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ً تنوعاتشهدَّإال وال توجد حضارة من حضارات العامل  يف  ّ
ً واختالفا يف التيارات واالجتاهات ،وية حتتهانضاملذاهب امل

، حتى بات اجلميع ينظر إىل هذه الظاهرة الفكرية الصادرة عنها
، وخصوبتها اإلبداعيةة أو تلك، احلضارهذه  عىل حيوية كعالمة

ّمما دفع كثريا من املختصني بتاريخ احلضارات يف العصور احلديثة  ً
وقمعها ّإىل افرتاض أن مجود حضارة ما، وانغالقها عىل نفسها، 

ّ أحد أهم أسباب انحالل تلك ،ّللتنوع الفكري الداخيل فيها
 .املرسح العامليوتراجعها وانحسارها عن  احلضارة

 التي  من تلك احلضاراتًواحلضارة اإلسالمية ليست بدعا
 هي ،تليس ألهنا شهدشهدت يف تاريخ ازدهارها هذا األمر، 

، ًمذهال يف املذاهب والتيارات الفكرية فحسبّ تنوعا ،ى األخر
ًدفع أطرافه إىل خوض نقاشات ثرية فكريا ّ التنوع بل وألن هذا

 . رأيه ومذهبهٍطرف ُّ كلمن أجل أن يدعم
 من ٍ واحدًة تلك النقاشات عىل مستوىّمل تكن قص، نعم

، وال عىل اجلودة وااللتزام بقواعد العلم وضوابط آداب البحث
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ُّمستوى واحد يف تصورها لدور العنف وتوظيفه يف  حسم تلك ًٍ
 ٍّ فكريٍفال نعدم وجود نقاشات انتهت إىل احرتاب. النقاشات
 من أجل نرصة ،بالكثري من أرواح املسلمني أودى ٍّ دينيٍوتكفري

فرازات إل الطرفان ّبعض األفكار واملعتقدات؛ يف بعضها يتحم
ب عىل ّ ويف أغلبها يقع الوزر عىل الطرف املتغل،هذا االحرتاب

 .رض الواقعأ واملاسك بزمام األمور عىل ،السلطة
ّ أنه قلص  فيه،من حسنات العرص احلديث الذي نعيشن  أإال
 وفسح املجال للناس ليقولوا ، أمثال تلك الظواهروجود  منًكثريا

 بدون إكراه ؛ ما يريدون من مذاهب وأفكارون ويعتنقواءما يشا
 للمعتقدات السليمة والصادقة أن ً كبريةً فرصةىمما أعط؛ أو قرس

كن  تاألنصار واألتباع مل مساحة منجتد هلا فسحة من احلركة و
د من ِّ كانت السلطة السياسية تشد، حنيمتع هبا يف وقت سابقتتل

  وحتول بينهم وبني خياراهتم،ةّاخلاصة الناس قبضتها عىل حيا
ل كحسنة من ّ هذا التحوّ عن عدّومل يشذ، العقدية والفكرية

رأت يف هذا الواقع اجلديد ة ضئيلة ّ ثلَّإال حسنات العرص احلديث
لعنف مد امصدر قلق عىل متبنّياهتا الفكرية، فاختارت أن تعت

، ي معتقداهتا عىل تبنّمومحلهملجتمع  ا أفرادكاسرتاتيجية لقمع
التي تبنّت أفكار ) السلفية اجلهادية(ى بـّة ما يسمّهبذه الثلأعني 



 ١١ ...............................................................................توطئة

د أمن جمتمعاتنا اليوم ّالتي هتد و،اجلهاد يف الشيخ ابن تيمية
 . بحقوقها الفكرية واإلنسانيةّوتستخف

اهر ُفة التي جتّ عىل هذه الفئة املتطرولو اقترص األمر
؛ إذ األمرباستخدامها السالح لفرض قناعاهتا عىل اآلخرين هلان 

فقدها املصداقية يف تقييم عقائد وأفكار ُت إن أفعاهلا الوحشية
َّ كل َاملشكلة ولكن .ِّ وبالتايل تعزهلا وحتجم من دورها،اآلخرين
الذي  ،الفئةمن تلك ) َّغري املسلح(، مع الوجه اآلخر املشكلة

ُأرغم عىل جتميد مظاهر العنف، واستوعب أن هذه اآللية ال 
ٍختدمه يف الوقت احلارض، فسرت وجهه القديم لصالح تكتيك  َ

ظهر ُي ّنفكي وال ،ً شعارا له<احلقيقةالدفاع عن >  منخذّتٍجديد ي
و  وه،ة فرق ومذاهب املسلمنيّعىل مصري خمالفيه من بقيحرصه 

 الفرق اإلسالمية األخرى ءعن إقصا الوقت ذاته  يفعّريتوال 
 بأقذع ووصفهم ،كفري أتباعهاا وتهت والطعن يف عقيد،املخالفة له

 يف حتقيق ذلك من ًا مستفيد،ً ورضاوةًكلامت قاموس اهلجاء قسوة
اإلمكانات اهلائلة التي وضعتها التقنية املعارصة بيد اإلنسان 

  عامليةمعلوماتية وشبكة،  متلفزفضائي ّ وبث،إعالماليوم؛ من 
 ).نرتنتاإل(





 
 

 

 كبري من املعارف ٌ وعدد، من صديقُ أكثرَّلقد أشار عيل
 ممن حيسنون ، دولة إسالمية وغري إسالمية أكثر من، يفنيّواملحب
َأمنيا وعق -د ّهلذا اخلطر املرتصي ّل للتصدّ أن أتدخ، يبَّالظن  -ًدياً

ة ّمرّ كل ي ويف ولكنِّ،بنسيجنا االجتامعي يف بلداننا اإلسالمية
تكاد  عىل هذه احلملة الضارية التي ّلردعىل اأحاول اإلقدام 

 ،السالم عليهم  مذهب أهل البيتَأتباعّبنحو حرصي تستهدف 
ّأجدين منشغال بام لدي  يف ُألقيها عىل أبنائنا من أبحاث ودروس ً

األمر بشيوخ هذا الفضائيات أن ، حتى وصل احلوزة العلمية
َّجتاوزوا كل لياقة يمكن أن يتخيلها املرء يف حواره مع خمالفيه،  َّ
ُوكل أدب يفرتض أن يتحىل به أبسط فرد من أفراد املجتمع املسلم  َّ ُ َّ
ِّوهو يتحدث إىل معارضيه، وهذا ما دفعني بنحو جدي نحو  َّ

يسعني من أداء ، والنظر فيام يمكنني و التفكري باملوضوعةداإع
إىل ُوهكذا انتهيت يف هناية تلك املراجعة الذاتية، .. الواجب 

ِ، ونقد أسسها الفكرية والعقدية، وما رضورة مواجهة هذه احلملة ُ ُ ْ َ
 .ّتتشدق به من دعاوى باحلرص عىل عقائد املسلمني ومنارصهتم
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ٍبوسعي أن أحدد للقارئ الكريم أكثر من سبب : بنحو موجز ِّ
ِّيسوغ ا َّالنشغال بمثل هذه األبحاث، إال أنني أقترص عىل ذكر َُ

 :سببني منها
ً ما يقع ضمن السياق الذي أرشت إليه توا من :األولالسبب  ّ ُ

ّاعتامد هذه الفئة الوهابية املتطرفة السرتاتيجية هجومية إعالمية  ّ
حرتايب االخلطاهبا آلونة األخرية ها يف اتصعيدو) تلفاز وإنرتنت(
ونبزها لرموز هذا  عليهم السالمهب أهل البيت  بمذتشهرييال

املذهب وعلامئه، وتكفريها ألتباعه ومعتنقي أفكاره ومتبنّياته 
 استقدامهاخالل هي تقوم هبذه الوظيفة من والعقدية والترشيعية، 

انفعايل مفرط عون بمزاج ّ ممن يتمت،بالعلمظاهرين ملجموعة من املت
 الرصاخ والشتائم والسباب يكثرون منو ،تهّيف انفالته وبدائي

 .والتشهري
 بعض اإلشكاليات الزائفة واالعرتاضات ّلح: ينالثاالسبب 

 ،عليهم السالم مذهب أهل البيتعىل هؤالء يطلقها الواهية التي 
أتباع  الوقوف أمام تلك احلمالت التكفريية التي حتاول النيل منو

 كارهوصواب أفة مذهبهم انيّبمدى حقوتشكيكهم  هذا املذهب
حماولتهم التقليل أو ة، اإلسالميوالرشيعة  بشأن العقيدةومفاهيمه 

 .ته وعلامئه وقادتهّمكانة أئممن 
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ية تشكيك الواالعرتاضاتًعلام أن هذه احلمالت التكفريية 
، وال السالم  عليهمّاملضللة ليست باجلديدة عىل مذهب أهل البيت 

َدعاهتا أول من استخدم هذا األسلوب وهذا  َُّ املنهج، فقد سبقهم ُ
 .كثريون من أسالفهم إىل ذلك

ّكام أن األمر ال يقترص عىل جمرد حفنة من اهلواة الذين جيتذهبم 
ّاليوم اإلعالم املعارص، بل يتعداهم إىل سلف هلم بعيد، مهدوا هلم  ّ
َّهذا النهج املجايف للحقيقة، ورشعوا هلم هذا األسلوب القائم 

 .قائقعىل القذف بالباطل وتزييف احل
ّولو أردنا أن نأيت بكل تلك الشواهد الدالة عىل ذلك،  ّ
َّالستغرق منَّا املوضوع عدة جملدات وآالف الصفحات، وخلرج  ّ
ُهذا البحث عن الغاية التي كتب ألجلها، ولكن حسبنا من ذلك 
ّشاهدان ننقلهام عن أحد أهم أسالفهم؛ لكي يعرف القارئ أن ما  ّ

نابز والسباب والقذف بالباطل ليس يشاهده اليوم من أسلوب الت
ِ اليوم، وإنام هو أمر موغل يف القدم ألفه هؤالء تمن مستحدثا

 .ًواستساغوه بمرور الليايل واأليام، حتى عاد ديدنا هلم
ّأنقل الشاهدين من أهم كتاب يتداوله هؤالء التشهرييون 

  النبوية يف نقض كالم الشيعةّالسنةمنهاج (اجلدد، وهو كتاب 
 الدين أمحد بن عبد احلليم ابن ّ العباس تقيأيبفه ّ ملؤل)دريةالقو
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هذا الكتاب الذي مل ). ٧٢٨ت (  احلراين احلنبيل الدمشقيتيمية
َّيرتك لفظا نابيا ومقذعا وتكفرييا إال جاء به، حتى استحال هذا  ً ً ً ً
ّالكتاب اهلجائي، ومعه شخص مؤلفه وما يمتلكه من مزاج حاد،  ّ

ّقاموسا ملهام ينهل منه السائرون عىل خطاه ممن تأخروا عليه ً ً. 
ً أوال -لنالحظ : الشاهد األول  ّ كيف يستهل ابن تيمية-ّ

 :حديثه عن الشيعة الذين يناقش أفكارهم يف كتابه هذا، بقوله
ة واجلامعة  طائفة من أهل السنَّّأما بعد، فإنه قد أحرض إيل(
 هلذه البضاعة، ً يف عرصنا منفقاالرافضةشيوخ  فه بعض صنًّكتابا

فأخربهتم أن هذا  ... يدعو به إىل مذهب الرافضة اإلمامية
 والدليل، ّجةب احلالكتاب، وإن كان من أعىل ما يقولونه يف با

 ّأضلوالقوم من ...  الناس عن سواء السبيل  ّأضلفالقوم من 
ه الناس بمن قال اهللا أشبوهم من .. الناس يف املنقول واملعقول 

ُوقا وا{ :فيهم َ ْ و َ ُ سمع ُ كنا َ َ ْ ْأو َ
َ

ُ عقل  َِ ِأصحاب ِ  ُ كنا َما ْ َ ْ َ
ِا سع   ِ  {)١( ،

 الناس يف أجهل الناس يف النقليات، ومن أكذبوالقوم من 
قون من املنقول بام يعلم العلامء باالضطرار أنه من ِّالعقليات، يصد

وم من االضطرار املتواتر أعظم تواتر يف  باملعلبونِّويكذاألباطيل، 
 ورواة األحاديث لة العلمَ يف نقزونّوال يميد جيل،  بعًة جيالّاألم

                                           

 .١٠: امللك )١(
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بني املعروف بالكذب، أو الغلط، أو اجلهل بام ينقل،  واألخبار
وعمدهتم يف . وبني العدل احلافظ الضابط املعروف بالعلم باآلثار

 هذه الطوائف لأجهوهم من  ... نفس األمر عىل التقليد
ة أهل العلم والدين من أجهل ّبالنظريات، وهلذا كانوا عند عام

 . )١()الطوائف الداخلني يف املسلمني
ّ عندما يتحدث عن الكتاب الذي ينقده، وهو كتاب ثم

 مةّ العالّ الكتاب ومؤلفه يصف)منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة(
  :بالقول ّ احليلَّابن املطهر

 البهتان ... الضالل املبني هلذا ّوا يف طلب الردّفلام أحل: فصل(
ى كتابه منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة، َّف سموهذا املصنِّ... 

عى الطهارة َّ، كام أن من ادمنهاج الندامةى َّوهو خليق بأن يسم
 ر قلوهبم، بل من أهل اجلبتِّطهُرد اهللا أن يُوهو من الذين مل ي

وىل من َوالتكدير أ  كان وصفه بالنجاسة،والنفاق والطاغوت
بث القلوب أن يكون يف قلب ُومن أعظم خ ... وصفه بالتطهري

                                           

، أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلراين احلنبيل،  ابن تيمية)١(
حممد رشاد : القدرية، حتقيقوّمنهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة 

 هـ ١٤٠٦، ١السعودية، ط، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ـ سامل
 .٩ – ٤، ص ١ ج: م١٩٨٦ -
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وهلذا ؛ اهللا بعد النبيني خليار املؤمنني، وسادات أولياء ّالعبد غل
وى وغري باع اهلّكان بينهم وبني اليهود من املشاهبة يف اخلبث وات

ذلك من أخالق اليهود، وبينهم وبني النصارى من املشاهبة يف 
 واجلهل وغري ذلك من أخالق النصارى ما أشبهوا به هؤالء ّالغلو

 .)١()من وجه، وهؤالء من وجه، وما زال الناس يصفوهنم بذلك
ّوال يكتفي هبذا املقدار حتى ينقل عن الشعبي كلمته بحق 

 وأمثاله من علامء ُّ الناس هبم الشعبين أخربِوم(: الشيعة فيقول
ما رأيت أمحق من : الكوفة، وقد ثبت عن الشعبي أنه قال

، ولو كانوا من البهائم ً لو كانوا من الطري لكانوا رمخا)٢(اخلشبية
 عىل ًوا يل هذا البيت ذهبا، واهللا لو طلبت منهم أن يمألًلكانوا محرا

. ... ًكذب عليه أبداألعطوين، وواهللا ما أ ٍّأن أكذب عىل عيل
مل يدخلوا يف ؛ ها الرافضةُّة، ورشّركم هذه األهواء املضلّأحذ

 ًوبغيا  ألهل اإلسالمًوال رهبة، ولكن مقتا ًاإلسالم رغبة
                                           

 .٢٢ - ١٥ ، ص١ج: املصدر السابق )١(
ّ علق حمقق الكتاب )٢( ٍمفرسا هذه الكلمة برشح أنقله دون ) حممد رشاد سامل(ّ ً ّ

اخلشبية نسبة إىل اخلشب، وذلك ألهنم كانوا يرفضون ... >: تعليق بالقول
أن ) ٥/٤٥الفصل  (ذكر ابن حزم...  ويقاتلون باخلشب القتال بالسيف

، ون محل السالح حتى خيرج الذي ينتظرونهّبعض الشيعة كانوا ال يستحل
 .<واخلشبية باخلشب فقط، فهم يقتلون الناس باخلنق وباحلجارة
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 .)١()عليهم
ّثم حاول التدليل عىل مشاهبة الشيعة باليهود والنصارى  ُ

ال :  قالت اليهود؛ذلك أن حمنة الرافضة حمنة اليهود وآية(: فقال
ح اإلمامة ُال تصل: لك إال يف آل داود، وقالت الرافضةُيصلح امل

 )٢()  ...وقالت الرافضة... وقالت اليهود  ... د عيلَلَو إال يف
لت اليهود ّضُوف(: وهكذا يسرتسل يف عقد املقارنات حتى يقول

 !!.)٣(): ...والنصارى عىل الرافضة بخصلتني
 حديث رسول اهللا الصحيحني بعد نقله عن :الشاهد الثاين
ّاملروي عن مجاعة من الصحابة وبألفاظ متعددة  صىل اهللا عليه وآله ّ

                                           

 .٢٣ - ٢٢، ص١ج: ّ منهاج السنة، مصدر سابق)١(
من الطريف أن ما ذكره من مشاهبة . ٢٥ – ٢٤ ، ص١ج:  املصدر السابق)٢(

ّالشيعة لليهود بخصوص امللك يف آل داود ما هو يف الواقع إال حق قرآين  ّ َّ
 يا داوود إنا {: ذكره القرآن الكريم آلل داود، إذ وصف سبحانه داود بالقول

ِ ُ ُ َ َ

َ جعلناك خليفة   األرض فاح م    ا اس با ق ِ ِ ِ َ ْ َْ َ َْ ُْ َ َ ْ
ِ ً َ ِ َ َ ْ وال ت بع ا هوى  يضلك  ن َْ َ ََ  ِ ُ َ َ ِ ِ  

َ َ َ

ِس يل اهللا إن ا ين يضلون  ن س يل اهللا  هم عذاب شديد بما  سوا يوم ا ساب َِ َ َ َِ ِ ِ
ْ َ َ ٌ ٌْ َْ َ َ َُ َ ِ ِ َ َ ُ  َ

ِ ِِ ِْ  ِ َ ِ  { 
َووهبنا{: ثم قال تعاىل] ٢٦: ص[ َْ َ َِ اوود َ ُ ْسلي َ َ َمانُ َنعم َ ْ ُالعبد ِ ْ َ ُإنه ْ أ ِ 

َ
ٌواب : ص[}  

َّ، ثم قال عز وجل]٣٠ َ َّ ْوورث سلي{: َ َ ُ َ
ِ َ َمان داوود وقال يا   ها ا اس علمنا منطق َ َِ ْ َ َ َ َْ ُ ُ   َ َ َ َ َ َُ ُ

ُالط  وأوت نا من    ء إن هذا  هو الفضل ا مب  ِ ُ ْ ُْ َْ ْ َ ُ  َ َ َ َِ ٍ ْ َ ّ ِ ِ
ُ َ ِ  ].١٦: النمل[ } 

 .٢٧ص، ١ج: ّ منهاج السنة، مصدر سابق)٣(
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 عبد عن>: - واللفظ هنا للبخاري- صىل اهللا عليه وآلهحيث يقول 
 عليه َّصىل اهللا النبي سمعت: قال، سمرة بن جابر سمعت، امللك

 أسمعها، مل كلمة فقال، ًأم ا ع  اثنا ي ون: يقولَّوسلم ] وآله[
ّ والنص - ّ هنا يعلق ابن تيمية»قر ش من هم  : قال إنه: أيب فقال

ًيعلق قائال -ًوإن كان طويال ولكن أنقله ألمهيته ّ:  

، وعثامن، وعيل، ر، وعمأبو بكر: وهكذا كان، فكان اخللفاء(
، وابنه معاوية:  ومنعةّن اجتمع الناس عليه وصار له عزَ مّتوىلثم 

. ن عبد العزيز ب وأوالده األربعة، وبينهم عمر، ثم عبد امللكيزيد
 إىل ٍولة اإلسالم من النقص ما هو باقوبعد ذلك حصل يف د

وكانت الدولة وا عىل مجيع أرض اإلسالم، ّ فإن بني أمية تول؛اآلن
، وسليامن، ال عبد امللك: دعى باسمهُ، واخلليفة ييف زمنهم عزيزة

، وفالن الدين، نالدي الدين، وهباء ّيعرفون عضد الدولة، وال عز
 اخلمس، ويف  بالناس الصلواتّيصيلهم هو الذي وكان أحد
ر األمراء، وإنام يسكن داره، ال ِّؤمُد الرايات ويِقْعَاملسجد ي

وأعظم ما نقمه  ... يسكنون احلصون، وال حيتجبون عن الرعية
: ، والثاينّمهم يف عيلُّتكل: أحدمها: الناس عىل بني أمية شيئان

 .... تأخري الصالة عن وقتها
 سبحانه ورمحته باإلسالم أن الدولة ملا  كان من نعم اهللاّمُث
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 من ًأحدا أن مع ... انتقلت إىل بني هاشم صارت يف بني العباس
 وإنام املغرب، أكثر عىل وال األندلس، عىل يستولوا مل العباسيني

 أولئك، بخالف .منهم أخذت ثم ة،ّمد إفريقية عىل بعضهم غلب
 أعداء مجيع قهرواو اإلسالمية، اململكة مجيع عىل استولوا فإهنم
 ببالد ًوجيشا يفتحه، باألندلس ًجيشا جيوشهم وكانت الدين،
 بأرض ًوجيشا، العبيد ببالد ًوجيشا، الكبري القان يقاتل الرتك
  ...األرض مجيع يف ًعزيزا ة،ّوقو زيادة يف اإلسالم وكان الروم،

 حيث ؛وهؤالء االثنا عرش خليفة هم املذكورون يف التوراة
 ً.وسي  اث  ع  عظيما: ته بإسامعيلقال يف بشار

رافضة  أن هؤالء االثني عرش هم الذين تعتقد الَّن ظنَوم
 فإن هؤالء ليس فيهم من كان له ؛فهو يف غاية اجلهل، إمامتهم

ن يف خالفته من ّ، ومع هذا فلم يتمك بن أيب طالبسيف إال عيل
املسلمون قد بل كان ، ًل كافراَتَوال ق، وال فتح مدينة، ارّغزو الكف

