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 ةــــــم  د  ـــالمق  

 .والسالم على رسول اهلل، وآله وصحبه ومن وااله الحمد هلل، والصالة

 صلللى اهلل عل ه وسللل   كل  هم  -ليهم اهلل عرضـاا  - لصـااةةفا، أما بعد
َّ
من لقي النبي

 . مؤمنًا به ومات على إسالمه

، األنب اءبعد األم   أفضلللفه  ، ن  ب ن المسلللم رف ع جل ل ، ومنزل    مكان    لصللحاب ول

ل  ه  نق  ، إذ الهدىو سللو َّ الصلل ا  يف ظلمات الدجى، وأبصلل وا هب  اسللانارت البيلل   

لما  ه اهلل عز وجل ث   وجنوده، ولواله تدا وه، ودعاته وعلماؤه، وق وه وناش  الد ن وناص  

مان، وُبغضلللله  أهل اإل  صللللار مب ه  وتعم مه  سللللم  ولكل ذلك قائم .قام لإلسللللالم 

 إلسالم.ا خاص ةيف  إل ه  طعنواإلساءة 

شذو سبِّهم ولعنهم وطعنهم،ينتمي إلى اإلسالم ن م  م طائفة   تقد  علماء  وانربى له  ة

، بالبنان واللسللان، والسلل ل والسللنان، وال  كاد  الو كاا  من اإلسللالم  نافحون و ُّب ون

 على هُّه القض  . من تأك د  كاب المعاقد 

اإلســا إ إلى البامث ) اهوقد سللمَّ هذه القضــي ة، نتناوله اليام من متعلقات وكتاةنا الذي 

(، ونصَّ على أن هدفه توضلل   الصــااةة وكامامها ا الفقه اإلســالمي عند الســنة وال ــيعة

، وذك  أقوال وفالاوى علملاء السلللللل -رضللللوان اهلل عنه -أهم ل  ومكلانل  الصللللحلابل  

د ودون انح از،  ي ع  بكل تج   سن  وال ولمن هل وف ى ةما ذكر؟ هذا ما والمعاص  ن عند ال

 .سنعرفه ا ثنايا هذه الارقة

بل أن و اا  وب ان  ناطَّ الاطو  الع  ضللللل ق قد الك خُّات عل هيف ن نا ، المؤا دعو

ونسلللابصللل  إن كان قد جاء يف بحثه بما  ومبامثه، ث  ننم  ف هوفصلللوله  مقّدماهنسلللاع   

 .اشرتطه على نفسه يف مقدماه

  



3 

 

 عرض المتاب: كوًل 

 المعلامات الفنية للمتاب

 اإلسا إ إلى الصااةة وكامامها ا الفقه اإلسالمي. عناا  المتاب:

سم المؤلف: سات العليا ا علم النفس،  العزيز هاللعمر عبد  ا اائز على دةلام الدرا

 .وماجستير ا الفقه المقار  من جامعة ةيروت

 دار الب ائر اإلسالمية. دار الطباعة:

 .م2016 –ه 1437الطبعة األولى عام  رقم الطبعة:

 ص(. 192ا ) مجيليد اجم المتاب:

أصللل الكاا  رسللال  علم   نال هبا البامث درج  الماجسللا   من قسلل  الفقه المقارن 

بكل   اليلل  ع  اإلسللالم   يف جامع  ب  وت اإلسللالم   بدشلل ا  د. علي مسللن الطو ل عام 

 .م2015 –ه  1436

 

 .ومنهجهغاية المتاب 

ال شللللك أن أ  قارب   بحث عن هُّه العناصلللل ، سلللل ناقل بناظ  ه إلى فاتح  الكاا  

 :المقدمةوفه سه، فماذا عن 

وآل ب ت النبي  -رضللوان اهلل عنه -صللحاب  افاا  البامث كاابه بالانو ه على فضللل ال

شَُّّ عن  ل من وجود من  سَّ سل  على الاصوص، وأهم   محباه ، ث  تأ صلى اهلل عل ه و

؛ وب َّن أن من الناس من شامه  ومنه  -رضوان اهلل عنه -صحاب  أ على مقام الهُّا وتج َّ 

وجعله  ،اخاار هُّا الموضللللو  المنطلقمن كفَّ ه  ومنه  من اكافى ببغضلللله ؛ ومن هُّا 

 .الباث اختيار سبب
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 -رضوان اهلل عنه -صحاب  م ث إن اإلساءة إلى ال كهمية الباثث  طفق  اكل  عن 

ه  نقل  صللحاب  من أخط  المواضلل  ؛ ألنه قد  ا ا المسللل  من دائ ة اإل مان؛ ذلك أن ال

 الد ن وتفس قه  وتكف  ه  نسل لل سال  اإلله  .

ا كانت األسللبا ، وأ   "م ث  قول البامث: غاية الباث النبيلة  اضلل  لنا بجالء هنا و 

ف ق اهلل أن نوضِّ  أهم   ومكان  ال بد أن نسلط الضوء على هُّه المسأل  الاط  ة، عسى باو

عن  المي، وهند  بعونه تعالى الضللال نيف الايلل    اإلسلل -رضللوان اهلل عنه -صللحاب  ال

 .(1)"سواء السب ل

هو "، فقد صلللل َّ  به يف مقدم  بحثه م ث قال: المنهج الذي اتبعه البااثوأما عن 

ـــتقرائي الا ـــفي التاليلي ، رجعت إلى النص يف اسلللاا اا األدل ، وذك ت المنهج اإلس

د ودو  انايا  ، كقاال وفتاوى علما  الســـلف والمعا ـــرين عند الســـنة وال ـــيعة ةمل تجرا

قاها بأسلللو  علمي منطقي ألب ن الحق، وأوضلل  األفكار وأمللها، وذلك السللانبا   وسللُ

 .(2)"الناائج واألمكام يف النها   باوف ق من اهلل تعالى

 ص َّ  بالازامه باالخاصار وتا  ج النصوص، والاع  ل باألعالم واألماكن.كما أنه 

 :الدراسات الساةقة

كانت فااوى وملقات ومقاالت ال "ذك  البامث أن الدراسللللات السللللابق  لدراسللللاه 

ت و  الغل ل، وال سائل الاي بحثت يف الصحاب  رضي اهلل عنه ، تناولت أهم   الصحب  أو 

، وكان مما ذك  من "أكث  مما ذك ت أمكام الاطاول عل ه  بالافصلللل لالف ق اإلسللللالم  ، 

 الدراسات السابق :

شاد الغبي إلى مذهب كهل البيت ا  اب النبي  لى اهلل عليه وسلم -1 لمحمد  إر

 بن علي اليوكاين.

                                         
 (.8)ص (1)
 (.11)ص  (2)
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، للمؤ د باهلل  ح ى بن الرسالة الاا عة للُمعت ِدين عن سب  ااةة سيد المرسلين -2

 ي بن إب اه   الز د  ال مني.ممزة بن عل

 من التفاق على تعظيم  ااةة المصطفى  لى اهلل عليه وسلم، خفااإليضاح لما  -3

 ل ح ى بن الحس ن بن القاس  بن محمد الز د .

لمحمود ع دان )الصـــااةة وممانتهم عند المســـلمين( رسلللال  ماجسلللا   بعنوان:  -4

، يف كل   العلوم اإلسللالم   يف بغداد أممد الدل مي، بدشلل ا  د. مارس سللل مان الضللار 

 ه.1413

لعبد الفاا  )امم من سب الصااةة ا المذاهب األرةعة( دراس  صغ  ة بعنوان:  -5

 .بن صال  قد ش ال افعي

وذك  أن هناك غ   هُّه الدراسللللات من الكا بات والدراسللللات الصللللغ  ة، ولكنها ل  

 ت تكز يف جانب وامد.تاناول الموضو  من كل الجوانب وإنما غالًبا 

 خطة الباث:

ل  ،وتمهيد، وفصلين، مقدمةم ث قسَّ  بحثه إلى  ،البامث خط  بحثه يف المقدم  فصَّ

 وذلك على النحو الاالي: خاتمة،، ثم ا كل فصل ثالثة مبااث

 التمهيد: •

ورجَّ  من ب ن الاع  فات تع  ل ابن مج   لغ  واصطالما، التعريف ةالصااةيوف ه 

ث  أبان  "من لقي النبي صلى اهلل عل ه وسل  مؤمنًا به ومات على اإلسالم"رممه اهلل وهو: 

