلما نظر إليهما   )١(خليل، فأرسلتا إىل أبويهما   

ما حـدثك   :  حيدثه، فلما خرج لقياه فقاال له      )٣(خليلي، فأُرسل إىل علي، فلما نظر إليه أكب عليه        
  . )٤(!»اٍبحدثين ألف باب يفتح كلُّ باٍب ألف ب: خليلك؟ فقال

، من تلكم املناقب أكثـر مـن   )٥(اما أمثلة املسلك الثاين، فكثرية أيضا، حيث بلغ ما أورده بعضهم          
  . رضي اهللا عنهما-سبعني منقبة لعلي، يف مقابل مخس مناقب فقط للصديق 

   :وأشهر ما يذكرونه يف هذا الباب ما يلي
 يشرك باهللا قط، وذلك تعريض بأن الـشيخني   مل-رضي اهللا عنه- أن عليا أول من أسلم، وأنه       -١

  .  قد عبدوا األصنام قبل إسالمهم-رضي اهللا عنهم-وغريمها من الصحابة 
  . رضي اهللا عنه- أنه مل يعمل بآية النجوى غريه - ٢
  .  حني مهّت قريش بقتله يف فراش النيب -رضي اهللا عنه- نوم علي - ٣
  .  األصنام عليا على منكبه حني رمى محله - ٤
  . رضي اهللا عنه- ليلة املعراج بلغة علي  أن اهللا عز وجلَّ خاطب النيب - ٥
  .  قصة الطائر املشوي ودعاء النيب - ٦
  . )٦( الراية يوم خيرب-رضي اهللا عنه- إعطاؤه - ٧
٨ -       الشمس لعلي بإذن اهللا   ، وستأيت مناقشة كلٌّ منها    )١( بعد أن غربت   -رضي اهللا عنه  - أن اهللا رد 

                                                                                                                         

عائشة بنت الصديق، وحفصة بنـت الفـاروق        : الضمري هنا يعود إىل أمِي املؤمنني وزوجتيه رضي اهللا عنهما         ) 1(
  .رضي اهللا عنهم

  . رضي اهللا عنهما-بكر الصديق وعمر الفاروق يعين الشيخني أبا ) 2(
  ).١٦٤القاموس ص (إليه أقبل أي: أكب عليه) 3(
 يف -من أصحاب احلـسن العـسكري  - جعر الصفّار أبو أيضا وأخرجه   -واللفظ له - ١/٢٩٦أصول الكايف   ) 4(

  ). ؤمننيأمري امل(باب يف ذكر األبواب اليت علّم رسول اهللا ) ٣٢٣: ص(بصائر الدرجات الكربى 
الكشكول فيمـا جـرى   :  يف كتابه-من علماء الرافضة يف القرن الثامن- حيدر بن علي احلسيين العاملي  :هو) 5(

  ). ٩٢ - ٨٥ص (على آل الرسول 
 مـن احلديبيـة،     صلى اهللا عليه وسـلم    غزوة خيرب كانت يف أول سنة سبع من اهلجرة، وذلك عقب رجوعه             ) 6(
  ).٦/٢٤٩ -لتركي  بتحقيق ا-البداية والنهارية (
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  . تعاىل
  املناقشة

 فأقلّ ما يقال فيهما أمـا       -رمحه اهللا - أما بالنسبة للخربين املرويني عن جعفر الصادق         :أولًا
رمحه - وذلك النقطاع سنديهما، حيث إن راوي اخلربين جعفرا  -إن مل يكونا موضوعني   -ضعيفان  

هذا إذا غـضينا    . رضي اهللا عن اجلميع   -ا   وال الشيخني وال علي     مل يدرك هو وال أبوه النيب        -اهللا
  الطرف عن أحوال بقية رجال إسناديهما، فكيف بنا إذا تتبعنا أحواهلم من حيث الضبط والعدالة؟

 يف  )٢(فاحلقيقة أم من ااهيل الغالة كما نص على ذلك آية اهللا العظمى أبو الفضل الربقعـي               
  !)٣(نقضه كتاب الكايف

  : )٤(ا احتجوا به من املناقب فاجلواب عنها كاآليت أما بالنسبة مل:ثانيا
  . )٥( فقد تقدم احلديث عنه وال داعي لتكراره-رضي اهللا عنه- أما عن دعوى سبق إسالم علي - ١

إن سبب ذلك هو    :  فنقول -رضي اهللا عنهم مجيعا   -وأما كونه مل يشرك باهللا قط، خبالف الشيخني         
 فإن سائر أطفال الصحابة ممن -رضي اهللا عنه-مما اختص به كونه قد أسلم قبل البلوغ، وليس ذلك    

طرأ اإلسالم عليهم كانوا على مثل حاله، بل كل مولود يف اإلسالم إىل قيام الساعة الصاحل منـهم                  
  . والطاحل، ينطبق عليه كونه مل يشرك باهللا طرفة عني

                                                                                                                                     
  . ٢٠١ - ١/١٥١، والصراط املستقيم للبياضي ٩٢ - ٨٥ الكشكول للعاملي ص :انظر يف هذه وغريها) 1(
 قـم   أهل رافضيا من    ن بن الرضا الربقعي القمي، كا     أمحد السيد   اإلسالم الفضل بن احلسن بن حجة       أبو :هو) 2(

وهـو يف   (كسر الـصنم    : لرفض والتشيع، من مؤلفاته الكثرية     يهديه اهللا للحق وينبذ ا     أنبإيران ومن علمائها قبل     
ترمجته يف آخر   : انظر(م  ١٩٩٢، تويف عام    اإلسالمي، ودروس من الوالية، والنظام اجلمهوري       )نقض أصول الكايف  

  ). ٤٠٢ - ٣٧٣كسر الصنم ص : كتابه
  ). ٢٣٠ و ٢٢٣ :ص أليب الفضل بن احلسن الربقعي القمي،) أصول الكايف: نقض كتاب(كسر الصنم ) 3(
، )١٩٨-٨/١٦٥(، و   )٣٨٥ - ٧/٣٧١(، و   )٥٠ - ٣٦، و   ٢٦ - ٥/٢٥(» منهاج السنة النبوية   «:راجع) 4(

، و ١٦٥ - ١٦٤ :ص، وخمتصر التحفة االثين عـشرية،      ٢٣١ - ٢٠٩واحلجج الباهرة جلالل الدين الدواين، ص       
١٨٠ .  

  .٢٦٦ص : انظر) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١١٩ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

إلسالم جيب ما قبله، بل إن من       كما أن سبق الكفر إلسالم املرء ليس قدحا فيه بإمجاع املسلمني، فا           
واهللا -أسلم بعد كفره مائة عام هو ومن كان مسلما من تسعني بطنا متساويان يف اإلسالم، وهلـذا     

، أن املنهي عنه تـسمية  )١(وال تنابزوا باأللقاب﴾  ﴿:  كان من أوجه تفسري قول اهللا عز وجلَّ        -أعلم
  . )٢(اإلنسان بعد إسالمه بدينه السابق

 أيضا مل يعبد األصنام قط، إذ كان من الذين          -رضي اهللا عنه  -هذا باإلضافة إىل أن أبا بكر الصديق        
  . )٣(رفضوا عبادا يف اجلاهلية

﴿يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا ناجيتم الرسولَ       :  أما ما ذكروه عن آية النجوى، وهي قوله عز وجلَّ          - ٢
 يوا بمقَةً   فَقَددص اكُموجن يدي سخت بقوله تعاىل يف اآلية اليت بعدها        )٤( اآلية ﴾نوقد ن ، : مفَقْتأَأَش﴿

           كُملَيع اللَّه ابتلُوا وفْعت قَاٍت فَِإذْ لَمدص اكُموجن يدي نيوا بمقَدلكن بعد أن عمل     )٥( اآلية ﴾أَنْ ت ،
 ا أمري املؤمنني علي-٦(ي اهللا عنهرض( .  

رضي اهللا -فال شك أن هذه منقبة عظيمة له، لكن ذلك ال يعين ضرورةً تفضيله على أيب بكر وعمر        
  . عن اجلميع

وذلك أن اهللا تعاىل جعل نسخ اآلية بعد تقدمي علي الصدقة بني يدي جنواه، فلم يأمث أحد، ال أبـو                    
 النسخ، بل إنه سبحانه وتعاىل قـد أبـاح           بكر وال عمر وال غريمها بترك الصدقة لدى مناجاته بعد         

: املناجاة من غري تقدمي صدقة قبل نسخ اآلية الكرمية ملن مل جيد، وهلذا قال عز وجلَّ يف اآلية نفسها                  
﴿ِحيمر غَفُور وا فَِإنَّ اللَّهِجدت فَِإنْ لَم﴾ .  

- أن يتناسون إنفاق الصديق      مث إن صدقة النجوى هذه مل تتجاوز درمهًا أو درمهني، فكيف ينسون           
ما نفعين مال قط ما نفعين مـال أيب  «: حىت قال النيب !  آالف الدراهم والدنانري؟  -رضي اهللا عنه  

                                                                                                                         

  . ١١: سورة احلجرات) 1(
  ). ٧/٢٢٦(د املسري البن اجلوزي،  زا:انظر) 2(
  . ١٢٨ :ص ملال علي القاري،  حنيفة األعظم يف أبوي الرسول أيب أدلة معتقد :انظر) 3(
  . ١٢: سورة اادلة) 4(
  . ١٣: سورة اادلة) 5(
، »صحيح عل شرط الشيخني ومل خيرجـاه      «: ، وقال )٢/٥٢٤(للحاكم  » املستدرك على الصحيحني   «:انظر) 6(

  . »التلخيص«ه الذهيب يف ووافق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٢٠ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . )١(»بكر
، فاجلواب أن ذلك مقابل بقصة الغار، بل نـرى   يف فراشه -رضي اهللا عنه- وعن نوم علي  - ٣

  . الفراشأن املوقف يف الغار أرجح يف الفضل على النوم يف 
     يف نومه يف الفراش كانت كالفادية، إذ كان وحده، فاخلطر           -رضي اهللا عنه  -وذلك أن نفس علي 

 يف الغار، ألن العدو لو  إذ كان مع النيب      -رضي اهللا عنه  -عليه أقل من اخلطر على نفس الصديق        
             ـا     وجد الفادي مبفرده مل يقتله، بينما وجود الفادي مع من يطلب العدو قتله يعرمـا معض حيا

  . للخطر
 عليا على منكبه، فهو يف قصة طويلة أُوردها كما رواها اإلمـام أمحـد                أما محل الرسول     - ٤

 حىت أتينا الكعبـة،     انطلقت أنا والنيب    :  قال -رضي اهللا عنه  -عن أيب مرمي عن علي      .. «: وغريه
 به فرأى مين ضعفًا، فـرتل،       ، وصِعد على منكيب فذهبت ألض     »اجلس«: فقال يل رسول اهللا     
فنـهض يب،  : فصعدت على منكبيه، قـال : قال» اصعد على منكيب  «:  وقال وجلس يل نيب اهللا     

فإنه يخيلُ إيلَّ أين لو شئت لنلت أفق السماء، حىت صعدت على البيت، وعليه متثال صـفٍْر أو                  :قال
  اِولُهأُز حاٍس فجعلتمنه قال يل            عن ميينه وعن مشا    )٢(ن له، وبني يديه ومن خلفه، حىت إذا استمكَنت

فقذفت بِه، فتكسر كما تتكسر القوارير، مث نزلـت، فانطلقـت أنـا           » اقِذف به «: رسول اهللا   
  . )٣(» نستبق حىت توارينا بالبيوت، خشيةَ أن يلقانا أحد من الناسورسول اهللا 

 مث إنه مع ذلك ليس فيه ما يدل على          -وهلذا أوردته كاملًا  -  فاجلواب أنَّ احلديث ضعيف منكَر املنت     
، لذلك ال يكون )٥(، وغريها)٤( حيمل الصبيان يف الصالةأفضلية علي من أي وجٍه، فقد كان النيب  

                                                                                                                         

، )١/٣٦(» الـسنن «، وابن ماجه يف   )١/٦٥(» فضائل الصحابة «، ويف   )٢/٢٥٣(» املسند« يف   أمحدأخرجه  ) 1(
  ).١٥/٢٧٣(» صحيحه«وابن حبان يف 

  ). ١٣٠٧ :صالقاموس، (عاجله وحاوله وطالبه، : أيزاوله مزاولةً وِزوالًا، ) 2(
بإسناٍد آخر،  ) ٢/٣٩٨(» املستدرك« بإسناٍد ضعيف، وأخرجه احلاكم يف       )١/٨٤(» املسند«أخرجه أمحد يف    ) 3(

، فهـو   »إسناده نظيف، واملنت منكـر    «: ، واستدرك عليه الذهيب بقوله    »صحيح اإلسناد ومل خيرجاه   «: وقال
  ).٤٣٠ و ٢/٧٤(حديث ضعيف، وانظر تعليق احملققني يف الطبعة احملققة للمسند 

  ). ١/٣٨٥«، ومسلم )١/١٩٣(» البخاري«: ، انظر)وهي بنت ابنته زينب (كحمله أمامة بنت أيب العاص) 4(
، ٣/١٣٧٠: البخـاري (» الصحيحني« كما يف حديث الرباء يف       -رضي اهللا عنهما  -كحمله احلسن بن علي     ) 5(

  ). ٤/١٨٨٣: ومسلم
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 فضلًا عن أن يكون ذلـك       -رضي اهللا عنه  -يف محله لعلي ما يوجب أن يكون ذلك من خصائصه           
  . كما تدعي الرافضةموجبا لتفضيله على الشيخني 

 ال يف مناقب ، فهذا يدخل يف مناقب رسول اهللا وألن محله لعلي إمنا كان لعجز علي عن محله     
  . رضي اهللا عنه-علي 

غري - أعظم من فضيلة من حيمله النيب، وقد ثبت أن بعض الصحابة كما أن فضيلة من حيمل النيب 
محل الرسول    -علي   والفرق بني  )١( يوم أحد ،       االثنني أنَّ ذاك نفع النيب      وهذا نفعه النيب ، ،

  .  وماله بالنفس واملال أعظم من انتفاع اإلنسان بنفسه ونفع النيب 
يا رب ختاطبين : خاطبين ربي يف املعراج بلغة علي، فقلت«:  قال وأما ما يروونه من أن النيب - ٥

ا من نورك، فاطّلعت على سرك فلم أجد إىل قلبـك    خلقتك من نوري وخلقت علي    : أم علي؟ فقال  
، وعلى  )٣(، فهو كذب، كذب، كذب    )٢(»أحب منه يف قلبك، فخاطبتك بلسانه كي يطمئن قلبك        

  . واضعه من اهللا ما يستحقه
        إىل الرسول -رضي اهللا عنه-مث أال ترى أنه يلزم من هذا أن يكون علي أحب  ،َّلجو زمن اهللا ع 

  . )٤(﴾أَلَا ِبِذكِْر اللَِّه تطْمِئن الْقُلُوب﴿ :مئن خبطابه أكثر من خطاب اهللا، وهو جلّ وعال يقولوأنه يط
  ! فما أضلَّ قوما يطعنون يف خري خلق اهللا

 أُهـدي لرسـول اهللا   «:  قال-رضي اهللا عنه- أما حديث الطائر املشوي، ولفظه عن أنس   - ٦
هم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي، فجاء علي، فدق الباب،           الل: طائر، فوضع بني يديه، فقال    

من ذا؟ فقال  : فقلت :   فقلت  ،إن النيب على حاجة، حىت فعل ذلك ثالثًا، فجاء الرابعـةَ،           : أنا علي
قد جئت ثالث مرات، فقال الـنيب       : ما حبسك؟ قال  : فضرب الباب برجله فدخل، فقال النيب       

                                                                                                                         

 أمحـد  مـسند :  على ظهـره يـوم أحـد يف    للنيب   -رضي اهللا عنه  - قصة محل طلحة بن عبيد اهللا        :انظر) 1(
صحيح على شرط   «: ، وقال )٣/٢٨(، ومستدرك احلاكم    )٦/٣٧٠(للبيهقي  » السنن الكربى «، و   )١/١٦٥(

  . وأقره الذهيب» مسلم ومل خيرجاه
  ). ١/٢٠٧(الصراط املستقيم للبياضي ) 2(
  ). ٥/٤٢(» منهاج السنة النبوية «:انظر) 3(
  . ٢٨: سورة الرعد) 4(
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 :١(»كنت أحب أن يكون رجلًا من قومي: فقلت: ما محلك على ذلك؟ قال( .  
 -رمحه اهللا-، وقد تناول »هذا حديث ال يصح«: فهو حديث موضوع ال أصل له، قال ابن اجلوزي

  . )٢(احلديث جبميع طرقه الستة عشر عن أنس، وطريق آخر عن ابن عباس، فبين ضعفها مجيعا
عات عند أهـل العلـم واملعرفـة حبقـائق     حديث الطائر من املكذوبات املوضو«: وقال ابن تيمية  

  . )٣(»النقل
صحيح علـى شـرط   «: وال يشكل على هذا كون احلاكم قد أخرج احلديث يف مستدركه، وقال        

ابن عياض ال أعرفه  ولقد كنـت  «: فقال» التخليص«فقد تعقّبه الذهيب يف ! »الشيخني ومل خيرجاه  
اكم أن يودعه يف مستدركه، فلما علّقت هذا الكتاب         زمانا طويلًا أظن أنَّ حديث الطري مل جيسر احل        

  . )٤(»رأيت اهلول من املوضوعات اليت فيه، فإذا حديث الطري بالنسبة إليها مساٌء
 استداركه هـذا احلـديث علـى      -رمحه اهللا -بل قد عد غري واحٍد من العلماء من أخطاء احلاكم           

  . )٥(الصحيحني
يف املستدرك شيء كثري علـى شـرطهما،        «: عموما» ركاملستد«وقال احلافظ الذهيب عن كتاب      

وشيء كثري على شرط أحدمها، ولعل جمموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن يف كثري مـن ذلـك       
أحاديث يف الظاهر على شرط أحدمها أو كليهما ويف الباطن هلا علل خفية مؤثرة، وقطعـة مـن                  

باقي الكتاب منـاكري وعجائـب، ويف   الكتاب إسنادها صاحل، وحسن، وجيد؛ وذلك حنو ربعه، و     
  . )٦(»غضون ذلك أحاديث حنو املائة يشهد القلب ببطالا

علما بأنه قد ورد عن احلاكم نفسه ما يفيد تضعيفه للحديث؛ حيث روى الذهيب بسنده إىل أيب عبد     
ـ             «: الرمحن الشاذياجي، قال   ديث كنا يف جملس السيد أيب احلسن، فسئل أبو عبد اهللا احلاكم عن ح

فهذه حكاية قوية، فما باله أخـرج حـديث الطـري يف            «: ، قال الذهيب  »ال يصح «: الطري، فقال 

                                                                                                                         

  . ٣٨/٣٥٠، وحبار األنوار ١/١٩٢ي  الصراط املستقيم للبياض:انظر) 1(
  ). ٢٣٧ - ١/٢٢٨(» العلل املتناهية «:راجع) 2(
  ). ٧/٣٧١(» منهاج السنة النبوية«) 3(
  ). ٣/١٤١(» املستدرك «:انظر) 4(
  ). ١٧/١٦٨(» سري أعالم النبالء للذهيب «:انظر) 5(
  ). ١٧/١٧٥(» السري«) 6(
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  . )١(»فكأنه اختلف اجتهاده! املستدرك
 إىل التشيع، فال غرابة     -رمحه اهللا - من ذكر ميل أيب عبد اهللا احلاكم         )٢(يضاف إىل هذا ما تقدم    
  . إذا يف تصحيحه ملثل هذا اخلرب

أحـب  «عن استدالل الرافضة ذا احلديث املوضوع على األفضلية، أن معـىن            ومما جياب به    
الذي أحببت أن يأكل منه، حيثُ كتبته رزقًا له، وليس ما يعنيه الرافضة مـن               : ، أي »خلقك إليك 

، وهذا واضح كون علي أحب اخللق إىل اهللا، إذ يلزم من ذلك كونه أحب إىل اهللا تعاىل من النيب        
  . البطالن
٧ -         فصحيحة ثابتة يف الصحيحني، وفيهـا       -رضي اهللا عنه  - أما قصة دفع راية خري إىل علي 
  . )٣(»ألعطني الراية غدا رجلًا يفتح اهللا على يديه حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله«: قوله 

  من الفضائل، لذا فإنـه -رضي اهللا عنه  -وهذا أصح ما روي ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب           
من أقوى ما يستدل به حمبو علي احلقيقيون من أهل السنة واجلماعة على النواصب الذين يتربءون منه 

  . وال يتولّونه
 فـإنَّ الوصـف     -رضي اهللا عنهم مجيعـا    -لكن ليس فيه ما يدل على أفضليته على الشيخني          

 ا بعلياهللا ورسوله وحيبه  بل إنَّ كل مؤمن -رضي اهللا عنه-املذكور يف احلديث ليس خمتص تقي حيب
  . اهللا ورسوله كذلك

٨ -       فقد تقدمت يف أول الرسالة مناقشة القـول،     -رضي اهللا عنه  - أما قصة رد الشمس لعلي 
  . )٤(وبيان كون القصة مصنوعة موضوعة، فلتراجع يف موضعها

الـصحيحة،  إحقاق احلق وإبطال الباطل، وتسمية األشياء بأساميها        : وعلى كلٍّ، فاملقصود هنا   
      ا   -وإنزال كل من الشيخني وعليحيث أنزهلم اهللا ورسوله    -رضي اهللا عنهم مجيع  من غري إفراط 

يف أحٍد منهم وتفريط يف حق غريه، فكلهم أهل اخلري والفضل، وأئمتنا يف الدين وقدوتنا، وكمـا                 
وواليته هللا وعلـو    فضل علي   «: -رضي اهللا عنه  -يقول أحد حمبي أمري املؤمنني علي بن أيب طالب          

                                                                                                                         

  ). ١٦٩ - ١٧/١٦٨(املصدر نفسه ) 1(
  ).٩٥ص  (:انظر) 2(
  ). ٤/١٨٧٢(» مسلم«، و )٣/١٠٩٦(» البخاري «:انظر) 3(
  ).يف وضع الرافضة لألحاديث (١٨٤: ص:انظر) 4(
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مرتلته عند اهللا معلوم، وهللا احلمد، من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيين، ال يحتاج معها إىل كذٍب وال                  
  . )١(»إىل ما ال يعلم صدقُه

ويكفي يف الرد على من يدعي أفضلية علي على الشيخني، وجيعل عدم القول ذا مأخذًا على                
      قـال )٢( نفسه فيما رواه عنه ابنه حممد بن احلنفية   -رضي اهللا عنه  -غريه، ما قد قاله علي  :»  قلـت

مث عمر، وخـشيت أن     : مث من؟ قال  : أبو بكر، قلت  : ؟ قال أي الناس خري بعد رسول اهللا       : أليب
  . )٣(»ما أنا إال رجل من املسلمني: مث أنت؟ قال: عثمان، قلت: يقول

ال يفضلين أحد على «: -رضي اهللا عنه-شيخني توعدهم بقوله وملا بلغه أن أناسا فضلوه على ال   
  . )٤(»أيب بكر وعمر إال جلدته حد املفتري

فرضي اهللا عن أيب بكر، ورضي اهللا عن عمر، ورضي اهللا عن أيب احلسن علي، وعـن سـائر                   
  . ، وجزاهم مجيعا عنا وعن املسلمني خرياصحابة رسول اهللا 

* * *  

                                                                                                                         

  ). ٨/١٦٥(» منهاج السنة النبوية«الكالم لشيخ اإلسالم يف ) 1(
بـين   حممد بن علي بن أيب طالب، املعروف بابن احلنفية، حيث كانت أمه أمةً سوداء سندية من سـبي                    :هو) 2(

البدايـة والنهايـة    (هــ   ٨١حنيفة كان من سادات قريش ومن الشجعان املشهورين، تويف باملدينة سـنة             
١٢/٣١٣ .(  

  ).٤/٢٠٦(» السنن« وأبو داود يف -واللفظ له-) ٣/١٣٤٢(» صحيحه«أخرجه البخاري يف ) 3(
  ). ١/٨٣: (، وانظر أيضا)١/٢٩٤(» فضائل الصحابة«أخرجه اإلمام أمحد يف ) 4(
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  ساملطلب الساد
  القول بكفر أبوي رسول اهللا 

فهذه نقطة أخرى من نقاط اخلالف بني الروافض وأهل السنة، ومما ينتقد به الرافـضة األئمـة    
األربعةَ ومن تبعهم على احلق الذي معهم، وحيتجون على إميام بأدلٍة واهيٍة وهاء بيت العنكبوت،               

  : وهي
تقلّبك يف ظهـور    : إنَّ معناه : فقالوا ،)١(﴾ي الساِجِدين وتقَلُّبك فِ ﴿:  تأويلهم لقول اهللا تعاىل    -

 مل   وأن حممدا    )٢(! إىل عبد اهللا، مل يكن فيهم من سجد لغري اهللا          -عليه السالم -املوحدين من آدم    
أو مؤمن ،٣(يلده إال نيب، أو وصي نيب( .  

 أنا وأنت نـركض يف      مل أزل «: -رضي اهللا عنه  - أنه قال لعلي      حديث مرفوع إىل النيب      -
  . )٤(»األصالب الطاهرة إىل عبد اهللا وأيب طالب، مل تدنسنا اجلاهلية بأرجاسها وسفاحها

: أن اهللا تعاىل أوحى إليـه  !  يرفعه إىل النيب  -رضي اهللا عنه  - وآخر مسند إىل الصادق      -
لب صلب أبيك عبد    أني قد حرمت على الناٍر صلٍب أنزلك، وبطن محلك، وِحجٍر كفلك، فالص           «

  . )٥(»اهللا بن عبد املطلب، والبطن الذي محلك فآمنة بنت وهٍب، وأما حجر كفلك فحجر أيب طالب
 لشفعت  )٦(لو قد قمت املقام احملمود    «:  أنه قال   وثالث مسند إليه أيضا ومرفوع إىل النيب         -

  . )٧(»يف أيب وأمي وعمي، وأٍخ كان يل يف اجلاهلية

                                                                                                                         

  . ٢١٩: سورة الشعراء) 1(
، وجممـع البيـان     ٨/٦٨، والتبيان للطوسـي     ١/٣٠٤تفسري فرات الكويف    :  من كتب التفسري عندهم    :انظر) 2(

  .٤/٦٩، ونور الثقلني للحويزي ٤/٢٠٦للطوسي 
  .١/٣٤١ الصراط املستقيم للبياضي :انظر) 3(
  . ١/٣٤١املصدر نفسه ) 4(
  . ١/٣٤١تقيم للبياضي ، والصراط املس١/٤٤٦أصول الكايف ) 5(
  ].٧٩: سورة اإلسراء[ ﴾عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا﴿: إشارة إىل قول اهللا تعاىل) 6(
، والبحـراين يف الربهـان      ٤/٩٥، ونقله عنه كل من الكاشاين يف الـصايف          ٢/٢٥أخرجه القمي يف تفسريه     ) 7(

  . ٤/١٣٣، واحلويزي يف نور الثقلني ٤/٢٣٠
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  . ، وسوف أعرج عليها بإذن اهللا تعاىل أثناء املناقشة)١(خرى يذكرها غريهمإىل جانب أدلة أ
  )٢(املناقشة

 أن القول بكفرمها ليس عن هوى، وإمنا لثبوت األحاديث النبوية يف ذلك ثبوتـا يقينيـا،            :أولًا
  . )٣(وانعقاد اإلمجاع عليه

، »يف النار «:  أين أيب؟ قال   يا رسول اهللا  : أن رجلًا قال  «: -رضي اهللا عنه  -فعن أنس بن مالك     
  . )٤(»إن أيب وأباك يف النار«: فلما قفّى دعاه فقال

ومها -جاء ابنا مليكة    «:  يف حديث طويل، وفيه    -رضي اهللا عنه  -وكذلك ما رواه ابن مسعود      
يا رسول اهللا، إن أمنا حتفظ على البعل، وتكـرم الـضيف، وقـد وأدت يف                :  فقاال -من األنصار 
 ، فقاما وقد شق ذلك عليهما، فدعامها رسـول اهللا           »أمكُما يف النار  «: ن أمنا؟ قال  اجلاهلية، فأي 
  . )٥(»إن أمي مع أمكما«: فرجعا، فقال

 زار النيب  «:  قال -رضي اهللا عنه  - ربه يف زيارة قرب أمه، عن أيب هريرة          وحديث استئذانه   
ت ريب يف أن أستغفر هلا فلم يـؤذن يل،  استأذن: قرب أمه فبكى وبكى من حوله، فقال رسول اهللا          

                                                                                                                         

التعظيم واملنة يف أن أبوي رسول اهللا       : ممن ذهبوا مذهبهم يف هذه املسألة، كاإلمام السيوطي رمحه اهللا يف          : أعين) 1(
يف اجلنة، ورسائل أخرى له يف هذا املوضوع  .  

 - ١/١٦٢(، وتفسري ابن كثري     )٣٢٥ - ٤/٣٢٤(، و   )١٤٧ - ١/١٤٦(» جمموع فتاوى ابن تيمية    «:راجع) 2(
  .  ملال علي القاريأدلة معتقد أيب حنيفة األعظم يف أبوي الرسول : ، وكتاب)٢/٣٩٤(، و )٣

فاخلالف من الالحق ال يقدح يف اإلمجاع السابق، سـواء  «أما خالف بعض املتأخرين فال يؤثر على اإلمجاع،         ) 3(
  . ٨٤: أدلة معتقد أيب حنيفة، للقاري، ص. »يكون من جنس املخالف أو صنف املوافق

بيان أن من مـات     : ، باب )١/١٩١(» الصحيح«، ومسلم يف    )٢٦٨ و   ٣/١١٩(» املسند«ه أمحد يف    أخرج) 4(
، )٤/٢٣٠(» الـسنن « وأبـو داود يف  -واللفـظ لـه  -) وال تنفعه قرابة املقربني .. على الكفر فهو يف النار   

  ). ٧/١٩٠(» الكربى«والبيهقي يف 
صـحيح  «:  وقـال  -واللفظ له -) ٢/٣٩٦(» ملستدركا«، واحلاكم يف    )١/٣٩٨(» املسند«أخرجه أمحد يف    ) 5(

، إال، احلديث »ال واهللا، فعثمان ضعفه الدارقطين، والباقون ثقات   «: ، وتعقبه الذهيب بقوله   »اإلسناد ومل خيرجاه  
أدلة معتقد أيب حنيفة يف أبوي الرسول؛ الشيخ مشهور بن حـسن بـن        : انظر كالم حمقق  (صحيح بشواهده،   

  ). ٧٢ - ٧١سلمان ص 
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، وغـري ذلـك مـن       )١(»واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل؛ فزوروا القبور فإا تذكّر املـوت            
  . األحاديث
 أن كل ما استدل به املخالف يف هذه املسألة ضعيف، ال يصلح للمعارضة، وفيما يلي بيان :ثانيا
  : ذلك
 فإن كلَّ ما جاء يف تأويله عنـد أهـل           ،﴾قَلُّبك ِفي الساِجِدين  وت﴿:  بالنسبة لقوله تعاىل   - ١

  : التأويل والتفسري ينحصر يف أربعة أقوال
  . تقلّبك يف الركوع والسجود والقيام مع املصلّني: األول
  . أنه يراك وحدك ويراك يف اجلماعة: مبعىن

  . وهذا قول األكثرين
  .  أخرجك نبياتقلّبك يف أصالب األنبياء حىت: والثاين
  . تصرفك يف ذهابك وجميئك يف أصحابك املؤمنني: والثالث
  . )٢(ترى أيها النيب من خلفك بقلبك يف صالتك كما ترى بعينك من قدامك: أن املعىن: والرابع

أما ما ذكره الرافضة فهو حتريف للكلم عن مواضعه، ومل يقل به أحد من أئمة التفسري وعلماء                 
ح بعض مفسري القوم أيضا إىل ضعفه؛ حيث حكى األقوال املتقدمة الذكر يف تفسري              التأويل، بل أمل  
  . )٣(فذكر ذلك القول الضعيف» وقال قوم من أصحابنا«: اآلية، مث قال

إخل، فغري معروٍف » ..مل أزل أنا وأنت نركض يف األصالب الطاهرة  «:  أما بالنسبة حلديث   - ٢
:  قـال   أنـه    -على ضعٍف فيه  -فض ووضعهم، وإمنا املعروف     ذا اللفظ، وأظنه من صنع الروا     

، )٤(»خرجت من نكاح ومل أخرج من سفاح، من لدن آدم مل يصبين من سفاح أهل اجلاهلية شيء    «

                                                                                                                         

  . ، وقد تقدم خمتصرا)١/٥٠١(، وابن ماجه ٢/٦٧١( وصحيح مسلم -واللفظ له-) ٢/٤٤١(مسند أمحد ) 1(
  ). ٣/٣٥٢(وتفسري ابن كثري ) ١٣/١٤٤(، وتفسري القرطيب )٦/٥٦(البن اجلوزي » زاد املسري «:انظر) 2(
  . ٨/٦٨ التبيان يف تفسري القرآن للطوسي :انظر) 3(
، وابن سعد يف الطبقات     ٦/٣٠٣(» املصنف«، وابن أيب شيبة يف      )٧/٣٠٣(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف     ) 4(

فيه حممد بن   «): ٨/٢١٤(» امع«، قال اهليثمي يف     )٥/٨٠(» األوسط« والطرباين يف    -واللفظ له - ١/٦١(
  . »جعفر بن حممد بن علي، صحح له احلاكم يف املستدرك، وقد تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات
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 قد ولد من نكاح ال من سفاح، فأين الدليل على إميـان أبويـه   فتبين ذا أن املقصود هو كونه   
  ! فيه؟

يا رسول اهللا، أين كنت وآدم يف       : قلت:  قال -ضي اهللا عنهما  ر-وحديث آخر عن ابن عباٍس      
كنت يف صلبه، وأُهبط إىل األرض، وأنا يف صلبه، وركبت السفينة يف صلب أيب نوح،               : اجلنة؟ قال 

وقذف يب يف النار، يف صلب  أيب إبراهيم، مل يلتق يل أبوان قط على سفاح، مل يزل يـنقلين مـن                      
، وهـو   »إخل.. م النقية، مهذبا ال تتشعب شعبتان إال كنت يف خريمها         األصالب الطاهرة إىل األرحا   

  . )١(أيضا حديث موضوع
، فهو أيـضا موضـوع      »إخل.. إين قد حرمت النار على صلب أنزلك      «:  وكذلك حديث  -٣

  . مكذوب
   )٣(»فيه غري واحد من اهولني«:  يف الترتيه)٢(قال ابن عراق

أيب «اموا بتحريف آخر يف هذا احلديث املوضوع فجعلوا اسـم           ويالحظ هنا أن الروافض قد ق     
  !!! »عبد املطّلب«موضع » طالب
 واحلديث األخري يف الشفاعة ألبويه ولعمه، وأٍخ له من الرضاعة، ليس بأحسن حالًا مـن                - ٤

 وقال -رضي اهللا عنهما-من حديث ابن عباس » التاريخ«سابقيه، فقد أخرجه اخلطيب البغدادي يف 
عن خطاب بن عبد الـدائم،      ] حممد بن فارس املعبدي   : يعين[رواه  «: إنه حديث باطلٌ، مث قال    : فيه

: وهو ضعيف يعرف برواية املناكري عن حيىي بن املبارك الشامي الصنعاين، وهو جمهول، وقال فيـه               
  . )٤(»، ومنصور بن املعتمر ال يروي عن ليث بن أيب سليم»عن منصور، عن ليث«

                                                                                                                                     
ه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـه                      وفي: قلته انقطاع؛ إذ مداره على حممد بن علي الباقر وهو مل يسمع من جد

وله طرق أخرى مجعهـا ودرسـها الـشيخ    ). ٦/٣٣٠(» إرواء الغليل«كما صرح بذلك العالمة األلباين يف     
  . تعاىل أعلم، ومن مثَّ حكم عليه باحلسن لغريه، واهللا )٣٣٤ - ٦/٣٢٩(» اإلرواء«األلباين يف 

  ). ١/٣٢١(البن عراق، » ترتيه الشريعة«، و )١/٢٨١( موضوعات ابن اجلوزي :انظره يف) 1(
هـ بساحل بريوت، نـزل     ٩٠٧ سعد الدين علي بن حممد بن علي بن عراق الكناين الشافعي، ولد سنة               :هو) 2(

  . )٨/٣٣٧الشذرات (هـ ٩٦٣: املدينة املنورة وويل خطابة املسجد النبوي، ت
  ). ٢٤٨ - ٦/٢٤٧(» اللسان«، و )٤/٣٦٨(» ميزان االعتدال«: ، وانظر أيضا)١/٣٢٢.. (ترتيه الشريعة) 3(
  ). ٢/٤٠٠(» لسان امليزان«ترمجة خطّاب بن عبد الدائم هذا يف : ، وراجع)١٦٢ - ٣/١٦١(» تاريخ بغداد«) 4(
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ويف سنده الوليد بن سلمة، قال      .. وجاء من حديث ابن عمر مرفوعا     : قلت«: وقال ابن عراق  
بل كذّاب، كما قال غري واحٍد من احلفاظ، وأظن هذا من أباطيله، مع أنه لو               : قلت. »منكر«: متام

  . )١(»ثبت حمل على الشفاعة يف ختفيف العذاب، كما صح يف أيب طالب
  . )٢( حالفاحلاصل أنَّ احلديث موضوع على كلّ

هذا من حيث سند احلديث، أما من حيث املنت فال حجة فيه للرافضة علـى مـدعاهم، بـل           
- مع من هو جممع على كفره، وهو عمه أبو طالٍب            احلديث حجة عليهم، إلدراكه أبوي النيب       

  . كما سوف يأيت إن شاء اهللا
 من أهل   ن أبوي الرسول    أ:  فأشهرها اثنان؛ األول   -غري ما مضى  - أما عن أدلة أخرى      - ٥
  . حديث إحيائهما بعد موما، وإمياما بالنيب : ، والثاين)٣(الفترة

فالقول بأما من أهل الفترة ال يتعارض مع القول مبوما على الشرك، املصرح به يف احلـديث   
  . الصحيح الصريح، إذ ال عربة بالداللة يف مقابلة التصريح

:  يف حقّهم نص صريح وصحيح بكوم من أهل النار، ومن هؤالء           فمن أهل الفترة من قد ورد     
ولقد رأيت جهنم حيطم بعضها بعـضا حـني رأيتمـوين           «: عمرو بن حلي الذي قال فيه النيب        

  . )٤(»تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن حلي وهو الذي سيب السوائب
يف النار، وكـان أول مـن    رأيت عمرو بن عامر بن حلي اخلزاعي جير قصبه          «: وقال أيضا   
 هي اليت كانوا يـسيبوا      -كما ورد يف احلديث نفسه    -، والسائبة من احليوان     )٥(»سيب السوائب 

 إمنا هو من هذا الباب أيضا، واهللا تعـاىل          آلهلتهم، فال حيمل عليها شيء، وما ورد يف حق أبويه           
  .أعلم

                                                                                                                         

  ). ١/٣٢٢(ن عراق الب» ترتيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة«) 1(
  ). ١/٢٨٤(» موضوعات ابن اجلوزي«: وانظر) 2(
أي الفترة ما بني عيسى ونبينا حممد عليهما الصالة والسالم، وقد اختلف يف مدا، والراجح أا ستمائة عام،                  ) 3(

 رضي  يف ذلك حديثًا موقوفًا على سلمان     ) ٣/١٤٣٥(، وقد روى البخاري     )٢/٣٥( تفسري ابن كثري     -انظر  
  . اهللا عنه، واهللا أعلم

  ). ٢/٦١٩( ومسلم -واللفظ له-) ١/٤٠٦(» صحيحه«أخرجه البخاري يف ) 4(
  ). ٣/١٢٩٧(» صحيح البخاري«) 5(
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ر ال يسوغ فيه االجتهاد وال يثبـت باالسـتنتاج   ومعلوم أنَّ الشهادة لألعيان باجلنة أو بالنار أم 
العقلي، بل ال بد فيه من خرب عن املعصوم، وهلذا فإنَّ الواجب هنا الوقوف عند النصوص الـواردة،        
واعتبارها خمصصةً لعموم احلكم الشامل لباقي أهل الفترة من أنهم يف الدنيا معذورون بالفترة، وأنّ               

  . )١(اهللا سيمتحنهم يوم القيامة
 فقولٌ مصادم للنـصوص، ويعـد       -مع ورود ضد ذلك يف نص صحيح      -أما القول بنجاما    

  . اجتهادا يف مقابلة النص، وهو أمر مستهجن ممنوع يف الشرع
أما مسألة اإلحياء، فليس فيها حديث صحيح ساملٌ يصلح به االحتجاج، فقـد سـئل شـيخ                 

مل يصح ذلك عن أحٍد من أهل احلديث،        «:  قائلًا  عن ذلك، فأجاب   -رمحه اهللا -اإلسالم ابن تيمية    
        خمتلَق فقون على أنَّ ذلك كذبفال نزاع بني أهل املعرفـة أنـه مـن أظهـر           .. بل أهل املعرفة مت

املوضوعات كذبا، كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك يف الكتب املعتمـدة يف احلـديث؛ ال يف              
  . )٢(»حنو ذلك من كتب احلديث املعروفةالصحيح، وال يف السنن وال يف املسانيد، و

  :  إىل أمور أخرى مهمة يف كشف حقيقة هذا اخلرب، منها-رمحه اهللا-مث أشار 
 أنَّ ذلك لو وقع لكان مما تتوافر الدواعي على نقله ونشره، إذ هو من أعظم األمور خرقًا                  :أولًا

جهة إميان املرء بعد املوت، فلما مل للعادة، سواء من جهة إحياء من قد مات قبل يوم القيامة، أو من          
  . يروه أحد من الثقات، علم أنه مصنوع موضوع

 عند مكّة، وأما أبوه فلم      )٣( زار قرب أمه عام الفتح؛ ألنه كان بطريقه باحلجون          أن النيب    :ثانيا
  !؟)٤(هإنه أُحيي ل:  قربه؛ ألنه مدفون بالشام يف غري طريقه، فكيف يقاليكن قربه هناك، ومل يزر 

مع عدم  -؛ إذ كل ما يذكر يف ذلك        وهذه نقطة أخرى مهمة يف إبطال دعوى إحياء أبويه          

                                                                                                                         

أضواء «، و )٣١ - ٣/٣٠(تفسري ابن كثري    : وهذا ما رجحه احملقّقون من أهل العلم يف حكم أهل الفترة، انظر           ) 1(
  ). ٤٨٤ - ٣/٤٨١( للشيخ حممد األمني الشنقيطي »البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن

  ). ٤/٣٢٤(» جمموع الفتاوى«) 2(
، وقال  »جبل بأعلى مكّة، عنده مدافن أهلها     : احلجون«): ٢/٢٢٥(» معجم البلدان «قال ياقوت احلموي يف     ) 3(

لسان امليزان  : راجع. (إن أمه إمنا ماتت ودفنت باألبواء بني مكّة واملدينة وليس باحلجون، واهللا أعلم            : بعضهم
٤/٩٢ .(  

  ). ٣٢٦ - ٤/٣٢٥(» جمموع الفتاوى «:انظر) 4(
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ته كما أسلفتيقتصر فقط على إحياء أمه ملا زار قربها-صح  .  
العالمة ابـن  : وقد نص غري واحٍد من أساطني هذا الفن على ضعفه ونكارته، أو وضعه؛ منهم             

  . )٥(، واإلمام ابن عراق)٤(، وابن حجر)٣(وابن كثري، )٢( واحلافظ الذهيب)١(اجلوزي
 مما يزيد يف احتمال     -رضي اهللا عنها  -والغريب أنَّ احلديث جيعلونه من رواية أم املؤمنني عائشة          
 إبعادا لتهمة وضعه   -رضي اهللا عنها  -كون الرافضة هم وراء وضع هذا احلديث؛ فنسبوه إىل عائشة           

  . )٦(عنهم
فهل جيوز أن يعارض حديثٌ صحيح ثابت يف احلكم على أبويه بأما         : أقولوبعد كل ما تقدم     

احملقّقني منهم،  إنه ضعيف باتفاق احملدثني  بل وموضوع عند         : يف النار حبديٍث واٍه، أقل ما يقال فيه       
   !وخمالف للقرآن عند املفسرين؟

، فهو كذلك )٧(سنة الصحيحة واإلمجاع، كما كان خمالفًا لل أن القول بإميان أبوي النيب :ثالثًا
  . خمالف لكتاب اهللا عز وجلَّ

ولَا الَّـِذين   ﴿: حيث إن اهللا تعاىل قد نص على أنه ال توبة ملن مات وهو كافر، فقال عز وجلَّ                
كُفَّار مهونَ ووتما)٨(﴾يوقال أيض ، :﴿ا رلَم مهانِإمي مهفَعني كي فَلَم لَتخ ةَ اللَِّه الَِّتي قَدنا سنأْسا بأَو

  . )٩(﴾ِفي ِعباِدِه وخِسر هناِلك الْكَاِفرونَ
فأخرب سبحانه وتعاىل أن سنته يف العباد عدم نفع اإلميان بعد رؤيـة البـأس، فكيـف بعـد                   

  . )١٠(!املوت؟
                                                                                                                         

  ). ٢٨٤ - ١/٢٨٣(» املوضوعات «:انظر) 1(
  ). ٢/٦٨٤(» امليزان «:انظر) 2(
  ). ٢/٣٩٤(» تفسري ابن كثري «:انظر) 3(
  ). ٩٢ - ٤/٩١(» لسان امليزان «:انظر) 4(
  ). ٣٣٣ - ١/٣٣٢(» ترتيه الشريعة «:انظر) 5(
  . ٩٠: نبه على هذا العلّامة مال على القاري يف أدلة معتقد أيب حنيفة، ص) 6(
  ). ٢/٣٩٤(، وتفسري ابن كثري )٤/٣٢٥(» جمموع الفتاوى «:ينظر) 7(
  . ١٨: سورة النساء) 8(
  . ٨٥: سورة غافر) 9(
  ). ٤/٣٢٥(» وىجمموع الفتا«، و )١/٢٤(للقرطيب » التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة «:انظر) 10(
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إمـا  : ناقضا واضحا؛ فتارةً يقولون وجناما ت وهلذا فقد تناقض القائلون بإميان أبويه     :رابعا
  . مؤمنان من األصل؛ ألما من أهل الفترة، أو لكوما من آباء النيب

: ، وثالثةً يقولون  بل كانا كافرين، لكنهما أحيامها اهللا بعد موما فآمنا به           : وأخرى يقولون 
  ! مةما كانا مؤمنين وال كانا كافرين، بل جاهلين فيمتحنان يوم القيا

 هدما صرحيا لقاعدة من أهم قواعد الدين، وركيـزة   أن يف القول بنجاة أبوي النيب  :خامسا
 هو الشرط األول واألساسي     من أهم ركائز االعتقاد، وهي أن اإلميان باهللا تعاىل وحده وبرسوله            

  . )١(عرقيةيف جناة املرء من النار وفوزه باجلنة، وأال اعتبار يف اإلسالم رد النسبة ال
أحبونـا هللا؛  ! وحيكم«:  لرجٍل من الرافضة   )٢(فقد قال احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب         
إنكم قرابة رسول اهللا، وأهل     : فقال له رجل  : فإن أطعنا اهللا فأحبونا، وإن عصينا اهللا فأبغضونا، قال        

بغري طاعة اهللا، لنفع بذلك من هـو  لو كان اهللا مانعا بقرابٍة من رسوِل اهللا أحدا  ! وحيك: بيته، فقال 
أقرب إليه منا؛ أبا وأما، واهللا إين ألخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفني، وإين ألرجو أن                 

اتقوا اهللا وقولوا فينا احلق، فإنه أبلغ فيما تريدون، وحنن نرضى ! يؤتى احملسن منا أجره مرتني، ويلكم    
بنا آباؤنا إن كان هذا الذي تقولون من دين اهللا، مث مل يطلعونا عليه، ومل لقد أساء : به منكم، مث قال  

  . )٣(»يرغِّبونا فيه
على أن شيئًا من أفعال اهللا تعاىل ال خيلو عن حكمٍة بالغة، فقد تكون من احلكم يف موت أبوي                

فـراخهم يف   على الكفر؛ بيان كمال قدرته تعاىل يف خلقه وأمره، والرد على الفالسفة وأ        رسوله  
بنائهم أمر النبوة على األمور النسبية، واألحوال الكسبية، ال على املواهب اإلهليـة، واالختيـارات               

، فقد أخرج جلّ وعال املؤمن من الكافر كما أخـرج           )٤(﴾اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ ِرسالَته    ﴿الربانية  
  .الكافر من املؤمن، وهو تعاىل ال يسأل عما يفعل

                                                                                                                         

  . ٣٤ - ٣٣: ، ص)الشيخ مشهور بن حسن بن سلمان : مقدمة احملقّق.. ( أدلة معتقد أيب حنيفة:انظر) 1(
أبو حممد، اهلامشي، املدين، حدث عن أبيه وعبد اهللا بن جعفر، وهو قليل الرواية              :  ابن سبط رسول اهللا      :هو) 2(

  ). ١٢/٦٢٣البداية والنهاية (، و )٤/٤٨٣: السري(هـ ، ٩٩هـ، أو ٩٧: والفتيا مع صدقه وجاللته، ت
» الـسري «، و   )٦/٨٦(» ذيب الكمال «: ، وانظر أيضا  )٥/٣١٩(» الطبقات الكربى «أخرجه ابن سعد يف     ) 3(

  ). ٢/٢٣٠(» ذيب التهذيب«، و )٤/٤٨٦(
  . ١٢٤: سورة األنعام) 4(
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وأرى من املستحسن يف ختام البحث يف هذا املوضوع املهم، أن أنبه إىل أنَّ من هدي الـسلف      
 إخفاء ما ال حاجة إليه من العلم، وعدم نشره بني عوام الناس، فـاخلوض يف                -رمحهم اهللا -الصاحل  

 لـذلك،   مما ال ينبغي، ما مل تقم احلاجة- أو إمياما  كفر أبوي الرسول    : أعين-مثل هذه املسألة    
كما فعلت ههنا يف رد مزاعم الرافضة، والدفاع عن قواعد الشريعة وركائز العقيدة، أما من غـري                 

  . احلاجة، فال
 فهو ملعونٌ؛ لعموم قول اهللا عز       بل نص بعض أهل العلم على أن من قصد بذلك إيذاء النيب             

  . )٢(.)١(﴾نهم اللَّه ِفي الدنيا والْآِخرِة وأَعد لَهم عذَابا مِهيناِإنَّ الَِّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَع﴿: وجلَّ
 فيما ولست أُويد ذه املقولة قولَ من يدعو إىل ضرورة القول بنجاما، تأدبا مع رسول اهللا 

  . يزعم
وتصديقه فيما أخرب،  هو طاعته فيما أمر، واجتناب ما ى عنه وزجر،    فالتأدب احلقيقي معه    

  . وأال يعبد اهللا تعاىل إال مبا شرع، واهللا تعاىل أعلم
* * *  

                                                                                                                         

  . ٥٧: سورة األحزاب) 1(
  . ١٤٠ : أدلة معتقد أيب حنيفة، ص:انظر) 2(
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  املطلب السابع
 رضي اهللا عنه-تكفري والد علي-  

   ابن عبد املطّلب)١(أيب طالب
هذه املسألة من جنس اليت قبلها، إال أنَّ املالحظ أن الرافضة أكثر محاسةً يف الدفاع عن مذهبهم        

 يكادون -رضي اهللا عنه-ك، والسبب واضح معلوم، فإن الروافض يف غلوهم يف علي يف هذه من تل 
  !، بل إن غالم قد فعلوا، وجعلوه إهلًا من اآلهلة والعياذ باهللاأن يرفعوه فوق الرسول 

، وال يعلم ألحدهم كتـاب يف إميـان       )٢(فتجد الرافضة يؤلّفون يف دعوى إميان أيب طالب كتبا        
  !كما تقدم- وإن كان ذلك هو مذهبهم أيضا يب أبوي الن

فالقول بإميان أيب طالب يوالون عليه ويعادون، بل جاء تصريح يف غري مصدٍر من مصادرهم بأن   
  !)٣(إنكار إميانه من دواعي دخول النريان

كيف ال، ويف اعتقادهم أنَّ اإلسالم ما كان ليبقى إىل يومنا هذا لوال أبو طالب نفسه وولـده                  
  . رضي اهللا عنه-لي ع

نعـم،  «: - من غري حياٍء من اهللا ورسوله -ويف هذا يقول حممد احلسني آل كاشف الغطاء   
 ومواقفه بعد اهلجرة وقبلها، ومحاية أبيه أيب طالٍب قبل اهلجرة، هذا يف مكّـة، وذاك            )٤(لوال حسامه 

، وخنقَته وهو يف حجر أمـه،       فيها ويف املدينة، لقضت قريش وذئبان العرب على اإلسالم يف مهده          
، وقبل هذا، نقل البياضـي يف       )٥(»!ولكن جزاء أيب طالٍب من املسلمني أن حيكموا بأنه مات كافرا          

  : صراطه شعر بعضهم

                                                                                                                         

عبد مناف، القرشي، اهلامشي؛ عم الرسول، وشقيق أبيه عبد اهللا، مات يف السنة العاشرة من املبعـث،                 : وامسه) 1(
، واإلصـابة   ٣/٤٣٢ -بتحقيـق التركـي   -البداية والنهايـة    : راجع(وكان له يوم مات بضع ومثانون سنة        

٧/٢٣٥ .(  
؛ ذكره حمقـق    »أسىن املطالب يف جناة أيب طالب     «عنوان  كتاب إميان أيب طالب للمفيد، وكتاب آخر ب       : ومنها) 2(

  . ، ومل أقف عليه٣٢ص .. أدلة معتقد أيب حنيفة
  . ٣٤٤، والشيعة يف عقائهم للقزويين ص ١/٣٣٦ الصراط املستقيم للبياضي :انظر) 3(
  ). ١٤١٣: القاموس، ص(السيف القاطع أو طرفه الذي يضرب به، : احلُسام) 4(
  . ٨٢صوهلا ص أصل الشيعة وأ) 5(
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  ولوال أبو طالب وابنه 
  ملا مثل الدين يوما وقاما 

  فهذا مبكّة آوى وحامى
   )١(وهذا بيثرب سام احلماما

، وأنه اعتقاد الشيعة أن أبا طالب كان مسلما مؤمنا برسول اهللا «: ويينويقول أمري حممد القز  
  . )٢(»عليه السالم-مؤمن هذه األمة، كتم إميانه ملصلحة اإلسالم، كمؤمن آل فرعون يف أمة موسى 

أما استدالهلم يف هذا املقام، فال تكاد جتد منها ما يستحق النقل، فضلًا عن املناقشة، فأغلبها من         
                 ا مث غربلتها، فرأيتبقراء نوع التطويل الذي ال يفيد التعليل يف مقام التحصل، ومع هذا فقد قمت

  :  يف هذا، يمكن إمجاله يف اآليت-نسبيا-أن أقوى ما عندهم 
:  إخالص أيب طالب يف الود للرسول ونصرته، مث يربطون ذلك بآية قرآنية هي قوله تعاىل               - ١

﴿وآو الَِّذينوكَِرمي قِرزةٌ وِفرغم ما لَهقونَ حِمنؤالْم مه وا أُولَِئكرصن٤(.)٣(﴾ا و( .  
  :  األبيات الشعرية املنسوبة إليه، وادعوا أن فيها ما يدلّ على إميانه، ومن أشهرها- ٢

  واهللا ال وصلوا إليك جبمعهم 
  حىت أغيب يف التراب دفينا 

   غضاضةفامض ابن أخ فما عليك
  وابشر بذاك وقر فيه عيونا 

  ودعوتين وزعمت أنك ناصح
  ولقد صدقت وكنت مث أمينا

  وعرضت دينا ال حمالة أنه 
  من خري أديان الربية دينا 

                                                                                                                         

  . ١/٣٣٤الصراط املستقيم للبياضي ) 1(
  . ٣٤١الشيعة يف عقائدهم ص ) 2(
  . ٧٤: سورة األنفال) 3(
، والـشيعة يف عقائـدهم   ١٨ ص-لـه أيـضا   -، وإميان أيب طالب     ٢٢٩ الفصول املختارة للمفيد ص      :انظر) 4(

  . ٣٤٢ص
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  لوال املخافة أن تكون معرة 
   )١(لوجدتين مسحا بذاك مبينا

طالب ليس بـذلك    وأبو  «: يقول حممد احلسني آل كاشف الغطاء يف تعليقه على هذه األبيات          
الرجل الضعيف، وذي الرأي السخيف الذي يعلم بأن دين حممد من خري األديـان وال يتبعـه، وال       

  . )٢(»يتدين به خوفًا من الناس
، والتربية سبيل، وقد نفى اهللا تعاىل أن يكون للكافرين           أن أبا طالب قد قام بتربية النيب         - ٣

  . )٣(على املؤمنني سبيل
، وغريمهـا  )٥( وجعفر الصادق)٤(-رضي اهللا عنه-القول إىل علي بن أيب طالب    نسبة هذا    - ٤

   )٦(!من ذرية أيب طالب، وأم أدرى حبال أبيهم
إين أحبك حـبني؛ حبـا      «: )٧(-رضي اهللا عنه  - قد قال لعِقيل بن أيب طالب         أن النيب    - ٥

 وليس من اجلائز أن حيب النيب : الوا، فق)٨(»لقرابتك مني، وحبا ملا كنت أعلم من حب عمي لك 
لَا تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم      ﴿: حبيب من ال حيب اهللا ألجل حبه له، وربطوا ذلك بقوله تعاىل           

  .)٩(﴾خوانهم أَو عِشريتهمالْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباَءهم أَو أَبناَءهم أَو ِإ
                                                                                                                         

، ٣٠٢طرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ص     وال) ١/٥٨(، ومناقب آل أيب طالب      ٢٣١الفصول املختارة ص    ) 1(
، والصراط املستقيم للبياضي    ٣١ - ٢٢٩الفصول املختارة ص  : مع اختالفات يسرية، وراجع يف أبيات أخرى      

٣٤٠ - ١/٣٣٩ .  
  . ٨٣أصل الشيعة وأصوهلا ص) 2(
  . ١/٣٣٣ الصراط املستقيم للبياضي :انظر) 3(
  . ١/٣٣٦، والصراط املستقيم للبياضي ٤٩، والكشكول ص٢٣٠ االحتجاج للطربسي ص :انظر) 4(
   ٣٨٠ - ١/٣٧٦، ومصابيح األنوار لـ شرب ٣٢ - ٤/٣١ األنوار النعمانية :انظر) 5(
  . ٣٤١ الشيعة يف عقائدهم ص:انظر) 6(
 عقيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بـن عبـد           :هو) 7(

الطبقات الكـربى  (ين أيب طالب، بعد طالب، وكان ممن أُِسروا يوم بدر مث أسلم بعد ذلك      مناف، كان أسن ب   
  ). ٥/١١٠ بتحقيق التركي -، والبداية والنهاية ٤/٤٢

  . ٣٤٣ الشيعة يف عقائدهم ص:انظر) 8(
  . ٢٢: سورة اادلة) 9(
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 أن يقول كلمة الشهادة، قاهلا سـرا         أنه ملا حضر أبا طالب املوت وطلب منه الرسول           - ٦
 اس بن عبد املطلب، وأخرب النيبفسمعها منه أخوه العب١(! بذلك(   

  . )٢( وعمه أيب طالب، وقد تقدم حديث الشفاعة ألبويه - ٧
، »...زل أنا وأنت نركض يف األصالب الطاهرة إىل عبد اهللا وأيب طالـب            مل أ «:  حديث – ٨

  . )٣(وقد تقدم أيضا
  املناقشة

 أن األدلة على كفر أيب طالب صحيحة، ومتضافرة، ومتواترة، تفيد علما يقينيا، ال جيـوز     :أولًا
   :ولنذكر بعضها فيما يليالشك فيه فضلًا عن ردها، 

، ملا حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول اهللا         «:  عن أبيه، قال    عن سعيد بن املسيب،    -أ  
، كلمـةً   »ال إله إال اهللا   «: أي عم؛ قل  : فوجد عنده أبا جهٍل وعبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية، فقال           

! أترغب عن ملة عبد املطلـب؟  : )٥(، وعبد اهللا بن أيب أمية     )٤(أُحاج لك ا عند اهللا، فقال أبو جهل       
:  يعرضها عليه، ويعيدانه بتلك املقالة، حىت قال أبو طالب آخر ما كلّمهـم             ل رسول اهللا    فلم يز 

واهللا ألسـتغفرنَّ  «: قال رسول اهللا : ، قال»ال إله إال اهللا  «: على ملِّة عبد املطلب، وأىب أن يقول      
، وأنزل  )٦(﴾نْ يستغِفروا ِللْمشِرِكني  ما كَانَ ِللنِبي والَِّذين آمنوا أَ     ﴿: ، فأنزل اهللا  »لك ما مل أُنه عنك    