ار بالرشق ّحتى طمع فيهم الكف، اشتغل بعضهم بقتال بعض
بعض حتى يقال إهنم أخذوا ، والشام من املرشكني وأهل الكتاب

 ّمل إليه كالم حتى يكفُار كان حيّوإن بعض الكف، بالد املسلمني
والسيف يعمل يف ،  لإلسالم يف هذاٍّ عزُّعن املسلمني، فأي

 !مع فيهم ونال منهم؟هم قد طّوعدو، املسلمني
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فلم يكن ألحد منهم سيف، ال ، ّوأما سائر األئمة غري عيل
وإما ، إما خائف عاجز: بل هو عند من يقول بإمامته، ام املنتظرَّسي

 َ وال أمرً ضاالِوهو مل هيد، ئة سنةربعم من أكثر من أٍهارب خمتف
 يف ًوال أفتى أحدا، ً مظلوماَوال نرص، ى عن منكرَوال هن، بمعروف

 ٍ فائدةُّفأي، عرف له وجودُوال ي، يف قضية مَكَوال ح، مسألة
 عن أن يكون اإلسالم به ًالفض، ًحصلت من هذا لو كان موجودا

 .)١()!؟ًعزيزا
ِّ من أي فرقة كان، وألي مذهب -ليالحظ القارئ املسلم  ِّ

ّ كيف ختلط األمور، ويتم تدليس -انتمى ِ َ  فمتى ؟التاريخ وتشوهيهُ
َّعد  عن الوسائل واآلليات؟  احلكم فضيلة يف ذاته بمعزل ّتويلُ

وهل جيهل املسلمون سياسة القهر واالضطهاد وقطع الرقاب 
وسمل العيون التي أوصلت بني أمية وبني العباس للسلطة؟ 

 لوال حيله ودهاؤه؟ وماذا نفعل بواقعة وهل اجتمع الناس ملعاوية
ِاحلرة وخلفياهتا من رفض ّ َّ ؟ وهل ننسى  أهل املدينة البيعة ليزيدَ

 الذي بايعته أمصار  عىل عبد اهللا بن الزبريَخروج مروان بن احلكم
 يف مرج ّ والضحاك بن قيسَاملسلمني، وقتاله لشعبة بن الزبري

ّ الذي مل تستتب له الرهط، ودور ذلك يف صعود ابنه عبد امللك
                                           

 .٢٤٢ - ٢٣٨ص، ٨ج:  املصدر السابق)١(
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ّأكرب السفاحني يف تاريخ  (األمور لوال وجود احلجاج الثقفي
ِمعه؟ أمل يبن هؤالء وغريهم ممن جاء بعدهم القصور ) اإلسالم

؟ أمل حيتجبوا عن )املدينةبناه يف عاوية منها قرص بني حديلة مل(
ّالرعية باحلجاب واخلدام  َّ ؟ أمل يسنّوا )ّأول من احتجب معاوية(ُ

من حمدثات معاوية ترك اجلهر (البدع واملحدثات يف الدين 
وغريها كثري، ومن بدع ... بالتكبري واألذان للعيد وترك التلبية 

ملنرب يوم اجلمعة،  عىل األيدياالناس عىل رفع  مجععبد امللك 
؟ هل  بعد الصبح والعرص)أي الوعظ والتذكري (عىل القصصو

َّخيفف من جرم األمويني بسبهم اإلمام عيل بن أيب طالب  ّ عليه ِّ
 وال نريد أن نذكر -ًسبعني سنة عىل منابر املسلمني  السالم

ّرة أنه جمرد  املاكُ كلمة ابن تيمية-استئصاهلم لشيعته وإبادهتم هلم
ًهذا خمالفا آلية التطهري التي أمجع ) ّالتكلم(، أمل يكن <ُّتكلم>

فيها؟ وحلديث الثقلني  عليه السالماملسلمون عىل دخول عيل 
وحلديث الغدير وحلديث املنزلة ولعرشات بل مئات األحاديث 

؟ وملاذا استصغر ابن تيمية عليه السالمالواردة يف فضائل اإلمام عيل 
َّرة سب أحد اخللفاء األربعة وأحد أعظم الصحابة وهو هذه امل

؟ ملاذا <وا أصحا ّال  سب>: قال صىل اهللا عليه وآلهّيؤمن أن رسول اهللا 
 هذا الكيل بمكيالني؟
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ّ يف نصه هذا وإثبات ما حيتويه من ّالواقع أن متابعة ابن تيمية
اته إىل استئناف أبحاث ّخمالفات للحقيقة والتاريخ، حيتاج بحد ذ

يكفيه من املفارقات أنه يشابه يف . ّجديدة مسهبة لتوضح ذلك
ّنصه األول بني الشيعة واليهود، ثم يأيت ويتحدث يف نصه الثاين  َّّ ّ

َّمن قريش وأهنم من حتدثت عنهم ) االثني عرش(عن الرجال 
وراة ال ّالبشارة الواردة يف التوراة؟ وكأن أمر املشاهبة ملا ورد يف الت

ّيكون عالمة عىل صدق الفكرة وصواهبا وحقانيتها إال حني 
ّتكون تلك الفكرة موافقة ملا يعتقده ابن تيمية، أما لو وافقت ما 
يقوله الشيعة فهذا عالمة عىل ضالل تلك الفكرة وانحرافها 

 هادم - وال أدري كيف يكون يزيد! وضالهلا عن مبادئ اإلسالم 
َكيف يكون دون سيدي شباب أهل  -ستبيح أهلها ومالكعبة 

فتلك مسألة !  املفتدى به من أجل الكعبة ؟َاجلنّة، بشارة إسامعيل
 !ال يفهمها إال ابن تيمية وحده

ّ عىل شك كبري يف إدراج َّوعىل القارئ أن ينتبه إىل أن ابن تيمية
، )خليفةاالثني عرش (ء يف هؤالعليه السالم اإلمام عيل بن أيب طالب 

 ّوأكاد أجزم أنه مل يفعل ذلك إال عىل مضض؛ إذ هو يشرتط يف عد
ًالشخص ضمن هؤالء االثني عرش أن يكون اإلسالم عزيزا حتت 

ّحكمه، واحلال أن اإلسالم كان ذليال يف ظل حكم اإلمام عيل  عليه ً
ٍ وزمنُه كان زمن فتنة، كام يعتقد ابن تيمية،السالم  َ. 
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 فلم يكن لواحد  وابن الزبريوأما مروان: (ده يقوللذا نج
 ّة، بل كان زمنه زمن فتنة، مل حيصل فيها من عزّمنهام والية عام

وهلذا جعل طائفة من  .اإلسالم وجهاد أعدائه ما يتناوله احلديث
. مجاع وال إّمل تثبت بنص: وقالوا . من هذا البابالناس خالفة عيل

والكالم عىل هذه  ...  وغريه عىل هؤالءوقد أنكر اإلمام أمحد
واملقصود هنا أن احلديث الذي فيه  .املسألة لبسطه موضع آخر

ر أنه مل ِّ دخل فيه، أو قدًر أن علياِّسواء قدذكر االثني عرش خليفة، 
 .)١() ...م من اخللفاء من قريشَّ، فاملراد هبم من تقديدخل

ّوعىل أية حال فليس غرضنا يف هذا املوضع مناقشة أفكار ابن 
 تلك وال نقلها بتاممها، وإنام أردت اإلشارة فقط عىل أن تيمية

َّالتشهرييني اجلدد ما هم يف الواقع إال امتداد لسلف ماض مهدوا  ٍ ٍ
عىل  نَّهلم هذا السبيل وعبدوا هلم هذا الطريق، وهؤالء سائرو

َّدرهبم وال خيتلفون عنهم إال فيام خلقه عامل التقنية اجلديد من 
 ضفرص لالنتشار، وإمكانيات للتضليل، وصخب يف االستعرا

 . ّاإلعالمي الصويت واملرئي

                                           

 .٢٤٤-٢٤٣ص، ٨ج:  انظر املصدر السابق)١(





 
 

 

 هذه املحاولة، وهو أمر نجاحوال أدري مدى  - حاولت لقد
 هً أسريا ملا يثريى أن ال أبق-بحاث بمثل هذه األنيّ للمختصأتركه

والدوران ) أو أشباه إشكاليات(من إشكاليات االجتاه املخالف 
 من عائدية هذه ّ فهذا من شأنه أن حيد،يف فلك اعرتاضاته

ّ؛ إذ نادرا ما نجد ما يستحق يتها الفكريةّل من أمهّاألبحاث ويقل ً
أعتقد أن ومازلت ، ّعناية الرد واإليضاح يف كالم هؤالء البعض

مه ّ من إمكانيات الفكر اإلسالمي الذي تقدّ حيدامن أكرب م
 التي -ة هذه املدرسة هو استجاب عليهم السالم مدرسة أهل البيت

ًتكاد تكون استجابة أغلبية تارخييا ً  للدخول يف هذه املناظرات -ً
 الفرصة للبناء الفكري -رّ أو عىل حساب أن تتوف- رّدون أن تتوف

 ضقالن ّ جمردتأسيس أكثر منلس نفسه لّ يكريالذ ّاملستقل
 .واملحاججة

 :نيّرين مهم أم،يف آن واحد قّ هلذا النقاشات أن حتقُلقد أردت
 إيضاح الرشوط املنهجية التي ينبغي أن يقوم عليها :ولاأل

ّهذا النقاش دون أن يفيض إىل التباسات فكرية من شأهنا أن تضيع 
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يف واقع و فائدة علمية أو عملية أ ثمرة بال الزمن فوتستنزاجلهود 
رخيهم اج رؤاهم بشأن عقيدهتم وتيتنض أو أن تسهم يف املسلمني
 .القديم
 تقريب وجهات النظر وبيان العنارص املشرتكة التي :ثاينال

 إن العامل .مع عليها املسلمون بالرغم من اختالفاهتم الكثريةُجي
 وازديادري  نحو التقارب الفك،ًجه يوما بعد يومّاملعارص يت

ً ذاته أمرا ّبحدّهذا األمر يعد  حتى عاد ،االندماج والتواصل
 التي الصغرية ات والفرق واجلامعّالتكتالتًإشكاليا بالنسبة لتلك 

ً تسيري نفسها، فضال عن عىل تأثريبانعدام الد باالنقراض أو َّدُهت
 قد يكون هذا.  يف غريها الصعيد الفكري العامليتأثريها املثمر عىل

 إذ من ؛ى اليوم بالعوملةّ ما يسمّأحد مضارالتامهي يف اهلوية هو 
زات مقاربة ّاإلنساين وما حيمله من حمفّ التنوع ِّ يقوض أنهشأن

 .احلقيقة
 هذا العرص واالستفادة ةمل يكن أمامنا من خيار سوى مسايروإذا 

 فإن خري ما جيب علينا القيام به هو الدعوة إىل،  اهلائلةمن إمكانياته
 ،ّم كل واحد منهم لعقيدة اآلخرّ وتفه،وحدة املسلمني وتكاتفهم

 .واستعداده للتعايش مع اآلخر املختلف عنه
 تلك الدعاوى التي متانع استيعابً عاجزا عن ينمن هنا أجد



 ٢٩ .....................................................األبحاث هذه من واهلدف الغاية

ارهبم يف املؤمترات قتبّتضن  ، وحوار املسلمني فيام بينهم
 لقد.  لفيفهمبل وتعمل عىل تباعدهم وتفريق، والندوات املشرتكة

من أهدايف أن أقنع الطرف املسلم أخذت عىل عاتقي أن ال يكون 
، فهذه األبحاث ليس  عن معتقدهّغري الشيعي برضورة أن يتخىل

 ، عليهم السالم زيادة عدد معتنقي مذهب أهل البيتمن أغراضها 
 نظر هذه املدرسة فيام يطرح ة له هو بيان وجهحما تطم َّ كلّبل إن

 بشأن العقيدة اإلسالمية وتاريخ احلضارة واملجتمع من مناقشات
 عليهم هدفنا بيان ما تذهب إليه مدرسة أهل البيت. اإلسالميني

ًها طبقا ملصادرهم يف فهم اإلسالم يف ؤوما يؤمن به علام السالم
ترك اخليار ملن أ ّمُ ث، والتاريخقالخجمال العقيدة والرشيعة واأل

 لنا ًشخيص دون أن يكون ذلك مطلباخذ خياره بنحو ّيتابعنا أن يت
 .يدفعنا لتسجيل هذه األبحاث

ّيضاف إىل ما تقدم أن مما تطمح إليه هذه الدراسة، وهو أمر يف  ّ
ّغاية األمهية ّالفصل بني املنظر الرئييس لالجتاه الذي تنعقد : ّ

  وأتباعه من الوهابية وبنياملناقشات معه، وهو الشيخ ابن تيمية
ّجممل االجتاهات التي متثلها مدرسة أهل السنّة، وإثبات أن االجتاه 
ًاألول ال يمت بصلة لالجتاه الثاين، فضال عن أن حيتكر متثيله  ّ ّ

 .ويعترب نفسه الناطق باسمه



 أولويات منهجية يف فهم املعارف الدينية..............................................٣٠

ّمن هنا يتبني أن اإلشكاليات التي تتناوهلا دراستنا، ال تقع يف  ّ
 كام الصحابة، ومدرسة عليهم السالمنطاق مدرسة أهل البيت 

ُيعتنقها ويمثلها بحق أهل السنّة، بل بني مدرسة أهل البيت  ٍّ عليهم ّ
 بن أيب ّوبني اجتاه اإلسالم األموي الذي أسس له معاوية السالم

 رجاالت - وما يزال-ّ، وسوقه ّسفيان، ونظر له الشيخ ابن تيمية
ية السعودية بام متلك من إمكانيات مالية ّالوهابية يف اململكة العرب

  .وإعالمية هائلة



  
 

 

ٌقد يتساءل بعض عن سبب إحجامي عن املشاركة يف 
ما دمتم : احلوارات املذهبية التي تعقدها بعض القنوات، قائلني

 ،لسالمعليهم احريصني عىل بيان احلقيقة وتبيان مذهب أهل البيت 
فإن أقرص طريق لتحقيق هذه الغاية هو احلضور يف تلك الربامج 

وعند ، والدخول يف مناقشات مبارشة مع مشايخ الطرف اآلخر
أفضل، ويكون من ذلك يكون بوسع املشاهد أن يتابعكم بنحو 

 .ّالسهل عليه أن يتعرف عىل وجهة النظر الصائبة وخيتارها
َّالطرح الذي عرضه عيل أكثر ًالواقع أنني أختلف كثريا مع هذا 

من شخص، وال زالت تردين األسئلة واالقرتاحات أثناء تقديمنا 
سلسلتنا من املحارضات واحلوارات حني ظهوري عىل بعض 

 بالرغم من -إال أنني ما زلت . القنوات وهي تطلب مني ذلك
 . أرى صواب ما أذهب إليه-اعتزازي بكل وجهات النظر تلك

ّدي القارئ الكريم بعض مربرات وقبل أن أضع بني ي
ّاختياري هذا، أود اإلشارة إىل أن هذا األسلوب الذي أعتمده يف 
طرح هذه املوضوعات هو ذاته األسلوب املتعارف عليه يف 



 أولويات منهجية يف فهم املعارف الدينية..............................................٣٢

، ّحوارضنا العلمية يف النجف األرشف وقم املقدسة وغريمها
ُفمنذ أن انتسبت للحوزة العملية وأنا أرى أساتذتنا األعالم 

ون األسلوب النقدي مع ما يطرحه معارصوهم من أفكار يتعاط
ّوإنام يتكفل ، ًوآراء دون أن جيتمع الطرفان معا يف مكان واحد

ّهبذه املهمة طالب كل منهام، بأن حيملوا الفكرة اجلديدة إىل  ّ ّ
ّأستاذهم اآلخر ويطرحوها أمامه كمجرد رأي علمي، ثم يتوىل  ّ ّ ُّ

. عليها يف حال كونه مل يوافق عليهاّاألستاذ مناقشة الفكرة، والرد 
ّوكل هذه العملية جتري يف ظل أجواء هادئة  ّتفسح املجال للتأمل ّ

 .والتحقيق العلمي الرصني للمسائل الفكرية املطروحة
ّأما مربرات اختياري هلذا األسلوب، فأضعها بني يدي 

 :القارئ بالنحو التايل
 الكثري من  أن احلوارات املبارشة يسودها:ر األولّاملرب

ّاالرجتال والعجلة وال تتوفر فيها الفرصة للطرفني يف الرتيث  ّ
والتدقيق واملراجعة للمصادر واآليات والروايات، والعامل 
ّاألسايس يف كل هذه العملية هو االعتامد عىل الذاكرة وما حيفظه 

 .املرء حني املحاورة
ًقد يبدو هذا األمر جيدا ملن يستمتع بغلبة اخلصوم 

ّراجهم، ولكنه ليس باألمر املهم ملن حيرص عىل التعرف عىل وإح



 ٣٣ ..........................................املبارشة املذهبية احلوارات وخماطر سلبيات

ّإهنا خماطرة ال ترس احلقيقة، وحتول دون . ّاحلقيقة والتزام احلق
ّإجهاض دوافع احلمية والتعصب التي قد حتمل املرء عىل القول 

ّبال علم وعىل الترسع إىل التفوه بأمور مل يتم التأكد منها ّ ّ. 
ّاحلوارات املبارشة ال ختلو يف األعم  أن هذه :ر الثاينّاملرب

ة ستطالاألغلب من اجلدل العقيم واالحرتاب اجلديل من أجل اال
ّ اخلصم وإفحامه وتتبع عيوبه وسقطاته، عىل حساب معرفة عىل

 .احلقيقة وااللتزام بالرشوط العلمية للمناظرات
 أن احلوارات املبارشة تفسح املجال لغري :ر الثالثّاملرب

باملداخلة، وتسمح لغري أهل العلم املحيطني بأطراف املتخصصني 
ّاملوضوع حمل النقاش باملشاركة والتعليق، وهذا كله يزعزع  ّ
األساس العلمي لتلك املناقشات وجيعل منها برامج دعائية أكثر 

 .منها علمية
َّ أن هذه احلوارات املبارشة ال ختضع للسلم :ر الرابعّاملرب ُ

ّال يتم االلتزام فيها بوحدة املوضوع، املنطقي يف طرح األفكار، و
ّوإنام يتم االنتقال فيها من موضوع إىل آخر، ومن مسألة إىل 
ّأخرى، قبل أن يتم الفراغ من املوضوع األول أو املسألة األوىل، 
َّوقبل أن تنقح ومتحص األسس التي تقوم عليها، وقد شاهدنا  ّ

ه اآلخر ّبعض تلك احلوارات ووجدنا أن كل طرف يرصخ بزميل
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أن عليه أن جييب عىل أسئلته قبل االنتقال إىل املوضوع اآلخر، 
 .ًوهكذا يفعل معه خصمه أيضا

 احلوارات املبارشة، هي -ً عادة-ُهذه السلبيات التي متنَى هبا 
التي محلتني عىل ترك هذه احلوارات وعدم املشاركة فيها والتقليل 

لذي أعتمده يتجاوز ويف املقابل أجد أن األسلوب ا. ّمن أمهيتها
ًهذه السلبيات، أو عىل األقل حيد منها، وهو بعد ذلك أكثر توافقا  ّ ّ
مع معايري الدعوة احلسنى التي يطالبنا هبا القرآن الكريم يف احلوار 

 .مع املخالفني



 
 

 

ّ ونحن نتحدث عن سلبيات احلوارات -يبدو أن من املناسب 
منهج  أن نقول مجلة خمترصة عن -اهدها اليوم املبارشة كام نش

ّ، واآلداب التي حض املسلمني عىل يف احلوار الكريم القرآن
فام هي املعايري واألسس التي يرسيها القرآن الكريم . ّاتباعها

للحوار بني األطراف املتخاصمة يف مسألة ما؟ ما هو الفهم الذي 
سلم وهو يشتغل يريد القرآن الكريم إشاعته يف وعي الفرد امل

 بالدعوة إىل قيم ومبادئ اإلسالم؟
ّيف هذه الفقرة نريد أن نتطرق رسيعا إىل هذه القضية احلساسة؛  ًّ
َألننا نجد أن هناك الكثري منا، ويف أحيان ربام مستدامة، من جتاوز 
هذه املعايري وهذا الفهم احلواري، وحينها تضيع احلكمة القرآنية 

 . ومناظراتنااَّتؤسس حواراتنالتي ينبغي يف ضوئها أن 
من جممل اآليات القرآنية الكثرية التي تريس دعائم احلوار 

 :املثمر، يمكن أن نقف عند اآليتني الكريمتني التاليتني
ِادع إ  س يل ر ك با كمة وا موعظة ا سنة { :اآلية األوىل ِ ِ َِ َ ََ َ ْ َ َ ََ ْ ِ

ْ
ِ

 َْ ِ ِ
َ
ِ ُ

ْوجاد هم  ُ ِ َ ُبال  ِ  أحسنَ َ ْ َ َ ِ
 
ُ إن ر ك هو أعلم بمن  ل  ن س يله وهو أعلم ِ َُ َْ َْ ََ َ َُ َُ ِ ِ ِ َ ْ َْ َ َ َِ   ِ
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َبا مهتدين ِ َ ْ ُ ِ{)١(. 
ٍو نا أو إيا م لع  هدى أو   ضالل مب { :اآلية الثانية ِِ ُ ٍْ

َ َ َِ ْ َْ ًَ ُ َ َ ُ  ِ
 َ{)٢(. 