 .ةاإلسا إ المقصادعن 

 :ثالثة مبااثهُّا الفصل إلى  وقسَّ  الفصل األول: الصااةة المرام: •

ابة: المباث األول عهالصا  :ثالثة مسائلإلى  ، وف َّ

ابة ا الدعاإ اإلسالمية،  المسألة األولى: صا حاب   اوف هكهمية ال صَّ ا على أدوار ال ع َّ

ومما   نب ِّها، والصلرب نصل هتا ؛ كرضلي اهلل عنه  يف الدول  اإلسلالم   البطول   وإنجازاهت 
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، وتجه ز الج وش وق ادهتا، وني  من هاج  إل هال واء واإلنفاق واإلعلى األذى يف سب لها، 

عوة والسفارة ف ها  .الدَّ

، -رضاا  اهلل عنهم-صااةة ةعض األسباب التي كدت إلى اإلسا إ لل المسألة الثانية:

 وأورد أربع  أسبا  هي:

-صلللحاب  المؤرخ ن، وف ه مثَّل ببعض ال وا ات الاار ا   المسللل     إلى ال أخطاء -1

 .رضوان اهلل عنه 

أعداء اإلسالم وجدوا مادة خصب   نبَّه إلى أنالفان  الكربى، وذك ها باخاصار، ث   -2

يف عص   ف ها للاف ق  ب ن المسلم ن وإمداس العداوة، وأن منه  من أقن  النفوس الم  ض 

بما ال  ل ق، واخالق القصللللص المكُّوب   -رضللللوان اهلل عنه -صللللحاب  بُّك  ال الادو ن

ها، وأن من اليلللل ع  من ُفان بُّلك ماى وصلللللوا إلى االسللللادال ل ببعض ال وا ات ودسللللَّ

 الكاذب .

س  الهدم يف الاار خ اإلسالمي، وف ه تكلَّ  عن دور أعداء اإلسالم؛ كال هود،  -3 س ا

  ن، والدخالء على اإلسالم، واالساعمار األوروبي. لوالصل ب

س  ، -4 س ا وأورد منها العصب  ، والاناز  على الاالف ، وقض   مقال  االخاالفات ال

 مجاهدان مأجوران، 
د
ل ف ها، وب َّن أن كال  من معاو   وعلي عثمان رضلللي اهلل عنه، وقد فصلللَّ

لِّطت على مواضلل  الاال ، وأعط ت النزاعات أكرب من مجمها،  ل وهوَّ وأن األضللواء سللُ

 اار خ األم .من شأن القاال الُّ  مصل ب نهما؛ تيو ًها ل

ا  ا وغال ف ه، وجعل أمفاده أئمً  معصللللوم ن منصللللوصللللً وأن من األم  من أمبَّ عل  

عل ه ، ومن خالل قوله  معاد ن عل ه ظالم ن، وأن هُّه بدع  محدث  ل  تكن يف صللللدر 

فوها ونسبوا إلى األوائل ما ل  اإلسالم د تأ  د ونص ة، ولكن الغال ن م َّ ، وإنما كانت مج َّ

  قولوا.
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د على أنويف  تلك كلها مؤام ات ماكاها أ د   هود   ومجوسلل  ،  هنا   هُّه المسللأل  أكَّ

ب  ث  أورد مقول  ابن خلدون يف إعُّار ال حا ر من-رضللللوان اهلل عنه -صلللل تعو د  ، ومَُّّ

 .الاع    له  اللسان على

 رضلللوان اهلل-صلللحاب  ب َّن تفاوت م اتب ال ا، وف هطبقات الصـــااةة المســـألة الثالثة:

ل م اتبه  ف ما ب نه ،  -عنه  ث  مسلللالك العلماء يف ت ت ب طبقاهت  عامَّ ، وبعد ذلك فصلللَّ

ف ًدا ف ًدا، بدًءا بأبي بك  ث  عم  ث  عثمان ث  علي ث  العيلللل ة ث  البدر  ن ث  أهل أمد ث  

 .أهل ب ع  ال ضوان

ق إلى آل الب ت من ال ضوان اهلل عنه -صحاب  ث  تط َّ كاناه ، ث  ، وع َّ  هب  وبم-ر

بأهم    ه  لك نوَّ عد ذ حد ده ، وب ماء يف ت قد  ه  وإجالله  إجالاًل أورد اخاال  العل ت

 ل سول اهلل صلى اهلل عل ه وسل ، وأورد النصوص يف ذلك.

بامث  ب ِّن  قدم  آلل الب ت طفق ال هُّه الا ةة وا لإث   اا نة الرواةط ةين الصــــ تا ، م

سمون أب سادل على ذلك بكون آل الب ت   سماء الوا ضوان اهلل عنه -صحاب  ناءه  بأ  -ر

 والعكس؛ كاسم   علي ألبنائه بأبي بك  وعم .

 ثالث مسائل: ، وذك  ف هعدالة الصااةة المباث الثاين:

، وف ها ع َّ  العدال  يف اللغ  واالصللللطال ، ث  عدالتهم من القرآ  المســــألة األولى:

ال  على عدال  ال صوص الق آن   الدَّ ضوان اهلل عنه -صحاب  أورد الن يهًدا بأقوال  -ر سا م

 المفسِّ  ن.

ـــألة الثانية: ـــنة المس أورد ف ها عدًدا ال بأس به من األماد ث النبو  ، ، عدالتهم من الس

د على أن ال  .كله  عدول بقول النبي صلى اهلل عل ه وسل  -رضوان اهلل عنه -صحاب  وأكَّ

ال  على عدالتهم ا كقاال العلما  المســـألة الثالثة: ، وسلللل د ف ها نصللللوص العلماء الدَّ

 .ذلك
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ا وهُّا المبحث كالمبحث السلللابق أورد ف ه عددً  ،فضــائل الصــااةة المباث الثالث:

ي ع ، من النصوص الدال  على م اده، سن  دون ال  وأورد ف ه النصوص الاي  وردها أهل ال

 ثالث مسائل: يفوجعله 

 .فضائلهم من القرآ  المسألة األولى:

 .فضائلهم من السنة المسألة الثانية:

، وقصد به إ  اد المسأل  األصول   كقاالهم كمصدر من مصادر الت ريع المسألة الثالثة:

حابي، ورجَّ  كونه مجً  مقدمً  على الق اس  .اليه  ة مجِّ َّ  قول الصَّ

 

 الفصل الثاين: كقاال العلما  وامم اإلسا إ إلى الصااةة: •

 ثالثة مبااث:و نقس  هُّا الفصل إلى 

 .كقاال كهل السنة: المباث األول

 مسألتين:و نقس  هُّا المبحث إلى 

 .التعريف ةأهل السنة وفرقهم المسألة األولى:

فُّك  المعازل  أواًل وموقفه  من الصللفات، ث  ذك  ث  تط ق للحد ث عن ف ق األم ، 

الصلللفات   وأهن  مثبا  الصلللفات من السللللل وه  الجرب   وموقفه  من فعل العبد، ث  ذك  

سن  وأهن  من  كث !! ث  ذك  الم ج   وموقفه  من اإل مان وم تكب الكب  ة، ث  ذك  أهل ال

باعه  مان  ؛ من الماكلم ، والفقهاء، ف  قي أهل ال أ  والحد ث وأت نا  ث ، وأهن  أصلللل

، والعام  يف كل مكان ظه  والمحدث ن واألث ، والنحاة، والق اء، والصللللوف  ، والم ابط ن

 ف ه أهل السن .