ِإنك لَا تهِدي من أَحببت ولَِكـن اللَّـه يهـِدي مـن :﴿             اهللا يف أيب طالب، فقال لرسول اهللا        
                                                                                                                         

  . إن شاء اهللا-ل ، وسوف يأيت احلديث عن هذه الرواية بالتفصي٢/١٤٢ تفسري القمي :انظر) 1(
   ٦٧٠ ص:انظر) 2(
   ٦٦٨ ص:انظر) 3(
 مبكـة    عمرو بن هشام بن املغرية؛ فرعون هذه األمة كان من صناديد قريش، ومن أشدهم إيذاًء للنيب                  :هو) 4(

قبل اهلجرة، وهو الذي ضربه الفتيان األنصاريان؛ معاذ بن عمرو بن اجلموح، ومعاذ بن عفـراء يـوم بـدر                    
  ). ١٤١ - ٥/١٣٧ -بتحقيق التركي-البداية والنهاية . (أن يقضي عليه ابن مسعودبسيفيهما قبل 

عاتكة بنت عبد   :  عبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم؛ وهو ابن عمة الرسول                    :هو) 5(
 سلّما مث ترقى فيه وأنا أنظر       فواهللا ال أؤمن لك أبدا، حتى تتخذ إىل السماء         «املطلّب، وهو الذي قال للنيب      

: اقرأ سـورة اإلسـراء    (» ..حىت تأتيها وتأيت معك بنسخة منشورة، ومعك أربعة من املالئكة يشهدون لك           
  ). ٤/١٣٠ (-بتحقيق التركي» البداية والنهاية«، و )٥/٦٣(البن اجلوزي » زاد املسري«). ٩٣

  . ١١٣: سورة التوبة) 6(
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  . )٢(.)١(﴾يشاُء
أهون أهل النار عذابا أبـو  «:  قال أن رسول اهللا     -رضي اهللا عنهما  - وعن ابن عباس     -ب  
  . )٣(»هو منتعل بنعلني يغلي منهما دماغهطالب؛ و
 وذُكر عنـده     أنه مسع رسول اهللا      -رضي اهللا عنه  - وجاء حنوه عن أيب سعيد اخلدري        -ج  

 من النـار، يبلـغ      )٤(لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة؛ فيجعل يف ضحضاح       «: عمه أبو طالٍب، فقال   
  . )٥(»كعبيه، يغلي منه أم دماغه

فلما مد يـده بياعـه    «: ، قال )٦( يف قصة إسالم أيب قحافة     -ضي اهللا عنه  ر- ما رواه أنس     -د  
] [      بكى أبو بكر، فقال النيب :» قال» ما يبكيك؟ :        ،ـسِلمك مكانَ يده ويَألنْ تكون يد عم

، وكان ذلك عام الفتح، أي بعد مـوت أيب طالـب            )٧(»ويقرُّ اهللا عينك، أحب إيلَّ من أنْ يكون       
  . بسنني

 أن مجيع ما متسك به الروافض من األدلة ضعيف، وغري صاحل لالحتجاج، وبيان ذلـك                :ثانيا
  : كاآليت
إخل، فليس هذا حمـل     ..  وإخالصه يف ذلك    أما عن احتجاجهم بنصرة أيب طالب للنيب         - ١

 لكن ذلك ال يكفي إلثبات إميانه،    -سواء من املسلمني أو من غريهم     -البحث، إذ ال أحد ينكر هذا       
رد النصرة ألسباب القرابة وحنوها ال تكفل لإلنسان النجاة من النريان كما أا ال تضمن لـه                 فإن جم 

  . كونه من أهل اجلنان، كما سبق أن وضحت ذلك خالل احلديث عن مسألة أبوي الرسول 
                                                                                                                         

  . ٥٦: سورة القصص) 1(
  ). ١/٥٤ ومسلم -واللفظ له- ١٧٨٩ - ٤/١٧٨٨(رجه البخاري أخ) 2(
  ). أهون أهل النار عذابا: باب(، )١/١٩٦(، ومسلم )١/٢٩٠(» املسند«أخرجه أمحد يف ) 3(
  ). ١٣٩ و ٣/٧٥النهاية (املاء القليل الذي يبلغ الكعبني، مث استعري للقليل من النار : الضحضاح يف األصل) 4(
  ). ١/١٩٥( ومسلم –واللفظ له - ٥/٢٤٠٠(ح البخاري صحي: متفق عليه) 5(
عثمان بن عامر، أبو قحافة القرشي، التيمي؛ والد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما، أسلم أبو قحافة يوم                  : هو) 6(

االستيعاب (هـ وهو ابن سبع وتسعني سنة،       ١٤فتح مكة، وعاش إىل خالفة عمر رضي اهللا عنه، ومات سنة            
٣/١٠٣٦ .(  

، وأيب يعلى، وأيب    »مكة«، وعزاه إىل عمر بن شبة يف كتاب         )٧/٢٣٨(» اإلصابة«أورده احلافظ ابن حجر يف      ) 7(
  . »وسنده صحيح«): احلافظ ابن حجر(، وقال »الفوائد«بشر مسويه يف 
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ح، أما النصرة واإليواء إذا انضم إليهما االتباع فحيئٍذ حيق للناصر أو املؤوي أن يستبشر بـالفال     
فَالَِّذين آمنوا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّـِذي         ﴿: كما جاء ذلك يف قول احلق تبارك وتعاىل       

  . ، والقرآن يفسر بعضهم بعضا)١(﴾أُنِزلَ معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ
وهذا مبلغهم من «: ا الزعم الرافضي ردا على هذ-رمحه اهللا-يقول احلافظ ابن حجر العسقالين 

العلم، وإنا نسلّم أنه نصره وبالغ يف ذلك، ولكنه مل يتبع النور الذي أنزل معه؛ وهو الكتاب العزيز                   
  . )٢(»الداعي إىل التوحيد، وال حيصل الفالح إال حبصول ما رتب عليه من الصفات كلها

يف الشرق، حتتضن عددا مـن اجلمعيـات        فكثري من الدول الكافرة اليوم، سواء يف الغرب أو          
اإلسالمية وأفراد املسلمني من محلة جنسيات هذه الدول وغريهم، ورمبا قدمت هلم حكومام شيئًا              
من الدعم املعنوي واملادي، كما حيصل يف اهلند مثلًا، حيث تتكفل حكومتها املركزية واإلقليميـة               

، وهـذه   )٣(اهلندية سنويا » أندار برديش «نية بوالية   بدفع ثلثي تكاليف تشغيل دائرة املعارف العثما      
 الكتـب احلديثيـة     )٤(الدائرة معروفة بنشاطها اإلسالمي الكبري والرائد يف جمال طباعة ونشر أُمات          

  . وغريها
فهل حنكم بإسالم حكّام هذه الدولة اهلندوكيني أم بإسالم رؤساء تلكم الدول الغربية األخرى              

  !عمهم للمسلمني؟النصرانيني، حبجة د
وأمر آخر يبني كساد البضاعة الرافضية يف هذا االحتجاج، أن آية األنفال اليت احتجوا ا إمنـا             

، وهذا حمل اتفاق بني املفسرين؛ من أهل    تتحدث عن املهاجرين واألنصار من صحابة رسول اهللا         
  ! )٦(، والروافض)٥(السنة
الب، فهي ال خترج عن نظري ما حكاه اهللا تعاىل عن            وعن تلكم األشعار املنسوبة إىل أيب ط       - ٢

                                                                                                                         

  . ١٥٧: سورة األعراف) 1(
  ). ٧/٢٤٢(البن حجر » اإلصابة يف متييز الصحابة«) 2(
 الرحالة املعاصر معايل الشيخ حممد بن ناصر العبودي؛ األمني العام املساعد لرابطة العامل              أفدت هذه املعلومة من   ) 3(

  . يف إذاعة القرآن الكرمي بالسعودية» املسلمون يف العامل«اإلسالمي مبكة املكرمة، وذلك عرب برناجمه اإلذاعي 
  ). ١٣٩١: ص(لقاموس ا: يف العاقل، وانظر» أمهات«يف غري العاقل، و » أُمات«: يقال) 4(
، وتفسري السعدي   ٢/٣٢٨(، وتفسري ابن كثري     )٨/٥٦(، وتفسري القرطيب    )٣ - ٣/٢٩٢(زاد املسري    «:انظر) 5(

  ). ٣٢٨: ص
  . ٢/٣١٦، والصايف للفيض الكاشاين ٥/١٦٤، والتبيان يف تفسري القرآن للطوسي ١/٢٨٠ تفسري القمي :انظر) 6(
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وجحدوا ِبها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَـانظُر  ﴿: غري أيب طالب من الكفّار يف قوله عز وجلَّ 
فِْسِدينةُ الْماِقبكَانَ ع ف٢(.)١(﴾كَي( .  
  .  وهو من أشد أنواع الكفر باهللا عز وجلَّ-والعياذ باهللا-إذًا، فكفره كفر عناٍد 

على أنَّ املرء العاقل ال ميكن أن يثق مبا ينفرد بنقله الروافض من هذه األشعار، وذلك ملا علم من  
خيانتهم العلمية وعدم أمانتهم، وقد برهنت على ذلك كثريا يف هذه الرسالة، بل مما يزيد يف احتمال            

تحريف يف بعض هذه األشعار من جانبهم، ما وقفت عليه من أن بعض علمائهم              التزوير والتلفيق وال  
ينكر بشدة صحة نسبة بعض األبيات منها إىل أيب طالب، ويتهم أهل السنة بإضافته وإدراجـه، يف                 

  ! )٣(حني جيعل عامل آخر منهم البيت نفسه من أدل األدلة على صحة دعوى إميانه، فيا له من العجب
وعرضت دينا ال حمالة إنه     «: ظة أخرى على بيت آخر من هذه األبيات، حيث يقول         ويل ملحو 

وهو األقـرب حـسب     -فيه إذا كان للتبعيض     » ِمن«، حيث إن لفظ     » من خري أديان الربية دينا     *
 فالبيت دليل على شركه باهللا تعاىل، ال على التوحيد؛ ألن الدين عند اهللا هـو اإلسـالم                  -السياق

  . عبد اهللا به وبغريه من األديان مل يكن مؤمناوحده، فمن 
 سبيل، فيلزم من ذلك إميانه؛ ألن اهللا نفى  أما عن زعم بعضهم أن تربية أيب طالب للنيب         - ٣

  . )٤(أن يكون للكافر على املؤمن سبيل
   .)٥(ال يسلّم هلم كون تربية الطفل من السبيل الذي نفاه اهللا تعاىل يف اآلية الكرمية: فأقول

أن هذا يستلزم أن يكون أبو طالب مؤمنا قبـل          :  فاجلواب -تسليما جدليا -وإن سلّمنا بذلك    
                                                                                                                         

  . ١٤: سورة النمل) 1(
  ).٢٣٩( / » اإلصابة «:انظر) 2(
لوجدتين مسحـا بـذلك   ) * لوال املالمة أو حذاري سبة: أو(لوال املخافة أن تكون معرةً    : والبيت الشعري هو  ) 3(

  .مبينا
، ٢٣١، ويثبته بل وحيتج به املفيد، كما يف الفصول املختارة ص          ١/٣٣٢حيث ينفيه البياضي كما يف الصراط       
  .١/٣٣٢حممد الباقر يف تعليقه على البيت : طوفعل الشيء نفسه حمقق كتاب الصرا

  ].١٤١: سورة النساء[ ولَن يجعلَ اللَّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيلًا﴾﴿: وذلك إشارة إىل قول اهللا تعاىل) 4(
، )٢١٠: ص، وتفسري السعدي، ١/٥٦٧تفسري ابن كثري    (، و   )٢/١٣٩(» زاد املسري  «:وانظر تفسري اآلية يف   ) 5(

 ٢/١٢٧، وجممع البيان    ٤ - ٣/٣٦٣، والتبيان للطوسي    ١٥٧ - ١/١٥٦تفسري القمي   : ومن كتب الرافضة  
  .٢/١٩١، والربهان ١/٤٧٥، والصايف ٨ -
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   منذ الطفولة، فماذا تقولون؟ املبعث، ألنه تولّى تربية النيب 
  . )١(!أجاب البياضي عن هذه االعتراض بزعمه أن أبا طالب كان على دين إبراهيم

، ألنه على فرض صحة ما ا طالب مل يؤمن بإسالم حممٍد هذا إقرار منهم بأن أب   : وعليه فأقول 
 إال  ادعى ههنا من كون أيب طالب على دين إبراهيم، فإنه ال يسعه وقد أدرك وقت رسالة حممد                  

والذي نفس حممد بيده، ال يسمع يب أحد مـن هـذه            «:  يف احلديث الصحيح   اإلميان به، لقوله    
  . )٢(»مل يؤمن بالذي أُرسلت به إال كان من أصحاب الناراألمة، وال يهودي وال نصراين، ومات و

وقد أثبتنا عدم حصول هذا النوع من اإلميان بصحيح املنقول، فسقط بـه هـذا االحتجـاج                 
  . الرافضي

-بيد أن احلقيقة اليت ال يمكن دفعها حباٍل من األحوال أن أبا طالب مل يكن على دين إبراهيم                   
دين األشياخ، وعلى ملّة عبد املطّلب، كما صرح ذا هو نفسه إضافةً  وإمنا كان على     -عليه السالم 

إىل أنه مل يقل أحد بأنه كان من أولئك القليلني من املوحدين قبل املبعث أمثال زيد بن عمرو بـن                    
  . نفيل، وورقة بن نوفل، ولو كان لسجل التاريخ لنا ذلك

 بعد وفاة جده عبد املطلّب، لـيس إال         لنيب  وأشري أخريا إىل أن اختصاص أيب طالب بتربية ا        
 شقيق والد الرسول عبد اهللا، فأوصى والدمها عبد املطّلب بأن يقوم بتربية             -أعين أبا طالب  -لكونه  

  . )٣(ابن شقيقه من بعده
٤ -       ه ما ثبت عنه   -رضي اهللا عنه  - أما نسبة ذلك إىل عليرضـي اهللا  - فكذب واضح، ويرد
: إن عمك الشيخ الضالَّ قد مات، فقـال     «:  وقال  طالب جاء إىل الرسول       أنه ملا مات أبو    -عنه
فانطلقت فواريته، فأمرين فاغتسلت، مث دعا يل       : ، قال »انطلق فواره، وال تحدثن شيئًا حىت تأتيين      «

                                                                                                                         

  . ١/٣٣٣ الصراط املستقيم للبياضي :انظر) 1(
 قـال حمققـو   وإسناده صحيح على شرط الشيخني كما (-واللفظ له -) ٢/٣١٧(» املسند«أخرجه أمحد يف   ) 2(

 و  ٤/٣٩٦(أيضا  » املسند«وألمحد يف   . كالمها من حديث أيب هريرة    ) ١/١٣٤(، ومسلم   )١٣/٥٢٢(املسند  
  . رضي اهللا عنهما-من حديث أيب موسى األشعري ) ٣٩٨

  ). ٧/١٩٤(» فتح الباري«، و )٣/٤٣٢ - بتحقيق التركي -البداية والنهاية  (:انظر) 3(
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  . )١(»بدعوات ما أحب أن يل ن ما عرض من شيء
: -رضي اهللا عنـه   - لعِقيل بن أيب طالب       وأما وجه الربط بني آية اادلة، وبني قوله          - ٥

، فغري واضح، بل هو ممتنع عقلًا وشرعا، ألن اآلية إمنا ت عـن              )٢(احلديث» ..إين أحبك حبين  «
مودة من حاد اهللا ورسوله من الكفار واملشركني كأيب طالب وغريه، وعقيل رضي هللا عنه ليس من                 

  . من باهللا عز وجلَّ، مقر بتوحيدههؤالء بل ممن جتب حمبتهم ومواالم؛ ألنه مؤ
، فتحكّم بال دليل، ألن حب     »ال جيوز أن حيب حبيب من ال حيب اهللا ألجل حبه له           «: أما قوله 

الكافر لولده حب غريزي جمبول عليه اإلنسان، كما حيب املؤمن زوجته الكتابية مثلًا، من غري مواالة 
  .  من جهة أخرىهلا، بل حيبها من جهٍة، ويبغضها يف اهللا

يضاف إىل ذلك أن أبا طالب مل يكن قط من الذين ناصـبوا املـؤمنني العـداوة؛ فقـاتلوهم           
لَا ينهاكُم اللَّه عِن  الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم           ﴿: وأخرجوهم من ديارهم، وقد قال اهللا تعاىل      

بأَنْ ت اِركُمِدي ِمن وكُمِرجخيقِْسِطنيالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ِهمقِْسطُوا ِإلَيتو موه٣(﴾ر( .  
 على أنَّ ذلك من الرب الذي مل ينه اهللا تعاىل عنـه،   -إن صح - لعقيل   وعلى هذا يحمل قوله     

  . واهللا تعاىل أعلم
 فيما رواه    أما عن دعوى تلفظ أيب طالب بكلمة الشهادة سرا، وذلك استنادا إىل ما جاء              - ٦

فحدثين العباس بن عبد اهللا بن معبد بن عباس، عن بعض أهله، عن ابن عبـاس،  «: ابن إسحق، قال  
عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو جهل        : مشوا إىل أيب طالب فكلّموه، وهم أشراف قومه       : قال

ا أبا طالب، إنك    ي: بن هشام، وأمية بن خلف، وأبو سفيان بن حرب، يف رجاٍل من أشرافهم فقالوا             
منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى، وختوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبني ابن أخيك،                 
فادعه فخذْ له منا وخذ لنا منه؛ ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا، وندعه ودينه، فبعث إليه أبو             

                                                                                                                         

 وأبـو داود يف  -واللفـظ لـه  -) ١/١٣١(» املسند«، وأمحد يف   )١/١٢٤(» اتالطبق«أخرجه ابن سعد يف     ) 1(
، وصححه احلـافظ ابـن حجـر كمـا يف           )٣/٣٩٨(» السنن الكربى «، والبيهقي يف    )٣/٢١١(» السنن«
  ). ٧/٢٣٩(» اإلصابة«

، وابـن عبـد الـرب يف        )١٧/١٩١(» الكـبري «، والطـرباين يف     )٤/٤٣(» الطبقات«أخرجه ابن سعد يف     ) 2(
  . »رواه الطرباين مرسلًا ورجاله ثقات«): ٩/٢٧٣(» امع«، قال اهليثمي يف )٣/١٠٧٨(» ستيعاباال«

  . ٨: سورة املمتحنة) 3(
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معوا لك، ليعطوك وليأخذوا منك،     يا ابن أخي، هؤالء أشراف قومك، قد اجت       : طالب فجاءه، فقال  
  . »نعم كلمةً واحدة تعطونيها متلكون ا العرب، وتدين لكم ا العجم«: فقال رسول اهللا : قال

ال إله إال اهللا، وختلعون مـا  : تقولون«: نعم وأبيك، وعشر كلماٍت، قال    : فقال أبو جهل  : قال
يد يا حممد أن جتعل اآلهلة إهلًا واحـدا، إن          أتر: فصفقوا بأيديهم، مث قالوا   : ، قال »تعبدون من دونه  

إنه واهللا، ما هذا الرجل مبعطيكم شـيئًا ممـا تريـدون            : مث قال بعضهم لبعض   : قال! أمرك لعجب 
مث تفرقوا، فقال أبـو طالـب   : قال. فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم، حىت حيكم اهللا بينكم وبينه        

فلما قاهلا أبو طالب طمع رسول :  قال،)١(تك سألتهم شططًاواهللا يا ابن أخي، ما رأي: لرسول اهللا 
، »أي عم، فأنت فقلها، أستحلّ لك ا الشفاعة يوم القيامـة        «:  يف إسالمه، فجعل يقول له     اهللا  
يا ابن أخي، واهللا لوال خمافة السبةَ عليك وعلى بين          :  عليه قال  فلما رأى حرص رسول اهللا      : قال

: ن قريش أين إمنا قلتها جزعا من املوت لقلتها، ال أقوهلا إال ألسرك ا، قال    أبيك من بعدي، وأن تظ    
: فقال: نظر العباس إليه حيرك شفتيه  فأصغى إليه بأذنه، قال        : فلما تقارب من أيب طالب املوت، قال      

»» مل أمسع «: فقال رسول اهللا    : يا ابن أخي، واهللا لقد قال أخي الكلمةَ اليت أمرته أن يقوهلا، قال            
)٢( .  

فهذه هي القصة بكاملها، وقد نقلتها كما هي لئال تبقى للروافض حجة بعد بيان حاهلا، سندا                
  :  وذلك يف النقاط اآلتية-إن شاء اهللا-ومتنا 
  . »عن بعض أهله«:  أن احلديث ال يصح لوجود مبهٍم يف إسناده، وذلك يف قوله-أ 

  . )٣(» االسم واحلال، ومثله يتوقّف فيه لو انفردوهذا إام يف«: قال احلافظ ابن كثري
واهللا «: أعين قولـه - ثبوت هذه القصة بأسانيد أخرى صحيحة وليست فيها هذه الزيادة   -ب  

 ومنها ما تقدم من حديث سعيد بن املسيب عن أبيـه،    -»لقد قال أخي الكلمةَ اليت أمرته أن يقوهلا       
، وغريهم عن ابن )١( من أمحد، وابن حبان، واحلاكم     ، وكذلك ما أخرجه كلٌّ    )٤(وهو يف الصحيحني  

                                                                                                                         

  ). ٨٧٠: القاموس، ص(أي ما يشق عليهم أو ما هو بعيد عن احلق : الشطط) 1(
  ). ٤١٨ - ١/٤١٧(البن هشام » السرية النبوية «:انظر) 2(
، وانظر أيضا حكم احلافظ ابن حجر على اإلسـناد        )٤/٣٠٧وبتحقيق التركي   ) (٣/١٢٣(» ةالبداية والنهاي «) 3(

  ). ١٩٥ - ٧/١٩٤(» الفتح«، و )٨ - ٧/٢٣٧(» اإلصابة«: بأنه واٍه يف
   ٦٨٧:ص: انظر) 4(
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 منكرا، ألنه ضعيف يعارض ما رواه       -ذه الزيادة - فبهذا يكون احلديث     -رضي اهللا عنهما  -عباس  
  . الثقات األثبات

 -رضـي اهللا عنـه  - أن العباس -مع زيادته الباطلة- ومما يؤكّد عدم صحة هذا احلديث        -ج  
أيب طالب بأنه تلّفظ بكلمة الشهادة، يأيت بعد ذلك ليقول يف حـديث             الذي يزعم أنه شهد ألخيه      

: قال» يا رسول اهللا، هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان حيوطك ويغضب لك؟            «: آخر للنيب   
  . )٢(»نعم؛ هو يف ضحضاح من ناٍر، ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار«

  .  مثل هذا السؤالا سأل الرسول فلو كان ما ورد يف تلكم القصة صحيحا، مل
إمنا تلفظ ذه الكلمة حني ال تنفعه :  فأقول-فرضا جدليا ال غري- وعلى فرض صحة ذلك -د  

فلما تقارب من أيب طالب املوت، نظر العباس إليه حيـرك          «: بشيء، بدليل ما جاء يف القصة نفسها      
فَلَم يك ينفَعهم ﴿: ، وقد قال اهللا تعاىل)٣(غرغرة، أي أنه قاهلا عند معاينة ملك املوت، وبعد ال»شفتيه

  . )٤(﴾ِإميانهم لَما رأَوا بأْسنا سنةَ اللَِّه الَِّتي قَد خلَت ِفي ِعباِدِه وخِسر هناِلك الْكَاِفرونَ
  . )٥(»إن اهللا تعاىل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر«: وقال النيب 

 دليلٌ آخر على تنـاقض      -سواء بسندها الصحيح، أو بالذي مل يصح      -ه القصة    أن هذ  -هـ  
 مبوجب النصرة، أو -حسب ادعاءات الرافضة-الرافضة يف هذه املسألة؛ إذ لو كان أبو طالب مؤمنا   

  .إخل، ملا احتاج إىل أن يطالب بالتلفظ بكلمة الشهادة عند املوت، واهللا تعاىل أعلم.. أو.. التربية، أو
وقبل أن أي احلديث يف هذا الباب أشري إىل ما صدر من بعض الروافض املتأخرين، حيث زعم        

رضـي اهللا  -أن األموين هم الذين وضعوا أحاديث موت أيب طالب على الكفر؛ وذلك بغضا لعلي               
من غري حياء - ومل يقف هذا الرافضي عند هذا احلد بل تطاول على مجيع علماء التفسري فقال            -عنه

                                                                                                                                     
صحيح اإلسـناد ومل  «: ، وقال)٢/٤٦٩(» املستدرك«، و )١٥/٨٠(، وابن حبان   )١/٢٢٧(» املسند«: انظر) 1(

  . »التلخيص«ووافقه الذهيب يف » هخيرجا
  ). ١/١٩٤(، ومسلم )٥/٢٢٩٣(، و )٣/١٤٠٨(البخاري : انظر: متفق عليه) 2(
  ). ٤/٣١٤(، وبتحقيق التركي )٣/١٢٥(» البداية والنهاية «:انظر) 3(
  . ٨٥: سورة غافر) 4(
 وقـال اهليثمـي يف      ،)٢/٣٩٥(، وابن حبان    )٢/١٤٢٠(، وابن ماجه    )٣/٤٢٥(» املسند«أخرجه أمحد يف    ) 5(

  . »وهو ثقة] ابن البيلماين[رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح، غري عبد الرمحن «): ١٠/١٩٧(» امع«

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٤٥ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

ولقد بلغت الغفلة ببعضهم، وال نقول العصبية لألموية، فزعم نزول قوله تعـاىل يف              «: - خجل وال
 يف أيب طالـب،     ﴾ِإنك لَا تهِدي من أَحببت ولَِكن اللَّه يهِدي من يشاءُ         ﴿: ٥٦: سورة القصص آية  

ِإنك لَا تهِدي من    ﴿:  تعاىل قال له    كان يريد أن يهديه؛ ألنه كان حيبه، ولكن اهللا         وأنَّ رسول اهللا    
تببه أبا طالب،﴾أَح١(» وهو يعين عم( .  

فإن كان من تعليٍق على مثل هذا الكالم الذي هو بعيد كل البعد عن جو العلم واألدب، فهو                  
أن نبين لصاحبه مدى غفلته هو نفسه، إذ إنَّ ما نفاه هنا باجلهل، موجود يف املعتمد مـن كتـب                    

 أمثال تفسري علي بن إبراهيم القمي، أحد أئمة التفسري عندهم، بل وشـيخ الكلـيين    )٢(! تفاسريهم
مصنف أصح الكتب عندهم، وتفسري حممد بن احلسن الطوسي املعروف عندهم بـشيخ الطائفـة،             

ني أم إن هذه الكتب من تأليف األموي      . ومؤلف اثنني من الكتب احلديثية األربعة املعتمدة يف حنلتهم        
  . أيضا

ولوال «:  املنصفون، واستمع ألحدهم إذ يقول     -واهللا-أما هؤالء الذين تنبزهم باأللقاب، فهم       
وتأمل موقـف   . )٣(»ما انا اهللا عنه من االستغفار للمشركني، الستغفرنا أليب طالٍب وترحمنا عليه           

 ليسلم علـى  -اهللا عنهرضي - حني أتى بوالده أيب قحافة -رضي اهللا عنه-إمامهم أيب بكر الصديق  
َألنْ تكون يد عمك مكانَ يده ويسِلم، ويقـر اهللا          «: ، فبكى وقال للرسول     يدي رسول اهللا    

  . ، إنه الدين وليس فيه حماباة)٤(»عينك، أحب إيلَ من أنْ يكون
  

* * *  
  

                                                                                                                         

  . ٣٤٤ و ٣٤٢الشيعة يف عقائدهم ص: الكالم ألمري حممد القزويين يف كتابه) 1(
) التبيـان (طوسـي  ، وتفـسري ال ٢/١٤٢يف كل من تفسري القمـي      ] ٥٦: القصص[ تفسري هذه اآلية     :انظر) 2(

  .٤/٢٣٠، والربهان للبحراين ٤/٩٥، والصايف للفيض الكاشاين ٤/٢٥٩، وجممع البيان للطربسي ٨/١٦٤
  ). ٤/٣١٥وبتحقيق التركي (، )٣/١٢٦(» البداية والنهاية«الكالم للحافظ ابن كثري يف ) 3(
   ٦٨٨:تقدم خترجيه، ص) 4(
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  املبحث الثاين
  فيما زعم الروافض أا مآخذ على

  األئمة األربعة يف الفروع
  ملطلب األولا

  غسل الرجلني يف الوضوء
تعد هذه املسألة من أشهر املسائل الفرعية اليت خيالف فيها الرافضة أئمـة املـذاهب األربعـة                 

  . وأتباعهم، ويشنون عليهم بسببها هجمات كالمية ال هوادة فيها
.... :نذكر فيه خطأ األربعة فيما أمجعوا عليه؛ وهـي أمـور          : فصل«: ما قاله البياضي  : منها

  . )١(»وأوجبوا غسل الرجلني، فخالفوا نص الكتاب
] من فرائض الوضوء: يعين[الفرض اخلامس  «: )٢(-املعروف عندهم باحملقق  -وقال جعفر اهلذيل    

  . )٣(»مسح الرجلني؛ وجيب مسح القدمني من رءوس األصابع إىل الكعبني
كليين يف الكايف؛ عن حممد بـن       منها ما رواه ال    -كالعادة-وقد رووا يف ذلك آثارا عن أئمتهم        

إنه يأيت على الرجـل سـتون،       «]: رمحه اهللا -جعفر الصادق   : يعين[قال أبو عبد اهللا     : مروان، قال 
٤(»ألنه يغسل ما أمر اهللا مبسحه: وكيف ذاك؟ قال: وسبعون سنةً، ما قبل اهللا منه صالةً، قلت( .  

اهب األربعة يف القول بوجوب غـسل       أما ما يتمسكون به من الشبه يف معارضتهم ألئمة املذ         
  : )٥(الرجلني يف الوضوء، وعدم إجزاء مسحهما، فيتلخص يف األمور اآلتية

يا أَيهـا   ﴿:  أن ظاهر القرآن الكرمي يدلّ على املسح ال على الغسل، وذلك يف قوله تعاىل              - ١
       وهجلَاِة فَاغِْسلُوا وِإلَى الص متوا ِإذَا قُمنآم الَِّذين        ُءوِسـكُموا ِبرحـساماِفِق ورِإلَى الْم كُمِديأَيو كُم

                                                                                                                         

  .٣/١٨٤الصراط املستقيم للبياضي ) 1(
كان عظيم الـشأن،    «: فر بن احلسن بن حيىي اهلذيل احللّي، شيخ ابن املطهر احللّي، قال احلر العاملي              جع :هو) 2(

  ). ٤٩ - ٢/٤٨أمل اآلمل (هـ ٦٧٦: ت» جليل القدر، رفيع املرتلة
  . ٢٧شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام للمحقق احللي ص) 3(
  . ٣/٣١فروع الكايف ) 4(
 -لـه أيـضا   -، واملسح على الرجلني     ١/١٤٣، والفصول املختارة للمفيد     ٣١ - ٣/٢٩   الكايف :راجعها يف ) 5(

  . ١٠٤ - ١٠٢، والشيعة يف عقائدهم ص ٢٦٨ - ٣/٢٦٢والصراط املستقيم للبياضي 
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  . )١(﴾وأَرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن
أو جرها دالة على املسح، فبقـراءة النـصب؛         » أرجل«إن اآلية على القراءتني؛ بنصب      : قالوا

ى قراءة اجلر فمعطوفة وهو النصب على املفعولني، وأما عل» رؤوس«تكون الكلمة معطوفة على حمل 
  . ارور» رؤوس«على لفظ 

مـا  :  توضأ فمسح رجليه، ومنها     كذلك جاءت على أنه       أن األخبار عن الرسول      - ٢
ال تتم صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء كما أمره اهللا عز وجـلَّ، فيغـسل         «:  أنه قال  جاء عنه   

  . )٢(»ىل الكعبنيوجهه ويديه إىل املرفقني، وميسح برأسه ورجليه إ
٣ - روى ذلك عن أمري املؤمنني عليا، وأنَّ من ذلك قوله-رضي اهللا عنه- وأنه يأيض  :» كنت

  . )٣(» ميسح على ظاهرمهاأرى أن باطن القدمني أحق باملسح من ظاهرمها، حتى رأيت رسول اهللا 
 على هذا الرأي أيضا،   من صحابة رسول اهللا-رضي اهللا عنهما- أن عبد اهللا بن عباس      - ٤

  . )٤(»الوضوء غسلتان ومسحتان«: حيث يروى عنه قوله
  )٥(املناقشة

 أنَّ كلا من القرآن الكرمي، والسنة النبوية الشريفة وحي من اهللا تعاىل، والـسنة شـارحة              :أولًا
  . للقرآن الكرمي ومبينة له

                                                                                                                         

  . ٦: سورة املائدة) 1(
 ، والبيهقـي يف الكـربى  )١/١٥٦( وابـن ماجـه    - واللفظ له    -) ١/٢٢٥(» السنن«أخرجه أبو داود يف     ) 2(

ووافقـه الـذهيب يف     » صحيح على شرط الشيخني   «: ، وقال )١/٣٦٨(» املستدرك«، واحلاكم يف    )١/٥٧(
  . »التلخيص«

» السنن الكربى«، والبيهقي يف )١/٤١(» السنن«، وأبو داود يف     )١/٩٥(»» املسند««أخرجه اإلمام أمحد يف     ) 3(
  ). ٢/١٣٩احلقّق » املسند«: انظر(، وهو حديث صحيح مبجموع طرقه )١/٢٩٢(

  ). ٢/٢٥(، وتفسري ابن كثري ٦/٩٢تفسري القرطيب : ، وانظر)٦/٨٢(» التفسري«رواه الطرباين يف ) 4(
 ١/١٨٧ (-بتحقيق التركـي -البن قدامة » املغين«، و )١٧٩ - ٢/١٧٨(البن اجلوزي  » زاد املسري  «:راجع) 5(

، وشرح الطحاويـة   )١٧٩-٤/١٧١(، ومنهاج السنة النبوية     )٩٦ - ٦/٩١(» تفسري القرطيب «، و   )١٨٩ -
احلجج «، و  )٢٦٧ - ١/٢٦٦(» فتح الباري «، و   )٢٩ - ٢/٢٥(» تفسري ابن كثري  «و  ) ٣٨١-٣٧٩: (ص

» التحفة االثـين عـشرية    «، و   ٥٦٧ - ٥٥١: ص» النوافض للروافض «، و   ٢٥٦ - ٢٥١: ، ص »الباهرة
  ). ٤٩ - ٤٥/ق(
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وء قولًا وفعلًا، والذين تعلموا الوضوء منه  الوضإن الذين نقلوا عن النيب   : إذا علم هذا، فيقال   
جزاهم -وتوضئوا على عهده، وهم مبرأى منه ومسمع، فأقرهم عليه، ومن مث نقلوه إىل من بعدهم                

 كان يغسل رجليه إذا     فكان مما نقلوه أنه     .  أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ آية الوضوء        -اهللا خريا 
رضي -الشيخان من حديث أمري املؤمنني عثمان بن عفّان         توضأ ويأمر بذلك، ومن ذلك ما أخرجه        

دعاء بإناء فأفرغ على كفّيه ثالث مرار، فغسلهما مث أدخل ميينه يف اإلناء فمضمض،              « أنه   -اهللا عنه 
واستنشق، مث غسل وجهه ثالثًا، ويديه إىل املرفقني ثالث مرار، مث مسح برأسه، مث غـسل رجليـه           

من توضأ حنو وضوئي هذا، مث صلّى ركعتني        «: قال رسول اهللا    : الثالث مرار إىل الكعبني، مث ق     
  . )١(»ال حيدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه

توضـأ لنـا   :  حيث قيل له)٢ (-رضي اهللا عنه-وحديث عبد اهللا بن زيد بن عاصم األنصاري      
مث أدخل يده فاستخرجها،    فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثالثًا،         «،  وضوء رسول اهللا    

فمضمض، واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثالثًا، مث أدخل يده فاستخرجها، فغسل وجهـه               
ثالثًا، مث أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إىل املرفقني مرتني مرتني، مث أدخل يده فاسـتخرجها،              

هكذا كان وضوء رسول اهللا     : فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، مث غسل رجليه إىل الكعبني، مث قال           
«)٣( .  

  . والوضوء مل يكن مما عهدوه يف اجلاهلة، فال بد أن يكونوا قد تعلموه من رسول اهللا 
كما هو - يف هذا الباب  إم كذبوا أو أخطئوا فيما نقلوه عنه        : مث ليعلم أنه إن جاز أن يقال      

ة أقرب إىل اجلواز، ألن آية الوضوء وإن  كان الكذب واخلطأ فيما نقل من لفظ اآلي   -ديدن الروافض 
  .  أوىل وأكملثبتت بالتواتر، إال أن ثبوت التواتر يف نقل الوضوء عنه 

 أن اآلية الكرمية ال تعارض ما ثبت يف السنة الصحيحة، بل غاية ما فيها أن العطـف يف                   :ثانيا

                                                                                                                         

  ). ١/٢٠٥(سلم  وم-واللفظ له-) ١/٧١(البخاري : متفق عليه؛ انظر) 1(
 عبد اهللا بن زيد بن عاصم بن كعب األنصاري املازين، يعرف بابن أم عمارة، مل يشهد بدرا، وهو الـذي          :هو) 2(

قتل مسيلمة الكذاب، وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد وقطعه عضوا عضوا، فقضى اهللا أن شـارك                   
االسـتيعاب  ( بن زيد يوم احلرة، سنة ثـالث وسـتني           أخوه عبد اهللا بن زيد يف قتل مسيلمة، وقُتل عبد اهللا          

٣/٩١٣ .(  
  . واللفظ له-) يف وضوء النيب : باب) (١/٢١٠(، ومسلم )١/٨١(البخاري : متفق عليه، انظر) 3(
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، وهلذا قُرأ بالنصب، وحيتمـل أن       حيتمل أن يكون على اليدين املغسولتني      ﴾وأَرجلَكُم﴿: قوله تعاىل 
، فاحتملِت اآلية )١(يكون العطف على الرأس املمسوح، ولذلك قُرأ باخلفض، ومها قراءتان متواترتان         

 بل ولدى مجهـور   -رمحهم اهللا -الغسل أو املسح، وقد ترجح الغسل لدى األئمة األربعة          : حكمني
وهذا مذهب اجلمهور والكافـة مـن       «: -ه اهللا رمح-مجاهري املسلمني، قال اإلمام القرطيب املالكي       

  . )٢(»، والالزم من قوله يف غري ما حديثالعلماء، وهو الثابت من فعل النيب 
  : أما أسباب هذا الترجيح، فكثرية أذكر منها ما يأيت

 فيكون حكـم    ،﴾فَاغِْسلُوا﴿: هو الفعل يف قوله    ﴾وأَرجلَكُم﴿:  أنَّ العامل يف قوله تعاىل     -أ  
  . »واغسلوا أرجلَكم«اإلعرايب هو النصب على املفعولية؛ أي » أرجل«ة كلم

أعـين  -الذي هو جمـرور، وهـذا       » الرأس« اورا   -على قراءة اجلر  -وإمنا جرت األرجل    
جحـر ضـب    «: ، بل وكثري يف كالم العرب، كقوهلم      )٣( سائغ عند أهل اللغة    -اإلعراب بااورة 

املرفوع، ومن أمثلتـه يف كـالم اهللا      » جحر«هو نعت للفظ    ، و »خرب«، أي خبفض لفظ     »خرٍب
مع أنه صفة » أليم«، حيث جر لفظ  )٤(﴾ِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم أَِليمٍ     ﴿: تعاىل، قوله عز وجلَّ   

  .»يوٍم«املنصوب، لكن اجلر إمنا جاز اورة اللفظ روٍر وهو لفظ » عذاب«للفظ 
يف اآلية إمنا يأيت بناًء على أنَّ اللفظ معطوف على حمـل            » أرجل«رافضة أن نصب    أما دعوى ال  

فال تؤيد مذهبهم كذلك، ألن العرب تفرق       » وامسحوا رءوسكم وأرجلَكم  «: ، أي »رءوس«لفظ  
 حيث يراد باألول    )٥(؛»مسحت رأسي ورجلي  «: ، وبني قوهلا  »مسحت برأسي ورجلي  «: بني قوهلا 

 ال يقتـضي    -املتعدي بنفسه -ألصقت ما شيئًا، بينما الثاين      : معىن اإللصاق؛ أي   -املتعدي بالباء -
معىن اإللصاق، وإمنا يقتضي جمرد املسح، وعليه فيكون يف اآلية إمجالٌ قد فسرته السنة الشريفة، إذ مل 

  . يأت الشرع مبجرد املسح باليد إمجاعا

                                                                                                                         

األوىل قرأ ا نافع، وابن عامر، والكسائي، وحفص عن عصم، والثانية قرأ ا ابن كثري، وأبو عمرو، ومحـزة،         ) 1(
  ). ٦/٩١(، وتفسري القرطيب )٢/١٧٨زاد املسري : انظر(عن عاصم وأبو بكر 

  ). ٦/٩١(» تفسري القرطيب«) 2(
  ). ١٣/٩٨، واللسان ٤/٣٥١ذيب اللغة : انظر(وقد نقله كلٌّ من األزهري وابن منظور عن بعض أهل اللغة ) 3(
  . ٢٦: سورة هود) 4(
  ). ٤/٢٨٠( أليب البقاء الكفوي الكليات: بنفسه وبالباء» املسح«وانظر يف تعدي ) 5(
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سح ملا بينهما من معىن البلل، ولكـون فعلـِي           أنَّ الواجب الغسل، وإمنا جاء التعبري بامل       -ب  
  . املعطوف واملعطوف عليه من جنس واحد، فاكتفى بذكر أحد النوعني دون اآلخر

  : وهذا كذلك له وجه قوي عند أهل اللغة، وله أمثلة يف كالم العرب، منها قول بعضهم
   )١(ورأيت زوجك يف الوغى

   )٢(متقلدا سيفًا ورحما
   عتقل       حيث إنَّ الذي ير عنهما بالتقلـد ملـا       . )٣(تقلّد هو السيف فقط، أما الرمح فإمنا يلكنه عب
  . بينهما من معىن احلمل

 أن املسح جنس يندرج حتته نوعان، ويطلق عليهما؛ فاملسح العام يندرج فيـه الغـسل،                -ج  
سح العام الـذي    ، فاملراد يف اآلية الكرمية هو هذا مل       )٤(واخلاص ال يندرج فيه الغسل، بل هو قسيمه       

  . الغسل قسم منه
 كل  -من حيث اإلطالق اللغوي   -فإنه يعم   » ذوو األرحام «وهلذا أيضا نظائر كثرية؛ منها لفظ       

لكن ملا كان . ، أم مل يكن)٥(من له صلة رحم باإلنسان، سواء أكان ممن يرثه، بالفرض أو بالتعصيب        
خمتصا يف العرف مبن ال يـرث       » مذوو األرحا «للعصبة وأصحاب الفروض اسم خيصهم، بقي لفظ        

  . بفرض وال تعصيب، مع أنَّ له صلة رحم
 ومما يؤكّد أن املراد يف اآلية الغسل أو املسح العام، ال املسح الذي هو قسيم الغسل، مـا                   -د  

                                                                                                                         

لـسان  (» الوغى«األصوات يف احلرب، مث كثر ذلك حىت مسوا احلرب نفسها           : الوغى: الصوت، وقيل : الوغى) 1(
  ). ١٧٣١: ، والقاموس، ص)١٥/٣٥٣العرب 

وه ، من غري عز   )١٣/٩٨(» اللسان«، وابن منظور يف     ٤/٣٥٢ذكر هذا البيت كلٌّ من األزهري يف التهذيب         ) 2(
، وقد )٢/١٧٨انظر تعليق حمقق زاد املسري البن اجلوزي  (إىل أحٍد بامسه، وقيل ينسب إىل عبد اهللا بن الزبعري           

  . »يا ليت بعلك قد غدا«، أو »يا ليت زوجك قد غدا«: جاء الشطر األول يف بعض املصادر هكذا
  . )١٣٣٦: القاموس، ص(اعتقل رحمه، أي جعله بني ركابه وساقه، : يقال) 3(
  . ٢٨١، و ٤/٢٨٠، والكليات للكفوي ١٣/٩٨ لسان العرب :وانظر) 4(
إخل، أما العصبة أو الوارث بالتعصيب فهو مـن         .. الوارث بالفرض، أي بالنصيب املقدر كالنصف، أو الثلث       ) 5(

ضية التحقيقات املرضية يف املباحث الفر    : راجع: إخل... يرث بال تقدير كاألب واالبن واألخ الشقيق أو ألب        
  .١٠٨ -١٠٧ و٧٤لفضيلة الشيخ صاحل الفوزان ص 
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، خاصةً مع عدم تعيني جهة املسح       )١(، فهذا من خواص الغسل    »إىل الكعبني «ورد فيها من التحديد     
  . هي أعالمها أم أسفلهما، أم جانبامهامن املقدمني؛ أ

بالتثنية، ومل يقل إىل الكعاب، باجلمع كما يف قوله         » إىل الكعبني « أن اهللا تعاىل إمنا قال       -هـ  
   .﴾ِإلَى الْمراِفِق﴿: عز وجلَّ

فيؤخذ من هذا أن يف كل رجٍل كعبني، وليس كعبا واحدا، كما يف كل يد مرفق واحد، فيعين              
 اهللا سبحانه وتعاىل إمنا أمر باملسح إىل العظمني الناتئني البارزين على جانيب القدم، وهذا بعينه         هذا أنَّ 

  )٢(.عند من يقول به-هو الغسل، أما املسح اخلاص فإمنا يكون لظهر القدم 
 أن القول بوجوب الغسل فيه خروج عن اخلالف؛ وذلك أن الغسل أعم من املسح اخلاص، -و 

ته اخلاص، وحاصل منه من غري العكس، فكل غسل مسح وليس العكس، فلو قُدر والعام يدخل حت
 مع احتمال اآلية للغسل أيضا ملا تقدم من األسباب -كما تقول الرافضة-أن الفرض املسح اخلاص 

وغريها، فالغسل مسح وزيادة وهو جمزئ عنه، وإن كان الفرض الغسلَ  فاملسح اخلاص أقل من 
  .  عنهذلك، فال جيزئ

 أن اآلية الكرمية ليس فيها نفي إجياب الغسل، وإمنا فيه إجياب املسح العام كما تقدم، ولو فرضنا -ز 
أن ما أوجبته اآلية هي املسح اخلاص، وأن السنة قد أوجبت قدرا زائدا عل ما أوجبه القرآن الكرمي، 

وهي املبينة مله، واملفسرة ! اه؟مل يكن يف هذا رفع ملوجب القرآن، فكيف إذا فسرته وبينت معن
  . ملعناه، والدالة عليه، واملعبرة عنه

وذا يعلم أن ليس للروافض أي حجة يف اآلية سواء على قراءة النصب أو على قراءة اجلر، ويف هذا 
وليس يف واحدة من القراءتني ما يدل ظاهرها على قوهلم، «: -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن تيمية 

ون فعلم أنَّ القوم مل يتمسكوا إال بظاهر القرآن، وهذا حال سائر األقوال الضعيفة، الذين حيتج

                                                                                                                         

  .٩٨/ ١٣، ولسان العرب ٣٥٢/ ٤ذيب اللغة : انظر) 1(
وهلذا السبب يصر الروافض على أن يف كل رجل كعبا واحدا، وأنه العظم الذي يف ظهر القـدم، فيجعلـون                    ) 2(

، ٣٨ والنهاية للطوسـي ص ٣١ -٣٠/ ٣راجع الكايف  . (املسح من رءوس األصابع إىل هذا العظم أو العكس        
، وخمتـصره   ٢٧، وشـرائع اإلسـالم ص       ٣٨والوسيلة إىل نيل الفضيلة حملمد بن علي الطوسي املشهدي ص         

، واإلمام ابن تيمية يف منهاج الـسنة        ١٠٨ -١٠٧/ ٣واقرأ رد اإلمام النووي عليهم يف شرح مسلم         ). ٦ص
  .٢٩ -٢٨/ ٢، وابن كثري يف التفسري ١٧٧/ ٤النبوية 
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بظاهر القرآن على ما خيالف السنة إذا خفي األمر عليهم، مع أنه مل يوجد يف ظاهر القرآن ما خيالف 
 أفضل يف السفر من إن األربع: ال نصلّي يف سفر إال أربعا، ومن قال: السنة، كمن قال من اخلوارج

  . )١(»ال حنكم بشاهد وميني: الركعتني، ومن قال
، فهذا احلديث دليل )٢(»ويل لألعقاب وبطون األقدام من النار«:  أنه قال أنه صح عن النيب :ثالثًا

 كان - كما تقول الرافضة -ظاهر على وجوب الغسل، إذ لو كان الفرض هو مسح ظهر الرجل 
  .  ال تدعو إليها الطباع، فضلًا عن أن يستوجب تاركه الويلغسل مجيعها كلَفَة

وبناًء على ما تقدم، فكل ما يروى من األحاديث أو اآلثار الصحيحة وفيها لفظ املسح، فهو حممول 
  . )٣( أو على مسح القدمني إذا كان عليهما اخلفّان-كما تقدم-على أن املراد باملسح الغسل 
كنت أرى أن باطن القدمني أحق «:  املرفوع-رضي اهللا عنه-ثر علي وعلى هذا األخري يحمل أ

احلديث، وال سيما قد ورد يف بعض طرقه التقييد باخلفّني، أو التعبري ما بدلًا من » ..باملسح
  . )٤(القدمني

 فاجلواب عنه ما رواه عنه تلميذه عكرمة من أنه -رضي اهللا عنهما-أما ما ذكروه عن ابن عباس 
  . )٥(»عاد األمر إىل الغسل«: أ اآلية بنصب األرجل، ويقولكان يقر

                                                                                                                         

  ). ١٧٩ - ٤/١٧٨(» منهاج السنة النبوية «)1(
هذا حديث صـحيح، ومل  «: ، وقال١/٢٦٧(، واحلاكم يف املستدرك ٤/١٩١اإلمام أمحد  : أخرجه ذا اللفظ  ) 2(

، مـن   )١/٧٠(» السنن الكـربى  «، والبيهقي يف    »التخليص«، ووافقه الذهيب يف     »خيرجا ذكر بطون األقدام   
الزبيدي رضي اهللا عنه، وصحح احلافظ ابن كثري إسناده كما يف التفـسري  حديث عبد اهللا بن احلارث بن جزء  

)٢/٢٦ .(  
من حديث أيب هريرة وعبد اهللا بن عمرو، وانفرد مـسلم           » بطون األقدام «وورد يف الصحيحن من غري ذكر       

 - ١/٢١٣(، ومـسلم    )٧٣ و   ٤٨ و   ١/٣٣(البخـاري   :  انظر -رضي اهللا عنهم مجيعا   -برواية عن عائشة    
٢١٥.(   

  ). ٢٦ - ٢/٢٥(نص على هذا احلافظ ابن كثري يف التفسري ) 3(
  ). ١/٢٩٢(، والسنن الكربى للبيهقي ١/٤١ سنن أيب داود :وراجع) 4(
 - واملغـين  ٨٢ - ٦/٨١تفسري الطـربي  : وروي حنوه أيضا عن ابن مسعود، وعروة، وعطاء، وغريهم، انظر    ) 5(

  ). ٢/٢٥(، وتفسري ابن كثري )١/١٨٧(بتحقيق التركي 
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 على وجوب غسل -رضي اهللا عنهم- إمجاع الصحابة )١(وقد نقل عبد الرمحن بن أيب ليلى
  . )٢(الرجلني

، واشتهر لدى الناس من نسبة )٣(ومما تنبغي اإلشارة إليه يف هذا املوضع ما يوجد يف بعض الكتب
 يف الوضوء، إىل علٍم من أعالم أهل السنة، وهو اإلمام حممد بن جرير القول بوجوب مسح الرجلني

  . )٥(، حتى اشتهر بذلك لدى البعض أنه رافضي)٤(الطربي
أن األمر : -رمحه اهللا-والذي ظهر يل بعد قراءة تفسري اإلمام الطربي آلية الوضوء، وتأمل ما قال فيه 

ملذهب بقية علماء أهل السنة من القول بوجوب ليس كما يقال، بل إنَّ مذهبه يف هذا مطابق 
 ويدل على -كما أسلفت-الغسل، وأنّ اآلية الكرمية إمنا عبرت باملسح العام الذي الغسل قسم منه 

  : هذا ما يلي
 أنه بدأ تفسري اآلية الكرمية حبكاية اخلالف الوارد يف إعراب لفظ األرجل بناًء على - ١

أن اهللا : والصواب من القول عندنا يف ذلك«:  مث صرح مبا ترجح عنده بقولهالقراءتني املتواترتني فيه،
أمر بعموم مسح الرجلني باملاء يف الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب يف التيمم، وإذا فعل 
ذلك ما املتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل ألن غسلهما إمرار املاء عليهما، أو إصابتهما 

إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك ما فاعل فهو غاسل :  ومسحهماباملاء،
ماسح، ولذلك من احتمال املسح املعنيني اللذين وصفت من العموم واخلصوص اللذين أحدمها مسح 

: ل ذلك وملا قلنا يف تأوي﴾﴿وأَرجلَكُمببعض، واآلخر مسح باجلميع، واختلفت قراءة القراء يف قوله 
إنه معين به عموم مسح الرجلني باملاء، كره من كره للمتوضئ االجتزاء بإدخال رجليه يف املاء دون 

                                                                                                                         

رأيـت  :  عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري، الفقيه، الكويف، املقري، من أعالم التابعني، قال ابن سريين               :هو) 1(
  ). ١/٩٢الشذرات (هـ ١٨٣أصحابه يعظّمونه كاألمري، تويف سنة 

  ). ١/٢٦٦(» فتح الباري«، و )١/١٨٤ (-بتحقيق التركي-» املغين «:انظر) 2(
، والـشيعة  ٣/٢٦٤الصراط املستقيم للبياضي   : ، وكذلك من كتب الرافضة    )٦/٩١(» لقرطيبتفسري ا  «:انظر) 3(

البن » بداية اتهد «: ، كما نسب بعضهم إليه القول بالتخيري بني الغسل واملسح؛ انظر          ١٠٤يف عقائدهم ص  
  ). ٦/٩٢(» تفسري القرطيب« و - ١/١٨٤ (-بتحقيق التركي-» املغين«، و )١/٢٩(رشد 

أبو جعفر، حممد بن جرير الطربي، احلرب، البحر، اإلمام، كان ذا زهد وقناعة، وجمتهدا ال يقلّد أحدا، قال                   :هو) 4(
  ). ٢/٢٦٠الشذرات (هـ ٣١٠، تويف ببغداد عام »ما أعلم على األرض أعلم من حممد بن جرير«: ابن خزمية

  ).١/٥٧(» معجم البلدان«: وانظر ما ذكر ياقوت احلموي يف ذلك يف كتابه) 5(
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 ﴾﴿وامسحوا ِبرُءوِسكُم وأَرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن: مسحهما بيده، أو مبا قام مقام اليد توجيها منه قوله
وأجاز ذلك من .. ام اليد، دون بعضهما مع غسلهما باملاءإىل مسح مجيعهما عاما باليد، أو مبا قام مق
فإذا كان يف املسح املعنيان اللذان وصفنا من عموم .. أجاز، توجيها منه إىل أنه معين به الغسل

الرجلني باملاء وخصوص بعضهما به، وكان صحيحا باألدلة الدالة اليت سنذكرها بعد أن مراد اهللا من 
عمومها بذلك معىن الغسل واملسح، فبين صواب القراءتني مجيعا، أعين العموم، وكان ل: مسحهما

النصب يف األرجل واخلفض؛ ألن يف عموم الرجلني مبسحهما باملاء غسلهما، ويف إمرار اليد وما قام 
غري أن ذلك وإن كان كذلك وكانت القراءتان كلتامها حسنا صوابا، .. مقام اليد عليهما مسحهما

تني إيلَّ أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضا ملا وصفت من مجع املسح املعنيني اللذين فأعجب القراء
١(»وصفت(.  
:  كما أنه رد على من يزعم أن اآلية إمنا دلّت على املسح اخلاص أي نظري ما يف قوله تعاىل-٢

﴿لَكُمجأَرو ُءوِسكُموا ِبرحسامفإن «: -رمحه اهللا- فقال ، وهذا مذهب الرافضة كما ال خيفى،﴾و
وما الدليل على أن املراد باملسح يف الرجلني العموم دون أن يكون خصوصا نظري قولك : قال قائلٌ

ويل لألعقاب «: تظاهر األخبار عن رسول اهللا أنه قال: الدليل على ذلك: يف املسح بالرأس، قيل
ا عن عمومها بذلك، ملا كان هلا الويل  ، ولو كان مسح بعض القدم جمزي)٢(»وبطون األقدام من النار

بترك ما ترك مسحه منها باملاء بعد أن ميسح بعضها، ألن من أدى فرض اهللا عليه فيما لزمه غسله 
  . منها مل يستحق الويل، بل جيب أن يكون له الثواب اجلزيل

فوجوب الويل لعقب تارك غسل عقبه يف وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم 
ح مجيع القدم باملاء، وصحة ما قلنا يف ذلك، وفساد ما خالفه، مث شرع يف ذكر األخبار الواردة مبس

  . )٣(..يف ذلك كعادته
 يف املسألة، وحاشاه أن يقول بقول الرافضة الذي ال -رمحه اهللا-إذا، هذا هو مذهب الطربي 

  .   يستند إىل دليل صحيح من كتاب اهللا أو سنة رسوله
ومن نقل عن أيب جعفر ابن «: فظ ابن كثري هذا املوقف وضوحا، فقال يف تفسريهوقد زاد احلا

                                                                                                                         

  ). ٨٤ - ٦/٨٣(تفسري الطربي ) 1(
  . ٧١٣مضى خترجيه يف ص ) 2(
  ). ٦/٨٤(املصدر نفسه ) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٥٥ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

جرير أنه أوجب غسلهما لألحاديث، وأوجب مسحهما لآلية، فلم حيقّق مذهبه يف ذلك، فإنّ 
كالمه يف تفسريه إمنا يدلّ على أنه أراد أنه جيب دلك الرجلني من دون سائر أعضاء الوضوء؛ ألما 

ض والطني وغري ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عرب عن الدلك باملسح، يليان األر
فاعتقد من مل يتأمل كالمه أنه أراد وجوب اجلمع بني غسل الرجلني ومسحهما فحكاه من حكاه 
كذلك، وهلذا يستشكله كثري من الفقهاء، وهو معذور، فإنه ال معىن للجمع بني املسح والغسل سواء 

و تأخر عليه الندراجه فيه، وإمنا أراد الرجل ما ذكرته واهللا أعلم، مث تأملت كالمه أيضا فإذا تقدمه أ
 خفضا على املسح وهو الدلك، ونصبا على ﴾وأَرجلَكُم﴿: هو حياول اجلمع بني القراءتني يف قوله

  .)١(»الغسل، فأوجبهما أخذًا باجلمع بني هذه وهذه
رمحهم - مسلكًا آخر يف نفي هذه التهمة عن اإلمام الطربي )٢(لعلمهذا، وقد سلك بعض أهل ا

، هو صاحب هذا القول، )٣( وهو أنه قد يكون حممد بن جرير بن رستم الطربي الرافضي-اهللا مجيعا
  .فنسب إىل اإلمام الطربي خطأً، أو عمدا بقصد التلبيس من جانب الروافض، واهللا تعاىل أعلم

  . )٤(افضي غري ابن جرير اإلمام املفسر، أمر ال ينكره حىت الروافض أنفسهمووجود ابن جرير الر
* * *  

  املطلب الثاين
  املسح على اخلفني

هذه املسألة كسابقتها من حيث كوا من املسائل الفرعية البارزة يف خمالفة الرافضة ألهل 
 عند أهل السنة واجلماعة، السنة، وتوجيه الروافض لالنتقادات احلادة للمذاهب الفقهية األربعة

  . التفاقها على القول جبواز املسح على اخلفني
لكن الشناعة يف قوهلم باملسح على اخلفني اللذين ليسا من بعض .. «: يقول املفيد الرافضي

                                                                                                                         

  ). ٢/٢٦(تفسري ابن كثري ) 1(
  ). ٥/١٠٣(» اللسان« ، وابن حجر يف )١/١٥٠( داود أيبومنهم ابن القيم يف حاشيته على سنن ) 2(
أصول : (راجع! ي املفسر يف عصر واحد، ويف مدينة واحدة        الطرب اإلمامأبا جعفر، وقد عاش مع      : أيضاويكنى  ) 3(

 ). ٥/١٠٣(، واللسان )٣/٤٩٩امليزان « ، وانظر ترمجته يف )٥٩ األربعة للقفاري ص األئمةالدين عند 
 تفسري الطربي مـن بـني كتـب    ١/٢٥ يف مقدمة البحار أيضا، بل ذكر السي   ٣٣١ /١٠٣ البحار   :انظر) 4(