 الدخول يف تفاصيل هاتني اآليتني حيتاج إىل ّد أنَّمن املؤك
 اإلشارة املقتضبة، ولكن هذا ال يعفينا د هذهَّفرصة أوسع من جمر

اآليتان َّعن تناول بعض النقاط اهلامة التي تدعو هلا هاتان 
 :وأنا أضع تلك النقاط بالنحو التايل، الرشيفتان

ست ين اآلية األوىل اعتربت مسألة الدعوة لإ :النقطة األوىل
إلنسان ً وإنام أمرت به وجعلته واجبا عىل ا، أمر مباح فقطّجمرد

د ّأي أن قضية احلوار يف سبيل قضايا اإلسالم ليست جمر، املسلم
 عليه ،وإنام هو واجب،  للمسلم إن شاء قام به وإن شاء تركهّحق

كام أهنا ترشدنا إىل مسألة ، ل أعباء القيام بهّلع به ويتحمطأن يض
ل اخليار األول لإلنسان ّأخرى وهي أن الدعوة السلمية تشك

لعنف أو استخدام وسائل الرتهيب واإلكراه  وليس ا،املسلم
السالح واالقتتال، وليس كذلك املوقف االنعزايل الذي ال ومحل 

 .يكرتث لآلخرين
 الذي يفرتض باملسلم الدعوة إليه <ّسبيل الرب> ّ أنّوال شك

                                           

 ١٢٥:  النحل)١(
 ٢٤:  سبأ)٢(
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ًليس سبيال واحدا   بل هو ،ً عليه املسلمون مجيعا دون خالفّيتفقً
هب إسالمي يرى يف نفسه أنه سائر ٍفرقة أو مذّ كل د بحسبّمتعد

ً وهو ما نعتقده نحن أيضا يف أن سبيل الرب إنام ،عىل هذا السبيل
ّوما دعوا إليه أو تكفلوا  عليهم السالم أهل البيت هو سبيل

 .إيضاحه، من مبادئ اإلسالم وقيمه ومفاهيمه وترشيعاته
الدعوة :  أساليب هيةن الدعوة ختضع لثالثإ :النقطة الثانية

ونحن وإن . )اجلدل باألحسن(و) املوعظة احلسنة(و) احلكمة(ـب
كنا ال نريد تفصيل احلديث يف معنى احلكمة باملفهوم القرآين إال 

 :أنه يمكننا القول
ر االلتزام هبا يف الدعوة إنام هي ِإن احلكمة التي عىل املحاو •

ُاالستدالل الرصني القائم عىل بدهييات الوعي البرشي وما فطر 
ه اإلنسان يف عقله وسلوكه مما ال ختتلف عليه النفوس علي

 . واألذهان
وهناك ، ّ املواعظ ليست مجيعها خريةّفإن، أما املوعظة احلسنة •

ّ السيئة والقبيحة، والقرآن الكريم حيث عىل الكثري من املواعظ
 .احلسنة منها فقط

فالقرآن ،  وأن يكون أداء هذه املواعظ بالنحو األحسن•
ّ يريد لنا جداال كيفام اتفق ولو كان هبتك حرمة اآلخرين الكريم ال ً



 أولويات منهجية يف فهم املعارف الدينية..............................................٣٨

ّوسبهم واالستخفاف هبم والنيل منهم، بل وليس باجلدال احلسن 
الذي يبتعد عن تلك السلبيات وإن مل يتمتع بالتعاطف والرفق 

، يشءّ كل يف) أحسن(هي ًواللني، إنام يريد لنا جداال بالتي 
 .ٍ واحد منهاّ دون إغفال أيًوااللتزام بجميع هذه األمور معا

ن من األسلوب األحسن الذي دعت له اآلية إ :النقطة الثالثة
نصافه إ ال يمنع من ّ أن اعتقاد املرء بكونه عىل احلق:األوىل
 من أجل ،العتقاده هذا - ت ّولو بنحو مؤق -جيده  ومت،خلصمه

 ه وآلهّصىل اهللا علي فالرسول األعظم؛ أن يستقيم أمر املناظرة واحلوار
 -ه ّنة من ربّ وأنه عىل بيّبالرغم من علمه اليقيني بكونه عىل حق

ْقل إ    ب نة من {: كام أمره اهللا أن يقول ذلك يف قوله تعاىل ِ ٍ َ َ َ َ  
ِ

ْ ُ

نة كام ّبكوهنا بي ّصىل اهللا عليه وآله  رسالة نبيههًواصفا سبحان، )١(}َ ر 
َُ  قد جاء م ب {: يف قوله تعاىل ْ َ َ ْ َ ْنة من ر  مَ ُ  َ ْ ِ ٌ   وبالرغم من أمره-)٢(}َ

يف آيات أخرى بالدعوة مع استحضار كونه عىل  ّصىل اهللا عليه وآله
 حميط ، واالكتفاء بإخبارهم أن اهللا ناظر هلم، يف دعوته تلكّاحلق

ًوادع إ  ر ك إنك لع  هدى {:  كام يف قوله تعاىل، عامل هبا،بأعامهلم َ َُ َ َُ َ  
ِ ِ َْ َ َ

ِ ستق َ ْ َو ن جاد وك  قل اهللا أعلم بما  عملون * ٍيمُ َُ َُ َ َ َْ َْ
ِ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ْ

ِ  إال أن القرآن ،)٣(}َ
                                           

   .٥٧:  األنعام)١(
  .١٥٧:  األنعام)٢(
  .٦٧:  احلج)٣(
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ًالكريم عاد يف هذه املرة ومعه اسرتاتيجية أكثر انفتاحا وأوسع  ّ
ٍو نا أو إيا م لع  هدى أو   ضالل مب {: ًمرونة، حني قال ِِ ُ ٍْ

َ َ َِ ْ َْ ًَ ُ َ َ ُ  ِ
َقل ال  * َ  ْ ُ

َ  سأ ون  ما  َ ُ َ ْ َأجرمنا وال  سأل  ما  عملونُ ُ َ ْ َ  َْ َُ َ َْ ُ َ َ َ ْ{)١( . 
كان خياطب املرشكني  ّصىل اهللا عليه وآله  رسول اهللاّ علمنا أنّنإ

ذلك بقرينة اآليات السابقة عىل هاتني ؛ و يف قوله هذابمن العر
َقل ادعوا ا ين ز متم من دون اهللا ال  ملكون مثق{: اآليتني ْ ِ َِ ُ ُِ ْ ُ ْ َُ ََ ِ ِ ُ ْ ْ َ َ ِ  ْ رة   ْ ِال   ٍ  َ َ

ٍا سماوات وال   األرض وما  هم  يهما من  ك وما   منهم من ظه  ِ ِ
َ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ  ْ ُ َ َ ََ َ َ ٍَ ْ ِ َ ََ ِ

َ
ِ
َ ِ * 

َوال تنفع ا شفاعة عنده إال  ِمن أذن   ح  إذا فزع  ن قلو هم قا وا ماذا  َ ََ ُ ُ ُ ُ  َ ْ ِ ِ ْ  ْ َُ ََ  ِ َِ َ َُ َ َ ِ ِ
َ ُ ْ  ُ َ َ َ َ

ُقال ر  م قا و َ َْ ُ  َ ُا ا ق وهو الع  الكب َ ِ
َ ْ ْ ِ

َ َ ُ َ ّصىل اهللا عليه ّ، يوضح لنا أنه )٢(}َ 
 وهو صاحب اخللق -ّمل يكن ليتخىل عن االلتزام بآداب احلوار وآله

ً القايض ببدء الطرفني بالتسليم سلفا -ّالعظيم بنص القرآن الكريم
 .ّباحتامل أن يكون كل واحد منها عىل خطأ

ّ يف هذا املوضع وهو يفرس  الطباطبائيّيعلق السيد حممد حسني
ّصىل اهللا عليه ّتتمة قول النبي > إهنا جاءت: ًهذه اآلية الكريمة قائال

ّوهذا القول بعد إلقاء احلجة ] الذي ورد يف اآليتني السابقني[ وآله
ّالقاطعة ووضوح احلق يف مسألة األلوهية مبني عىل سلوك طريق  ّ

                                           

  .٢٥ -٢٤:  سبأ)١(
  .٢٣ -٢٢:  سبأ)٢(
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َّأن كل قول إما هدى أو ضالل، ال ثالث هلام : فادهاإلنصاف، وم
ًنفيا أو إثباتا، ونحن وأنتم عىل قولني خمتلفني ال جيتمعان، فإما أن  ً

أنتم عىل هدى تكونوا نكون عىل هدى وأنتم عىل ضالل، وإما أن 
ونحن يف ضالل، فانظروا بعني اإلنصاف إىل ما ألقي إليكم 

ّوميزوا املهدي من الضال وامل َّ  .)١(<َّحق من املبطلّ
ّاجلدير بالذكر أن اآلية حمل البحث استخدمت أسلوب اللف  َ َ ّ

يف > وكلمة <ّإنا> بكلمة <لعىل هدى>فربطت كلمة ، ّوالنرش املرتب
 ولكن بأسلوب غاية يف التهذيب <إياكم> بكلمة <ضالل مبني

 بام حيمل من -وهذا األدب . ّواألدب، ويف منتهى الدقة والبالغة
يف ،  هو أدب قرآين رفيع- التعامل مع اآلخرين واحرتامهمّرقة يف

بعض اآليات حني َّمقابل األدب الفرعوين الذي حتدثت عنه 
َفح   نادى{: تقال َ ََ َ َ َ قال أنا ر  م األ  * َ َْ َ ُ ُ  َ َ َ َ يف حني أن األدب ، )٢(}َ

ً قوال   قوال  نا{ عىل معاملته بمنطق ّالقرآين ينص َ ً َ َْ َ ُ َ َ لعُ ْله  تذكر أو َ َ ُ   َ َ َ ُ

  َ ْ الذي  صىل اهللا عليه وآله وهو نفسه منطق رسول اهللا، )٣(}َ
                                           

منشورات مجاعة ، يف تفسري القرآنامليزان ، السيد حممد حسني،  الطباطبائي)١(
 .٣٧٤ص، ١٦ج، قم، املدرسني يف احلوزة العلمية

 ٢٤ -٢٣:  النازعات)٢(
 .٤٤:  طه)٣(
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ًفبما ر ة من اهللا ِ ت  هم و و كنت  ظا{: وصفته اآلية الكريمة ّ َ َ َْ ُ ْ َْ َ ََ ُ ْ ِ ْ ِ ٍ َ َْ َ ِ 
َغليظ القلب ال فضوا من حو ِك فا ف  نهم واستغفر  هم وش َ َْ ْ ُْ َُ َْ ِ ْ َ ََ َْ  ْ ُْ َ َ ْ ِ ْ َ

ِ
ْ ْ َ ِ ِاورهم   َ ْ ُْ ِ

َاأل ر فإذا عزمت  تو    اهللا إن اهللا  ب ا متو   ِ   َ ََ ََ َ َُ  َِ ُ  ِْ ِِ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِ

املنطق الذي ، )١(}َ
؛ قال ف اهلجاء والبذاءة والتسقيط يف تعاطيه مع اآلخرِّال يوظ
َوال  سبوا ا ين يدعون من دون اهللا ف سبوا اهللا {: تعاىل   ُ ُ َُ َ ِ ِ ْ ِ َ ُ ْ َ َ ِ  َ َ ًعدواَ ْ ٍ بغ  علم َ

ْ ِ ِ ْ
َ
ِ

ُكذ ِك ز نا ل  أمة  ملهم  م إ  ر هم  رجعهم  ي بئهم بما  نوا  َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُ    َ َ ُ
ِ ْ  َ َ

ِ
ُ َ ََ ٍ  

ُ  ِ َ

َ عملون ُ َ ْ ي ّ من الظلم والتعدّص عىل احلديراحل هذا املنطق .)٢(}َ
 هو  كام،بةّ واعتامد منطق اللني والرفق والكلمة الطي،عىل اآلخرين

ًال  سمعون  يها لغوا{ة منطق أهل اجلنّ َْ َ َ َِ َ ُ َ ً وال تأ يماْ ِ
ْ َ َ ًإال  يال سالما * َ َ ًَ ِ  

ِ 
ًسالما َ  النار الذين ينقل القرآن الكريم عىل عكس منطق أهل. )٣(}َ

َ ما دخلت أمة لعنت أختها{: خطاب بعضهم لبعض بالقول َ َ َْ ُ ُْ َْ ٌَ  َ َ َ  ُ{)٤(. 
ج له بعض قنوات اإلعالم التي ّ ترووهذا املنطق األخري هو ما

ل لدهيا َّ حيث يكون األسلوب املفض،أرشنا إليها يف بداية حديثنا
 والعدائية املفرطة التي ال تعرف ،ّ واملنطق الفظ،هو الكلمة البذيئة

                                           

 .١٥٩:  آل عمران)١(
 .١٠٨:  األنعام)٢(
 .٢٦ -٢٥:  الواقعة)٣(
 .٣٨:  األعراف)٤(
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ّحدودا للذم  .ن اآلخرين املخالفني هلاع والتشهري واالنتقاص ً
لة ين الفضعالدفاع م باسم العلم وباسم َّ أن ذلك يقدغريبوال

ِّهم بفعلهم هذا يسوقون أنفسهم لآلخرين و! ومبادئ اإلسالم
 : عليه السالم أمري املؤمننيكخري مثال لقول 

ًوآخر قد  س    ا ول س به> َفاقت س جهائل من جهال، وأضا ل ،   ّ َ

َمن ضالل، ونص ٍب  لناس أ ا  من حبائل غرور وقول زورُ  ٍِ ِ
قد  ل . ً

ْ يؤم.    أهوائه  ا قَ  آرائه، وعطف َا كتاب  من العظائم، َ ا اسُنُ
 ُأع ل:  و قول!وفيها وقع،  عند ا شبهاتُأقف: يقول. ن كب  ا رائم هوُو 

 حيوان؛ ال ُ قلبُ والقلب، إ سانُ صورةُفا صورة! ا دع، و  نها اضطجع 
 ُتّوذ ك مي عنه؛   الع  فيصدَ ا دى في بعه، وال بابَ بابُيعرف

 .)١(<األحياء

                                           

، ١ط،  قم،دار الذخائر، رشح الشيخ حممد عبده، هنج البالغة:  راجع)١(
 .١٥٣ص، ١ج، ١٤١٢



 
 

 

َّتعدد املذاهب والفرق اإلسالمية أمر واقع ال مفر منه ٌ وليس ، ُّ
بوسع مجيع التمنّيات بوحدة املسلمني، ومجيع النقاشات املذهبية 

َلن تدمج . ّيف فهم اإلسالم ورشعية متثيله، أن تزيل هذا التعدد
 تفعل مع مسلمي األمس، تلك املحاوالت مسلمي اليوم، كام مل

ًيف مذهب واحد، وسيبقى هذا التنوع قائام ويمكننا القول إن . ّ
ّمشكلة املسلمني ليس يف تعدد فرقهم وتنوع مذاهبهم بقدر ما هي  ّ

ّ ضمن هذا التعدد، واستيعاب كل <التعايش السلمي>مشكلة  ّ
 .طرف للطرف اآلخر، والتواصل معه عىل ما هو عليه 

 هذه الفكرة ال تعني رفض وجود حقيقة بطبيعة احلال إن
ُ حق، كام ال تعني أن يمنع احلوار ٍاإلسالم بنحوّواحدة متثل  ّ

 أو حيظر عىل املذاهب اإلسالمية أن والنقاش بشأن فهم اإلسالم،
ّتبني معتقداهتا وتصوراهتا حول أهم قضايا الفكر والعقيدة  ّّ

ٌّكل ضمن -ّوالترشيع اإلسالمي، إنام نعني أن عىل املسلمني 
 أن يشتغلوا عىل إمكانيات -اإلطار املذهبي الذي ينتمي إليه

التعايش والتساكن وليس عىل إذكاء اخلالفات ومتزيق البنية 
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 .املجتمعية هلم وتكريس الكراهية والقطيعة بني أفراد جمتمعاهتم
ًانطالقا من هذه الفكرة قلت سابقا إن ما يعنيني بالدرجة : ً

 عىل من مل يعتنق أفكار وعقائد وترشيعات ّاألساس ليس هو الرد
ًوإنني لست حريصا عىل زيادة  عليهم السالممدرسة أهل البيت 

عدد املنتسبني هلذه املدرسة بقدر ما هو بيان حقيقة هذه املدرسة 
ّوما تقوله وتتبنّاه، وقطع الطريق أمام من يقول هذه املدرسة ما مل 

لتزم به، وهذا ال يعني أن تقل أو ينسب هلا من املعتقدات ما ال ت
َّندعي صحة مجيع ما صدر حتت غطاء هذه املدرسة، فإن مدرسة  َّ

ِّتشكل واحدة من أكرب املدارس التي  السالم عليهمأهل البيت 
تتعامل مع اإلسالم يف مجيع أبعاده العقائدية والترشيعية 
واألخالقية، وقد انتمى هلا منذ ألف وأربعمئة سنة عرشات 

الرجال، وصدرت هلم أضعاف هذا العدد من الكتب اآلالف من 
َّواملؤلفات، وانبثق عن هذه املدرسة الكثري من االجتاهات 

ّوعليه فليس من املنطقي، وال هذا قصدنا، أن ندعي . ّوالتيارات
ّصحة مجيع هذا الرتاث الضخم اهلائل وحقانيته، ومطابقته  ّ

ُللحقيقة، فإن مثل هذا الرأي ال يقدم عليه أحد  فيام - وال يتبنّاه ّ
 . واحد من علامء هذه املدرسة-أعرف

ّومن الظريف أن عدم فهم بعض داريس ونقاد مدرسة أهل 
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هلذا املوضوع، وعدم استيعاهبم هذا الغنى السالم عليهم البيت 
ّوالتنوع والثراء الكبري يف هذه املدرسة، قادهم إىل تصور أن تعدد  ّ ّ

شارب يف مدرسة أهل البيت ّالتيارات واختالف التوجهات وامل
ٌهو أحد عيوب وأزمات هذه املدرسة وعالمة عىل عليهم السالم 

ّترشذمها وتفككها، وأغلب الظن أن دافع هؤالء النقاد لتبنّي هذا  ّ ّ
ًالرأي هو حيلولة هذا الواقع، الصحي متاما والسليم يف منطق  ّ

ئية الفكر، دون ما كانوا يتمنّونه من إطالق أحكام شمولية إقصا
ّتكفريية تشمل مجيع املنتسبني هلذه املدرسة، وحتميل الكل تبعات 

 .آراء البعض
ّإن مرونة هذه املدرسة وكثرة تياراهتا وتوجهاهتا هو مصدر  ّ
ّاعتزاز وفخر لنا؛ وذلك ملا تنم عنه تلك التيارات من جهود فكرية 
ًهائلة كونتها، عىل الرغم من علمنا بأن يف ذلك إرباكا لبعض  ّ

ّقول الضيقة والنفوس املظلمة التي تتحني الفرص لإلجهاز الع ّ
 .عىل هذه املدرسة

عىل أن هذه املالحظة التي ذكرناها أعاله بشأن عدم التزامنا 
بحقانية مجيع ما صدر عن هذه املدرسة عىل امتداد تارخيها، ال 
َيعني التنصل عن األسس املشرتكة التي قام عليها هذا الرتاث  ُّ

ّ ال يعني إنكار املبادئ والقيم األصيلة التي تشكل الكبري، كام
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ّملتقى لكل هذه اجلهود وكل هذا النتاج الفكري، إنام نود أن  ّ ّ ً
نلفت القارئ إىل نقطة يف غاية األمهية وهي أن مدرسة أهل البيت 

 شأهنا شأن املدارس األخرى يف التاريخ الفكري - عليهم السالم
ها ما هو ثانوي، فيها ما هو  فيها ما هو جوهري وفي-لإلسالم

ّأساس فكري جممع عليه وفيها ما هو عبارة عن جهد خاص هبذا  َّ ُ
ًالعامل أو ذلك، فيها ما يعد قاسام مشرتكا رئيسيا وفيها ما هو عبارة  ً ً ّ ُ ِ
ّعن مواقف فكرية متثل منتجيها ومولدهيا، وعليه فليس من  ّ

ّقد الكل ّالصحيح إلغاء هذه الفروقات اهلامة واجلوهرية ون
بذريعة اجلزء، أو التامس مصادر ثانوية يف تراث هذه املدرسة 

 .ّلتمثيل ما هو رئييس وأويل فيها
ّأن من شأن هذه املالحظة أن حتد من الكثري من : يف رأيي

ّالنقاشات واالعرتاضات التي ال تعدو يف حقيقتها جمرد التباسات 
ّمنهجية، أو اهتامات زائفة ال تقصد معرفة احلق  . واحلقيقةّ

نقطة االنطالق يف إشكالية هذا البحث هي هذه البدهيية التي 
االعرتاف هبا مجيع علامء املسلمني، وهي أن املصدر يتسامل عىل 

ً اإلسالمية ويف فهم اإلسالم عقيدة ّاألسايس يف تلقي املعارف
ًوترشيعا وآدابا ًوأخالقا ورؤى كونية ً  هو القرآن ، دينيةَ ومفاهيمًً

ِو وم  بعث  {:  اجلميع يؤمن بقوله تعاىل.ة النبويةوالسنّالكريم  ُ َ َْ َ َ ْ َ 



 ٤٧ ....................................................................املرجعيات حتديد

َأمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا   ّ   َ ًَ ً
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ََ َْ ِْ َ ْ ِْ ُ َ ْ  ِ َ

ٍ
ُ

َهؤالء ونز ا عليك  ْ َ َ ََ َْ  َ َ ُ

َالكتاب ت يان َْ ِ َ ِ َ ل   ء وهدى ور ة و  ى  ِلمسلم ًاْ ِ ٍِ ْ ُ ْ َ ْ ُ َُ َ ًَ َ ًْ َ ْ َ  وبقوله ،)١(}ِ ُ
ْوأنز ا إ ك ا كر ِ     ِلناس ما نزل إ هم ولعلهم {: تعاىل ُْ  َ َ َ َ َ َِ ْ َْ َ

ِ ِ
َ  ُ َ ِ  َ  َ َُ ْ  ْ َ َ

َ تفكرون ُ  َ َ ْا آتا م ا رسول فخذوه وما  ها م َم{: وقوله تعاىل، )٢(}َ ُْ ُ َُ َ َُ َ ُ ُ َ ُ  َ

ِ نه فا تهوا وا قوا اهللا إن اهللا شديد الع
ْ ُ ِ َ َ َ ُِ

ُ  َ َ َْ َ ُ ِقابْ
َ{)٣(. 