وذك  جمل  من أقوال أئم  السلللللل يف مسللللأل   ،كقاالهم ا المســـألة المســـألة الثانية:

وابن أبي  على والسلللل خسللللي  ؛ كأبي بك  اإلسللللماع لي-رضللللوان اهلل عنه -صللللحاب  ال

 . وغ  ه والسفار ني وأبي نع   األصبهاين والنوو  وابن ت م   وابن أبي العز،
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عهكقاال ال يعة المباث الثاين:  :مسألتينإلى  ، وف َّ

وبدأ باع  فه ، وأهن  الُّ ن  اولَّون عل  ا  ،التعريف ةال ـــيعة وفرقهم المســـألة األولى:

وأهل ب اه، ث  أورد تع  ل الج جاين: وذك  بأهن  الُّ ن شللا عوا عل  ا، واعاقدوا أن اإلمام  

 .تا ا عنه وعن أوالده ال

يأهت ، وعن ف قه ث  تكل   سب    وأن منه  من أظه  بدعاه يف  ،عن ن وذك  أن منه  ال

 زمان علي فأقام عل ه  الحد ونفى اآلخ  ن، ث  نفى أن تكون هُّه الف ق  من ف ق اإلسالم،

قت ف ما بعد إلى ف ق أخ ى، وهي: الز د   واإلمام     أسللللاسلللل   تف َّ
وب َّن أهن  أرب  ف ق 

 ن الغالة جم عه  خارجون عن ف ق اإلسالم.والك سان   والغالة، وأ

افااحه بالقول بأن الاقار  ب ن المُّاهب مصللدر ، كقاالهم ا المســألة المســألة الثانية:

قدم  سلللللاه  يف رقي المجام  ن  قوة، وغنى وث وة وعنوان ت ماء السلللل عدًدا من عل ، وأن 

 والي ع  ماولوا ذلك برتس خ القواس  الميرتك  ب ن المُّهب ن!!

ب َّن أنه هنا يف هُّا البحث فااوى أئم  وعلماء الي ع  يف مسأل  اإلساءة؛ فُّك  مد ًثا ث  

ا   ،قدسلللل  
ّ
 الم اج  والسللللادة بعض أقوال ب َّن ، ث وذر اه وأقوال الصللللحابي الجل ل علي

ممن اتاُّ ذلك تق   أو جن  إلى  -رضوان اهلل عنه -صحاب  المعاص  ن ممن من  سبَّ ال

ومسلل ن أممد كمحمد مسلل ن فضللل اهلل، ؛ عن الوضلل  العام لليلل ع االعادال والا وا 

 .وعلي األم ن ،والاامن ي أو الام ني، (2)، ومس ن المؤ د(1)الاين، والحب ب الجف  

موا "ث  قال:  هُّه ع ن  صللغ  ة من فااوى أئم  وعلماء اليلل ع  يف هُّا الموضللو ، م َّ

 .(125)ص "الن ل من الصحاب  وأمهات المؤمن ن

                                         
 خيفى أن اجلفري ال يُعد من مراجع الشيعة، ومع ذلك أدخله الباحث معهم، وسيأيت التنبيه على هذه النقطة ( ال1)

 واالنتقادات.ضمن املؤاخذات 
منافحا  خيفى على الباحثني أن حسني املؤيد من الذين أعلنوا رجوعهم عن التشيع إىل مذهب أهل السنة واجلماعة ( ال2)

 ، وسيأيت التنبيه على هذه النقطة ضمن املؤاخذات واالنتقادات. عنهم وفاضحا للشيعة
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له علىالصااةة امم اإلسا إ إلى المباث الثالث:  مسائل: كرةع ، وقد فصَّ

ر  ـــااةي ا المســـألة األولى: ، تال ةتعريف المفر لغة وا ـــطالًاا، وابادأه امم من كف 

لك ب لان  هبا »مد ث: وأورد ف له ، امم تمفير المســــلمذ باء  خاه فقلد  جل أ إذا كف  ال 

أن:  -وهو  سايهد بفاوى لإلمام السبكي-الحد ث ، ث  ذك  أن مقاضى هُّا (1)«أمدهما

من ثبت عل ه منه  أنه  كف  من شلللهد له النبي صللللى اهلل عل ه وسلللل  بالجن  من العيللل ة "

 .(2)"وغ  ه ، فهو كاف 

ث  طفق  سلللل د أقوال العلماء من أهل السللللن  يف ذلك؛ كالحجاو  والغزالي واإلمام 

واله امي والقاضللي ع ا  وابن   لأممد والا شللي صللامب الحاشلل   على مااصلل  خل

 ت م  .

الدال  على فضله  "، ونصَّ على أن النصوص امم تمفير الصااةةث  أفص  عن 

، وبعد ذلك  ثار تمفير الصااةة، ث  تط ق (3)"، وأن من أنك  ما هو قطعي فقد كف  قطع 

رضوان اهلل -صحاب  أورد قول أمد الز د  ، والُّ  ف ه أن أئم  الي ع  منعوا من تكف   ال

رأ  جمهور "، وقول مسن الصفار أمد دعاة الاق  ب من الي ع  الُّ  زع  أن -عنه 

...فه  ال ُ كفِّ ون أمدا من أهل علماء الي ع  هو الحك  بدسالم كل من نطق باليهادت ن

 .(4)"القبل  فضال عن صحاب  رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسل 

ث  ةالتعريف ةاللعن لغة وا ــطالًاا،  وافااحه،  ــااةي اامم من لعن  المســألة الثانية:

بالنهي عنه، ث  ذك  أن  األماد ث وأقوال علي رضللللي اهلل عنهوأورد ف ه امم اللعن، ب َّن 

أمد قضللللاة ، بعد ذلك ذك  أن أقب  ج ًما من غ  ه  -رضللللوان اهلل عنه -صللللحاب  لعن ال

                                         
 (.111( وصحيح مسلم )6103متفق عليه، صحيح البخاري ) (1)
 (.129)ص (2)
 (.133)ص (3)
 (.135)ص (4)
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ا أصل َّ مك  بقاله؛  -عنه  رضلوان اهلل-صلحاب  السلن  مك  باسلاااب  رجل  لعن ال ثالثا فلمَّ

 .ألنه م تد مص   

ق للحد ث عن  م اج  اليللل ع   اثن ن منونقل أقوال ، امم اللعن عند ال ـــيعةث  تط َّ

ا   ح ى بن القاسلل  الز د ، صللدر الد ن السلل د علي خان الحسلل ني، وابن الحسلل نك ونصلل 

، وبُّل -رضللللوان اهلل عنه -صللللحاب  للُّهبي   و  ف ه امانا  بعض اليلللل ع  عن لعن ال

 .النفوس دونه

سألة الثالثة: شتم  ااةي ا الم صطالًماامم من  يا  لغً  وا د ، بدأه بالاع  ل بال ، وأكَّ

يف ذلك  ، ث  ب َّن مك  اليا ، وأنه منهي عنه، وأورد النصوصأن ال ف ق ب ن اليا  والسب

 .-رضوان اهلل عنه -صحاب  خاص  عام  ويف ال

اه  ث  عقد عنواًنا ــيعةما"سللمَّ ــتم عند ال  لموسلللى ، ول   ورد ف ه سللوى نصد "م ال 

، وأورد "امم ال تم عند السنة"عنون  بللللل وبعده ،الموسو  من كاابه )الي ع  والاصح  (

، ولكن ما تحت هُّا "امم ســب الصــااةة"عنون  بللللللل  ث  أقوال جمل  من أئم  السللللل،

أ كفَّ  أم  -رضلللوان اهلل عنه -صلللحاب  العنوان  اكل  عن اخاال  أهل السلللن  يف سلللا ِّ ال

ق؟!! ، وافااحه بُّك  إجما  الز د   على "امم السب عند مراجع شيعية"عنون  بلللل ث    فسَّ

عنون  بل ث   تح  مه، واكافى يف االسايهاد على ذلك بالنقل عن  ح ى بن الحس ن الز د ،

، وأورد ف ه أقوال عدد من المعاص  ن من الم اج  الي ع   "امم السب عند غير الزيدية"

اإلمام   وغ  ه  يف تح    السب والنهي عنه؛ كالحسن الحسني اللوساين، والم ج  بي   

مس ن النجفي، والي خ مسن الصفار، وال ئ س علي أكرب هاشمي رفسنجاين، والم ج  

 مسن نص  اهلل. و الس سااين يعل
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د أن سللللا  ال كاف ؛ لاكُّ به بما توات ، وأن من ل   -رضللللوان اهلل عنه -  صللللحابوأكَّ

ُ كفِّ ه من العلماء مك  بفسقه واساحقاقه الاعز   والاأد ب، وأما من تعبَّد بسبه  وشامه  

 .(1)فال خال  يف كف ه

سألة الراةعة: ه امم من كةغض  ااةي ا الم ، ةتعريف البغض لغة وا طالاا، واسلاهلَّ

، (2)«ال  بغضه  إال منافق»الصحاب ، وأن مبغضه  منافق مسادال  بحد ث ث  مك  بغض 

وأممد ، وف ه أورد أقوااًل ألئم  السن ؛ كمالك (امم ةغضهم عند كهل العلمث  عنوان بلللل )

والسبكي وابن أبي العز واليوكاين، وقواًل لإلمام الباق ، مك   ف ه بالنفاق على مبغض أبي 