  !املخالفني
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اإلنسان، وال من جوارحه، وال نسبة بينهما وبني أبعاضه، إال كغريمها من امللبوسات، والقرآن ينطق 
  . )١(» ذلك، إذ صرحيه يفيد إيقاع الطهارة بنفس اجلارحة دون ما عداهابضد قوهلم يف

وجيب املسح على بشرة القدم، وال جيوز على حائل من «: -احملقق احللي-وقال جعفر اهلذيل 
ال جيب إال : خف، أو غريه، إال للتقية، أو الضرورة، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، وقيل

  . )٢(!؟»حوطحلدث، واألول أ
ورووا يف ذلك أخبارا عن أئمتهم، وصفوا أهل احلق يف بعضها بأم أشد الناس حسرةً يوم 

إنَّ اهللا ضمن -: كما جاء يف رواية جعفر بن أمحد القمي بسنده إىل جعفر الصادق أنه قال! القيامة
قيامة من رأى وضوءه على لكل إهاٍب أن يرده إىل جلده يوم القيامة، وإنّ أشد الناس حسرةً يوم ال

  . )٣(»جلد غريه
إذا رد اهللا كل إهاب إىل «:  قال-رمحه اهللا-أعين جعفر الصادق -وذكر املفيد وغريه أنه 
  . )٥(»الناصبة، يف جلود اإلبل، والبقر، والغنم: يعين«: ، قال املفيد)٤(»موضعه، ذهبت طهارة هؤالء

 أنه -رضي اهللا عنه زورا وتانا-يب طالب ورووا يف موضع آخر عن أمري املؤمني علي بن أ
قد عملت الوالة قبلي أعمالًا خالفوا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متعمدين «: خطب فقال

خلالفه، ولو محلت الناس على تركها لتفرق عين جندي؛ أرأيتم لو أمرت مبقام إبراهيم فرددته إىل 
  . )٦(!»إذًا لتفرقوا عين..  على اخلفّنيوحرمت املسح.. املوضع الذي كان فيه

   )٧(:أما شبهام يف رد جواز املسح على اخلفني يف الوضوء، فهي على النحو اآليت
  .  ال على اخلفني-على مذهبهم- أن آية الوضوء إمنا فيها املسح على القدمني - ١
إن آية الوضوء : وا قال-رضي اهللا عنهم- أن بعض الصحابة كعلي، وعبد اهللا بن عباس، - ٢

                                                                                                                         

  . ١/١٤٣صول املختارة للمفيد الف) 1(
  . ٢٧شرائع اإلسالم للمحقق احللي ص ) 2(
  .  القميأمحد، وهو يف كتاب الغايات جلعفر بن ٨٠/٢٥٧البحار للمجلسي ) 3(
  . ٣/٢٦٧، والصراط املستقيم للبياضي ١/١٤٣الفصول املختارة للمفيد ) 4(
  . ١/١٤٣الفصول املختارة ) 5(
  .١/٣٨ مسائل الشريعة حملمد بن احلسن احلر العاملي  حتصيلإىلوسائل الشيعة ) 6(
  . ٢٦٨ - ٣/٢٦٦، والصراط املستقيم للبياضي ١/١٤٣الفصول املختارة للمفيد : راجعها يف) 7(
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  . نسخت املسح على اخلفني
 ما يفيد إنكارمها املسح -رضي اهللا عنهما- أنه روي كذلك عن عائشة، وعن أيب هريرة - ٣

، »ألن أقطع رجلي باملوسى أحب إيل من أن أمسح على اخلفّني«: كقوهلا: على اخلفني، قالوا
  . »)١(ر بالفالةما أبايل أمسحت على خفّي أم على ظهر عي«: وقوله

  املناقشة
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا قُمتم ِإلَى الصلَاِة فَاغِْسلُوا ﴿:  أن اآلية، وهي قول اهللا تعاىل:أولًا

ي املسح على ، ال تنف)٢(﴾وجوهكُم وأَيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق وامسحوا ِبرُءوِسكُم وأَرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن
، على قراءة النصب يدلّ على فرض الغسل يف حالة »وأرجلكم«: اخلفني، بل تؤيده، فقوله تعاىل

كشف الرجلني، وعلى قراءة اخلفض، يدلّ على املسح حالة لبس اخلفني، وقد قال ذا غري واحد 
  .  عليهما رمحة اهللا)٤(، والشافعي)٣(من األئمة العلماء، منهم أبو حنيفة

فإن آية الوضوء .. ما قلت باملسح عليهما حتى جاءين مثل ضوء النهار«: اإلمام أبو حنيفةقال 
 بغسل الرجلني حال كشفهما، ومسحهما وقت مبهمة جمملة باعتبار القراءتني، وقد بينها النيب 

  . )٥(»لبسهما
ين األولني، ويف ذكره الغسل يف العضو«: ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اآلية الكرمية

واملسح يف اآلخرين، التنبيه على أن هذين العضوين جيب فيهما املسح العام، فتارةً جيزئ املسح 
اخلاص؛ كما يف مسح الرأس والعمامة، واملسح على اخلفني، وتارةً ال بد من املسح الكامل الذي هو 

  . غَسلٌ، كما يف الرجلني املكشوفتني
  . )٦(»باملسح على اخلفني، وبغسل الرجلني وقد تواترت السنة عن النيب 

فَاعتِزلُوا النساَء ِفي الْمِحيِض ولَا تقْربوهن حتى ﴿: ومن نظائر هذا يف كتاب اهللا، قوله تعاىل
                                                                                                                         

  ). ٣/٣٢٨(» النهاية« محار وحشي، قاله ابن األثري يف : أي» عري بالفالة« ) 1(
  . ٦: سورة املائدة) 2(
  ). ٢/٤٧٠(يف طبقات احلنفية  اجلواهر املضية :انظر) 3(
  ). ٢/٢٦(، وحكاه عنه ابن كثري يف تفسريه ٧/٢٨٩ و ١/٣٢(للشافعي » األم « :انظر) 4(
  ). ٢/٤٧٠(» اجلواهر املضية«) 5(
  ). ٤/١٧٤(» منهاج السنة النبوية« ) 6(
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  . قراءتان؛ بالتخفيف، والتشديد» يطهرن«، فقد وردت يف )١(﴾يطْهرنَ
ادت اشتراط انقطاع احليض، وقراءة التشديد أفادت إن قراءة التخفيف أف: فقيل يف تفسري اآلية

  . )٢(اشتراط االغتسال
 أمر ال يسوغ إنكاره، فقد تواتر ذلك عنه  أن ثبوت املسح على اخلفني عن رسول اهللا :ثانيا

  . تواترا يقينيا مفيدا للعلم والعمل معا
 أن رسول اهللا اهللا حدثين سبعون من أصحاب رسول «: -رمحه اهللا-قال احلسن البصري 

٣(» مسح على اخلفني( .  
ليس يف قليب من املسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن أصحاب «: -رمحه اهللا-وقال اإلمام أمحد 

  . )٤(»رسول اهللا 
أنه خرج «: عن رسول اهللا :  املشهور-رضي اهللا عنه- )٥(ومن ذلك حديث املغرية بن شعبة

  .)٦(»فيها ماء فصب عليه حني فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على اخلفنيحلاجته فاتبعه املغرية بإداوة 

  . )٧( وقد تقدما-رضي اهللا عنهما-وحديث جرير بن عبد اهللا البجلي، وحديث بريدة األسلمي 
 كعلي وابن عباس -رضي اهللا عنهم- أما ما أشاروا إليه من الروايات عن بعض الصحابة :ثالثًا

  : ا أن املسح على اخلفني قد نسخ باآلية، فاجلواب عن ذلك كاآليت وفيه-رضي اهللا عنهم-
 يلزم منها -كما تدعون-إنَّ احتجاجكم ذه اآلثار املفيدة للنسخ :  أن يقال للرافضة- ١

إقراركم أولًا بورود املسح قبل نسخه يف ثاين حال، إذ ال نسخ حلكٍم من األحكام إال بعد ثبوته، 

                                                                                                                         

  . ٢٢٢: سورة البقرة) 1(
  . ٥٦٧ :صنوافض للراوفض، ، وال)٣/٨٨(، وتفسري القرطيب )١/٢١٠(» زاد املسري « :انظر) 2(
  ). ٣/١٦٤(» شرح صحيح مسلم« ، والنووي يف )١/٣٥٩(» املغين« ذكره ابن قدامة يف ) 3(
  ). ١/٣٦٠(» املغين« ) 4(
 عامر بن مسعود الثقفي، أسلم قبل عمرة احلديبية وشهدها وبيعة الرضوان، تـولّى             أيب املغرية بن شعبة بن      :هو) 5(

  ). ١٩٨ - ٦/١٩٧اإلصابة (هـ، ٥١ أو ٥٠ أو ٤٩يف عام إمرة البصرة مث الكوفة، تو
  ). ٢٣٢ - ١/٢٢٨(» صحيح مسلم« ، و )١/٨٥(» صحيح البخاري« : متفق عليه، انظر) 6(
  . ٥٦٦:ص :انظر) 7(
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  . ضة وال مفر هلم منهفهذا أمر يلزم الراف
-إن دعوى النسخ غري صحيحة، ملا تقدم من قصة جرير البجلي :  إذا ثبت هذا، فنقول- ٢

-  املسح على اخلفني، يف حديث صحيح ثابٍت، وهو  من أنه قد روى عن النيب -رضي اهللا عنه
  . )١( إمنا أسلم بعد نزول آية املائدة ال قبله-أعين جريرا

 صلّى أن النيب « الصحيح الثابت؛ -رضي اهللا عنه-األسلمي وكذلك حديث بريدة 
  . ، ونزول آية املائدة كان أيضا قبل الفتح)٢(»الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه

 املتقدم أن ذلك كان يف -رضي اهللا عنه-كما أنه ورد يف بعض طرق حديث املغرية بن شعبة 
  . )٤( آية املائدة أيضا، وهي متأخرة عن نزول)٣(غزوة تبوك

 فيه نظر، فقد قال البيهقي -رضي اهللا عنهم- أضف إىل ذلك أنَّ النقل عن هؤالء الصحابة - ٣
مل يرو ذلك عنه بإسناٍد «: )٥(-رضي اهللا عنه- عن رواية ذلك عن أمري املؤمنني علي -رمحه اهللا-

  . )٦(»موصول
ي بن أيب طالٍب، ولكن مل يصح إسناده، مث وقد روي ذلك عن عل: -رمحه اهللا-وقال ابن كثري 
  . )٧(»الثابت عنه خالفه

  . )٨(»منقطع«: وقال احلافظ ابن حجر
 يف هذا، فقد اخرج ابن أيب -رضي اهللا عنهما- )٩(وكذلك احلال بالنسبة ملا ينقل عن ابن عباس

قال ابن : رمة يقولإنَّ عك: لعطاء: قلت: شيبة بإسناٍد صحيح عن عبد اهللا بن إدريس، عن فطر قال
، )١(»كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس ميسح عليهما«: ، فقال عطاء»سبق الكتاب اخلفني«: عباس

                                                                                                                         

  ). ١٦٥ - ٣/١٦٤(، وشرح النووي على مسلم )١/٢٧٣(السنن الكربى للبيهقي : وانظر) 1(
  ). ٤/٦٠٧( يف الصحيح أيضابن حبان ، وا)١/٢٣٢(أخرجه مسلم يف صحيحه ) 2(
  ). ١/٣١٧(، ومسلم )٤/١٦٠٩(، والبخاري )٢٤٩ و ٤/٢٤٧ (أمحد مسند :انظر) 3(
  ). ٧/٢٩٠(للشافعي » األم « :انظر) 4(
  ). ١/١٦٩(» املصنف«  شيبة يف أيبأخرجه ابن ) 5(
  ). ١/٢٧٢(للبيهقي » السنن الكربى« ) 6(
  ). ٢/٢٨(تفسري ابن كثري ) 7(
  ). ١/١٥٨( التلخيص احلبري، البن حجر :انظر) 8(
  ). ١١/١٤١( التمهيد البن عبد الرب :انظر) 9(
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: مسعت موسى بن سلمة قال:  بسنده عن قتادة، قال-رمحه اهللا-، كما أخرج البيهقي )١(»عليهما
، )٢(»يوم وليلةللمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم «: سألت ابن عباس عن املسح على اخلفني، فقال

 كان يكره املسح على اخلفّني قبل أن يعلم ثبوته عن النيب -رضي اهللا عنهما-إن ابن عباس : وقد قيل
٣( بعد نزول آية املائدة، فلما علم ذلك رجع إليه( .  

ألن أقطع رجلي باملوسى أحب إيلّ من أن أمسح «:  أما ما ذُكر عن عائشة أا قالت:رابعا
  . رضي اهللا عنها-، فموضوع مكذوب عليها )٤(»على اخلفني

هذا حديث موضوع، وضعه حممد بن مهاجر، وقد ذكرنا آنفًا أنه كان «: قال ابن اجلوزي
  .)٥(»يضع احلديث

أتيت عائشة أسأهلا عن املسح على اخلفني، «: ويؤكّد هذا ما جاء عن شريح بن هانئ، قال
جعل رسول : ، فسألناه، فقالافر مع رسول اهللا عليك بابن أيب طالب فسله، فإنه كان يس: فقالت

  . )٦(» ثالثة أياٍم ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيماهللا 
  . فهو أيضا ال يصح-رضي اهللا عنه-وكذا ما يروى عن أيب هريرة 

  . )٧(»ال يصح حديث أيب هريرة يف إنكار املسح: قال اإلمام أمحد
لم يف الصحابة خمالفًا، إال شيء ال يصح عن عائشة، وابن عباس، وال أع«: وقال ابن عبد الرب

  . )٨(»وأيب هريرة، وقد روي عنهم من وجوٍه خالفه يف املسح على اخلفّني
 أنه كره املسح، فقد روي -رضي اهللا عنهم-وعلى العموم، كل من روي عنه من الصحابة 

                                                                                                                         

  ). ١/١٧٠( شيبة أيبمصنف ابن ) 1(
  . »وهذا إسناد صحيح: ، وقال)١/٢٧٣(» السنن الكربى« أخرجه البيهقي يف ) 2(
  ). ٢٧٣ - ١/٢٧٢(» السنن الكربى« قاله البيهقي يف ) 3(
  ). ١/١٦٩( شيبة أيب، وابن )١/٢٢١(» املصنف« زاق يف أخرجه عبد الر) 4(
  ). ٢/٧١(» ترتيه الشريعة البن عراق«: ، وانظر كذلك)٢/٩٤٧(» العلل املتناهية« ) 5(
 والبيهقـي يف  -)واللفظ له - ١/٢٣٢(» صحيحه« ، ومسلم يف    )١/١٠٠(» املسند«  يف   أمحد اإلمامأخرجه  ) 6(

  ). ١/٢٧٢(» الكربى« 
  ). ١/١٥٨(» التلخيص احلبري« افظ ابن حجر يف ذكره احل) 7(
  ). ١١/١٤١(» التمهيد البن عبد الرب« ) 8(
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  . )١(عنه عكس ذلك بأسانيد أصح وطرٍق أقوى
، فيتعجب »إخل.. قد عملت الوالة قبلي«:  من قوله-رضي اهللا عنه-بوه إىل علي أما ما نس

فاخلرب فيه من املنقصة لعلي !  كيف سولت له نفسه ذلك-أخزاه اهللا-اإلنسان يف أمر من وضع هذا 
 إذ -رضي اهللا عنهم مجيعا-نفسه ما يفوق ما أراد به الواضع من الطعن يف والية اخللفاء الثالثة 

 أن يسكت على باطل طيلة خالفة اخللفاء الثالثة، -رضي اهللا عنه-ف يظن بأمري املؤمنني علي كي
  ! وال يأمر مبعروٍف أو ينهى عن منكٍر؟

 هو -رضي اهللا عنه-وما أشبه هذا مبضحكٍة أخرى يف العقيدة الرافضية، حيث يرون أن عليا 
 قط، بل بايع مجيع اخللفاء قبله وأخلص هلم الرأي ، لكنه مل يطالب ااألحق باخلالفة بعد النيب 

إن جاز -واملشورة، لكنهم اليوم يوالون ويعادون على أساس هذا احلق املزعوم الذي أمهله صاحبه 
  !التعبري

 على - نفسه؛ احلسن بن احلسن بن علي -رضي اهللا عنه-فما أمجلَ ما قاله حفيد علي وهو يرد
ولو كان األمر كما تقولون إن اهللا ورسوله «:  القبيح، واملذهب الرديءالرافضة يف زمانه هذا القولَ

 إنْ كان ألعظَم الناس يف ذلك خطئةً وجرما -عليه السالم-اختارا عليا هلذا األمر، والقيام بعد النيب 
  . )٢(»، أن يقوم فيه كما أمره أو يعِذر فيه إىل الناسإذ ترك ما أمره به رسول اهللا 

* * *  
  املطلب الثالث

   وزعم الرافضة أا بدعة)٣(صالة الضحى
  رضي اهللا عنه-ابتدعها معاوية 

 قوهلم مبشروعية صالة الضحى، فلهذا -رمحهم اهللا-تزعم الرافضة أن من أخطاء األئمة األربعة 
استحبوا صالة الضحى، «: ، فقال»ذكر خطأ األربعة فيما أمجعوا عليه«: ذكرها البياضي يف فصل

                                                                                                                         

  ). ١/٣٠٥(» فتح الباري« ، و )١/٢٧٢(» السنن الكربى للبيهقي « :وانظر) 1(
  ). ٨٧ - ٦/٨٦(للِمزي « ذيب الكمال« : أيضا، وانظر )٥/٣١٩(أخرجه ابن سعد يف الطبقات ) 2(
 اار، والضحى فوقَه، وبه مسيـت صـالة         أولارتفاع  : الضحوة« : ة وقت الضحى، قال ابن األثري     صال: أي) 3(

  . ١٦٨٢ :ص، »القاموس« : أيضا، وانظر )٣/٧٦/النهاية(» الضحى
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  . )١(!» روي يف كتبهم بدعتهاوقد
كما سيأيت إن شاء -ومل يقف عند حد الطعن يف األئمة األربعة بسبب قوهلم ذه السنة الثابتة 

: فقال!  بأنه الذي ابتدع هذه الصالة-رضي اهللا عنه- بل جتاوز ذلك ليتهم أمري املؤمنني معاوية -اهللا
وقت الضحى، قام ] رضي اهللا عنه-يعين عليا [ري املؤمنني وسبب ابتداعها أنَّ معاوية ملا بلغه نعي أم«

  . )٢(!»فصلّى ست ركعاٍت، مث أمر بين أمية باألحاديث يف فضلها عن النيب 
 هم رووا يف هذه الصالة عن أيب ذرا بأنرضي اهللا عنه-كما افترى على رواة األحاديث أيض- 

  . )٣( ذلك من حيث املشروعيةُ وعدد الركعاتأا ركعة واحدة، وزعم تناقض األحاديث يف
كون صالة الضحى بدعةً، من املتواترات عند اإلمامية، ال خالف «: وجاء يف البحار للمجلسي

  . )٤(»بينهم فيه
إا : صالة الضحى بدعة ال جيوز فعلها، وخالف مجيع الفقهاء يف ذلك، وقالوا«: وفيه أيضا

  . )٥(»سنة
مر «: ذا عن أئمتهم، فمنها ما رواه الكليين بسنده إىل سيف بن عمرية قالأما عن روايام يف ه

حنرت صالة :  بالدرة وقال)٦(أمري املؤمنني برجٍل يصلّي الضحى يف مسجد الكوفة، فغمز جنبه
  . )٧(»األوابني، حنرك اهللا

وابتدعوا  من نافلة الزوال، )٨(فإم تركوا بعض الثمان ركعات«: قال السي يف توضيحه
  . )٩(!»مكاا صالة الضحى، فكأم حنروه وقتلوها، أو قدموها، حنرهم اهللا، أي قتلهم اهللا

                                                                                                                         

  .٣/١٨٥الصراط املستقيم للبياضي ) 1(
  . املصدر نفسه والصفحة كذلك) 2(
  .  نفسه) 3(
  . ٨٣/١٥٧حبار األنوار للمجلسي ) 4(
  . املصدر نفسه والصفحة كذلك) 5(
   ). ٧٤٤ و ٦٦٨القاموس ص ( حنوه أو خنسه بعود أي) 6(
  . ٨٣/١٥٦، ونقله السي يف البحار ٣/٤٥٢فروع الكايف ) 7(
 الرافضة تقول بسنية مثان ركعات بعد زوال الشمس، وقبل فريضة الظهر، بدلًا من صـالة الـضحى،       ألن أي) 8(

  . ٥٧ الفقه والفتاوى للطوسي ص النهاية يف جمرد: انظر
  . ٨٣/١٥٦حبار األنوار ) 9(
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وما «: -علي الرضا-كما يروى أيضا عن رجاء بن أيب الضحاك، أنه قال عن إمامهم الثامن 
  . )١(»رأيته صلّى صالة الضحى يف سفٍر وال حضٍر
  :)٢(ا، فبيانه كاآليتوأما ما يتمسكون به من احلجج يف هذ

صالة الضحى «:  قال ما رواه الكليين بسنده عن جعفر الصادق وأبيه، أن النيب - ١
  . )٣(»بدعة

  . » يصلّي الضحى قطما رأيت النيب «: -رضي اهللا عنها- قول أم املؤمنني عائشة - ٢
   يصلّي الضحى؟ أكان رسول اهللا : وأا سئلت أيضا

  . »يء من مغيبهال، إال أن جي«: فقالت
 رأى ناسا -رضي اهللا عنه-أنَّ أبا بكر الصديق : ورد يف بعض روايات أهل السنة:  قالوا- ٣

  ! )٤(» وال عامة أصحابهإم ليصلّون صالة ما صالّها رسول اهللا «: يصلّون الضحى، فقال
  . رضي اهللا عنهما- أن إنكار صالة الضحى ورد كذلك عن ابن عمر - ٤
 يصلّي ما حدثين أحد قط أنه رأى النيب «:  قال-رمحه اهللا- الرمحن بن أيب ليلى  أن عبد- ٥

  . »)٥(الضحى إال أم هانئ
  املناقشة

،  أنَّ مشروعية صالة الضحى قد ثبتت باألحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول اهللا :أولًا
 ال أدعهن حىت أموت؛ أوصاين خليلي بثالٍث،«:  قال-رضي اهللا عنه-ما رواه أبو هريرة : منها

  . )٦(»صوم ثالثة أيام من كل شهٍر، وصالة الضحى، ونوم على وتر
                                                                                                                         

  . ٨٣/١٥٥، و ٤٩/٩٤، و ٤٦/٢٩١البحار ) 1(
  . ١٥٩ - ٨٣/١٥٥، وحبار األنوار ٣/١٨٥، والصراط املستقيم للبياضي ٤٥٣ - ٣/٤٥٢ الكايف :راجع) 2(
، ٢/١٣٧ال حيضره الفقيـه  ، ومن ٣/٦٩، والتهذيب ١/٤٦٧االستبصار : ، وانظره كذلك يف٣/٤٥٣الكايف  ) 3(

  . ٨٣/١٥٨وحبار األنوار 
، ويوجد حنوه عنـد البياضـي يف الـصراط    أمحد اإلمام، وعزاه إىل مسند   ٨٣/١٥٨أورده السي يف البحار     ) 4(
  . وسيأيت إن شاء اهللا- بكر أيببدلًا من !  لكنه ذكر أبا سعيد، وأبا بشري٣/١٨٥
 طالب، وشقيقته، اختلف يف امسها      أيبطلب بن هاشم، أخت علي بن        طالب بن عبد امل    أيب أم هانئ بنت     :هي) 5(

  ). ٤/١٩٦٣االستيعاب (فاختة، أسلمت عام الفتح : هند وقيل: فقيل
  ). ١/٤٩٩(ومسلم - واللفظ منه -) ١/٣٩٥(البخاري : متفق عليه، انظر) 6(
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  . )١(وأخرج مسلم حنوه عن أيب الدرداء أيضا
 يصلي الضحى غري أم ما حدثنا أحد أنه رأى النيب : وما رواه عبد الرمحن بن أيب ليلى، قال

ح مكة، فاغتسل وصلّى مثاين ركعات، فلم أر  دخل بيتها يوم فتإن النيب : هانئ، فإنها قالت
، وجاء يف بعض روايات احلديث الصحيحة )٢(»صالة قط أخف منها، غري أنه يتم الركوع والسجود

  . )٣(»وذلك ضحى«: -رضي اهللا عنها-قول أم هانئ 
 )٤(يصبح على كل سالَمى«:  أنه قال عن النيب -رضي اهللا عنه-وما رواه أبو ذر الغفاري 

أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل ليلة صدقة، وكل تكبرية من 
صدقة، وأمر باملعروف صدقة، وي عن املنكر صدقة، وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 

  . )٥(»الضحى
 أنه ال تعارض بني األحاديث الصحيحة الواردة يف إثبات صالة الضحى، وبني قول أم :ثانيا
، )٦(» يصلّى سبحة الضحى قطما رأيت رسول اهللا «: -رضي اهللا تعاىل عنها-عائشة املؤمنني 

  . )٧(»ال، إال أن جييء من مغيبه«:  يصلي الضحى؟ فقالتأكان النيب : وقوهلا، وقد سأهلا سائلٌ
وأما اجلمع بني حديثي عائشة يف نفي صالته صلى اهللا عليه «: -رمحه اهللا-قال اإلمام النووي 

 كان يصلّيها بعض األوقات لفضلها، ويتركها يف بعضها أن النيب : لضحى وإثباا فهووسلم ا

                                                                                                                         

  ). ٦/٤٤٠(» املسند«  يف أيضا أمحد اإلمام، وأخرجه )١/٤٩٩( صحيح مسلم :انظر) 1(
  ). ١/٤٩٧( ومسلم -واللفظ له-) صالة الضحى يف السفر: باب) (١/٣٩٤(أخرجه البخاري يف صحيحه ) 2(
  ). ١/٤٩٨(، ومسلم )٥/٢٢٨٠(، و )٣/١١٥٧( صحيح البخاري :انظر) 3(
كـل  : »ىالـسالم « : السالمى مجع سالِمية وهي األمنلة من أنامل األصابع، وقيل واحده ومجعه سواء، وقيل            ) 4(

، )٢/٣٩٦(على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة، النهاية البـن األثـري       : عظم جموف من صغار العظام، واملعىن     
  ).٣/٥٧(» الفتح« : وراجع

» الكـربى « ، والبيهقـي يف     )٢٧ - ٢/٢٦(» السنن«  دود يف    وأبو،  )١/٤٩٨(أخرجه مسلم يف صحيحه     ) 5(
)٣/٤٧ .(  
» الـسنن «  داود يف    أبـو  ورواه   -واللفظ لـه  -) ١/٤٩٧(، ومسلم   )١/٣٩٥ (البخاري: متفق عليه، انظر  ) 6(
)٢/٢٨.(  
  .وغريمها) ٢/٢٨( داود وأبو، )٤٩٧ و ١/٤٩٦(» الصحيح« أخرجه مسلم يف ) 7(
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  . )١(»خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة
ما رأيته، كما قالت يف : ، على أنَّ معناه»ما كان يصليها إال أن جييء من مغيبه«: ويتأول قوهلا

 ما كان يكون ، وسببه أن النيب »ضحى يصلي سبحة الما رأيت رسول اهللا «: الرواية الثانية
عند عائشة يف وقت الضحى إال يف نادٍر من األوقات، فإنه قد يكون يف ذلك مسافرا، وقد يكون 
حاضرا ولكنه يف املسجد أو يف موضع آخر، وإذا كان عند نسائه، فإمنا كان هلا يوم من تسعة، 

: ربه أو خرب غريه أنه صالها، أو يقال قوهلا، وتكون قد علمت خب»ما رأيته يصليها«: فيصح قوهلا
  . )٢(»، أي ما يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة، ال ألصلها»ما كان يصلّيها«

 ما كانت لتنفي أو تنكر أمرا ثابتا بالسنة إذا -رضي اهللا عنها- أنَّ أم املؤمنني عائشة :فاحلاصل
 يفعل ذلك، لفترات، وذلك أا مل تشاهد النيب بلغتها، وإمنا عبرت عن حاهلا هي يف فترة من ا

لألسباب اليت ذكرها اإلمام النووي رمحه هللا، مث أخربت مبا يرفع هذا وينقضه الحقًا حني متكّنت من 
 -رضي اهللا عنها-مشاهدة ذلك أو معرفته، كما ثبت يف حديث معاذة العدوية، أا سألت عائشة 

  . )٣(»أربع ركعات، ويزيد ما شاء«: حى؟ قالت يصلي صالة الضكما كان رسول اهللا 
 على املداومة عليها، كما هو مذهب بعض أهل اعلم، -رضي اهللا عنها-أو يحمل إنكارها 

: ، ويؤيد هذا ما جاء يف تتمة قوهلا يف احلديث السابق)٤(حيث إن يف املداومة عليها تشبيها بالفرائض
 لَيدع ط، وإين ألسبحها، وإن كان رسول اهللا  يصلّي سبحة الضحى قما رأيت رسول اهللا «

  . )٥(»العملَ وهو حيب أن يعملَ به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم
ويالحظ أن الروافض قد بتروا هذا احلديث بترا فأوردوا صدره فقط، ليومهوا بذلك أنَّ عائشة 

  !  كانت على مذهبهم يف إنكار صالة الضحى-رضي اهللا عنها-
 لصالة الضحى، وذلك فيما أخرجه -رضي اهللا عنهما-ذا أيضا جياب عن إنكار ابن عمر و

                                                                                                                         

  .سيأيت قريبا) 1(
  ).٥/٢٣٠(شرح مسلم للنووي ) 2(
» الكـربى « البيهقـي يف    ، و )٦/٢٧٠( وابن حبان    - واللفظ له    - ١/٤٩٧(» الصحيح« أخرجه مسلم يف    ) 3(
)٣/٤٧ .(  
  ).ب٤٩/ق(، والتحفة االثين عشرية )٢/٥٥٠ (-بتحقيق التركي-» املغين « :انظر) 4(
  ). ٢/٢٨(» السنن«  داود يف وأبو، )١/٤٩٧( مسلم اإلمامأخرجه ذا اللفظ ) 5(
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أتصلّي  «-رضي اهللا عنهما-قلت البن عمر : البخاري بسنده عن شعبة، عن توبة، عن مورق، قال
ال : ، قالفالنيب : ال، قلت: فأبو بكر، قال: ال، قلت: فعمر؟ قال: ال، قلت: ؟ قال»الضحى
  . )٢(»)١(إخاله

هي بدعة، فمحمول على أن : وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال يف الضحى«: قال النووي
  . صالا يف املسجد والتظاهر ا كما كانوا يفعلونه بدعة، ال أنَّ أصلها يف البيوت وحنوها مذموم

  .  تفرض مل يواظب عليها، خشية أن، أي املواظبة عليها؛ ألنّ النيب »بدعة«: قوله: أو يقال
: ، وقد ثبت استحباب احملافظة يف حقّنا حبديث أيب الدرداء، وأيب ذر، أو يقالوهذا يف حقه 

  . )٣(» الضحى وأمره اإن ابن عمر مل يبلغه فعل النيب 
 عليها، ليس بقادٍح يف أصل املشروعية وال االستحباب، لثبوت ذلك وعدم مواظبته 

 شرط احلكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، وإن كان ، وليس منبأحاديث أخرى من قوله 
  . )٤( على فعله يرجح على ما مل يواظب عليهما واظب النيب 

ما حدثنا أحد أنه رأى «: -رمحه اهللا-وكذلك ما أثاره بعض الرافضة من قول ابن أيب ليلى 
بن أيب ليلى إمنا أخرب مبا حفظه ، فال طائل حتته، فعبد الرمحن » يصلّي الضحى غري أم هانئالنيب 

هو من األحاديث يف ذلك، وقد أخرب غريه مبا حفظ يف ذلك أيضا، فإن كان ابن أيب ليلى مل حيدثه 
  .به إال أم هانئ، فقد حدث غري أم هانئ غري ابن أيب ليلى، ومن حفظ حجة على من مل حيفظ

 فكذب عليه، وإمنا -رضي اهللا عنه-صديق أما ما ذكره السي عن خليفة رسول اهللا أيب بكر ال
حدثنا عبد اهللا، حدثين أيب، ثنا علي بن عبد اهللا، ثنا معاذ بن معاذ، «: -كما ورد يف املسند-لفظه 

رأى أبو بكرة ناسا : حدثين عبد الرمحن بن أيب بكرة، قال: ثنا شعبة، حدثين فضيل بن فضالة، قال
رضي اهللا -، وال عامة أصحابه ةً ما صالّها رسول اهللا إم ليصلّون صال: يصلون الضحى، فقال

                                                                                                                         

  ). ٢/٩٣(النهاية البن األثري :  ال أظنه، انظرأيال إخاله، ) 1(
  ). ٢/٢٣(» املسند«  يف أمحد اإلمام أيضا، وأخرجه )١/٣٩٤(» يصحيح البخار« ) 2(
  ). ٥/٢٣٠(شرح صحيح مسلم ) 3(
، ونقلـه عنـه     )٢/٢٤١(البن دقيق العيد    » شرح عمدة األحكام  « تقرير هذه القاعدة االستداللية يف      : انظر) 4(

  ).٣/٥٧(» الفتح« احلافظ يف 
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  . )١(»عنهم
  .رضي اهللا عنهما- وليس عن أيب بكر الصديق )٢(فاألثر عن أيب بكرة

- مث إنَّ األثر إن صح، فمحمول على األوجه اليت تقدم ذكرها يف حديثي عائشة، وأثر ابن عمر 
  . رضي اهللا عنهم مجيعا

 الذي رواه الكليين وغريه، وفيه أنَّ صالة الضحى بدعة، فحديث باطلٌ ال  أما عن احلديث:ثالثًا
؟ ومن قال من أهل العلم باحلديث )٣(أصل له، ونطالب الروافض بالدليل على صحته، وأين إسناده

  إنه صحيح؟ 
إنَّ مجيع أهل املعرفة باحلديث يعلمون علما «: -رمحه اهللا-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ا أن هذا من الكذب املوضوع على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأدىن من له معرفة ضروري
باحلديث يعلم أنه كذب، مل يروه أحد من املسلمني يف شيء من كتبه، ال كتب الصحيح، وال 
السنن، وال املساند، وال املعجمات، وال األجزاء، وال يعرف له إسناد؛ ال صحيح، وال ضعيف، بل 

  . )٤(»ذب بينهو ك
إنَّ معاوية هو الذي ابتدع صالة الضحى حني بلغه خرب وفاة :  وفيما يتعلق بقول بعضهم:رابعا

 فبطالن هذا أوضح من وضوح نور الشمس يف منتصف النهار، حيث إنَّ -رضي اهللا عنهما-علي 
حى منذ عهد النيب األحاديث القولية أو الفعلية الصحيحة الثابتة متضافرة على مشروعية صالة الض

 رضي اهللا عنها وعن أخيها-، ومنها ما روته شقيقة علي بن أيب طالب، أم هانئ !  
ومما يؤكّد بطالن هذا القول، وخسران قائله، تناقض الرافضة يف روايام يف ذلك؛ فتارةً 

تارةً  و-رضي اهللا عنه- بعد وفاة علي -رضي اهللا عنه-يزعمون أنَّ مبتدع صالة الضحى معاوية 

                                                                                                                         

  ). ٥/٤٥ (أمحد اإلماممسند ) 1(
امسه مسروح، وهو مشهور بكنيته، كان      : ابن مسروح، وقيل  :  اجلليل، نفيع بن احلارث، ويقال      الصحايب :هو) 2(

: اإلصـابة (، وروى عنه أوالده     من فضالء الصحابة، وسكن البصرة، وأجنب أوالدا هلم شهرة، روى عن النيب             
٦/٤٦٧ .(  
 معـضلٌ؛  أو مرسلٌ، إما لذا فهو -رمحهما اهللا- الباقر أبيه أو الصادق   إىل إسناده عند الكليين وغريه فينتهي       أما) 3(

  .هـ٨٣هـ، وولده عام ٥٧فالباقر ولد عام 
  ). ٨/٣٠٥(» منهاج السنة النبوية« ) 4(
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، )١(!أخرى يدعون أن األنصار، وليس معاوية وال غريه من قريش، هم الذين ابتدعوا هذه الصالة
  ! ؟)٢(وأخرى يذهبون إىل أن عليا هو من أمر بصالة الضحى يف حياته، لكن يف يوم اجلمعة فقط

سن كاليت أوردها حممد بن احل! بل وجدت روايات عن بعض أئمتهم تفيد جواز صالة الضحى
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر : )٤(، والسي يف البحار)٣(احلر العاملي يف الوسائل

. سألته عن الرجل يكون يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي، بينهما عشرة أذرع:  قال)٥(الكاظم
لسي عن ، فحينئٍذ يسارعون إىل تأويلها لتوافق هواهم، فقد قال ا»ال بأس، ليمض يف صالته: قال

يصلّي يف هذا الوقت صالةً مشروعةً، : ؛ الضحى ظرف، أي»يصلّي الضحى«: قوله«: هذه الرواية
  !!)٦(»ولو كان املراد صالة الضحى فالتقرير للتقية

 وأما زعم البياضي وجود تناقض يف روايات أهل السنة بشأن عدد ركعات هذه :خامسا
عد الشريعة، وضوابط أحكامها، إذ إنَّ من أهم ما مييز الصالة، فدليلٌ واضح على مدى جهله بقوا

السنن عن الفرائض من الصلوات كون ركعات الفريضة معلومة العدد، وحمددة حتديدا ال جتوز 
الزيادة عليها وال النقصان منها، خبالف السنن اليت قد تكون ركعاا مقيدة العدد كما يف صالة 

  .  الكسوف، وركعيت الطوافالعيدين، وصالة االستسقاء، وصالة
  . )٧(»صالة الليل مثىن مثىن«: وقد تكون مطلَقة كما يف قوله 

 يف ذلك للداللة على السعة يف األمر، كما يف صالة فتأيت األحاديث يف بيان ما فعله النيب 
 - كما يف حديث أيب ذر- أا تصلَّى ركعتني  يف قوله -كما قد تقدم-الضحى هذه؛ حيث ثبت 

كما يف حديث معاذة - وأربعا -كما يف حديث أم هانئ- أنه صالها مثان ركعات بت عنه وث
  !  وفيه أيضا أنه يزيد ما شاء، فهل يسمى هذا تناقضا؟-عن عائشة

                                                                                                                         

  . ٨٣/١٥٩حبار األنوار : ، وانظر١/٥٦٦من ال حيضره الفقيه : بل رووا يف هذا خربا عن حممد الباقر، كما يف) 1(
  .٨٩/٣٦٧ حبار األنوار :انظر) 2(
  . ٥/١٢٩وسائل الشيعة ) 3(
  . ٨٣/٣٣٤حبار األنوار ) 4(
  .  إمامهم السابع، وقد سبقت ترمجتهأي) 5(
  . ٨٣/٣٣٤حبار األنوار ) 6(
  ).١/٥١٦(» مسلم« ، و )١/٣٣٧(» البخاري« : متفق عليه، انظر) 7(
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هذه األحاديث كلها متفقة ال اختالف بينها عند أهل «: -رمحه اهللا-قال اإلمام النووي 
، وأن أقلَّها ركعتان، وأكملَها مثان ركعات، وبينهما )١(ؤكّدةالتحقيق، وحاصلها أنَّ الضحى سنة م

  . )٢(»أربع أو ست كالمها أكمل من ركعتني، ودون مثان
 فيها أن صالة الضحى ركعةٌ واحدةٌ، -رضي اهللا عنه-وأما ما زعم من كون الرواية عن أيب ذر 

  . فهو حمض افتراء واختالق، وقد تقدم معنا هنا احلديث بنصه
 * **  

                                                                                                                         

النووي يقصد هنـا احلـثّ    اإلمام على فعلها، ولعلّ السنة املؤكدة يف اصطالح الفقهاء هي اليت داوم النيب          ) 1(
  . ، واهللا أعلمعلى املواظبة على هذه السنة الواردة يف قوله 

  ). ٢٣٠ - ٥/٢٢٩(» شرح صحيح مسلم« ) 2(
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  املطلب الرابع
  عدد تكبريات صالة اجلنازة وزعم الرافضة أن األربع للمنافقني

يدور البحث هنا حول مزاعم الرافضة يف إجياب التكبرية اخلامسة يف صالة اجلنازة، وتقسيمهم 
 إىل ميٍت يستحق أن يكبر على جنازته مخسا، وآخر ال -من غري مستنٍد صحيح-موتى املسلمني 

  . كبر عليه إال أربع تكبريات فقطجيوز أن ي
، ويعتربوا )١(فهذه املسألة خالفوا فيها مجيع أئمة املذاهب األربعة، بل ومجاهري أهل السنة كافةً

  . من املآخذ عليهم
اكتفوا يف صالة «: »ذكر خطأ األربعة فيما أمجعوا عليه«: ويف هذا يقول البياضي حتت فصل

  . )٢(»" يكرب مخساكان النيب : "مع بني الصحيحني عن زيد بن أرقماملوتى بتكبريات أربع، ويف اجل
 هو أول من كبر -رضي اهللا عنه-فهذا أقوى ما يتمسكون به، زاعمني أن أمري املؤمنني عمر 

  . )٣(على اجلنازة أربع تكبريات
  وعن جده جعفر-علي الرضا-وعن علّة وجوب التكبريات اخلمس، رووا عن إمامهم الثامن  

الصالة، والزكاة، والصوم، واحلج، : إن اهللا كتب مخس فرائض«:  أما قاال-رمحهما اهللا-الصادق 
  . )٤(!»والوالية، فجعل للميت من كل فريضة تكبرية، والعامة تركوا الوالية فتركوا تكبريها

باب  «:وقد أكثر احلر العاملي من الروايات عن أئمتهم وعلمائهم يف املسألة وبوب هلا بقوله
  . )١(»)٥(وجوب التكبريات اخلمس يف صالة اجلنازة، وإجزاء األربع مع التقية، أو كون امليت خمالفًا

                                                                                                                         

 السنة يف تكبريات اجلنازة أربع تكبريات فقط، مع    أنَّ األربعة ومجهور فقهاء األمة متفقون على        األئمة إنحيث  ) 1(
، من حيث اجلواز ال من حيث الوجوب؛ كما لو كرب اإلمام مخسا هل يتبـع                خالٍف يسري فيما زادت على األربع     

املعونة للقاضي عبد الوهاب    « ، و   )٣١٣ - ١/٣١٢(» بدائع الصنائع للكاساين احلنفي   « : راجع (؟يف ذلك أم ال   
 و  ٣/٤١٠(» لياملغين البن قدامة احلنب   « ، و   )١/٣٤١(» مغين احملتاج للشربيين الشافعي   « ، و   )١/٣٤٨(» املالكي
  ). ٦ - ١/٢٧٥(» بداية اتهد البن رشد« ، و )٥/١٢٤(» احمللى البن حزم الظاهري« ، و ٤٥١ - ٤٤٧

، مـع عـزوه   ١٠٨، وذكر القزويين حنو هذا يف الشيعة يف عقائـدهم ص         ٣/١٨٦الصراط املستقيم للبياضي    ) 2(
  . وسيأيت- أمحد اإلمامحلديث زيد إىل مسند 

  . ٣/١٨٧ملستقيم للبياضي  الصراط ا:انظر) 3(
  . ٣/٧٧ احلر العاملي يف الوسائل -بإسناد رافضي-، وأسنده ٣/١٨٧ذكره البياضي يف الصراط املستقيم ) 4(
:  السنة، وسوف أذكر مبشيئة اهللا يف اية هذا املطلب بعض ما جاء من الروايات يف باب           أهل: يقصد باملخالف ) 5(
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أما عن تقسيمهم موتى املسلمني، من حيث عدد التكبريات، فلهم يف ذلك أيضا روايات عن 
قوم مخسا،  يكبر على كان رسول اهللا «: أئمتهم؛ منها ما أخرجه الكليين عن الصادق أنه قال
  . »وعلى قوٍم آخرين أربعا، فإذا كبر على رجٍل أربعا اتهم

  . )٢(بالنفاق: يعين: ] قال الراوي[
أو مخسا وعشرين حسب - مخسا )٣( كبر على سهل بن حنيف-رضي اهللا عنه-وأن عليا 
  . »إنه من أهل بدر«:  مث قال-!)٤(رواية أخرى

  . )٥(» للمؤمن، واألربع للمنافقإيضاحا أن اخلمس«: قال البياض
ومعىن حذف التكبرية األخرية يف حق املنافق عندهم أن الدعاء للميت يكون بعد التكبرية 
الرابعة، مث ينصرف بعد اخلامسة، فلو كان امليت منافقًا انصرف بعد الرابعة دون أن يدعو له 

  . )٦(بشيء
  املناقشة

 على اجلنازة أربعا، من ذلك حديث  تكبري النيب أنه قد ثبت يف غري ما حديث صحيح: أولًا
 يف اليوم الذي مات فيه )٧( نعى النجاشيأن رسول اهللا «:  املرفوع-رضي اهللا عنه-أيب هريرة 

  . )٨(»وخرج م إىل املصلى فصف م وكبر عليهم أربع تكبريات
                                                                                                                                     

  .يف للكليينمن كتاب الكا» الصالة على الناصب« 
  . ٣/٧٢وسائل الشيعة للحر العاملي ) 1(
  . ٣/٧٢، وحكاه عنه احلر العاملي يف وسائل الشيعة ٣/١٨١فروع الكايف ) 2(
، وعن زيد بن ثابت، كان من السابقني، وشهد         سهل بن حنيف بن واهب األنصاري، روى عن النيب          : هو) 3(

 اخلندق واملشاهد كلها، اسـتخلفه      أيضائٍذ على املوت، شهد     بدرا، وثبت يوم أحد حني انكشف الناس وبايع يوم        
  ). ٣/١٩٨اإلصابة (هـ ٣٨ سنة -رضي اهللا عنه-علي على البصرة بعد اجلمل، مات 

  .٨٠ و ٣/٧٩، ووسائل الشيعة ٣/١٨٦فروع الكايف : انظر) 4(
  .٣/٧٤وسائل الشيعة ، وانظر رواية ذا املعىن عن علي الرضا يف ٣/١٨٦الصراط املستقيم للبياضي ) 5(
  .١/٦٣ للمحقق احللّي اإلسالم، وشرائع ٣/١٨١ فروع الكايف :انظر) 6(
عطية، والنجاشي لقب له، أسلم على عهد النيب        :  أصحمة بن أحبر النجاشي، ملك احلبشة، وامسه بالعربية        :هو) 7(
 ا١/٢٠٥اإلصابة ( ومل يهاجر إليه، وكان ردًءا للمسلمني نافع.(  
  ).٢/٦٥٦(ومسلم - والنص منه -) ١/٤٤٧(» البخاري« : ليه، انظرمتفق ع) 8(
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رد البقيع، فإذا هو  فلما وخرجنا مع النيب «:  قال-رضي اهللا عنه-وحديث يزيد بن ثابت 
كنت قائلًا : قالوا» أال آذنتموين ا«: فعرفها، وقال: فالنة، قال: بقٍرب جديٍد فسأل عنه، فقالوا

  . صائما، فكرهنا أن نؤذيك
فال تفعلوا، ال أعرفن، ما مات منكم ميت ما كنت بني أظهركم إال آذنتموين به، فإن «: قال

  . »صاليت عليه له رمحة
  . )١(»ى القرب فصففنا خلفه فكّرب عليه أربعامث أت
- كما يف حديث زيد بن أرقم وكذلك ال نزاع يف ثبوت التكبريات اخلمس عن النيب : ثانيا

كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، «:  املشار إليه، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، قال-رضي اهللا عنه
  . )٢(» يكبرهاكان رسول اهللا : قالوإنه كبر على جنازة مخسا، فسألته ف

لكن دعوى اختصاص ذلك باملؤمن، واألربع باملنافق دعوى عارية عن أي مستنٍد صحيٍح، 
  : وذلك ألمور منها

رضي اهللا - أن يف حديث زيٍد هذا ما يشعر بأن األكثر عنده وعند غريه من الصحابة - ١
رة، وإال ملا استغربوا ذلك منه وملا سألوه هذا  اخلمس قليلة نادن، وأ)٣( االكتفاء باألربع-عنهم
  . السؤال
 على النجاشي أربعا يكذّب زعم الرافضة بأن من كبر عليه أربع  وكذلك تكبري النيب - ٢

 للنجاشي باإلميان والصالح حسب ما جاء يف رواية تكبريات فهو منافق، بدليل شهادة النيب 
مات اليوم «: قال رسول اهللا :  قال-ضي اهللا عنهمار-أخرى للحديث؛ عن جابر بن عبد اهللا 

  . )٤(.، فقام فأمنا، وصلَّى عليه»عبد ِهللا صاحل؛ أصحمة
                                                                                                                         

، قال الشيخ   )١/٤٨٩ (-واللفظ له -» السنن« ، وابن ماجه يف     )٠٤/٣٨٨(» املسند«  يف   أمحد اإلمامأخرجه  ) 1(
  . »إسناده صحيح على شرط مسلم«: ١١٥ :ص، »أحكام اجلنائز« يف -رمحه اهللا-األلباين 

  . واللفظ له-) ٢/٦٥٩(» الصحيح«، ومسلم يف )٤/٣٦٧(» سندامل« يف أمحدأخرجه ) 2(
  .  على هذا الرأي-رضي اهللا عنهم- الصحابة أكثر أنعلى ) ٣٨ و ٤/٣٧(» الكربى«نص البيهقي يف ) 3(

رضـي اهللا  - احلسن، وحممد بن احلنفية؛ ومها ابنا علي         : األفضل االكتفاء باألربع   أن إىلومن هؤالء الذين ذهبوا     
 حممد  أن) ٣/٦٢٦(، ويف مستدرك احلاكم     )٣/٤٥١ (-بتحقيق التركي -البن قدامة   » املغين«انظر   (-يعاعنهم مج 

  .  أربعا-رضي اهللا عنهما-بن احلنفية كبر على ابن عباٍس 
  ). ٢/٦٥٧(أخرجه مسلم يف صحيحه ) 4(
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، فلو كانت املصلَّى »فإن صاليت عليه له رمحة«:  يف حديث يزيد املذكور آنفًاوكذا قوله 
  .ة، واهللا تعاىل أعلم ملا استحقَّت هذه الرمح-كما يزعم الروافض-عليها يف تلكم القصة مناِفقةً 

 -رمحه اهللا-أما ما ذكروه يف ذلك من احلديث؛ فشأنه شأن بقية أكاذيبهم على جعفر الصادق 
 إمنا نهي عن الصالة على اليت ال أصل هلا، وإمنا هي من األباطيل واملناكري واملوضوعات، فالنيب 

  .  عليها بتكبريات أربع ال أنه أمر بالصالة-كما سيأيت قريبا-جنازة املنافق كليا 
:  فالقصة كما أخرجها العلّامة ابن حزم بإسناده-رضي اهللا عنه-أما ما ذكروه عن عمر : ثالثًا

مجع عمر بن اخلطاب الناس فاستشارهم يف التكبري على : عن عامر بن شقيق، عن أيب وائل، قال«
عمر على أربع تكبريات كأطول  سبعا، ومخسا، وأربعا، فجمعهم كبر النيب : اجلنازة، فقالوا

  . )٢(»)١(الصالة
 أول من كبر على اجلنائز أربع -رضي اهللا عنه-فقابل هذا خبرب من زعم من الروافض أن عمر 

رضي -تكبريات، فحينئٍذ يعرف كذبه ومينه، وحتريفه للكلم عن مواضعه، على أنه لو قُدر أن عمر 
رضي اهللا -نه أحد اخللفاء الراشدين الذين أُمرنا باتباع سنتهم  سن ذلك لوجب اتباعه؛ أل-اهللا عنه

  . تعاىل عنهم
  ! هذا على فرض صحة القصة، فكيف وهي ال تصح؟

أول ذلك أنَّ : وهذا يف غاية الفساد«: -رمحه اهللا-فقد قال فيها العالمة ابن حزم الظاهري 
 فال يدرى يف العامل )٤(عمر بن شقيق، وأما )٣(اخلرب ال يصح؛ ألنه عن عامر بن شقيق وهو ضعيف

 يف إحداث فريضٍة خبالف ما فعل فيها رسول -رضي اهللا عنه-من هو، ومعاذ اهللا أن يستشري عمر 
 ومات وهو مباح فيحرم بعده، ال يظن هذا -عليه السالم،-، أو للمنع من بعض ما فعله اهللا 

  . )٥(»رضي اهللا عنهم-ن على السلف بعمر إال جاهل مبحل عمر من الدين واإلسالم، طاع

                                                                                                                         

  . أي عدد الركعات، وهي األربع كما يف الظهر والعصر والعشاء) 1(
  . ، عن عامر عن أيب وائل أيضا)٤/٣٧(» السنن الكربى«، ورواها البيهقي يف )٥/١٢٤(بن حزم احمللى ال) 2(
ـذيب  «ترمجتـه يف  : ، انظـر »لين احلـديث «: »التقريب«ضعفه ابن معني وأبو حامت، وقال ابن حجر يف  ) 3(

  . ٤٧٦: ، ص»التقريب«، و )٢/٣٥٩(» ميزان االعتدال«، و )١٤/٤١(» الكمال
  . ولعله تصحيف) ٥/١٢٥(» احمللى«ا ورد يف طريق آخر لألثر، ورواه ابن حزم أيضا يف يعين م) 4(
  ). ٥/١٢٥(» احمللّى«) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٧٤ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

إنه من «أو » إنه بدري«: -رضي اهللا عنهما-أما عن قصة سهل بن حنف، وقول علي : رابعا
  : ، فليس للروافض فيها حجة ملا يأيت)١(بعد أن كبر عليه ستا» أهل بدر
لرافضة من أنه كبر عليه  إمنا كبر عليه ستا، خالفًا ملا تدعيه ا-رضي اهللا عنه- أنّ عليا - ١

  ! مخسا أو مخسا وعشرين
-ما وجه إجيابكم للتكبرية اخلامسة، وال توجبون السادسة مع أا ثبتت عن علي : فيقال هلم
  .  أيضا، فهذا تفريق بني متماثلني من غري مسوٍغ، وهو مردود-رضي اهللا عنه

 يرى عدم جواز االكتفاء -رضي اهللا عنه-ليا  أنه ال داللة يف القصة على أنَّ أمري املؤمنني ع- ٢
  . )٢( أنه كان يكبر على اجلنازة أربعا أيضا-رضي اهللا عنه-باألربع، ال سيما وقد روي عنه 

بل توجد روايات يف كتب الرافضة تؤكّد صحة ما أشرت إليه ههنا، فقد رووا عن أيب جعفر 
ال، كبر «:  اجلنازة؛ هل فيه شيء مؤقّت أم ال؟، فقال أنه سئل عن التكبري على-رمحه اهللا-الباقر 

  . )٤(»، وتسعا، وسبعا، ومخسا، وستا، وأربعا)٣( أحد عشررسول اهللا 
لكن الرافضة سرعان ما يهرولون إىل تأويل مثل هذا ولو كان التأويل تعسفيا، ومنافيا للعقل 

وأما ما «: سن الطوسي يقول عن هذه الروايةواللغة والسياق، لذا، جند شيخ طائفتهم حممد بن احل
تضمن من األربع تكبريات فمحمولٌ على التقية ألنه مذهب املخالفني، أو يكون أخرب عن فعل النيب 

همني باإلسالم٥(» مع املنافقني واملت( .  
ًء بنا-فأنت ترى أن سياق الكالم ال حيتمل أيا من الوجهني اللذين ذكرمها الطوسي، فالرجل 

 إمنا سئل عن ما إذا كان يف التكبريات شيء حمدد، فأجاب بالنفي القاطع، ولو -على روايتهم هذه
                                                                                                                         

، ورواه ابن حزم يف     »التلخيص«، وسكت عليه الذهيب يف      )٤٦٣ - ٣/٤٦٢(» املستدرك«أخرجه احلاكم يف    ) 1(
، »أحكام اجلنـائز  «، وقال األلباين يف     )٤/٣٦(» السنن الكربى «وصححه، والبيهقي يف    ) ٥/١٢٦(» احمللّى«
من غري  ) ٤/١٤٧١(» صحيح البخاري «، وأصل القصة يف     »سنده صحيح على شرط الشيخني    «: ١٤٣: ص

  . ذكر عدد التكبريات
  ). ٣٧ و ٤/٣٦(للبيهقي » السنن الكربى«، و )٥/١٢٨(» احمللّى «:انظر) 2(
 هو تسع تكبريات، كما حقّق ذلك العالمة      -اهللا عنهم رضي  - أو عن أصحابه     أكثر ما ثبت سواء عن النيب       ) 3(

  . ١٤٥ - ١٤١: ، ص»أحكام اجلنائز وبدعها« يف -رمحه اهللا-حممد ناصر الدين األلباين 
  . ٣/٨٦الوسائل للعاملي : ، وانظر أيضا١/٤٧٤، واالستبصار ٣/٣١٦رواه الطوسي يف كتابيه التهذيب ) 4(
  . ١/٤٧٤ار له أيضا ، واالستبص٣/٣١٦التهذيب للطوسي ) 5(
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 لبينه للسائل -كالذي يدعيه الروافض من كون األربع للمنافق، واخلمس لغريه-كان مثة حتديد 
  . املستفيت، ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز شرعا

٣ - يقصد ختصيص التكبريات األربع جبنازة املنافق، فال دليل -ضي اهللا عنهر- أما كون علي 
  .  بإسناٍد صحيحعليه أيضا، إذ مل يثبت ذلك عنه وال عن غريه من الصحابة، وال عن النيب 

 التامة من هذه الفكرة الرافضية، ما أخرجه ابن أيب شيبة، -رضي اهللا عنه-ومما يؤكّد براءة علي 
- صلَّيت خلف علي بن أيب طالب «: هما إىل عمري بن سعيد أيب حيىي النخعي، قالوالبيهقي بسندي
اللهم عبدك، وولد عبِدك، : " فكبر عليه أربعا، مثَّ أتى قربه فقال)١( على ابن املكفف-رضي اهللا عنه

به إال خريا، وأنت نزل بك وأنت خري مرتوٍل به، اللهم وسع له مدخلَه واغفر له ذنبه، فإنا ال نعلم 
  . )٢(»"أعلم به

 ملا صلّى -كما يزعم الرافضة- يعتقد أنَّ املصلّى عليه منافق -رضي اهللا عنه-إذ لو كان علي 
 بالقرآن الكرمي، وقد -رضي اهللا عنهم-عليه أصلًا، فضلًا عن االستغفار له، فعلي من أعلم الصحابة 

ة الكافر واملنافق، أو الترحم عليهما، أو االستغفار هلما، جاء فيه النهي الصريح عن الصالة على جناز
ولَا تصلِّ علَى أَحٍد ِمنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبِرِه ِإنهم كَفَروا ِباللَِّه ﴿: وذلك يف قول اهللا تعاىل

  . )٣(﴾ورسوِلِه وماتوا وهم فَاِسقُونَ
رضي اهللا - تفيد أن عليا -ويف كتب الرافضة-قصة سهل نفسه  جاءت رواية أخرى ل- ٤
، فإذا زعموا أن عدد التكبريات على املنافق أربع، وعلى املؤمن مخس، )٤( إمنا كبر عليه سبعا-عنهما

  ! فالسبع تكون ملن؟ وملاذا ال يقولون بوجوا؟؟
اإلسالم مخسا، فتخرص بال أما تعليلهم للتكبريات اخلمس بأا فُرضت لكون فرائض : خامسا

حجة، وحتكّم بال دليل، ليس هلم برهان عليه من كتاب العلي العظيم، وال هلم عليه دليل عن النيب 
  . املعصوم 

                                                                                                                         

  . مل أقف على ترمجته- يزيد بن املكفف :هو) 1(
  . واللفظ له-) ٤/٣٧(» السنن الكربى«، والبيهقي يف )٣/٢٠(» املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف ) 2(
زاد «: ، وانظر ما جاء يف سبب نزول اآلية، وكوا يف النهي عن الصالة على املنـافق نـصا             ٨٤/سورة التوبة ) 3(

  ). ٣٧٩ - ٢/٣٧٨(، وتفسري ابن كثري )٢١٩ - ٨/٢١٨(» تفسري القرطيب«، و )٣٦٣ - ٣/٣٦٢(» املسري
  . ٣/٨٤ وسائل الشيعة :انظر) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٧٦ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

وهلذا جتدهم يتناقضون يف هذا التعليل؛ فتارةً يذكرون هذه العلّة، وتارةً أخرى جيعلون العلّة 
، وهلم تعليالت أخرى يصوغوا كلّما )١(وضة، وهي مخسكون العدد مطابقًا لعدد الصلوات املفر

  . )٢(!واجهتهم نصوص عن علمائهم فيها إثبات عدد تكبريات اجلنازة تزيد عن اخلمس
هذا، ويتضح من خالل هذا التعليل الرافضي مدى اون الرافضة بأصل الدين وقاعدته 