 ،ولكن بالرغم من وحدة املصدر يف استلهام اإلسالم وفهمه
السؤال ، واراتّنجد املسلمني منقسمني إىل فرق ومذاهب وتي

ملاذا وقع هذا االختالف بني املسلمني وما : ق اجلميع هوّالذي يؤر
 واهلائل بني ّهذا االختالف احلادّ كل ُهو منشؤه؟ كيف وجد

ستقى منه ُن اعرتافهم بوحدة املصدر الذي ياملسلمني عىل الرغم م
 اإلسالم؟

ّ السؤال خيتزل أهم جوانب املشكلة، كام  أن هذا:يف اعتقادي
 يف فهم هذا االنقسام ً أكرب اخلطوات جذريةّعدُاإلجابة عليه تأن 

 .ّلمني عىل شكل فرق ومذاهب وتياراتاحلاصل بني املس
ق باملصدر الثاين ّ أرى أن جانب املشكلة األبرز يتعل:ًشخصيا

                                           

 .٨٩:  النحل)١(
 .٤٤:  النحل)٢(
 .٧:  احلرش)٣(
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ةأي يف ،  فهم اإلسالم وليس املصدر األوليَمن مصدر  السنّ
 .النبوية وليس يف القرآن الكريم

يف ة واملرجعية املعتمدة ي هذه السنّّن طريق تلقإ: بعبارة أخرى
 يف خلق مشكلة انقسام املسلمني ّحتصيلها هو اجلانب األهم

 العنرص الذي ًوهو أيضا، دةّوختندقهم يف مذاهب وفرق متعد
 .ّ مذهبيّ حوار نقديّق قبل البدء بأيَّقَيفرتض أن يناقش وحي

من املعروف أن العامل اإلسالمي منقسم يف معاجلة هذه املشكلة 
 :إىل قسمني
ًوهي التسمية املقرتحة بدال ( مرجعية العرتة يذهب إىل قسم

؛ إذ األول ال يسمح بدخول غري اإلمام بأهل البيتعن التعبري 
عىل العكس  ًعليهم مجيعا سالم اهللا  الزهراء وأوالدمهاّصديقة والعيل

) ري الذي حاول البعض إقحام نساء النبي فيهخألمن التعبري ا
 ، القرآينّة النبوية ورشحها وتفسري النصوأولويتهم يف نقل السنّ

 . من معارف ورؤى ومفاهيمهوإيضاح ما حيتوي
 الصحابةىل  إّ يذهب إىل إيكال هذه املهامآخر قسمو

 .وإعطائهم األولوية يف ممارسة هذا الدور
ات العقائدية التي ف اإلشكاليات املذهبية واخلالّ حلّإن
 بحسم هذه املشكلة قبل البدء -يف اعتقادي - ٌطو من،تفرزها
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 اخلالفات :ًفمثال. بالدخول يف تفاصيل اخلالفات األخرى
ة  وعالقانهسبحالعقائدية بشأن توحيد اهللا تعاىل وفهم صفاته 

أو اخلالفات حول مفاهيم الشفاعة ، اته املقدسةتلك الصفات بذ
وإنام أذكر هذه األمثلة ألهنا موضوع حديث (ل والزيارة ّوالتوس
ّمن الكثرة والتنوع ما ال  وإال فإن األمثلة يف هذا املجال ،الساعة

 إىل العودةم النقاش فيها من خالل َسُإنام حي ) وال حرص هلاّدع
 .اختالف الطريق املوصل هلاوهذه األخرية ختتلف ب،  النبويةةالسنّ

ًا، ونبدأ  عىل هذه الطرق حتديدّفالنقاش ينبغي أن ينصبإذن 
عود إىل الرتاث النبوي كام ينقله لنا أن: بمعاجلة موضوعة

ينبغي أن من هنا ؟  أم نختار ما جاء عن طريق العرتة،الصحابة
جتاه دراسة االختالفات الواقعة  با األوىلتناخطويف اعتقادي تبدأ 

 .بني مذاهب املسلمني
ّ كل  مقابلة الصحابة بالعرتة ووضعّر البعض أنّقد يتصو

ال وجود هلا  ٌةق خمتلٌ إنام هي مشكلة،واحد منهام كقطب أمام اآلخر
، وإنام نحن نفرتضها ونصطنعها، يف التاريخ الفكري اإلسالمي

ال خيتلف  -ّ يف تصورهّ هكذا يستمر هذا البعض- ففي النهاية
د العرتة ّوهو سي( اإلمام عيل ّأتباع مدرسة الصحابة عىل عد

بل من أبرز ، ن الصحابةمًواحدا )  األول هبذا التقسيمّعنيوامل
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ًوال خيتلفون أيضا حول ، ًالصحابة وأعظمهم وأرفعهم شأنا
، وكذا احلال  ّصىل اهللا عليه وآلهلنبي رويه وينقله عن ايك بام ّالتمس

مع شخصيات أهل البيت األخرى كاإلمام احلسن واإلمام 
ّي شباب أهل اجلنة؛ من هنا فإن َ وسيداحلسني سبطي رسول اهللا

 معليهوبقية شخصيات أهل البيت  عليه السالمْعزل اإلمام عيل 
ومقابلتهم ببقية الصحابة أمر ال أساس له، ال يف التاريخ  السالم

 .ّكري املسلمنياإلسالمي وال يف كتابات علامء ومف
أن الفرق بني وجهتي نظر مدرسة  -مع ذلك -إال أننا نعتقد 

يبقى  عليه السالم  اإلمام عيلربشأن دوومدرسة الصحابة العرتة 
وذلك أن الفرق األسايس بني النظريتني هو أن املدرسة ؛ ًقائام

اإلسالم ويف ن اإلمام عيل قطب الرحى يف متثيل األوىل جتعل م
 ها اإلسالمية وحتديد مفاهيمها ورؤاها وأحكاممعرفة العقيدة

رة َّوعندما يثبت هلا باآلليات والطرق املوضوعية املقر، الترشيعية
 يف ً أو نقالً أو فهامًرأيايف جمال اإلسناد التارخيي والترشيعي أن له 

والنقل  فإهنا تعترب ذلك الرأي والفهم ،ا من تلك املجاالتّجمال م
 ما خالفه أو عارضه فهو ّوكل، اإلسالمهو رأي اإلسالم وفهم 

 بن أيب طالب َّأي أن هذه املدرسة تضع عيل. باطل وال قيمة له
كميزان ومعيار هنائي يف معرفة اإلسالم واإليامن بام جاء به رسول 



 ٥١ ....................................................................املرجعيات حتديد

  شخص آخرَّوال تضع معه يف هذه املنزلة أي ّصىل اهللا عليه وآله اهللا
. م ممن جاء بعدهمسواء أكان من الصحابة أمن املسلمني، 

وال الدور  عليه السالملنظرة لشخصية اإلمام عيل اه  هذتوليس
ًالذي مارسه، بل والذي أنيط به حرصا كام تعتقد الشيعة، مم اه ا تتبنُّ

سوف  تلك الشخصية، بل إننا يف تعاملها معمدرسة الصحابة 
ًنشري الحقا إىل أن هذه املدرسة ليس فقط ال تعتمد رأي مدرسة 

يف فهم  عليه السالم اإلمام عيلومكانة ة يف فهمها لدور العرت
مع كام تتعامل عىل مسافة واحدة معه بل وال تتعامل ، اإلسالم

يف فهم  عليه السالم وسنثبت أن دور اإلمام عيلغريه، الصحابة 
ًزا هامشيا باملقارنة مع غريه من ّمدرسة الصحابة ال يشغل إال حي ً

يف رشح تعاليم اإلسالم  وأ النبوية ةالسنّيف نقل ، سواء الصحابة
وسنجد أهنا ال حتفل بمخالفته ّأو يف غري ذلك مما يتعلق باإلسالم، 
 .وانفراده عن اآلخرين من الصحابة

مدرسة ّوهذا األمر ليس جمرد حتليل نظري نستنتجه من تراث 
هذه املدرسة  من علامء ّهناك ترصيح واضح وجيلفالصحابة، 

ًقياسا ة اخللفاء األول والثاين والثالث يلم بأعبذلك حني يقولون
حني يذهبون إىل  عليه السالم أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالبب

، يف الفضل والعلم، أي ترتيب هؤالء األربعة، أن ترتيبهم
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 . زمام احلكم والسلطةهممُّكرتتيبهم يف اخلالفة وتسل
توجد لدينا يف جمال اعتامد الصحابة كمرجعية يف فهم اإلسالم 

 ولكننا ،د مجعها عىل أكثر من جملدّ يربو جمر،ًنصوص كثرية جدا
 ،سوف نذكر بعض هذه النصوص عىل سبيل املثال وليس احلرص

 : التدليلّجردوإنام فقط مل، وبل ليس حتى األمهية
  أبو إسحاقلوقّيف نص يكاد جيمع أطراف هذه النظرية ي .١

  يف كتابه)هـ٧٩٠ ت( األندليس الشاطبيبراهيم بن موسىإ
 : ما ييل) املوافقات يف أصول الفقه(

ومن الدليل . عمل عليها ويرجع إليهاُ يٌ سنّة...سنّة الصحابة (
 :عىل ذلك أمور

، ومدحهم بالعدالة وما ةثناء اهللا عليهم من غري مثنوي :أحدها
ِكنتم خ  أمة أخر{: يرجع إليها؛ كقوله تعاىل

ْ ُ ُ
ٍ  َْ َ ْ ُ ْ ِجت  ِلناسُ  ْ َ{)١(. 

َو ذ ِك جعلنا م أمة وسطا ِ كونوا شهداء   ا اس و  ون {: وقوله َُ َُ َ َ ََ َ َ َِ  َ َ َ َ ََ ُ ُ ُ ً ً َ ُ ْ ْ َ

ًا رسول علي م شهيدا
ِ
َ ْ ُ ُْ َ َ ُ  {)٢(.  

ففي األوىل إثبات األفضلية عىل سائر األمم، وذلك يقيض 
دون حال، وجريان أحواهلم عىل املوافقة ّ كل باستقامتهم يف

                                           

 .١١٠:  آل عمران)١(
 .١٤٣: البقرة )٢(
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ت ّ عىل ما دلّ، وذلك يدلًاملخالفة، ويف الثانية إثبات العدالة مطلقا
  [...]..عليه األوىل
تهم يف باعهم، وأن سنّّما جاء يف احلديث من األمر بات :والثاين

فعلي م >: قولهكَّوسلم ] وآله[َّصىل اهللا عليه  ة النبيطلب االتباع كسنّ
وا عليها ّكوا بها وعضّ ، تمسّة ا لفاء ا راشدين ا هديّ  وسنّ س 

 [...].<با واجذ
موا الصحابة عند ترجيح ّأن مجهور العلامء قد :والثالث

  [...].األقاويل
 من ّتهم وذمّما جاء يف األحاديث من إجياب حمب :الرابع

 ،َّوسلم] وآله[َّصىل اهللا عليه   النبيّهم فقد أحبّ من أحبّأبغضهم، وأن
، وما ذاك من  عليه الصالة والسالم بيومن أبغضهم فقد أبغض الن

 يف ذلك، ةّجهة كوهنم رأوه أو جاوروه أو حاوروه فقط؛ إذ ال مزي
ته نفسهم بالعمل عىل سنّة متابعتهم له، وأخذهم أّوإنام هو لشد

خذ قدوة، ّتُونرصته، ومن كان هبذه املثابة حقيق أن ي مع محايته
 .)١() سريته قبلةَعلُوجت

                                           

،  املوافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي،يالشاطب )١(
، ١ط السعودية، - اندار ابن عف، مشهور بن حسن آل سلامن: قيقحت

 .٤٩٣-٤٤٦، ص٤،جم١٩٩٧ -هـ١٤١٧



 أولويات منهجية يف فهم املعارف الدينية..............................................٥٤

املستصفى يف أصول (يف كتابه  )هـ٥٠٥ ت(  قال الغزايل.٢
 ّحجةوقد ذهب قوم إىل أن مذهب الصحايب (: )الفقه
 .)١()...ًمطلقا

                                           

محزة بن زهري :  حتقيق، علم األصولمناملستصفى ، حممد بن حممد،  الغزايل)١(
 .٤٥٠، ص ٢ج:  هـ١٤١٣، رشكة املدينة للطباعة والنرش، جدة، حافظ

 ملتفت إىل املأزق الذي يفيض إليه القول من اجلدير بالذكر أن الغزايل
 وهو ما -بإطالق حجية قول الصحابة؛ وذلك أنه يوجب هلم العصمة 

 لذا ذهب إىل -عليهم السالم ّيشنعون عىل الشيعة القول به ألئمة أهل البيت 
 :ًبطالن هذا الرأي معلال ذلك بقوله

 .ة يف قولهّ فال حج،نهإن من جيوز عليه الغلط والسهو ومل تثبت عصمته ع>
ّهم من غري حجة ُعى عصمتَّدُوكيف ت،  بقوهلم مع جواز اخلطأّفكيف حيتج

وكيف خيتلف ، ر عصمة قوم جيوز عليهم االختالفَّتصوُ وكيف ي،متواترة
 فلم ؟ كيف وقد اتفقت الصحابة عىل جواز خمالفة الصحابة،املعصومان

 بل أوجبوا يف مسائل ، عىل من خالفهام باالجتهاد وعمرينكر أبو بكر
 ،فانتفاء الدليل عىل العصمة. ّاالجتهاد عىل كل جمتهد أن يتبع اجتهاد نفسه

 < ثالثة أدلة قاطعة، وترصحيهم بجواز خمالفتهم فيه،ختالف بينهمووقوع اال
 ).٤٥١ص : املصدر(

 أن نفاة -ابة ً وطبقا هلذا املذهب يف حجية قول الصح-من هنا نعرف 
ّالعصمة عن الصحابة قد التزموا هبا يف الواقع العميل دون أن يرصحوا 

حديث  صلّى اهللا عليه وآله َّبذلك، ال سيام مع نقلهم عن الرسول األعظم 
ّوإن ناقشوا يف صحة سند النص). هم اقتديتم اهتديتم أصحا    جوم، ب ي( ّ. 
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 نعرف أن فهم الدين اإلسالمي وبيان عقائده امن هن
سنّة من خالل ملدرسة الصحابة ًوأحكامه ورؤاه يكون طبقا 

 .  اهللا عليه وآلهّصىلهم عن النبي األكرم نقلالصحابة، أو من خالل 
 ننقله عن ن بام تؤمنو الما دمتم: قد يغالط البعض فيقول
، كام نحن ال نؤمن بام تنقلونه عن الصحابة وال تقبلون حديثنا

َوال نقبل حديثكم، فلم  عليهم السالمالعرتة   االنتقال باملناقشة ّم يتالِ
،  اإلسالم وهو القرآن الكريميإىل املصدر األول من مصدر

نرتك ما وونعمل به ه ام جاء فينأخذه بفلقرآن الكريم ٍدئذ ننظر لعن
 ؟نفاه ونرفضه

 : وذلك؛الواقع أنه ال يمكن القبول هبذا القول
 وال ، النبوية ركن أسايس يف فهم اإلسالمالسنّةن أل ً:الّأو

َوأنز ا إ ك { كام قالت اآلية القرآنية ، الطرف عنهاّيمكن غض ْ َ ِ َ َْ َ ْ َ

ُا كر ِ  َ ْ َ    ِلناس ما نزل إ هم ولعلهم  تفكرون  ُ   َ َُ َ َْ ُْ َ َ ِ ْ
َ
ِ

َ  َ ِ  َ :  وقوله تعاىل،)١(}َ 
َوما آتا م ا رسول فخذوه وما  ها م  نه فا تهوا وا قوا اهللا إن اهللا { َ ْ ُِ

ُ  َ َُ َ ََ َ َْ َ َُ ُ ُ ُْ َ َُ ُ ُ  ُ َ

ِشديد العقاب
َ ِ

ْ ُ ِ َ{)٢(. 

                                           

 .٤٤:  النحل)١(
 .٧:  احلرش)٢(
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ري من اآليات  وفيه الكث،ّن القرآن محال أوجهأل: ًثانياو
وحيتوي عىل الكثري من ، ة أو املطلقةّاملتشاهبة أو املحتملة أو العام

ة فهمه ّوهذا جيعل من مهم؛ املجازات والكنايات واالستعارات
 للغاية إن مل تكن ًة وصعبً عسريةًةّمهمٍبمعزل عن السنّة النبوية 

 . وبالتايل فال يمكن االكتفاء به وحده فقط،مستحيلة
ّألن القول بعدم قبول كل طرف ملا ينقله الطرف اآلخر : ًوثالثا

فنحن ال نرفض مجيع ما . بنحو مطلق، غري صحيح عىل إطالقه
ً ومسلم مثال وإنام نرفض فقط ما انفردا به أو ما مل ينقله البخاري

ّيتم الدليل عىل صحته ّ حجة لدينا، وكذا ما أما ما مل ينفردا به فهو. ّ
ليل عليه بإمجاع أو موافقة للقرآن الكريم وغري ذلك من ّتم الد

 .َّاملعايري الرشعية املوضحة يف علم أصول الفقه



 
 

 

 

ّلقد أرشت سابقا إىل الفرق الرئييس الذي يميز مدرسة أتباع  ً
قلت إن موضوع االلتزام بام تباع الصحابة، ومدرسة أالعرتة عن 

وما توضحه من تعاليم اإلسالم، ليس  عليهم السالمترويه العرتة 
َّعىل حد سواء بني هاتني املدرستني، وإن من يتقيد بمدرسة العرتة  ّ ّ
هو اجلدير بأن حيمل هذه التسمية، وإن االعرتاض بكون مسألة 

صطنعة غري دقيق وغري املقابلة بني العرتة والصحابة مشكلة م
ّصحيح إطالقا، بل إن هناك كثريا من الشواهد تثبت صحة هذه  ً ً

 .املقابلة وحقيقتها
ّأود اآلن أن أوضح للقارئ الكريم بعض أبعاد هذه املقابلة، 

إىل اإلقصاء والتهميش يف  عليهم السالمَّوكيف تعرض أئمة العرتة 
ّذلك كله من خالل أهم كتاب يف الرتاث احلديث ملدرسة ي ّ

فمع أن اجلميع . )صحيح البخاري(أعني به كتاب الصحابة، 
: أنه قال ّصىل اهللا عليه وآله  عن رسول اهللا- وبألفاظ خمتلفة-يروي 

وا ّفي م ما إن أخذتم به لن تضل  أوشك أن أد  فأجيب، و   تر تّإ (
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بل مدود من ا سماء اهللا ح ا قل ، أحدهما أ   من اآلخر، كتاب: بعدي
)  وضا ّيتفرقا ح  يردا   إ  األرض، و ع   أهل ب  ، أال و إنهما لن

 أن هذه املدرسة مل  ملدرسة الصحابة يثبتإال أن الواقع التارخيي
ّتول هذه العرتة ما تستحقه من عناية يف األخذ منها والتقيد  ّ ِ

 .بتعاليمها
، وذلك من خالل لنحاول اآلن أن نعرف عدم العناية تلك
وما  ّصىل اهللا عليه وآلهَّاملقارنة بني صحابيني من صحابة رسول اهللا 

شغاله من حضور يف الكتاب املشار إليه أعاله يف موضوع النقل 
،  عليه السالماألول اإلمام عيل :  ّصىل اهللا عليه وآله اهللاعن رسول 

 .)هـ٥٧: ت( الدويس صخر بن الرمحن عبد والثاين هو أبو هريرة
 وطبيعة عالقته لن نخوض يف موضوع إسالم أيب هريرة

ّ العدو -، وال ميله وعالقته بمعاوية صىل اهللا عليه وآلهبرسول اهللا 
 إنام أكتفي بإيراد بعض - عليه السالمالتقليدي لإلمام أمري املؤمنني 

ّاإلشارات اهلامة التي تسلط الضوء عىل ً هذه األمور، وذلك نقال ّ
ّعن أحد أكرب دارسيه واملتخصصني يف حياته العلمية والسياسية 
َوما وصلنا من مروياته، عنَيت به الباحث األستاذ حممود أبو رية ُ ّ 

، )ديةّ املحمالسنّةأضواء عىل : (الذي تناوله يف دراستني، مها
 ) .ضرية شيخ املأبو هريرة(و
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 بتذكري القارئ بمعلومة عىل ّنستهل حديثنا حول أيب هريرة
أضواء ( يف كتابه مستوى كبري من األمهية أشار هلا األستاذ أبو رية

ّوأثبتها بنحو علمي حمكم يف كتابه اآلخر )  املحمديةالسنّةعىل 
 مل يصحب رسول اهللا وهي أن أبا هريرة) ضرية شيخ املأبو هريرة(

قول أيب  وهذا هو - أوفقط، ًإال عاما وتسعة أشهر  صىل اهللا عليه وآله
ً ويمكننا التسليم به جدال؛ لكونه ال يؤثر كثريا عىل هريرة نفسه ّ ً

 . أفضل التقاديرثالث سنوات عىل -ّموقفنا من مروياته
 أو نقله عن آخرين من  حممود أبو ريةلنستمع إىل ما قاله

 :ّ ومروياتهالعلامء والباحثني الذين وقفوا عىل حياة أيب هريرة
:  أنه قال وهو ينقل عن السيد حممد رشيد رضا قال أبو رية•

ْلو طال عم> َ عمُرُ  ملا وصلت إلينا تلك  حتى مات أبو هريرةرُ
 .<األحاديث الكثرية

 يف  الدينورياهللا بن مسلم عبد  ثم إنه نقل عن ابن قتيبة•
 الرواية من هريرة أبو أتى ملا إنه>:  قالأنه) خمتلف تأويل احلديث(