 .رضي اهلل عنهما بك  وعم 

 

 انيا: كهم النتقادات والمؤاخذاتث

o :جعلها اقيقة البااث المغالطة المبرى التي يااول كولى النتقادات على الباث، 

د اإلساءة إل ه  ،دعاى ك  ال يعة ل يسباا  الصااةة :هيو وهُّا على  ،بل وال  قبلون مج َّ

بل وصغار الكاَّا  أن  ،العلماء والبامث نا  كاد  كون من المعلوم بالض ورة عند خال  م

سللواء  -رضللوان اهلل عنه -صللحاب  قضلل َّ  الاالخاال  الجُّر  ب ن السللن  واليلل ع  هي 

ن  لطِّخ فاه بالطعن يف خ     األم  بعد ه مسللللاوئ ذمه  وذك اناقاصلللله  أو  ، ناه ك عمَّ

ن  كفِّ ه  ورسللللول اهلل أبو بك  وعم  رضللللي اهلل عنهمللا،   حك  ب دَّهت  عن نللاه للك عمَّ

ر أن اليلللل ع  ال إال قل اًل  اإلسللللالم   عاقدون، ولكن البامث  غالط يف هُّه المسللللأل ، و ق ِّ

هُّه ع ن  ": عل ه رضوان اهلل صحاب  أن ع   رأ  الي ع  يف سب ال دبعذلك، م ث قال 

موا الن ل من الصحاب   وأمهات صغ  ة من فااوى أئم  وعلماء الي ع  يف هُّا الموضو ، م َّ

 .(125)ص "المؤمن ن

                                         
 (.155)ص (1)
 (.129(، وصحيح مسلم )3783متفق عليه، صحيح البخاري ) (2)
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 التااذها، وال تكفي ا ال تمثِّل الي ع  يف شيءفدهنا ع ِّن  صغ  ة  جد   ،لسانه صدقلقد و

 كً ا يف هُّا البحث.ماَّ 

-صللللحاب  تجعل من اإلسللللاءة إلى ال قد ًما ومد ًثاف ق اليلللل ع   غالبأن الواق  فدن 

وه  الز د   الُّ ن أكث  البامث من  ،عق دة ود ًنا، عدا ع ن   صللللغ  ة -رضللللوان اهلل عنه 

ت بَّى على مُّهبه  قد واليلللوكاين الُّ  كان ،ك ح ى بن الحسلللن الز د  ؛النقل عنه 
(1) ،

مون الن ل من ال ، اخالفوا يف جواز رضوان اهلل عنه صحاب  وماى هؤالء الز د   الُّ ن  ح ِّ

 الرتضي عنه  والرتم  عل ه !!

وتق ر من " ، م ث قال:عن  ح ى بن الحسللن الز د  هُّه المسللأل وقد أورد البامث 

، ألهن  ب ن ماوقل ومرت ، صلللحاب هُّا كله إجما  أهل الب ت كله  على تح    سلللب ال

 ، وهُّا إنما هو معاقد الز د   ل س إال!!(2)"والمرتضي أكث 

، مُّهب أسالفه انح   عن  ،إل ه  يف  ومنا هُّاكث ً ا ممن  ناسب  وماى الز د   فدن

؛ كأممد بن الحسلللن الز د  يف كاابه )إثبات نبوة النبي صللللى فُوجد منه  من  لعن معاو  

ئد (3)اهلل عل ه وسللللل ( قا به )األسللللاس لع اا قاسلللل  بن محمد بن علي الز د  يف ك ، وال

 .(4)األك اس(

ولعنه؛ كمحمد بن عق ل العلو  يف كاابه  إن منه  من ألَّل الكاب يف سللللب معاو  بل 

 .ف   لمن  اولى معاو  ()النصائ  الكا

                                         
منهج اإلمام الشوكاين يف : ينظر، نشأ على مذهب الزيديةقد ال خيفى أن الشوكاين من علماء السلف وإن كان  (1)

 العقيدة للدكتور عبد هللا نومسوك.
 (.234اإليضاح ملا خفا من االتفاق على تعظيم صحابة املصطفى ) (2)
 (.139)ص (3)
 (.146)ص  (4)
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ي ع  وأما عنالز د  ،  عنهُّا   من الز د   (2)والجارود   (1)واإلسماع ل   اإلمام   ال

 نف ة والعداوة والبغضللللاء، فهؤالءال االفون عنه  اخاالًفا كب ً ا، بل ل س ب نه  إال  فدهن 

-صحاب  أن ال زعموافقد ، واإلساءة إل ه  -رضوان اهلل عنه -صحاب   د نون هلل بسب ال

 ارتدوا بعد رسللول اهلل صلللى اهلل عل ه وسللل  ول   بق منه  سللوى ثالث  -رضللوان اهلل عنه 

من أمبهما أو  ونكف  بك   وعم  رضللللي اهلل عنهما و ون أباكف  ، ولُّا (3)م اجعه كما يف 

 .(4)توالهما

وأضلل اهبما األخبار الدال  على كف  أبي بك  وعم  ": يف بحار األنوار  قول المجلسللي

وثوا  لعنه  والرباءة منه  أكث  من أن  ُّك  يف هُّا المجلد أو يف مجلدات شللللاى وف ما 

 .(5)"أوردناه كفا   لمن أراد اهلل هدا اه إلى الص ا  المساق  

إلى رهب ، محاجِّ ن بأهن  ارتدوا عن د ن اهلل   اق بون بهوأما سللبه  وشللامه  ولعنه  ف

أئماه  من  يف ، بل إن(6)وغصلللبوا الاالف  من علي وسلللل  بعد موت النبي صللللى اهلل عل ه

                                         
؛ ككتاب اإلمامة وقائم القيامة دة يف كتب اإلمساعيلية ملعرفة حاهلم مع الصحابةنظرة واح تكفي الباحث يف ذلك (1)

(، 258(، ويكف ِّر أاب بكر رضي هللا عنه يف )65)صملصطفى غالب فمثًلا يتهم الصحابة ابلنفاق وغريها من املنكرات يف 
 (.49ومثل كتاب اإلمامة يف اإلسًلم لعارف اتمر حيث يتهمهم بغصب اخلًلفة من صاحبها الشرعي يف )ص

وكفَّروا الصحابة فإن اجلارودية يعتقدون أن النيب صلى هللا عليه وسلم نص على إمامة علي ابلوصف ال ابحلكم،  (2)
(، امللل والنحل 30(، الفرق بني الفرق للبغدادي )ص 1/140لرتكهم مبايعته، ينظر: مقاالت اإلسًلميني لألشعري )

 (.157للشهرستاين )ص
(، وانظر: املسائل 1/18(، ونقله عنه الكاشاين يف تفسري الصايف )1108اختيار معرفة الرجال للطوسي )صينظر:  (3)

 .(185وما بعدها(، وفصل اخلطاب للنوري الطربسي )ص 8فيد )ص اجلارودية للم
 (. 30/384حبار األنوار للمجلسي ) (4)
 (.30/399) حبار األنوار (5)
، وزعم آخرون أن ذلك اقتداء أبئمتهم (8(، إحقاق احلق للتسرتي )ص3/141ينظر: الصراط املستقيم للبياضي ) (6)

(، الدرجات الرفيعة للشريازي 54خالفه، ينظر: كشف احملجة البن طاووس )صكعلي بن أيب طالب حيث كان يسبُّ من 
 (.19)ص
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 ُ صلل ِّ  بوجو  السللبِّ واللعن اماثااًل ألم  اهلل الُّ  أم  بمعاداة الم تد ن والمنافق ن علنًا

 !!(1)ولعنه  على مد قوله 

رضوان -صحاب  وإن أردت أن تعجب فاعجب من تأل فه  ووضعه  أدع ً  يف لعن ال

هبا إلى اهلل -اهلل عنه  عون  ند ز ارة وأوجبوا،  اضلللل َّ ع  ع م  اليلللل  عا هتا على   قبور ق اء

 .(2)أئماه 

 ومي إل ك عقلك أن هُّه م اج  و مكن أن  اغ    وقدهُّا ما يف الم اج  اليلللل ع  ، 

ف ما لدى المعاصلل  ن من اليلل ع ،  نأخُّ جول  بحث   سلل  ع فل األم  بعد، فنقول: إن شلل ت

-صلللحاب  كث ً ا ما  صللل   بكونه ماعبًِّدا هلل بفضللل  ال الابيب ياســرفهُّا اليللل عي اليللله   