  .  بالرسالةوحدانية، واإلقرار لنبيه األساسية، وركنه األصيل، أال وهو الشهادة هللا تعاىل بال
 -كما يزعمون-فأخرجوا هذا الركن من فرائض اإلسالم، وأحلّوا حملّه الوالية ألهل البيت 

بين اإلسالم على مخس؛ شهادة «:  أنه قالخمالفني بذلك ما ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب 
  . )٣(احلديث» ..صالةأن ال إله إال هللا، وأن حممدا رسول اهللا، وإقام ال

فليكن أول ما تدعوهم إليه أن «:  حني بعثه إىل اليمن-رضي اهللا عنه- ملعاذ بن جبل وقوله 
يوحدوا اهللا تعاىل، فإذا عرفوا ذلك فأخربهم أن اهللا فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم، 

  . )٤(يثاحلد» ..فإذا صلّوا فأخربهم أن اهللا افترض عليهم زكاة يف أمواهلم
وبكل ما تقدم ههنا يعلم يقينا أن خمالفة الرافضة لألئمة األربعة ومجاهري املسلمني يف هذه 

  .  ليس إلَّا-كما أسلفت-املسألة، إمنا نشأت عن حب اخلالف، والتواطئ على خمالفة أهل احلق 
يما يتعلق بصالم وقد رأيت من متام الفائدة أن أنقل هنا بعض ما جاء من الروايات الرافضية ف

تقيةً على خمالفيهم من أهل السنة واجلماعة، ليكون املؤمن على حذٍر من الوقوع يف هذه املصيدة، ال 
سيما يف البلدان اليت قلّ أن تالحظ فيها فرقًا أو متييزا بني السني والرافضي يف الشعائر العامة، ومنها 

  .  اإلسالمية أو حنوهاالصالة على اجلنازة، بدعوى إقامة االتحادات
عن أيب عبد اهللا : »الصالة على الناصب«: جاء يف أصح الكتب عند الرافضة؛ الكايف، يف باب

                                                                                                                         

  . ٧٨ و ٣/٧٣، ووسائل الشيعة ١٨٢ و ٣٢/١٨١ فروع الكايف :انظر) 1(
وسـائل  : انظـر ! (مخسا وسبعني مخسا، أو ثالثني، أو     : كما قالوا يف تكبريات املالئكة على آدم عليه السالم        ) 2(

!  على سهل بن حنيف مخسا وعشرين تكبرية       -رضي اهللا عنه  -، ويف تكبري علي     )٨٥ و   ٨١ و   ٣/٧٩الشيعة  
  . ٣/١٨٦الكايف : انظر

  ). ١/٤٥(، ومسلم )١/١٢(البخاري : متفق عليه، انظر) 3(
   ).١/٥١(ومسلم - والنص منه -) ٦/٢٦٨٥(البخاري : متفق عليه، انظر) 4(
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 مات فخرج احلسني بن علي ميشي معه فلقيه موىل له، )١(أن رجلًا من املنافقني«): جعفر الصادق(
ن جنازة هذا املنافق أن أصلِّي عليها، أفر م: فقال له مواله: أين تذهب يا فالن؟ قال: فقال له احلسني
انظر أن تقوم على مييين، فما تسمعين أقول فقل مثلَه، فلما أن كبر عليه وليه قال : فقال له احلسني

اهللا أكرب، اللهم العن فالنا عبدك ألف لعنٍة مؤتلفة غري خمتلفٍة، اللهم اخز عبدك يف عبادك «: احلسني
وبالدك، وأصله حر ه كان يتولّى أعداَءك ويعادي أولياَءك، ويبغض؛ فإنعذاِبك ناِرك، وأذقْه أشد 

  . )٢(»أهل بيت نبيك 
: إذا صلّيت على عدو اهللا فقل«: ورواية أخرى يف الباب نفسه، عن أيب عبد اهللا أيضا أنه قال

»لك ولرسولك، اللهم ه عدوا ال نعلم منه إال أنإنَّ فالن ا، اللهما، واحش جوفَه ناره نارفاحش قرب 
، اللهم وعجل به إىل النار، فإنه كان يتولّى أعداءك، ويعادي أولياَءك، ويبغض أهل بيت نبيك 

  . )٣(»اللهم ال ترفعه وال تزكّه«: فإذا رفع فقل. »ضيق عليه قربه
مث يكبر الرابعةَ .. «: »وتىالصالة على امل« يف باب -أبو جعفر الطوسي-ويقول شيخ طائفتهم 

ويدعو للميت إن كان مؤمنا، فإن مل يكن كذلك، وكان ناصبا معِلنا بذلك؛ لَعنه يف صالته وتربأ 
  . )٤(»منه

ومن املعلوم من الدين بالضرورة أن الصالة على امليت إمنا شرعت للدعاء له ال للدعاء عليه، 
من أهل الدعاء كالكافر واملنافق، فما بال الروافض يقِلبون وهلذا نهينا عن الصالة على من ليس 

  ! األمر رأسا على عقب؟؟
 فإم ال يرون يف بقية -وإن تظاهروا بالعكس-إن هذا ملن أكرب الدالئل على أن الرافضة 

  !! أهل السنة واجلماعة-يف زعمهم-طوائف املسلمني إال كفرةً، وعلى رأس هؤالء الكفّار 
  

* * *  

                                                                                                                         

  . يقصدون من أهل السنة كما هو واضح من التبويب) 1(
  . ٣/١٨٩فروع الكايف ) 2(
  . املصدر نفسه، والصفحة كذلك) 3(
  . ١٤٥النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى للطوسي ص) 4(
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  ب اخلامساملطل
  )١(منع نكاح املتعة

القول حبلّ نكاح املتعة، بل وباستحبابه أحيانا مذهب رافضي مشهور، مع أنه يوجد يف كتبهم 
  . املعتمدة ما يشري إىل استقباح هذا الفعل واستهجانه

جاء عبد اهللا بن عمري الليثي إىل أيب «: ومن ذلك ما رواه الكليين بسنده إىل زرارة بن أعني قال
، فهي حاللٌ أحلَّها اهللا يف كتابه وعلى لسان نبيه : ما تقول يف متعة النساء؟ فقال: عفر فقال لهج

يسرك أنَّ نساءك وبناتك وأخواتك وبنات : فأقبل عبد اهللا بن عمري، فقال: قال.. إىل يوم القيامة
  . )٢(»فأعرض عنه أبو جعفر حني ذكر نساءه وبنات عمه: عمك يفعلن؟ قال

 متعة النساء مما انفرد به الرافضة وخالفوا به سائر املسلمني، ومنهم أئمة املذاهب األربعة فحلّ
رمحهم -وأتباعهم، وهلذا أدرجه البياضي ضمن املسائل اليت يعتقد الروافض أن األئمة األربعة كلهم 

، )٣(﴾متعتم ِبِه ِمنهنفَما است﴿: منعوا نكاح املتعة، فخالفوا قوله تعاىل«:  أخطئوا فيها، فقال-اهللا
  . )٤(»وهو حقيقةٌ يف املتعة

 وجيوزون بذلك استباحة ما ال -والعياذ باهللا-استئجار الفروج : وحقيقة املتعة هذه عند الرافضة
ذكرت أليب عبد اهللا : حد له وال عد من النساء، فقد روى الكليين يف الكايف عن زرارة قال

  . )٥(!»تزوج منهن ألفًا، فإن مستأجرات«: من األربع؟ فقالاملتعةَ، أهي ) الصادق(
  : )٦(وميكن إمجال أهم ما يستدلون به على مذهبهم هذا فيما يلي

 نص يف جواز )٧(﴾فَما استمتعتم ِبِه ِمنهن فَآتوهن أُجورهن فَِريضةً﴿:  أن قول اهللا تعاىل- ١
                                                                                                                         

  . ١٨١املختصر النافع يف فقه اإلمامية جلعفر بن احلسن احللّي ص : ويسمونه أيضا بالنكاح املنقطع، انظر) 1(
  . ٥/٤٤٩فروع الكايف ) 2(
  . ٢٤: سورة النساء) 3(
  . ٣/١٩٠الصراط املستقيم للبياضي ) 4(
  .٤٩٢النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى ص : ، وانظر أيضا٥/٤٥٢فروع الكايف ) 5(
، ١/٢٣٢، وتفسري العياشـي     ١/١٣٦، وتفسري القمي    ٤٦٧ - ٥/٤٤٨) أبواب املتعة (فروع الكايف   : راجع) 6(

، وجممع البيـان    ٢٧٧ - ٢٦٩، و   ١٩١ - ٣/١٩٠، والصراط املستقيم للبياضي     ٣/١٦٢بيان للطوسي   والت
  . ١/٤٦٥، وتفسري نور الثقلني ٢/٥٦، والربهان للبحراين ١/٤٠٥، وتفسري الصايف للكاشاين ٢/٣٠للطربسي 

  .٢٤: سورة النساء) 7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٧٩ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

، ﴿إىل أجٍل مسمى﴾:  قد قرأ مع هذه اآلية-رضي اهللا عنهما-اهللا بن عباٍس نكاح املتعة، وأن عبد 
  . مما يؤيد القول بداللتها على حلّ املتعة

فما استمتعتم به «: ويف بعض روايام عن الصادق أنَّ اآلية إمنا نزلت مع هذه الزيادة هكذا
  . )١(»منهن إىل أجٍل مسمى

  . نيب  ورود أحاديث يف إباحتها عن ال- ٢
- إىل عهد عمر بن اخلطاب  أنَّ إباحةَ نكاح املتعة قد استمرت حتى بعد وفاة النيب - ٣

  .  حيث ى عنه-رضي اهللا عنه
 كعلي، وابن -رضي اهللا عنهم- وأن القول باإلباحة هو مذهب مجاعة من الصحابة - ٤

  . رضي اهللا عنهم-عباس، وغريمها 
  )٢(املناقشة

  : ليت استدلوا ا ال تدلّ على مرادهم، وبيان ذلك كاآليتأن اآلية ا: أولًا
 ﴾فَما استمتعتم ِبِه ِمنهن﴿:  أنه ليس يف اآلية نص صريح حبلّ نكاح املتعة، إذ قوله تعاىل- ١

يتناول كل من دخل ا من النساء، فإنه أمر بإعطائها مجيع الصداق، خبالف املطلّقة قبل الدخول 
مل يستمتع ا، فإا ال تستحق إال نصف الصداق، فبهذا يعرف أنه ليس لتخصيص النكاح اليت 

 بإعطاء األجر فيه دون النكاح املؤبد، أي معىن، بل إعطائه كاملًا يف املؤبد أوىل -وهو املتعة-املؤقّت 
التخصيص، وإما وأحرى، فتكون اآلية حينئٍذ قد دلّت على النكاح املؤبد الشرعي ال حمالة؛ إما ب

  . بالعموم
ومن لَم يستِطع ِمنكُم طَولًا أَنْ ﴿: ويؤكد ما قلنا كون اآلية اليت بعدها، وهي قول اهللا تعاىل

كُمانمأَي لَكَتا مم اِت فَِمنِمنؤاِت الْمنصحالْم ِكحنذا أن ما )٣(﴾…ي علميف نكاح اإلماء، في ،
  .  نكاح احلرائر مطلقًاذُكر قبلًا كان يف

ومن ﴿:  أن اهللا تعاىل شرط يف نكاح اإلماء، العجز عن نكاح احلرة يف قوله سبحانه وتعاىل- ٢
                                                                                                                         

  . ٥/٤٤٩فروع الكايف : انظر) 1(
النـوافض  «، و   ٢٦٣ - ٢٥٦: ص» احلجج الباهرة «، و   )١٩٣ - ٤/١٨٧(» ويةمنهاج السنة النب  «: راجع) 2(

  . ٢٣٠ - ٢٢٧: ص» خمتصر التحفة االثين عشرية«، و ٥٠١ - ٤٧٥: ص» للروافض
  . ٢٥: سورة النساء) 3(
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 ومعلوم أن إباحة نكاح األمة من باب التخفيف ،﴾لَم يستِطع ِمنكُم طَولًا أَنْ ينِكح الْمحصناِت
  . )١(﴾وأَنْ تصِبروا خير لَكُم﴿:  تركه، كما قال اهللا تعاىلللعاجز عن طَوِل احلرة، وأن األوىل 

فلو كان نكاح املتعة جائزا مل يبح نكاح األمة، ولكان التخفيف باملتعة أنسب وأوىل؛ ألن أجر 
املتعة يف احلرة أقل من مهر األمة يف النكاح املؤبد؛ حيث إنَّ نكاح املتعة قد حيصل بالدرهم 

 -غالبا-، أما مهر األمة فلمالكها، وصحة نكاحها موقوف على إذنه، وال ميلك اإلماء )٢(والدرمهني
  . إال ذوو الثروة، والثري ال يرضى بالدرهم أو الدرمهني

فما استمتعتم به منهن «: )٣( وغريه-رضي اهللا عنهما-أما ما ذكروا من قراءة ابن عباس : ثانيا
  : نقاطفاجلواب عنه يف » إىل أجٍل مسمى

باعتراف بعض علماء الرافضة بذلك - أن هذه القراءة ليست قرآنا، وال هي متواترة - ١
  . )٤(أيضا

فغاية ما هنالك أن تكون تفسريا من القارئ ا، وكأخبار اآلحاد، وحنن ال ننازع يف كون املتعة 
ن الكالم يف داللة  لك-ولعل هذا ما أدى بفهم القارئ إىل مثل هذا-قد أبيحت يف أول اإلسالم 

  . القرآن على ذلك، فهو ممتنع كما بينته سلفًا
 ولو قُدر أن اآلية نزلت هكذا، فغاية ما يف األمر أما قراءتان وكالمها حق، فيكون األمر - ٢

شاملًا لإليتاء يف االستمتاع إىل أجٍل مسمى إذا كان ذلك االستمتاع  ﴾آتوهن أُجورهنفَ﴿باإليتاء 
لًا، كما كانت املتعة يف أول اإلسالم، وليس يف اآلية ما يدل على أنَّ االستمتاع إىل أجٍل مسمى حال

فَما ﴿: ، وإمنا قال»وأحلّ لكم أن تستمعوا ن إىل أجٍل مسمى«: حاللٌ، فإن اهللا تعاىل مل يقل
نهورأُج نوهفَآت نهِبِه ِمن متعتمتاس﴾.   

ما وقع من االستمتاع، إن كان حاللًا، أو لشبهٍة، دون ما كان حمرما، وهلذا جيب فهذا يتناول 

                                                                                                                         

  ). ١/٤٧٨(» تفسري ابن كثري«، و )٢/٣٨(» زاد املسري« وانظر ما قيل يف تفسريها يف ٢٥: سورة النساء) 1(
  . ٥/٤٥٧فروع الكايف : ظران) 2(
  ). ١/٤٧٤، وتفسري ابن كثري ٥/١٣٠تفسري القرطيب : انظر(كأيب بن كعب، وابن جبري، والسدي ) 3(
  . ١٩٧: أصل الشيعة وأصوهلا، ص: انظر) 4(
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، بينما لو استمتع باملرأة من غري عقد أصلًا، مع مطاوعتها، لكان زنا، وال )١(املهر يف النكاح الفاسد
  . مهر فيه؛ ألن اآلية مل تتناول االستمتاع احملرم

رب آحاد، فال شك أنه معارض مبا هو أقوى منه من  ولو أخذنا بالقراءة على أا خ- ٣
 مث إنه يفيد اإلباحة -إن شاء اهللا-األحاديث الدالة على حترمي املتعة حترميا أبديا، كما سيأيت 
  . )٢(واألحاديث األخرى تفيد احلظر، وإذا تعارضا، فاحلظر مقدم

ن القول حبلّ املتعة بعد أن بلغه  الرجوع ع-رضي اهللا عنهما- أنه قد روي عن ابن عباس - ٤
  . )٣(حديث النهي عنه

، إمنا النقاش )٤(أما ما أشاروا إليه من ورود أحاديث يف اإلباحة، فال نقاش يف صحة ذلك: ثالثًا
  . يف استمرار هذه اإلباحة

 قد حرم املتعة بعد أن أباحها، وأن التحرمي كان آخر فقد ثبت من طرق عدة أن النيب 
  .  ومل حيدث بعده أمراألمرين،

ونذكر هنا من األدلة الدامغة على كون املتعة قد حرمت إىل يوم القيامة، حديث أمري املؤمنني 
 ى عن املتعة وعن حلوم إنَّ النيب «:  أنه قال البن عباس-رضي اهللا عنه-علي بن أيب طالب 

  . )٥(»احلمر األهلية زمن خيرب
 ملا بلغه أنه -رضي اهللا عنهم مجيعا- عمه عبد اهللا بن عباس ويف بعض الروايات أنه قال البن

                                                                                                                         

أميا امرأة نكحت   «:  يقول مسعت رسول اهللا    :  قالت -رضي اهللا عنها  -كما يف احلديث الصحيح عن عائشة       ) 1(
، أخرجـه   » وليها فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن أصاا فلها مهرها مبا أصاا             بغري إذن 

صحيح على  «:  وقال -، واللفظ له    )٢/١٨٢(» املستدرك«، واحلاكم يف    )٩/٣٨٤(» صحيحه«ابن حبان يف    
  . »التلخيص«، وارتضاه الذهيب يف »شرط الشيخني ومل خيرجاه

: ، راجـع »إذا اجتمع احلالل واحلرام أو املُبيح واحملرم غُلِّب احلرام أو احملـرم           «: ة الفقهية وذلك حسب القاعد  ) 2(
  . ٢٠٩: ، والوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص١٠٩: البن جنيم، ص» األشباه والنظائر«

 ٤٧٧: ص» وافضالن«، و )١٥٩ - ٣/١٥٨(» التلخيص احلبري «، و   )٤/١٩٠(» منهاج السنة النبوية  «: انظر) 3(
  . ٤٨٢و 

  ). ١٠٢٣ - ٢/١٠٢٢(بعضها يف صحيح مسلم : انظر) 4(
 -اللفـظ لـه   -و  )  عن نكاح املتعة آخرا    ي رسول اهللا    : باب(،  )٥/١٩٦٦(البخاري  : انظر: متفق عليه ) 5(

  ). ٢/١٠٢٨(ومسلم 
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  . )١(»إنك امرؤ تائه«: يفيت جبواز املتعة
يا أيها الناس، «:  فقالأن أباه حدثه أنه كان مع رسول اهللا : وحديث الربيع بن سربة اجلهين

 يوم القيامة؛ فمن كان إني قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء، وإن اهللا قد حرم ذلك إىل
  . )٢(»عنده منهن شيٌء فليخل سبيله وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا
  . )٣(وجاء يف رواية أخرى صحيحة أنَّ ذلك كان عام الفتح

  . )٤(»ما حرم إىل يوم القيامة فقد أمنا نسخه«: قال ابن حزم بعد إيراده احلديثَ
ولذلك نظائر ! ملتعة مباحةً يف أول اإلسالم مث حرمت؟وأي إشكال أو غرابة يف كون ا: مث نقول

كثرية يف الشرع؛ كاخلمر، واجلمع بني األختني يف الزواج، ونكاح زوجة األِب، وحنو ذلك من 
أحكام اجلاهلية اليت أدرك اإلسالم الناس عليها، فاستمرت إىل حني ورود ما ينسخها ويرفعها إىل أبد 

  . األبد
 وعهد  هو من حرم ما كان حاللًا يف عهد النيب -رضي اهللا عنه-م إن عمر أما قوهل: رابعا
 فضرب آخر من أكاذيبهم الكثرية واملتكررة على هذا الصحايب اجلليل، أيب -رضي اهللا عنه-أيب بكر 

  . رضي اهللا تعاىل عنه وأرضاه-حفص الفاروق 
تعة إىل يوم القيامة على عهد النيب وبيان ذلك أنا قد ذكرنا فيما مضى ثبوت النهي عن نكاح امل

إن عمر اخلليفة الثاين بعده : ، فكيف يقالم املتعة؟هو من حر  !  
كما تقدم يف قصة -وإمنا غاية ما يف األمر أن التحرمي األبدي لنكاح املتعة قد خفي على بعضهم 

وهو -ن عمر رضي اهللا عنه  وظنوا أن حلّها باٍق، فما كا-علي مع ابن عباس رضي اهللا عنهم مجيعا
  .  ليسكت عن هذا، ويدع هؤالء يستحلون ما حرمه اهللا ورسوله -أمري املؤمنني

                                                                                                                         

  ). ٧/٢٠٢(للبيهقي » السنن الكربى«، و )٢/١٠٢٧(صحيح مسلم : انظر) 1(
  ). ٤٥٣ و٩/٤٥٢( وابن حبان أيضا يف صحيحه -واللفظ له-) ٢/١٠٢٥(مسلم يف الصحيح أخرجه ) 2(
 فللعلماء  -رضي اهللا عنه  -، وغريه، أما اجلمع بينها وبني حديث علي         )٢/١٠٢٦(أخرجها مسلم يف الصحيح     ) 3(

ت يـوم الفـتح ال   فيه طرق، منها أن املتعة نسخت مث أبيحت مث نسخت إىل يوم القيامة، ومنها أا إمنا نسخ        
نكـاح  «، و   ٤٩٦ - ٤٩١: ص» النوافض للـروافض  «، و   )٤/١٩٠(» منهاج السنة النبوية  «: راجع.. قبله
  . ١٣٤ - ١٢٠: حملمد عبد الرمحن مشيلة األهدل ص» املتعة

  ). ٩/٥٢٠(» احمللّى«) 4(
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 -رضي اهللا عنهم-وذا أيضا جياب عن ما متسك به أهل الرفض من قول بعض الصحابة 
ول اهللا كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق األيام على عهد رس«: -رضي اهللا عنه-كقول جابر 

ى عنه عمر يف شأن عمرو بن حريث هم فعلوا ذلك على عهد : ؛ أي)٢(»)١(، وأيب بكر، حىتأن
 مل يبلغه النسخ كما مل يبلغ ابن عباٍس، -رضي اهللا عنه-، وهذا ال خالف فيه، لكنه رسول اهللا 

  .  فنهيا عن ذلك-رضي اهللا عنهم مجيعا-وقد بلغ عمر وعليا 
 من تفسري ي عمر الناس عن املتعة، وأنه ما كان لينهى عن ذلك إال حلفظه ويؤيد ما تقدم

ملا ويل عمر بن اخلطاب «: ، ما رواه ابن ماجه بإسناٍد صحيح عن ابن عمر، قالالنهي عن النيب 
يتمتع  أذن لنا يف املتعة ثالثًا، مثّ حرمها، واهللا ال أعلم أحدا إنَّ رسول اهللا : خطب الناس، فقال

 أحلَّها بعد إذ وهو حمصن إال رمجته باحلجارة، إلَّا أن يأتيين بأربعٍة يشهدون أن رسول اهللا 
  . )٣(»حرمها

 )٤(لعلّ جابرا ومن نقله عنه: ومتامه أن يقال«: -رمحه اهللا-ويف هذا يقول احلافظ ابن حجر 
 النهي، ومما يستفاد أيضا أن عمر مل  إىل أن ى عنها عمر مل يبلغهماستمرارهم على ذلك بعده 

، وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما ينه عنها اجتهادا، وإمنا ى عنها مستِندا إىل ي رسول اهللا 
  . )٥(فذكر األثر السابق» ..أخرجه ابن ماجه

له إنَّ مما يدلّ على بطالن هذا النوع من النكاح الذي يدافع عنه الرافضة، ويروجون : خامسا
، وقد قال )٦(كونه يتم من غري شهوٍد وال ويلٍّ: يف كلِّ جمتمع حلّوا فيه، ويدلّ على كونه زنا حمضا

                                                                                                                         

  ..  فحبلت منه، أنه استمتع بامرأة)٧/٤٩٧(» املصنف«وقصة عمرو بن حريث أخرجها عبد الرزاق يف ) 1(
  ). ٧/٢٣٧(، والبيهقي يف الكربى )٢/١٠٢٣(أخرجه مسلم يف صحيحه ) 2(
، وصحح إسـناده كـلٌّ مـن        )٧/٢٠٦(» الكربى«، والبيهقي يف    )١/٦٣١(» السنن«أخرجه ابن ماجه يف     ) 3(

  ). ٦/٢٧٤(» يف نيل األوطار«، والشوكاين )٣/١٢٦(» سبل السالم«الصنعاين يف 
  . مراعاةً للسياق» عنهم«اب هكذا، ولعل الصو) 4(
  ). ٩/١٧٢(» فتح الباري«: انظر) 5(
  . ٤٨٩ -، وكذلك يف النهاية للطوسي ص )٥/٤٥١(نص على هذا يف فروع الكايف ) 6(

انظر (هـ يف زعمه أن املتعة ال تتم يف املذهب الرافضي إال بشهود،        ٨٧٧وبه يعلم كذب البياضي املتوفّى سنة       
  ).٣/٢٧٠قيم الصراط املست: كتابه
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  . )١(»..أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطلٌ«: الرسول 
 تصدق ويستمتع ا مبجرد -حسب املذهب الرافضي يف املتعة-وأبعد من هذا أنَّ املرأة املتزوجة 

، بل ذهب شيخ طائفتهم؛ أبو جعفر )٢(!قوهلا إا غري متزوجة، دون حبٍث أو سؤال عن حقيقة حاهلا
  .)٣(!هل هلا زوج أم ال: الطوسي إىل أنه ليس على الرجل أصلًا أن يسأل املرأة

  . أن الشريعة اإلسالمية اخلالدة إمنا جاءت لتحقيق مصاحل البشر، ودرء املفاسد عنهم: سادسا
ا النوع من الزواج فيه من املفاسد الشيء الكثري، ومن أبرزها ما ينطوي عليه من إهدار وهذ

كرامة املرأة املسلمة، وإلغاء حقوقها، واملعلوم أن اإلسالم هو الذي جاء فرفع مرتلتها وحافظ على 
  . كرامتها وكفل هلا حقوقها

ن النساء إىل إماء من حيث  حتويل احلرائر م-بصريح العبارة-فمفهوم املتعة عند الروافض 
  . والعياذ باهللا-احلقوق الزوجية، وإىل بغايا يمارس معهن فاحشة الزنا بانتظاٍم بدعوى املتعة املباحة 

يف الكايف أن » أبواب املتعة«من » إن مبرتلة اإلماء، وليست من األربع«وهلذا، جاء يف باب 
رتلة اإلماء؛ يتزوج منهن كم شاء، وصاحب األربع ليس فيها وقت وال عدد، إمنا هي مب«: املتعة

نسوة يتزوج منهن ما شاء بغري ويلٍّ وال شهوٍد، فإذا انقضى األجل بانت منه بغري طالٍق، ويعطيها 
  . )٥(»)٤(الشيء اليسري، وعدا حيضتان

، )٦(مدة املتعةكما أنه ال حيق هلا أن ترث شيئًا من تركة هذا الرجل لو توفّاه اهللا قبل انقضاء 
  . )٧(!لكنها تعتد عدة املتوفّى عنها زوجها؛ أربعة أشهر وعشرة أيام، أي كما تعتد الزوجة الوارثة

أما يف حالة انقضاء املدة، والرجل حي، فيجوزون هلذا املتمتع أن يتزوج أو يتمتع بأخت هذه 

                                                                                                                         

  .تقدم خترجيه) 1(
  .»باب أا مصدقة يف نفسها«) ٥/٤٦٢(فروع الكايف : انظر) 2(
  . ٤٩٠: النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى للطوسي ص: انظر) 3(
، وقال جعفـر احللّـي يف       )٤٥٨ و   ٥/٤٥١فروع الكايف   (ويف بعض الروايات أن العدة حيضة واحدة فقط         ) 4(

  . عدة حيضتان على األشهرال: ١٨٢املختصر ص 
  . ٥/٤٥١فروع الكايف ) 5(
  . ٤٩٢ و ٤٨٩، والنهاية للطوسي ص ٤٦٥، و ٥/٤٥٥املصدر نفسه : انظر) 6(
  . ١٨٣، واملختصر النافع للحلّي ص ٤٩٢النهاية للطوسي ص : انظر) 7(
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  . )١(!املرأة نفسها قبل انقضاء عدا منه
له أم جيوزون للرجل أن يعقد على املرأة باملتعة يوما أو يومني، بل على وأغرب من ذلك ك
  !  واهللا املستعان)٣(، وأن للمرأة أن تطلب ذلك أيضا من الرجل)٢(املرة أو املرتني من اجلماع

عن الرجل يتزوج املرأة على عرٍد «أنَّ أبا عبد اهللا سئل : ومن روايام املبكية املضحكة يف ذلك
ال بأس، ولكن إذا فرغ فليحول «: ، فقال]مرةً واحدةً من اجلماع كما يف روايات أخرى[د واح

  ! )٤(»وجهه، وال ينظر
بل للرجل أن يتمتع بامرأٍة، مث يتمتع ا آخر بعده، مث يعود إليها هو نفسه بعد فترة فيتمتع ا 

؛ »الرجل يتمتع باملرأة مرارا كثرية«: ، ويف ذلك يروي الكليين يف الكايف يف باب)٥(وهكذا... أيضا،
  . )٦(»ال بأس، يتمتع منها ما شاء: عن أيب عبد اهللا، يف الرجل يتمتع من املرأة املرات؟ قال«

  .  لكني أرى االكتفاء ذا القدر)٧(وغرائب الرافضة يف هذا الباب أكثر مما ذُكر
 فهي مصلحة -كما يدندن أرباا-ا فبناًء على ما تقدم، لو قُدر أن يف زواج املتعة مصلحةً م

وِإثْمهما ﴿: مرجوحة ال اعتبار هلا، إذ هي يف ذلك كمصلحة اخلمر وامليسر اليت قال اهللا تعاىل فيها
  . )٨(﴾أَكْبر ِمن نفِْعِهما

ناس ومما يزيد يف اليقني بعدم حلّ نكاح املتعة، كونه منافيا للفطرة السوية اليت فطر اُهللا ال: سابعا
عليها، فهل من إنساٍن يتمتع بكامل عقله وبصريته، ولو كان رافضيا، يرحب مبن يقابله يف الطريق 

  ! ؟»متعين بابنتك، أو بأختك«: فيقول له
                                                                                                                         

  . ٤٥٦ و ٥/٤٥٥فروع الكايف : انظر) 1(
  . ٤٩١، والنهاية للطوسي ص ٤٦٠ - ٤٥٩ و ٤٥٦ - ٥/٤٥٤فروع الكايف : انظر) 2(
  . ٤٦٥ / ٥فروع الكايف : انظر) 3(
  . ٥/٤٦٠فروع الكايف ) 4(
  . ٤٩٢، والنهاية للطوسي ص ٥/٤٦٠فروع الكايف : انظر) 5(
  . ٥/٤٦٠فروع الكايف ) 6(
، للوقوف على شهادات أخرى على شناعة هذا الفعل وبشاعته، وكون           ٤٧٧ - ٤٧٥: النوافض ص : وراجع) 7(

افض املعاصرين ال يتقيدون حىت مبا يذكر يف كتب الرافضة من شروط املتعة، بل ميارسوا كيف ما حيلـو         الرو
  . هلم

  . ٢١٩: سورة البقرة) 8(
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يسرك أنَّ نساءك «: -حسب روايام-وقد تقدم قبل قليل نقلُ قول من قال أليب جعفر الباقر 
  . املتعة، فأعرض عنه أبو جعفر: يعين، »وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟

سأل أبو حنيفة «: فقد جاء فيه ما نصه» الكايف«وأضيف هنا نقلًا آخر ومن أصح كتبهم أيضا 
يا أبا جعفر، ما تقول يف املتعة، أتزعم أنها :  فقال له)١(أبا جعفر؛ حممد بن النعمان صاحب الطّاق

؟ فقال له أبو )٢(نساءك أن يستمتعن ويكتسنب عليكفما مينعك أن تأمر : نعم، قال: حاللٌ؟ قال
ليس كلُّ الصناعات يرغب فيها وإن كانت حاللًا، وللناس أقدار ومراتب، يرفعون : جعفر

  . )٣(»أقدارهم
ويف ختام البحث يف هذه املسألة، أرى من املستحسن التنبيه إىل ما قام به بعض مؤلفي الرافضة 

  .  هذا األمرومشاخيهم من التلبيس والتضليل يف
 أن يف صحيح البخاري التنصيص على كون نكاح -كعادته-حيث زعم أمري حممد القزويين 
املتعة مباحة يف اإلسالم وغري منسوخة؛ ألنها من حالل حممد «: املتعة مباحا إىل يوم القيامة، فقال

٤(!»احلصنيعن عمران بن ..  إىل يوم القيامة كما جاء التنصيص عليها يف صحيح البخاري( .  
 هذا كذب وافتراٌء، وتدليس على الناس وتضليلٌ، فإن حديث عمران بن احلصني :أولًا: فأقول

 إمنا يف متعة احلج، وهو اجلمع بني احلج والعمرة يف سفر واحٍد، وال خيفى على من -رضي اهللا عنه-
ملتعة يف االصطالح متعتان؛ متعة  أنَّ ا-مبا فيها الرافضية-له أدىن تعامل مع الكتب احلديثية والفقهية 

عن : احلج، ومتعة النساء، وهلذا، أنقل هنا نص احلديث كما ورد يف صحيحي البخاري ومسلم
، ففعلناها مع رسول اهللا )٥(أُنزلت آية املتعة يف كتاب اهللا«:  قال-رضي اهللا عنه-عمران بن احلصني 

                                                                                                                         

  . شيطان الطاق، وقد تقدمت ترمجته: هو) 1(
إا غري  : رد قوهلا وذلك ممكن جدا على مذهبهم  حيث ينصون على أن املرأة املتزوجة تصدق ويستمتع ا مبج               ) 2(

  . متزوجة، كما تقدم قبل قليل
  . ٥/٤٥٠فروع الكايف ) 3(
  . ٢١١الشيعة يف عقائدهم ص ) 4(
: سـورة البقـرة   [ ﴾﴿فَِإذَا أَِمنتم فَمن تمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما استيسر ِمن الْهـديِ           : وهي قول اهللا تعاىل   ) 5(

١٩٦.[   
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،ى ماتنه عنها حتمه ومل يرتَل قرآنٌ حيرويف رواية أخرى، )١(» قال رجل برأيه ما شاء، ومل ي ،
 مجع بني حج وعمرة مث مل يرتل فيها كتاب ومل ينهنا اعلم أنَّ رسول اهللا «: -رضي اهللا عنه-قال 

  . )٢(»، قال فيها رجلٌ برأيه ما شاءعنهما رسول اهللا 
لميا وقع فيه عن غري  ليس خطَأً ع-كما عهدنا من هذا املؤلف الرافضي-أنَّ هذا الصنيع : ثانيا

قصٍد، قبل هو خطأ مقصود ومدبر لتضليل عوام الناس ممن يقرأ كتبه، ويؤكّد هذا أنه تعمد عزو 
من صحيح البخاري، وهو » وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة«: احلديث إىل باب

مام البخاري يف كتابه، النكشف أمره ليس فيه، لعلمه أنه لو عزاه إىل بابه الصحيح، كما فعل اإل
من » فمن متتع بالعمرة إىل احلج«: وسقطت حجته، ألن اإلمام البخاري إمنا أورد احلديث يف باب

  !كتاب التفسري
أنَّ هذا احلديث حجة لنا معشر أهل السنة واجلماعة، إذ فيه دليل قاطع وبرهان ساطع : ثالثًا

 يف يه عن متعة النساء -رضي اهللا عنه- إمنا وافقوا عمر -رضي اهللا عنهم-على أن الصحابة 
، وملا مل يكن األمر وتركوها لعلمهم أنه مصيب يف ذلك، وأنَّ النهي قد ثبت سلفًا عن النيب 

  .  يف يه عنها ومل يتبعوه يف اجتهاده هذا-رضي اهللا عنه-كذلك يف متعة احلج، مل يوافقوا عمر 
رضي -وعمر ملا ى عن املتعة خالفه غريه من الصحابة «: تيمية رمحه هللاقال شيخ اإلسالم ابن 

 كعمران بن حصني، وعلي بن أيب طالب، وعبد اهللا بن عباس، وغريهم، خبالف يه عن -اهللا عنهم
  . )٣(»متعة النساء، فإن عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك وأنكر علي على ابن عباٍس إباحة املتعة

  
** *   

  

                                                                                                                         

» الفـتح  «-) فمن متتع بالعمرة إىل احلج    : كتاب التفسري، باب  ) (٤/١٦٤٢( لفظ البخاري يف صحيحه      وهذا) 1(
التمتع على عهد رسول هللا     : كتاب احلج، باب  (،  )٣/٤٣٢(» الفتح «-) ٢/٥٦٩: (، وانظر أيضا  )٨/١٨٦(
( صحيح مسلم«، و «)٢/٩٠٠ .(  

  ). ٢/٨٩٩(» صحيحه«وهذا اللفظ ملسلم يف ) 2(
  ). ٣٣/٩٦(» موع الفتاوىجم«) 3(
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  املطلب السادس
  )١(قطع يد السارق من الرسغ

القطع يف مذهب الرافضة يكون من أصول األصابع األربع عدا اإلام، ويف هذا يقول مفيدهم  
اتفقت اإلمامية على أن السارق جيب قطعه من أصول األصابع، وتبقى «: حممد بن النعمان العكربي

  . )٢(»له الراحة واإلام
وهو قطع األصابع األربع من اليد اليمىن، ويترك له الراحة «: قهم، جعفر اهلذيلوقال حمقّ

  . )٣(»واإلام
أنه ) الصادق(ومما أوردوه من الروايات عن أئمتهم يف هذا، ما جاء يف الكايف عن أيب عبد اهللا 

  . )٤(»القطع من وسط الكف، وال يقطع اإلام«: قال
 قد جانبهم الصواب يف قوهلم بوجوب -رمحهم اهللا- األربعة ويرى الروافض أن أئمة املذاهب

القطع من الرسغ، وهلذا جند البياضي يدرج هذه املسألة يف قائمة املسائل اليت يأخذها على هؤالء 
فهذه قطرة مما خالفوا فيه اهللا «: ، بل قال يف آخر حديثه عن تلكم املسائل)٥(األئمة وخيطّئهم فيها

  . )٦(!»ورسوله
  : )٧( ما حيتجون به على مذهبهم هذا، فمنهاأما
والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيِديهما جزاًء ِبما كَسبا ﴿:  أن اليد املذكورة يف قوله تعاىل- ١

                                                                                                                         

)1 (     وهو املفصل بني الساعد والكف)١٠١٠: القاموس، ص(    ر عنـه كـذلك بـالكوعويعب ،) املغـين  : انظـر
١٢/٤٤٠ .(  

  . ٤٦ص ) املفيد(إلعالم مبا اتفقت عليه األمامية من األحكام حملمد بن النعمان ا) 2(
، وعلل الشرائع   ٧١٧، والنهاية له أيضا ص      ٣/٥١٧التبيان للطوسي   : ، وانظر كذلك  ٢/٢٥٦شرائع اإلسالم   ) 3(

  . ٢٨٤، والشيعة يف عقائدهم ص٢٥٣، وأصل الشيعة وأصوهلا ص ٥٣٧ص ) الصدوق(البن بابويه القمي 
  . ٧/٢٢٢فروع الكايف ) 4(
  . ٣/١٩٤الصراط املستقيم للبياضي : انظر) 5(
  . ٣/١٩٥املصدر نفسه ) 6(
، ٥١٧ - ٣/٥١٤، والتبيان للطوسـي     ٣٢٠ - ١/٣١٨، وتفسري العياشي    ٢٢٥ - ٧/٢٢٢الكايف  : راجع) 7(

يزان للطباطبـائي   ، وامل ٢/٢٩٤، والربهان للبحراين    ٣٤ - ٢/٣٣، والصايف للكاشاين    ٢/١٩٢وجممع البيان   
  . ٢٨٤، والشيعة يف عقائدهم ص ٥/٣٥٧
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ِكيمح ِزيزع اللَّهاللَِّه و كَالًا ِمنق على األصابع كما تصدق على ما فوق ذلك إىل امل)١(﴾نرفق،  تصد
  . »اليد«بل إىل املنكب، فيختص القطع باألصابع لكوا أدىن ما تناوله لفظ 

وإمنا «: ، قالوا)٢(﴾فَويلٌ ِللَِّذين يكْتبونَ الِْكتاب ِبأَيِديِهم﴿: واستدلوا كذلك بقول اهللا تعاىل
  . )٣(»يكتبونه باألصابع

  .  أن هذه األصابع هي اليت تباشر األخذ- ٢
، فال )٤(﴾وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه﴿: الكف من املساجد، وهي هللا تعاىل، لقوله عز وجلَّ أن - ٣

  . تقطع حلُرمتها
 أن القطع من األصابع أرفق باملقطوع، وفيه تقليل ما يترتب على القطع من فوات املنافع؛ - ٤

  . الةكالوضوء، وغسل الوجه فيه، والسجود على األعضاء السبعة يف الص
  املناقشة

 قطع، أو أمر بقطع يد سارٍق ليس هناك خرب، ولو بإسناٍد ضعيف، يدل على أن النيب : أولًا
  . من أصول األصابع كما يذهب إىل ذلك الروافض

روى يف ذلك عن عليمبا عليه أكثر الصحابة من وجوب )٥(أما ما ي فهو حمجوج ،إن صح ،
، بل وحمجوج مبا روي عن )٦(-رضي اهللا عنهم مجيعا-عمر القطع من املفصل، ومنهم أبو بكر و

 جل، -رضي اهللا عنه-علينفسه من أنه قطع اليد من املفصل، وإمنا اخلالف املشهور عنه يف الر 

                                                                                                                         

  . ٣٨: سورة املائدة) 1(
  . ٧٩: سورة البقرة) 2(
  . ٢/١٩٢، وجممع البيان للطربسي ٣/٥١٧التبيان للطوسي ) 3(
  . ١٨: سورة اجلن) 4(
  . ٢/٢٩٤، والربهان للبحراين ٣٤ - ٢/٣٣، والصايف للفيض الكاشاين ١/٣١٨تفسري العياشي : انظر) 5(

  ). ١٠/١٨٥(» املصنف«كما أخرجه أيضا عبد الرزاق يف 
  . »وهو منقطع، وإن كان رجال السند من رجال الصحيح«): ١٢/٩٩(» الفتح«وقال احلافظ يف 

، )٨/٢٧١(للبيهقي  » السنن الكربى «، و   )١١/٣٥٧(» احمللّى«، و   )٤/٧٠(أحكام القرآن للجصاص    : انظر) 6(
والرواية عن عمر قد أخرجها ابـن  )  ١٢/٩٨(» فتح الباري«، و )١٢/٤٤٠ (-بتحقيق التركي -» املغين«و  

  ). ٨/٢٧١(» السنن« والبيهقي يف ٥٢٢ و ٥/٥٢١(» املصنف«أيب شيبة يف 
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  . )١(حيث كان يقطعها ويدع العِقب ليعتمد السارق عليه، وميشي به
 يف القطع أن  يدل على أن هدي النيب -دهوإن تكُلِّم يف إسنا-ويوجد يف املقابل خرب : ثانيا

 قطع يد سارق من أن النيب «: يكون من الرسغ، ومن ذلك ما أخرجه الدارقطين، والبيهقي
  . )٢(»املفصل

ومما يستأنس به يف كون املقصود من قطع اليد يف السرقة أن يكون من املفصل، وليس من : ثالثًا
فَتيمموا صِعيدا طَيبا فَامسحوا ِبوجوِهكُم ﴿: اهللا تعاىلأصول األصابع، آية التيمم؛ وهي قول 

هِمن ِديكُمأَي٣(﴾و(كله نت كون األيدي هنا الكفة قد بيفإن السن ،)كما ثبت هذا يف احلديث )٤ ،
د  يف حاجٍة، فأجنبت، فلم أجبعثين رسول اهللا «:  قال-رضي اهللا عنه-املتفق عليه، عن عماٍر 

إمنا كان «:  فذكرت ذلك له، فقالاملاء، فتمرغت يف الصعيد كما مترغ الدابة، مث أتيت النيب 
، مث ضرب بيديه األرض ضربةً واحدةً، مث مسح الشمال على اليمني »يكفيك أن تقول بيديك هكذا

  . )٥(»وظاهر كفّيه ووجهه
 اليد لغةً وال عرفًا، بل مقطوع أنَّ من قُطعت أصابع يده كلها ال يسمى مقطوع: رابعا
  . ، ومن باب أوىل من يترك إامه كما هو مذهب الرافضة)٦(األصابع

ومن هنا تعرف بطالن دعوى كون أدىن ما ينطبق عليه قطع اليد هو قطع األصابع، بل : خامسا
جوب القطع  من و-رمحهم اهللا-أدىن ذلك هو ما قال به مجاهري أهل السنة، ومنهم األئمة األربعة 

                                                                                                                         

» صحيح البخـاري «، وجاء يف )٨/٢٧١(» الكربى«، والبيهقي يف    )٣/٢١٢(أخرجهما الدارقطين يف السنن     ) 1(
  . »الكفوقطع علي من «: معلقًا) ٦/٢٤٩١(

، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده، والبيهقـي يف           )٣/٢٠٤(» السنن«أخرجه الدراقطين يف    ) 2(
بـسبب  ) ٤/٢٩(» التخليص احلبري « ضعفه احلافظ يف     -والفظ له -، من حديث عدي     )٨/٢٧٠(» الكربى«

حتفة الطالـب يف ختـريج   « راٍو جمهوٍل يف إسناده، وقد حسن احلافظ ابن كثري إسناده من طريق آخر كما يف          
  . ١٣٢، ١٣١: ص» خمتصر ابن احلاجب

  . ٦: سورة املائدة) 3(
  ). ١٢/٩٨(» الفتح«، و )١٩/٢٨٣(البن عبد الرب » التمهيد«، و )١١/٣٥٧(» احمللّى«: انظر) 4(
  وأبـو داود   -واللفظ له - ١/٢٨٠(، ومسلم   )١/١٣٣(، والبخاري   )٤/٢٦٤(»» املسند««أخرجه أمحد يف    )  5(

  ). ١/٨٧(» السنن«يف 
  ). ١٢/٩٨(» فتح الباري«، و ٣/١٤٢٥املعونة للقاضي عبد الوهاب : انظر) 6(
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األخذ بأقل ما يطلق عليه االسم؛ ألن اليد قبل : وحجة اجلمهور«: من الرسغ، قال احلافظ ابن حجر
 وجب أن ال )١(السرقة كانت حمترمةً، فلما جاء النص بقطع اليد، وكانت تطلق على هذه املعاين

  . )٢(»يترك املتيقَّن وهو حترميه إال مبتيقٍَّن، وهو القطع من الكف
 هي األصابع، فال ،﴾يكْتبونَ الِْكتاب ِبأَيِديِهم﴿: أما دعواهم أن اليد يف قوله تعاىل: سادسا

دليل عليها ال من اللغة، وال من الشرع، وال من العرف، كما أن ذلك معارض مبا جاء يف آيات 
 من دون ما فوقه وال أخرى كثرية، واضح منها أن اليد إمنا أُطلقت على اليد إىل مفصل الكف فقط،

  . )٣(ما دونه
، وقوله )٤(﴾ومن لَم يطْعمه فَِإنه ِمني ِإلَّا مِن اغْترف غُرفَةً ِبيِدِه﴿: ومنها قول اهللا عز وجلَّ

يِبك تخرج وأَدِخلْ يدك ِفي ج﴿: ، وقوله تعاىل)٥(﴾ِإذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها﴿: سبحانه وتعاىل
  . )٦(﴾بيضاَء ِمن غَيِر سوٍء

يف اآلية الكرمية تصدق على األصابع، لكوا يكتب ا، فهل أحد » األيدي«وعلى فرض كون 
يستثىن إامه عند الكتابة  فيكتب باألربع األخرى؟ فما وجه إخراج الرافضة لإلام واستثنائه من 

  ! القطع إذًا؟
 فال يقطع حلرمته، فيقال ألصحاب هذه -ألنه من املساجد- قوهلم إن الكف هللا أما عن: سابعا
إذا كنتم متنعون قطع الكف لكونه هللا عز وجلَّ، فهل قطعتم األصابع لكوا لغريه سبحانه : الشبهة
  . إن اإلنسان بدمه وحلمه وكامل أعضائه هللا خالقه عز وجلَّ! وتعاىل؟

وا خلقه اهللا تعاىل وشرع صيانته وحرمته ما مل يعتد وخين، فإذا خان هان، والكف ليس إال عض
أال ترى أن دية اليد إذ اعتدي عليها فقُطعت مخسمائة دينار، بينما تقطع هي إن اعتدت وسرقت ما 

                                                                                                                         

  . إىل املنكب، وإىل املرفق، وإىل الكف: يعين) 1(
البـن حـزم    » احمللّـى «، و   )٤/٧١(، وجاء حنوه يف أحكام القرآن للجـصاص         )١٢/٩٨(» فتح الباري «) 2(

)١١/٣٥٧ .(  
  ). ٤/٦٩(» رآن للجصاصأحكام الق«: انظر) 3(
  . ٢٤٩: سورة البقرة) 4(
  . ٤٠: سورة النور) 5(
  . ١٢: سورة النمل) 6(
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مقداره ربع دينار فقط، إذ لو كانت الدية ربع ديناٍر لكثُرت اجلنايات على األيدي، ولو كان نصاب 
طع مخسمائة ديناٍر لكثرت اجلنايات على األموال، فظهرت احلكمة اإلهلية يف اجلانبني، ويف هذا الق

  : يقول الشاعر
  صيانة العضو أغالها وأرخصها 

   )١(صيانة املال فافهم حكمة الباري
 كل هذا: إخل، فنقول.. إن ذلك أرفق باملقطوع، وفيه تقليل ما يفوته من املنافع: أما قوهلم: ثامنا

اجتهاد مع النص، وال مساغ لالجتهاد يف مقابلة النص، وليس هناك أرفق وال ألطف باملخلوق من 
  . خالقه عز وجلَّ، وهو تعاىل أعلم

  
* * *  

                                                                                                                         

» مغـين احملتـاج   «، و )١٢/٩٨(» فتح البـاري  «هذا البيت منسوب للقاضي عبد الوهاب املالكي، كما يف          ) 1(
حد السرقة يف كتايب    ، وقد حبثت عنه يف أبواب       )٤/١٥٨(للدمياطي  » إعانة الطالبني «، و   )٥/١٥٨(للشربيين  

  . فلم أجده، ولعله ذكره يف كتاٍب آخر له» املعونة«، و»التلقني«: القاضي عبد الوهاب
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  الفصل الثالث
  أهم ما متسك به الرافضة من الشبهات يف

  الطعن يف األئمة األربعة وردها
  املبحث األول
مذاهبهم األربعة من الِفر ق املنصوص علىعد  

  ضالهلا يف حديث افتراق األمة
يرى الروافض أم هم الفرقة الناجية، ومن سواهم من الفرق الضالة اليت ينتهي أمرها إىل 

افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، وافترقت «: اهلاوية، متأولني يف ذلك قول النيب 
، مع الزيادة الواردة يف )١(»ى ثالٍث وسبعني فرقةالنصارى على اثنتني وسبعني فرقة، وتفترق أميت عل

  . )٢(»كلّها يف النار إال واحدة«: بعض الروايات
وقد سألته عن «: - )٣( نقلًا عن شيخه النصري الطوسي-قال علّامتهم؛ ابن املطهر احللّي 

قة، منها ستفترق أميت على ثالث وسبعني فر«: حبثنا عنها، وعن قول رسول اهللا : املذاهب فقال
فرقة ناجية، والباقي يف النار، وقد عين الفرقة الناجية واهلالكة يف حديث آخر صحيح متفق عليه، 

، فوجدنا »مثل أهل بييت كمثل سفينة نوح؛ من ركبها جنا، ومن ختلّف عنها غرق«: وهو يف قوله
ذاهب قد اشتركت يف أصول الفرقة الناجية هي الفرقة اإلمامية، ألم باينوا مجيع املذاهب، ومجيع امل

                                                                                                                         

، وأبـو داود    »حـسن صـحيح   «: ، وقال )٥/٢٥(، والترمذي   )٢/٣٣٢(» املسند«أخرجه اإلمام أمحد يف     ) 1(
ـ -) ١٤/١٤٠(» صحيحه«، وابن حبان يف )٢/١٣٢١(، وابن ماجه  )٤/١٩٧(  واآلجـري يف  -هوالنص من
وواففه الذهيب  » صحيح على شرط مسلم   «: ، وقال )١/٢١٧(» املستدرك«، واحلاكم يف    ١٥: ص» الشريعة«

  . »التلخيص«يف 
، والطـرباين يف    )٢/١٣٢٢(، وابـن ماجـه      )٤/١٩٧(، وأبو داود    )٣/١٢٠( أمحد   -ذه الزيادة -أخرجه  ) 2(

، »رجالـه ثقـات  «): ٦/٢٣٤(» امـع «ي يف ؛ قال اهليثم  )٧/١٧٦(» األوسط«، و   )٨/٢٦٨(» الكبري«
: انظـر (وصححه، ووافقه الذهيب، وهو حديث صحيح بشواهده  ) ١/٢١٨(» املستدرك«وأخرجه احلاكم يف    

  ). ١٩/٢٤١احملقّق » املسند«
 -رمحـه اهللا  -حممد بن حممد بن حسن نصري الدين، الطوسي، الرافضي، اإلمساعيلي، وكان ابن القـيم               : هو) 3(

الـشذرات  (هــ ببغـداد،     ٦٧٢كان وزير هوالكو، تويف عـام       . »صري الشرك والكفر واإلحلاد   ن«يسميه  
٥/٣٤٠ .(  
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  . )١(»العقائد
  : ويقول حممد باقر الطباطبائي يف أرجوزته

  بعد فهاك ما عن املختار
  مضمون ما صححه البخاري

  تفترق األمة بعدي ِفرقًا
  نيفًا وسبعني ومهما اتفقا

  ففرقة ناجية والباقية
  هالكة ويف اجلحيم هاوية

   فما)٢(فاصغ ملا أقول يا غُمر
  يف آل النيب الكرماتقول 
  هل هلكوا أستغفر اهللا وقد

   اهلدى م عمد)٣(قام لفسطاط
  ال بل جنوا فمن عداهم هلكوا

  )٤(وحنن ممن م متسكوا
  :)٥(اجلواب
! أن احلديث الذي ادعى الطوسي ومعه تلميذه احللّي صحته، بل وكونه متفقًـا عليـه               : أولًا
٦(ضعيف( .  