 ةّجل من صحبه نَم بمثله ِيأت مل ما َّوسلم] وآله[َّصىل اهللا عليه  عنه
 كيف: وقالوا عليه وأنكروا موهَّهتا، ولنياأل والسابقني أصحابه
 ... عائشة وكانت؟ معك سمعه ومن؟ كَوحد هذا َسمعت

  .)١(<وبه هبا األيام لتطاول عليه ًإنكارا همّأشد
                                           

أوفسيت عىل الطبعة اخلامسة من ، ّأضواء عىل السنة النبوية، حممود،  رية أبو)١(
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مصطفى  عن الكاتب  كام نقل أبو ريةكان أبو هريرةومن هنا 
ُّ اهتم يف أول راوية: -ّ ومها عىل حق يف ذلك- صادق الرافعي

 .اإلسالم
ُخيرج منه ) ًكيسا( أن أليب هريرة وقد ورد يف البخاري

: ، قالّحدثنا أبو هريرة: ثنا أبو صالح، قالّحد(: قال! احلديث
وا د العليا ، أفضل ا صدقة ما ترك غ >:  صىل اهللا عليه وآلهقال النبي 

ثم وردت يف احلديث هذه . <وابدأ بمن تعول، خ  من ا د ا سف 
طعم  أ: دبإما أن تطعم  و ما أن تطلق ، و قول الع: تقول ا رأة>: ّالتتمة

 يا أبا هريرة،: فقالوا. <أطعم  إ  من تدع : واستعمل ، و قول االبن
 .)١( )هذا من كيس أيب هريرة، ال: َسمعت هذا من رسول اهللا؟ قال

                                                                                                  

 .٢٠٣ص: النسخة املرصية
اجلامع املسند الصحيح املخترص ، إسامعيل بن اهللا حممد عبد أبو،  البخاري)١(

حممد زهري :  حتقيق،وسننه وأيامه، موسلَّ] وآله[ى اهللا عليه صلَّمن أمور رسول اهللا 
هـ، كتاب ١٤٢٢، ١، دار طوق النجاة ـ بريوت، طبن نارص النارص

، ص ٧، ج)باب وجوب النفقة عىل األهل والعيال(النفقات، الباب الثاين 
 .٥٣٥٥، احلديث ٦٣

 : العبارة  ألحاديث أخر وردت فيها هذهوقد اتسع كيس أيب هريرة
، فإنام ذلك من < فقد أفطرًمن أصبح جنبا>ّكنت حدثتكم أن (قوله :  منها•

  البغداديخلطيبا: راجع)  فال يفطرً، فمن أصبح جنباكيس أيب هريرة
: ، حتقيقهّالفقيه واملتفق،  بن ثابت بن عيل أمحدأبو بكر، )هـ٤٦٣-٣٩٢(
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 ـ اململكة العربية السعودية، ، دار ابن اجلوزيعادل بن يوسف العزازي
 له أن ّباب رجوع املفتي عن فتواه إذا تبني، ٢م، ج١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، ١ط

 .١٤٠٤ ، احلديث٤٢٢-٤٢١، ص يف غريهاّاحلق
رقم ( يليه الذي احلديث ورود هّيرد يف سند هذا احلديث، ُوطعن ابن حجر

 ) فليفطرًمن أصبح جنبا(تياه ُف عن الذي تناول رجوع أيب هريرة) ١٤٠٥
 .وكان األفضل التعبري برجوعه عن التحديث ال الفتيا

ّ ما هنى النبي عن التكسب به، بسنده ما ورد يف مسند أمحد يف بعض: ومنها •
 نه سمع أبا هريرةأث ِّحيد مْعُسمعت عبيد اهللا بن أيب ن(: قال عن املغرية

ام،  ا جعن كسب  م وسل] وآ [ اهللا عليه  ن  رسول اهللا ص  :يقول
: وقال أبو هريرة: قال. وعسب الفحل: قال. و سب ا  ، وثمن ا  ب

، مؤسسة الرسالة، مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط). هذه من كييس
 .٧٩٧٦، رقم احلديث ٣٥٥، ص ١٣ج: هـ١٤١٦، ١بريوت، ط

 ما هي إال ّدو كتدخل من أيب هريرةالتي تب) وعسب الفحل(ًعلام أن عبارة 
ّ، ويدل عىل ذلك لفظ هذا قطع واستئناف قام به عبيد اهللا بن أيب نعم

مشهور بن حسن آل : سنن النسائي، حتقيق: انظر (احلديث يف رواية النسائي
 -، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع مد نارص الدين األلباينحم:  ،تعليقسلامن

ومل يرد يف رواية األخري عبارة ) ٤٦٧٣، احلديث ٧١٢، ص ١الرياض، ط
 ).هذه من كييس(

 هذا بالكثري من مريديه إىل تأويل كلمته تلك ُهذا، وقد دفع قول أيب هريرة
ًرجيها خمرجا مقبوالوخت تارة بتفسري الكيس بوعاء، وتارة ثانية بفطنته، : ً

ّوتارة ثالثة اعترب قوله هتكام عىل سائليه، وتارة رابعة عد إشارة إىل نسخ هذا  ً ّ
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 روى - عن أيب حممد بن حزمكام نقل أبو رية- إن أبا هريرة
 يف أثبت البخاري ّصىل اهللا عليه وآله  ًحديثا عن رسول اهللا) ٥٣٧٤(

َّوقد علق أبو رية عىل هذه الظاهرة . ًحديثا منها) ٤٤٦(صحيحه 
عه ّ بام يشبه القاعدة يف متييز حجم ما يمكننا توقيف حياة أيب هريرة

وبقى أن تعرف مقدار ما رواه الذين (: ً قائالات الصحايبّمن مروي
 ّصىل اهللا عليه وآله سبقوه باإليامن وكانوا أوىف منه إىل رسول اهللا

 وأبعد يف الفضل واجلهاد من املهاجرين واألنصار ،وأعلم بالدين
لنرى كم روى ،  وقضوا مع رسول اهللا سنني طويلة،وغريهم

 ليرشع بعدها )ليه وآلهصىل اهللا ع كبارهم من أحاديث رسول اهللا
ّباحلديث عن كبار الصحابة واحدا تلو آخر وحجم مروي اهتم ً

  :فيقول
ُ أول الرجال إسالما بعد عيل، وشيخ الصحابة فهذا أبو بكر( ّ ً ُ ّ

ّمجيعا، وقىض مع النبي ما قىض بمكة واملدينة، وكان نسابة  ّ ً
روى :  يف هتذيبهالعرب، ترى كم من حديث رواه؟ قال النووي

تاريخ  منها يف أورد السيوطي، ً حديثا<١٤٢>ِّالصديق عن النبي 
 أي أن البخاري روى عن )<٢٢>  وله يف البخاري<١٠٤> اخللفاء

 .ً أكثر من عرشين ضعفا مما رواه عن أيب بكرأيب هريرة
                                                                                                  

ّوغريها من املحاوالت املتكلفة التي ال حمصل هلا .. احلديث  وال جمال .. َّ
 .هنا لتفصيل الكالم أكثر من ذلك
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 : بن اخلطاب فيقول أبو ريةأما بخصوص اخلليفة عمر
ّأسلم سنة ست، وظل مع النبي ( ّصىل اهللا عليه وآله وسلمّ  إىل آخر ّ

ّصىل اهللا عليه وآله وسلمحياته   ًكنت وجارا من األنصار>: من قوله. ّ
ًنتناوب عىل رسول اهللا ينزل يوما وأنزل يوما، فإذ  ُا نزلت جئته بخربً

 وبرغم ذلك <ذلك اليوم من الوحي وغريه، وإذا نزل فعل مثل ذلك
ًكله مل يصح عنه إال زهاء مخسني حديثا كام أثبت ذلك ابن حزم َّ ّّ.( 

أول من أسلم، : (  السالمعليه  عن اإلمام عيلويقول أبو رية
َّت كنفه من البعثة، وظل معه إىل َّوتربى يف حجر النبي وعاش حت

مل يفارقه ال يف سفر وال يف ، أن انتقل النبي إىل الرفيق األعىل
شهد املشاهد ، وهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة الزهراء، حرض

يا : َّكلها سوى تبوك؛ فقد استخلفه النبي فيها عىل املدينة فقال
أما >: ول اهللا فقال رس<أختلفني يف النساء والصبيان؟، رسول اهللا

هذا . < بم لة هارون من  و ؟ إال أنه ال ن  بعديّتر  أن ت ون م 
ًاإلمام الذي يكاد ال يضارعه أحد من الصحابة مجيعا يف العلم، قد 

مل : ً حديثا، وقال ابن حزم<٥٨> أسندوا له كام روى السيوطي
ًيصح منها إال مخسون حديثا  ومسلم منها إال ِ مل يرو البخاريّ

 .)ًعرشين حديثا
 : وغريه من الصحابة يقول أبو ريةوعن عثامن



 أولويات منهجية يف فهم املعارف الدينية..............................................٦٤

 . له تسعة أحاديث ومسلم مخسةَ فقد روى البخاريّأما عثامن(
 ً. تسعة أحاديث ومسلم حديثا، روى له البخاريالزبري بن العوام

 . أربعة أحاديث روى له البخاريطلحة بن عبيد اهللا،
 . تسعة أحاديث روى له البخاريعبد الرمحن بن عوف،

ّأيب بن كعب ّ له يف الكتب الستة ستون حديثا ونيفُ ً ّ ّ. 
ّواتفق ،  ثامنية أحاديث روى له البخاريزيد بن ثابت
 .الشيخان عىل مخسة

 ...ث ومسلم ثالثة  أربعة أحادي أخرج له البخاري الفاريسسلامن
ًوقد ثبت أن كثريا من الصحابة مل يرووا عن النبي شيئا ً()١(. 

 يفوق ما  عن أيب هريرةومن هنا نعرف أن ما رواه البخاري
 .ًضعفا) ٢٢(رواه عن اإلمام عيل بأكثر من 

 ّيف مرويات عليه السالمهذا حال اإلمام عيل بن أيب طالب 
 عليهم السالم، أما لو انتقلنا إىل البقية من أئمة أهل البيت البخاري

ّاملتأخرين وفيهم من عارص البخاري كاألئمة اجلواد واهلادي  ّ
ًيكاد يكون هنائيا  عليهم السالموالعسكري، لرأينا أن استبعاد األئمة 

                                           

ًعلام ، ٢٢٥ -٢٢٤ص، ، مصدر سابقّأضواء عىل السنة املحمدية، ية أبو ر)١(
ًومن املفيد جدا العودة إىل كتاب . ٍراو) ٢٤٠٠( هم أن مجيع رواة البخاري

 للعالمة الشيخ حممد حسن املظفر) اإلفصاح عن أحوال رواة الصحاح(
 .ّعرف عىل هؤالء الرواة وآراء أهل اجلرح والتعديل فيهمللت) ١٣٧٥ت(
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؟ !ية واحدة وال حتى روا عليهم السالم فهو مل ينقل عنهم! ًوجذريا
ّ الذي يعد أبا املذاهب األربعة -  عليه السالم ّحتى اإلمام الصادق َ ُ

 مل ينقل عنه حتى رواية واحدة، ومما -وأستاذ أئمة هذه املذاهب
 األمر غرابة علمنا بأن البخاري عاش يف نفس احلاضنة يزيد

، أي  عليه السالم العلمية التي كان يعيش فيها اإلمام الصادق
احلجاز، وأنه جاء بعد اإلمام الصادق بفرتة ليست بالطويلة يف 

) ١٤٨ أو ١٤٦(ِّفاإلمام الصادق تويف عام . ّعرف املحدثني
وعليه ال تكون الفاصلة الزمنية بينهام ) ٢٥٦(ّوالبخاري تويف عام 

ّإال قرنا ونيف   مع أنه ينقل عن تالمذة اإلمام الصادق ،من السننيً
 . عن اإلمام نفسهوحيجم عن النقل

الت ّتأم( ّف الكتاب اهلامّ مؤل نجميقال الشيخ حممد صادق
 :) ومسلمدراسة وحتليل لصحيحي البخاري -يف الصحيحني 

 ً ومسلم يرويان عن ستة وعرشين رجالنرى البخاري(
وتسعة ،  باسم موسىًيا راوينوثالثة وعرش ون باحلسن،ّيسم

ومل يكن بينهم ذكر عن اسم ، ّ معروفني باسم عيلًاّدثوثالثني حم
أو إشارة ،   اهللا عليه وآلهَّصىل رحيانة رسول اهللا اإلمام احلسن املجتبى

 اسم أو،   اهللا عليه وآلهَّصىلد النبي إىل اسم موسى بن جعفر حفي
الذي  عليه السالمبن موسى الرضا عيل   اهللا عليه وآلهَّصىلحلفيد النبي 
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 . واملبغضّع إجالل وتكريم املحبكان علمه وفضله موض
 عن أحد ً واحداًرجا حتى حديثاُ والبخاري مل خيًإن مسلام، نعم

واإلمام ، اإلمام احلسن املجتبى: مثل،  عليهم السالم من أهل البيت
واإلمام حممد ، واإلمام عيل بن موسى الرضا، موسى بن جعفر

عليه وخاصة اإلمام احلسن العسكري ، واإلمام اهلادي، اجلواد
 .)١()للبخاري ًالذي كان معارصاالسالم 
سيد حممد عالمة الللّقيمة ختم حديثي هذا بنقل كلمة وأ

 ،)امليزان يف تفسري القرآن( وردت يف تفسريه حسني الطباطبائي
 اهللا عليه وآله َّصىل إن ما جرى يف أمر اخلالفة بعد رسول اهللا( :قال
 فمن ؛ة املسلمني يف أهل بيتهّأوجب اختالف آراء عام مَّوسل

عرض عنهم ال يعبأ بأمرهم و ُو من م، عاكف عليهم هائم هبم
 اهم النبيّوقد وص،  هلمشانئ ٍأو مبغض، هم من علم القرآنِمكانت
أن  -ٌداللته مسلمته وّيرتاب يف صحبام ال  - مَّ اهللا عليه وآله وسلَّصىل
و ذكر ،  وهم أعلم منهم بكتاب اهللا،موهمّموا منهم وال يعلّيتعل

 قال يف حديث .هلم أهنم لن يغلطوا يف تفسريه ولن خيطئوا يف فهمه
                                           

 دراسة وحتليل لصحيحي أضواء عىل الصحيحني، ، حممد صادق نجمي)١(
 مؤسسة املعارف اإلسالمية، حييى كاميل البحراين:  ومسلم، تعريبالبخاري

 .١١٣هـ، ص ١٤١٩، ١ قم، طـ
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 كتاب اهللا و ع   و لن يف قا :إ  تارك في م ا قل >: الثقلني املتواتر
: وقال يف املستفيض من كالمه . [...] احلديث< ا وضّيردا  ح  

عظم ثلمة وهذا أ [...] <أ مقعده من ا ارّ القرآن برأيه فلي بوّمن ف >
 .ر الذي يندب إليهّطريق التفكانثلم هبا علم القرآن و

 ة األحاديث املنقولة عنهمّومن الشاهد عىل هذا اإلعراض قل
 ّثم [...] لت ما عليه علم احلديثّأم فإنك إذا ت؛عليهم السالم

ة ما ّوخاص،  واحلسن واحلسنيّقل يف ذلك عن عيلُأحصيت ما ن
أما الصحابة فلم : ًقل من ذلك يف تفسري القرآن لرأيت عجباُن

وأما التابعون فال يبلغ ما ،  يذكرًشيئا عليه السالم ينقلوا عن عيل
عليه  أما احلسن، و مئة رواية يف متام القرآن- إن أحيص-نقلوا عنه 

وأما احلسني فلم ينقل عنه ، ً املنقول عنه ال يبلغ عرشاّفلعل السالم
وقد أهنى بعضهم الروايات الواردة يف التفسري إىل ، يشء يذكر

، وهذه )١(سبعة عرش ألف حديث من طريق اجلمهور وحده
 . )٢()ًالنسبة موجودة يف روايات الفقه أيضا

                                           

، اإلتقان يف  السيوطيهذكر: ( يف حاشية هذه العبارة ما ييل قال الطباطبائي)١(
ى ّى برتمجان القرآن وتلخيصه املسمّوذكر عدد الروايات يف تفسريه املسم

 ). املنثورّبالدر
منشورات مجاعة د حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ، السي الطباطبائي)٢(

 . ٢٧٤، ص٥ج املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم، 





 
 

 

، ّيف ضوء الفكرة التي قدمناها بشأن إشكالية احلوار املذهبي
املصدر الثاين من مصادر الفكر بدء النقاش بأعني أمهية 

 ورضورة دراسته وفحصه ومعاجلة )١()ة النبويةالسنّ(اإلسالمي 
فإننا  قبل االنشغال بالتفاصيل األخرى،  التي يفرزهااألسئلة

املحاور التي نراها رضورية ّ أهم القارئنقرتح أن نضع بني يدي 
 .يف حتليل ودراسة هذه الفكرة

بطبيعة احلال إن دراسة هذه املحاور املقرتحة حتتاج إىل فرصة 
ذلك يف هذا البحث ّ كل أوسع وأشمل وليس من املمكن تفصيل

 املحور األول ّجمردنا نقترص يف حديثنا هنا عىل ّولعل. املخترص
 .فقط

                                           

ّأود أن ألفت عناية القارئ الكريم إىل أننا يف كل مر )١( ّ  يف هذا <ّةالسن>ة نقول ّ
عليهم  أما طبيعة دور أهل البيت ،<ة النبويةّالسن>ًالبحث فإننا نعني حرصا 

ُّ، الذين نصوا عىل أن حديثهم هو له سريهتم يف هذا االجتاهّما متثوالسالم 
فهو أمر موكول بحثه إىل دراسات ، صلَّى اهللا عليه وآله حديث رسول اهللا 

 .أعمق
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 :قرتحة فأضعها عىل نحو أسئلة بالشكل التايلأما املحاور امل
 وهو عبارة عن سؤال مركزي وأسايس يناقش :املحور األول
 النبوية يف فهم املعارف الدينية، والسؤال السنّةأصل احلاجة إىل 

ّ النبوية أم أنه السنّةهل هناك حاجة تدعونا إىل العودة إىل : هو
  فقط؟ سّ القرآين املقدّيمكننا االكتفاء بالنص

رنا ّ فقط عىل تصوهإن اجلواب عىل هذا السؤال ال يقترص تأثري
عقيدة (النظري لكيفية تكوين املنظومة الفكرية اإلسالمية للجانب 
أن بمعنى  وعالقة ذلك بالقرآن الكريم، ...)ًوأخالقا ًوترشيعا

ًبناء هذه املنظومة وصياغتها اعتامدا نختار بمقتىض هذا اجلواب 
 ّبل يمتد،  النبويةالسنّة عن ّبمعزل تام، فقط كريمعىل القرآن ال

راتنا للدور الفكري الذي يضطلع به نقلة هذه ّتأثريه إىل تصو
 عليهم السالم أي مجيع الصحابة بام فيهم أهل البيت، ة النبويةالسنّ

 بشأن ما يبقى هلم من وظيفة يف املجتمع اإلسالمي ًويطرح تساؤال
 .ر عليهمّاملتأخ

ّ، ويتوقف اخلوض ّوهو يتفرع عىل املحور األول :ايناملحور الث
فإن اخرتنا هناك ، النتيجة التي ننتهي إليها هناكه عىل طبيعة في

 السنّةا بحاجة إىل إنن:  نقولأنب - عىل السؤال باجلواب باإلجيا
وأنه ال ، النبوية يف بنائنا وتكويننا للمنظومة الفكرية اإلسالمية
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كان  - بنحو صحيح بمعزل عنهاّهمةهذه امللنا يف إنجاز غنى 
:  عبارة عنهوٍ وما يقرتحه من سؤال ناول املحور الثاينبوسعنا ت

 التي تشغلها يف صياغة ّهمةوما هي امل؟ ةما هو دور هذه السنّ
 ّهل وظيفتها وظيفة تكميلية ملا عجز النص؟ الفكر اإلسالمي

 -يدتنا كام هي عق-  القرآين عن القيام به أم أن هذا االفرتاض
،  القرآين غري صحيح وباطلّقصور ونقص النصالذي يفرتض 

  البيان والرشح والتفصيل؟ي النبوية هالسنّةوعندها تكون وظيفة 
ّثم إن تلك احلاجة للسنة أتعود إىل حاجة نفس النص القرآين 

 ّبالبيان والتفسري أم إىل حاجتنا نحن املسلمني املتلقني له؟ 
ة للسنة ّماسكانت نا أن احلاجة لو افرتض :املحور الثالث

 هذه ّمهمةًوافرتضنا أيضا أن ، النبوية يف تكوين الفكر اإلسالمي
هذا ّ، حينها يتوجب علينا اإلجابة عىل  هو التبيان والرشحالسنّة

ة كيف يمكننا حتصيل تلك السنّ: وهو،  واجلوهريّالسؤال اهلام
هلا الظفر النبوية؟ ما هي الطرق والوسائل التي يمكننا من خال

ًة دون دجمها بام ليس منها مما يعده املسلمون كذبا بتلك السنّ ّ
ُوباطال أ   النبوية؟السنّةقحم يف ً

ًوهذا املحور هو صلب ما أرشنا إليه سابقا من اختالف 
ن املسلمني إ وقلنا حينها ،السنّةاملسلمني يف الطريق املفيض إىل 
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 إىل ّة كطريق وممر اعتمد الصحاببعضهم: سلكوا طريقني خمتلفني
عليهم  ّ فضل العودة إىل العرتةبعضهم اآلخروالسنّة، حتصيل هذه 

رات ّ، وكل واحد من الطرفني أوضح مربّهمةإلنجاز هذه امل السالم
ع عىل اختصاصات أصول َّخياره هذا يف مصنفات عديدة توز