كما أنه نسب إلى أبي بك  وعم  وعائي  ومفص   !!(3)وني  ضالالهت  -رضوان اهلل عنه 

، وقصللل  امافاله بمقال عم  وموت (4)أهن   طعنون يف ع   النبي صللللى اهلل عل ه وسلللل 

ول  عائيللل  رضلللي اهلل عنهما، وتأل فه كااًبا لاأصللل ل نسلللب  الفاميللل  ف ه إلى أم المؤمن ن، 

 .(5)اآلنف  الُّك  تاالل ماله عن مال ما رأ ناه يف الم اج 

االمافال ب وم مقال عم  وعائيللل  أمً ا مألوًفا بل زادوا الهيللل   يف النار، فقد أضلللحى 

صامب لدى كث    ي ع ، بل  عده بعضه  ع دا  نبغي االمافال به كما ذك  الجزائ    من ال

                                         
 (.7/37(، حبار األنوار للمجلسي )2/166(، وتفسري العياشي )133ينظر: الغيبة للنعماين ) (1)
الدعاء الشهري (، ومن ذلك 484وما بعدها(، املصباح للكفعمي ) 2/354ينظر: من ال حيضره الفقيه للصدوق ) (2)

http://alhussain-عند الشيعة بدعاء صنمي قريش، ينظر: 
-1C7%CF%DA%C1%E7%%C-10384sch.org/forum/showthread.php?
-ED3%E4%E5%%D-1C7%%CF%DA%C-((-3ED%E9%DA%D1%E7%%C
))-4ED%D1%%DE%D . 
 . YfbxBkPCk-https://www.youtube.com/watch?v=rينظر:  (3)
(4) 0XTngBEQV-https://www.youtube.com/watch?v=t . 
(5) 0Y1Ukys8xD9https://www.youtube.com/watch?v= . 

 

http://alhussain-sch.org/forum/showthread.php?10384-%C7%E1%CF%DA%C7%C1-%C7%E1%DA%D9%ED%E3-((-%CF%DA%C7%C1-%D5%E4%E3%ED-%DE%D1%ED%D4-))
http://alhussain-sch.org/forum/showthread.php?10384-%C7%E1%CF%DA%C7%C1-%C7%E1%DA%D9%ED%E3-((-%CF%DA%C7%C1-%D5%E4%E3%ED-%DE%D1%ED%D4-))
http://alhussain-sch.org/forum/showthread.php?10384-%C7%E1%CF%DA%C7%C1-%C7%E1%DA%D9%ED%E3-((-%CF%DA%C7%C1-%D5%E4%E3%ED-%DE%D1%ED%D4-))
http://alhussain-sch.org/forum/showthread.php?10384-%C7%E1%CF%DA%C7%C1-%C7%E1%DA%D9%ED%E3-((-%CF%DA%C7%C1-%D5%E4%E3%ED-%DE%D1%ED%D4-))
https://www.youtube.com/watch?v=r-YfbxBkPCk
https://www.youtube.com/watch?v=t-XTngBEQV0
https://www.youtube.com/watch?v=9xD8Ukys1Y0
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ل عن ثوا  ينور سماو   ك"م ث عقد فصاًل سماه  ،(1/108كاا  األنوار النعمان   )

 ."قال عم  بن الاطا 

 نسلللب إلى أبي بك  وعم  رضلللي اهلل عنهما كامان مد ث النبي صللللى اهلل ومنه  من 

الاحد ث، وأهنا كانت مؤام ة إلخفاء خالف  علي رضللي اهلل عنهما،  عل ه وسللل  والمن  من

كما  قول الس د  من الحج لُّلك -رضوان اهلل عنه -صحاب  وأن عم  رضي اهلل عنه من  ال

 .(1)الي عي ف قد الحس ني

وم د الا اساين  دعو إلى نبش قرب  الي ا ن  الم ج  ول   كافوا هبُّه الاه ، بل إن

هللُّا إجمللا  على وإبعللادهللا مللا بقي من جثثهمللا عن النبي صلللللى اهلل عل لله وسللللل ، وأن 

 (2)الفقهاء.

 .وهُّا غ ض من ف ض مما لدى المعاص  ن يف زماننا

رضللوان اهلل -صللحاب  وإن شلل ت أن نلقي نم ة على الاار خ ومال اليلل ع  م  سللبِّ ال

ن الي ع  أهن   علنون لمح  س  ع ، فهُّه  -عنه  سّب فاجد يف كاب الاار خ يف فرتات تمك 

ذلك على أبوا  المسللاجد، كما شلل   اليلل ع  يف  و كابون -رضللوان اهلل عنه -صللحاب  ال

صحاب  ن من الفكانوا  نالو ،غ بي بغداد )الك خ( ه313بالاجم  يف مسجد ب اثا سن   بغداد

هللللل مدثت فان  ثان   بسبب سب 346سن  يف ، ووال ُ صّلون الجمع  -رضوان اهلل عنه -

ال عدد من دماء وقُ العلنًا، لكن هُّه الم ة سللالت  -رضللوان اهلل عنه -صللحاب  اليلل ع  لل

 -رضوان اهلل عنه -صحاب  أصبحت عادة الي ع  سّب الالط ف ن، ث  توالت األمداس، و

هللللل أظه  الي ع  351سن  ويف  ،347ن  ماه   أهل الُسنّ  ضده   سوتكف  ه ، فهاجت ج

 أم المؤمن ن عائيلل  والصللّد ق أبا» البو ه ون شللعارات لعن معاو   نصللًا، ولعنوا باإلشللارة

لعن اهلل معاو   بن »كااب  على المسللاجد والط قات فكابوا: « بك  والال فا ن عم  وعثمان

                                         
 . MQ5https://www.youtube.com/watch?v=wdlyZKazينظر:  (1)
(2) kBbsSY8PE8https://www.youtube.com/watch?v=z . 

https://www.youtube.com/watch?v=wdlyZKaz5MQ
https://www.youtube.com/watch?v=z8PE8kBbsSY
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سف ان ولعن من غصب فاطم  رضي اهلل عنللللللها فدكًا م ن أن  دفن الحسن ومن من   ،أبي 

ومن أخ ا العباس من اليورى( على  ،ومن نفى أبا ذر الغفار  ،عند قرب جده عل ه السالم

 .(1)مساجد بغداد

o اث:و خذات على الب اث  من المؤا با نه يســــير ا ةاثه ك  ال المنهج  على عم ك

ستقرائي سنة وال يعة دو  انايا  ال ، البحث، ولكن ذلك ما ال نجده يف وذكر كقاال كل ال

ي ع  الن ل من ال رضوان اهلل -صحاب  بل عمل بط  ق   اناقائ   ل ؤ د به ما زع  من تح    ال

 ولنمثِّل على هُّا بمثال ن: ،-عنه 

ي ع  ممن ال  عاقد سب  -1 تب َّن لنا يف االناقاد األول أن البامث اناقى أقوال بعض ال

اع  كالز د   -رضللوان اهلل عنه -صللحاب  ال  ، وتغافلن إلى االعادال والاقار أو بعض الدَّ

وسلبه   -رضلوان اهلل عنه -صلحاب  أو أغفل مق ق  المُّهب اليل عي القائ  على بغض ال

واإلسللللاءة إل ه ، وأقوال علماء اليلللل ع  وم اجعه  المسللللاف ضلللل  يف الكاب والم اج  

 .، كما ذك  إ  اد شيء منها يف االناقاد السابقالمكاوب  والمسموع  والم ئ  

ياص ات كالام ني، فدن  -2 ًضا م ن تع َّ  البامث لبعض ال  البحثيف نجد  ناوأ 

أصدرها ك د فعل السا اء بعض الي ع   بمن  اإلساءة إلى أمهات المؤمن ن للام نيفاوى 

ي  رضي اهلل عنها ص  ًحا بمثل هُّا  ،من اإلساءة إلى عائ وم  أنه ال  كاد  وجد للام ني ت

ن الام ني نفسلللله كث ً ا ما  سلللليء إلى إبل ، غ  ه -عنه رضللللوان اهلل -صللللحاب  الحك  لل

يف مّق الام ني  قول ( 114ففي كاابه كيللل األسلل ار )ص  رضللوان اهلل عنه ،صللحاب  ال

إن الُّ ن ل   كن له  " :لنا كاا  اهلل العز ز، الُّ ن مفموا رضللللوان اهلل عنه صللللحاب  ال