                                                                                                                         

، ونقلـه   )٤٤٤ - ٣/٤٤٣(» منهاج السنة النبوية  «: وانظر (٩٤منهاج الكرامة يف إثبات اإلمامة للحلّي ص        ) 1(
  .٢/٢٧٩عنه نعمة اهللا اجلزائري الرافضي يف األنوار النعمانية 

  ). ٥٨٠القاموس ص (هو من مل جيرب األمور : -م الغني وفتحهابض-الغمر ) 2(
  ). ٨٧٩القاموس ص (جمتمع أهل الكورة، والسرادق من األبنية : الفُسطاط) 3(
  . ٢٧٥ - ٢٥٢: ص» صب العذاب على من سب األصحاب«: انظر) 4(
: ، والنوافض، ص  )٣٥٨ - ٣/٣٤٥(» جمموع الفتاوى «، و )٤٨٥ - ٣/٤٤٤(» منهاج السنة النبوية   «:راجع) 5(

  . ٢٨٤ - ٢٥٢: لأللوسي، ص» ، وصب العذاب على من سب األصحاب٤٣٠ - ٤٢٥
أن يف بعض ): ٩/١٦٨(» امع«، وذكر اهليثمي يف     )٤/١١٤(فقد ضعف إسناده احلافظ ابن كثري يف التفسري         ) 6(

، وأمـا   )٥/١٣١(»  وزيادته ضعيف اجلامع الصغري  «أسانيده متروكني وجماهيل، كما ضعفه أيضا األلباين يف         
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 يروه البخاري كما زعم الطباطبائي، فكل هذا يؤكد جهل كما أن حديث افتراق األمة مل
  . الروافض بالنقليات، بعد أن تأكّد لنا يف أكثر من مناسبة جهلهم وتناقضهم يف العقليات

 من جهل الناظم )١(ونسبة روايته إليه«: -رمحه اهللا-وهلذا قال العلّامة حممود شكري األلوسي 
يف النفاق والشقاق، وقضوا أعمارهم يف خزعبالت دعبل وإخوانه، كيف ال؟ وقد صرفوا أنفاسهم 

  . )٣(»، ووساوس شيطان الطاق)٢(اخلزاعي
 هو من رواية أهل السنة -بشهادة شاهٍد من أهل الرافضة-أن حديث افتراق األمة : ثانيا

 روى جدنا عن جربائيل«بناًء على أصوهلم اليت أصلوها ألنفسهم -وبأسانيدهم، فمن أين للروافض 
  !  ثبوت مثل هذا احلديث حتى حيتجوا به؟-»عن الباري

مث إنه من أخبار اآلحاد، فكيف هلم أن حيتجوا يف أصل من أصول الدين، وإضالل مجيع 
  . )٤(!املسلمني إال فرقةً واحدةً، خبٍرب ال حيتجون مبثله لو كان يف الفروع؟

  . فهذا من أعظم التناقض والتخبط واجلهل
حلديث مل يدع مقالًا للرافضة، بل قد جاء مفسرا يف روايات أخرى، حيث سئل أن ا: ثالثًا
: ، ويف لفٍظ)٥(»ما أنا عليه اليوم، وأصحايب« عن الفرقة الناجية، فأجاب بأم الذين على الرسول 

، وليس شيء من هذه األوصاف ينطبق على )١(»السواد األعظم«: ، ويف لفٍظ)٦(»هم اجلماعة«
                                                                                                                                     

: بقولـه » التلخـيص «، فقد تعقبه يف ذلك احلافظ الذهيب كما يف     )٣/١٦٣(» املستدرك«إيراد احلاكم له يف     
  . »مفضل بن صاحل واٍه«

  . يعين نسبة الطباطبائي حديث افتراق األمة إىل صحيح البخاري) 1(
كان مولعا باهلجاء واحلطّ من أقدار الناس، وهجـاء         دعبل بن علي اخلزاعي، الشاعر املشهور، الرافضي،        : هو) 2(

  ). ٢/١١١: الشذرات(هـ ٢٤٦اخللفاء، تويف عام 
  . ٢٥٥: لأللوسي، ص» صب العذاب«) 3(
  .  يف مذهب الرافضة من أخبار اآلحاد، فهذا دليل إلزامهم هلم١٩١: ص: انظر) 4(
 - ١٥: ص» الـشريعة «، واآلجري يف    )٥/١٣٧(» األوسط«، ويف   )٨/١٥٢(» الكبري«أخرجه الطرباين يف    ) 5(

  ). ٤٠٨ - ١/٤٠٧(» الصحيحة«وصححه األلباين يف ) ٢١٩ - ١/٢١٨(» املستدرك«، واحلاكم يف ١٦
، ١٨ و   ١٦: ص» الشريعة«، واآلجري يف    )١٨/٧٠(» الكبري«، والطرباين يف    )٢/١٣٢٢(أخرجه ابن ماجه    ) 6(

 الذهيب، وكذلك قـد صـححه الـشيخ األلبـاين يف            ، وصححه، ووافقه  )١/٢١٨(املستدرك  «واحلاكم يف   
  . »٢٠٤«: ، رقم)١/٤٠٤(» الصحيحة«
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  . ل كلها يقتضي خروجهم عن الفرقة الناجيةالروافض، ب
 وأصحابه يف األصول والفروع، ولذلك ذلك أنَّ أهل السنة هم من على ما كان عليه النيب 

  . عرفوا بأم أهل السنة، خبالف الروافض الذين يتخذون تكفري نقلِة هذه السنة وتفسيقهم دينا
 واالقتداء م، ال يف حياة -رضي اهللا عنهم-بة والروافض هم أبعد الناس عن معرفة سري الصحا

 وال بعده، فإن هذا إمنا يعرفه أهل العلم باحلديث واملنقوالت، واملعرفة بالرجال الضعفاء النيب 
والثقات، وبضاعة الرافضة يف كل ذلك مزجاة، بل هم أعظم الناس جهلًا باحلديث النبوي وبغضا 

  . له، ومعاداةً ألهله
اتمعون، غري الروافض الذي فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وبرأ اهللا نبيه منهم، واجلماعة هم 

فهؤالء خارجون عن مجاعة املسلمني، مباينون هلم، كما شهد النصري الطوسي وتلميذه احللّي على 
رضي اهللا -طائفتهم ذا ههنا، بل يكفّرون أو يفسقون أئمة اجلماعة، كأيب بكر وعمر وعثمان 

 وكذلك يكفّرون أو يبدعون علماء اجلماعة وفقهاءهم كأيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد -عنهم
  . رمحهم اهللا تعاىل-وغريهم 

وأما السواد األعظم، فمن فضل اهللا تعاىل وحكمته، أن تكون أعداد أهل السنة واجلماعة 
  . بأضعاف أضعاف أهل الرفض والتفرق على مر العصور واألجيال

وهلذا وصف الفرقة الناجية بأا أهل السنة واجلماعة، وهم «: اإلسالم ابن تيميةيقول شيخ 
  . اجلمهور األكرب، والسواد األعظم

وأما الفرقة الباقية فإم أهل الشذوذ والتفرق والبدع واألهواء، وال تبلغ الفرقة من هؤالء قريبا 
 تكون الفرقة منها يف غاية القلة، وشعار من مبلغ الفرقة الناجية فضلًا عن أن تكون بقدرها، بل قد

هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة واإلمجاع، فمن قال بالكتاب والسنة واإلمجاع كان من أهل السنة 
  . )٢(»واجلماعة

وبكل هذا يعرف أن الوصف يف احلديث إمنا ينطبق على أهل السنة واجلماعة ال على الروافض، 
                                                                                                                                     

رجالـه  «): ٦/٢٣٤(» امـع «، وقال اهليثمي يف     »األوسط«، ويف   )٨/٢٦٨(» الكبري«أخرجه الطرباين يف    ) 1(
قيـق  مسند اإلمام أمحـد، بتح    : انظر(بإسناد حسن،   ) ٨/١٨٨(» الكربى«، ورواه أيضا البيهقي يف      »ثقات

  ).١٩/٢٤٢األرنؤوط 
  ). ٣/٣٤٦(» جمموع الفتاوى««) 2(
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  . بدعوال على غريهم من أرباب ال
وذا يتبني أنَّ أحق الناس بأن تكون هي الفرقة «:  فيقول-رمحه اهللا-ويؤكد هذا ابن تيمية 

، وهم أعلم الناس الناجية أهل احلديث والسنة، الذين ليس هلم متبوع يتعصبون له إال رسول اهللا 
 وأهل معرفة مبعانيها بأقواله وأحواله، وأعظمهم متييزا بني صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها،

 وال يتبعون الظن وما …تصديقًا وعملًا، وحبا ومواالة ملن واهلا، ومعادة ملن عاداها،: وأتباع هلا
 ومجاع الشر ،ى من اهللا ظلمباع هوى النفس بغري هدجهلٌ، وات باع الظنوى األنفس، فإن ات

  . )٢(»)١(﴾سانُ ِإنه كَانَ ظَلُوما جهولًاوحملَها الِْإن﴿: اجلهل والظلم، قال اهللا تعاىل
أن استدالل النصري الطوسي ومعه تلميذه ابن املطهر احللّي يف كون الرافضة هم الفرقة : رابعا

الناجية، من أغرب االستدالالت يف الدنيا، فاملعروف يف الدين أن مباينة أو خمالفة مجاعة املسلمني 
 ،فمباينة الرافضة جلميع املذاهب أدل على فساد مذهبهم منه على )٣(»ماعةفإن يد اهللا مع اجل«شر ،

صحته، بل إنَّ مباينة الرافضة لسائر املسلمني أشد وأكرب نكارةً من هذا؛ إذ شهدوا على أنفسهم أم 
  . )٤(ال جيتمعون مع غريهم على إلٍه وال على نيب كما قد تقدم

مث إنَّ جمرد انفراد طائفة عن مجيع الطوائف وشذوذها عنها ال يدل على أا على الصواب، 
  . واشتراك أولئك يف قوٍل ال يدلّ بذاته على أنه باطلٌ

أن حجته هذه كذب يف وصفها كما أنها باطلة يف داللتها، وذلك ألنه إن أراد مباينة : خامسا
أصحاب هذه املذاهب فيما اختصوا به، فهذا شأن مجيع الرافضة جلميع املذاهب أم خالفوا 

املذاهب، فاخلوارج أيضا باينوا مجيع املذاهب فيما اختصوا به من التكفري بالذنوب، ومن تكفري أمري 

                                                                                                                         

  . ٧٢: سورة األحزاب) 1(
  ). ٣٤٨ - ٣/٣٤٧(» جمموع الفتاوى«) 2(
، وابـن  »حسن غريـب «: وقال): ٢١٦٦: رقم(» السنن«جاء ذلك يف حديث مرفوع؛ أخرجه الترمذي يف  ) 3(

، قال اهليثمي   )٧/١٩٣(» األوسط« ويف   ،)١٢/٤٤٧(» الكبري«، والطرباين يف    )١٠/٤٣٨(حبان يف صحيحه    
  . »رواه الطرباين ورجاله ثقات«): ٥/٢٢١(» امع«يف 

  . التوطئة يف بيان موقف الرافضة من األئمة األربعة ومن مذاهبهم إمجالًا: انظر) 4(
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، وكذلك املعتزلة باينوا مجيع املذاهب فيما اختصوا به )١( وحنو ذلك-رضي اهللا عنه-املؤمنني علي 
املرتلتني، وهو ما يعين أن مرتكب الكبرية ليس مبؤمٍن وال كافٍر، لكنه خيّلد من القول باملنـزلة بني 
  . )٢(يف النار إذا مات قبل التوبة

أما إن أراد باملباينة أم اختصوا جبميع أقواهلم، فهو كاذب يف هذا؛ فالروافض يوافقون إما 
، كما )٤(عتزلة يف القول خبلق القرآن، ويوافقون امل)٣(اسمة، وإما املعطّلة يف باب األمساء والصفات

  . يوافقون غري هؤالء يف مسائل أخرى كثرية
أما احتمال كون مذاهب األئمة األربعة من بني هذه الفرق املذمومة، فغري وارٍد أيضا؛ : سادسا

: القاهر البغدادي الشافعي ألن مذاهبهم مذاهب فقه ال مذاهب عقيدة، ويف هذا يقول العلّامة عبد
 مل يرد -عليه السالم-د علم كلُّ ذي عقٍل من أصحاب املقاالت املنسوبة إىل اإلسالم أن النيب وق«

بالفرق املذمومة اليت هي من أهل النار ِفرق الفقهاء الذين اختلفوا يف فروع الفقه، مع اتفاقهم على 
  : قولنيأصول الدين؛ ألن املسلمني فيما اختلفوا فيه من فروع احلالل واحلرام على 

قول من يرى تصويب اتهدين كلّهم يف فروع الفقه، وفرق الفقه كلها عندهم : أحدمها
  . )٥(مصيبون

قول من يرى يف كلِّ فرع تصويب واحٍد من املختلفني فيه، وختطئةَ الباقني من غري : والثاين
  . تضليل منه للمخطئ فيه
 ل النيبما فصأصحاب األهواء الضالّة، الذين : مومة بذكر الفرِق املذ-عليه السالم-وإن فرق

خالفوا الفرقة الناجية يف أبواب العدل والتوحيد، أو يف الوعد والوعيد، أو يف بايب القدر 
واالستطاعة، أو يف تقدير اخلري والشر، أو يف باب اهلداية والضاللة، أو يف باب اإلرادة واملشيئة، أو 

                                                                                                                         

 - ١/١٠٦(للـشهرستاين   » امللـل والنحـل   «، و   )٢١٢ - ١/١٦٧(مقاالت اإلسالميني لألشعري    : راجع) 1(
١٣٧ .(  

  أما من وافق املعتزلة يف       ٢٥٦: ، واملعتزلة وأصوهلم اخلمسة لعواد املعتق، ص      )١/٣٩(» امللل والنحل «: راجع) 2(
  ). ٣/٤٦١(» منهاج السنة النبوية«: انظر(هذا القول من الزيدية، فقد أخذوه عنهم، 

  . ١٦٣:ص: راجع) 3(
  .١٨٠:ص: راجع) 4(
  . ل أهل احلق؛ أهل السنة واجلماعة فهو القول اآلخر الذي ذكر بعد هذاهذا من أقوال املتكلّمني، أما قو) 5(
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ب صفات اهللا عز وجلَّ وأمسائه وأوصافه، وحنوها من األبواب اليت يف باب الرؤية واإلدراك، أو يف با
اتفق عليها أهل السنة واجلماعة من فريقي الرأي واحلديث على أصٍل واحٍد، خالفهم فيها أهلُ 

، واجلهمية، واسمة، واملشبهة، )١(األهواء الضالّة من القدرية، واخلوارج، والروافض، والنجارية
ى جمراهم من فرق الضالل، فصح تأويل احلديث املروي يف افتراق األمة ثالثًا وسبعني فرقةً ومن جر

إىل هذا النوع من االختالف، دون األنواع اليت اختلفت فيها أئمة الفقه من فروع األحكام، يف 
  .)٢(»أبواب احلالل واحلرام

الرافضة من أصول الفرق يف حني ال خالف بني علماء الفرق واملقاالت يف كون الشيعة أو 
  . )٣(وأمهاا

وأما دعوى الطباطبائي كوم ممن متسكوا بأهل البيت فهم ناجون لنجاة هؤالء، فقد : سابعا
 إشارةً إىل ما ينقض هذه الدعوى ويثبت كون الروافض أشد الناس خمالفةً ألهل )٤(أشرت فيما مضى

أما أهل السنة فال يتصور أن «: -رمحه اهللا-تيمية ، ولنـزد هنا ما قاله العلّامة ابن بيت الرسول 
يتفقوا على خمالفة إمجاع الصحابة، وأما اإلمامية فال ريب أنهم متفقون على خمالفة إمجاع العترة 

  على عهد النيب -بين هاشم-النبوية، مع خمالفة إمجاع الصحابة، فإنه مل يكن يف العترة النبوية 
 من يقول بإمامة االثين عشر، وال بعصمة أحٍد -رضي اهللا عنهم-علي وأيب بكر وعمر وعثمان و

، وال بكفر اخللفاء الثالثة، بل وال من يطعن يف إمامتهم، بل وال من ينكر الصفات، وال بعد النيب 
من يكذّب بالقدر، فاإلمامية بال ريب متفقون على خمالفة إمجاع العترة النبوية، مع خمالفتهم إلمجاع 

  .)٥(»ةالصحاب

                                                                                                                         

أصحاب احلسني بن حممد النجار، وأكثر معتزلة الري وما حواليها على مذهبه، ومن مقاالتـه الـيت      : النجارية) 1(
  ). ١/٧٥نحل امللل وال(إن كالم اهللا تعاىل إذا قرئ فهو عرض، وإذا كتب فهو جسم : انفرد ا عن املعتزلة

  . ٧ - ٦: الفرق بني الفرق، ص) 2(
، )١/٦(للـشهرستاين   » امللل والنحل «، و   ١٥: ، والشريعة لآلجري، ص   )١/٦٥(املقاالت لألشعري   : انظر) 3(

، و  )١/١٠(حممد بن عبد اهللا زربـان الغامـدي         . د: وعقائد الثالث والسبعني فرقة أليب حممد اليمين، حتقيق       
  ). ٣/٣٥٠(» يةجمموع فتاوى ابن تيم«

  . ٢٧١:ص: انظر) 4(
  ). ٤٠٧ - ٣/٤٠٦(» منهاج السنة النبوية«) 5(
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، فال جند من يوايل مجيع أهل )١(وكذلك فإن العترة عند أهل اللغة تقال ألقارب الرجل عامةً
 إال أهل السنة واجلماعة، وأما الرافضة فهم يؤمنون ببعض ويكفرون -املؤمنني- بيت الرسول 

 تعاىل ، رضي اهللا)٢(ببعض؛ فتجدهم يلعنون أو يكفّرون جلّ زوجاته، وينكرون نسب بعض بناته 
  . عنهن أمجعني

  
* * *  

                                                                                                                         

  ). ٥٦٠القاموس ص (، »نسلُ الرجل، ورهطُه، وعشريته األدنون ممن مضى وغرب: العترة«: قال يف القاموس) 1(
رضي اهللا -!  هالة أخت خدجية إنهما كانتا ربيبتيه، أو كانتا ابنيت     كما قالوا يف زينب ورقية ابنيت رسول اهللا         ) 2(

  ). ١٩١ و ٢٢/١٥٢حبار األنوار للمجلسي : انظر (-عنهن
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  املبحث الثاين
  عدم تعبد أهل القرون املفضلة مبذاهب 

  األئمة األربعة
رمحهم -فهذه شبهة أخرى من شبهات الرافضة يف الطعن يف أئمة املذاهب األربعة ومذاهبهم 

  . اهللا تعاىل
عة، وأحدثوا مذاهب أربعة مل وحرفوا أحكام الشري«: وقد قال علّامتهم ابن املطهر احللّي يف هذا

  . )١(»، وال زمن صحابتهتكن يف زمن النيب 
من صراطه غري » ختطئة كل واحد من األربعة يف كثري من أحكامه«ويقول البياضي يف باب 

، وقد رضيت أهل )٣(إنَّ هؤالء األربعة ليسوا من الصحابة، بل من التابعني: فنقول أولًا«: )٢(املستقيم
 مجلة املذهب إليهم، وقد عدلت عن نسبته إىل نبيهم اليت هي أوكد لتعظيمه، وحرمتهم، السنة بنسبة

  . ، وربما يلعن بعضهم بعضا)٤(من نسبته إىل قوٍم خيطّئ بعضهم بعضا
الْيوم أَكْملْت لَكُم ﴿]: عز وجلَّ[وقد اعترفوا بكمال دينهم يف حياة نبيهم يف قوله 

كُم٦(»)٥(﴾ِدين( .  
إن كان حلاجة دعتهم إليه، «: مث قال عما قد يقع من اخلالف بني هؤالء األئمة يف الفروع

فكيف يقتدى مبن يشهد على ربه بنقص دينه، وإن كان ال حلاجة فقد قبحوا ذكر نبيه، حيث 
يأت به، وضعوا ما مل يكن يف زمانه، وإن كان لزعمهم أم أعرف وأهدى لشريعة نبيهم فأتوا مبا مل 

  . )٧(»فهو ت لعقوهلم مع اختالفهم يف أحكامهم، ولقد كان أسلفاهم ضلّالًا قبل ظهورهم

                                                                                                                         

  ). ٣/٤٠١(» منهاج السنة النبوية« نقلًا عن - ٩٣منهاج الكرامة للحلّي ص ) 1(
  . ٣/١٨١الصراط غري املستقيم للبياضي ) 2(
ن دوم بال نزاٍع، واخلالف يف كون الرابـع   هذا من اجلهل، فإن الثالثة من هؤالء األئمة من أتباع التابعني فم           ) 3(

ا مشهوروهو أبو حنيفة تابعي .  
  .  إن شاء اهللا-هذه الشبهة سوف يتم تناوهلا يف مبحث الحٍق ) 4(
  . ٣: سورة املائدة) 5(
  . ٣/١٨١الصراط املستقيم للبياضي ) 6(
  .٣/١٨١املصدر نفسه ) 7(
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فما الذي أوجب على املسلمني كافةً بعد القرون الثالثة تلك «: وقال عبد احلسني املوسوي
زويين أما أمري حممد الق. )١(!؟»املذاهب دون غريها من املذاهب اليت كان معمولًا ا من ذي قبل

، بعد »أهل القرون الثالثة مل يتعبدوا باملذاهب األربعة وال مبذهب األشعري«: حتت عنوان-فيقول 
فمن هذا كلّه نستشرف على «: رمحهم اهللا-أن ذكر تواريخ والدة ووفاة كلّ من األئمة األربعة 

دوا بشيٍء من مذهب  مل يتعب-)٢(وهم خري القرون عند أهل السنة-القطع بأنَّ أهل القرون الثالثة 
األشعري يف أصول الدين، وال بتلك املذاهب، ألا مل تكن يومئٍذ موجودة ليعملوا ا، وبعد هذا 
كيف ميكن أن يقول قائل إا أفضل املذاهب وأعدهلا، وأهل القرون الثالثة مل يتدينوا بشيء 

  . )٣(!؟»منها
  : )٤(اجلواب

 الصحابة والتابعني وأتباعهم مل يتعبدوا كذلك بالرفض،  أن أهل هذه القرون املفضلة من:أولًا
  . فالروافض ومذهبهم أحق بالرد، واحلدوث، واالبتداع

،  مذاهب مل تكن على عهد النيب -رمحة اهللا عليهم- أن دعوى إحداث هؤالء األئمة :ثانيا
  .  دعوى كاذبة، وال أساس هلا من الصحة-رضي اهللا عنهم-وال عهد الصحابة 

وذلك ألم إن أرادوا أم قد اتفقوا على إحداث هذه املذاهب فهو كذب عليهم، ألم مل 
  . يكونوا يف عصٍر واحٍد، بل كان بني موت أوهلم وموت آخرهم ما يقارب مائة عاٍم

وإن أرادوا بذلك كون الناس قد اتبعوهم ونسبوا إليهم هذه املذاهب، فليس منهم من كان يأمر 
اعه أصلًا، وال ادعوا أم أعلم بالدين ممن قبلهم، بل كانوا يدعون إىل متابعة الكتاب الناس باتب

والسنة، وال خيفى على كل ذي حجى أن أبا حنيفة مل يعرف مذهبا امسه احلنفية، وال مالكًا عرف 
  . املالكية، وال الشافعي عرف الشافعية، وال أمحد بن حنبل عرف احلنبلية

 الذي فتح على )١(املذاهب إليهم، فسبب ذلك أن املذهب هو طريق الذهابأما نسبة هذه 
                                                                                                                         

  . ٤٢ - ٤١املراجعات للموسوي ص ) 1(
  . يعلم هذا الرافضي أم مل يقولوا ذلك عن هوى، وإمنا لثبوت احلديث فيهول) 2(
  . ٩١الشيعة يف عقائدهم ص) 3(
التحفـة  «، و   ٣٠٣ – ٣٠٢: ص» احلجج البـاهرة  «، و   )٤١٤ – ٣/٤٠٧(» منهاج السنة النبوية  «: راجع) 4(

  . ٣٠٧: ص» صب العذاب«، و )أ/٩١ق(» االثين عشرية
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بعض األمة يف فهم أحكام الشريعة واستنباطها من أصوهلا، فلهذا كل مذهب من مذاهب الناس 
سواء ما نسب منها لألئمة األربعة أو غريه، حيتمل الصواب واخلطأ، ومن ثَم كانت نسبة املذهب 

جو زلَّ أو إىل رسوله املعصوم إىل اهللا عا من مجلة األوهاممن فضول الكالم، ومعدود  .  
 أنَّ اتباع عامة املسلمني هلؤالء األئمة ال يعاب عليهم أيضا كما ال يعاب على األئمة :ثالثًا

ة، أنفسهم، إذ ال أحد من املسلمني عاملًا كان أو جاهلًا يدعي توفّر أهلية استنباط األحكام من األدل
أو حتى معرفة هذه األدلة، لكلّ من هب ودب، بل ال بد لعوام الناس من سؤال أهل العلم، واألخذ 
بقوهلم فيما يفتون به، إذ هم كاملوقّعني يف هذا عن رب العاملني، وهلذا أمر سبحانه وتعاىل بسؤاهلم 

  . )٢(}فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم لَا تعلَمونَ{: فقال
فرض العامي الذي ال يشتغل باستنباط األحكام من أصوهلا «: قال اإلمام القرطيب يف تفسري اآلية

لعدم أهليته، فيما ال يعلمه من أمر دينه، وحيتاج إليه، أن يقصد أعلم من يف زمانه وبلده، فيسأله عن 
  . )٣(»}ِر ِإنْ كُنتم لَا تعلَمونَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْ{: نازلته، فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعاىل

، أو أنه ال عيب، وال حمذور، وال حمظور يف عدم وجود هؤالء األئمة يف زمن الرسول : رابعا
 فكذلك أهل كلّ قرٍن من القرون املفضلة مل يكونوا موجودين يف -رضي اهللا عنهم-زمن الصحابة 

 ضمن استمرار هذا الدين، بل وجتديده على رأس كل القرن الذي قبلهم، لكن املؤكّد أن اهللا قد
وال شك أنَّ هؤالء األئمة األربعة؛ أبا حنيفة، ومالكًا، والشافعي، . )٤(مائة سنٍة مبن شاء من خلقه

 إن شاء اهللا تعاىل- هلم نصيب وافر من ذلك -رمحهم اهللا-وأمحد .  
، أو أم »توا مبا مل يأت به النيب أ«أما زعم هؤالء الروافض أن األئمة األربعة قد : خامسا

فكذب حمض وافتراٌء ال !  وابتدعوا خالفها، وكأنهم قد تركوا أقوال النيب »شهدوا بنقص الدين«
  . برهان هلم عليه

فهذه أقوال هؤالء األئمة وفتاواهم ال يوجد فيها شيء قد خرج عن الكتاب والسنة، أو اإلمجاع 
ياس الذي منهما أخذوا األصل املقيس عليه، وما وجد يف أقواهلم من الذي يستند إليهما، أو الق

                                                                                                                                     
  . ١١١: القاموس ص: انظر) 1(
  . ٧: ، وسورة األنبياء٤٣: سورة النحل) 2(
  ). ٢/٢١٢(تفسري القرطيب ) 3(
  . ٦٨: تقدم احلديث يف ذلك، يف ص) 4(
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مسائل خالفوا فيها النصوص فهم يف ذلك جمتهدون مل يتعمدوا املخافة، واتهد خمطئ ال يؤمث بل هو 
  . مأجور على اجتهاده

رضي - كما أن هؤالء األئمة، بل وسائر أهل السنة متبعون آلثار السلف من الصحابة والتابعني
  . اهللا عنهم أمجعني

إضافةً إىل كون األئمة األربعة هؤالء، تالميذ بعض أهل هذه القرون املفضلة، من التابعني 
وأتباعهم، فعنهم أخذوا علومهم وفقههم، بل ومذاهبهم اليت يظن هؤالء الروافض أم قد أحدثوها 

  . من تلقاء أنفسهم
  

* * *  
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  املبحث الثالث
  ربعة يف زمن األوائلعدم وجود األئمة األ

  من أئمة الرافضة
فمما يتمسك به الروافض من الشبهات يف الطعن يف األئمة األربعة، كون العصر الذي عاشوا 

 حيث إن اإلمام -كما يزعمون-فيه متأخرا عن الذي عاش فيه أوائل أئمة الرافضة من أهل البيت 
 يولد إال يف سنة مثانني من اهلجرة، أي قبل  مل-وهو أقدم هؤالء األئمة األربعة عهدا-أبا حنيفة 

 بثالث -رمحهما اهللا-والدة سادس األئمة االثين عشر عند الرافضة، وهو اإلمام جعفر الصادق 
سنوات فقط، فيقررون بذلك أن الناس إن كان ال بد أن يتخذوا ألنفسهم مذاهب يتبعوا، 

  . باالتباعفمذاهب أئمة الرافضة األقدمني زمنا أوىل وأحرى 
فأسالف الشيعة ومن جاء بعدهم إمنا دانوا مبذهب أهل «: ويف هذا يقول أمري حممد القزويين

 ملكان األدلة الشرعية، اليت أخرجها هلم أعاظم علماء أهل السنة  يف صحاح البيت النبوي 
 وت أشد كتبهم، وتفاسريهم املعتمدة لديهم، فهي اليت أخذت بأعناقهم إىل التمسك مبذهبهم،

  . النهي وأبلغه عن الرجوع إىل مذهب غريهم، كائنا من كان
فهم ال زالوا آخذين بقوهلم، وعاملني بأمرهم، يف شتى جماالت حيام، من عهد أمري املؤمنني 

 إىل اليوم، وما بعده حىت تقوم الساعة،  والصديقة فاطمة بنت رسول اهللا -رضي اهللا عنه-علي 
  . )١(»شعري، ومل يكن أحد األئمة األربعة وال آباؤهمحيث مل يكن األ

أما عبد احلسني املوسوي فقد تساءل متعجبا من حال الناس يف االنتساب إىل األئمة األربعة 
، وسفينة )٢( وعيبتهوما الذي عدل م عن أعدال كتاب اهللا وسفرته، وثقل رسول اهللا «: فقال

  . )٤(؟»اب حطّتها، وقادا، وأماا، وب)٣(جناة األمة
رحم اهللا -ويقول الطباطبائي يف ترجيح مذهب جعفر الصادق على مذاهب األئمة األربعة 

  :  وإعابته على أهل السنة اتباع هؤالء األئمة دون أئمة الرافضة-اجلميع
                                                                                                                         

  . ٤١املراجعات للموسوي، ص: ، وانظر حنو هذا القول يف٩١الشيعة يف عقائدهم، ص) 1(
  ). ١٥٢: اموس صالق(موضع سره، وجيمع على ِعيب وِعياب وِعيبات، : العيبة من الرجل) 2(
  . وقد تقدم أنه ضعيف» ..مثل أهل بييت كمثل سفينة نوح«يشري إىل حديث ) 3(
  . ٤٢املراجعات للموسوي، ص) 4(
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  فمذهب الصادق خري مذهب 
   أوىل بالنيب )١(-بيت اهللا-وهو 

  وما أخذمت منهم وعنهم 
   )٢(هو دومبل اتبعتم من 
  : ويدخل يف هذا اإلطار أيضا قول شاعرهم

  إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا 
  ينجيك يوم البعث من أمل النار

  فدع عنك قول الشافعي ومالك 
  وأمحد والنعمان أو كعب األحبار 

  ووال أناسا قوهلم وحديثهم 
   )٣(روى جدنا عن جربئيل عن الباري

  : اجلواب
 أين هذه األحاديث اليت -الذي اعتاد الكذب واالفتراء على السنة وأهلها-يين نقول للقزو: أولًا

عن الرجوع إىل مذهب غريهم، ويف أي ! »أشد النهي وأبلغه«ألزمتكم مبذهب أهل البيت وتكم 
  كتاٍب من صحاح أهل السنة توجد؟ 

ان حاله من الضعف فقد سبق بي-وال إخاله يقصد غريه -وإن كان قصده حديث السفينة : ثانيا
  . ، بني ذلك هؤالء العلماء واملفسرون أنفسهم الذين افترى عليهم هذا الرافضي)٤(والوهن

وأنبه هنا إىل أنَّ هذا من أساليب الرافضة، حيث يقولون إن علماء السنة أخرجوا يف كتبهم 
مون، أو جيب أحاديث تدل على صحة بعض ما عليه الروافض يف األصول أو يف الفروع، وهم يعل

، فهناك أن يعلموا أن ليس كل ما يروى يف كتب أهل السنة  أو غريهم تصح نسبته إىل النيب 
أحاديث تذكر لبيان حاهلا ال لالحتجاج ا، فيأيت رافضي ليحتج مبثل هذه األحاديث، وربما ادعى 

                                                                                                                         

  ! هذا حلف بغري اهللا وهو حمرم شرعا) 1(
  . ٣٠٦: ص» صب العذاب«: انظر) 2(
  . ١٠٨/١١٧، والبحار ٣/٢٠٧الصراط املستقيم للبياضي ) 3(
   ٤٥٠ و ٤٤٩:انظر ص) 4(
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بن املطهر احللّي يف حديث كما فعل النصري الطوسي وتلميذه ا! كوا صحيحةً متفقًا على صحتها
  ! »يف صحاح كتبهم«: السفينة، وكما ادعى القزويين هنا بقوله

 أن أهل السنة قد عدلوا عمن سبق األئمة األربعة -)١(تسليما جدليا-ولو سلّمنا بدعواهم : ثالثًا
لمني قاطبةً؛ من أئمتهم، فإن عدول الروافض أشد وأوىل باإلنكار؛ فهم قد عدلوا عن أفضل أئمة املس

  .  وكلّهم قد سبقوا مجيع أئمة الرافضة االثين عشر-رضي اهللا عنهم-أيب بكر وعمر وعثمان 
كما عدل الروافض أيضا عن األئمة األربعة واتبعوا من جاء بعدهم، وهم دوم يف العلم والفقه 

وأمحد، أعلم وأفقه من يف الدين، فكلُّ من له علم وإنصاف، يعلم أنَّ أبا حنيفة ومالكًا والشافعي 
أمثال موسى الكاظم، واحلسن العسكري من أئمة الرافضة، وأنَّ اتباعهم خري من اتباع ابن احلسن 
العسكري املنتظَر اهول الذي ال يعلم ما يقول، بل قد علم بصريح العقل أنه مل ينتفع به أحد قط، 

  . )٢(ال يف الدين، وال يف الدنيا
، وابنه أيب )٤(، كعلي بن احلسني)٣(واملتقدمون منهم«: رمحه اهللا- ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم

جعفر، وابنه جعفر بن حممد قد نقل عنهم من العلم قطعة معروفة، وأُخذ عن غريهم أكثر من ذلك 
بكثري كثري، وأما من بعدهم فالعلم املأخوذ عنهم قليل جدا  وال ذكر ألحٍد منهم يف رجال أهل 

  . )٥(»علم املشاهري بالرواية واحلديث والفتيا، وال غريهم من املشاهري بالعلمال
أن عدول الناس عن املتأخرين من أئمة الرافضة ممن عاصروا األئمة األربعة إليهم دليلٌ : رابعا

  . على أن الناس وجدوا عند هؤالء من العلم ما مل جيدوه عند معاصريهم من أئمة أهل البيت
ين مع كمال الرغبة يف معرفة علم الرسول وإال فأيغرض ألهل العلم والد  أن يعدلوا عن ،

                                                                                                                         

، إذ إننا معشر أهل السنة على يقني من أنَّ من مسـاهم الرافـضة بأئمتـهم       »تسليما جدليا «يالحظُ هنا قويل    ) 1(
بريئون من األكاذيب اليت سودوا ا كتبهم كالكايف والبحار والصراط وغريها، لذا فإنَّ أهل الـسنة يتولّـون       

  . هؤالء األئمة، ال سيما املتقدمني منهم
  . بتصرٍف) ٣/٤٠٢(» منهاج السنة النبوية«: نظرا) 2(
  . يعين من األئمة االثين عشر عند الرافضة) 3(
  . هـ، تقدمت ترمجته٩٤املعروف بزين العابدين املتوىف سنة ) 4(
  ). ٤/١٠٨(» منهاج السنة النبوية«) 5(
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؟ )١(موسى بن جعفر الكاظم إىل مالك بن أنس، وقد عاش كالمها يف بلٍد واحٍد، ويف عصر واحد
، ولذلك جند أن اإلمام لوال أنهم وجدوا عند مالٍك أكثر مما وجدوه عند موسى من علم الرسول 

 ملا أراد طلب هذا العلم النبوي وحرص أشد احلرص -وهو أقرب نسبا مبوسى من مالك-الشافعي 
على حتصيله، توجه إىل مالٍك لعلمه أن ما عنده من ذلك أكثر مما عند غريه من بين عمه بين هاشم 

  . املوجودين يف ذلك الوقت
هو معبر عن حرص اآلخذ وذا يعلم أنَّ مثل هذا العدول ليس قدحا يف املعدول عنه بقدر ما 

 -رمحهم اهللا-على حتصيل بغيته من العلم الشرعي أينما وجده، كما أنَّ هؤالء األئمة من أهل البيت 
مل يذموا قط اآلخذين عن غريهم، وكلّما وجد يف هذا الباب فهو من أكاذيب الرافضة املتكررة على 

  . أهل البيت
وا يكتمون علمهم، أو كانوا يبينونه خلواص أصحام أما إن زعموا أن أئمة أهل البيت إمنا كان

أي :  فيقال هلم-وهذا من مجلة أكاذيب الرافضة عليهم أيضا، بل وإساءة الظن م-دون العامة 
فائدة للناس يف علٍم يكتمه صاحبه، وحيول بينهم وبينه؟ فعلم ال يقال به ككرت ال ينفق منه، وكيف 

  .)٢( حيجب عنهم العلم؟تطالبون الناس باتباع من
  : أما ما جاء يف شعر بعضهم: خامسا

  ووال أناسا قوهلم وحديثهم   
  روى جدنا عن جربئيل عن الباري

  : فاجلواب عنه يف نقاط
 أنَّ هذا قول من جيهل حال أهل السنة ، الذين مل يسموا ذا االسم إال التباعهم سنة النيب - ١
 .  

 من غري  جربئيل عن الباري، بل يكفيهم جمرد قول الرسول  عنفهم يقبلون ما رواه 
 عما يرويه، وإمنا الشأن يف معرفة ما رواه حقيقةً، مما مل يروه، وذلك الختالط احلابل سؤاله 

بالنابل، وكثرة األحاديث املوضوعة واملكذوبة اليت كان الرافضة أنفسهم من أهم أركاا وروادها 

                                                                                                                         

  . رمحهما اهللا-هـ ١٨٣هـ، وكانت وفاة الكاظم سنة ١٧٩حيث تويف مالك سنة ) 1(
  ). ١٢٦ – ٤/١٢٤(» منهاج السنة النبوية«: بتصرٍف من) 2(
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  . )١(ول من الرسالةكما تقدم يف الباب األ
فهنا يقع الفيصل بني أهل السنة  واجلماعة وبني الرافضة، فأهل السنة إمنا يطلبون علم ما رواه 

 من الثقات األثبات، سواء كانوا من أهل البيت أو من غريهم، ومل يقبلوا أقوال األئمة النيب 
الروافض الذين ال يبالون بالتثبت أو ، خبالف األربعة إال لكوم يسندوا إىل ما جاء به النيب 

التحقّق يف الروايات، بل يردون ما يرويه الثقات حبجة أم ليسوا من أهل البيت، ويقبلون كلَّ قوٍل 
  . )٢(!!ينسب إىل إماٍم من أئمتهم، وإن كانت األسانيد إليه مليئةً بالضعاف والكذّابني وااهيل

 أنهم يتمسكون بأقواله )٣( ويزعمون-رضي اهللا عنه-ع علي  أن الرافضة يدعون أم أتبا- ٢
  .  جد علي، فانتقض قوهلمويتولونه، وليس النيب 

 أنه ال يشترط يف قبول النقل كونه مرويا من فروع األصل املروي عنه، بل كثري من نقول - ٣
ذريته من يروي عنه غري  من ، إذ مل يكن يف حياته الرافضة كذلك مروية عن غري ذرية النيب 

 ومها صبيان،  ومها مل يولدا إال بعد اهلجرة، ومات الرسول -رضي اهللا عنهما-احلسن واحلسني 
  . )٤(دون سن البلوغ

 فقد توفيت أيضا بعد أبيها بستة  بنت الرسول -رضي اهللا عنها-أما أمهما فاطمة الزهراء 
 يف كل  فلم يكن يتواجد مع النيب -ضي اهللا عنهر-، وأما زوجها علي بن أيب طالب )٥(أشهر

 قد -شاء الرافضة أم أبوا-أوقاته، إنْ يف السفر أو يف احلضر، فال بد أن تكون بعض الروايات 
رضي اهللا - وزوجاته أمهات املؤمنني وصلت إليهم عن طريق غري الذرية، من أصحاب النيب 

  . )٦(تعاىل عنهم أمجعني
لى هؤالء فحسب، فإن الروافض قد رووا بعض أخبارهم عن طريق بل ال يقتصر األمر ع

                                                                                                                         

  . ١٨٤: ص: انظر) 1(
  . بتصرف) ٤/١٢٢(» منهاج السنة النبوية«: انظر) 2(
  . ١٤٢:وانظر ما أشرت إليه من نقد هذا الزعم يف الباب األول، ص) 3(
لد أخوه احلسني رضـي اهللا عنـه       هـ، على األصح، وو   ٣فقد ولد أمري املؤمنني احلسن رضي اهللا عنه يف سنة           ) 4(

، فهذا  )٢/٦٨: اإلصابة(، و   )١١/٤٧٣البداية والنهاية   : انظر(هـ،  ٤بعده بأقلّ من سنة، أي يف شعبان سنة         
  .  تويف ومها دون العاشرة من العمريعين أن الرسول 

  ). ٣/١٣٨٠لم ، ومس٣/١١٢٦البخاري : انظر( املتفق عليه –رضي اهللا عنها–كما ثبت يف حديث عائشة ) 5(
  . ٣٠٦ – ٣٠٥: ، ص»احلجج الباهرة«: انظر) 6(
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  ! البهائم
 كلّمه إن محار رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-أن عليا : فقد جاء يف اصح الكتب عندهم

ه كان مع نوح يف «: ، فقاله، عن أبيه، أنثين، عن أبيه، عن جدي، إنّ أيب حدبأيب أنت وأم
خيرج من صلب هذا احلمار محار يركبه سيد :  مث قال)١( نوح فمسح على كَفَِلهالسفينة، فقام إليه

  . )٢(»النبيين وخامتهم، فاحلمد هللا الذي جعلين ذلك احلمار
وليس املقام مقام مناقشة هذه الرواية الرافضية العجيبة متنا، غري أني أوجه سؤالًا واحدا فقط 

  . انياأولًا، مث أنبه تنبيها مهما ث
أن نقول للروافض الذين يبجلون كتابا يضم بني دفّتيه مثل هذه الرواية، بل : أما السؤال فهو

حىت مل يكن بينه ! كم كان عمر هذا احلمار املعمر!: وجيعلونه أصح كتاٍب عندهم على اإلطالق
سنة؟ مخسمائة سنة؟ ألف مائة !  سوى أبيه وثالثة أجداٍد فقط-عليه السالم-وبني عهد نيب اهللا نوح 

  . سنة أو أكثر؟ لكن املؤكّد عندنا وعند كل عاقٍل أن احلمري ال تعيش نصف أي من هذه املدة
  فماذا تقولون يف روايتكم هذه، ويف أصح كتبكم؟ 

وأما التنبيه، فهو أن أشري إىل أن هذا من أكرب الدالئل على تأثر الرافضة مبا مضى من الديانات 
سيما اليهودية والنصرانية، فقد وقفت من خالل حبثي السابق يف مصادر النصرانية على احملرفة، ال 

نص شبيٍه ذا يف بعض أسفار العهد القدمي، اليت يقدسها اليهود والنصارى على حد سوء، وهو ما 
ا منذ ألست أنا أتانك اليت ركبت عليه: )٥( لبلعام)٤(فقالت األتان«: ، ونصه)٣(جاء يف سفر العدد

  ؟ »..وجودك إىل هذا اليوم
فهل ميكن أن يصح هذا الكالم حىت مبيزان العادة والعقل السليم؟ إذ يلزم من صحته أن تكون 

                                                                                                                         

  ). ١٣٦١القاموس ص (العجز، أو ردفه : الكَفَل) 1(
  ). كتاب احلجة (١/٢٣٧أصول الكايف ) 2(
)3 (٢٢/٣٠.  
  ).١٥١٥: ص(القاموس .  األتانة، واجلمع آتن وأُتن وأُتن–قليلًا–أنثى احلمار، ويقال أيضا : األتان) 4(
، أمـا يف    ١٨٩قاموس الكتاب املقـدس ص      : بلعام بن باعور، قيل إنه كان من أنبياء بين  إسرايل، انظر           : هو) 5(

﴿واتلُ علَيِهم نبأَ الَِّذي آتيناه آياِتنـا      : كتب التفسري فيذكر أنه رجل من بين إسرائيل، وفيه نزل قول اهللا تعاىل            
   الش هعبا فَأَتهِمن لَخسفَان   اِوينالْغ طَانُ فَكَانَ ِمنو  )٣/٢١٩(» زاد املسري «: ، انظر ]١٧٥: سورة األعراف [ ﴾ي ،

  ).٢/٢٦٤(» تفسري ابن كثري«
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  . )١(هذه األتان املعمرة أكرب سنا من بلعام؛ صاحبها، وهذا على غري ما اعتادت احلمري أن تعيش
مع ما فيها من غرابة فهي أقل بكثري من حيث ، )٢(على أنه جيدر بالذكر أنَّ هذه القصة العددية

بأيب أنت «: اإلساءة واالستخفاف من القصة الرافضية اليت ورد فيها أن احلمار قال للرسول 
  !فأي ميزة إلنسان عادي فضلًا عن نيب، بل وأفضل األنبياء قاطبةً، يكون فداؤه محار؟! »وأمي

ة يهودي، قد يكون مؤسس الفرقة نفسه؛ عبد ففي هذا دليل واضح على أن واضع هذه الرواي
 ا معجزة للنيبا على القوم بزعم أ ساهللا بن سبأ، فَلَب يواهلدف هو الطعن فيه صلوات رب ،

  . وسالمه عليه، ذا القول السيئ الصادر عن محار
  :  وأما بالنسبة لألبيات، فقد قيض اهللا من يرد عليها من أهل السنة فقال- ٤

  إذ شئت أن ترضـى لنفـسك مـذهبا        
ــيت  ــسنة ال ــاب اهللا وال ــِدنْ بكت    ف
  ودع عنك دين الرفض والبـدع الـيت       
  وسر خلف أصحاب الرسـول فـإم      
  وعج عن طريق الرفض فهـو مؤسـس       
ــا إمــا هــدى وســعادة   مهــا خطت
  فــأي فريقَينــا أحــق بأمنــه   
ـ        أمن سب أصحاب الرسول وخالف ال

ـ   أِم املقتدي بالوحي يسلك       منهج الـ
  

  تنال به الزلفى وتنجـو مـن النـار          
  أتت عن رسول اهللا من نقـل أخيـار      
  يقـودك داعيهــا إىل النــار والعــار 
  جنوم هدى يف ضوئها يهتدي الساري     
  على الكفر تأسيسا على جرٍف هـار      
  وإمـا شـقاء مــع ضـاللة كفّــار   
  وأهدى سبيلًا عندما حيكـم البـاري      
ــاٍر ــت أخب ــأ بثاب ــاب ومل يعب   كت

  )٣(مع حب القرابِة األطهـارِ    صحابِة  

  
قد تقدم احلديث يف نقض دعوى اتباع الرافضة ألئمة أهل البيت، وبيان مواالة أهل : سادسا

  . )٤(السنة  لعامة أهل بيت الرسول 
  

                                                                                                                         

  . ١٣٦: لعصام الدين حفين ناصف، ص» حمنة التوراة على أيدي اليهود«: وراجع) 1(
  . الواردة يف سفر العدد: أعين) 2(
  . من غري ذكر اسم قائلها) ٤/١٢٨(» املنهاج«بيات يف أورد ابن تيمية رمحه اهللا هذه األ) 3(
  .٢٧١:انظر) 4(
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  املبحث الرابع
  احتكار األئمة األربعة لالجتهاد والنظر

  يف أمور األمة
 أنَّ احنصار مذاهب -رمحهم اهللا-ا يطعنون يف األئمة األربعة من شبهات الرافضة اليت من خالهل

الفقه لدى املسلمني يف مذاهب هؤالء األربعة، جعلهم حمتكرين حلق االجتهاد والنظر يف ما يهم هذه 
األمة من املسائل الفرعية املختلفة، فكأنهم يف نظر الروافض قد حجروا واسعا، فهذا ما عبر عنه 

وما الدليل على «: -»ختطئة كل واحد من األربعة يف كثري من أحكامه«يف باب -ه البياضي بقول
  . )١(»وجوب االقتصار على األربعة، دون األقلّ منهم، أو الزايد عليهم؟

من حيث يشعر أو ال -ومن ذا الذي يرضى لنفسه أن يكون «: ويقول عبد احلسني املوسوي
إال لينتهي األمر .. يبعث أفضل أنبيائه ورسله بأفضل أديانه وشرائعه قائلًا بأن اهللا عز وجلَّ مل -يشعر

  . )٢(»يف ذلك كلّه إىل أئمة تلك املذاهب، فيحتكروه ألنفسهم
إن باب االجتهاد كما عرفت ال يزال مفتوحا عند «: وقال حممد احلسني آل كاشف الغطاء

ذا الباب، وأُقفل على ذوي األلباب، وما اإلمامية، خبالف مجهور املسلمني، فإنه قد سد عندهم ه
أدري يف أي زمان، وبأي دليٍل، وبأي حنو كان ذلك االنسداد، ومل أجد من وفّى هذا املوضوع 

  . )٤(»، والعهدة يف إيضاحها عليهم)٣(حقّه من علماء القوم، وتلك أسئلة ال أعرف من جواباا شيئًا
ومن هذا يا ترى سد «: لف كثريا عما تقدم، فمما قالهوكالم أمري حممد القزويين يف هذا ال خيت

باب االجتهاد يف وجوه املسلمني بعد أن كان مفتوحا يف عصر الصحابة والتابعني؟ ومن يا ترى فتح 
هذا الباب بعد تلك القرون خلصوص األئمة األربعة، وأغلقه بعد انقراضهم يف وجوه غريهم من 

  . )٥(»!م؟؟علماء املسلمني، وأفذاذ رجاهل
تبعها فيما يلي باجلواب والردفهذه مجلة أقواهلم يف شبهتهم هذه، ولن .  

                                                                                                                         

  . ٤٣، وانظر حنوه يف املراجعات للموسوي ص ٣/١٨١الصراط املستقيم للبياضي ) 1(
  . ٩٢، وجاء حنوه يف الشيعة يف عقائدهم للقزويين ص ٤٢املراجعات ص ) 2(
  . من صحة التهمةلكن األجدر مبن يتهم غريه بشيء أن يتحقّق أولًا ) 3(
  . ١٦٥أصل الشيعة وأصوهلا ص ) 4(
  . ٩٢الشيعة يف عقائدهم ص ) 5(
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  : )١(اجلواب
، فمن متام هذه )٢(أنَّ اهللا تعاىل قد ضمن العصمة هلذه األمة مىت ما اجتمعت على شيء: أولًا

فيه حىت ال العصمة أن جيعل عددا من العلماء إن أخطأ الواحد منهم يف شيء كان اآلخر قد أصاب 
  . يضيع احلق، وجتتمع األمة على باطٍل

ومما يعلم بدهيا أنَّ باب االجتهاد مل يكن قط يف تاريخ اإلسالم مفتوحا على مصراعيه لكلّ من 
هب ودب، وإمنا يقتصر األمر على من بلغ رتبة االجتهاد، وملك أهلية االستنباط، ومعلوم بالضرورة 

اإلنسان رتبة االجتهاد ليس واجبا على األعيان، بل وجوبه على الكفاية، فال أيضا أن علم ما يبلغ به 
  . بد من علماء أكفّاء يسدون هذه الثغرة، وإلّا أمث مجيع األمة

إن هؤالء العلماء موجودون بفضل اهللا يف كل زماٍن، وممن مضى منهم هؤالء : وحنن نقول
 خريا، فحقّهم علينا أن نثين عليهم ونترحم عليهم ال أن األئمة األربعة، جزاهم اهللا عنا وعن اإلسالم

  . نطعن فيهم ونسبهم
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم لَا {: قال الشيخ عبد الرمحن السعدي يف تفسري قول اهللا تعاىل

تاب اهللا املرتّل، فإن وعموم هذه اآلية فيها مدح أهل العلم، وأنَّ أعلى أنواعه العلم بك«: )٣(}تعلَمونَ
اهللا أمر من ال يعلم بالرجوع إليهم يف مجيع احلوادث، ويف ضمنه تعديل ألهل العلم، وتزكية هلم، 
حيث أمر بسؤاهلم، وأنّ بذلك خيرج اجلاهل من التبعة، فدلّ على أن اهللا ائتمنهم على وحيه 

  . )٤(»وترتيله
هاد والنظر يف أمور األمة دعوى باطلة يف داللتها، أنَّ دعوى احتكار األئمة األربعة لالجت: ثانيا

 لو كان قد احتكر -رمحه اهللا-بل وكذب من أساسها، ألنّ أول هؤالء األئمة أبا حنيفة النعمان 
وقد أتى بعده، وعاصره بعض - ملا كان ملالٍك -كما يدع الروافض-لنفسه االجتهاد والنظر 

                                                                                                                         

 – ٢/١٩٦(، وإعـالم املـوقعني      )٤١٢ – ٣/٤٠٨(، و   )٣٧٠ – ٢/٣٦٩(» منهاج السنة النبوية  «: راجع) 1(
٢٧٩ .(  

 – ١/١٩٩(» كاملستدر«ورد ذلك يف أحاديث عدة صحح احلاكم بعضها يف املستدرك ووافقه الذهيب، راجع              ) 2(
  ). ٥٩٩ – ٤/٥٩٨(، و )٢٠٣

  . ٤٣: سورة النحل) 3(
  . ٤٤١: تفسري السعدي، ص) 4(
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كونه خيالفه يف مسائل كثرية، واعترب بذلك يف بقية األئمة  أي مذهب ينسب إليه فضلًا عن -الوقت
 وقد كان الشافعي تلميذ مالك، وكان أمحد تلميذ الشافعي، ومع هذا مل مينع -رمحهم اهللا-األعالم 

  ! ذلك من استقالل كلٍّ منهم مبذهٍب، فأين االحتكار؟
مه، ليبقى باب االجتهاد  أنه كان ينهى عن كتابة كال-رمحه اهللا-بل يذكر عن اإلمام أمحد 

مفتوحا ملن هو أهل له، وليعلم الناس أن فضل اهللا ال ينقطع، وأنّ خزائنه مل تنفذ، غري أنه حلسن نيته، 
  . )١(قيض اهللا من دون فتاويه، ومجعها ورتبها حىت صار له مذهب مستقلٌ

 على الشخص املعين أن يقبل من أنّ أهل السنة  الذين اتبعوا هؤالء األئمة مل يقولوا أنَّ: ثالثًا
كلٍّ منهم ما قاله، وال األئمة األربعة أنفسهم ادعوا ذلك ألنفسهم، وهلذا جتد كل قوٍم منهم ينكرون 

  . ما عند غريهم من اخلطأ
أما اتباع الناس هلم، فليس من باب االحتكار من جانب األئمة، كما أنه مل حيصل مبواطأة من 

ما يف األمر أن قوما اتبعوا هذا، وقوما اتبعوا ذاك، كاحلجاج الذين طلبوا من جانب األتباع، بل كل 
  . يدهلم على الطريق، فرأى قوم هذا دليلًا خبريا فاتبعوه، ورأى آخرون غريه، وهكذا

أن نسبة هذه املذاهب إليهم، مل تكن بأمٍر وال باستحباب منهم، وال يصح اعتبار مثل : رابعا
ا، ألن العرف لدى الناس يقتضي إضافة الشيء إىل من مجعه، كما تضاف القراءات هذا احتكار

القرآنية مثلًا إىل من اختارها من القراء، وكذلك تضاف كتب تفسري اآليات القرآنية إىل مؤلّفيها، 
وتضاف كتب احلديث إىل من مجعها، فهكذا كل واحٍد من هؤالء األئمة األربعة مجع اآلثار وما 

  . طه منها، فأضيف ذلك إليهاستنب
أن أهل السنة واجلماعة، مل يدعوا قط أن احلق حمصور يف أقوال أئمتهم األربعة، أو أن : خامسا

ما خرج عنها باطلٌ، ولكم أن تأخذوا أيا من كتبهم، لتقفوا على أقوال وآراء جمتهدين آخرين ممن 
رمحهم -األوزاعي، والليث بن سعد، وغريهم سبق أو عاصر أو جاء بعد هؤالء األربعة، كالثوري، و

 بل ربما ذهبوا إىل ترجيح قول هؤالء على قول األئمة األربعة يف بعض املسائل، إذا ظهرت هلم -اهللا
  . قوة احلجة يف جانبهم

أما انتشار علم هؤالء األربعة وفقههم دون من سواهم فرجع إىل أسباب عدة، من أمهها اهتمام 
م بتدوين مسائلهم وفتاويهم، يف حني مل يكن لدى تالميذ غريهم من قرنائهم أصحام وتالميذه

                                                                                                                         

  . ٤٤: البن بدران، ص» املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد«: انظر) 1(
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الليث «: مثل هذا االهتمام، وهلذا قال اإلمام الشافعي يف شيخه مالك، وعامل مصر؛ الليث بن سعد
  . )١(»أفقه من مالك، إالّ أنَّ أصحابه مل يقوموا به

  : ها يف نقاطأما دعوى انسداد باب االجتهاد، فاجلواب عن: سادسا
 قد -رمحهم اهللا- أنه ال أحد ميكنه إثبات كون أيب حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أمحد - ١

  . أصدر فتوى ذا، أو حثّ على مثله، ولو برواية ضعيفة، دع الصحيحة
وعلى نقيض من هذا، قد ورد عنهم ما يفيد بعدهم كل البعد عنه، ومن ذلك قول اإلمام أيب 

  . )٢(»ال حيلّ ألحٍد أن يقول بقولنا، حتى يعلم من أين قلناه«: وتلميذه أيب يوسف القاضيحنيفة 
مثل الذي يطلب العلم بال حجة، كمثل حاطب ليٍل، حيمل حزمة حطٍب، «: وقال الشافعي

  . )٣(»وفيه أفعى تلدغه، وهو ال يدري
  . )٤(»لرجالمن قلّة فقه الرجل أن يقلّد دينه ا«: وكان أمحد بن حنبل يقول

 وكذلك ال ميكن ألحٍد أن يدعي صدور فتوى بسد باب االجتهاد من أحد من تالميذ - ٢
األئمة األربعة الذين أخذوا عنهم العلم مباشرةً، أما ما يقوله فالن أو عالن من الناس بعد هؤالء، فال 

  . ميكن بأي وجه حق حتميلهم مسئولية ذلك، فضلًا عن الطعن فيهم مبوجبه
أن مجهور علماء أهل السنة املشهود هلم بالتمسك باملنهج النبوي، وبطريقة هؤالء األئمة  - ٣

األربعة يف األصول والفروع إىل يومنا هذا ال يأمرون أحدا بتقليد شخٍص معين يف كل ما يقوله غري 
  . النيب 

ي اهتمام، بل  أ-كائنا من كان-كما أنهم ال يعريون قول من دعا إىل سد باب االجتهاد 
، وإال ملا خرج منهم أئمة جمتهدون بعد عصر األئمة األربعة، أمثال ابن جرير )٥(ينكرونه أشد اإلنكار

                                                                                                                         

  ). ١/٢٨٥(» الشذرات«، و )٨/١٥٦(» السري«) 1(
  ). ٢/٢١١(إعالم املوقعني ) 2(
، وانظر  )٢/١٤٣(، ويف مناقب الشافعي     )٢٣٦ – ١/٢٣٥(» لكربىاملدخل إىل السنن ا   «أخرجه البيهقي يف    ) 3(

  ). ٢/٢١١(» إعالم املوقعني«: أيضا
  ). ١/٢١٧(البن أيب يعلى » طبقات احلنابلة«، وانظر حنوه يف )٢/٢٠١(إعالم املوقعني ) 4(
عالم املـوقعني عـن رب   إ«وقد أطال العالمة ابن القيم النفس يف رد هذه الدعوى املنكرة، راجع كتابه القيم             ) 5(

  ). ٢٧٩ – ٢/١٩٦(» العاملني
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  . رمحهم اهللا-الطربي، وابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والشوكاين، وغريهم 
ب االجتهاد عند  ومما يزيد يف تأكيد براءة األئمة األربعة من هذه التهمة، أن زمن انسداد با- ٤

من قال بذلك مل يكن يحدد دائما بانقضاء عصرهم، بل حدد بعضهم بدايته بغري زمن األئمة 
ال جيوز ألحٍد أن جيتهد أو خيتار بعد األوزاعي، أو الثوري، أو ابن املبارك، وقال : األربعة، فقالوا

ئمة األربعة؛ الشافعي، وأمحد قد عاشا  ومعلوم أن اثنني من األ)١(!بعضهم بعد املائة الثانية من اهلجرة
  !بعد املائتني

واختلفوا مىت انسد باب االجتهاد على أقوال كثرية ما أنزل اهللا ا من «: يقول العالمة ابن القيم
سلطاٍن، وعند هؤالء أنَّ األرض قد خلت من قائم هللا حبجة، ومل يبق فيها من يتكلم بالعلم، ومل حيل 

 -كما ترى-وهذه األقوال ..  يف كتاب اهللا وال سنة رسوله ألخذ األحكام منهماألحٍد بعد أن ينظر
قد بلغت من الفساد، والبطالن، والتناقض، والقول على اهللا بال علم، وإبطال حججه، والزهد يف 
: كتابه وسنة رسوله، وتلقّي األحكام منهما مبلغها  ويأىب اهللا إال أن يتم نوره، ويصدق قول رسوله

إنه ال ختلو األرض من قائم هللا حبججه، ولن تزال طائفة من أمته على حمض احلق الذي بعثه به، وأنه 
  .)٢(»ال يزال يبعث على رأس كل مائة سنة هلذه األمة من جيدد هلا دينها

 مث إن الذين دعوا إىل سد باب االجتهاد يف الفقه اإلسالمي، إنما دعوا إىل ذلك أيضا - ٥
على أننا إذا نظرنا إىل .  إذ مل يسبقهم أحد إىل مثل هذا القول، فصار قوهلم منقوضا بعملهمباجتهاٍد،

واقع بعضهم يف ذلك، جند أنهم مل يقولوا ما قالوا إال لدرء مفسدة أن يتصدى لالجتهاد من ليس 
االجتهاد من غري أهله، أهلًا له، فيقع من الشر ما ال يعلمه إال اهللا، وذلك أنه ملا كثرت ادعاءات 

خشي هؤالء الفقهاء من عبث أولئك األدعياء، وإفسادهم دين اهللا بالفتاوى اليت ال تقوم على علم، 
إنَّ هذا أيضا منهم : ، وقد قلت آنفًا)٣(وال تستند إىل فقٍه، فأفتوا بسد باب االجتهاد درًءا للمفسدة

  . يعترب اجتهادا، وليس كل جمتهد مصيبا
ذا كلّه، يتبين بطالن دعوى احتكار األئمة األربعة لالجتهاد والنظر يف أمور املسلمني، وبعد ه

                                                                                                                         

  ). ٢/٢٧٦(» إعالم املوقعني«: انظر) 1(
  ). ٢/٢٧٦(املصدر نفسه ) 2(
، للـدكتور عبـد الكـرمي    »املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية«، و   ٤٤٨: ، ص »مقدمة ابن خلدون  «: انظر) 3(

  . ١٢٤ – ١٢٢ و ١١٨: زيدان، ص
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وأن باب العلم واالجتهاد مفتوح على هذه األمة، بل ال بد يف الوجود من يتحمل هذه املهمة على 
  . عموم األمة

ٍة سبق ذكرها يف املبحث وأما ما يالحظه الرافضة من ميل أكثر املسلمني إليهم فناتج عن حقيق
السابق، أال وهي أن الناس قد وجدوا عندهم من العلم أكثر مما وجدوا عند معاصريهم سواٌء من 

وحنن ندعو للجميع بالرمحة، وأن . أئمة أهل البيت أو من غريهم، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء
جلَهد واستفراغ الوسع يف سبيل بيان جيزيهم مجيعا عن اإلسالم واملسلمني خريا، لقاء ما بذلوه من ا

  . حكم اهللا تعاىل يف كلِّ واقعة ونازلة
  

* * *  
  املبحث اخلامس

  اختالف مذاهب األئمة األربعة
فمما يعيبه الرافضة على األئمة األربعة، ويتخذونه ذريعةً للنيل منهم، واحلطّ من قدرهم، كوم 

  . قد اختلفوا يف ما بينهم
بل بينهم من االختالف ما هو غين عن اإلظهار والتبيني؛ حيث إن «: ويف هذا يقول األوايل

وحينئٍذ فكيف جيوز أن يأمر اهللا تعاىل ... مذاهبهم إنما هي مبنية على االجتهاد، والقياس، والرأي
  . )١(»باتباع هؤالء؟

جوا به االختالف الذي وقع بني علمائهم على وجه أفسدوا به الدين، وخر... «: ويقول أيضا
عن شريعة سيد املرسلني، وال سيما إمامهم األعظم أبو حنيفة، الذي قد غير الشريعة ببدعه 

  . )٢(»الكسيفة
االختالف «: -رمحهم اهللا-أما عبد احلسني املوسوي، فقد قال أيضا عن مذاهب األئمة األربعة 

ة، تشهد بذلك األلوف بني مذاهب أهل السنة  ال يقلّ عن االختالف بينها وبني مذهب الشيع

                                                                                                                         

فهـد  . د: د يف عنق صاحب سالسل احلديد للسويدي، وهو يف الرد على األوايل، حتقيق      نقلًا عن الصارم احلدي   ) 1(
  . ٥١٧: ، ص)رسالة علمية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة(السحيمي 

  . ٥١٦: املصدر نفسه، ص) 2(
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  . )١(»املؤلفة يف فروع الطائفتني وأصوهلما
فلماذا يا ترى ينتقد أهل السنة  إخوام الشيعة على خمالفتهم هلم «: ويقول أمري حممد القزويين

ومل ينتقدوا أنفسهم يف خمالفتهم للشيعة؟ وملاذا مل ينتقدوا أنفسهم يف خمالفة بعضهم لبعٍض؟ وإذا كان 
ان أن تكون املذاهب أربعة، فلماذا ال يكون يف اإلمكان أن تكون مخسة؟ وكيف يا ترى يف اإلمك

  . )٢(»ميكن أن تكون األربعة خمتلفة يف أصوهلا وفروعها موافقة الجتماع مشل املسلمني وملّ شعثهم؟
  :  شعرا)٣(وأختم نقل أقاويلهم يف هذا مبا حكاه البياضي يف الصراط عن النيلي

  ف الناس يف الفقه رمحةٌ وقالوا اختال
  فلم ذا ملا هذا حيلّ وحيرم

  أربان لإلنسان أم كان دينهم
  على النقص من دين الكمال فتمموا 

  أم اهللا ال يرضى بشرع نبيه 
  فأضحوا هم يف ذلك الشرع أقوم

  أم املصطفى قد كان يف وحي ربه 
   )٤(يقصر يف تبليغه وجيمجم

  أم القوم كانوا نبياء صوامتا 
  لما قضى املبعوث عنهم تكلّموا ف

  أم الدين مل يكمل على دين أمحد 
  فعادوا عليه بالكمال وأحكموا

                                                                                                                         

  . ٩٣، وجاء حنوه يف الشيعة يف عقائدهم للقزويين ص٤٣املراجعات ص) 1(
  . ٩٤م صالشيعة يف عقائده) 2(
يوجد أكثر من شخصية رافضية تعرف ذه النسبة، حسب ما اطلعت عليه من كتب رجـاهلم، ومل يعـرف                   ) 3(

البياضي الرجل بشيء غري هذا، فلعله صاحل بن احلكم األحول النيلي، من تالميذ جعفر الصادق، وهو ضعيف                 
 النيلي األنصاري القرظـي، مـوىل    ، أو احلسن بن أيب سارة أبو علي       )٢٠٠انظر رجال النجاشي ص   (عندهم  

  ). ١١٢رجال الطُّوِسي ص: انظر(حممد بن كعب، وهو ابن عم معاذ اهلراء 
  ). ١٤٠٨: القاموس، ص(أن ال يبني كالمه، : إخفاء الشيء يف الصدر، واجلَمجمة: التجمجم) 4(
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  أما قال إين اليوم أكملت دينكم
  وأمتمت للنعماء مين عليكم

  فما فرط الباري إذًا يف كتابه 
  بشيء وال أنَّ املشيئة منهم 

  فلم حرموا ما كان حلا وحلّلوا 
  هو حمرم بفتواهم ما جاء و

  ترى اهللا فيما قاله زاد أو هفا 
  نيب اهلدى أم كان جربيل يوهم

  لقد أبدعوا فيما أتى من خالفهم
   )١(قالوا اقبلوا مما نقول وسلّموا

  : اجلواب
أنه ال توجد طائفة أشد اختالفًا وانقساما على نفسها، سواء يف العقائد أو يف الفروع، من : أولًا

فقني بعد وفاة كل إماٍم من أئمتهم بشأن من يؤول الطائفة الرافضية، حتك ال تكاد جتدهم متى إن
إليه األمر بعده، وآخر اختالفام يف هذا بلغت األقوال فيه أربعة عشر قولًا؛ فيمن آل إليه أمر اإلمامة 

  . )٢(!بعد وفاة إمامهم احلادي عشر احلسن بن علي العسكري
 األربعة قد اختلفوا يف الفروع، انطالقًا من تنوع املفاهيم، أنه ال عيب يف كون األئمة: ثانيا

 مث الصحابة -عليهم الصالة والسالم-واختالف املآخذ، وقد اختلف من هو خري منهم من األنبياء 
  . رضي اهللا عنهم-

نفَشت ِفيِه غَنم وداود وسلَيمانَ ِإذْ يحكُماِن ِفي الْحرِث ِإذْ ﴿: قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز
فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلا آتينا حكْما وِعلْما وسخرنا مع داود  *وكُنا ِلحكِْمِهم شاِهِدين  )٣(الْقَوِم

                                                                                                                         

  . ١٨٣ – ٣/١٨٢الصراط املستقيم للبياضي ) 1(
  . ١١٢ – ٩٦يت صفرق الشيعة للنوخب: راجع) 2(
: ، والقـاموس ص )١١/٣٠٧(» تفسري القـرطيب «النفَش؛ يف الليل، واهلَمل؛ يف النهار،    : أي رعت ليلًا، يقال   ) 3(

٧٨٤ .(  
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﴾ا فَاِعِلنيكُنو رالطَّيو نحبسالَ ي١(الِْجب( .  
 لنا ملا رجع من قال النيب :  قال-رضي اهللا عنهما-ويف احلديث املتفق عليه عن ابن عمر 

، فأدرك بعضهم العصر يف الطريق، فقال )٣(ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة«: )٢(األحزاب
 فلم يعنف بل نصلّي، مل يرد منا ذلك، فذُكر للنيب : ال نصلّي حىت نأتيها، وقال بعضهم: بعضهم

  . )٤(»واحدا منهم
مل يكن عن هوى، وإمنا نشأ عن اجتهاٍد، واخلالف الناشئ عن االجتهاد ِمن من هم له فاخلالف 

 من هذا النوع؛ حيث كان رائدهم احلق، -رمحهم اهللا-أهلٌ، ال لوم فيه، واجتهاد األئمة األربعة 
  . وهدفهم الوصول إىل الصواب

غريها، فأمر طبيعي، بل إن أما كون بعضهم قد خيطئ احلق يف بعض املسائل ويصيبه يف : ثالثًا
تلك أمارة من أمارات استيالء النقص على مجلة البشر، ومن فضل اهللا تعاىل على العباد أن جعل 

 وإن مل يكن كل جمتهٍد مصيبا، فقد ثبت عن النيب -سواء أصاب احلق أو أخطأه-لكل جمتهٍد نصيبا 
وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران«:  أنه قال ،
٥(»أجر( .  