 . الفقه وعلمي احلديث والرجال وغريمها
 بني  إثبات هذا االختالفّجمردوهذا املحور ال يقترص عىل 

رات ّرب، ورسده ملراملذكوطرف بطريقه ّ كل كّومتس، املدرستني
 ،ًة أمور فرعية أيضاّعدّ يتعدى ذلك إىل مناقشة وإنام، كّهذا التمس

 واالشرتاطات ،معايري قبول الرواية: نظري، وليدة هلذا املحورهي 
يري اجلرح  ومعا،العلمية لقبول خرب الواحد واملتواتر واملستفيض

وغري ذلك من .... والتعديل يف تقييم رجال تلك األسانيد 
 . أبحاث تفصيلية ودقيقة

يف هذا املحور بالذات سوف نطالع الكثري من اإلقصاء 
والتهميش للعديد من الشخصيات العلمية الكبرية التي انتمت 

 سقطت عدالتهم ووثاقتهمُوكيف أعليهم السالم إىل مدرسة العرتة 
 ع وغري ذلك منّكرافيض ومتشي( بعبارات النبز ، دينهمعن يفُوط

ال جلرم اقرتفوه ) عبارات أهل اجلرح والتعديل يف مدرسة الصحابة
ّإال جمرد االلتزام والتمسك بأهل البيت النبوي   .عليهم السالمّ
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ى يف ّق بام بات يسمّوهذا املحور يتعل :املحور الرابع
ى املحور ّ كام يسم-  ّلنص بالنقد الداخيل لةيالدراسات احلديث

 وهو عبارة عن التساؤل عن -الثالث بالنقد اخلارجي للنص
 النبوية السنّةتلك نصوص  بواسطتها حتليل ّاألدوات التي يتم

 وما هي اآلليات واملفاهيم التي ؟السنّةُوفهمها، كيف تفهم 
دت فيه ّ األساسية؟ وهذا أحد املحاور التي تعدّهمةتنهض هبذه امل

فة ّ وكثرت فيه االجتاهات بني فالسفة وفقهاء ومتصو،اتالنظري
دت االجتاهات بني الصنف الواحد منهم، ّبل وتعد، وغريهم

د تيارات الفكر اإلسالمي يف قراءة ّونظري هذا نجده يف تعد
 ّعت مناهج الدارسة له إىل حدّ القرآين الذي تنوّوتفسري النص

مناهج >مه  حتى عاد لدينا اختصاص قائم بذاته اس،كبري
 .<التفسري





 
 

 

يف جمال املحور األول من املحاور األربعة املتقدمة، وهو 
احلاجة إىل السنّة النبوية، نلحظ وجود اجتاهني يف التاريخ الفكري 
للمسلمني وهم يتعاملون مع تلك السنّة، وبالرغم أن تطورات 

ًبعد قليل، قد اختلفت اختالفا كبريا االجتاه الثاين، الذي سنذكره  ً
ًعن بداياته إال أن ذلك ال يمنعنا من اعتباره اجتاها قائام بذاته، له  ً
ّمعتنقوه ومنارصوه، عىل األقل يف العقود األوىل من حياة املجتمع 

َّتم ، نعم.  صىل اهللا عليه وآله اإلسالمي بعد رحيل نبي اإلسالم
اه يف مراحل تارخيية الحقة؛ مما الرتاجع عن االلتزام هبذا االجت

ّجعل كالمنا يف رسد هذا االجتاه جمرد حتليل نظري حمدود بفرتة 
ّتارخيية معينة، ولكن هذا التحليل النظري التارخيي أمر البد منه  ّ

 .مادمنا نروم فرز هذه االجتاهات يف حياة العقل املسلم
 

ه العام والسائد اليوم بني املسلمني عىل اختالف هذا هو االجتا
ّطوائفهم وتياراهتم، وهو يقول برضورة السنّة النبوية وأمهيتها يف  ّ
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فاملحورية تكون للقرآن الكريم . فهم وتأسيس املعارف الدينية
ً قوال - ويكون األخذ بالسنّة النبوية . ودور السنّة دور تبييني

ًوفعال وتقريرا ْوما  نطق  ن {ّ القرآنية التي تنص ً نتاجا لآلية-ً َُ َِ ْ َ َ

َا هوى َإن هو إال و  يو  * َ ُ ٌُ ْ َْ  
ِ َِ{)١(. 

ّأما األدلة التي يتمسك هبا أصحاب هذا االجتاه فهي كثرية؛ منها ّ: 
ّ الذي أرشنا إليه قبل قليل، والذي يمثل اإلمجاع العميل ً:أوال

 .اتفاق مجيع املسلمني اليوم عىل ذلك
، وهو عبارة عن جمموعة من اآليات ليل القرآينالد :ًثانيا

ُالقرآنية الكريمة التي حتث املسلمني عىل األخذ بام يردهم عن  َِ ّ
من . ومتابعته وااللتزام بتعاليمه َّصىل اهللا عليه وآلهالرسول األكرم 

 :تلك النصوص اآليات التالية
ما أفاء اهللا   رسو ِ من أ{: قوله تعاىل. أ

َ َْ ِ ِ ُ َ َ َ ُ َ َ ِهل القرى فلله و ِلرسول َ ُ  َ َِ  ِ َ ُ ْ
ِ
ْ

َوِ ي القر  وا تا  وا مساك  وابن ا س يل   ال ي ون دولة     ْ  َ ًَ َ ُ َُ ََ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َِ ِ َ َ ْ ْ ُ ْ ِ

َاألغنياء من م وما  َ ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ ْ
َ

ُآتا م ا رسول فخذوه وما  ها م  نه فا تهوا وا قوا   َ َُ َُ َ َ َْ َ َُ ُ ُ ُْ ْ َْ ُ ُ ُ  َ

                                           

صلى اهللا عليه وآله  البحث عن هذه اآلية وشموهلا جلميع أفعال النبي )١(
صلى اهللا عليه نبي وتقريراته باإلضافة ألقواله، حديث آخر مرتبط بعصمة ال

وهو بحث ... ّوأبعاد تلك العصمة ونطاقها واألدلة املقامة عىل ذلكوآله 
 .ًخارج عن حمور حديثنا فعال
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َاهللا إن اهللا ِ شديد العقابِ َ
َ ِ

ْ ُ ِ َ{)١(. 
ُقل إن كنتم  بون اهللا فاتبعو   بب م اهللا {: قوله تعاىل. ب ْ َ ُْ ْ ُ ِْ ِْ ِ

ُ ُ َ َ  ِْ
ُ ُ ُ

ِ
ْ

ٌو غفر ل م ذنو  م واهللا  فور رحيم َ ٌِ ُ َ ُ َ َْ ُْ َُ َُ ُْ َ ْ ْقل أطيعوا اهللا وا رسول فإن تولوا * ِ َ َ َ ْ ِ
َ َ ُ  َ ُ ِ

َ ْ ُ

ِفإن اهللا ال  ب ال فر ِ
َ ْ  َِ ُ َ  ِ

 .)٢(}َ نَ
َمن يطع ا رسول  قد أطاع اهللا ومن تو   ما {: قوله تعاىل. ج ََ َ َ َ ْ َْ ََ َ َ َ ْ ْ َُ َ ُ  ِ

ًأرسلناك عليهم حفيظا ِ َ َْ ِْ
ْ َ َ َ ْ َ َ{)٣( . 

وهناك . ّالدليل الروائي الذي ينص عىل تلك احلاجة: ًثالثا
َّعديدة يف هذا املجال، منها احلديث املتواتر واملتفق عليه أحاديث 
وهذا احلديث بالرغم من .   حديث الثقلنييع املسلمني؛بني مج

الكتاب (أو ) الكتاب والعرتة(االختالف يف بعض ألفاظه بني 
ّ إال أن هذا االختالف ال يرض بأصل االستدالل هبذا )٤()والسنّة

ّالدليل، وهو توقف نجاة األمة وعصمتها من الوقوع يف الضالل،  ّ
                                           

 .٧:  احلرش)١(
 .٣٢ -٣١:  آل عمران)٢(
 .٨٠:  النساء)٣(
ً يف اعتقادنا، بل واعتقاد علامء أهل السنة أيضا، أن احلديث الوارد بلفظ )٤( ّ

أما احلديث الوارد بلفظ . تواتر ال يعرتيه الشك هو حديث م<العرتة>
 فهو من أخبار اآلحاد، بل وخرب آحاد ضعيف، وسيأيت <سنتي> أو <ّالسنة>

 .يف القادم من األبحاث التي ننوي تقديمها، بيان ذلك إن شاء اهللا تعاىل
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طريقنا إليها هم الصحابة أم ّعىل التمسك بالسنّة، سواء أكان 
نعم، االختالف يف ألفاظه له عالقة وتأثري مبارش . العرتة الطاهرة

باملحور الثالث من املحاور املتقدمة، أي متحيص الطريق احلق من 
 الناقلني لتلك السنّة، واعتقادنا أن الصحيح يف ذلك بني الطريقني

ىل إثباته يف ّهو اللفظ الذي ينص عىل العرتة، وهو ما سنأيت ع
  .القادم من أبحاث هذه السلسلة إن شاء اهللا تعاىل

 
 النبوية يف فهم السنّةوهذا االجتاه يذهب إىل عدم احلاجة إىل 

ُوتأسيس املعارف الدينية، وقد أرشنا سابقا أن هذا االجتاه مل يع د ً
ّ داخل املذاهب اإلسالمية املعارصة، وأن عدم لهّهناك من يمث

ً فكريا آمن به البعض ولو يف ًال من كونه اجتاهّالتمثيل هذا ال يقل
 . وإن مل تنجح تلك الدعوة يف أهدافها،فرتة حمدودة ودعوا إليه

ًسيتضح الحقا أن صاحب هذا االجتاه   بنحو يكاد يكون -ّ
 بن اخلطاب، والنصوص التي  عمر هو اخلليفة الثاين-ًحرصيا

ّلدينا وإن أحجمت بعض األحيان عن الترصيح باسمه، إال أن 
ّبعضها اآلخر عاد ورصح بذلك، بل وإن لدينا من النصوص  ّ
التارخيية ما يثبت أن هذا املوقف من السنّة النبوية كان سياسة ثابتة 

 .اعتمدها اخلليفة الثاين وواعية
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 يف ساعة ّأهم تلك النصوص ما ورد عن اخلليفة الثاينمن 
ّأن يكتب كتابا ال تضل  َّصىل اهللا عليه وآلهاحتضار النبي حني حاول  ً

 . عن كتابته َّصىل اهللا عليه وآله بمنعه األمة بعده وقيام عمر
َّوقد نقل هذا احلديث يف أهم املدونات احلديثي ّ ة عند علامء ُ

ّأهل السنّة وأكثرها شهرة، إال أننا سنقترص عىل نقله من أهم  َّ
 ومسلم، فإن يف كتابني حديثيني لدهيم، ومها صحيحا البخاري

ّذلك كفاية إللزام الطرف اآلخر، ثم نتلوه بذكر كلمة مهمة ألحد 
مشاهري علامء اإلسالم وهو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 

 . األندليسلخمي الشاطبيال
 يف أربعة مواضع، انفرد ورد هذا احلديث يف صحيح البخاري

 يف املوضع الرابع، ونحن نذكر هذه بثالثة منها واشرتك معه مسلم
 : تايلاملواضع األربعة بنفس هذا التتابع وبالنحو ال

 :قال رىض اهللا عنهام  بن عتبة عن ابن عباس عبيد اهللا بن عبد اهللا.١
،  البيت رجالويف َّوسلم] وآله[َّصىل اهللا عليه ا حرض رسول اهللا ّمل(

وا ّ ال تضلًوا أ تب ل م كتاباّهلم«:  َّوسلم] وآله[َّصىل اهللا عليه ي فقال النب
قد  َّوسلم] وآله[َّصىل اهللا عليه  ل اهللاإن رسو>: فقال بعضهم. »بعده

فاختلف أهل . <حسبنا كتاب اهللا، غلبه الوجع وعندكم القرآن
 ال ًبوا يكتب لكم كتاباّقر>: فمنهم من يقول، البيت واختصموا
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فلام أكثروا اللغو . ومنهم من يقول غري ذلك. <ا بعدهوّتضل
قال . »قو وا«:  َّوسلم] وآله[َّصىل اهللا عليه  قال رسول اهللا، واالختالف

الرزية ما حال بني ّ كل إن الرزية: فكان يقول ابن عباس: عبيد اهللا
وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب َّوسلم ] وآله[َّصىل اهللا عليه  رسول اهللا

 .)١()الختالفهم ولغطهم
  بالنبيَّملا اشتد(:  قال عباس عن ابنعن عبيد اهللا بن عبد اهللا. ٢

 ال ًائتو  ب تاب أ تب ل م كتابا«: وجعه قالَّوسلم ] وآله[َّصىل اهللا عليه 
، غلبه الوجعَّوسلم ] وآله[َّصىل اهللا عليه  إن النبي>:  قال عمر،»وا بعدهّتضل

صىل اهللا عليه  لاختلفوا وكثر اللغط، قاو. <وعندنا كتاب اهللا، حسبنا
فخرج ابن عباس . »قو وا ع  وال ي ب  عندي ا نازع«: ّوسلم] وآله[

] وآله[َّصىل اهللا عليه  الرزية ما حال بني رسول اهللا َّ كلإن الرزية: يقول
 .)٢()وبني كتابهَّوسلم 
: قال ريض اهللا عنهام  عن ابن عباسعن عبيد اهللا بن عبد اهللا. ٣

َملا حرض رسول اهللا( ِ ويف البيت رجال فيهم َّوسلم ] وآله[َّصىل اهللا عليه  ُ
 أ تب ّهلم«: َّوسلم ] وآله[َّصىل اهللا عليه   قال النبي، بن اخلطابعمر

                                           

، ٦ اجلامع املسند الصحيح، كتاب املغازي، باب مرض النبي ووفاته، ج)١(
 .٤٤٣٢ ، احلديث٩ص 

 .١١٤، احلديث ٣٤، ص ١ج:  املصدر السابق)٢(
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] وآله[َّصىل اهللا عليه  إن النبي>: فقال عمر، »وا بعدهّ ال تضلًل م كتابا
. <حسبنا كتاب اهللا، قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآنَّوسلم 

بوا يكتب ّقر>: منهم من يقول، فاختلف أهل البيت فاختصموا
ومنهم من ، <وا بعدهّ لن تضلًكتاباَّوسلم ] وآله[َّصىل اهللا عليه  لكم النبي

َّصىل اهللا  فلام أكثروا اللغو واالختالف عند النبي. يقول ما قال عمر
. » واقو«: َّوسلم ] وآله[َّصىل اهللا عليه  قال رسول اهللاَّوسلم ] وآله[عليه 

الرزية ما حال  َّ كلإن الرزية: فكان ابن عباس يقول: قال عبيد اهللا
وبني أن يكتب هلم ذلك َّوسلم ] وآله[َّصىل اهللا عليه  بني رسول اهللا

 .)١()الكتاب من اختالفهم ولغطهم
 ،يوم اخلميس: قال ابن عباس(:  قالعن سعيد بن جبري. ٤

وجعه َّوسلم ] وآله[َّصىل اهللا عليه   برسول اهللاّ اشتد!وما يوم اخلميس
فتنازعوا وال  ً»وا بعده أبداّ لن تضلًائتو  أ تب ل م كتابا«: فقال

 <؟ استفهموه!ما شأنه أهجر>: فقالوا،  تنازعّينبغي عند نبي
 »فا ي أنا فيه خ   ا تدعو  إ ه، دعو «: فقال،  عليهفذهبوا يردون

وأج وا  ،أخرجوا ا     من جز رة العرب«: قال، وأوصاهم بثالث
 .)٢()فنسيتها: وسكت عن الثالثة أو قال »ا وفد بنحو ما كنت أج هم

                                           

 .٥٦٦٩، احلديث ١٢٠، ص ٧ج:  املصدر السابق)١(
 القشريي: ًوانظر أيضا. ٤٤٣١، احلديث ٩، ص ٦ج: املصدر السابق )٢(

حياء دار إ، صحيح مسلم،  بن احلجاجأبو احلسني مسلم، النيسابوري
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ّأما الكلمة التي وعدنا القارئ بنقلها له عن أيب إسحاق 
 ألجله الذييف السبب (الباب التاسع ، فقد وردت يف الشاطبي

) االعتصام(كتابه من ) افرتقت فرق املبتدعة عن مجاعة املسلمني
ّالذي ألفه ملناهضة ما رأى أنه من البدع املوجبة لتفرق األمة  ّ ّ
ّواختالفها وضالهلا، فبعد أن أوضح أن وصف التفرق 

 أسباب هذا واالختالف لصيق بأهل البدع، انتقل إىل بيان
ِقدري ال يقع ضمن أحدمها : االختالف، وهي يف نظره سببان ّ

ّي تقع مسؤوليته عليهم، وهو بعد أن اآلخر كسب، ولعباداكسب 
االختالف يف أصل : األول(ّقسم أوجه االختالف إىل ثالثة أقسام 

االختالف يف فروع النحلة دون : النحلة وفروعها، والثاين
ّف يف قواعد النحلة الكلية مع االتفاق االختال: أصوهلا، والثالث

جعل اختالفات املسلمني يف القسمني الثاين والثالث، ) يف أصوهلا
                                                                                                  

، كتاب الوصية، باب يحممد فؤاد عبد الباق: حتقيق، وت ـ بريالرتاث العريب
، احلديث ١٢٥٧ ، ص٣ترك الوصية ملن ليس له يشء يويص فيه، ج

ميس يوم اخل:  أنه قال عن ابن عباسعن سعيد بن جبري: [...] قال. ١٦٣٧
يه كأهنا نظام ّوما يوم اخلميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت عىل خد

 ائتو  با كتف وا واة«:  وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه قال رسول اهللا : اللؤلؤ، قال
ّأ تب ل م كتابا لن تضل) أو اللوح والدواة( إن رسول : فقالوا» ًوا بعده أبداً

 .هيجرم وسلَّ] وآله[صلَّى اهللا عليه اهللا 
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فكان اختالفهم يف الثاين غري مالمني عليه بل هو رمحة هلم، 
ّواختالفهم يف الثالث هو االختالف البدعي املنهي عنه، ليرشع  ّ

كن ما أردت نقله ول. بعدها يف بيان أسباب هذا االختالف األخري
ّللقارئ يتعلق بتصوره عن االختالف القدري الذي حصل من  ّ

 :قال... اهللا تعاىل للمسلمني دون أن يكون هلم دخل يف خلقه 
تنا وهدايتنا حتى َفْلُ عىل أًحريصا عليه الصالة والسالم ولقد كان(

  النبيِرضُحملا : أنه قال ريض اهللا عنهام ثبت من حديث ابن عباس
 بن  ويف البيت رجال فيهم عمر- : قالَّوسلم ] وآله[َّصىل اهللا عليه 

فقال ، »وا بعدهّ لن تضلً أ تب ل م كتابا ُملَه«: فقال -...  اخلطاب
غلبه الوجع وعندكم َّوسلم ] وآله[َّصىل اهللا عليه  إن النبي>: عمر

، لبيت واختصمواواختلف أهل ا. <فحسبنا كتاب اهللا، القرآن
] وآله[َّصىل اهللا عليه  بوا يكتب لكم رسول اهللاّقر>: فمنهم من يقول

فلام .  ومنهم من يقول كام قال عمر،<وا بعدهّ لن تضلًكتاباَّوسلم 
: قال، َّوسلم ] وآله[َّصىل اهللا عليه   عند النبيواالختالفكثر اللغط 

الرزية ما حال  َّ كلإن الرزية>: فكان ابن عباس يقول »ّقو وا ع «
وبني أن يكتب هلم ذلك َّوسلم ] وآله[َّصىل اهللا عليه  بني رسول اهللا

 .<الكتاب من اختالفهم ولغطهم
 أوحى اهللا إليه أنه إن كتب هلم ً وحيا- واهللا أعلم-فكان ذلك 
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: ة عن مقتىض قولهّ فتخرج األم،ةّوا بعده البتّذلك الكتاب مل يضل
ِوال يزا ون  تل{ َ َْ ُ َ ُ َ َ َف َ َإال من رحم ر ك{:  بدخوهلا حتت قوله}ِ  َ َ َِ ْ َ  

 فأبى }ِ
رضينا . اهللا إال ما سبق به علمه من اختالفهم كام اختلف غريهم

ة ويميتنا عىل تنا عىل الكتاب والسنّّبقضاء اهللا وقدره ونسأله أن يثب
 .)١( )ذلك بفضله

 إن: فهو يقول! ا  هنوال يكاد ينقيض عجبي مما كتبه الشاطبي
حريص عىل هدايتنا، وإن ما دعا إليه من كتابة صىل اهللا عليه وآله النبي 

  هو الذيالكتاب كان بوحي من اهللا تعاىل له، وإن اخلليفة عمر
! ًحال دون كتابته، ومع ذلك جيعل من هذا املنع قضاء من اهللا تعاىل

  اختالفهم كام اختلفأبى اهللا إال ما سبق به علمه من: (فيقول
 !ّفهل من تناقض أبرز من هذا يمكن للمرء أن يتخيله) غريهم

 أن أشري إىل ّففي ختام هذه النصوص أود، وعىل أية حال
هلا،  ّهمةاملبعاد األبعض  عىلط الضوء ّبعض النقاط التي تسل

 :بالنحو التايلأضعها 
يف  ه وآلهَّصىل اهللا علي ليالحظ القارئ الكريم أن موقف النبي. ١

                                           

، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي األندليس، االعتصام،  الشاطبي)١(
 ١٤٢١، ١ املنامة، ط-، مكتبة التوحيد مشهور بن حسن آل سلامن: حتقيق
  .١٢٧-١٢٦، ص٣ج:  م٢٠٠٠ -هـ
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النصوص السابقة موقف املطالب بإحضار الدواة أو بالكتابة، مجيع 
 ّ واضح وجيل ملا أمرت به اآلية الكريمة باألخذ عنهوهذا مصداق