باإلسللللالم و با   لدن اارت ل  كانوا  جعلو ، والق آن إال ألجل ال ئاسلللل  وا ن الق آن وسلللل 

سدة صده  الفا س  لمقا سماو  يف مال  ذك  ا ، كان من الممكن أن  ح فوا هُّا الكاا  ال

                                         
( 10 /8ريخ اإلسًلم للذهيب )(، وات312 /12( و)114 /12( و)261 /11ينظر: البداية والنهاية البن كثري ) (1)

 (.198 /9( و )76 /8و )
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 أن  مسلللحوا هُّه اآل ات منه وأن  لصلللقوا وصلللم  العار هُّه على م اة، واإلمام يف الق آن

 -إن أبا بك  وعم  وعثمان ل   كونوا خلفاء رسللللول اهلل": ويف موضلللل  آخ ، "المسلللللم ن

بل أكث  من ذلك، إهن  غ َّ وا أمكام اهلل، وأمل وا م ام اهلل، وظلموا  -صلى اهلل عل ه وسل  

لوا قوان ن ال َّ  وأمكام الد ن  .(1)"أوالد ال سول، وجهَّ

سّم ه  )النواصب(،بل إن الام ني  كّف  صحاب  رسول اهلل   صلى اهلل عل ه وسل  و 

 .(2)«تح    الوس ل »و أخُّ بال أ  الماط   يف معاملاه  معامل  الح   كما يف كاابه 

 قول: م ث ، أن الام ني   ى ضلللل ورة العمل بالاق   و جب عل نا هنا أن ال ننسللللى

كل من له أقل قدر من الاعقل  درك أن مك  الاق   من أمكام اإلله المؤكدة فقد جاء أن "

الاق   ل سللللت فك ة مباك ًة من الام ني بل هي م  أن هُّه  ،(3)"لهمن ال تق   له فال د ن 

 .(4)عق دة راسا  يف م اج  الي ع 

o :ر ومن المؤاخذات لمتقدمة ا المبااث ا جميع مذهب  كهل الســنة وكقاالهم كنه قر 

الي ع ، م  أن الدراس  دراس  مقارن  ب ن  لمُّهب، ول   اع َّ  على تفصيل مسألة اإلسا إ

 :ومنها على سب ل المثال ال الحص السن  والي ع ، 

ر تع  ل ابن مج  رممه اهلل؛ م  أن اليلل ع  ال  سلللِّمون  الصللحاب  تع  لعند  -1 ق َّ

 للك وإضاف  وصل الصحب  ،رضوان اهلل عنه صحاب  ال توس   نطاقبُّلك؛ ألنه  لزم منه 

ي ع  االمام   هو كما "فلللللل، صلى اهلل عل ه وسل أمد لقي النبي  الصحابي الحق قي عند ال

أراده اهلل والنبي، عن ت به من اسللللافاد من صللللحب  النبي وعمل بأوام ه واناهى عن نواه ه، 

بالمعنى االصطالمي الكامل لمفهوم  لمواصفات الي ع   ال  كون صحاب  افمن ل   كن با

                                         
 (.110كشف األسرار )  (1)
(2) (1/352.) 
 (.148كشف األسرار للمجلسي )ص   (3)
 (.4/98(، الربهان للبحراين )3/73وما بعدها(، الصراط املستقيم للبياضي ) 121تفسري العسكري )ص (4)
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الاف  ق  نبني كاا  مسللن ف مان المالكي اليلل عي الُّ  ، وعلى أسللاس هُّا (1)"الصللحب 

، وقد فنَّد شللبهاته اليلل خ عبد سللماه )الصللحاب  ب ن الصللحب  اللغو   والصللحب  اليلل ع  (

 المحسن البدر يف كاا  )االناصار للصحاب  األخ ار يف رد أباط ل مسن المالكي(.

رضللوان -صللحاب  ال أنه  اناول جم  ، وذك  (2)«ال تسللبوا أصللحابي»أورد مد ث  -2

 ه على أن الي ع   نك ون هُّا العموم؟نوِّ ، ول   ُ -اهلل عنه 

ر أن ال -3 ه  عدول، وهُّا إنما هو رأ  أهل السن ، كل -رضوان اهلل عنه -صحاب  ق َّ

آلراء اليلللل علل  وال  البللامللث وم  ذلللك ل   اع َّ  وهو محللك  اخاال  اليلللل علل  معه ،

 .ف ها م اجعه  وال أقوال علمائه 

ون بعموم العدال  لكل ال  و  ون أنه، -رضلللوان اهلل عنه -صلللحاب  فدن اليللل ع  ال  ق  

نو  تسللاهل من أهل السللن  م ن  عطون وصللل العدال  لكل من لقي النبي صلللى اهلل عل ه 

 .(3)وسل ، ورف   لمنزلاه  فوق البي   

فموضو   ،كدخل ا الباث ما ل عالقة له ةماضاعه ك  البااث :من المؤاخذاتو •

زومُ دق ق  البحث  الصحاب ،يف  ورأ ه  والي ع  السن ب ااص و -كما  مه  من مقدماه-  كَّ

ل يف ذك  الف ق غ   السلللن  واليللل ع ؛ كالمعازل  والجرب   وغ  ه  ولكن وهُّا ما ال ، فصلللَّ

 .مكان له يف البحث

o  :أال كنه لم يذكر ماقف الفرق التي ذكرها ا المســــألة مال الباثومن المؤاخذات ،

واإلساءة إل ه ، مما  ا ِّل إلى القارب  -رضوان اهلل عنه -وهو موقفه  من الصحاب  

                                         
 =42http://aletra.org/subject.php?idاملوقع الرمسي للمرجع الديين الشيعي حمم د مجيل مح ود العاملي  )1(

وما  14للسيد شرف الدين املوسوي )ص  أجوبة مسائل جار هللا (،11، وانظر: الصحابة للسيد علي امليًلين )ص 
 بعدها(.

 (.2540(، وصحيح مسلم )3673متفق عليه، صحيح البخاري ) (2)
، وانظر: الصحابة للسيد علي امليًلين )ص (197ينظر: عقائد السنة وعقائد الشيعة للشيعي صاحل الورداين )ص  (3)

وما بعدها(، املوقع الرمسي للمرجع الديين الشيعي  14شرف الدين املوسوي )ص  (، أجوبة مسائل جار هللا  للسيد11
 .=42http://aletra.org/subject.php?idحمم د مجيل مح ود العاملي 

http://aletra.org/subject.php?id=42
http://aletra.org/subject.php?id=42
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غ   موقل أهل السللللن  على مسللللب  -رضللللوان اهلل عنه -أن موقفه  من الصللللحاب  

تقسلللل مه، م  أن الواق  غ   ذلك، فدن هُّه الف ق الاي ذك ها جم ًعا ال  االل موقفها 

َُّّ يف هُّه المسأل  ول   ي -رضوان اهلل عنه -لصحاب  عن موقل أهل السن  يف مسأل  ا

بل كانوا جم ًعا  ًدا وامدة إذا ُتع ِّ  لصلللحاب  رسلللول اهلل صللللى اهلل  من الف ق سلللوى

 عل ه وسل  من ق بل الي ع  والاار خ  يهد بُّلك.

o :ومما جعلنا نقول  ،ق والتفريق ةينهار  فِ ال عرضك  البااث يخلط ا  ومن المؤاخذات

 ذلك:

اه : الصلللفات  ، وب َّن أ -1 هن  جماع  كث  ة من السللللل أنه جعل من الف ق من سلللمَّ

ن للصللللفات الُّات   والفعل   والارب   واألزل   دون تف  ق، ث  ذك  أن منه  من غال المثبا 

هُّا الغلو،  اأخ  ن من زاد على  ثات!! وأن من الم بالمحد مد الايللللب ه  بات إلى  يف اإلث

 على ظاه ها، فوقعوا يف الايب ه الصِّ  !! وقالوا: ُتج ى النصوص

فات من السللل نقد كلِّ جزئ   من هُّه األقوال، فدولسلت هنا بصلدد  ن من أثبت الصلِّ

وا على أن النصوص ُتج ى على ظاه ها.  ه  من نص 

وال أدر  أكان هؤالء الصللفات   الُّ ن عبَّ  عنه  ه  أهل السللن  أم ب نه  ف ق أم عموم 

 وخصوص من وجه؟!