 كما يف اآلية السابقة، أنَّ -عليهما الصالة والسالم-وقد رأينا يف قصة نبيي اهللا داود وسليمان 
                                                                                                                         

  . ٧٩ و ٧٨: سورة األنبياء) 1(
غزوة األحزاب أو غزوة اخلندق كانت يف شوال سنة مخس من اهلجرة، وقد أنزل اهللا تعاىل فيها صدر سـورة                  ) 2(

حزاب، حيث دعا بعض رؤساء اليهود من بين النضري وبين وائل األحزاب من قريش، وغطفان وغريهم إىل                 األ
رضـي  - بذلك ضرب اخلندق على املدينة بإشارة من سلمان الفارسي           ، فلما علم النيب     حرب الرسول   

  ). ٦٩ – ٦/٨ –بتحقيق التركي–راجع البداية والنهاية  (-اهللا عنه
 يـوم  م من اليهود، وكانت قريتهم قريبة من املدينة، نقضوا العهد الذي بينهم وبني رسول اهللا  ه: بنو قريظة ) 3(

رضـي  - حىت نزلوا على حكم سعد بن معاذ         ، فحاصرهم النيب    األحزاب، ومالئوا املشركني على قتاله      
بتحقيـق  –داية والنهاية   الب: راجع( وكانوا حلفاءه، فحكم بقتل مقاتلتهم، وسيب ذراريهم ونسائهم،          -اهللا عنه 
  ). ٩٧ – ٦/٧٠ -التركي

  . صالة الظهر بدل العصر: ، وفيه)٣/١٣٩١( ومسلم –واللفظ له–) ١/٣٢١(أخرجه البخاري ) 4(
، ومـسلم   )أجر احلاكم إذا اجتهد فأصـاب أو أخطـأ        : باب(،  )٦/٢٦٧٦(» البخاري«: متفق عليه، انظر  ) 5(

)٣/١٣٤٢.(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٢٢ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

اهللا اختص سليمان بالفهم، مع الثناء عليه وعلى أبيه داود باحلُكم والعلم، ويقول اإلمام القرطيب عند 
جود الغلط واخلطأ من األنبياء، كوجوده من غريهم، لكن ال يقَرون وال ميتنع و«: تفسريه لآلية

  . )١(»عليه
فهذا دليل «: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تعليقه على حديث صالة العصر يوم األحزاب

  . )٢(»، وليس كل واحٍد منهم آمثًاعلى أنَّ اتهدين يتنازعون يف فهم كالم رسول اهللا 
ف هؤالء األئمة األجلّاء، مل يكن حلبهم اخلالف، وال كان وليد اهلوى أو أنَّ اختال: رابعا

، وإنما ألسباٍب )٣( -كما زعم بعض هؤالء الروافض-الشهوة، وال العتقادهم كون ذلك رمحةً 
  : وجيهة، من أمهها

  .  العلم بالدليل أو عدمه؛ إذ قد يبلغ احلديث بعضهم، وال يبلغ غريهم-أ 
 الدليل أو عدمه؛ كما لو صح حديث عند بعضهم، والح لغريه ما يوجب  اعتقاد صحة-ب 

  . القدح يف سنده أو متنه، فال تقوم به احلجة عنده
  .  اعتقاد بقاء الدليل أو اعتقاد رفعه، وذلك فيما يتعلق بالناسخ واملنسوخ من األحكام-ج 
لني، أو ترجيح أحدمها على  االختالف يف طريقة اجلمع بني ما قد يظهر من تعارض بني دلي-د 
  . اآلخر

 اختالف معاين األلفاظ العربية؛ وذلك إما بسبب اختالفهم فيما يعود عليه الضمري من -هـ 
بني األلفاظ املذكورة قبله، أو بسبب كون اللفظ جمملًا، أو مشتركًا، أو مترددا بني العموم 

  . واخلصوص، أو بني اإلطالق والتقييد، أو حنو ذلك
  . الجتهاد فيما ال نص فيه، وما يتبع ذلك من القياس، وحتقيق مناط احلكم، وحنو ذلك ا-و 

                                                                                                                         

  ). ١١/٣٠٨(تفسري القرطيب ) 1(
  ). ٤١٢ – ٣/٤١١(» منهاج السنة النبوية«) 2(
 – ١/٦٦(للعجلـوين  » كشف اخلفاء«: موضوع، انظر » اختالف أميت رمحة  «: واحلديث الذي يروى يف هذا    ) 3(

لسليم » سلسلة األحاديث اليت ال أصل هلا     «، و   )١/١١١(لأللباين  » ضعيف اجلامع الصغري وزيادته   «، و   )٦٨
  . ٥٥: اهلاليل، ص
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 اليت يعذر ملثلها املخطئ منهم، وخطؤه مغفور له الجتهاده، كما )١(وغري ذلك من األسباب
أسلفت .  

ول أما زعم أمري حممد القزيوين اختالف األئمة األربعة يف األصول أو العقائد، فقد تقدم يف أ
  . الرسالة ما يغين عن اإلعادة والتكرار يف رد هذه الفرية الرافضية

  . واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
  

* * *  

                                                                                                                         

أسـباب  «لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة، و      » رفع املالم عن األئمة األعالم    «:  يف هذه األسباب وغريها    وراجع) 1(
للدكتور سليمان أبا اخليـل،     » مقدمة يف الفقه  «للدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، و       » اختالف الفقهاء 

  . ٨٩ – ٨٥: ص
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  اخلامتة
  : احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد

  : لي هذا، ومنهالقد يسر اهللا تعاىل التوصل إىل بعض النتائج من خالل عم
)١ ( كلّهم من أئمة أهل -رمحهم اهللا-أن األئمة األربعة أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأمحد 
  . السنة 
  . أن التشيع غري الرفض، بل بينهما عموم وخصوص، فكل رافضي شيعي وليس العكس) ٢(
ت التشيع تقدمي علي أنَّ التشيع ذاته له درجات، كما، للرفض أيضا دركات، فأعلى درجا) ٣(

 وهذا وإن كان خالف -رضي اهللا عنه- على عثمان بن عفّان -رضي اهللا عنه-بن أيب طالب 
 الصواب، إال أن التأثيم للمجتهد فيه غري حمفوظ عن السلف، أما الرفض فأدىن دركاته تقدمي علي

  .  وال خري يف الرفض أدناه وأعاله-رضي اهللا عنهم مجيعا-على الشيخني 
غالبية من يسمون أنفسهم بالشيعة اليوم هم روافض، فتسميتهم شيعة كتسمية النصارى ) ٤(

إن الفرقة «: مسيحيني، وقد نبه إىل هذا منذ القرن العاشر العالمة ابن حجر اهليتمي الذي قال
  . )١(»املسماة بالشيعة اآلن إمنا هم شيعة إبليس

الرافضة عن دين بقية املسلمني موقفهم السليب من أنَّ من أهم ما يعرف به اختالف دين ) ٥(
أهم مصادر هذا الدين؛ فالقول بتحريف القرآن الكرمي هو مذهب مجيع علماء الرافضة، والقلة منهم 
الذين روي عنهم نقيض ذلك، قد تبين عند التحقيق أم إمنا نفوا التحريف من باب التقية، أما 

  . كر ألصح ما فيها، حبجة أا قد رويت بأسانيد غري رافضيةموقفهم من السنة فهو الرد والتنا
  . وبناًء على ذلك، فإنّ أي حماولة للتقريب بينهم وبني أهل السنة عدمي الفائدة واألثر) ٦(
قد جند من أتباع األئمة األربعة من هو معتزيل، أو صويف، مرجئ، أو حنو ذلك، إال أننا مل ) ٧(

 مالكي أو شافعي أو حنبلي؛ مما يؤكّد بعد الرفض عن طريقة أهل نسمع قط برافضي حنفي أو
  . العلم، وكونه نقيضا لإلسالم

أن الرافضة حياولون تلبيس احلق بالباطل يف أمر التقية، فالتقية الشرعية والتقية الرافضية ) ٨(
  . ختتلفان يف حقيقتهما، وشروطهما، وظروف استخدامهما

ضة يف بعض املسائل، خضعت لتغريات وتقلبات عدة، ومن أمثلة ذلك أنَّ معتقدات الراف) ٩(
                                                                                                                         

  ). ٢/٤٦٦(البن حجر اهليتمي » الصواعق احملرقة«) 1(
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  .  مغالون يف التجسيم، وأما متأخروهم فمفرطون يف التعطيل-يف باب الصفات-أنَّ قدماءهم 
وكذلك كان أوائلهم يثبتون القدر، مث حتولّ املذهب عندهم يف أواخر القرن الثالث، ليصبحوا 

  . االعتزالمن نفاة القدر على مذهب أهل 
من املالحظ أن بعض عقائد الرافضة، إمنا تبنوها حللّ اإلشكاالت العقلية النامجة عن بعض ) ١٠(

ما سبق أن أصلوه من أصول فاسدة، فعقيدة املهدية والغيبة مثلًا جاءت إىل إثر إشكال لزمهم على 
مام، مث رأوا أن االثين قوهلم بوجوب نصب اإلمام على اهللا تعاىل، وأنه ال جيوز خلو زمان من اإل

عشر الذين عينوهم لإلمامة قد انقرضوا قبل ثالمثائة سنة، والدنيا مل تنقرض، فالتجئوا إىل القول بأن 
اإلمام الثاين عشر يطول عمره إىل آخر الدهر، والقول بالبداء، أحدثوه لتغطية ما قد يظهر من كذب 

الفه، فحينئٍذ يقال قد بدا هللا يف األمر، وتعاىل اهللا علمائهم إذا تنبئوا بوقوع شيء فوقع األمر على خ
عن قول الظاملني، وأحدثوا عقيدة التقية للخروج من تناقض فتاوى علمائهم، فحملوا كلّ ما وافق 

  . ما عليه أهل السنة  منها على التقية
)١١ (ة أنَّ تاريخ الرافضة مليء بأخبار حتالفهم مع الكفار واملنافقني ضد أهل السن .  
أن نظرة الرافضي إىل السني كنظرة املؤمن إىل الكافر، وعليه، فهم ال يرون الصالة خلف ) ١٢(

  . السين، وال الصالة على جنازته، وإن فعلوا تقيةً فيدعون عليه بالعذاب سرا
أن كثريا من األحكام ذات الصلّة مبعاملة الرافضة، كحكم مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، ) ١٣(
اع جنائزهم، وموارثتهم يرتبط ارتباطًا وثيقًا باحلكم على القوم، لذا أصبح من الضروري قبل واتب

احلديث عن حكم من تلكم األحكام بالنسبة ملعيٍن منهم التوصل إىل معرفة حاله من حيث الكفر 
  . وعدمه أولًا

 طعنهم يف األئمة  أكثر من-رضي اهللا عنهم-أن الرافضة مل يطعنوا يف أحٍد بعد الصحابة ) ١٤(
األربعة ومذاهبهم، وأنَّ مجيع طعوم يف هؤالء األئمة وجترحيهم إياهم ومآخذهم عليهم ال تستند إىل 

  . أي حجة نقلية أو عقلية ثابتة، بل هم يف ذلك كله إما كاذبون أو خمطئون
ع عن عدم الثقة مبا يذكره الروافض يف معارض الدفا: تأكّد يل من خالل هذا العمل) ١٥(

عقائدهم أو آرائهم الفقهية من إحاالت إىل بعض كتب أهل السنة  بزعم أن فيه ما يوافق مذهبهم 
فقد تبين يل عدم أمانتهم يف !! هذا أو ذاك، ويذكرون اجلزء والصفحة، بل وحىت الطبعة أحيانا

  . صان، وغري ذلكالنقل، وخيانتهم املتمثلة أحيانا يف التصرف يف املنقول بتحريف أو زيادة أو نق
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أن أفضل منهج يف مناقشة آراء الرافضة، سواء يف األصول أو يف الفروع، التعامل املباشر ) ١٦(
مع مصادرهم املعتمدة، فمجرد القراءة املتأنية يف تلكم املصادر تفتح آفاقًا واسعة للطعن يف حمتواها، 

  . وتكشف عن مآخذ عدة عليه
لرافضة املعاصرين، املتمثلة يف دعواهم أن أهل السنة  إمنا مث إنَّ يف ذلك دحض شبهة ا) ١٧(

نعم، القوم ال علم هلم من «: يأخذون معلومام عن الرافضة من مصادر وسيطة، كما يقول أحدهم
  . )١(»الشيعة بشيء، وهم يكتبون عنهم كلّ شيء

الغالب مذهب الشيعة ومنبع البلية أنّ القوم الذين يكتبون عن الشيعة يأخذون يف «: وقال أيضا
وأحواهلم عن ابن خلدون الرببري، الذي يكتب وهو يف أفريقيا وأقصى املغرب، عن الشيعة يف 

  . )٢(»العراق وأقصى املشرق
جيب على املسلمني التنبه إىل مكيدة رافضية جديدة ويف املتمثلة يف الدعوة إىل االعتراف ) ١٨(

ألربعة، فاملذاهب األربعة مذاهب فقه واجتهاٍد، ال مبذهبهم على أنه خامس املذاهب اإلسالمية ا
  . مذاهب عقدية، فاإلسالم عقيدة واحدة

  .ليس للرافضة قول فارقوا به مجيع أهل السنة  إال وجتده إما فاسدا أو مرجوحا) ١٩(
أنَّ الطعن يف الرافضة وبيان بطالن مذهبهم يف األصول أو الفروع قدمي، على عكس ما ) ٢٠(
  .  بعض اجلهلة من كون شيخ اإلسالم ابن تيمية وتالميذه من بعده، هم من فتحوا هذا البابيتومهه
ظهر يل بعد حبث طويل أن مذهب الرافضة يف مسألة اجلمع بني أكثر من أربع نسوة ) ٢١(

 بنكاٍح، هو املنع والتحرمي، فلعل ما يوجد يف بعض الكتب من أم يقولون باجلواز يعد قولًا شاذا يف
  . مذهب القوم، وال يوجد يف شيء من املعتمد من كتبهم

أن مة تشيع اإلمام الشافعي ال صحة هلا، وكذلك ما قيل عن اإلمام الطربي املفسر ) ٢٢(
بسبب ما نسب إليه أنه يقول مبسح الرجلني يف الوضوء، وحقّقت يف الرسالة كون ذلك غري صحيح 

  . النسبة إليه
ة وامليت تبين عند التحقيق أنَّ للرافضة فيها مذهبا خاصا مل يقل به يف مسألة اجلريد) ٢٣(

غريهم، أال وهو دفن امليت مع جريدتني؛ إحدامها عن ميينه واألخرى عن يساره، وهذا غري وضع 
                                                                                                                         

  .  ٧٢أصل الشيعة وأصوهلا ص: الم حملمد احلسني آل كاشف الغطاء يفالك) 1(
  . ١١٣املصدر نفسه ص) 2(
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  .  جريدٍة فوق القرب، الذي قال به بعض أهل السنة ، وهو أيضا قول ضعيف
)٢٤ (ة  أكثر اتباعا ألئمة أهل البيت ومواالةً هلم من الرافضة الذين يغالون يف أن أهل السن

شخصهم وخيالفون أمرهم، ويضعون روايات فينسبوا إليهم، زورا وتانا، وهؤالء األئمة منهم 
 ومنهم أئمة العلم والدين، ومنهم من دون ذلك، فهم بريئون عن -رضي اهللا عنه-خليفة راشد 

  . أكاذيب الرافضة
 - رضي اهللا عنه- لإلمام أمحد رمحه اهللا كتابا خاصا يف مناقب علي بن أيب طالب أنَّ) ٢٥(

  . وهذا الكتاب متداول اآلن بني الرافضة وبتحقيق عامل من علمائهم
األمر الذي يفرض على طلبة العلم والباحثني التنقيب عن هذا الكتاب يف مراكز املخطوطات 

 - معشر أهل السنة -خراجا يليق باملؤلِّف واملؤلَّف فيه، فنحن داخليا وخارجيا، ومن مث إخراجه إ
 وبأمحد منهم-رضي اهللا عنه-أوىل بعلي  .  

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
  . أمجعني
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  للكتاب العامة الفهارس
  .  فهرس اآليات القرآنية- ١
  . ألحاديث النبوية الشريفة فهرس ا- ٢
  .  فهرس آثار الصحابة والتابعني والسلف من غري أتباع األئمة األربعة- ٣
  .  فهرس األماكن والبلدان- ٤
  .  فهرس الفرق واألديان واألمم والقبائل- ٥
  .  فهرس الكلمات الغريبة واملصطلحات- ٦
  .  فهرس األعالم املترجم هلم- ٧
  . اجع فهرس املصادر واملر- ٨

  .فهرس موضوعات اجلزء الثاين
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   فهرس اآليات القرآنية- ١
  الصفحة  طرف اآلية

     ﴾أَأَشفَقْتم أَنْ تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَاٍت﴿
     ﴾ِإذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها﴿
     ﴾…للَّه علَى ِعلٍْمأَفَرأَيت مِن اتخذَ ِإلَهه هواه وأَضلَّه ا﴿
     ﴾أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوٍب أَقْفَالُها﴿
﴿الْقُلُوب ِئنطْمأَلَا ِبِذكِْر اللَِّه ت﴾     
     ﴾ِإلَّا أَنْ تتقُوا ِمنهم تقَاةً﴿
     ﴾ قَوما غَيركُمِإلَّا تنِفروا يعذِّبكُم عذَابا أَِليما ويستبِدلْ﴿
     ﴾ِإلَّا من أُكِْره وقَلْبه مطْمِئن ِبالِْإمياِن﴿
     ﴾ِإنْ أَحسنتم أَحسنتم ِلأَنفُِسكُم وِإنْ أَسأْتم فَلَها﴿
     ﴾أَنْ تقُولَ نفْس يا حسرتا علَى ما فَرطْت ِفي جنِب اللَِّه﴿
     ﴾…ن يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّهِإنَّ الَِّذي﴿
﴿مالَهوأَمو مهفُسأَن ِمِننيؤالْم ى ِمنرتاش ِإنَّ اللَّه﴾     
     ﴾…ِإنَّ الْمناِفِقني ِفي الدرِك الْأَسفَِل ِمن الناِر﴿
﴿اللَّه لَِكنو تببأَح نِدي مهلَا ت كاُءِإنشي نِدي مهي ﴾     
     ﴾ِإنه كَانَ فَِريق ِمن ِعباِدي يقُولُونَ ربنا آمنا فَاغِْفر لَنا﴿
     ﴾ِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم أَِليٍم﴿
     ﴾…ِإنَّ الَِّذين تولَّوا ِمنكُم يوم الْتقَى الْجمعاِن﴿
     ﴾ الْمستِقيماهِدنا الصراطَ﴿
﴿كُمانمأَي لَكَتا مم أَو﴾     
     ﴾أَو يلِْبسكُم ِشيعا ويِذيق بعضكُم بأْس بعٍض﴿
﴿كَانَ كُِفر ناًء ِلمزا جِننيِري ِبأَعجت﴾     
     ﴾ثُم ِإنكُم بعد ذَِلك لَميتونَ﴿
﴿مهداَء أَحى ِإذَا جتوِنحِجعار بقَالَ ر توالْم …﴾     
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﴿ِحيمر ُءوفر ِمِننيؤِبالْم كُملَيع ِريصح﴾     
     ﴾الْخِبيثَات ِللْخِبيِثني والْخِبيثُونَ ِللْخِبيثَاِت﴿
     ﴾…ربنا ِإننا سِمعنا مناِديا يناِدي ِللِْإمياِن﴿
     ﴾سنعذِّبهم مرتيِن﴿
     ﴾فَأَي الْفَِريقَيِن أَحق ِبالْأَمِن ِإنْ كُنتم تعلَمونَ﴿
﴿ِحيمر غَفُور وا فَِإنَّ اللَّهِجدت فَِإنْ لَم﴾     
     ﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم لَا تعلَمونَ﴿
﴿بقْرلَا تِحيِض واَء ِفي الْمسِزلُوا النتنَفَاعرطْهى يتح نوه﴾     
﴿وهرصنو وهرزعوا ِبِه ونآم فَالَِّذين…﴾     
﴿وِهكُمجوا ِبوحسا فَامبا طَيِعيدوا صمميفَت…﴾     
     ﴾فَقَاِتلُوا أَِئمةَ الْكُفِْر﴿
     ﴾فَلَم يك ينفَعهم ِإميانهم لَما رأَوا بأْسنا﴿
     ﴾ما استمتعتم ِبِه ِمنهن فَآتوهن أُجورهن فَِريضةًفَ﴿
     ﴾فَماذَا بعد الْحق ِإلَّا الضلَالُ﴿
     ﴾فَويلٌ ِللَِّذين يكْتبونَ الِْكتاب ِبأَيِديِهم ثُم يقُولُونَ هذَا ِمن ِعنِد اللَِّه﴿

لِّنيصلٌ ِللْميالَّ ﴿فَولَاِتِهمص نع مه ِذين…﴾     
     ﴾ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزادهم اللَّه مرضا﴿
﴿ِعنيمأَج مهنلَأُغِْوي ِتكقَالَ فَِبِعز﴾     
﴿يدِبي لَقْتا خِلم دجسأَنْ ت كعنا مم ِليسا ِإبقَالَ ي﴾     
     ﴾واِهِهم وما تخِفي صدورهم أَكْبرقَد بدِت الْبغضاُء ِمن أَفْ﴿
     ﴾قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة﴿
     ﴾كَتب ربكُم علَى نفِْسِه الرحمةَ﴿
     ﴾كَلَّا ِإنهم عن ربِهم يومِئٍذ لَمحجوبونَ﴿
﴿ِمن قَالَ الَِّذين كَذَِلكِلِهمِمثْلَ قَو ِلِهمقَب …﴾     
﴿را آخاللَِّه ِإلَه علْ معجلَا ت﴾     
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﴿ِمِننيؤوِن الْمد اَء ِمنِليأَو ونَ الْكَاِفِرينِمنؤِخِذ الْمتلَا ي…﴾     
     ﴾…لَا ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن﴿
﴿ِجدلَا تاللَّه ادح نونَ مادوِم الْآِخِر يوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤا يمقَو …﴾     
     ﴾لَا تحرك ِبِه ِلسانك ِلتعجلَ ِبِه﴿
     ﴾…لَا خير ِفي كَِثٍري ِمن نجواهم ِإلَّا من أَمر ِبصدقٍَة﴿
     ﴾لَِّذين آمنوا الْيهودلَتِجدنَّ أَشد الناِس عداوةً ِل﴿
     ﴾الَِّذين هم يراُءونَ﴿
﴿هالَتلُ ِرسعجثُ ييح لَمأَع اللَّه﴾     
     ﴾اللَّه وِلي الَِّذين آمنوا يخِرجهم ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر﴿
﴿ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويكَِمثِْلِه ش سلَي﴾     
﴿الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي﴾     
﴿ِرِكنيشوا ِللْمِفرغتسوا أَنْ ينآم الَِّذينو ِبيا كَانَ ِللنم﴾     
     ﴾ما نعبدهم ِإلَّا ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَى﴿
﴿هعم الَِّذينولُ اللَِّه وسر دمحم﴾     
﴿ذَا الَِّذي ي نِإلَّا ِبِإذِْنِهم هدِعن فَعش﴾     
﴿اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسِطِع الري نم﴾     
     ﴾ناقَةُ اللَِّه﴿
     ﴾نِكرهم وأَوجس ِمنهم ِخيفَةً﴿
     ﴾وأَدِخلْ يدك ِفي جيِبك تخرج بيضاَء ِمن غَيِر سوٍء﴿
     ﴾ي ِعباِدك الصاِلِحنيوأَدِخلِْني ِبرحمِتك ِف﴿
     ﴾…وِإذَا سأَلْتموهن متاعا﴿
     ﴾…والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين والْأَنصاِر﴿
     ﴾…والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيِديهما﴿
﴿اِلكُمِرج ِن ِمنيِهيدوا شِهدشتاسو﴾     
﴿وكُمٍل ِمندع يوا ذَوِهدأَش﴾     
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     ﴾واصِبر ِلحكِْم ربك فَِإنك ِبأَعيِننا﴿
     ﴾واصنِع الْفُلْك ِبأَعيِننا ووحِينا﴿
﴿ِمِننيؤذُونَ الْمؤي الَِّذينو…﴾     
     ﴾وأَلْقَيت علَيك محبةً ِمني وِلتصنع علَى عيِني﴿
     ﴾وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه﴿
﴿لَكُم ريوا خِبرصأَنْ تو﴾     
﴿ِبنيالْأَقْر كتِشريع ِذرأَنو﴾     
     ﴾وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى﴿
     ﴾حوا بينهماوِإنْ طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِل﴿
     ﴾وِإنَّ الشياِطني لَيوحونَ﴿
﴿كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمو﴾     
﴿اِجِدينِفي الس كقَلُّبتو﴾     
﴿مهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا ِبهدحجو﴾     
     ﴾وحرام علَى قَريٍة أَهلَكْناها أَنهم لَا يرِجعونَ﴿
     ﴾وحملَها الِْإنسانُ ِإنه كَانَ ظَلُوما جهولًا﴿
     ﴾…وداود وسلَيمانَ ِإذْ يحكُماِن ِفي الْحرِث﴿
﴿ ِديِهمأَي لُولَةٌ غُلَّتغاللَِّه م دي ودهقَالَِت الْيو…﴾     
﴿تِمعاِب أَنْ ِإذَا سِفي الِْكت كُملَيلَ عزن قَدوم…﴾     
     ﴾وقَرنَ ِفي بيوِتكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاِهِليِة الْأُولَى﴿
﴿لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُِل اعو﴾     
﴿ِمِننيؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حو﴾     
     ﴾…وكَانَ ِفي الْمِدينِة ِتسعةُ رهٍط يفِْسدونَ﴿
﴿كُفَّار مهونَ ووتمي لَا الَِّذينو﴾     
     ﴾ولَا تحزنْ علَيِهم ولَا تك ِفي ضيٍق ِمما يمكُرونَ﴿
﴿را آخاللَِّه ِإلَه عم عدلَا تو﴾     
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     ﴾…ولَا تسبوا الَِّذين يدعونَ ِمن دوِن اللَِّه﴿
﴿ٍد ِمنلَى أَحلِّ عصلَا تِرِهولَى قَبع قُملَا تا ودأَب اتم مه﴾     
     ﴾ولَا تمِسكُوا ِبِعصِم الْكَواِفِر﴿
     ﴾ولَا تنابزوا ِبالْأَلْقَاِب﴿
﴿أَِذنَ لَه نِإلَّا ِلم هدةُ ِعنفَاعالش فَعنلَا تو﴾     
﴿ِمنؤى يتِركَاِت حشوا الْمِكحنلَا تو﴾     
﴿ِمِننيؤم متنَ ِإنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحلَا توا وِهنلَا تو﴾     
     ﴾…والَِّذين آووا ونصروا﴿
﴿ِدِهمعب اُءوا ِمنج الَِّذينو﴾     
﴿كُمبجأَع لَوِرٍك وشم ِمن ريخ ِمنؤم دبلَعو﴾     
     ﴾لْحسنى فَادعوه ِبهاوِللَِّه الْأَسماُء ا﴿
     ﴾ولَن يجعلَ اللَّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيلًا﴿
     ﴾ولَو شاَء اللَّه ما اقْتتلُوا﴿
﴿لُوها فَعم اَء اللَّهش لَوو﴾     
﴿ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو﴾     
﴿ؤأَنْ ت ا كَانَ لَكُممولَ اللَِّهوسذُوا ر…﴾     
     ﴾وما ينِطق عِن الْهوى﴿
     ﴾…ومن لَم يستِطع ِمنكُم طَولًا أَنْ ينِكح الْمحصناِت﴿
     ﴾ومن لَم يطْعمه فَِإنه ِمني ِإلَّا مِن اغْترف غُرفَةً ِبيِدِه﴿
﴿ ولَهسرو ِص اللَّهعي نماودا أَبِفيه اِلِدينخ منهج ارن فَِإنَّ لَه﴾     
﴿اِكِرينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو﴾     
﴿ِهملَيع اللَّه معأَن الَِّذين عم ولَ فَأُولَِئكسالرو ِطِع اللَّهي نمو…﴾     
     ﴾…مٍة فَوجا ِممن يكَذِّب ِبآياِتناويوم نحشر ِمن كُلِّ أُ﴿

    ﴾…﴿يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا قُمتم ِإلَى الصلَاِة فَاغِْسلُوا
     ﴾…يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا﴿
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﴿ قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَِّذينها أَيِسيلَةَيِه الْووا ِإلَيغتابو﴾     
     ﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يدِي اللَِّه ورسوِلِه﴿
     ﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تتِخذُوا الْيهود والنصارى أَوِلياَء﴿
     ﴾…للَّه وأَِطيعوا الرسولَيا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا ا﴿
﴿كبر ِمن كِزلَ ِإلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي…﴾     
     ﴾يا حسرتا علَى ما فَرطْت ِفي جنِب اللَِّه﴿
﴿ِديِهمأَي قاللَِّه فَو دي﴾     
﴿رسالْي ِبكُم اللَّه ِريدي﴾     
     ﴾ يتحاكَموا ِإلَى الطَّاغُوِتيِريدونَ أَنْ﴿
﴿ِديِهمِبأَي ابونَ الِْكتبكْتي﴾     
﴿ِمِننيؤم متا ِإنْ كُندوا ِلِمثِْلِه أَبودعأَنْ ت اللَّه ِعظُكُمي﴾     
     ﴾يوِصيكُم اللَّه ِفي أَولَاِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن﴿
﴿موالْيابوا الِْكتأُوت الَِّذين امطَعو اتبالطَّي أُِحلَّ لَكُم ﴾     
﴿كُمِدين لَكُم لْتأَكْم موالْي﴾     
  

* * *  
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   فهرس األحاديث النبوية الشريفة- ٢
  الصفحة  طرف احلديث

    .. الطّعن يف: اثنتان يف الناس مها م كفر
     أجرانإذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله

    أصابت الناس سنة على عهد رسول اهللا 
    األرواح جنود جمندة 

    …افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة وافترقت
    أال من ويل عليه واٍل فرآه يأيت شيئًا من معصية اهللا
    أما ترى أن تكون مني مبرتلة هارون من موسى
    ال اهللاأمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إ

    أمكُما يف النار
    أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم؛ فمن تويف من املؤمنني

    إن أيب وأباك يف النار
    إنَّ اإلسالم يِزيد وال ينقُص

    إن أمي مع أمكما
    ..إن خريكم قرين، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم

    ..  نعى النجاشي يف اليومأن رسول اهللا 
     فواره، وال تحدثن شيئًا حىت تأتيينانطلق

    إن القرب أول منازل اآلخرة 
    .. إن اهللا عز وجلَّ يبسط يده بالليل ليتوب
    إن اهللا تعاىل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر

    من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب: إن اهللا قال
    إنَّ اهللا ال خيفى عليكم، إن اهللا ليس بأعور
    .. إن اهللا يقيض هلذه األمة على رأس كل مائة

    إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا 
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    ..  صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوءأن النيب 
     قطع يد سارق من املفصلأن النيب 
    ..  ى عن املتعة وعن حلوم احلمر األهليةإنَّ النيب 

    .. يه أنإنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقا عل
    إين أحبك حبني 

    إين قد حرمت النار على صلب أنزلك
    إين مررت بقربين يعذبان فأحببت بشفاعيت أن يرفه عنهما 

    ..  طائر، فوضع بني يديهأُهدي لرسول اهللا 
    .. أهون أهل النار عذابا أبو طالب؛ وهو منتعل

    ة يف اهللا أوثق عرى اإلميان املواالة يف اهللا واملعادا
    أي اإلسالم أفضل 

    .. أي عم، فأنت فقلها، أستحلّ لك ا الشفاعة
    .. أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطلٌ
    بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا 

    توسلوا جباهي فإن جاهي عند اهللا عظيم 
    :..  أبداثالث خصاٍل ال يغلُّ عليهن قلب مسلٍم

    ..  ثالثة أيام ولياليهن للمسافرجعل رسول اهللا 
    حق املسلم على املسلم ست 

    .. حلاجته فاتبعه املغرية بإداوة فيها ماءخرج رسول اهللا 
    خرجت من نكاح ومل أخرج من سفاح 

    خيار أئمتكم الذين حتبوم وحيبونكم 
 دعانا النيبأخذ علينا فبايعناه، فكان فيما  ..    
     قرب أمه فبكى وبكى من حوله زار النيب 

 سباب املسلم فسوق وقتاله كفر    
    صالة الليل مثىن مثىن
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    .. عليك السمع والطاعة يف عسرك ويسرك
    عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني 

    فإن صاليت عليه له رمحة 
    فإن يد اهللا مع اجلماعة 

    مل فقٍه إىل من هو أفقه منه فرب حا
    ..انظروا أعمالًا عملتموها: فقال بعضهم لبعض

ما كنت تما مات منكم مي فال تفعلوا، ألعرفن..    
    فليكن أول ما تدعوهم إىل أن يوحدوا اهللا تعاىل 

    كلّها يف النار إال واحدة 
    كنت يف صلبه، وأهبط إىل األرض، وأنا يف صلبه 

ا رجلًا يفتح اهللا على يديهألعطنيالراية غد  ..    
    ال، إمنا أنا شافع 

    ال تتخذوا قربي عيدا 
    ال تتخذوا بييت عيدا، وال تتخذوا بيوتكم مقابر 

    .. ال تتم صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء
    .. ال تزال جهنم تقول هل من مزيد حىت يضع

    لَاثَِة مساِجِدال تشد الرحالُ ِإلَّا ِإىل ثَ
    ال طاعة يف املعصية إمنا الطاعة يف املعروف 

    ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا 
    .. ال تقتسم ورثيت دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي

    ال نورث؛ ما تركنا صدقة 
    ال هجرة بعد الفتح 

    ال يتوارث أهل ملتني شتى 
     بني املرأة وخالتها ال يجمع بني املرأة وعمتها، وال

    ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم 
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    ال يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلًا 
    ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن

    ال يصلين أحد العصر إلَّا يف بين قريظة 
    .. لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة؛ فيجعل يف

    ..  اليهود والنصارى اتخذوا قبورلعنة اهللا على
    .. الروحة والغدوة يف سبيل اهللا، أفضل من

    لو كنت متخذًا خليلًا الختذت أبا بكر خليلًا
    .. لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهللا ذلك اليوم

    لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجاٍل وأمواهلم 
    صحايبما أنا عليه اليوم، وأ

    .. مات اليوم عبد ِهللا صاحل، أصحمةُ
    .. ما كَلَّم اُهللا أحدا قط إال من وراء حجاب
    ما نفعين مال قط ما نفعين مال أيب بكر 

    مثل أهل بييت كمثل سفينة نوح 
    مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كمثل صاحب املسك

    ..إما ليعذّبان: مر بقربين يعذَّبان فقال
    ..  على اخلفني، فاسألوا هؤالءمسح رسول اهللا 

    من أتى حائضا، أو امرأةً يف دبِرها، أو كاهنا فصدقه 
    .. من توضأ حنو وضوئي هذا، مث صلّى ركعتني

    من حلف مبلة غري اإلسالم كاذبا فهو كما قال 
    من زارين ميتا فكأنما زارين حيا 

     أمرنا فهو ردمن عمل عملًا ليس عليه
    .. من كره من أمريه شيئًا فليصرب؛ فإنه من خرج من

    .. نعم كلمةً واحدة تعطونيها متلكون ا العرب
    .. نعم، هو يف ضحضاح من ناٍر، ولوال أنا لكان يف
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    أن تجصص القبور أو يبىن عليها ) النيب (ى 
    يتكم عن زيارة القبور فزوروها 

    حق العباد على اهللا إذا فعلوههل تدري ما 
    هلموا أكتب لكم كتابا ال تضلّوا بعده 

    .. والذي نفس حممد بيده، ال يسمع يب أحد من
    .. ولقد رأيت جهنم حيطم بعضها بعضا حني رأيتموين

    ويل لألعقاب وبطون األقدام من النار 
    .. يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع

    .. يا عائشة، لوال أن قومك حديثو عهد بشرك
    حيبس املؤمنون يوم القيامة حىت يهموا بذلك 
    يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة 
    يقتلون أهل اإلسالم، ويدعون أهل األوثان 

    يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا 
  

* * *  
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  عني فهرس آثار الصحابة والتاب- ٣
  والسلف من غري أتباع األئمة األربعة

  الصفحة  طرف األثر
    أئمة الناس يف زمام أربعة 

    .. اجتمع للشافعي رمحه اهللا من الفضائل
    .. أجل، لقد انا أن نستقبل القبلة لغائط
    أحب أهل بيت نبيك وال تكن رافضيا 

    أمحد عندنا حمنة 
    .... نبلإذا رأيت الرجل حيب أمحد بن ح

    أربع ركعات، ويزيد ما شاء 
 أنا ال آكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد    

    ..  فمنعناهاإنا واهللا لئن سألناها رسولَ اهللا 
    .. إنَّ ابين هذا سيد، كما مساه النيب 

    .. أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم
    إن عمك الشيخ الضالَّ قد مات 

    إنك امرؤ تائه 
    .. إن مات حممد بن إدريس فقد

    إنه من أهل بدر 
    .. إين ألدعو اهللا عز وجلَّ للشافعي يف كل صالة
    أوصاين خليلي بثالٍث، ال أدعهن حىت أموت 

    أيش علمتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف 
    أبو بكر : ؟ قالأي الناس خري بعد رسول اهللا 

    ..  يف حاجٍة، فأجنبتثين رسول اهللا بع
    التكلّم باللسان وقلبه مطمئن باإلميان : التقاة

    ..  ثالثة أياٍم ولياليهن للمسافرجعل رسول اهللا 
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    .. حدثين سبعون من أصحاب رسول اهللا 
    .. حضرت رجلًا الوفاةُ فقيل له

    .. رأى أبو بكرة ناسا يصلون الضحى
    .. ال تنكح نساؤهم وال تؤكل ذبائحهمالرافضة 

    رحم اهللا مالكًا، ما كان أشد انتقاءه للرجال 
    رفضتموين رفضتموين 

    .. صلَّيت خلف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
    عاد األمر إىل الغسل 

    عجل اهللا له عقله لقلّة عمره 
    .. فالتقية باللسان؛ من حمل على أمٍر يتكلم به

    .. فُضلت اليهود والنصارى على الرافضة خبصلتني
    .. كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على
    كانت التقية يف ِجدة اإلسالم قبل قوة املسلمني

    كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس ميسح عليهما 
    .. كذبوا واهللا، ما هؤالء بالشيعة؛ لو علمنا أنه

     أن باطن القدمني أحق باملسح من ظاهرمها كنت أرى
    ال، إال أن جييء من مغيبه 

    .. ألن أقطع رجلي باملوسى أحب إيل من أن أمسح
ِسلمك مكانَ يده ويألنْ تكون يد عم ..    

    . ال أحدثك حبديث سنةً فاستغفر اهللا وال تعد
    . ال أصلّي على رافضي وال حروري

    .. من العمل بعد الفرائض أفضلَال أعلم شيئًا 
     ال أقيم ببلدة يشتم فيها أصحاب النيب 
    .. ال متسوه بأيديكم؛ ارفعوه باخلشب حىت
    ال نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان 
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    ال يساكين ببلٍد أنا فيه 
    ال يفضلين أحد على أيب بكر وعمر إال جلدته حد املفتري 

    ..  وما حيرك طائر جناحيه لقد تركنا حممد
    .. لقد ذهب معه فقه الكوفة

    .. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا
    اللهم إنا نستشفع إليك اليوم خبرينا وأفضلنا 

ملا ويل عمر بن اخلطاب خطب الناس ..    
 ا ذبح شاةً وذبح رافضي ألكلتلو أن يهودي    

    .. فّي أم على ظهرما أبايل مسحت على خ
    … يصليما حدثنا أحد أنه رأى النيب 

    ما رأيت أفقه من أمحد بن حنبل وال أورع 
     يصلّي سبحة الضحى قط ما رأيت رسول اهللا 

    مالك إمام 
    .. من شتم أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه فقد

    هكذا كان وضوء رسول اهللا 
    وإنْ زغت فقوموين 

     غسلتان ومسحتانالوضوء
    .. والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما أعلمه إال

  
* * *  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٤٣ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

   فهرس األماكن والبلدان- ٤
  الصفحة  املكان أو البلد

    إفريقية
    باب الشام

    تبوك
    احلجون
    حلب

    خراسان
    درب سليمان

    سامراء 
    الصاحلية
    عسقالن
مغدير خ    
    الفرات
    قربص
    كربالء
    الكرخ

    ما وراء النهر
    وادي قناة

  
* * *  
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   فهرس الفرق واألديان - ٥
  واألمم والقبائل

  الصفحة  الفرقة
    األشعرية، األشاعرة
    األشاعرة الكالبية

    بنو تغلب
    بنو حنيفة

    بنو قريظة 
    التتار

    اجلربية 
    اجلهمية
    احلرورية
    احللولية
    اخلطّابية
    اخلوارج

    زيديةال
    السبابية

    السليمانية
    العيساوية
    القدرية
    كندة
    اللفظية
    املاتريدية
    اوس
    املرجئة
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    املعتزلة
    النجارية
    النصارى
    النواصب
    اليهود

  
* * *  
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   فهرس الكلمات الغريبة واملصطلحات- ٦
  الصفحة  الكلمة
    ائتاد
    األتان
    أثرة

    األحزاب
    أمحش

    خالإ
    اختالج

    االستثناء املفرغ
    استحسان

أكب    
    أُمات
    أمرد

    أهل الفترة
    األيور
    البتول

    الربانية 
    الترقوة

    التعصيب
    التقية 
    ارج
    الثاوي
    اجلريدة
    جعد
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    اجلفر
    اجلوانية
    اجلوبة
    جوز

    حفظ النسل
    حسام
    احلياكة
    خبال
    راءةاخل

    اخلور
    دثار
    دهليز
    الرسغ

    رقاعتهم
    روحة
    السائبة
    السبح 
    سرداب
    سالمى

    سنة مؤكّدة
    شرذمة
    شططًا

    صالة الضحى
    صمد

    ضحضاح
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    الطَرفاء
    العقل

    ِعنبةٌ طافية
    العنقاء 
    العول
    عيبة
    غَدوة
    الغصن
    الغلول
    غُمر

    غمز جنبه
    الفحل

    فحوى اخلطاب
    الفرض
    الفرق 

    فساد االعتبار
    فسطاط

    الفقهاء السبعة
    القبل

    القَرظ
    قزعة
    قطط
قف    

    القلب
    كفاحا
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    اللفظية
    املذهب

مستهجن    
    مشمع

    املعارضة 
    املرتلة بني املرتلتني

    املنع
    النصب
    النقيض

    نكاح املتعة
    قطعالنكاح املن

    اهلفت
    اهلوس
    الواقفة

    الوصف الطردي
    الوغى
    وفرة
وقر    

    وقعة اجلمل
    يعتقل
    يغلّ

  
* * *  
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   فهرس األعالم املترجم هلم- ٧
  الصفحة  العلم

    )أ(

    ابن أم مكتوم
    أبو إسحاق الشريازي

    )سيف الدين علي بن أيب علي الشافعي(اآلمدي 
    أبان بن تغلب

    بن إمساعيل السهميأمحد 
    أمحد بن أيب طالب الطربسي

    أمحد بن حنبل
    أمحد بن عبد اهللا بن اخلضر

    أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي 
    أمحد بن يونس

    )حممد بن أمحد أبو منصور (األزهري 
    إسحاق بن راهويه

    إمساعيل بن موسى الفزاري
    ) حراينيوسف بن أمحد الب(األوايل 
    أم هانئ

    )ب(
    أبو بصري

    ابن بطة العكربي احلنبلي
    أبو بكرة

    أبو بكر اجلصاص
    أبو بكر اخلالل
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    أبو بكر الدمياطي
أبو بكر السرخسي احلنفي    

    أبو بكر بن عياش
    أبو بكر الرازي
    أبو بكر الصديق
    أبو بكر املروذي

    أبو بكر بن هانئ األثرم
    )أبو الوليد املالكي(الباجي 

    )هاشم بن سليمان احلسيين(البحراين 
    )احلسن بن علي أبو حممد(الرباري 

    الربقي
    بريدة األسلمي

    بريرة
    بشر املريسي

    )حمي السنة؛ احلسني بن مسعود(البغوي 
    بلعام بن باعور

    )منصور بن يونس احلنبلي(البهويت 
    )ت(

    اريبتليد بن سلميان احمل
    )ج(

    أبو جعفر الباقر
    أبو جهل

    )عبد الرمحن بن علي أبو الفرج(ابن اجلوزي 
    جاد احلق علي جاد احلق
    جرير بن عبد اهللا البجلي
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    جعفر بن حممد الصادق
    جعفر اهلذيل

    جالل الدين الدواين الشافعي
    جنكيزخان

    جهم بن صفوان
    اجلويين

    )ح(
    )حممد بن إدريس(رازي أبو حامت ال
    )احلسن بن حامد بن علي البغدادي(ابن حامد 

    أبو احلسن األشعري
    أبو احلسن الكرجي
    ابن حزم الظاهري
    احلارث احملاسيب

    )أبو عبد اهللا النيسابوري(احلاكم 
    احلجاج بن يوسف

    )حممد بن احلسن(احلر العاملي 
    باحلسن بن احلسن بن علي بن أيب طال

    احلسن العسكري
    احلسن النوخبيت

    حسني بن حممد تقي الدين النوري، الطربسي
    احلكم بن هشام

    محاد بن أيب حنيفة 
    محاد بن أيب سليمان

    محاد بن زيد
    حنظلة بني الربيع
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    حيدر بن علي احلسيين
    )خ(

    ابن خزمية
    اخلُرشي
    اخلرقي
    اخلطّايب
    اخلميين

    )د(
    أبو داود الطيالسي

    )الظاهري(داود بن علي 
    دعبل اخلزاعي

    الدهلوي
    )ذ(

    أبو ذر الغفاري رضي اهللا عنه
    )ر(

    الربيع بن سليمان املرادي
    )ربيعة الرأي(ربيعة بن أيب عبد الرمحن 

    )ز(
    )عبيد اهللا بن عبد الكرمي(أبو زرعة الرزاي 

    أبو زكريا السلماسي
     زيد القريواينابن أيب

    زرارة بن أعني
    )حممد بن ادر بن عبد اهللا أبو عبد اهللا(الزركشي 

    زفر بن اهلذيل
    زيد بن علي
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    )عبد اهللا بن يوسف بن حممد(الزيلعي 
    )س(

    أبو سعيد الدارمي
    سعد القَرظ

    )عبد الرمحن بن ناصر(السعدي 
    سعيد بن أيب عروبة
    سفيان بن وكيع

    مة بن شبيبسل
    سليمان بن جرير الرقي
    سليمان بن عبد اهللا
    مساك بن حرب

    مسرة بن جندب 
    )علي بن أمحد نور الدين(السمهودي 

    سهل بن حنيف 
    سهل بن عبد اهللا التستري

    )ش(
    )أبو بكر(ابن أيب شيبة 

    شاه عبد العزيز الدهلوي
    )القاضي(شريك بن عبد اهللا 

     احلجاج شعبة بن
    )عامر بن شراحيل(الشعيب 

    الشهرستاين
    )حممد بن علي(الشوكاين 

    شيطان الطاق
    )ص، ض(
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    )إمساعيل بن عبد الرمحن أبو عثمان الواعظ(الصابوين 
    )حممد بن أسعد(الصديقي 
    ابن ضويان

    الضحاك بن مزاحم اهلاليل
    )ط(

    أبو طالب
    ) أبو جعفر - سالمة أمحد بن حممد بن(الطحاوي 

    طلحة بن مصرف
    )ع(

    ابن عابدين
    ابن عبد اهلادي

    أبو عبيد القاسم بن سالم
    )سعد الدين علي بن حممد الكناين(ابن عراق 
    ) املالكي(ابن العريب 

    )علي بن علي بن حممد(ابن أيب العز احلنفي 
    ابن عساكر

    )حممدعلي بن (ابن عقيل احلنبلي البغدادي 
    عبد احلسني املوسوي
    عبد الرمحن احملاريب

    رضي اهللا عنهما -عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق 
    عبد الرمحن بن أيب ليلى 
    عبد الرمحن بن القاسم
    رضي اهللا عنه-عبد الرمحن بن عوف 
    عبد الرمحن بن مهدي

    عبد الرزاق بن مهام الصنعاين
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    عبد القاهر البغدادي
    بد اهللا الغنيمانع

    عبد اهللا بن أيب أمية
    رضي اهللا عنه -عبد اهللا بن أيب أوىف 

    عبد اهللا بن أيب زيد القريواين
    عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

    رضي اهللا عنه-عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي 
    رضي اهللا عنهما -عبد اهللا بن الزبري 

    رضي اهللا عنه-نصاري عبد اهللا بن زيد بن عاصم األ
    عبد اهللا بن املبارك
    عبد اهللا بن وهب

    عبد الوهاب بن علي بن نصر
    رضي اهللا عنه-عدي بن حامت 

    العز بن عبد السالم
    عطاء بن أيب رباح

    رضي اهللا عنه-عقيل بن أيب طالب 
    رضي اهللا عنهما -عكرمة موىل ابن عباس 
    علقمة بن قيس النخعي

    )زين العابدين(ن احلسني علي ب
    علي بن حممد اهلادي

    علي بن املديين
    علي بن موسى الرضا
    علي بن يونس البياضي

    عمرو بن ثابت
    عمرو بن دينار
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    عمرو بن عبيد
    )حممد بن مسعود بن حممد بن عياش(العياشي 

    عيسى بن مهران
    )ف(

    ابن فارس
    أبو الفضل الربقعي

    الفتوين
    فرات بن إبراهيم

    الفريايب
    الفريوز آبادي

    )ق(
    أبو قحافة 
    ابن قدامة

    القاضي عبد الوهاب املالكي
    القاضي عياض
    قتادة بن دعامة
    قتيبة بن سعيد 

    )علي بن إبراهيم(القمي 
    )ك(

    كعب األحبار
    )حممد بن يعقوب بن إسحاق(الكليين 
    الكردري

    )ل(
     بن سعد الليث

    )م(
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    أبو حمذورة
    أبو حممد القحطاين
    ابن املطهر احللي

    أبو املظفر اإلسفرائيين
    أبو املظفر السمعاين

    ابن مفلح
    ابن أم مكتوم 

    )حممد بن إبراهيم(ابن املنذر 
    ابن أيب موسى احلنبلي

    )  أبو عبد اهللا -حممد بن علي بن عمر (املازري 
    )خلليفةا(املتوكّل 

    مالك بن أنس اإلمام
    جماهد

    جمد الدين أبو الربكات ابن تيمية
    حمارب بن دثار

    حممد أمان اجلامي
    حممد باقر الطباطبائي

    حممد بن إدريس الشافعي 
 اإلمام(حممد بن جريري الطربي(    

 الرافضي(حممد بن جرير بن رستم الطربي(    
    حممد جواد مغنية

    احلسن الشيباينحممد بن 
    حممد بن احلسن بن علي الطوسي

    حممد بن احلنفية
    حممد الشربيين اخلطيب 
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    حممد بن عبد الرمحن احلطّاب 
    حممد بن عبد العزيز التيمي

    حممد بن عبد اللطيف آل الشيخ
    حممد بن علي الباقر

    حممد بن عمر الكشي
    حممد بن فضيل بن غزوان الضيب

    ن حممد الكردريحممد ب
    )اإلمام(حممد بن مسلم بن شهاب الزهري 

    حممد بن نصر بن احلجاج أبو عبد اهللا املروزي
    حممد بن نظيف البزاز اإلفريقي

    حممود شكري األلوسي
    مرتضى العسكري

    مسلم بن خالد الزجني 
    )امللك(املُظَفَّر قُطُز سيف الدين 

     رضي اهللا عنه-معاذ بن جبل 
    رضي اهللا عنه- املغرية بن شعبة

    )حممد بن حممد النعمان(املفيد 
    موسى بن جعفر الكاظم

    )علي بن إمساعيل بن شعيب بن ميثم(الـميثمي 
    )ن(

    ابن الندمي
    أبو نصر الربعي

    النعمان بن ثابت أبو حنيفة 
    النعماين

    )اإلمام(أبو نعيم 
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    النجاشي 
    )ن يزيدإبراهيم ب(النخعي 

    النصري الطوسي 
    نعمة اهللا اجلزائري

    النيلي
    )هـ(

    رضي اهللا عنها -أم هانئ 
    ابن أيب هريرة 

    ابن اهلمام احلنفي
    هاشم معروف احلسين

    هشام بن احلكم
    هشام بن سامل اجلواليقي

    هشام بن عبد امللك 
    هوالكو

    )و(
    ورقة بن نوفل

    )ي(
    )ابن الفراء(نبلي أبو يعلى احل

    أبو يعلى اخلليلي
    أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 

    ياقوت احلموي 
    حيىي بن إبراهيم السلماسي

    حيىي بن سعيد القطان 
    يزيد بن األسود
    يزيد بن معاوية
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    يوسف بن حيىي البويطي
    يوشع بن نون

  
* * *  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٦٢ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

   فهرس املصادر واملراجع- ٨
  املراجع السنية املصادر و: أولًا

  املخطوطات
  . علَّام حممد األسلمي: التحفة االثنا عشرية، لشاه عبد العزيز الدهلوي، ترمجة -١
٢- الصارم احلديد يف عنق صاحب سالسل احلديد، أليب الفوز حممد أمني السويدي .  
  . منازل األئمة األربعة، أليب زكريا حيىي بن إبراهيم السلماسي -٣

  املطبوعات
البـن  » تاريخ مدينة دمـشق   «دة عن أئمة السنة يف أبواب االعتقاد يف كتاب          اآلثار الوار  -٤

  ). رسالة علمية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة(توفيق طاس، : عساكر، مجع ودراسة
، لـشمس  »سري أعالم النبالء « اآلثار الواردة عن أئمة السنة يف أبواب االعتقاد من كتاب            -٥

، مجعا وخترجيا ودراسة، للدكتور مجال بـن        )هـ٧٤٨: ت(ذهيب  الدين حممد بن أمحد ال    
  .هـ١٤١٦، الرياض دار الوطن، ١: أمحد بادي، ط

ـ ٣٢٧: ت(آداب الشافعي ومناقبه، لـعبد الرمحن بن أيب حامت الـرازي            -٦ ، ٢: ، ط )هـ
  .هـ١٤١٣عبد الغين عبد اخلالق، القاهرة، مكتبة اخلاجني، : حتقيق

، املنـصورة،   ١: ، حملمد بن عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ط          وأولياؤه  آل رسول اهللا     -٧
  . هـ١٤١٢دار اليقني، والرياض، دار القبلتني، 

الشيخ محاد بن   : ، تقدمي )هـ٣٢٤: ت( اإلبانة عن أصول الديانة، أليب احلسن األشعري         -٨
  .هـ١٤١٠حممد األنصاري، املدينة املنورة، اجلامعة اإلسالمية، 

: ت(، وولده تاج الـدين      )هـ٧٥٦: ت(نهاج، لتقي الدين السبكي      اإلاج يف شرح امل    -٩
هــ،  ١٤٠٤، حتقيق مجاعة من العلماء، بريوت، دار الكتب العلمية،          ١: ، ط )هـ٧٧١
  .م١٩٨٤

، بريوت، دار الفكـر     ٢:  أبو حنيفة، حياته وعصره، آراؤه وفقهه، حملمد أيب زهرة، ط          -١٠
  . ت. العريب، د

، »التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح« أبو الوليد الباجي وكتابه  -١١
  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦أبو لبابة حسني، الرياض، دار اللواء، . د: ، حتقيق١: ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٦٣ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

 إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العشرة، للحافظ أمحد بن حجر العـسقالين،              -١٢
وآخرين، املدينة املنورة،   يوسف عبد الرمحن املرعشلي     . د: ، حتقيق ١: ، ط )هـ٨٥٢: ت(

  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٧اجلامعة اإلسالمية، 
، الدوحة،  ١:  أثر اإلمامة يف الفقه اجلعفري وأصوله، للدكتور علي أمحد السالوس، ط           -١٣

  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢دار الثقافة، 
حممـد حـسام    :  حتقيق ١: ، ط )هـ٣١٨: ت( اإلمجاع، حملمد بن إبراهيم بن املنذر        -١٤