ُما آتا م ا رسول فخذوه وما  ها م  نه و{ َّصىل اهللا عليه وآله ُ ُ ُْ َ َْ َْ َُ ََ ُ ُ َ ُ  َ

ُفا تهوا َ ْ َ{)١(. 
وا ّال تضل>يف النصوص السابقة   وآلهّصىل اهللا عليهإن قول النبي . ٢
ّ يوضح أن موضوع الكتاب ال يتعلق بجانب دنيوي تافه أو <بعدي

أمر حيايت معييش عادي، بل له عالقة بنجاة وهداية األمة 
 .وعصمتها من الضاللة

ًلن تضلوا بعدي أو بعده أبدا> ّصىل اهللا عليه وآلهإن قوله . ٣ ّ> 
 .من التأكيد واالستمرارية فيه نوع <الضالل>ّيدل أن عدم 

ًبالرغم من أن النصوص أعاله ال تشري إىل من كان حارضا . ٤
ِ من الصحابة يف الغرفة التي حرض وأ عليهم السالم من أهل البيت ُ

ًإال أن من املتوقع جدا أن  َّصىل اهللا عليه وآله ومات فيها رسول اهللا َّ َّ
َّصىل اهللا عليه   بيته تقترص عىل أهل<ّثلة حمدودة>يكون احلارضون هم 

َّوأكابر الصحابة وأبرزهم؛ وذلك استنتاج يمكننا تفهمه جراء  وآله ُّ
فهمنا ملالبسات زمان ومكان هذا احلدث، إذ الزمان هو ساعة 

ً، وهي أهم ساعة وأشدها هوال  َّصىل اهللا عليه وآله احتضار النبي ّ ّ
                                           

 .٧:  احلرش)١(
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َّوحزنا بالنسبة لإلنسان املسلم وال سيام أكابر الصح أما . ابةً
ّاملكان، فإن معرفتنا بطبيعة سعة غرف بيوت ذلك الزمان متنعنا 
ّمن املبالغة يف تقدير عدد احلضور من الصحابة وترجح لدينا 

 .فقط  منهم هم أكابر الصحابةنفرضية أن يكون احلارضو
ًأمجع علامء املسلمني قاطبة عىل أن الرجل الذي حال دون . ٥

ُالكتاب ووصفه بغلبة الوجع   وآلهصىل اهللا عليه كتابة الرسول ََ
 بن اخلطاب، ومن امللفت أن  عمرواهلذيان هو اخلليفة الثاين

ِّالنصوص املتقدمة مل ترصح باسم القائل بنحو مبارش وإنام اكتفى 
، وحتى )بعضهم: (، وبعضها اآلخر بقول)فقالوا(بعضها بقول 

دون أن ) فقال عمر(اسمه مل تزد عىل القول ّتلك التي رصحت ب
فهل جلسامة احلدث وتداعياته اخلطرية من ! تنسبه ألبيه أو قبيلته

ّجهة، وطبيعة شخصية اخلليفة احلادة وسطوته من جهة أخرى، 
عالقة بإحجام الرواة عن ذكر اسمه؟ سؤال ال غنى للقارئ عن 

 .التفكري فيه
ّابة أن النصوص املتقدمة تظهر أن عمر األمور غرما يزيد. ٦ ً 

ّبن اخلطاب كان أعرف حاال بالنبي من النبي نفسه ّصىل اهللا فالنبي ! ً
ال :  يقولوعمر) وا أ تب ل م ا كتابّائتو  أو هلم: (يقول عليه وآله

وجع ّمأخذ اجلد؛ فهو قد غلبه ال ّصىل اهللا عليه وآلهتأخذوا كالم النبي 
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 !أو أنه هيجر
ّ مل يكن يقصد بكلمته تلك، أكثر من جمرد إن عمر: ال يقال

دون أن هيدف إىل منع كتابة ّصىل اهللا عليه وآله اإلشارة ملرض النبي 
 .الكتاب

حتى ) ّحسبنا كتاب اهللا وسنّة نبيه( مل يقل إن عمر: ألننا نقول
، وهذا )حسبنا كتاب اهللا: (، إنام قالًيقال إنه مل يكن قاصدا املنع

ُيعني أنه ملتفت إىل إقصائه للسنّة والكتاب الذي طالب رسول  َ
 .بكتابته ّصىل اهللا عليه وآلهاهللا 

َّهذا، ولوال أنا اشرتطنا يف دراستنا هذه أن ال نأيت بأحاديث 
ْمن خارج الصحيحني لنقلنا للقارئ بعض مواقف وأقوال  َ

ّ التي تصب مجيعها باجتاه منع تدوين احلديث وعزل اخلليفة عمر
أكتفي بنقل ال أنني إ )١(السنّة النبوية واالكتفاء بالقرآن الكريم

                                           

  بن احلجاجفعن شعبة .فمن سياسته حبس الصحابة ومنعهم من التحديث )١(
 بن اخلطاب حبس مجاعة منهم أبو ، عن أبيه أن عمرعن سعد بن إبراهيم

، وكانوا <وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه وا الرواية عن رسول اهللا ّأقل>:  وقالهريرة
سمعت عمر بن اخلطاب يقول  وقال السائب بن يزيد. سه إىل أن ماتيف حب

أو وسلَّم ] وآله[صلَّى اهللا عليه  احلديث عن رسول اهللا َّلترتكن>: أليب هريرة
كنت أفإن >: وقد أشار أبو هريرة لذلك بقوله. <ك بأرض دوسّألحلقن
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 أللفيت املخفقة ستبارش ًأما واهللا إذا! ؟ّ حيثكم هبذه األحاديث وعمرّحمد
 .<ظهري

 من الصحابة هلا خيرج كان يويص والته عىل األمصار ومن ثم إن عمر
 أراد اخلروج حني كام هو احلال مع قرظة بن كعب(باإلقالل من احلديث 

وأنا وسلَّم ] وآله[ى اهللا عليه صلَّ وا الرواية عن رسول اهللاّأقل>: ويقول) للعراق
ّجردوا القرآن وأقل>، أو <رشيككم وا الرواية عن رسول اهللا وأمضوا وأنا ِّ
 .<رشيككم
، أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن الذهبي:  هذه املعطيات يفَّراجع كل

قني بإرشاف شعيب ّأمحد، سري أعالم النبالء، حتقيق جمموعة من املحق
 ٦٠٠، ص ٢ م، ج١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥، ٣، مؤسسة الرسالة، طرناءوطاأل

األشبال  أبو: وابن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله، حتقيق. وما بعدها
ه فيه، ّم له والتفقّ اإلكثار من احلديث دون التفهَّمَ، باب ذكر من ذالزهريي

 . وما بعدها٩٩٨، ص ١ج
هكذا هو كان عمر > : أليب هريرة بالقول عىل هتديد عمرق الذهبيَّوقد عل

وزجر غري .  وسلَّم ]وآله [صلَّى اهللا عليهوا احلديث عن رسول اهللا ّأقل: يقول... 
 .< ولغريه احلديث، وهذا مذهب لعمرّواحد من الصحابة عن بث

د العمرية ّ فزاد يف إجراءات التشد، بن أيب سفيان ذلك معاويةّد استغلولق
يا أهيا الناس، >: ، قال تداوله يف زمن عمرّ ومل يسمح إال برواية ما تم،تلك
ثون ال حمالة، ّوأنتم متحد وسلَّم ]وآله [صلَّى اهللا عليهوا الرواية عن رسول اهللا ّأقل

كان خييف الناس يف ... ث به يف عهد عمر، إن عمر َّتحدُا بام كان يثوَّفتحد
 بن أمحد اللخمي، مسند ، أبو القاسم سليامنالطرباين: راجع (<اهللا

، مؤسسة الرسالة ـ بريوت، محدي عبد املجيد السلفي: الشاميني، حتقيق
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ّ ويبقى عىل القارئ أن يالحظ ما يسلطه احلديث هذين احلديثني
 :الثاين من ضوء عىل السلوك الظاهر يف احلديث األول

 أن عمر: ( أيب بكرعن القاسم بن حممد بن: احلديث األول •
 فاستنكرها ،بن اخلطاب بلغه أنه قد ظهرت يف أيدي الناس كتب

نه قد بلغني أنه قد ظهرت يف إ، أهيا الناس>: وقال، وكرهها
ه  أحد عندّبقنيُفال ي، ها إىل اهللا أعدهلا وأقومهاُّ فأحب،أيديكم كتب

وا أنه يريد أن ينظر فيها فظنّ: قال. <ًكتابا إال أتاين به فأرى فيه رأيي
فأحرقها ، فأتوه بكتبهم، مها عىل أمر ال يكون فيه اختالفّويقو
 .)١()بالنار
 أن رسول بن معد يكرب الكنديعن املقدام :  احلديث الثاين•
ث ّ عىل أريكته حيدًيوشك الرجل متكئا(: قال لهَّصىل اهللا عليه وآ اهللا

                                                                                                  

 .)٢٥٠، ص ٣ م، ج١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩، ١ط
 يف هذا املجال أو عن سريته مع من يتعاطى  عن عمرةواألحاديث املنقول

ة لدراسة ّل وحدها مادّ من الكثرة بمكان، حتى إهنا تشك،نقل احلديث
 .، إال أننا نرجئ ذلك إىل فرصة أخرى إن شاء اهللا تعاىلمستفيضة

ّ، حجية السنة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي الغنيعبد اخلالق، عبد : راجع )١( ّ
 اخلطيب: وكذا. ٣٩٥ هـ، ص ١٤٠٧ـ واشنطن، دار الفكر ـ بريوت، 

 ،سعيد عبد الغفار عيل: ، تقييد العلم، حتقيق أمحد بن عيل، أبو بكرالبغدادي
 . .٥٤-٥٣ م، ص ٢٠٠٨ هـ ـ ١٤٢٩، ١دار االستقامة ـ القاهرة، ط



 أولويات منهجية يف فهم املعارف الدينية..............................................٩٠

فام ، َّلَ وجَّزَبيننا وبينكم كتاب اهللا ع: فيقول، بحديث من حديثي
وما وجدنا فيه من حرام ، وجدنا فيه من حالل استحللناه

 ُمثلَّوسلم ] وآله[َّصىل اهللا عليه   اهللاُم رسولّأال وإن ما حر. استحرمناه
 .)١()م اهللاّما حر
إىل )  تنازعّد نبيوال ينبغي عن: ( نسبة عبارةل البعض حاو.٧

ولكن هذه ، )٢( َّصىل اهللا عليه وآلهالنبي األكرم  وليس ابن عباس
 الثانية التي وذلك ألن الرواية؛ ةّاملحاولة ال نصيب هلا من الصح

ل ذلك هو قائيف صحيحه رصحية يف بيان أن  لبخارينقلناها عن ا
 . َّصىل اهللا عليه وآله رسول اهللا

                                           

، مكتبة املعارف حممد نارص الدين، صحيح سنن ابن ماجة، األلباين:  انظر)١(
م، ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ والتوزيع ـ الرياض، الطبعة اجلديدة األوىل ، للنرش

 .٢١، ص ١ج
َّثم صوبا نسبة العبارة ) قيل( إىل الـ كاحتامل ونسبه العيني طرحه ابن حجر)٢(

، أمحد بن ابن حجر العسقالين: انظر.  صلى اهللا عليه وآله إىل الرسول األكرم
عبد العزيز بن عبد اهللا ابن : ، حتقيق، فتح الباري رشح صحيح البخاريعيل
، ص ٨  م، ج٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢١، ١ط وآخرون، دار السالم ـ الرياض، باز

عمدة القاري حممود بن أمحد احلنفي، ر الدين بدي، أبو حممد العين و.١٦٧
، منشورات عيل عبد اهللا حممود حممد عمر: ، حتقيقرشح صحيح البخاري

، ١٨ م، ج٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢١، ١بيضون ودار الكتب العلمية ـ بريوت، ط
 .٧٩ص 
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 غري ل فاحتمّ من شذَّ إال- )١(اح البخاريّأمجعت كلمة رش

َّصىل اهللا عليه  ُ عىل تفسري كلمة اهلجر التي قذف هبا رسول اهللا-ذلك
 ً نقال عن القرطبي قال ابن حجر.)الفحش(و) اهلذيان(بـ وآله

 من يقع ما: هنا به واملراد، اهلذيان: )السكون َّمُث ّبالضم( رُْجواهل>
 .)٢(<فائدته لعدم ؛به ّيعتد وال ينتظم ال الذي املريض كالم

ًج تلك الكلمة خمرجا مقبوال ياح خترّحاول هؤالء الرش، نعم ً
 استحالة وقوع ذلك من رسول اهللاب وهو رصيح قوهلم، ملعرفتهم

َوما  نطق عن ا هوى {: هّلقول اهللا تعاىل يف نبي ؛َّصىل اهللا عليه وآله َ َ َ
ِ ُ ِ ْ َ ْ إن *َ ِ

َهو إال و  يو  ُ ٌُ ْ َ  
ِ إ  ال أقول >: قوله َّصىل اهللا عليه وآله  ولروايتهم عنه}َ

ّ أهم  عن القرطبيَّ؛ ولذا خلص ابن حجرً<اّ  الغضب وا رضا إال حق
                                           

در صم، ، فتح الباري رشح صحيح البخاريين العسقالابن حجر:  راجع)١(
، عمدة القاري رشح صحيح نييعالأبو حممد . ١٦٧، ص ٨سابق، ج

، أمحد بن حممد، إرشاد القسطالين. ٨٠ ، ص١٨، جمصدر سابقالبخاري، 
، ٧عة الكربى األمريية ـ مرص، طاري إىل رشح صحيح البخاري، املطبسال
 .٤٦٢، ص ٧ج

إرشاد (يف   القسطالينومثله. ، نفس املعطيات السابقةفتح الباري:  راجع)٢(
اهلذيان >: نفس املعطيات السابقة، قال، )اري إىل رشح صحيح البخاريسال

 .<الذي يقع من كالم املريض الذي ال ينتظم
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؛ َّاالحتامالت لتأويل تلك الكلمة التي خلصها األخري عن عياض
 :أقتبس من ابن حجر ما ييل

من قاله ] ما شأنه؟ أهجر: يقصد كالم من قال[إنام قاله >
، ف يف امتثال أمره بإحضار الكتف والدواةّوقت عىل من ًمنكرا

ف أتظن أنه كغريه يقول اهلذيان يف مرضه؟ ّتتوقكيف (: فكأنه قال
هذا : قال، ) احلقَّه ما طلب فإنه ال يقول إالِل أمره وأحرضِامتث

 ّوحيتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك: قال. أحسن األجوبة
ولكن يبعده أن ال ينكره الباقون عليه مع كوهنم من ، عرض له

ن يكون الذي وحيتمل أ. ولو أنكروه عليه لنقل، كبار الصحابة
 منهم عند ًقال ذلك صدر عن دهش وحرية كام أصاب كثريا

 .<...موته
ً معربا عام خيتاره من تلك األجوبةثم قال ابن حجر ّ: 

ويظهر يل ترجيح ثالث االحتامالت التي ذكرها : قلت>
 ،ب دخوله يف اإلسالمُ ويكون قائل ذلك بعض من قرالقرطبي

 عليه الوجع قد يشتغل به عن حترير ما ّكان يعهد أن من اشتدو
 .<يريد أن يقوله جلواز وقوع ذلك

، كام تبنّى )عمدة القارئ( يف وهذا الرأي نفسه تبنّاه العيني
 . ما اختاره القرطبيالقسطالين
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خيرجنا عن أصل ّإن مناقشة هذه اآلراء بنحو مفصل، 
 :موضوع هذه الدراسة، ولكن ينبغي تذكري القارئ بالتايل

 إن نصوص السياسة العمرية بشأن اإلقالل من الرواية ً:أوال
 وقد -بل ومنع تدوين احلديث  َّصىل اهللا عليه وآله عن رسول اهللا

ً هنا يمثل موقفا ثابتّ تؤكد أن ما فعله عمر-أرشنا إىل قسم منها ًا ّ
ًوحازما اختاره عن سابق وعي ومعرفة، وعليه فإن ما صدر منه 
يف هذه احلادثة ينبغي لنا تفسريه وفق تلك السياسة التي اعتمدها 

ّالحقا والتي أكدها الذهبي  ال كام يريد -ًكام سمعنا سابقا-  ً
ف يف ّوقتمن   والقسطالين إقناعنا به أنه إنكار منه عىلالقرطبي

 . َّصىل اهللا عليه وآله امتثال أمره
ّ تلك الكلمة، يؤكد أهنا  أن قوع التنازع بعد قول عمر:ًثانيا

ّصدرت للمنع، ال لالستنكار عىل من توقف يف إحضار ما طلبه 
ُ، كام يؤكد أن التنازع إنام ولد بفضل تلك الكلمة  َّصىل اهللا عليه وآله ّ
 .بلهاال أنه ناشئ ق

بعد نسبته اهلجر لرسول اهللا ) ِاستفهموه: ( أن قول عمر:ًثالثا
وعدم قوله أو مطالبته احلارضين بام من شأنه  َّصىل اهللا عليه وآله

ِّيرجح أن كلمته األوىل  َّصىل اهللا عليه وآلهاالمتثال ألمر رسول اهللا 
َّلكان وجه كانت للمنع من الكتابة، وإال لو كان األمر بالعكس 
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 .كالمه ملن امتنع ال ملن أمر
ً عىل أن هذا كله إنام يكون ممكنا لو اقترصنا عىل هذا :ًرابعا ّ

ّاحلديث، ولكن ماذا يفعل هؤالء الرشاح باألحاديث األخرى 
ّالتي أوردنا بعضها سابقا والتي تنص عىل أن عمر إن : ( قالً

واختالف ) اب اهللاحسبنا كت(و) رسول اهللا قد غلبه الوجع
 آلهَّصىل اهللا عليه و بوا يكتب لكم النبيّقر(احلارضين بني من يقول 

فهل يبقى بعد  ... ومن يقول ما قال عمر، )وا بعدهّ لن تضلًكتابا
ّكل هذه النصوص الواضحة البينة اجللية أي شك أو جمال  ُّ ّ ّ

 .للتأويالت االعتباطية
َّ بناء عىل ما تقدم، ال سيام:ًخامسا  يف النقطة الرابعة، تكون ً

 الباقني - يف احتامله الثاين الذي نقله ابن حجر- مطالبة القرطبي
 يف غاية الغرابة؛ إذ كيف من الصحابة باإلنكار عىل ما قاله عمر

ّومجيع األخبار تنص عىل التنازع ! يكون اإلنكار أكثر مما كان؟
فريق مطالب : الف بني احلارضين وانقسامهم إىل فريقنيواالخت

، وفريق  َّصىل اهللا عليه وآلهبالكتابة واالستجابة ملا أمر به رسول اهللا 
َيضم رأيه إىل رأي عمر وما قاله ُّ. 