 ذك  أهل السن ، وذك  أهن  أصنا   ثمان  :بعد ذلك إنه ث  

من أما  علًما بأبوا  الاوم د، وكان موقفه من الصلللفات كالماكلم ن الماربئ ن  -1

 من الايب ه والاعط ل.

 أئم  الفقه الُّ ن اعاقدوا مُّاهب الصفات   وأثباوا كل الصفات. -2

 أهل الحد ث واآلثار. -3

الُّ ن ل   الطوا بيللليء من ماالفات أهل البد  كالقدر   أو أهل النحو واألد   -4

 ال افض .
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 أهل الق اءات والافس   دون أن  يوهب  شيء من البد . -5 

 الصوف   الزهاد. -6

 الم ابطون يف الثغور. -7

 العام  يف كل مكان ظه  ف ه أهل السن . -8

ن  ه  أهل جعل أهل و ،وهُّا خلط  واضللل  م ث جعل أهل السلللن  ه  الصلللوف   السللل 

ال   ج  إلى أكث  من   ق سللللببله: أن البلاملث، واللُّ   مه  أن هلُّا الالط يف الف  الكالم

  عامد يف كل قضللل   على ما وجده أمامه يفو، القضللل   من مصلللدر  وامد م ج ، وإنما  نقل

فهو مثاًل عند ذك  المعازل  نقله  عن البغداد ، ب نما الم ج  الُّ  نم  ف ه ألول وهل ؛ 

عن اليه سااين، وكأنه نقل ما وجده أمام ناظ  ه الاي تل ها كالجرب   والصفات      الف قذك

 .وجم  ب ن ما يف كل الم اج دون بحث  ودق   يف الكااب  

للبغداد  دون  (قالف ق ب ن الف )ولما جاء ذك  أهل السن  رج  م ة أخ ى إلى كاا  

 أن  نم  إلى غ  ه.

قت ف ما بعد إلى ف ق أخ ى،  -2  أسلللاسللل   تف َّ
عدَّ ف ق اليللل ع  وجعله ، أرب  ف ق 

وهي: الز للد لل  واإلمللام لل  والك سلللللان لل  والغالة، وأن الغالة جم عه  خللارجون عن ف ق 

 اإلسالم.

 ث  هو عدَّ اإلسماع ل   ف ق  من ف ق اإلمام  !

و صللللنَّفون منها، وب نه  م  أن اإلسللللماع ل   من ف ق الغالة يف عقائده  وأفكاره  

د ف ق  كان تقسلللل   وعلى هُّا الاف  ق وب ن اإلمام   عداء ونف ة، اليلللله سللللااين م ن عدَّ

ق البامث إلى هُّا م  كون كاا  اليللله سلللااين أمد م اج  البامث (1)اليللل ع  ، ول   اط َّ

 الُّ  أكث  النقل عنه يف غ   هُّا الموض .

                                         
 (.1/195ينظر: امللل والنحل للشهرستاين ) (1)
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ولكنلله ل   للُّك   الجرب لل  وغ  هللا،المعازللل  وف ق األملل ، وذك  منه  أنلله عنون ب -3

اليللل ع  ضلللمن ف ق األم !! وال أدر  أ ن موقعها م ن ُّ  من الف ق؟ أل  تكن اليللل ع  أول 

سن  والجماع  الُّ ن كانوا  مثلون ال يقاًقا عن أهل ال  -رضوان اهلل عنه -صحاب  الف ق ان

 عند تع  ل أهل السن ؟  عل ه المصنل نفسهنصَّ  الُّ 

م ن تكل  عن الف ق ع َّ  بعضللها وأع   عن بعض دون مربِّر، م  أن هناك أنه  -4

 ف ق  تسالزم ذك  ما  قابلها:

فمثاًل ذك  المعازل  وموقفه  من الصفات، ث  ل   ُّك  خصومه  أال وه  األشاع ة!! 

نا قد ناسللللام  يف ذك  الجهم  ؛ ألهن  ال  غالون يف النفي، وإن ك وال ذك  الجهم   الُّ ن  

 ون من أهل اإلسالم.عد   ُ 

ق إلى  بد، ول   اط َّ عل الع ل ، وب َّن موقفه  من ف عد المعاز وكُّلك ذك  )الجرب  ( ب

)القدر  ( الُّ ن  مثله  )المعازل ( الُّ ن ُذك وا من قبل، وال  ل ق هُّا ببحث  علمي، بل 

قدها كل ف ق  وملاص معا ها من الف ق، وُتُّك   قابل كل  ف ق  وما   ُتُّك   ما  الحق أن  ف 

ص للحق يف كل مسأل !!  خالفت ف ه أهل السن ، م  ب ان ملاَّ

o :ومن ذلكوالخلط ا ال طالاات ا العناوين عدم الدقة ومن المؤاخذات ،: 

ذك  المؤلل أن بحثه يف )أمكام اإلساءة إلى الصحاب  يف الفقه اإلسالمي(، ولكنه  -1

أهم   الصلللحاب   البحث را  يف تق    ل   اع َّ  للفقه إال يف جزء   سللل   من البحث، وجل  

ا لو نم نا إلى  -رضلللوان اهلل عنه -صلللحاب  تح    اليللل ع  الن ل من الو وعدالاه  وأ ضلللً

 !فقه  ، وغالب الم اج  عقد  ؟الم اج  فدننا ال نجد إال نزًرا  س ً ا من الم اج  ال

بقوله: )أهل السللللن  وف قه (، وهل ألهل السللللن  ف ق   أمد المسللللائل أنه عنون -2

ا؟! ب لد أنله لملا جلاء  لُّك  الف ق، ذك  أن األمل  افرتقلت إلى ف ق، وذك  المعازلل   أ ضلللللً

 والجرب   والصفات   والم ج  ، وكأن هُّه الف ق هي من أهل السن .
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اه  -3 عند  مك  اليلللا "وبعده  "مك  اليلللا  عند اليللل ع "عقد البامث عنواًنا سلللمَّ

مك  "ث   "مك  سب الصحاب " ولكنه رج  بعد ذلك وعنون عنواًنا جد ًدا سماه، "السن 

 "مك  السب عند غ   الز د  "ث   "السب عند م اج  ش ع  

سب!! يا  وال يا  على أنه ال ف ق ب ن ال وقد كان  مكنه  م  أنه نصَّ عند الاع  ل بال

العناو ن اضللل  لكل ناظ ، سلللواء نم نا إلى الدمج ب ن العنوان ن يف عنوان وامد، وهُّا ما  

 .أو مضام ن تلك العناو ن

اخاال  أهل السن  يف  إنما هو يف، "امم سب الصااةة"وأ ًضا ما ذك ه تحت عنوان 

ق؟!! -رضوان اهلل عنه -صحاب  سا ِّ ال ى بما  دل  على  أ كفَّ  أم  فسَّ فكان  مكن أن ُ سمَّ

س يف هُّه المسائل الفقه  ؟!  أنه  احدَّ

o :م  أن ( مرجًعا15كنه لم يرجع من مصــــادر ال ــــيعة إل إلى ) ومن المؤاخذات ،

 ( م جًعا؟!110الدراس  دراس  مقارن  ب ن الي ع  والسن ، وم اج  الكاا  بلغت )

o :إل إلى شــــي  قليل من مصــــادر  عيرجةاإلضــــافة إلى كانه لم  ومن المؤاخذات

فح ن جاء  وثِّق رأ  اليلللل ع  يف اإلسللللاءة إلى  ،فإنه كدخل فيهم من ليس منهم، ال ــــيعة

مُّهب  ع ، وذك  معه  من ال  دخل ف ه ، أو من رج  عن  ب  ذك  بعض اليلللل  حا الصلللل

  الاي   ، ومن ذلك:

له من ال عالق  اسلللادل على أن مُّهب اليللل ع  عدم اإلسلللاءة بقول بعض  -ك

لالسادالل هبا  علي  ين العاةدين الجفريأقوال  كد  اده؛ ، بل ونفى اتصافه بهالاي   ب

م ث ، على عدم إسللللاءة اليلللل ع  إلى الصللللحاب ، بدعوى أنه  عانق مُّهب أهل الب ت

باتااذه مُّهب أهل الب ت عل ه  السللللالم مُّهًبا ": قال واليلللل خ الجف   مع و  
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ناقه، و(1)"له بامث خرب اعا ند ال م  أن  إلى موق  الع ب   نت، مُّهب آل الب ت أسلللل

 .(2)خرب اناقاله للمُّهب الي عي نفى يف ذات الموق  أصدر ب اًنا الجف   

يف تح    الي ع  اإلساءة إلى الصحاب ،  ال يخ اسين المؤيدأورد فااوى  - 

وذك  أنه أمد الم اج  اليللل ع  ، م  أن اليللل خ مسللل ن المؤ د قد رج  عن المُّهب 

 .(3)وصار من كبار المنافح ن عن السن ، والفاضح ن للي ع  الي عي

o :والُّ  جعلنا ا التعريفات عدم البيا  المااو التاريرعدم  ومن المؤاخذات ،

 نابنَّى هُّه المؤاخُّة:

اًل أن البامث  -1 ُ طلق على كل من )أن مصلللطل  اليللل ع  يف تع  ل اليللل ع ، ذك  أوَّ

وهُّا ل س بصللللح  ، فدنه ال ف ق ب ن اليلللل ع  وأهل السللللن  يف هُّه  ،(عل  ا وأهل ب اه والى

 المسأل .