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤ الكتب الثقافية، بيضون، بريوت، مؤسسة
: ت(، لعالء الدين علي بن بلبان الفارسـي،         »اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان      « -١٥

  . هـ١٤١٢شعيب األرنؤوط، بريوت، مؤسسة الرسالة، : ، حتقيق١: ، ط)هـ٧٣٩
 إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، لتقي الدين أيب الفتح الشهري بابن دقيـق العيـد      -١٦

  . ت. ط بريوت، دار الكتب العلمية، د. ، د)هـ٧٠٢: ت(
ـ ١٤٢٠: ت( أحكام اجلنائز وبدعها، لإلمام حممد ناصر الدين األلبـاين           -١٧  ١: ، ط )هـ

  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢للطبعة اجلديدة، الرياض، مكتبة املعارف، 
ـ ٤٥٨: ت) (حممد بن احلسني الفراء( األحكام السلطانية، للقاضي أيب يعلى   -١٨ : ، ط)هـ

حممد حامد الفقي، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده،           :  حتقيق ،٢
  . م١٩٩٦هـ، ١٦٨٦

: ت( إحكام الفصول يف أحكام األصول، أليب الوليد سليمان بـن خلـف البـاجي،                -١٩
هـ، ١٤٠٧عبد ايد تركي، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، : ، بتحقيق ١: ، ط )هـ٤٨٤
  . م١٩٨٦

: ، علّق عليه١: أصول األحكام، لسيف الدين علي بن أيب علي اآلمدي، ط    اإلحكام يف    -٢٠
  . ت. مؤسسة النور، د. ب. الشيخ عبد الرزاق عفيفي، د

ـ ٣٧٠: ت( أحكام القرآن، أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلـصاص            -٢١ ط، . ، د )هـ
خ العريب،  حممد الصادق قمحاوي، بريوت، دار إحياء التراث العريب ومؤسسة التاري         : حتقيق
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢

، ١: ، ط)هـ٥٤٣: ت( أحكام القرآن، أليب بكر حممد بن عبد اهللا املعرف بابن العريب         -٢٢
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  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨حممد عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، : حتقيق
ـ ٢٥٩: ت( أحوال الرجال، أليب إسحاق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين   -٢٣ ، ١: ، ط)هـ

  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥د صبحي السامرائي بريوت، مؤسسة الرسالة، السي: حتقيق
: ت( أخبار أيب حنيفة وأصحابه، للقاضي أيب عبد اهللا حسني بن علي الـصيمري               -٢٤ -٢٤

  . م١٩٧٦، بريوت، دار الكتب العلمية، ٢: ، ط)هـ٤٦٣
 ملال علي بـن     -عليه الصالة والسالم  - أدلة معتقد أيب حنيفة األعظم يف أبوي الرسول          -٢٥

مشهور بن حسن بن سـلمان،      : ، حتقيق ١: ، ط )هـ١٠١٤: ت(طان القاري احلنفي    سل
  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣املدينة املنورة، مكتبة الغرباء األثرية، 

ط، املدينـة املنـورة،     .  األديان والفرق واملذاهب املعاصرة، لعبد القادر شيبة احلمد، د         -٢٦
  . ت. اجلامعة اإلسالمية، د

: ت( سيد األبرار، لإلمام حمي الدين حيىي بن شرف النـووي         األذكار املنتخبة من كالم    -٢٧
  .  م١٩٩٠هـ،١٤١٠حممد ناجي العمر، بريوت، دار اخلري، : ، حتقيق١: ، ط)هـ٦٧٦

: ، ط)هـ١٢٥٠: ت( إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، حملمد بن علي الشوكاين  -٢٨
تـب الثقافيـة،    مؤسـسة الك  : أيب مصعب حممد بن سعيد البدري، بـريوت       : ، حتقيق ١

  . م١٩٩٢هـ،١٤١٢
اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، للحافظ أيب يعلى اخلليـل بـن عبـد اهللا اخلليلـي                  -٢٩

حممد سعيد بن عمر إدريس، الرياض، مكتبة الرشـد،         . د: ، حتقيق ١: ، ط )هـ٤٤٦ت(
  .م١٩٨٩هـ،١٤٠٩

بـاين   إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ حممـد ناصـر الـدين األل               -٣٠
  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، دمشق وبريوت، املكتب اإلسالمي، ١: ، ط)هـ١٤٢٠:ت(
، بـريوت،  ٣:  أسباب اختالف الفقهاء، للدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركـي، ط   -٣١

  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨مؤسسة الرسالة، 
٣٢-                  ت( االستيعاب يف معرفة األصحاب، أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بـن عبـد الـرب :

  . ت. علي حممد البجاوي، القاهرة، مكتبة ضة مصر، د: حتقيق.  ط.، د)هـ٤٦٣
، الريـاض، دار الـوطن،      ١: عبد اهللا بن صاحل الغصن، ط     :  أمساء اهللا احلسىن، تأليف    -٣٣
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  . هـ١٤١٧
. األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان، لزين العابدين ابن إبراهيم بن جنيم، د              -٣٤

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، بريوت، دار الكتب العلمية. ط
: ت(األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي              -٣٥

، الطبعة األخرية، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللـيب وأوالده،            )هـ٩١١
  . م١٩٥٩هـ، ١٣٧٨

 ابن اجلوزي،   ، الدمام، األحساء، دار   ٣: أشراط الساعة، ليوسف بن عبد اهللا الوابل، ط        -٣٦
  . م١٩٩١هـ، ١٤١١

: ت(اإلشراف على مذاهب العلماء، أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيـسابوري               -٣٧
  . أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف، الرياض، دار طيبة: ، حتقيق١: ، ط)هـ٣١٨

، )هـ٨٥٢: ت( اإلصابة يف متييز الصحابة، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين             -٣٨
  .ت. دار ضة مصر، د: علي حممد البجاوي، القاهرة: ط، حتقيق. د
 أصول الدين عند األئمة األربعة واحدة، للدكتور ناصر بن عبد اهللا بن علي القفـاري،               -٣٩

  . هـ١٤١٤، الرياض، دار الوطن، ١: ط
، ١:  أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة، للدكتور حممد بن عبد الرمحن اخلمـيس، ط               -٤٠

  . هـ١٤١٦، دار الصميعي، الرياض
هـ، ١٤٠٦، دمشق، دار الفكر، ١: أصول الفقه اإلسالمي، للدكتور وهبة الزحيلي، ط  -٤١

  .م١٩٨٦
األصول اليت بىن عليها املبتدعة مذهبهم يف الصفات والرد عليها من كالم شيخ اإلسالم               -٤٢

 مكتبة الغربـاء  ، املدينة النبوية،١: ابن تيمية، للدكتور عبد القادر بن حممد عطا صويف، ط         
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨األثرية، 

 للدكتور ناصر بن عبد اهللا      -عرض ونقد - أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثين عشرية        -٤٣
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥. ن. ، د٢: بن علي القفاري، ط

 أصول مذهب اإلمام أمحد؛ دراسة أصولية مقارنة، للدكتور عبد اهللا بن عبـد احملـسن          -٤٤
  .م١٩٩٦هـ،١٤١٦، مؤسسة الرسالة، ، بريوت٤: التركي، ط
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، ١:  أصول وضوابط يف التكفري، للشيخ عبد اللطيف بن عبد الـرمحن آل الـشيخ، ط        -٤٥
  . هـ١٤١٣عبد السالم بن برجس بن ناصر آل عبد الكرمي، الرياض، دار املنار، : حتقيق

د شطا   إعانة الطالبني على فتح املعني، شرح قرة العني مبهمات الدين، أليب بكر بن حمم              -٤٦
، مصر، مطبعة مـصطفى     ٢: ، ط )هـ١٣١٠: ت) (املشهور بالسيد البكري  (الدمياطي  

  . م١٩٣٨هـ، ١٣٥٦البايب احلليب وأوالده، 
: ت( إعالم املوقعني عن رب العاملني، لشمس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزيـة                 -٤٧

   .م١٩٧٣طه عبد الرؤوف سعد، بريوت، دار اجليل، : حتقيق. ط. ، د)هـ٧٥١
 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لشمس الدين حممد بن أيب بكر بن قـيم اجلوزيـة                 -٤٨

بشري حممد عيون، دمشق، مكتبة دار البيـان، والريـاض،          :  حتقيق ١: ، ط )هـ٧٥١:ت(
  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٤مكتبة املؤيد، 

ـ ٥٤٤( إكمال املعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض بن موسى اليحصيب           -٤٩ ، ١: ، ط )هـ
  . م١٩٩٨هـ، ١٤١٩ مصر، دار الوفاء، -حيىي إمساعيل، املنصورة . د: قبتحقي

ـ ٩١١: ت( ألفية السيوطي يف علم احلديث، جلالل الدين الـسيوطي،           -٥٠ ط، . ، د )هـ
  .ت. الشيخ أمحد حممد شاكر، بريوت، دار املعرفة، د: تصحيح وشرح

جار، القاهرة،  حممد زهري الن  : ، تصحيح ١: ، ط )هـ٢٠٤: ت( األم، لإلمام الشافعي     -٥١
  . م١٩٦١هـ، ١٣٨١مكتبة الكليات األزهرية، 

 الرياض، دار ١:  اإلمام اخلطّايب ومنهجه يف العقيدة، للحسن بن عبد الرمحن العلوي، ط         -٥٢
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الوطن، 

، ١:  اإلمام داود الظاهري وأثره يف الفقه اإلسالمي، لعارف خليل حممد أبو عبيـد، ط              -٥٣
  . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤الكويت، دار األرقم، 

  .ت. اإلمام مالك، حملمد املنتصر الكتاين، بريوت، دار إدريس، د -٥٤
، الرياض،  ٢:  اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة، لعبد اهللا بن عمر الدميجي، ط            -٥٥

  .هـ١٤٠٩دار طيبة، 
 األمر بلزوم مجاعة املسلمني وإمامهم والتحذير من مفارقتهم، لعبد السالم بن برجس آل  -٥٦

  .ن. ، د٢: عبد الكرمي، ط
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، للدكتور إبراهيم )القسم األول( االنتصار للصحب واآلل من افتراءات السماوي الضال  -٥٧
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، املدينة املنورة، مكتبة الغرباء األثرية، ١: بن عامر الرحيلي، ط

:  حتقيق ١: ، ط )هـ٥٦٢: ت(  األنساب، أليب سعد عبد الكرمي بن حممد السمعاين،          -٥٨
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨عبد اهللا عمر البارودي، بريوت، دار اجلنان، 

 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، لعالء             -٥٩
حممد حامـد   : ، حتقيق ٢: ، ط )هـ٨٨٥: ت(الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي        

  . م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠الفقي، بريوت، دار إحياء التراث العريب، 
. ن. ، د١:  أوجز اخلطاب يف بيان موقف الشيعة من األصحاب، أليب حممد احلسيين، ط    -٦٠

  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣
هاشم حممد الشاذيل، القاهرة، : ، حتقيق)هـ٧٢٨: ت( اإلميان، لشيخ اإلسالم ابن تيمية  -٦١

  . ت. دار احلديث، د
: حتقيق. ط. ، د)هـ٦٠٦: ت(اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، لفخر الدين الرازي  -٦٢

هــ،  ١٣٩٨عبد الرؤوف سعد ومصطفى اهلواري، القاهرة، مكتبة الكليات األزهريـة،    
  . م١٩٧٨

اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، لشيخ اإلسالم أمحـد بـن تيميـة               -٦٣
ناصر بن عبد الكـرمي     . د: وطبعة أخرى بتحقيق  . ت. ، بريوت، دار الفكر، د    )هـ٧٢٨(

  . م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، الرياض، وزارة الشئون اإلسالمية، ٧: ، ط)يف جملدين(ل، العق
 االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء، أليب عمر يوسف بـن عبـد الـرب القـرطيب           -٦٤

  . هـ١٣٥٠القاهرة، مكتبة القدسي، ) هـ٤٦٣(
خ ، للشي )هـ٧٧٤: ت(الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث للحافظ ابن كثري           -٦٥

  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، القاهرة، مكتبة دار التراث، ٣: أمحد حممد شاكر، ط
  . ت. ، بريوت دار املعرفة د٢: البحر الرائق شرح كرت الدقائق، البن جنيم احلنفي، ط -٦٦
: ، ط)هـ٢٩٢: ت(البحر الزخار املعروف مبسند البزار، أليب بكر أمحد بن عمرو البزار  -٦٧

ين اهللا، بريوت، مؤسسة علوم القرآن، واملدينة املنورة، مكتبة حمفوظ الرمحن ز. د: ، حتقيق١
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩العلوم واحلكم، 
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: ت(بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لعالء الدين أيب بكر بـن مـسعود الكـساين،                 -٦٨
 .هـ١٤٠٢دار الكتاب العريب، : ، بريوت٢: ، ط)هـ٥٨٧

: ت(ليد حممد بن أمحد بن رشد القـرطيب         بداية اتهد واية املقتصد، للقاضي أيب الو       -٦٩
دار الكتـب   : الشيخ عبد احلليم حممد عبد احلليم، عابـدين       : ، مراجعة ٢: ، ط )هـ٥٩٥

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣اإلسالمية، 
: ، بريوت١: ، ط)هـ٧٧٤(البداية والنهاية، أليب الفداء عماد الدين ابن كثري الدمشقي           -٧٠

عبد اهللا  . د: م، وطبعة دار هجر، بتحقيق    ١٩٦٦مكتبة النصر،   : مكتبة املعارف، والرياض  
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ١: بن عبد احملسن التركي، ط

، املدينة املنورة،   ٢:  بذل اهود يف إثبات مشاة الرافضة لليهود، لعبد اهللا اجلميلي، ط           -٧١
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٤مكتبة الغرباء األثرية، 

تدعة، للدكتور عبد العزيز بن أمحد احلميدي، براءة األئمة األربعة من مسائل املتكلّمني املب -٧٢
  . م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، القاهرة، دار ابن عفّان، ١: ط
حممد أبو : ط، حتقيق. الربهان يف علوم القرآن، لبدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، د    -٧٣

  . ت. الفضل إبراهيم، صيدا، بريوت، املكتبة العصرية، د
املكتبـة  : مكّـة املكرمـة  . ط. ستار التونـسوي، د بطالن عقائد الشيعة، حملمد عبد ال     -٧٤

  . هـ١٤٠٨اإلمدادية، 
، بريوت، دار الفكـر،     ٢: البناية يف شرح اهلداية، أليب حممد حممود بن أمحد العيين، ط           -٧٥

  . هـ١٤١١
بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية، لشيخ اإلسـالم أمحـد بـن تيميـة                 -٧٦

بد الرمحن بن قاسم، مكـة املكرمـة، مكتبـة          حممد بن ع  : ، حتقيق ١: ، ط )هـ٧٢٨ت(
  . هـ١٣٩٢احلكومة، 

عبـد احللـيم   : حتقيق. ط. تاج العروس من جواهر القاموس، حملمد مرتضى الزبيدي، د   -٧٧
  . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤الطحاوي، الكويت، وزارة اإلعالم، 

: عبد احلليم النجار، مـصر   / د: ، تعريب ٢: تاريخ األدب العريب، لكارل بروكلمان، ط      -٧٨
  . ت. ر املعارف، ددا
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) هـ٣١٠:ت(، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي        )تاريخ الطربي (تاريخ األمم وامللوك     -٧٩
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨دار الكتب العلمية، : ، بريوت١: ط
: ت(تاريخ بغداد أو مدينة السالم، للحافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغـدادي،                -٨٠

  . ت. ، بريوت، دار الفكر، د)هـ٤٦٣
يخ عثمان بن سعيد الدارمي، عن أيب زكريا حيىي بن معني يف جتريح الرواة وتعديلهم،               تار -٨١

  .ت. أمحد حممد نور سيف، دمشق، دار املأمون للتراث، د. د: ، حتقيق١: ط
. ط. ، د )هـ٥٧١ت (-ابن عساكر -تاريخ مدينة دمشق، أليب القاسم علي بن احلسن          -٨٢

  .هـ١٤١٥بريوت، دار الفكر، حميي الدين عمر بن غرامة العمروي، : حتقيق
 لألستاذ الدكتور عبد الرزاق بـن عبـد         ،﴾وأَزواجه أُمهاتهم ﴿: تأمالت يف قوله تعاىل    -٨٣

  . م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، دار ابن عفّان، )السعودية(، اخلُرب ١: احملسن البدر، ط
: ت(ر اإلسـفرايين  التبصري يف الدين، ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني، أليب املظفَّ     -٨٤

هــ،  ١٤٠٣كمال يوسف احلوت، بريوت، عامل الكتـب،        : ، حتقيق ١: ، ط )هـ٤٧١
  . م١٩٨٣

 تبيني كذب املفتري فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري، أليب القاسم علي بـن                -٨٥
  .هـ١٣٩٩، دمشق، دار الفكر، ٢: ، ط)هـ٥٧١: ت (-ابن عساكر-احلسن الدمشقي 

ـ ٦٧٦: ت(، أليب زكريا حيىي بن شرف النووي )أو لغة الفقه(ه حترير ألفاظ التنبي   -٨٦ ، )هـ
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨عبد الغين الدقر، دمشق، دار القلم، : ، حتقيق١: ط
: ت( حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، أليب العال حممد عبد الرمحن املباركفوري،             -٨٧

   .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠، بريوت، دار الكتب العلمية، ١: ، ط)هـ١٣٥٣
ـ ٧٧٤: ت( حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب، للحافظ ابن كثري          -٨٨ ، )هـ

  ). هـ١٤٠٦عبد الغين بن محيد الكبيسي، مكة املكرمة، دار حراء، : ، حتقيق١: ط
املدينة . ط.  التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية، للشيخ صاحل بن فوزان الفوزان، د           -٨٩

  .هـ١٤١٥ة، املنورة، اجلامعة اإلسالمي
: ت( تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، جلالل الدين عبد الـرمحن الـسيوطي               -٩٠

  .ن. عبد الوهاب عبد اللطيف، د: ، حتقيق١: ، ط)هـ٩١١
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: ت( التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة، أليب عبد اهللا حممد بن أمحـد القـرطيب                 -٩١
 القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية، أمحد حجازي السقا،. د: ، طبعة مصر، حتقيق)هـ٦٧١
 . م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠

: ط، تـصحيح  . ، د )هـ٧٤٨: ت( تذكرة احلفاظ، أليب عبد اهللا مشس الدين الذهيب          -٩٢
  .ت. عبد الرمحن بن حيىي املعلمي، بريوت، دار الفكر العريب، د

 ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، للقاضي عياض اليحـصيب             -٩٣
أمحد بكري حممـود، بـريوت، دار مكتبـة احليـاة،           . د: ط، حتقيق . ، د )هـ٥٤٤: ت(

عبد القادر الصحراوي، وآخرين، الرباط، وزارة األوقاف       : ، بتحقيق ٢: هـ، و ط  ١٣٨٧
  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣والشئون اإلسالمية، 

، بريوت، دار الكتـب  ٣: ، ط)هـ٨١٦: ت( التعريفات، لـ علي بن حممد اجلرجاين   -٩٤
  . م١٩٩٨هـ، ١٤٠٨ة، العلمي

. د: ، بتحقيق١: ، ط)هـ٢٩٤: ت( تعظيم قدر الصالة، لإلمام حممد بن نصر املروزي   -٩٥
  .هـ١٤٠٦عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي، املدينة املنورة، مكتبة الدار، 

: ت( يف اجلنـة، جلـالل الـدين الـسيوطي      التعظيم واملنة يف أن أبوي رسول اهللا        -٩٦
  . هـ١٣١٧، حيدر آباد، جملس دائرة املعارف النظامية، ١: ، ط)هـ٩١١

ـ ٨٥٢: ت( تغليق التعليق على صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقالين،           -٩٧ ، )هـ
دار عمار،  : سعيد عبد الرمحن القزقي، بريوت، املكتب اإلسالمي، وعمان       : ، حتقيق ١: ط

  . هـ١٤٠٥
دار : ، القـاهرة )هـ٧٧٤: ت(دمشقي،  تفسري القرآن العظيم، لعماد الدين ابن كثري ال  -٩٨

  . ت. إحياء الكتب العربية، د
بريوت، دار  . ط. ، د )هـ٦٠٤: ت( التفسري الكبري، لفخر الدين حممد بن عمر الرازي          -٩٩

  .ت. الفكر، د
ـ ٨٥٢: ت( تقريب التهذيب، للحافظ أمحد بن حجر العسقالين،         -١٠٠ ، ١: ، ط )هـ

  .هـ١٤١٦ين، الرياض، دار العاصمة، أيب األشبال صغري أمحد شاغف الباكستا: بتحقيق
: حتقيق. ط. ، د )هـ٥٩٧: ت( تلبيس إبليس، أليب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي          -١٠١
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  .ت. السيد اجلُميلي، جيزة، دار الريان للتراث، د. د
 التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، للحافظ ابن حجـر العـسقالين       -١٠٢
شركة الطباعة الفنية :  اهللا هاشم اليماين املدين، القاهرةعبد: حتقيق. ط. ، د)هـ٨٥٢: ت(

  . م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤املتحدة، 
. ط. ، د )هـ٤٢٢: ت( التلقني يف الفقه املالكي، للقاضي عبد الوهاب البغدادي،          -١٠٣

  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥حممد ثالث سعيد الغاين، بريوت، دار الفكر، : حتقيق ودراسة
اين واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبد الـرب النمـري          التمهيد ملا يف املوطّأ من املع      -١٠٤
  . م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩سعيد أمحد أعراب، مكتبة املؤيد، : حتقيق. ط. ، د)هـ٤٦٣: ت(
ترتيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة، أليب احلسن علي بن حممد بن              -١٠٥

اهللا حممد   يف، وعبد عبد الوهاب عبد اللط   : ، حتقيق ٢: ، ط )هـ٩٦٣: ت(عراق الكناين   
  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١الصديق، بريوت، دار الكتب العلمية، 

ـ ٨٥٢: ت(  ذيب التهذيب، للحافظ أمحد بن حجر العسقالين،         -١٠٦ ، ١: ، ط )هـ
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥مصطفى عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، : حتقيق

يب احلجاج يوسف املـزي،      ذيب الكمال يف أمساء الرجال، للحافظ مجال الدين أ         -١٠٧
بشار عـواد   . د: ، حتقيق ١: ، ط )هـ١٤١٣، بريوت، مؤسسة الرسالة،     )هـ٧٤٢: ت(

  . معروف
عبد السالم حممد : ط، حتقيق.  ذيب اللغة، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، د -١٠٨

  . م١٩٦٧ب، دار الكتاب العريب، . هارون، وآخرين، د
الكافية الشافية  ( شرح قصيدة اإلمام ابن القيم        توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف     -١٠٩

زهـري  : ، بتحقيـق  ٣: ، لـ أمحد بن إبراهيم بن عيـسى، ط        )يف االنتصار للفرقة الناجية   
  . م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦املكتب اإلسالمي، : الشاويش، بريوت

 تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد، للشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممـد     -١١٠
  .ت. ، بريوت، املكتب اإلسالمي، د)هـ١٢٣٣: ت(وهاب بن عبد ال

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، للشيخ عبد الرمحن بن ناصر الـسعدي،               -١١١
عبد الرمحن بن معال اللوحيق، بريوت، مؤسسة الرسالة،        : ، حتقيق ١: ، ط )هـ١٣٧٦: ت(
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  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠
، )هـ٤٦٣: ت( عبد الرب القرطيب،      جامع بيان العلم وفضله، أليب عمر يوسف بن        -١١٢

  .ت. بريوت، دار الفكر، د
، لإلمام حممد بن جرير الطربي،      )تفسري الطربي ( جامع البيان يف تفسري آي القرآن        -١١٣
  . م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠، بريوت، دار املعرفة، ٤: ، ط)هـ٣١٠: ت(
، )صحيح البخاري ( وسننه وأيامه     اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهللا         -١١٤

مصطفى ديـب البغـا،     . د: ، حتقيق ١: لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، ط        
  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١دمشق وبريوت، دار القلم، ودار اإلمام البخاري، 

: ت(، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب         )تفسري القرطيب ( اجلامع ألحكام القرآن     -١١٥
  . م١٩٣٧هـ، ١٣٥٦رية، ، القاهرة، دار الكتب املص١: ، ط)هـ٦٧١

) اخلطيب البغدادي( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، أليب بكر أمحد بن علي      -١١٦
حممود الطحان، الرياض، مكتبـة املعـارف، طبعـة عـام           . د: ، حتقيق )هـ٤٦٣: ت(

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣
 جالء األفهام يف الصالة والسالم على خري األنام، لشمس الدين حممد بن أيب بكـر        -١١٧
  . هـ١٤٠٥، بريوت، دار الكتب العلمية، ١: ، ط)هـ٧٥١: ت) (ابن قيم اجلوزية(
ابـن األلوسـي   - جالء العينني يف حماكمة األمحدين، للسيد نعمان خـري الـدين           -١١٨

  . ت. ط، جدة، دار املدين، د. البغدادي، د
، ١:  جناية التأويل الفاسد على العقيدة اإلسالمية، للدكتور حممد أمحد لـوح، ط            -١١٩
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، دار ابن عفّان، )السعودية(رب اخلُ
 جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية، للدكتور مشس الدين السلفي األفغاين     -١٢٠
  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٦دار الصميعي، : ، الرياض١: ، ط)هـ١٤٢٠: ت(
ديل،  جواب احلافظ أيب حممد عبد العظيم املنذري املصري عن أسئلة يف اجلرح والتع             -١٢١

الفتاح  عبد: ، حتقيق١: ، ط)هـ٦٥٦: ت(أليب حممد عبد العظيم بن عبد القوي املنذري، 
  . هـ١٤١١أبو غدة، حلب، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، 

: ت( اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، لشيخ اإلسالم أمحـد بـن تيميـة،                -١٢٢
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  .ت. ط، مطابع اد التجارية، د. ، د)هـ٧٢٨
: ت(ضية يف طبقات احلنفية، أليب حممد عبد القادر بن حممد القرشـي              اجلواهر امل  -١٢٣

عبد الفتاح حممد احللـو، بـريوت، مؤسـسة الرسـالة،           . د: ، حتقيق ٢: ، ط )هـ٧٧٥
  . هـ١٤١٣

: ت( حادي األرواح إىل بالد األفراح، لشمس الدين بن أيب بكر بن قيم اجلوزية،               -١٢٤
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨ط، عمان، املكتبة األموية، . ، د)هـ٧٥١

: ت( حاشية اخلرشي على خمتصر سيدي خليل، حملمد بـن عبـد اهللا اخلرشـي،                -١٢٥
الشيخ زكريا عمـريات، بـريوت، دار الكتـب العلميـة،     : ، حتقيق ١: ، ط )هـ١١٠١
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧

 حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمـام أيب                -١٢٦
، )حاشية ابن عابدين  ) (هـ١٢٥٢: ت( حملمد أمني، الشهري بابن عابدين،       حنيفة النعمان، 

  . م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦، دار الفكر، ٢: ط
، )وهو يف الرد علـى الرافـضة      ( احلجج الباهرة يف إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة         -١٢٧

عبد اهللا حـاج علـي      . د: ، حتقيق ١: ، ط )هـ٩٢٨: ت(جلالل الدين الدواين الصديقي     
  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠مساعيلية، مكتبة اإلمام البخاري، منيب، اإل

 احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة، لقوام السنة أيب القاسم إمساعيل بن               -١٢٨
حممد بن حممـود أبـو رحـيم،      : ، حتقيق ١: ، ط )هـ٥٣٥: ت(حممد التيمي األصبهاين    

  . م١٩٩٠هـ، ١٤٢١دار الراية، : الرياض
ته يف ضوء الكتاب والسنة، للدكتور حممـد بـن خليفـة             على أم   حقوق النيب    -١٢٩

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨مكتبة أضواء السلف، : ، الرياض١: التميمي، ط
:  احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل، للدكتور حممد بن ربيع بن هادي املدخلي، ط         -١٣٠
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩، مكتبة لينة، )مصر(، دمنهور ١
: ت(فياء، للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين    حلية األولياء وطبقات األص    -١٣١

  . م١٩٦٧هـ، ١٣٨٧، مصر، مكتبة اخلاجني، ومطبعة السعادة، ١: ، ط)هـ٤٣٠
كمال مصطفى، مـصر، املكتبـة      : ، حتقيق ١:  احلماسة، أليب عبادة البحتري، ط     -١٣٢
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  . م١٩٢٩التجارية الكربى، 
رح املنهاج البن حجـر اهليتمـي        حواشي الشرواين والعبادي على حتفة احملتاج بش       -١٣٣

  . الشافعي، دون بيانات النشر
 اخلطوط العريضة لألسس اليت قام عليها دين الشيعة اإلمامية االثين عشرية، لـ حمب  -١٣٤

  . هـ١٤١٠. ن.، د١٠: الدين اخلطيب، ط
 خالصة تذهيب ذيب الكمال يف أمساء الرجال، لصفي الدين أمحد بن عبـد اهللا               -١٣٥

  . حممود عبد الوهاب فايد: ط، حتقيق. د. ت. كتبة القاهرة، داخلزرجي، مصر، م
ـ ٩١١: ت( الدر املنثور يف التفسري املأثور، جلالل الدين السيوطي          -١٣٦ ، ٢: ، ط )هـ

  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩بريوت، دار الفكر، 
عبد الرمحن بن قاسم العاصمي القحطـاين       :  الدرر السنية يف األجوبة النجدية، مجع      -١٣٧

  . م١٩٦٥هـ، ١٣٨٥وت، مطابع املكتب اإلسالمي، ، بري٢: النجدي، ط
 الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، للحافظ أمحد بن علي بن حجـر العـسقالين              -١٣٨
  .ت. بريوت، دار اجليل، د. ط. ، د)هـ٨٥٢: ت(
ط، بريوت، دار يكن . الدكتور حممد زهدي يكن، د :  ديوان الشافعي، مجع وحتقيق    -١٣٩

  . م١٩٧٩هـ، ١٤٠٠ودار مينمنة، 
الرمحن  أيب عبد : ، حتقيق ١:  ذخر احمليت من آداب املفيت، لـ صديق حسن خان، ط          -١٤٠

  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الباتين، بريوت، دار ابن حزم، 
ـ ٦٨٤: ت( الذخرية، لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف        -١٤١ : ، ط)هـ
  .م١٩٩٤حممد حجي وآخرين، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، . د: ، حتقيق١
حممد : ، حتقيق ١:  رد اإلمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر املريسي العنيد، ط           -١٤٢

  . هـ١٣٥٨حامد الفقي، بريوت، دار الكتب العلمية، 
: ، حتقيق)هـ٢٤١: ت( الرد على اجلهمية والزنادقة، لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين  -١٤٣
  . م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧عبد الرمحن عمرية، الرياض، دار اللواء، . د
 ومعه عقيدة أهـل     - الرد على من كذّب باألحاديث الصحيحة الواردة يف املهدي           -١٤٤

 املدينـة املنـورة،   ١: السنة واألثر يف املهدي املنتظر، للشيخ عبد احملسن بن محد العباد، ط   
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  . هـ١٤٠٢مطابع الرشيد، 
: شرحط، حتقيق و  . ، د )هـ٢٠٤: ت( الرسالة، لإلمام حممد بن إدريس الشافعي،        -١٤٥

  .هـ١٣٠٩ن، . الشيخ أمحد حممد شاكر، د
غرر : ، ومعها )هـ٣٨٦( الرسالة الفقهية، أليب حممد عبد اهللا بن أيب زيد القريواين            -١٤٦

حممد أبـو   . اهلادي محو، ود  . د: ، حتقيق ٢: املقالة يف شرح غريب الرسالة للمغراوي، ط      
  . م١٩٩٧األجفان، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 

١٤٧-   د املقدسي،         رسالة يف الرد١: ، ط )هـ٨٨٨: ت( على الرافضة، أليب حامد حمم ،
  . هـ١٤٠٣عبد الوهاب خليل الرمحن، اهلند، الدار السلفية، : حتقيق

ـ ١٢٠٦: ت( رسالة يف الرد على الرافضة، للشيخ حممد بن عبد الوهاب          -١٤٨ : ط) هـ
  .هـ١٤٠٢ناصر بن سعد الرشيد، مكّة املكرمة، مطابع الصفا، . د: ، حتقيق٣
ـ ٧٢٨: ت( رفع املالم عن األئمة األعالم، لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية            -١٤٩ . ، د )هـ
  . هـ١٤٠٩املدينة املنورة، اجلامعة اإلسالمية، . ط
: ت( خمتصر املقنع، ملنصور بن يونس البهويت        - الروض الْمرِبع بشرح زاد املستقنع       -١٥٠

  . ت. دار الكتب العلمية، د: ، بريوت٧: ، ط)هـ١٠٥١
. د: ، حتقيـق  ٢: املعطار يف خرب األقطار، حملمد بن عبد املنعم اِحلمريي، ط          الروض   -١٥١

  . م١٩٨٤إحسان عباس، بريوت، مكتبة لبنان، 
: ت( روضة الطالبني وعمدة املفتني، أليب زكريا حيـىي بـن شـرف النـووي،                -١٥٢

زهري الشاويش، بريوت ودمـشق، املكتـب اإلسـالمي،         : ، إشراف ٢: ، ط )هت٦٧٦
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥

 زاد املسري يف علم التفسري، أليب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي،   -١٥٣
أمحد مشس الـدين، بـريوت، دار الكتـب العلميـة،           : ، حتقيق ١: ، ط )هـ٥٩٧: ت(

  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٤
، )ابن قيم اجلوزية  ( زاد املعاد يف هدي خري العباد، لشمس الدين حممد بن أيب بكر              -١٥٤
الشيخ شعيب األرنؤوط وعبد القـادر األرنـؤوط،        : ، بتحقيق ١٥:  ط ،)هـ٧٥١: ت(

  . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، : بريوت
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 زيادة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه، لألستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبـد              -١٥٥
  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٦احملسن البدر، الرياض، مكتبة دار القلم والكتاب، 

 ال أصل هلا وأثرها السيء يف العقيدة والفقه والسلوك، لسليم           سلسلة األحاديث اليت   -١٥٦
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٣، الرياض، دار الصميعي، ١: بن عيد اهلاليل، ط

 سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للشيخ حممد ناصر الدين            -١٥٧
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥، الرياض، مكتبة املعارف، )هـ١٤٢٠: ت(األلباين، 

ألحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، للشيخ حممد ناصـر           سلسلة ا  -١٥٨
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، الرياض، مكتبة املعارف، ٢: ، ط)هـ١٤٢٠: ت(الدين األلباين، 

ـ ٢٧٥: ت( سنن ابن ماجه، أليب عبد اهللا حممد بن زيد القـزويين،             -١٥٩ . ط. ، د )هـ
  .ت. تب العلمية، دحممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار الك: حتقيق

، )هـ٢٧٥: ت( سنن أيب داود، لإلمام سليمان بن األشعث أيب داود السجستاين            -١٦٠
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨القاهرة، دار احلديث، ودار الريان للتراث، . ط. د
: ت(، أليب عيسى حممد بن عيـسى الترمـذي،          )اجلامع الصحيح ( سنن الترمذي    -١٦١

. خرين، بريوت، دار الكتب العلميـة، د      الشيخ أمحد شاكر وآ   : حتقيق. ط. ، د )هـ٢٩٧
  . وطبعة دار إحياء التراث العريب. ت
: حتقيق. ط. ، د )هـ٣٨٥: ت( سنن الدارقطين، للحافظ علي بن عمر الدارقطين،         -١٦٢

  .م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦عبد اهللا هاشم مياين املدين، دار احملاسن للطباعة، 
. ط. ، د)هـ٢٥٥: ت(مي   سنن الدارمي، أليب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدار          -١٦٣

  . م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦ن، . السيد عبد اهللا هاشم مياين املدين، د: حتقيق
ـ ٤٥٨: ت( السنن الكربى، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقـي،           -١٦٤ . ط. ، د )هـ

  . ت. بريوت، دار الفكر، د
عبد . د: ، حتقيق ١:  السنن الكربى، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، ط          -١٦٥

هـ، ١٤١١سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، بريوت، دار الكتب العلمية،   الغفار،  
  . م١٩٩١

: ، حتقيق٢: ، ط)هـ٣١١: ت( السنة، أليب بكر أمحد بن حممد بن هارون اخللّال،    -١٦٦
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  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥عطية بن عتيق الزهراين، الرياض، دار الراية، . د
. أ: ، حتقيـق ١:، ط)هـ٢٨٧: ت( السنة، أليب بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم   -١٦٧
  . م١٩٩٨هـ، ١٤١٩دار الصميعي، : باسم بن فيصل اجلوابرة، الرياض. د
: ، حتقيـق ٤: ، ط)هـ٢٩٠: ت( السنة، أليب عبد الرمحن عبد اهللا بن اإلمام أمحد       -١٦٨
  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٦حممد بن سعيد القحطاين، الرياض، دار عامل الكتب، . د
ط، الريـاض، دار الثقافـة      . ، د )هـ٢٩٤: ت(وزي،   السنة، حملمد بن نصر املر     -١٦٩

  .ت. اإلسالمية، د
: مصر. ط.  سيد البشر يتحدث عن املهدي املنتظَر، لـ حامد حممود حممد ليمود، د -١٧٠

  . ت. مطبعة املدين، د
ـ ٧٤٨: ت( سري أعالم النبالء، لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب           -١٧١ ، ٧: ، ط )هـ

  . هـ١٤١٠بريوت، مؤسسة الرسالة، شعيب األرنؤوط وآخرين، : حتقيق
 أو  ٢١٣: عبد امللـك بـن هـشام احلمـريي، ت         ( السرية النبوية، البن هشام      -١٧٢

مصطفى السقا، وإبراهيم اإلبياري، وعبد احلفيظ شليب، مؤسسة : حتقيق. ط. ، د)هـ٢١٨
  .ت. علوم القرآن، د

: ت ( السيل اجلرار املتدفّق على حدائق األزهار، حملمـد بـن علـي الـشوكاين              -١٧٣
هـ، ١٤٠٥حممود إبراهيم زايد، بريوت، دار الكتب العملية، : ، حتقيق١: ، ط)هـ١٢٥٠
  . م١٩٨٥

 شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، لـ حممد بن حممد خملوف، بـريوت، دار               -١٧٤
  . ت. الفكر، د

: ت( شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أليب الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي               -١٧٥
  .ت. ، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، د)هـ١٠٨٩

 شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، أليب القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور        -١٧٦
أمحد بن سعد الغامدي، الرياض،     . د: ، بتحقيق ٤: ، ط )هـ٤١٨: ت(الطربي الاللكائي   

  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٦دار طيبة، 
١٧٧- ة، أليب حممد احلسن بن علي الربحتقيق١: ، ط)هـ٣٢٩: ت(اري،  شرح السن ، :
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  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٤خالد بن قاسم الردادي، املدينة املنورة، مكتبة الغرباء األثرية، 
: ت(شرح الطحاوية يف العقيدة السلفية، لصدر الدين علي بن أيب العـز احلنفـي                -١٧٨

الشيخ أمحد بن حممد شاكر، الريـاض، وزارة الـشئون اإلسـالمية،            : ، حتقيق )هـ٧٩٢
  . هـ١٤١٨

ـ ٧٢٨: ت(شرح العقيدة األصفهانية، لشيخ اإلسالمية ابن تيميـة          -١٧٩ ، ١: ، ط )هـ
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥الرياض، مكتبة الرشد، 

، للدكتور صاحل بن    )هـ٧٢٨: ت(شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية         -١٨٠
  . م١٩٩٠هـ، ١٤١٠، الرياض، مكتبة املعارف، ٥: فوزان الفوزان، ط

: يد من صحيح البخاري، للشيخ عبد اهللا بن حممد الغنيمـان، ط          شرح كتاب التوح   -١٨١
  . هـ١٤٠٥، املدينة املنورة، مكتبة الدار، ١
ـ ٤٧٦: ت( شرح اللمع، أليب إسحاق إبراهيم بن علي الـشريازي      -١٨٢ ، ١: ، ط)هـ

  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨عبد ايد التركي، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، : حتقيق
ادي إىل سبيل الرشاد، ملوفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة             شرح ملعة االعتقاد اهل    -١٨٣

، ٤: ، ط )هـ١٤٢١: ت(الشيخ حممد صاحل العثيمني     : ، تأليف )هـ٦٢٠: ت(املقدسي  
  . م١٩٨٨، ١٤٠٩بريوت، مؤسسة الرسالة، والرياض، مكتبة الرشد، 

لدكتور حممد بن  الشرح امليسر على الفقهني األبسط واألكرب املنسوبني أليب حنيفة، ل -١٨٤
  . م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، عجمان، مكتبة الفرقان، ١: عبد الرمحن اخلميس، ط

: ت( الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة، لعبيد اهللا حممد بن بطّة العكـربي              -١٨٥
رضا بن نعسان معطي، مكة املكرمة، املكتبـة الفيـصلية،          . د: ط، حتقيق . ، د )هـ٣٨٧
  . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤

: ، حتقيق ١:، ط )هـ٥١٦: ت(نة، أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي        شرح الس  -١٨٦
هــ،  ١٣٩٠شعيب األرنؤوط، وحممد زهري الشاويش، دمشق، املكتـب اإلسـالمي،           

  . م١٩٧١
١٨٧-       حممد : حتقيق. ط. ، د)هـ٣٦٠: ت( الشريعة، أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري

  .ن. حامد الفقي، د
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: ت(أيب الربيع سليمان بن عبد القوي الطـويف          شرح خمتصر الروضة، لنجم الدين       -١٨٨
عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، الريـاض، وزارة الـشئون   . د: ، حتقيق ٢: ، ط )هـ٧١٦

  . م١٩٩٨هـ، ١٤١٩اإلسالمية، 
مكتبـة  : بغـداد . ط. جماهد مصطفى جت، د   . د:  شعر الشافعي، مجع ودراسة    -١٨٩

  . م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦القدس، 
: ت(صطفى، للقاضي أيب الفـضل عيـاض اليحـصيب           الشفا بتعريف حقوق امل    -١٩٠

  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١بريوت، دار الفكر، . ط. ، د)هـ٥٤٤
: ت( شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، البن قيم اجلوزيـة،        -١٩١

  .ت. احلساين حسن عبد اهللا، القاهرة، مكتبة دار التراث، د: حترير. ط. ، د)هـ٧٥١
واء كالم العرب من الكلوم، للقاضي نشوان بن سـعيد احلمـريي    مشس العلوم ود  -١٩٢

  . ت. عامل الكتب، د: القاضي عبد اهللا احلرايف اليمين، بريوت: تصحيح. ط. اليمين، د
، الهـور، إدارة ترمجـان الـسنة،    ٧:  الشيعة والقرآن، إلحسان إهلي ظهـري، ط      -١٩٣

  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥
يد، أليب الفوز حممد أمني بـن علـي         الصارم احلديد يف عنق صاحب سالسل احلد       -١٩٤

من أول الكتاب إىل اية األدلة على العصمة، : ، دراسة وحتقيق)هـ١٢٤٦: ت(السويدي 
  . هـ١٤١٤فهد بن ضويان السحيمي، رسالة دكتوراه باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 

) هـ٧٢٨ :ت( الصارم املسلول على شامت الرسول، لشيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية            -١٩٥
هــ،  ١٣٩٨حممد حمي الدين عبد احلميد، بريوت، دار الكتب العلميـة،           : ط، حتقيق . د

  . م١٩٧٨
، )هـ٧٤٤: ت( الصارم املنكي يف الرد على السبكي، أليب عبد اهللا بن عبد اهلادي           -١٩٦
  .ت. إمساعيل بن حممد األنصاري، مكتبة ابن تيمية، د: حتقيق. ط. د
حاب، أليب املعايل حممـود شـكري األلوسـي         صب العذاب على من سب األص      -١٩٧
عبد اهللا بو شعيب البخاري، الرياض، مكتبة أضواء السلف،         : ، حتقيق ١: ، ط )هـ١٣٤٢(

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧
: ت(، إلمساعيـل بـن محـاد اجلـوهري          )تاج اللغة وصحاح العربية   ( الصحاح   -١٩٨
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للماليـني،  أمحد عبد الغفور عطّـار، بـريوت، دار العلـم           : ، حتقيق ٢: ، ط )هـ٣٩٣
  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩

 صحيح ابن خزمية، إلمام األئمة أيب بكر حممد بن إسحاق بـن خزميـة الـسلمي                 -١٩٩
املكتـب  : مصطفى األعظمـي، بـريوت    : ، حتقيق ٢: ، ط )هـ٣١١: ت(النيسابوري  
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢اإلسالمي، 

، )هـ٢٦١: ت( صحيح مسلم، لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري           -٢٠٠
هــ،  ١٣٧٥حممد فؤاد عبد الباقي، مصر، دار إحياء الكتـب العربيـة،            : ، حتقيق ١: ط

  . م١٩٥٥
، )هـ٦٧٦: ت( صحيح مسلم بشرح النووي، أليب زكريا حيىي بن شرف النووي            -٢٠١
  . م١٩٧٨هـ، ١٣٨٩، بريوت، دار الفكر، ٣: ط
ين ، للشيخ حممد ناصر الـدين األلبـا    )الفتح الكبري ( صحيح اجلامع الصغري وزيادته      -٢٠٢
  . ، دمشق، املكتب اإلسالمي١: ، ط)هـ١٤٢٠: ت(
 الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والترتيه، للدكتور حممد             -٢٠٣

  . هـ١٤١٣، املدينة املنورة، اجلامعة اإلسالمية، ٢: أمان بن علي اجلامي، ط
ي بن عبد القادر السقّاف،  الواردة يف الكتاب والسنة، لعلو-عز وجلَّ- صفات اهللا    -٢٠٤
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، الرياض، دار اهلجرة، ١: ط
: ت) (ابـن اجلـوزي   ( صفة الصفوة، أليب الفرج عبد الرمحن بن علي اجلـوزي            -٢٠٥

حممد رواس قلعجـي، بـريوت، دار       . حممود فاخوري، و د   : ، حتقيق ٣: ، ط )هـ٥٩٧
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥املعرفة، 

 والضالل والزندقة، أليب العباس أمحد بن حممد بن        الصواعق احملرقة على أهل الرفض     -٢٠٦
عبد الرمحن بن عبد اهللا التركي، وكامـل        : ، حتقيق ١: ، ط )هـ٩٧٣: ت(حجر اهليتمي   

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧حممد اخلراط، بريوت، مؤسسة الرسالة، 
: ت( الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطّلة، لشمس الدين ابن القـيم اجلـوزي              -٢٠٧

علي بن حممـد الـدخيل اهللا، الريـاض، دار العاصـمة،      . د: ، بتحقيق ١ :ط) هـ٧٥١
  . هـ١٤٠٨
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: ، ط )هـ٣٢٢: ت( الضعفاء الكبري، أليب جعفر حممد بن عمرو بن العقيلي املكّي            -٢٠٨
  . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤عبد املعطي قلعجي، بريوت، دار الكتب العلمية، . د: ، حتقيق١
، للشيخ حممد ناصر الدين األلبـاين،       »الفتح الكبري « ضعيف اجلامع الصغري وزيادته      -٢٠٩
  .ت. ط، دمشق وبريوت، املكتب اإلسالمي، د. ، د)هـ١٤٢٠: ت(
، ١: ، ط)هـ١٤٢٠: ت( ضعيف سنن أيب داود، للشيخ حممد ناصر الدين األلباين      -٢١٠

  . م١٩٩١هـ، ١٤١٢بريوت، املكتب اإلسالمي، 
ـ ١٤٢٠: ت( ضعيف سنن ابن ماجه، للشيخ حممد ناصر الدين األلباين           -٢١١ : ، ط )هـ
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، بريوت، املكتب اإلسالمي، ١
، ١: ، ط)هـ١٤٢٠: ت( ضعيف سنن الترمذي، للشيخ حممد ناصر الدين األلباين       -٢١٢

  . م١٩٩١هـ، ١٤١١بريوت، املكتب اإلسالمي، 
: ت( ضوابط اجلرح والتعديل، للدكتور عبد العزيز بن حممـد العبـد اللطيـف               -٢١٣

  . هـ١٤١٢املنورة، اجلامعة اإلسالمية، ، املدينة ١: ، ط)هـ١٤٢١
، ١: ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة، لـ عبد اهللا بن حممـد القـرين، ط               -٢١٤

  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٣بريوت، مؤسسة الرسالة، 
علي حممد : ، حتقيق١: ، ط)هـ٩١١: ت(طبقات احلفاظ، جلالل الدين السيوطي،  -٢١٥

  . م١٩٧٣هـ، ١٣٩٣عمر، القاهرة، مكتبة وهبة، 
بريوت، دار املعرفة،   . ط. طبقات احلنابلة، للقاضي أيب احلسني حممد بن أيب يعلى، د          -٢١٦
  .ت. د
: ت(الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، لتقي الدين بـن عبـد القـادر التميمـي                 -٢١٧

عبد الفتاح حممـد احللـو، الريـاض، دار الرفـاعي،           . د: ، حتقيق ١: ، ط )هـ١٠٠٥
  . هـ١٤٠٣

يب بكر بن أمحد بن حممد تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي            طبقات الشافعية، أل   -٢١٨
. د: احلافظ عبد العليم خان، ترتيب الفهارس. د: ، تصحيح وتعليق١: ، ط)هـ٨٥١: ت(

  . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧عبد اهللا أنيس الطباع، بريوت، عامل الكتب، 
 :ت(طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين عبد الوهـاب بـن علـي الـسبكي                -٢١٩
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دار إحيـاء   : عبد الفتاح حممد احللو وحممود حممد الطناحي، القـاهرة        : ، حتقيق )هـ٧٧١
  .ت. الكتب العربية د

إحـسان  . د: ، حتقيـق  )هـ٤٧٦: ت( طبقات الفقهاء، أليب إسحاق الشريازي       -٢٢٠
  . هـ١٩٧٨عباس، بريوت، دار الرائد العريب، 

بريوت، . ط. ، د )هـ٢٣٠: ت) (كاتب الواقدي (الطبقات الكربى حملمد بن سعد       -٢٢١
  . م١٩٥٧هـ، ١٣٧٧دار بريوت، ودار صادر، 

طرائق احلكم املتفق عليها واملختلف فيها يف الشريعة اإلسالمية، للدكتور سعيد بـن      -٢٢٢
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥، جدة، مكتبة الصحابة، ٢: درويش الزهراين، ط

 :ت(الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، لشمس الـدين ابـن قـيم اجلوزيـة،                -٢٢٣
  .ت. حممد مجيل غازي، القاهرة، مطبعة املدين، د. د: ط، حتقيق. ، د)هـ٧٥١

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض، إلبراهيم بن عبد اهللا بن إبراهيم، نشر علـى               -٢٢٤
  .ت.نفقة امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رمحه اهللا، د

، ١: ، ط )ن السادس من علماء القر  (عقائد الثالث والسبعني فرقة، أليب حممد اليمين         -٢٢٥
حممد بن عبد اهللا زربان الغامدي، املدينة املنـورة، مكتبـة العلـوم واحلكـم،         . د: حتقيق
  .هـ١٤١٤

: ، بتحقيـق  ٢: ، ط )هـ٢٤٣: ت(العقل وفهم القرآن، للحارث بن أسد احملاسيب         -٢٢٦
  . م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨حسني القوتلي، دار الكندي ودار الفكر، 

عظم أيب حنيفة النعمان، حملمد بن يوسف الصاحلي        عقود اجلمان يف مناقب اإلمام األ      -٢٢٧
  . ط، املدينة املنورة، مكتبة اإلميان. ، د)هـ٩٤٢: ت(الدمشقي الشافعي 

عقدية أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم، للدكتور ناصر بـن          -٢٢٨
  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣، الرياض، مكتبة الرشد، ١: علي الشيخ، ط

: ت(حاب احلديث، أليب عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين    عقيدة السلف أص   -٢٢٩
بدر بن عبد اهللا البدر، املدينة املنورة، مكتبة الغربـاء األثريـة،   : ، حتقيق٢: ، ط )هـ٤٤٩
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥

ابـن  (العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، أليب الفرج عبد الرمحن بن علي اجلوزي              -٢٣٠
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الشيخ خليل امليس، بريوت، دار الكتب العلمية، : ، حتقيق١: ط، )هـ٥٩٧: ت) (اجلوزي
  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣

: ت(العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للحافظ أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين              -٢٣١
حمفوظ الرمحن زين اهللا الـسلفي، الريـاض، دار طيبـة،           . د: ، حتقيق ١: ، ط )هـ٣٨٥
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥

، ٢: نية قرون، للشيخ عبد اهللا بن عبد الـرمحن آل بـسام، ط            علماء جند خالل مثا    -٢٣٢
  . هـ١٤١٩الرياض، دار العاصمة، 

، للقاضي أيب بكر  العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب            -٢٣٣
حمب الدين اخلطيـب، بـريوت، دار       : ط، حتقيق . ، د )هـ٥٤٣: ت(ابن العريب املالكي    

  . م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦الكتب العلمية، 
حـسن  : ط، حتقيـق .  غاية املرام يف علم الكالم، لـ علي بن أيب علي اآلمدي، د           -٢٣٤

  . هـ١٣٩١حممود عبد اللطيف، القاهرة، الس األعلى للشئون اإلسالمية، 
 غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين احلسن بن حممد القمي النيـسابوري             -٢٣٥
ة عوض، مصر، شـركة مكتبـة ومطبعـة    إبراهيم عطو : ، حتقيق ١: ، ط )هـ٧٢٨: ت(

  . م١٩٦٢هـ، ١٣٨١مصطفى البايب احلليب وأوالده، 
 غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر البن جنيم، لـ أمحد بـن حممـد                -٢٣٦

  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، بريوت، دار الكتب العلمية، ١: احلموي، ط
 أيب املعايل عبد امللـك بـن        إلمام احلرمني ) غياث األمم يف التياث الظُّلَم    ( الغياثي   -٢٣٧

عبد العظيم الديب، قطـر، الـشئون   . د: ، حتقيق١: ، ط )هـ٤٧٨: ت(اهللا اجلويين    عبد
  . هـ١٤٠٠الدينية، 

ـ ٨٢٧: ت (-ابـن البـزاز  - الفتاوى البزازية حلافظ الدين حممد الكردري   -٢٣٨ ، )هـ
  . م١٩٧٣، هـ١٣٩٣، تركيا، املكتبة اإلسالمية، ٣: مطبوعة امش الفتاوى اهلندية، ط

، والـشيخ   )هـ١٤٢٠: ت( فتاوى مهمة لعموم األمة، للشيخ عبد العزيز بن باز           -٢٣٩
، ١: إبراهيم بن عثمـان الفـارس، ط      : ، مجع )هـ١٤٢١: ت(حممد بن صاحل العثيمني،     

  . هـ١٤١٣دار العاصمة، : الرياض
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، )هـ٨٥٢: ت( فتح البار شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقالين،           -٢٤٠
مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، وحممد فؤاد عبد الباقي، وحمب              : قيقحت. ط. د

  .ت. الدين اخلطيب، بريوت، دار املعرفة، د
 فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد                -٢٤١

  .ت.ط، بريوت، دار املعرفة، د. ، د)هـ١٢٩٩: ت(عليش 
لى اهلداية شرح البداية، لـ كمال الدين حممد بـن عبـد الواحـد               فتح القدير ع   -٢٤٢

، مصر، شـركة مكتبـة      ١: ، ط )هـ٨٦١: ت(السيواسي املعروف بابن اهلمام احلنفي      
  . م١٩٧٠هـ، ١٣٨٩ومطبعة مصطفى البايب احلليب، 

، )هـ٧٧٤: ت(، للحافظ عماد الدين بن كثري الدمشقي        )النهاية( الفنت واملالحم    -٢٤٣
  . هـ١٣٨٨الشيخ إمساعيل األنصاري، الرياض، مؤسسة النور، : قيق، حت١: ط
ـ ٤٢٩: ت( الفرق بني الفرق، لـ عبد القاهر بن طاهر البغدادي،           -٢٤٤ ، ٢: ، ط )هـ

  . م١٩٧٧بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، 
 فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها، للدكتور غالب بـن              -٢٤٥

  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٤، مكتبة لينة، )مصر(ور ، دمنه١: علي العواجي، ط
، لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس        )أنوار الربوق يف أنواء الفروق    ( الفروق   -٢٤٦

  .ت. بريوت، عامل الكتب، د. ط. ، د)هـ٦٨٤: ت(القرايف 
: ت( الفصل يف امللل واألهواء والنحل، أليب حممد علي بن أمحد بن حزم الظاهري               -٢٤٧

عبد الرمحن عمرية، بـريوت، دار      . حممد إبراهيم نصر، ود   . د:  حتقيق ط،. ، د )هـ٤٥٦
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥اجليل، 

: ط، حتقيق . ، د )هـ٥٠٥: ت( فضائح الباطنية، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل          -٢٤٨
  .ت. عبد الرمحن بدوي، الكويت، حويل، مؤسسة دار الكتب الثقافية، د

: ، بتحقيـق  ١: ، ط )هـ٢٤١: ت(د بن حنبل     فضائل الصحابة، أليب عبد اهللا أمح      -٢٤٩
وصي اهللا بن حممد عباس، بريوت، مؤسسة الرسالة ومكّة املكرمة، جامعـة أم القـرى،               

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣
مع شرحه للمال علـي القـاري،       ) هـ١٥٠: ت( الفقه األكرب لإلمام أيب حنيفة       -٢٥٠
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  . ١: هـ، ط١٤٠٤بريوت، دار الكتب العلمية، 
، دمـشق، دار الفكـر،      ٣: لته، للدكتور وهبة الزحيلـي، ط      الفقه اإلسالمي وأد   -٢٥١

  . م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩
 فقه الشيعة اإلمامية ومواضع اخلالف بينه وبني املذاهب األربعة، للدكتور علي أمحد      -٢٥٢

  . م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨، الكويت، مكتبة ابن تيمية، ١: السالوس، ط
، ١: ، ط )هـ٥٥٦: ت( الفقه النافع، أليب القاسم حممد بن يوسف السمرقندي،          -٢٥٣

  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١إبراهيم حممد العبود، الرياض، مكتبة العبيكان، . د: حتقيق
: ت( الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي لـ حممد بن احلسن احلجوي الفاسي،  -٢٥٤

عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، املدينة املنـورة، املكتبـة           : ، حتقيق ١: ، ط )هـ١٣٧٦
  . هـ١٣٩٦العلمية، 

: ، ط )هـ٨١٧: ت( القاموس احمليط، د الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي،           -٢٥٥
  . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، بريوت، مؤسسة الرسالة، ٢
: ت( قواطع األدلة يف أصول الفقه، أليب املظفَّر منـصور بـن حممـد الـسمعاين            -٢٥٦

، علي بن عباس احلكمـي    . عبد اهللا بن حافظ احلكمي، ود     . د: ، حتقيق ١: ، ط )هـ٤٨٩
  . م١٩٩٨هـ، ١٤١٨

. ، د )هـ٦٦٠: ت( قواعد األحكام يف مصاحل األنام للعز بن عبد السالم السلميي            -٢٥٧
  .ت. ط، مصر، املكتبة التجارية الكربى، د

ط، . ، د )هـ٧٤١( القوانني الفقهية، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن جزي الكليب             -٢٥٨
  . م١٩٢٦هـ، ١٣٤٤تونس، مطبعة النهضة، 

اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، ملوفق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسي             الكايف يف فقه     -٢٥٩
زهري الشاويش، دمشق وبريوت، املكتـب اإلسـالمي،        : ، حتقيق ٥: ، ط )هـ٦٢٠: ت(

  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨
: ت( الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، أليب عمر يوسف بن عبد الـرب القـرطيب                 -٢٦٠

  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩ن، .  أحيد املوريتاين، دحممد. د: ، حتقيق١: ، ط)هـ٤٦٣
حيىي خمتار غزاوي، بريوت،    : ، حتقيق ٣:  الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي، ط       -٢٦١
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  . هـ١٤٠٩دار الفكر، 
. بريوت، دار الفكـر، د    . ط. ، د )هـ٧٤٨( الكبائر، للحافظ مشس الدين الذهيب       -٢٦٢
  .ت
٢٦٣-       لَّ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الربجو زمام أئمة حممد بن إسحاق بن       إل -ع

ط، مراجعة وتعليق، حممد خليل هـراس، بـريوت، دار الكتـب العلميـة،              . خزمية، د 
  . م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨

، حيـدر   ١: ، ط )هـ٣٥٤: ت( كتاب الثقات، أليب حامت حممد بن حبان البسيت          -٢٦٤
  . م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠آباد، جملس دائرة املعارف العثمانية، 

، )هـ٣٢٧: ت(حافظ عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي،  كتاب اجلرح والتعديل، لل   -٢٦٥
  . هـ١٣٧١عبد الرمحن بن حيىي املعلمي، بريوت، دار الكتب العلمية، : ، حتقيق١: ط
 كتاب الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، لربهان الدين إبراهيم بـن              -٢٦٦