 
 

ً 
 

بامتناعه عن  ّصىل اهللا عليه وآله هل يمكن القول إن رسول اهللا
ة عدم إمكانه ّ بصحّأي أنه أقر؟ َّالكتابة قد أيد املعرتضني ووافقهم

  بعدم فائدهتا؟ّ أقرّالكتابة أو عىل األقل
 :ّال نشك بعدم إمكان ذلك، وجوابنا عىل من يقول بإمكانه هو

 عىل ّلنا وقلنا إنه أقرّننا حتى لو تنزًنقضا بالقول إواب اجل: ًأوال
 ! ؟اهلجر واهلذياننفسه بهم عىل ّ يمكن أن يقر فهل،نفسه بالوجع

 رسول ّوكيف يقر،  اليوم يوافق عىل هذا الرأيًال أعتقد أن مسلام
َّصىل ّالكريم حيدثنا عنه والقرآن عىل نفسه ذلك ب ّصىل اهللا عليه وآله اهللا

َما  نطق عن ا هوى و{: بـ اهللا عليه وآله َ َ َ
ِ ُ ِ ْ   إن هو إال*َ

ِ َِ ُ َ و  يو ْ ُ ٌ ْ  !؟}َ
ًلو كان موافقا عىل تلك  ّصىل اهللا عليه وآله  ثم إن رسول اهللا:ًثانيا

ال تأخذوا ما أحسنت لقد غلبني الوجع و: الكلمة لقال لقائلها
 ّصىل اهللا عليه وآله ننا نرى رسول اهللاإيف حني ! ُقلت عىل حممل اجلد

 وليس وهذا رفض لتلك الكلمة ومضموهنا) قو وا ع (: يقول
 .ًتقريرا
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وصف الوضع القائم بعد  ّصىل اهللا عليه وآله ن رسول اهللاأ :ًثالثا
وكان ) ال ي ب  عندي ا نازع(: وقال) تنازع(تلك الكلمة بأنه 

ّ بحسب من يقول إن رسول اهللا أيد املعرتضني ووافقهم -يفرتض 
 ال أن ، بالسكوت أن يطالب املخالفني لرأي عمر-فيام قذفوه به

فا ي أنا فيه : ( ويدعوهم ملغادرته ويقوليصف الوضع بالتنازع
 .)خ   ا تدعو  إ ه

بل ، )ةّرزي( ووصفه ملا جرى بأنه  أن كلمة ابن عباس:ًرابعا
 عىل أنه فهم من امتناع رسول ّيدل،  قولهّعىل حد)  الرزيةّوكل(

عىل ما  َّصىل اهللا عليه وآلهته موافقعدم عن الكتابة  ّصىل اهللا عليه وآله اهللا
َّقيل، ال أنه أيدهم وأقرهم؛ وإال لو كان األمر فيه تأييد وإقرار فال  َّ

فإهنا ) رزية(معنى حلزن ابن عباس وتعبريه عام حصل بكونه 
ّ عىل أقل -أو  َّصىل اهللا عليه وآلهستكون رزية من صنع رسول اهللا 

 !! هو رشيك فيها-التقادير
رسل املي ، وهو النب ّصىل اهللا عليه وآله رسول اهللاإن عىل : الال يق
عرتاض  هلداية الناس كافة، أن ال يستجيب الرسالتهبمن اهللا 
ِّيغفل ما كلف به وما بذلك فإنه ؛  أو أقوال املامنعنينياملعرتض ُ

، والتكاليف اإلهلية للرسل ال تسقط عن رسل من أجلهُأ
ّمسؤوليتهم بمجرد رفض املتلق  .ني هلاّ



 ٩٧ ..................................ًيدا للامنعني عن الكتابة تأياهللا رسول امتناع كان هل

ّن هذه ليس املرة األوىل التي يتحد إ:ألننا نقول ث فيها رسول ّ
عن موضوع اخلالفة أو عن عالقة اإلمام عيل  ّصىل اهللا عليه وآله اهللا

ًمل يرتك شيئا من  ّصىل اهللا عليه وآله ونحن نؤمن أن رسول اهللا، بذلك
ِا وم أ ملت ل م د{: ؛ قال تعاىلنهّالدين مل يبي ْ ُ ُْ َ ْ َْ ََ َ ُين م وأ ممت ْ ْْ َ ْ َ َ ُ َ

َعلي م نعم  ورضيت ل م اإلسالم دينا  من اضطر    مصة     ْ َْ ٍَ َ َ َ َ َْ ِ  ُ ْ ُ ْْ ْ َْ ًَ َِ ْ
ِ ُ َُ َِ َ َ ِ ِ

ٌمتجانف إلثم فإن اهللا  فور رحيم َ ٌِ ُ َ َ ُ ِ
َ

ٍ
ْ
ِ ٍ ِ َ  ّ القائل سبحانه عن نبيه وهو)١(}َ

ٍوما هو   الغيب بضن {:  ّصىل اهللا عليه وآله ِ َ ِ ِ
ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ{)٢(. 
َّصىل اهللا عليه   اهللاُ رسولُّمهيما كان ومن هنا علينا أن نفهم أن 

. ّ تأكيد احلقيقة التي طاملا أوضحها وبينهاّ جمردبفعله هو وآله
 كام -وحرصه عليها ة ّهلذه األم َّصىل اهللا عليه وآله تهّن أبومفبدافع 

َحر ص علي م با مؤمن {ّحيدثنا القرآن الكريم  ِ ِ ْ ُْ ِ ْ ُ َ َ ٌ َ
ٌ رءوف رحيمِ َ َِ ٌ ُ{)٣(- 

، والتي ة من الضاللةّم هذه األمصأراد أن يوضح حقيقة ما يع
 أئمة  وهذا نظري ما فعله.أفنى عمره الرشيف يف تبليغها وتكريسها

ّاهم يؤكدون يف وصاياهم من بعده حينام نر عليهم السالمأهل البيت 
ها َّعىل تفاصيل وفروع الرشيعة التي قضوا كل أعامرهم يف نرش

يف وصيته ّحني أكد  عليه السالم مام الصادقوتعليمها، كام فعل اإل
                                           

 .٣: ملائدة ا)١(
 .٢٤:  التكوير)٢(
 .١٢٨:  التوبة)٣(
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عني أنه تال ه الوصية هذإن  ف؛األخرية عىل موضوع أداء الصالة
أهيا الناس : هذا الوقت ليقول يف آخر عمره الرشيفَّ كل انتظر
وهذا هو ما أراد .. فقط إنام هو قاهلا للتأكيد . وا بصالتكمّاهتم

 . قوله هنا َّىل اهللا عليه وآلهص رسوله اهللا
أما السؤال عن السبب الذي منعه عن الكتابة وتنفيذ ما أراد، 
فإن الواقع يفرض علينا أن نستوعب أن تلك الكلمة العمرية 
ًرضبت إسفينا قويا دون حتقيق ما طالبهم به من إحضار الدواة  ً

لك أنه وذ، والكتف؛ إذ إهنا أفقدت كلمة رسول اهللا حمتواها وقيمتها
ِّلو قدر إرصار رسول اهللا كتابتها للزم نقض عىل  َّصىل اهللا عليه وآله ُ

وهو الكتاب الذي (من كتابتها  َّصىل اهللا عليه وآله الغرض الذي أراده
سوف تسقط قيمة هذا ف) كة به من ضالهلاّة املتمسّيعصم األم

ًالكتاب ألهنم سيعتربونه ناجتا عن هجر وهذيان وغلبة وجع، بل 
ّصىل اهللا عليه  يفيض إىل ما هو أخطر من ذلك بأن يعامل رسول اهللاوس
 وفيه ، أن فيه ما هو وحي يوحى:ما قاله وفعله عىل أساسّ كل يف وآله

ً مرضا أو هذياناّما يمكن أن يعد ً. 
ليس فقط  َّصىل اهللا عليه وآلهمن قبل النبي كتابة الكتاب ، فإذن

ا ذا تأثريات سلبية وسيكون اإلرصار عليهبل فقدت معناها، 
النبوي السابق وتضعه عرضة رتاث ّتعود بالقهقرى عىل كل ال
 .للشك والتساؤل والنقاش



 
 

 

بعد هذه اجلولة الرسيعة يف تفاصيل وسياقات االجتاه الثاين 
 حسبنا نظرية(نظريته النتائج التي أفرزهتا ّ أهم يمكننا أن نجمل

 : بالتايل)كتاب اهللا
 

 التي هي صلب -حسبنا كتاب اهللا:  كلمة- أن هذه الكلمة 
تلك النصوص القرآنية ًا عىل  ومبارشًا رصحيًاّردّهذا االجتاه، متثل 

ّنصت بنحو جيل عىل التي  مالزمة رسول اهللا للحق واحلقيقة وأن َّ
يوحى وليس فيه للهوى مجيع ما ينطق به ويقوله ما هو إال وحي 

 .والباطل نصيب
 

ّصىل اهللا عليه  نت خمالفة رصحية لرسول اهللاّن هذه الكلمة تضمإ
ّصىل  الروايات املنقولة يف هذه احلادثة عىل أنهّ كل تّالذي نص وآله

 .ب بكتابة هذا الكتابِهو املطال اهللا عليه وآله
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ّصىل  ًسببا دون تدوين وصية رسول اهللان هذه الكلمة صارت إ

فهذه الكلمة ، هامنر َواحليلولة دون اخلري العظيم املنتظ اهللا عليه وآله
ٍوقفت حائال دون كتاب  ّصىل اهللا عليه وآله  وصفه رسول اهللاً

وكفى هبذه العبارة ) ًوا بعده أبداّلن تضل(بالعاصم عن الضاللة 
 .عمريةكلمة الالتلك ًالنبوية بيانا ملا فاتنا بسبب 



 
 

 

، أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلراين ابن تيمية .١
، القدريةوّمنهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة احلنبيل، 

، جامعة اإلمام حممد بن سعود حممد رشاد سامل: حتقيق
 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ١ طاإلسالمية ـ السعودية،

فتح الباري رشح صحيح ، ، أمحد بن عيلابن حجر العسقالين .٢
 وآخرون، عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز: ، حتقيقالبخاري

 . م٢٠٠١ـ  هـ ١٤٢١، ١طدار السالم ـ الرياض، 
األشبال  أبو: ، حتقيقجامع بيان العلم وفضلهابن عبد الرب،  .٣

 .الزهريي
أوفسيت عىل ، ّأضواء عىل السنة النبوية، حممود، أبو رية .٤

 .الطبعة اخلامسة من النسخة املرصية
، مكتبة صحيح سنن ابن ماجةحممد نارص الدين، ، األلباين .٥

املعارف للنرش والتوزيع ـ الرياض، الطبعة اجلديدة األوىل، 
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧
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اجلامع املسند ، إسامعيل بن اهللا حممد عبد أبو، البخاري .٦
، موسلَّ] وآله[ى اهللا عليه صلَّ الصحيح املخترص من أمور رسول اهللا

، دار رصحممد زهري بن نارص النا: ، حتقيقوسننه وأيامه
 .هـ١٤٢٢، ١طوق النجاة ـ بريوت، ط

  بن عيل أمحدأبو بكر، )هـ٤٦٣-٣٩٢(  البغداديخلطيبا .٧
، عادل بن يوسف العزازي: ، حتقيقهّالفقيه واملتفق، بن ثابت

هـ ١٤١٧، ١ ـ اململكة العربية السعودية، طدار ابن اجلوزي
 .م١٩٩٦ـ 

، ييد العلمتق،  أمحد بن عيل، أبو بكرالبغدادي اخلطيب .٨
دار االستقامة ـ القاهرة،  ،سعيد عبد الغفار عيل: حتقيق

 . م٢٠٠٨ هـ ـ ١٤٢٩، ١ط
سري أعالم ، أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أمحد، الذهبي .٩

قني بإرشاف شعيب ّ، حتقيق جمموعة من املحقالنبالء
 . م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥، ٣، مؤسسة الرسالة، طاألرناءوط

 ، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي،يالشاطب .١٠
دار ابن ، مشهور بن حسن آل سلامن: قيق، حتاملوافقات

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١ط السعودية، - عفان
إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي ، أبو الشاطبي .١١



 ١٠٣ ...........................................................................املصادر

، مشهور بن حسن آل سلامن: ، حتقيقاالعتصاماألندليس، 
 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، ١ املنامة، ط-مكتبة التوحيد 

، امليزان يف تفسري القرآن، السيد حممد حسني، الطباطبائي .١٢
 .قممنشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف 

مسند  بن أمحد اللخمي، ، أبو القاسم سليامنالطرباين .١٣
، مؤسسة محدي عبد املجيد السلفي: ، حتقيقالشاميني

 . م١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩، ١الرسالة ـ بريوت، ط
ّجية السنةح، عبد اخلالق، عبد الغني .١٤ ، املعهد العاملي للفكر ّ

 . هـ١٤٠٧ـ واشنطن، دار الفكر ـ بريوت، اإلسالمي 
عمدة حممود بن أمحد احلنفي، بدر الدين ي، أبو حممد العين .١٥

عبد اهللا حممود حممد : ، حتقيقالقاري رشح صحيح البخاري
ار الكتب العلمية ـ بريوت، ، منشورات عيل بيضون ودعمر
 . م٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢١، ١ط

:  حتقيق، علم األصولمناملستصفى ، حممد بن حممد، الغزايل .١٦
، رشكة املدينة للطباعة والنرش، جدة، محزة بن زهري حافظ

  . هـ١٤١٣
اري إىل رشح صحيح سالإرشاد ، أمحد بن حممد، القسطالين .١٧

 .٧، املطبعة الكربى األمريية ـ مرص، طالبخاري
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،  بن احلجاجأبو احلسني مسلم،  النيسابوريالقشريي .١٨
: حتقيق، وت ـ بريدار إحياء الرتاث العريب، صحيح مسلم

 .يحممد فؤاد عبد الباق
 دراسة وحتليل أضواء عىل الصحيحني، صادق، حممد نجمي .١٩

، حييى كاميل البحراين: ، تعريب ومسلملصحيحي البخاري
  .هـ١٤١٩، ١ ـ قم، طمؤسسة املعارف اإلسالمية

، قم، دار الذخائر، رشح الشيخ حممد عبده، هنج البالغة .٢٠
 .١٤١٢، ١ط

 



 ١

 
 

 

 ).تفسري سورة احلمد: اجلزء األول(اللباب يف تفسري الكتاب . ١
أصول التفسري؛ مقارنة منهجية بني آراء الطباطبائي وأبرز . ٢

 .ّاملفرسين
 . النظرية واملعطيات؛تأويل القرآن. ٣
 ).٢-١ (طالل احلسن:  بقلم.معرفة اهللا .٥ـ٤
خل لدراسة ماهية علم املعصوم الراسخون يف العلم؛ مد. ٦

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.وحدوده ومنابع إهلامه
 ).٢-١. (خليل رزق:  بقلم.املعاد؛ رؤية قرآنية. ٨ـ٧
جواد :  بقلم. بحوث حتليلية يف مراتبه ومعطياته،التوحيد. ١٠ـ٩

 ).٢-١. (ارّعيل كس
 .ارّجواد عيل كس:  بقلم، حوار.بحث حول اإلمامة. ١١
 .عة؛ بحوث يف حقيقتها وأقسامها ومعطياهتاالشفا. ١٢
ّ رؤى يف مرتكزاته النظرية ومسالكه ؛العرفان الشيعي. ١٣

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.ّالعملية
ّحممد : بقلم. العصمة؛ بحث حتلييل يف ضوء املنهج القرآين. ١٤

 .القايض



 ٢

 .حممود اجليايش: بقلم.  رؤية قرآنية؛ّيوسف الصديق. ١٥
ين؛ مدخل لدراسة منشأ احلاجة إىل الدين وتكامل فلسفة الد. ١٦

 .الشيخ عيل العبادي:   بقلم.الرشائع
 ).٤-١ ()رشح احللقة الثانية(الدروس . ٢٠ـ١٧
الشيخ حممود نعمة :  بقلم.ّالقطع؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢١

 .ّاجليايش
ّالظن؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّاجليايش حممود :  بقلم.ّ
 . قراءة يف مرتكزات احلكمة املتعالية؛سفة صدر املتأهلنيفل. ٢٣

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
ّاملثل اإلهلية. ٢٤ ُ الشيخ :  بقلم. بحوث حتليلية يف نظرية أفالطون؛ُ

 .عبد اهللا األسعد
 .الرتبية الروحية؛ بحوث يف جهاد النفس. ٢٥
 ويشمل الرسائل ؛مدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالميني. ٢٦

 :التالية
 ).بحث يف الوجود الذهني(التفسري املاهوي للمعرفة  •
 .نفس األمر  ومالك الصدق  يف القضايا •
 .املدارس اخلمس يف العرص اإلسالمي •
 .منهج الطباطبائي يف تفسري القرآن •
 .ّخصائص عامة يف فكر الشهيد الصدر •
 .عبد اهللا األسعد:  بقلم.بحوث يف علم النفس الفلسفي. ٢٧
 .الشيخ طالل احلسن: بقلم. ه يف الدينّالتفق. ٢٨



 ٣

 .الشيخ طالل احلسن:  بقلم.مراتب السري والسلوك إىل اهللا. ٢٩
ّ اإلهليات ،ة املرحلة الثانية عرش؛رشح هناية احلكمة. ٣١ـ٣٠

 ).٢-١. (الشيخ عيل محود العبادي:  بقلم.ّباملعنى األخص
 .املذهب الذايت يف نظرية املعرفة. ٣٢
 ).٢-١(الشيخ خليل رزق :  بقلم. احلكمةرشح بداية. ٣٤ـ٣٣
 .التقوى يف القرآن؛ دراسة يف اآلثار االجتامعية. ٣٥
 .حممود نعمة اجليايش:  بقلم.عصمة األنبياء يف القرآن. ٣٦
ّمعامل التجديد الفقهي؛ معاجلة إشكالية الثابت واملتغري يف . ٣٧

 . الشيخ خليل رزق:  بقلم.اإلسالميالفقه 
 . طالل احلسن. د: بقلم.فسريي عند العالمة احليدرياملنهج الت. ٣٨
 . طالل احلسن: بقلم.املنهج الفقهي عند العالمة احليدري. ٣٩
 ).٣-١ (بحوث عقائدية. ٤٠

 العرش والكريس يف القرآن الكريم •
 مراتب العلم اإلهلي وكيفية وقوع البداء فيه •
 التوحيد أساس مجيع املعارف القرآنية •
 ).٦-٤ (بحوث عقائدية. ٤١

 األسامء احلسنى يف القرآن الكريم •
 رؤية اهللا بني اإلمكان واالمتناع •
 صيانة القرآن من التحريف •



 ٤

ّالثابت واملتغري يف املعرفة الدينية. ٤٢  .ّالدكتور عيل العيل:  بقلم.ّ
 .حممود اجليايش:  بقلم.اإلعجاز بني النظرية والتطبيق. ٤٣
 .)بحث فقهي(ال رضر وال رضار . ٤٤
 ).٢-١ (روس يف احلكمة املتعاليةد. ٤٦ـ٤٥
ــة . ٤٧ ــم األئم ــب عل ــة ومرات ــام؛ بحــوث يف حقيق ــم اإلم ّعل

 .الشيخ عيل محود العبادي:  بقلم.املعصومني
 الدكتور : إعداد.كامل احليدري؛ قراءة يف السرية واملنهج. ٤٩ـ٤٨

 .)٢-١( ّمحيد جميد هدو
 . عيل محود العبادي: بقلم. حقيقتها ومظاهرها؛الوالية التكوينية. ٥٠
ّاإلهليات باملعنى (الفلسفة؛ رشح كتاب األسفار األربعة . ٥٢ـ٥١

 ).٢-١. (الشيخ قيرص التميمي:  بقلم).ّاألعم
 من ة رشح املرحلة احلادية عرش؛العقل والعاقل واملعقول. ٥٣

 . الشيخ ميثاق طالب: بقلم. هناية احلكمةكتاب
 اجلزء  ،عقلية األربعةرشح كتاب األسفار الكتاب املعاد؛ . ٥٤

 . عبد اهللا األسعد: بقلم.لّاألو
القسم  ؛ّ للشهيد حممد باقر الصدر،رشح احللقة الثالثة. ٥٧ـ٥٥

 ).٣-١( الشيخ حيدر اليعقويب : بقلم.ّاألول
 . األصول العملية: القسم الثاين؛رشح احللقة الثالثة. ٦٣ـ٥٨

 ).٦ -١(الشيخ عيل العبادي : بقلم



 ٥

ّ للعالمة الشيخ حممد رضا املظفر؛ املنطقرشح كتاب. ٦٨ـ٦٤ ّ. 
 ).٥-١(بقلم الشيخ نجاح النويني 

ّ للشهيد السعيد آية اهللا العظمى السيد ؛رشح احللقة األوىل. ٦٩
 . الشيخ سعد الغنامي: بقلم.+ّحممد باقر الصدر

 . الشيخ عيل محود العبادي: بقلم.دروس يف علم اإلمام. ٧٠
 . الشيخ عيل محود العبادي: بقلم.دروس يف التوحيد. ٧١
 ).٣-١(طالل احلسن . د:  بقلم.منطق فهم القرآن. ٧٤ـ٧٢
 .عيل املدن:  بقلم.معامل اإلسالم األموي. ٧٥
 . عيل املدن: بقلم. وصناعة الوضع والتأويل؛السلطة. ٧٦
 .)الرسالة العملية لسامحته، قسم العبادات( الفتاوى الفقهية. ٧٧
بحوث يف عملية  (اخلالف يف حتديدهاموارد وجوب الزكاة و. ٧٨

 .الشيخ ميثاق العرس:  بقلم).١/االستنباط الفقهي
بحوث يف عملية (  حقيقته رشوطه حكمه؛يمنكر الرضور. ٧٩

 .ميثاق العرس:  بقلم.)٢/االستنباط الفقهي
بحوث يف عملية ( هل خلمس أرباح املكاسب أصل قرآين؟. ٨٠

 .لعرسميثاق ا: بقلم). ٣/االستنباط الفقهي
 .)١/فتاوى فقهية (كتاب الزكاة. ٨١
 .)٢/فتاوى فقهية (مخس أرباح املكاسب. ٨٢
 .)٣/فتاوى فقهية (خمتارات من أحكام النساء. ٨٣



 ٦

 .)٤/فتاوى فقهية( ّاملنتخب يف مناسك احلج والعمرة. ٨٤
ّ وآفاق املستقبل لدى السيد كامل ة الدينيةمرشوع املرجعي. ٨٥

 ).نية من الباحثخبن(احليدري 
 . دراسة يف رشوطها وآثارها؛ التوبة. ٨٦
 . ّمقدمة يف علم األخالق. ٨٧
الشيخ :  بقلم.مناهج بحث اإلمامة بني النظرية والتطبيق. ٨٨

 .ّحممد جواد الزبيدي
 .ّحممد جواد الزبيدي:  بقلم.مفهوم الشفاعة يف القرآن. ٨٩
 ).هجمموعة الكتب األربعة أعال (يف ظالل العقيدة واألخالق. ٩٠
 .مدخل إىل اإلمامة. ٩١

  :بحوث ودراسات يف طور الطباعة
الشيخ : بقلم). ٤-١ (ّبحوث يف فقه املكاسب املحرمة .٩٥ـ٩٢

 .نجاح النويني
، اجلزء رشح كتاب األسفار العقلية األربعة ؛املعادكتاب . ٩٦

 .الشيخ عبد اهللا األسعد:  بقلم.الثاين
الشيخ حيدر :  بقلم.ّولرشح احللقة الثالثة؛ القسم األ. ١٠٠ـ٩٧

 .٧ و٦ و٥ و٤: األجزاء: اليعقويب
 .اجلزء الثالثّرشح األسفار؛ اإلهليات باملعنى األعم، . ١٠١

  .الشيخ قيرص التميمي: بقلم
 .ّاملكاسب املحرمة. ١٠٢



 ٧

 .)١/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخالقية(االسم األعظم . ١٠٣
 .)٢/يةمفاهيم قرآنية، عقائدية، أخالق(ّالغلو . ١٠٤
مفاهيم قرآنية، (البداء، وكيفية وقوعه يف العلم اإلهلي . ١٠٥

 .)٣/عقائدية، أخالقية
مفاهيم (القضاء والقدر، وإشكالية تعطيل الفعل اإلنساين . ١٠٦

 .)٤/قرآنية، عقائدية، أخالقية
إبداعات العالمة احليدري، يف املنهج والتوحيد واإلمامة . ١٠٧

 )٥/أخالقيةمفاهيم قرآنية، عقائدية، (
مفاهيم قرآنية، عقائدية، (صيانة القرآن من التحريف . ١٠٨

 .)٦/أخالقية
 