  .ت. ، بريوت، دار الكتب العلمية، د)هـ٧٩٩(فرحون اليعمري، 
: ت(اب الضعفاء واملتروكني، أليب الفرج عبد الرمحن بن علي بـن اجلـوزي              كت -٢٦٧

  .ت. أيب الفداء عبد اهللا القاضي، بريوت، دار الكتب العلمية، د: ط، حتقيق. ، د)هـ٥٩٧
كتاب اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني، أليب حامت حممد بن حبان البسيت             -٢٦٨
  . هـ١٤٠٢دار الوعي، : د إبراهيم زايد، حلبحممو: ، حتقيق٢: ، ط)هـ٣٥٤: ت(
: ت( الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، لعبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف               -٢٦٩

  . خمتار أمحد الندوي: ، حتقيق١: هـ، ط١٤٠٣، بومبائي، الدار السلفية، )هـ٢٣٥
، ١: ، ط )هـ٥٩٧: ت( كتاب املوضوعات، أليب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي          -٢٧٠

  . م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦عبد الرمحن حممد عثمان، املدينة املنورة، املكتبة السلفية، : حتقيق
، أليب الفضل ابن الرضا الربقعي،      )نقض كتاب أصول الكايف للكليين    ( كسر الصنم    -٢٧١

عمر بن حممود أبو عمر، عمـان،  : ، علق عليه١: ترمجة عبد الرحيم مال زاده البلوشي، ط   
  . م١٩٩٨ هـ،١٤١٩دار البيارق، 

هـالل  : ط، حتقيق .  كشاف القناع عن منت اإلقناع، ملنصور بن يونس البهويت، د          -٢٧٢
  .ت. مصيلحي هالل، الرياض، مكتبة النصر احلديثة، د
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 كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، إلمساعيل             -٢٧٣
أمحد القـالش، بـريوت،    : ، حتقيق ٤: ، ط )هـ١١٦٢: ت(بن حممد العجلوين اجلراحي     

  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، 
، »حاجي خليفة « كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ملصطفى بن عبد اهللا            -٢٧٤

  . حممد شرف الدين ورفعت بيلكه الكليسي: ط، حتقيق. بريوت، مكتبة املثىن، د
: ت(دي  الكفاية يف علم الرواية، للحافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيـب البغـدا             -٢٧٥

  .هـ١٣٥٧حيدر آباد، إدارة مجعية دائرة املعارف العثمانية، . ط. ، د)هـ٤٦٣
 الكليات، معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أليب البقاء أيوب بـن موسـى              -٢٧٦

عدنان درويش، وحممد املـصري،     . د: حتقيق. ط. ، د )هـ١٠٩٤: ت(احلسيين الكفوي   
  . م١٩٧٦دمشق، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، 

 لسان احلكّام يف معرفة األحكام، إلبراهيم بن أيب اليمن، املعروف بـابن الـشحنة               -٢٧٧
هــ،  ١٣٩٣، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده،          ٢: احلنفي، ط 
  . م١٩٧٣

علي شـريي،   : ، بتحقيق ٢: ، ط )هـ٧١١( لسان العرب، البن منظور اإلفريقي       -٢٧٨
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢لعريب، بريوت، دار إحياء التراث ا

ـ ٨٥٢: ت( لسان امليزان، للحافظ ابن حجر العسقالين،     -٢٧٩ ، بـريوت،  ٢: ، ط)هـ
، القـاهرة، دار الكتـاب      ١: م، و ط  ١٩٧١هـ،  ١٣٩٠مؤسسة األعلمي للمطبوعات،    

  .ت. اإلسالمي، د
ـ ٤٧٦: ت( اللمع يف أصول الفقه، أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي            -٢٨٠ ، )هـ
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥ار الكتب العلمية، ، بريوت، د١: ط
حممد . عبد العزيز الرومي، ود   :  مؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب، مجع        -٢٨١

  .ت. سيد حجاب، الرياض، جامعة اإلمام، د. بلتاجي، و د
 املباحث الفرضية يف املواريث والوصية على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، للشريف             -٢٨٢

  . هـ١٤٢٠، املدينة املنورة، دار املآثر، ١: السباعي، طحممد حممود بن خليفة 
ـ ٨٨٤( املبدع يف شرح املقنع، إلبراهيم بن حممد بن مفلح الدمشقي         -٢٨٣ ط، . ، د)هـ
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  .ت. دمشق وبريوت، املكتب اإلسالمي، د
  .ت. ، بريوت، دار املعرفة، د٣:  املبسوط، لشمس الدين السرخسي، ط -٢٨٤
ـ ٨٠٧ت(افظ علي بن أيب بكر اهليثمـي         جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للح     -٢٨٥ ، )هـ

  .هـ١٣٥٢ط، القاهرة، مكتبة القدسي، . احلافظني العراقي وابن حجر، د: بتحرير
ـ ٦٧٦: ت( اموع شرح املهذَّب، أليب زكريا حيىي بن شرف النووي           -٢٨٦ : ، ط )هـ
  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٧حممود مطرجي، بريوت، دار الفكر، . د: ، حتقيق١
سالم أمحد بن تيمية، مجع وترتيب، عبد الرمحن بن حممد بن            جمموع فتاوى شيخ اإل    -٢٨٧

قاسم وابنه حممد، الرياض، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد،             
  . هـ١٤١٦

 جمموعة رسائل ابن عابدين، حملمد أمني أفندي الشهري بابن عابدين، دون بيانـات              -٢٨٨
  . النشر

. ط، دار الفكر د. ، د)هـ٤٥٦ت( حزم الظاهري  احمللّى باآلثار، لعلي بن أمحد بن -٢٨٩
  .ت
حمب الـدين   : حتقيق. ط. خمتصر التحفة االثين عشرية، حملمود شكري األلوسي، د        -٢٩٠

  . هـ١٣٧٣اخلطيب، القاهرة، املطبعة السلفية، 
 خمتصر اخلرقي من مسائل اإلمام املبجل أمحد بن حممد بن حنبل، أليب القاسم عمر               -٢٩١

زهري الشاويش، بـريوت، املكتـب      : ، حتقيق ٣: ، ط )هـ٣٣٤: ت(بن احلسني اخلرقي    
  . هـ١٤٠٣اإلسالمي، 

: ، طبعة جديدة، حتقيق)هـ٧٦٩: ت( خمتصر خليل، لـ خليل بن إسحاق املالكي        -٢٩٢
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥أمحد علي حركات، بريوت، دار الفكر، 

ـ ٤٥٨: ت( املدخل إىل السنن الكربى، للحافظ أيب بكر البيهقـي،           -٢٩٣ ، ٢، ط )هـ
  .هـ١٤٢٠حممد ضياء الرمحن األعظمي، الرياض، مكتبة أضواء السلف، . د. أ: قيقحت
 املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، لـ عبد القادر بن أمحـد بـن بـدران                  -٢٩٤

هـ، وطبعة أخرى ١٤٠٥، بريوت، مؤسسة الرسالة، ٣: ، ط)هـ١٣٤٦: ت(الدمشقي، 
  .هـ١٤١٩إلمام بالرياض، جامعة ا: بتحقيق الدكتور عبد اهللا التركي، ونشر
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، بريوت،  ١٢:  املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، للدكتور عبد الكرمي زيدان، ط         -٢٩٥
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٦مؤسسة الرسالة، 

ط، بـريوت، دار    . ، د )رواية سحنون عن ابن قاسم    ( املدونة الكربى لإلمام مالك      -٢٩٦
  . م١٩٩١هـ، ١٤١١الفكر، 

: ت(ر، للشيخ حممـد األمـني الـشنقيطي          مذكرة أصول الفقه على روضة الناظ      -٢٩٧
  .ت. ط، بريوت، دار القلم، د. ، د)هـ١٣٩٣

ـ ٤٥٦: ت( مراتب اإلمجاع، أليب حممد علي بن حزم الظـاهري،           -٢٩٨ ط، . ، د )هـ
  .ت. بريوت، دار الكتب العلمية، د

، )املـرابط ( مراقي السعود إىل مراقي السعود، حملمد األمني بن أمحد زيدان اجلكين             -٢٩٩
حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي، القاهرة، مكتبة ابـن تيميـة،            . د: ق، حتقي ١: ط

  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣
 أهل اجلاهلية، للشيخ حممد بن عبـد        مسائل اجلاهلية اليت خالف فيها رسول اهللا         -٣٠٠

ب، دار الوطن   . ، د ٣: حممود شكري األلوسي، ط   : ، وسعها )هـ١٢٠٦: ت(الوهاب،  
  .ت. للنشر واإلعالم، د

سائل املشتركة بني أصول الفقه وأصول الدين، للدكتور حممد العروسـي عبـد              امل -٣٠١
  . م١٩٩٠هـ، ١٤١٠، جدة، دار حافظ للنشر والتوزيع، ١: القادر، ط

عبـد  :  املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل يف العقيدة، مجع ودراسة            -٣٠٢
  .م١٩٩١هـ، ١٤١٢، الرياض، دار طيبة، ١: اإلله بن سلمان األمحدي، ط

 املستدرك على الصحيحني، أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلـاكم النيـسابوري               -٣٠٣
مصطفى عبد القادر عطا، بـريوت، دار الكتـب العلميـة،         : ، حتقيق ١: ، ط )هـ٤٠٥(

  . م١٩٩٠هـ، ١٤١١
. ، د)هـ٥٠٥: ت( املستصفى من علم األصول، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل      -٣٠٤

  .هـ١٣٩١مد مصطفى أبو الِعال، مصر مكتبة اجلندي، حم: ط، حتقيق
، بريوت، املكتب اإلسالمي،    ٢: ، ط )هـ٢٤١: ت( املسند لإلمام أمحد بن حنبل،       -٣٠٥

، بريوت،  ١: شعيب األرنؤوط وآخرين، ط   : م، وطبعة أخرى بتحقيق   ١٩٧٨هـ،  ١٣٩٨
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  ). هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة، 
ن أيب الربكات، وشهاب الـدين أيب       جمد الدي ( املسودة يف أصول الفقه، آلل تيمية        -٣٠٦

شهاب الدين أيب العباس أمحد بـن       : ، مجع )احملاسن، وتقي الدين شيخ اإلسالم أيب العباس      
حممد حميي الدين عبـد احلميـد،       : ط، حتقيق . ، د )هـ٧٤٥: ت(حممد احلراين الدمشقي    
  .ت. القاهرة، مطبعة املدين، د

حممـد  : ، حتقيـق ٢: يب التربيزي، ط مشكاة املصابيح، لـ حممد بن عبد اهللا اخلط  -٣٠٧
  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩ناصر الدين األلباين، بريوت، املكتب اإلسالمي، 

رسالة علمية  (دراسةً ونقدا، لـ عبد الرزاق بن عبد ايد األرو          - مصادر النصرانية    -٣٠٨
  ). يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

ط، املدينـة   . ، د )هـ١٣٩٣: ت(قيطي   املصاحل املرسلة، للشيخ حممد األمني الشن      -٣٠٩
  .ت. املنورة، اجلامعة اإلسالمية، د

الـرمحن   حبيب: ، حتقيق ٢:  املصنف، أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، ط         -٣١٠
املكتب : األعظمي، من منشورات الس العلمي جبنوب أفريقيا واهلند وباكستان، وتوزيع         

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣اإلسالمي، 
، الريـاض، مكتبـة     ٣: أصوهلم اخلمسة، لـ عواد بن عبد اهللا املعتق، ط         املعتزلة و  -٣١١

  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٧الرشد، 
ط، بريوت، دار   . ، د )هـ٦٢٦: ت( معجم البلدان، لياقوت بن عبد اهللا احلموي         -٣١٢

  . م١٩٥٧هـ، ١٣٧٦صادر، 
حممـود  . د: ، حتقيـق  ١: ، ط )هـ٣٦٠: ت( املعجم األوسط، للحافظ الطرباين      -٣١٣

  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥رياض، مكتبة املعارف، الطّحان، ال
: ، ط )هـ٣٦٠: ت( املعجم الكبري، للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين           -٣١٤
محدي عبد ايد السلفي، بغداد، وزارة األوقاف والشئون الدينيـة بـالعراق،            : ، حتقيق ٢

  . هـ١٤٠٤
. قلعجـي، ود  حممـد رواس    . د. أ: ، وضع ) إنكليزي -عريب  ( معجم لغة الفقهاء     -٣١٥

  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨دار النفائس، : ، بريوت٢: حامد صادق قنيـيب، ط
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ط، .  معجم املؤلفني، تراجم مصنفي الكتب العربية، لـ عمر رضـا كحالـة، د             -٣١٦
  .ت. بريوت، مكتبة املثىن، ودار إحياء التراث العريب، د

، ١: ، ط )هـ٧٤٨: ت( املعجم املختص باحملدثني، للحافظ حممد بن أمحد الذهيب          -٣١٧
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨حممد احلبيب اهليلة، الطائف، مكتبة الصديق، . د: حتقيق

 معجم مصطلحات احلديث ولطائف األسانيد، للدكتور حممـد ضـياء الـرمحن             -٣١٨
  . م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، الرياض، مكتبة أضواء السلف، ١: األعظمي، ط

، القاهرة،  ٣: باقي، ط  املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، لـ حممد فؤاد عبد ال          -٣١٩
  . م١٩٩١هـ، ١٤١١دار احلديث، 

: ، ط )هـ٣٩٥: ت( معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا            -٣٢٠
عبد السالم حممد هارون، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللـيب            : ، حتقيق ٢

  . هـ١٣٩١وأوالده، 
  . م١٩٨٩بول، دار الدعوة، ط، استنا. املعجم الوسيط، لعدد من األساتذة، د -٣٢١
، )هـ٥٣٦: ت( املعلِّم بفوائد مسلم، أليب عبد اهللا حممد بن علي بن عمر املازري              -٣٢٢
  . م١٩٩٢الشيخ حممد الشاذيل النيفر، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، : ، حتقيق٢: ط
ـ ٤٢٢( املعونة على مذهب عامل املدينة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي،      -٣٢٣ . ، د)هـ
  .ت. حميش عبد احلق، مكّة املكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، د: قحتقي. ط
 املعيار املعرب، واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب، ألمحد            -٣٢٤

حممد . مجاعة من الفقهاء، بإشراف د    : حتقيق. ط. ، د )هـ٩١٤: ت(بن حيىي الونشريسي    
  . م١٩٨١ـ، ه١٤٠١حجي، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 

: ، بتحقيق ٣: ، ط )هـ٦٢٠: ت( املغين، ملوفق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسي،          -٣٢٥
هــ،  ١٤١٧عبد الفتاح احللو، الرياض، دار عـامل الكتـب،       . عبد اهللا التركي، و د    . د

  . م، وطبعة دار الفكر١٩٩٧
ط، . افعي، دمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حملمد اخلطيب الشربيين الش         -٣٢٦

  .ت. بريوت، دار الفكر، واملكتبة اإلسالمية، د
مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، لشمس الدين ابن قـيم اجلوزيـة          -٣٢٧
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  .ت. دار الفكر، د. ب. د. ط. ، د)هـ٧٥١: ت(
: ت(املفردات يف غريب القرآن، أليب القاسم احلسني بن حممد الراغب األصـفهاين          -٣٢٨

حممد سيد كيالين، مصر، شركة مصطفى البايب احلليب        : طبعة األخرية، حتقيق  ، ال )هـ٥٠٢
  . م١٩٦١هـ، ١٣٨١وأوالده، 

مقاصد الشريعة اإلسالمية، لـ حممد الطاهر بن عاشور، تونس، الشركة التونـسية             -٣٢٩
  .ت. للتوزيع، د

مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية، للدكتور حممد سعد بن أمحـد         -٣٣٠
  . م١٩٩٨، )هـ١٤١٨، الرياض، دار اهلجرة، ١: ليويب، طا
: ، ط )هـ٣٢٤: ت(مقاالت اإلسالميني واختالف املصلّني، أليب احلسن األشعري         -٣٣١
حممد حميي الدين عبد احلميد، املدينة املنـورة، مكتبـة العلـوم واحلكـم،              : ، بتحقيق ٢

  . م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩
، بـريوت،   ٥: دون احلضرمي، ط  مقدمة ابن خلدون، لعبد الرمحن بن حممد بن خل         -٣٣٢

  . م١٩٨٤دار القلم، 
 رزق اهللا بن عبد الوهاب بن عبد العزيز، يف عقيدة اإلمام -مقدمة أيب حممد التميمي  -٣٣٣

  ). مطبوعة يف آخر طبقات احلنابلة البن أيب يعلى(أمحد 
، الريـاض،  ١: مقدمة يف الفقه، للدكتور سلميان بن عبد اهللا بن محود أبا اخليل، ط    -٣٣٤
  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨ر العاصمة، دا
ـ ٥٤٨( امللل والنحل، أليب الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين           -٣٣٥ ، ١: ، ط )هـ

  . م١٩٩٠هـ، ١٤١٠أمحد فهمي حممد، بريوت، دار الكتب العلمية، : تصحيح
، ١: ، ط)هـ٦٩٥: ت( املمتع يف شرح املقنع، لزين الدين املنجي التنوخي احلنبلي           -٣٣٦

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨لك بن عبد اهللا بن دهيش، بريوت، دار خضر، عبد امل. د: حتقيق
 منار السبيل يف شرح الدليل على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، إلبراهيم بن حممـد      -٣٣٧

زهري الشاويش، بريوت ودمشق، املكتب اإلسـالمي،  : ، حتقيق٥: بن سامل بن ضويان، ط    
  . م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢

: ت(شمس الـدين بـن قـيم اجلوزيـة،           املنار املنيف يف الصحيح والضعيف، ل      -٣٣٨
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هـ، ١٣٩٠عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، : ، حتقيق١: ، ط)هـ٧٥١
  . م١٩٧٠

، بـريوت، دار الكتـاب      )هـ٥٦٨: ت( مناقب أيب حنيفة، للموفق أمحد املكي        -٣٣٩
  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١العريب، 

بريوت، ) هـ٨٢٧: ت ( مناقب أيب حنيفة، حلافظ الدين حممد بن حممد الكردري         -٣٤٠
  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١دار الكتاب العريب، 

، )هـ٧٤٨: ت( مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه، للحافظ حممد بن أمحد الذهيب،  -٣٤١
حممد زاهد الكوثري وأيب الوفـا      : ط، حتقيق . حيدر آباد، جلنة إحياء املعارف النعمانية، د      

  . األفغاين
، )هـ٥٩٧: ت(فرج عبد الرمحن بن اجلوزي       مناقب اإلمام أمحد بن حنبل، أليب ال       -٣٤٢

  . الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي: ، حتقيق١: هـ، ط١٣٩٩مصر، مكتبة اخلاجني، 
، )هـ٦٠٤: ت) (حممد بن عمر بن احلسني( مناقب اإلمام الشافعي، للفخر الرازي  -٣٤٣
هـ، ١٤٠٦،  أمحد حجازي السقا، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية      . د: ، بتحقيق ١: ط

  . م١٩٨٦
ـ ٤٥٨: ت( مناقب الشافعي، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقـي           -٣٤٤ ، ١: ، ط )هـ

  . م١٩٧١هـ، ١٣٩١السيد أمحد صقر، القاهرة، مكتبة دار التراث، : حتقيق
: ت( املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، أليب الفرج عبد الرمحن بن علي بن اجلـوزي         -٣٤٥

د القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، بريوت، دار حممد عب: ، بتحقيق١: ، ط)هـ٥٩٧
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢الكتب العلمية، 

منحة املعبود يف ترتيب مسند الطيالسي أيب داود، ألمحد عبد الرمحن البنـا الـشهري       -٣٤٦
  . هـ١٤٠٠، بريوت، املكتبة اإلسالمية، ٢: بالساعايت، ط

، )هـ٥٠٥: ت(الغزايل،  املنخول يف تعليقات األصول، أليب حامد حممد بن حممد           -٣٤٧
  . حممد حسن هيتو، دون بيانات النشر: حتقيق

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، لشيخ اإلسالم أمحد بن تيميـة               -٣٤٨
  . م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦ن، . حممد رشاد سامل، د. د: ، بتحقيق١: ، ط)هـ٧٢٨: ت(
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عقيدة، للدكتور حممد بن عبـد       يف إثبات ال   -رمحه اهللا تعاىل  -منهج اإلمام الشافعي     -٣٤٩
  . هـ١٤١٩، الرياض، مكتبة أضواء السلف، ١: الوهاب العقيل، ط

العزيـز    يف إثبات العقيدة، لسعود بـن عبـد  -رمحه اهللا تعاىل-منهج اإلمام مالك    -٣٥٠
  . هـ١٤١٦، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ١: الدعجان، ط

اهللا تعاىل، خلالد بـن عبـد       منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد          -٣٥١
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٦، املدينة النبوية، مكتبة الغرباء األثرية، ١: اللطيف بن حممد نور، ط

: ت( منهج ودراسات آليات األمساء والصفات، للشيخ حممد األمـني الـشنقيطي             -٣٥٢
 . هـ١٤١٠، املدينة املنورة، اجلامعة اإلسالمية، ٣: ، ط)هـ١٣٩٣

. ب اإلمام الشافعي، أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، د          املهذّب يف فقه مذه    -٣٥٣
  .ت. ط، مصر، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه مبصر، د

 مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، أليب عبد اهللا حممد بن حممد املغريب احلطّـاب               -٣٥٤
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢، بريوت، دار الفكر، ٣: ، ط)هـ٩٥٤: ت(
  . هـ١٤١٦، الرياض، مؤسسة أعمال املوسوعة، ١: املية، ط املوسوعة العربية الع -٣٥٥
عبد العليم عبد العظـيم     .  املوسوعة يف أحاديث املهدي الضعيفة واملوضوعة، لـ د        -٣٥٦

هــ،  ١٤٢٠، مكّة املكرمة، املكتبة املكية، وبريوت، دار ابـن حـزم،            ١: البستوي، ط 
  . م١٩٩٩

ع، للدكتور إبراهيم بـن عـامر    موقف أهل السنة واجلماعة من أهل األهواء والبد    -٣٥٧
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، املدينة املنورة مكتبة الغرباء األثرية، ٢: الرحيلي، ط

عبـد  : منهاج السنة النبوية، إعداد   :  موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من الرافضة، يف        -٣٥٨
  . ـه١٤١١اهللا بن إبراهيم الشمسان، رسالة ماجستري باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 

، بـريوت،  )هـ٧٤٨: ت( ميزان االعتدال يف نقد الرجال، لشمس الدين الذهيب،          -٣٥٩
  . علي البجاوي وفتحية البجاوي: حتقيق. ت. دار الفكر العريب، وبريوت، دار املعرفة، د

حممـد  : ، حتقيق ١: ، ط )هـ٧٢٨: ت( النبوات، لشيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية،        -٣٦٠
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥ العريب، عبد الرمحن عوض، بريوت، دار الكتاب

 نصب الراية ألحاديث اهلداية، جلمال الدين أيب حممد عبد اهللا بن يوسف الزيلعـي               -٣٦١
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حممد عوامة، بريوت، مؤسسة الريان، وجـدة، دار        : ، بتحقيق ١: ، ط )هـ٧٦٢(احلنفي  
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨القبلة للثقافة اإلسالمية، 

. محد بن حممد املقّري التلمساين، د      نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب للشيخ أ        -٣٦٢
  . هـ١٣٨٨إحسان عباس، بريوت، دار صادر، . د: بتحقيق. ط
، ١: حممد عبد الرمحن مشيلـة األهـدل، ط       :  نكاح املتعة، دراسة وحتقيق، تأليف     -٣٦٣

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣دمشق، مؤسسة اخلافقني ومكتبتها، 
ادات املبارك بن حممد اجلزري      النهاية يف غريب احلديث واألثر، د الدين أيب السع         -٣٦٤
طاهر الزاوي وحممود الطناحي، مكة املكرمة،      : ط، حتقيق . ، د )هـ٦٠٦: ت) (ابن األثري (

  .ت. املكتبة الفيصلية، د
 النهي عن سب األصحاب وما فيه من اآلثام والعقاب، لضياء الدين أيب عبـد اهللا                -٣٦٥

حميي الدين جنيب،   : ، حتقيق ١ :، ط )هـ٦٤٣: ت(حممد بن عبد الواحد املقدسي احلنبلي       
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٣الكويت، مكتبة دار العروبة، وبريوت، دار ابن العماد، 

حممـد  : ، حتقيق )هـ١١٠٣: ت( النوافض للروافض، حملمد بن رسول الربزجني،        -٣٦٦
  . هـ١٤١٣هداية نور وحيد، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، رسالة دكتوراه، 

: ، حتقيـق ١:  أليب حممد عبد اهللا بن حممد األندلسي القحطاينّ، ط    نونية القحطاين،  -٣٦٧
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩حممد بن أمحد سيد أمحد، جدة، مكتبة السوادي، 

 نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار، حملمـد بـن علـي                -٣٦٨
  . م١٩٧٣ط، بريوت، دار اجليل، . ، د)هـ١٢٥٠: ت(الشوكاين 

ابن قيم - يف أجوبة اليهود والنصارى، لشمس الدين حممد بن أيب بكر   هداية احليارى  -٣٦٩
  .ت. ط، بريوت، دار الكتب العلمية، د. ، د)هـ٧٥١: ت (-اجلوزية

: ت(اهلداية شرح بداية املبتدي، لربهان الدين أيب احلسن علي بن أيب بكر املرغيناين               -٣٧٠
. طفى البايب احلليب وأوالده، د    ، الطبعة األخرية، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مص       )هـ٥٩٣
  .ت
، ١: اهلدية يف شرح الرحبية يف علم املواريث، للقاضي رشيد بن حممد القيـسي، ط        -٣٧١

  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٧سعد بن عبد اهللا بن سعد السعدان، الرياض، دار العاصمة، : حتقيق
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: ، ط)هـ٥١٣: ت( الواضح يف أصول الفقه، أليب الوفاء علي بن عقيل البغدادي،       -٣٧٢
  . هـ١٤٢٠عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، بريوت، مؤسسة الرسالة، . د: ، بتحقيق١
  .هـ١٤٠٢. ن. ط، د.  وجاء دور اوس، للدكتور عبد اهللا حممد الغريب، د -٣٧٣
: ط.  الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، للدكتور حممد صدقي بن أمحد البورنو            -٣٧٤
  . م١٩٩٠هـ، ١٤٢٠، الرياض، مكتبة املعارف، ٢
ـ ٥٠٥: ت( الوسيط يف املذهب، أليب حامد؛ حممد بن حممد الغزايل      -٣٧٥ ، ١: ، ط)هـ

دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، . ب. أمحد حممود إبراهيم وحممد حممد تامر، د   : حتقيق
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧

 الوالء والرباء يف اإلسالم من مفاهيم عقيدة السلف، لـ حممد بن سعيد القحطاين،              -٣٧٦
  .ت. ، الرياض، دار طيبة، د١: ط
 وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى، لـ نور الدين علي بن أمحد السمهودي الـشافعي     -٣٧٧
حممد حميي الدين عبد احلميد، بريوت، دار إحياء التراث         : ، حتقيق ٣: ، ط )هـ٩١١: ت(

  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١العريب، 
. د: ، بتحقيق١: ، ط)لدوريتاريخ ابن معني برواية ا( حيىي بن معني وكتابه التاريخ       -٣٧٨

أمحد حممد نور سيف، مكّة املكرمة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة             
  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، )سابقًا(امللك عبد العزيز 

هــ املوافـق    ٧/١٤٠٦ /١١، يف   »٢١٦٠« جريدة أخبار اليوم املصرية، العدد       -٣٧٩
  . م٢٢/٣/١٩٨٦

***  
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  كتب الرافضة: ثانيا
  :خطوطاتامل

  .  فصل اخلطاب يف حتريف كالم رب األرباب، حلسني بن حممد النوري الطربسي -٣٨٠
  :املطبوعات

، ١: أمحد الفهري، ط  /  اآلداب املعنوية للصالة، لروح اهللا اخلميين، تعريب وتعليق        -٣٨١
  . م١٩٨٤دمشق، طالس للدراسات والترمجة والنشر، 

، بريوت،  ٢: ، ط )هـ٤٦٠: ت( آمايل الشيخ الطوسي، حملمد بن احلسن الطوسي         -٣٨٢
  . م١٩٨١/ هـ١٤٠١مؤسسة الوفاء، 

 إثبات الوصية لإلمام علي بن أيب طالب، أليب احلسن علي بن احلسني املـسعودي               -٣٨٣
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩، بريوت، دار األضواء، ٢: ، ط)هـ٣٤٦: ت(اهلذيل 

ة من علماء الرافـض   ( االحتجاج أليب منصور أمحد بن علي بن أيب طالب الطربسي            -٣٨٤
  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية بقم، إيران: ، نشر)يف القرن السادس

مركز التحقيقـات   : ، نشر )هـ٤١٣ (-املفيد- اإلرشاد، حملمد بن حممد النعمان       -٣٨٥
  .الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية بقم، إيران

). هـ٤٦٠ :ت( االستبصار فيما اختلف فيه من األخبار حملمد بن احلسن الطوسي            -٣٨٦
  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية بقم، إيران: نشر
مركـز التحقيقـات    : ، نـشر  )هـ٤١٣: ت (-املفيد- اإلشراف، حملمد النعمان     -٣٨٧

  . الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية بقم، إيران
حممد جعفر : ، حتقيق٢:  أصل الشيعة وأصوهلا، حملمد احلسني آل كاشف الغطاء، ط -٣٨٨

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣الدين وحسن إمساعيل، بريوت، دار األضواء، مشس 
علي : ، حتقيق ٣: ، ط )هـ٣٢٩ت( األصول من الكايف، حملمد بن يعقوب الكليين         -٣٨٩

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥أكرب الغفاري، بريوت، دار األضواء، 
 -املفيـد - اإلعالم مبا اتفقت عليه اإلمامية من األحكام، حملمد بن حممد النعمـان              -٣٩٠
  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية بقم، إيران: ، نشر)ـه٤١٣ت(
. ط. ، د )هـ٤٦٠: ت( االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد، حملمد بن احلسن الطوسي          -٣٩١
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  .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩النجف، مطبعة اآلداب، 
 -الصدوق- إكمال الدين وإمتام النعمة، أليب جعفر حممد بن علي ابن بابويه القمي              -٣٩٢
  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية بقم، إيران: ، نشر)هـ٣٨١: ت(
 األلفني يف إمامة موالنا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، للحسن بن يوسف املطهر               -٣٩٣

  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية بقم، إيران: احللّي، نشر
علي بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي  اإلمامة والتبصرة من احلرية، أليب احلسن    -٣٩٤
حممد رضا احلسيين، بريوت، مؤسسة آل البيت إلحيـاء         : ، حتقيق ١: ، ط )هـ٣٢٩: ت(

  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧التراث، 
أمحد : ، حتقيق ٢: ، ط )هـ١١٠٤: ت( أمل اآلمل، حملمد بن احلسن احلر العاملي         -٣٩٥

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣احلسيين، بريوت، مؤسسة الوفاء، 
بريوت، مؤسـسة   . ط. ، د )هـ١١١٢: ت(نوار النعمانية، لنعمة اهللا اجلزائري       األ -٣٩٦

  .ت.األعلمي، د
: ت) (املفيـد ( أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات، حملمد بن حممـد النعمـان             -٣٩٧

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣بريوت، دار الكتاب اإلسالمي، . ط. ، د)هـ٤١٣
، ١: ، ط)هـ٢٦٠: ت(يسابوري اإليضاح، أليب حممد الفضل بن شاذان األزدي الن -٣٩٨

  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 
: ت( اإليقاظ من اهلجعة بالربهان على الرجعة، حملمد بن احلسن احلـر العـاملي               -٣٩٩

  .ت. هاشم الرسويل احملاليت، قم، املطبعة العلمية، د: تصحيح. ط. ، د)هـ١١٠٤
مركز : ، نشر )هـ٤١٣: ت) (املفيد(ان   إميان أيب طالب، حملمد بن حممد بن النعم        -٤٠٠

  .التحقيقات الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية بقم، إيران
، بريوت، ٢:  حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، حملمد باقر السي، ط -٤٠١

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣مؤسسة الوفاء، 
، طهران، ١، ط)هـ١١٠٧: ت( الربهان يف تفسري القرآن، هلاشم احلسيين البحراين  -٤٠٢

  .هـ١٤١٥مؤسسة البعثة، 
 بصائر الدرجات الكربى يف فضائل آل حممد، أليب جعفر حممد بن احلسن الـصفّار      -٤٠٣
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، طهـران، منـشورات     )كوجه باغي (احلاج مريزا حمسن    : حتقيق. ط. د) هـ٢٩٠: ت(
  .ت. األعلمي، د

هــ،  ١٤٠٦، بريوت، دار التعارف،     ٣:  تاريخ الغيبة الصغرى، حملمد الصدر، ط      -٤٠٤
  .م١٩٨٦

هــ،  ١٤٠٢، بريوت، دار التعـارف،      ٢ تاريخ الغيبة الكربى، حملمد الصدر، ط      -٤٠٥
  .م١٩٨٢

ـ ٤٦٠: ت( التبيان يف تفسري القرآن، أليب جعفر حممد بن احلسن الطوسي            -٤٠٦ ، )هـ
  .هـ١٤٠٩أمحد حبيب قصري العاملي، قم، مكتبة اإلعالم اإلسالمي، : ، حتقيق١ط
هاشم : ط، حتقيق . بن مسعود بن عياش السمرقندي، د      التفسري، أليب النضر حممد      -٤٠٧

  .ت. الرسويل احملاليت، ران، املكتبة العلمية اإلسالمية، د
من علماء الرافضة يف    ( تفسري فرات الكويف، أليب القاسم فرات بن إبراهيم الكويف،           -٤٠٨

  .ق١٤١٠، طهران، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، ١، ط)عهد الغيبة الصغرى
ـ ١٢٤٢: ت(، لـ عبد اهللا شـرب       )تفسري شرب ( القرآن الكرمي    تفسري -٤٠٩ ، ١، ط )هـ

  .هـ١٤١٢بريوت، دار البالغة للطباعة والنشر والتوزيع، 
من علماء الرافـضة يف القـرن      ( تفسري القمي، أليب احلسن علي بن إبراهيم القمي          -٤١٠

  .هـ١٣٨٧مكتبة اهلدى، . ب. طيب املوسوي اجلزائري، د: حتقيق. ط. ، د)الرابع
ـ ١١١٢ت( تفسري نور الثقلني، لـ عبد علي بن مجعة العروسي احلويزي،            -٤١١ ، )هـ
  .ت. ، قم، املطبعة العلمية، د٢ط
قـم،  . ط. ، د)الـشريف املرتـضى   ( ترتيه األنبياء، لـ علي بن احلسني املوسوي         -٤١٢

  .منشورات الشريف الرضى
ـ ٤٦٠ت( ذيب األحكام يف شرح املقنعة، حملمد بن احلسن الطوسي           -٤١٣ ، ٣، ط)ـه

  .هـ١٣٩٠حسن املوسوي اخلرسان، ران، دار الكتب اإلسالمية، : حتقيق
. ، د )هـ٣٨١ت( التوحيد، أليب جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي             -٤١٤

  .ت. هاشم احلسيين الطهارين، بريوت، دار املعرفة، د: ط، حتقيق
ـ حممد مهـدي مشـس       ظروفها االجتماعية وآثارها اإلنسانية، ل     - ثورة احلسني    -٤١٥
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  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١، بريوت، دار التعارف للمطبوعات، ٦الدين، ط
  . الثورة البائسة، للدكتور موسى املوسوي، دون بيانات النشر -٤١٦
مركـز  :  نـشر  -الصدوق- اخلصال، أليب جعفر حممد بن علي ابن بابويه القمي           -٤١٧

  .التحقيقات الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية بقم، إيران
) من علماء الرافضة يف القرن الرابع(إلمامة، حملمد بن جرير بن رستم الطربي  دالئل ا -٤١٨
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، بريوت، مؤسسة األعلمي، ٢ط
، بريوت، دار األضواء، ٢ الذريعة إىل تصانيف الشيعة، للشيخ آقا بزرك الطهراين، ط -٤١٩
  .ت. د
ء، مكتبـة  ، كربال٢: ، ط)هـ١٢٤١ت( الرجعة، ألمحد بن زين الدين األحسائي   -٤٢٠

  .ت. العالمة احلائري العامة، د
، حملمد بن حممد بن النعمـان       »حنن معاشر األنبياء ال نورث    « رسالة حول حديث     -٤٢١
  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية بقم، إيران: ، نشر)هـ٤١٣ت) (املفيد(
مركـز  : ، نشر )هـ٤١٣ت) (املفيد( رسالة يف املتعة، حملمد بن حممد بن النعمان          -٤٢٢

  .التحقيقات الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية بقم، إيران
 روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسادات، حملمد باقر املوسوي اخلوانـساري            -٤٢٣

  .م١٩٩١هـ، ١٤١١الدار اإلسالمية، : ، بريوت١األصبهاين، ط
  . زبدة األحكام، آلية اهللا اخلميين، دون بيانات نشر -٤٢٤
) هـ١٣٣١(ا لفقه الناصب، حملمد باقر الطباطبائي احلائري         السهم الثاقب يف رد م     -٤٢٥
عبـد اهللا   : ، بتحقيـق  ١ ط -ضمن صب العذاب على من سب األصحاب لأللوسـي        -

  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧البخاري، الرياض، مكتبة أضواء السلف، 
احملقـق احللّـي   -شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، جلعفر بن احلسن اهلذيل   -٤٢٦
  .ت. حممد جواد مغنية، بريوت، دار مكتبة احلياة، د: حتقيق. ط. ، د)هـ٦٧٦: ت(
.  شرح ج البالغة اجلامع خلطب ورسائل وحكم أمري املؤمنني، البن أيب احلديد، د             -٤٢٧
  .ت. دار األندلس، د: بريوت. ط
هــ،  ١٣٩٩، بريوت، دار اآلثـار،      ٢ الشيعة يف التاريخ، حملمد حسني الزين، ط       -٤٢٨
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  .م١٩٧٩
، بـريوت،  ٣قائدهم وأحكامهم، لـ أمري حممد الكاظمي القزويين، ط        الشيعة يف ع   -٤٢٩

  .م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧دار الزهراء، 
. ط. ، للدكتور موسى املوسوي، د)الصراع بني الشيعة والتشيع( الشيعة والتصحيح   -٤٣٠
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨. ن. د
، بريوت، دار ومكتبة اهلـالل،      ٥: الشيعة واحلاكمون، لـ حممد جواد مغنيذة، ط       -٤٣١
  .م١٩٨١ار اجلواد، ود
للموىل حمسن امللقّـب، بــ الفـيض    ) تفسري الصايف( الصايف يف تفسري كالم اهللا       -٤٣٢

  .ت. دار املرتضى للنشر، د: ، مشهد١، ط)هـ١٠٩١: ت(الكاشاين 
 الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي، لعلي بن يونس العاملي النبـاطي البياضـي             -٤٣٣
املكتبة املرتـضوية إلحيـاء     . ب. البهبودي، د حممد الباقر   : ، حتقيق ١، ط )هـ٨٧٧: ت(

  .هـ١٣٨٤تراث اجلعفرية، 
  .ت. مطبوعات النجاح، د: القاهرة. ط.  عقائد اإلمامية، لـ حممد رضا املظفر، د -٤٣٤
. ط. د). هـ٣٨١ت (-الصدوق- علل الشرائع، حملمد بن علي ابن بابويه القمي          -٤٣٥

  .م١٩٦٦هـ، ١٣٨٥رية، املكتبة احليد: حممد صادق حبر العلوم، النجف: تقدمي
من علماء الرافـضة يف القـرن الثالـث    ( فرق الشيعة، للحسن بن موسى النوخبيت       -٤٣٦

  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، بريوت، دار األضواء، ٢: ، ط)اهلجري
، حتقيق، علي أكـرب  ٣، ط)هـ٣٢٩: ت( فروع الكايف، حملمد بن يعقوب الكليين       -٤٣٧

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الغفاري، بريوت، دار األضواء، 
: ت) (املفيـد (فصول املختارة من العيون واحملاسن، حملمد بن النعمان العكـربي            ال -٤٣٨

، بـريوت، دار    ٤، ط )الشريف املرتضى، علي بن احلسني املوسوي     : اختارها(،  )هـ٤١٣
  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥األضواء، 

، بـريوت، دار اجلـواد،      ٨الفقه على املذاهب اخلمسة، حملمد جـواد مغنيـة، ط          -٤٣٩
  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤

الـشيخ  : ، تعليـق  ١ ط -أيب الفرج حممد بن أيب يعقوب     -هرست، البن الندمي     الف -٤٤٠
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  .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨هـ، وطبعة عام ١٤١٥إبراهيم رمضان، بريوت، دار املعرفة، 
: تصحيح. ط. ، د)هـ٤٦٠: ت( الفهرست، أليب جعفر حممد بن احلسن الطوسي     -٤٤١

  .ت. منشورات الشريف، الرضى، د: حممد صادق آل حبر العلوم، قم
. ن. ، د٢أمحد احلـسيين، ط :  القرآن يف اإلسالم، حملمد حسني الطباطبائي، تعريب     -٤٤٢

  . م١٩٨٥٢هـ، ١٤٠٢
: ت( كتاب الرجال، أليب العباس أمحد بن علـي النجاشـي األسـدي الكـويف                -٤٤٣

: مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية، وطبعة أخرى بتحقيـق        : قم). هـ٤٥٠
  .هـ١٤٠٨دار األضواء، :  بريوت،١حممد جواد النائيين، ط

، للحسن بن يوسف بن علي بن املطهر احللي         )رجال العلّامة احللّي  ( كتاب الرجال    -٤٤٤
حممد صادق حبر العلوم، النجف، املطبعـة احليدريـة،         : ، تصحيح ٢، ط )هـ٧٢٦: ت(

  .م١٩٦١هـ، ١٣٨١
: ت (-شـيخ الطائفـة   - كتاب الرجال، أليب جعفر حممد بن احلسن الطوسـي           -٤٤٥

  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية: ، قم)هـ٤٦٠
مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية     : نشر.  كتاب سليم بن قيس الكويف     -٤٤٦

  .بقم، إيران
من علماء الرافـضة يف      (-ابن أيب زينب  - كتاب الغيبة، حملمد بن إبراهيم النعماين        -٤٤٧

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣للمطبوعات، ، بريوت، مؤسسة األعلمي ١ط) القرن الثالث
، النجـف، مكتبـة   ٢، ط)هـ٤٦٠: ت( كتاب الغيبة، حملمد بن احلسن الطوسي    -٤٤٨

  .ت. الصادق، د
، عمـان، دار    ٣حممد البنداري، ط  . د:  كشف األسرار، لروح اهللا اخلميين، ترمجة      -٤٤٩

  .م١٩٨٨عمار، 
مـن  ( الكشكول فيما جرى على آل الرسول، لـ حيدر بن علي احلسيين اآلملي              -٤٥٠

  .ت. ، قم، منشورات الرضى، د٢، ط)علماء الرافضة يف القرن الثامن
دار النشر للجامعيني،   . ط.  املبادئ العامة للفقه اجلعفري، هلاشم معروف احلسين، د        -٤٥١
  .ت. د
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: ت( جممع البيان يف تفسري القرآن، ألمني الدين الفضل بـن احلـسن الطربسـي                -٤٥٢
  .هـ١٣٧٩ العريب، بريوت، دار إحياء التراث. ط. د) هـ٥٤٨

: ت( املختصر النافع يف فقه اإلمامية، أليب القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن احللّي               -٤٥٣
  .ت. ط، القاهرة، دار الكتاب العريب، د. د) هـ٦٧٦

  .ت.، النجف، دار النعمان، د٦املراجعات، لعبد احلسني شرف الدين املوسوي، ط -٤٥٤
ـ ٤١٣: ت (-داملفي- املسح على الرجلني، حملمد النعمان       -٤٥٥ مركـز  : ، نـشر  )هـ

  .التحقيقات الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية بقم، إيران
مركز التحقيقات  :  نشر -حاج نوري - مستدرك الوسائل، حلسني النوري الطربسي       -٤٥٦

  .الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية بقم، إيران
ـ ١٣٤٢: ت( مصابيح األنوار يف حلّ مشكالت األخبار، لـ عبد اهللا شرب            -٤٥٧ ، )هـ
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧علي حممد علي حسني، بريوت، مؤسسة النور، : ، حتقيق٢ط
، بريوت، مؤسسة الوفاء،    ١ مصباح اهلداية إىل اخلالفة والوالية، آلية اهللا اخلميين، ط         -٤٥٨

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣
مركز :  نشر -الصدوق-معاين األخبار، أليب جعفر حممد بن علي ابن بابويه القمي            -٤٥٩

  . للعلوم اإلسالمية بقم، إيرانالتحقيقات الكمبيوترية
، قم معاونية شئون التعلـيم      ١مع الشيعة اإلمامية يف عقائدهم، جلعفر السبحاين، ط        -٤٦٠

  .هـ١٤١٣والبحوث اإلسالمية، 
 دهـويل،   -ط، مببئ   .  معرفة أخبار الرجال، أليب عمرو حممد بن عمر الكشي، د          -٤٦١

  .ت. املطبعة املصفوية، د
  .، دون بيانات النشر)مع الترمجة الفارسية(س قمي  مفاتيح اجلنان، حلاج شيخ عبا -٤٦٢
أليب جعفر حممد بن علي بن شهر آشوب املازندراين ) مناقب آل أيب طالب  ( املناقب   -٤٦٣
  .ت. املطبعة العلمية، د: قم: ط. ، د)هـ٥٨٨: ت(
) هـ٣٨١: ت (-الصدوق- من ال حيضره الفقيه، حملمد بن علي ابن بابويه القمي            -٤٦٤
  .هـ١٣٩٠وسوي اخلرسان، ران، دار الكتب اإلسالمية، حسن امل: ، حتقيق٥ط
) أبو منصور احلسن بن يوسف( منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة، البن املطهر احللّي       -٤٦٥
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 مطبوع يف بداية الد األول من منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ابن             -) هـ٧٢٦: ت(
  .ت. بة دار العروبة، دط، مكت. حممد رشاد سامل، د. د: تيمية، بتحقيق

ـ ١٤٠٢: ت( امليزان يف تفسري القرآن، لـ حممد حسني الطباطبـائي          -٤٦٦ ، ٣، ط)هـ
  .هـ١٣٩٧طهران، دار الكتب اإلسالمية، 

. ط. ، د )هـ٤٦٠: ت(  النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى، حملمد بن احلسن الطوسي         -٤٦٧
  .ت. انتشارات قدس حممدي، د: قم
: ل الشريعة، حملمد بن احلسن احلر العـاملي، نـشر   وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائ   -٤٦٨

  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية بقم، إيران
مـن  ( الوسيلة إىل نيل الفضيلة، لـ عماد الدين حممد بن علي الطوسي، املشهدي              -٤٦٩

. عبد العظـيم البكـاء    : دراسة وحتقيق . ط. د). علماء الرافضة يف القرن السادس اهلجري     
 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩مجعية منتدى النشر، : فالنج
 .دون بيانات النشر. موسى املوسوي: يا شيعة العامل استيقظوا، للدكتور -٤٧٠

* * *  
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  فهرس موضوعات اجلزء الثاين
  الصفحة  املوضوع

    موقف الرافضة من األئمة األربعة: الباب الثاين
    م إمجالًا يف بيان موقف الرافضة من األئمة األربعة ومن مذاهبه: توطئة

    عالمة أهل البدع الوقيعة يف أهل األثر
    تعريف أهل السنة  واجلماعة وبيان حقيقتهم 

افتراءات الرافضة على األئمة األربعة وعلى مذاهبـهم،        : الفصل األول 
  وبيان بطالن ذلك 

  

     االفتراءات العامة :املبحث األول
شاعرة يف األصول وخمتلفون    دعوى أن األئمة األربعة كلهم أ     : املطلب األول 

  فقط يف الفروع 
  

    : اجلواب
دعوى وجود القباب على قبور األئمة األربعة واجلـواب يف          : املطلب الثاين 

  : نقاط
  

رمي األئمة األربعة باجلهل ودعوى اعتمـادهم يف الفقـه          : املطلب الثالث 
  واحلديث على أئمة الرافضة 

  

    : اجلواب
- يفيت يف حياة حممد الباقر والد جعفر الـصادق           قد كان أبو حنيفة   : تنبيه

  . رحم اهللا اجلميع
  

    . اتهام األئمة األربعة بالتالعب يف أمور الدين: املطلب الرابع
    : واجلواب

اام األئمة األربعة بإحداث مذاهب خمالفة للكتاب والسنة        : املطلب اخلامس 
  . رضي اهللا عنهم-وأقوال الصحابة 

  

    :  نقاطواجلواب يف
   وفقههم راجعان إىل علم وفقـه       -رمحهم اهللا -علم األئمة األربعة    : مسألة
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  . رضي اهللا عنهم-الصحابة 
 وفيها إثبات شدة متـسكهم بالكتـاب        -رمحهم اهللا -أقوال لألئمة األربعة    

  والسنة وآثار الصحابة 
  

دعوى الرافضة أن املذاهب األربعة جتري وفـق هـوى          : املطلب السادس 
  طات السل

  

    : أما اجلواب عن هذا
    بعض اآلثار الصحيحة الدالة على صحة منهج األئمة األربعة يف هذا الباب 

     االفتراءات اخلاصة :املبحث الثاين
نسبة القول بعدم تكفري من سب الـصحابة إىل اإلمـام أيب         : املطلب األول 

  حنيفة 
  

    : واجلواب
    أيب حنيفة للمجوس يف بعض أحكامه زعم الرافضة موافقة : املطلب الثاين
    : واجلواب
ال يلزم من كون الفقيه أو املفيت ال يبطل الشيء إن وقع أن يبيحه أو               : فائدة

  يأذن فيه ابتداًء 
  

نسبة القول باشتراط السلطان العادل لوجوب إقامة صـالة         : املطلب الثالث 
  اجلماعة إىل اإلمامني أيب حنيفة ومالك رمحهما اهللا 

  

    : واجلواب
    نسبة القول جبواز اللواط باململوك إىل اإلمام مالك رمحه اهللا : املطلب الرابع

    رمي اإلمام الشافعي بالتشيع أو الرفض: املطلب اخلامس
سبب ما اشتهر من نسبة اإلمام الشافعي إىل الرافضة هو موافقة قوله رمحـه        

  اهللا يف بعض املسائل الفرعية ملذهب الرافضة 
  

 إىل  -رضـي اهللا عنـه    -نسبة القول بوجوب بغض علي      : املطلب السادس 
  !اإلمام أمحد رمحه اهللا

  

    : اجلواب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٣٠٧ ٢ ج موقف األئمة األربعـة وأعـالم مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية يف الـشيعة    املوسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  واعترافه بفضله من خـالل  -رضي اهللا عنه-شواهد على حب اإلمام لعلي 
  كتاب فضائل الصحابة، وكتاب السنة للخالل 

  

    اإلمام أمحدنسبة القول بنفي املسح على اخلفّني إىل : املطلب السابع
    : اجلواب

    موقف الرافضة من األئمة األربعة يف مسائل العقيدة والفروع: الفصل الثاين
    يف بيان تواطئ الرافضة على خمالفة أهل السنة  يف األصول والفروع : افتتاح

    !قد يستفيت الرافضي عاملًا سنيا ليخالفه، ال ليتبعه
    مآخذ على األئمة األربعة يف العقيدة  فيما زعموا أا :املبحث األول
    )وهو ما مسوه جتسيما(إثبات صفات رب العاملني : املطلب األول

    : املناقشة
     الدالة على إثبات الصفاتأدلة من كتاب اهللا ومن سنة رسوله 

    التجسيم مذهب قدمي للروافض 
    .  عنهمرضي اهللا- أو بآل بيته منع التوسل بالنيب : املطلب الثاين

    : املناقشة
    ال يعبد اهللا تعاىل إال مبا هو واجب أو مستحب : قاعدة

    .  من الوسيلة نوعان ال ثالث هلماما شرعه اهللا ورسوله 
مجهور األصوليني على أنه ال يعمل بالعام قبل البحث عـن املخـصص، أو     

  .. يغلب على الظن عدم ورود خمصص
  

    ف الصحابة ولغتهم حقيقة التوسل يف عر
    منع شد الرحال إىل القبور : املطلب الثالث

    : املناقشة
ال تالزم بني استحباب زيارة القبور أو جوازها وبني استحباب السفر           : تنبيه

  إليها أو جوازه 
  

القول بعدم جواز استثناء األكثر مل يقل به سوى احلنابلـة           : مسألة أصولية 
  وبعض املالكية 
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    ول عامة الفقهاء واألصوليني إىل اجلواز يف املسألة عند التحقيقرجوع ق
    قصد القبور بالسفر ذريعة للتعلق باملقبورين واإلشراك باهللا تعاىل بدعائهم 

    إنكارهم وضع اجلريدتني مع امليت يف قربه : املطلب الرابع
    : املناقشة

    .رضي اهللا عنه-جواب أهل العلم على ما جاء يف قصة بريدة األسلمي 
رضي اهللا  -عدم تفضيل علي على الشيخني أيب بكر وعمر         : املطلب اخلامس 

  . عنهم مجيعا
  

 رضي اهللا عنه-تنبيه على أساليب الروافض يف االستدالل على أفضلية علي- 
  . وأحقيته باخلالفة

  

    : املناقشة
     مل يعبد األصنام قطّ -رضي اهللا عنه-أبو بكر الصديق 

    .  عليا على منكبه ضعيف اإلسناد، منكَر املنتيث محل النيب حد
     القول بكفر أبوي رسول اهللا : املطلب السادس

    :املناقشة
    القول بكفرمها ثبتت به األحاديث ثبوتا يقينيا، وانعقد عليه اإلمجاع

    أما مسألة اإلحياء، فليس فيها حيث صحيح ساملٌ يصلح به االحتجاج
     وجناما تناقضا واضحا قض القائلني بإميان أبويه تنا

 إخفاء ما ال حاجة إليه من العلـم،         -رمحهم اهللا -من هدي السلف    : فائدة
  وعدم نشره بني عوام الناس 

  

     أيب طالب -رضي اهللا عنه-تكفري والد علي : املطلب السابع
    : املناقشة

 تفيد علما يقينيـا، ال جيـوز        األدلة على كفر أيب طالب صحيحة متواترة،      
  الشك فيها فضلًا عن ردها

  

    بيان ضعف ما متسك به الروافض من األدلة يف املسألة 
     فيما زعم الروافض أا مآخذ على األئمة األربعة يف الفروع :املبحث الثاين
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    غسل الرجلني يف الوضوء : املطلب األول
    : املناقشة

 بالتواتر، إال أن ثبوت التواتر يف نقل الوضوء عنه          آية الوضوء وإن ثبتت     
  أوىل وأكمل 

  

    متواترتان » وأرجلكم«: قراءة النصب واجلر يف قوله تعاىل
     على وجوب غسل الرجلني-رضي اهللا عنهم-إمجاع الصحابة 

نسبة القول بوجوب املسح على الرجلني يف الوضوء إىل اإلمام          : التحقيق يف 
ابن جرير الطربي   

  

    املسح على اخلفني: املطلب الثاين
    : املناقشة

     أمر ال يسوغ إنكارهثبوت املسح على اخلفني عن الرسول 
-صالة الضحى، وزعم الرافضة أا بدعة ابتدعها معاويـة     : املطلب الثالث 
  . رضي اهللا عنه

  

    :املناقشة
      مشروعية صالة الضحى ثابتة باألحاديث الصحيحة عن رسول اهللا

    ليس من شرط احلكم الشرعي أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل: قاعدة
    من حفظ حجة على من مل حيفظ : قاعدة

ما رواه الكليين وغريه، وفيه أنَّ صالة الضحى بدعة، حديث باطلٌ ال أصل             
  . له

  

من أدلة مشروعية صالة الضحى ما روته شقيقة علي بـن أيب طالـب، أم               
  !هانئ

  

    ناقض الروايات الرافضية يف املسألة ت
عدد تكبريات صالة اجلنازة، وزعـم الرافـضة أن األربـع           : املطلب الرابع 

  للمنافقني 
  

    : املناقشة
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     على اجلنازة أربعا يف أكثر من حديث صحيٍح ثبوت تكبري النيب 
 أول من كبر علـى      -رضي اهللا عنه  -بيان بطالن دعوى الروافض أن عمر       

  نائز أربع تكبرياتاجل
  

رد إلزامي على الرافضة يف عدم إجيابيهم التكبرية السادسة مع أا ثبتت عن             
 ا-رضي اهللا عنه-عليأيض  .  

  

    مذهب الرافضة الدعاء على امليت بالويل والعذاب إذا مل يكن رافضيا 
    منع نكاح املتعة: املطلب اخلامس

    ة هي استئجار الفروج بيان كون حقيقة املتعة عند الرافض
    :املناقشة
يف آية النساء ليست قرآنا، وال متـواترة، وقـد          » إىل أجل مسمى  «قراءة  

  اعترف بعض علماء الرافضة بذلك أيضا 
  

    ال نقاش يف ورود أحاديث يف اإلباحة، وإمنا النقاش يف استمرار هذه اإلباحة
    بعض املفاسد الظاهرة يف نكاح املتعة

 الرافضة، للرجل أن يعقد على املرأة يوما أو يومني، بل على املرة             يف مذهب 
  أو املرتني من اجلماع

  

    نكاح املتعة مناٍف للفطرة السوية اليت فطر اُهللا الناس عليها
التنبيه إىل ما قام به بعض مؤلفي الرافضة ومشاخيهم من التلبيس والتضليل يف           

  هذا األمر 
  

 إمنا وافقوا عمر يف يه عن متعة النساء لعلمهم          -رضي اهللا عنهم  -الصحابة  
  . أنه مصيب يف ذلك، خبالف متعة احلج

  

    قطع يد السارق من الرسغ : املطلب السادس
    :املناقشة

 قطع، أو أمـر     ليس هناك خرب، ولو بإسناٍد ضعيف، يدل على أن النيب           
  بقطع يد سارٍق من أصول األصابع 

  

   من أنه قطع اليد من املفـصل، وإمنـا          -ضي اهللا عنه  ر-ما روي عن علي     
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  اخلالف املشهور عنه يف الرجل 
الكف ليس إال عضوا خلقه اهللا تعاىل وشرع صيانته وحرمته مـا مل يعتـد               

  وخين، فإذا خان هان 
  

أهم ما متسك به الرافضة من الـشبهات يف الطعـن يف            : الفصل الثالث 
  األئمة األربعة، وردها 

  

 عد مذاهبهم األربعة من الِفرق املنصوص على ضـالهلا يف           :بحث األول امل
  حديث افتراق األمة 

  

    : اجلواب
    حجة الرافضة يف هذا كذب يف وصفها، وباطلة يف داللتها 

    احتمال كون مذاهب األئمة األربعة من بني هذه الفرق املذمومة غري وارٍد 
    رون املفضلة مبذاهب األئمة األربعة عدم تعبد أهل الق:املبحث الثاين

    : اجلواب
     عدم وجود األئمة األربعة يف زمن األوائل من أئمة الرافضة :املبحث الثالث

    : اجلواب
    عدول الروافض أوىل باإلنكار؛ فهم قد عدلوا عن أفضل أئمة املسلمني قاطبةً 

وه عند معاصريهم من لقد وجد الناس عند األئمة األربعة من العلم ما مل جيد          
  أئمة أهل البيت 

  

 من الثقـات األثبـات، أمـا        أهل السنة إمنا يطلبون علم ما رواه النيب         
  ) السلسلة احلمارية! (الروافض فقد رووا بعض أخبارهم عن طريق البهائم

  

     دعوى احتكار األئمة األربعة لالجتهاد والنظر يف أمور األمة :املبحث الرابع
    : اجلواب

    أهل السنة واجلماعة، مل يدعوا قط أن احلق حمصور يف أقوال أئمتهم األربعة 
     اختالف مذاهب األئمة األربعة :املبحث اخلامس

    : اجلواب
  ال توجد طائفة أشد اختالفًا وانقساما على نفسها، سواء يف العقائـد أو يف              
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  الفروع، من الطائفة الرافضية 
    جتهاد ِمن من هم له أهلٌ، ال لوم فيه اخلالف الناشئ عن اال

  اخلــامتة
  الفهارس العامة للكتاب

     فهرس اآليات القرآنية - ١
     فهرس األحاديث النبوية الشريفة - ٢
     فهرس آثار الصحابة والتابعني والسلف من غري أتباع األئمة األربعة - ٣
     فهرس األماكن والبلدان - ٤
    ألديان واألمم والقبائل  فهرس الفرق وا- ٥
     فهرس الكلمات الغريبة واملصطلحات- ٦
     فهرس األعالم املترجم هلم - ٧
     فهرس املصادر واملراجع- ٨

    فهرس موضوعات اجلزء الثاين 
  

* * * 
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