تع  ل ولكن البامث أورد بعده تع  ًفا آخ  غ   هُّا الُّ  ذك ه مبنى ومعنى، أال وهو 

ا، واعاقدوا أن)م ث  قول: الج جاين:   ه اإلمام بعد رسللللول اهلل، وأنالُّ ن شللللا عوا عل  

 .(تا ا عنه وعن أوالده اإلمام  ال

 من ال  اطابق م  األول، فهو أ ًضا قد ُ ناقد عل ه أن من الي ع  الاع  ل الثاين وم  أن

كبعض  ؛اواله بعضه  اوقل بعضه  يف عثمان، و خالف  الي ا ن، و   ى صحَّ 

 .(4)الز د  

 !!  ج  ب نها وم  ذلك ل   ناقيها ول تع  فات  عدة ماالف  فهو قد أورد 

                                         
 (.121ص( )1)
ولكن الباحث اعتمد على تصرحيات له قد وردت يف قناة إقرأ ونقلتها صحيفة فارسية يف شهر مايو من عام ( 2)

نظر: الداعية احلبيب اجلفري ينفي خرب "انتقاله" للمذهب الشيعي   ي م، ولكنه أصدر بياًنا بنفي ذلك2008
http://www.alarabiya.net/articles/2008/05/03/49310.html  وانظر

sunnah.net/forum/showthread.php?t=-http://www.dd71623 . 
 . https://www.youtube.com/watch?v=j5rJ17FvRS8نظر: لقاؤه مع عبدهللا املديفر  ي( 3)
 (.1/307(، ولًلستزادة ينظر: فرق معاصرة لغالب عواجي )4/92الفصل ) (4)

http://www.alarabiya.net/articles/2008/05/03/49310.html
http://www.alarabiya.net/articles/2008/05/03/49310.html
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=71623
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=71623
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=71623
https://www.youtube.com/watch?v=j5rJ17FvRS8
https://www.youtube.com/watch?v=j5rJ17FvRS8
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أن الاع  ل بالف ق يف الحاشلللل   غ   كا ، م ث إنه أورد عدًدا من الف ق، ولكنه  -2

عند الاع  ل هبا يف الحاشلل   ل   ب ن سللوى أهنا ف ق  تناسللب أو تاب  فالًنا من الناس، فمثاًل 

نا  الجرب   يف )ص  كانت وإن المعلوم  وهُّه–( 93ذك  أن الجهم   صللللنل من أصلللل

ح  ق    م  الجه أن إال جه  من صللللح  ها  حسللللن كان كب  ة ف  لُّك  إف اد قال يف  ،-با و

وال أدر  ماذا  سللاف د القارب من هُّا الاع  ل يف با   ":أتبا  جه  بن صللفوان "الحاشلل  

ى جه  بن صفوان وله أتبا !!  العقائد إال أن هناك رجاًل ُ سمَّ

o :( أنه نقل عن اله ثمي بالثاء من كاابه )الصواعق 146جاء يف )ص ومن المؤاخذات

صواعق إنما هو لله امي الفق ه  ضالل والزندق (، وال المح ق  يف ال د على أهل ال فض وال

 هل( صامب مجم  الزوائد. 807اله ثمي الماوىف ) اله،  974الماوىف 

o :سبئيةكنه  ومن المؤاخذات وأن منه  من أظه  بدعاه يف  ،ضمن فرق ال يعة ذكر ال

 .زمان علي فأقام عل ه  الحد ونفى اآلخ  ن، ث  نفى أن تكون هُّه الف ق  من ف ق اإلسالم

ُتنسللب إل ه السللب      وضللِّ  أن عبد اهلل بن سللبأ الُّ  ل  أن البامث ومحل االناقاد هنا

وأعلن الرباءة ماى على الي ا ن،  هو أول من أظه  القول بف   إمام  علي رضي اهلل عنه

 من الصلللحاب 
د
، ولُّلك كان السللللل  قولون: إن ، بل وكفَّ ه على ما  زع  من أعداء علي

 .(1)أصل ال فض من ال هود   كما ص َّ  بُّلك الكيي الي عي

o :عدم اهتمامه ةالرجاع إلى المصادر األ لية ومن المؤاخذات الفنية على الباث ،

 ومن ذلك:

ا لإلمام أممد  -1 ث  أفضللللل " (، وهو15يف )ص بن منبل رممه اهلل تعالىأورد نصلللل 

، "النَّاس بعد هؤالء أصللحاُ  رسللول اهلل صلللى اهلل عل ه وسللل  الق ن الُّ  بعث ف ه ...

                                         
خصية سبأ ش(، هذا وقد ظهر من يدَّعي أن ابن 32(، فرق الشيعة للنوخبيت )ص108ينظر: رجال الكشي )ص (1)

ما فعل صاحب كتاب )عبد هللا بن سبأ وأساطري أخرى( وهو مرتضى العسكري، أسطورية مكذوبة على الشيعة، وهذا 
وتبعه على ذلك حسن فرحان املالكي وغريه، مع أن هذا الرجل مل تنكره املراجع الشيعية، ينظر: هتذيب األحكام للطوسي 

 (.2/217(، حبار األنوار للمجلسي )9/90النوري ) (، مستدرك الوسائل للمريزا2/322)
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هل(، م  أن أصل النص  463وعزاه إلى كاا  الكفا   للاط ب البغداد  رممه اهلل تعالى )

 .(40موجود  يف كاا  أصول السن  لإلمام أممد بن منبل )ص: 

اعاماده على مصللللادر غ   موثوق  يف البحث العلمي؛ كموق  الموسللللوع  الح ة  -2

ول س له أ   ،م  أنه موق  مفاو   كاب ف ه من شاء ما شاء ،(152)و ك ب د ا( كما يف )ص

 اعابار يف السامات البحث  .

o ــة على الباــث  ا تخريج األاــاديــث ضــــطرابال :ومن المؤاخــذات الفني

 ودراستها، ومن ذلك.

وذك  أنه  ،(129يف )ص «إذا كف  ال جل أخاه فقد باء هبا أمدهما»أورد مد ث: -1

( وصح   مسل  6103جاء يف صح   الباار  ) أنه مد ث مافق عل هم  من روا   مسل  

 (، ولكن البامث ل   وضِّ  ذلك.111)

ز ف ه، نقول: نع  قد  اجوز ف ه إن كان البامث سلللار ف ه على  وقد  قول قائل هُّا ُ اجوَّ

نصَّ يف مضلللط    يف ذلك وال  سللل   على نمام وامد، م ث ط  ق  وامدة، ولكن البامث 

يف مد ث  كما "رواه اليلللل اان"مافق عل ها أو كما قال:  أماد ث غ   هُّا الحد ث، أهنا

 .(143كما يف )ص «اله كف سبا  المسل  فسوق، وقا»

ا -2 ث   ،ذك  أنه رواه ابن منبل يف المسلللند "اهلل اهلل يف أصلللحابي"مد ث  عندما خ َّ

وأن الب هقي رواه يف سلللننه  ،ث  بعد ذلك ذك  أن الرتمُّ  رواه يف سلللننه ،الباار  يف الكب  

مالصغ ى  .جيف الاا   على األول  ن كما هو مع و  الرتمُّ  ، والصح   أن ُ قدَّ

، أنه مكال باصللللح   اليلللل ا ن إن ورد الحد ث ف هما البامث يف مقدماه ذك  -3

ولكنه ل   لازم بما ألزم به نفسلللله، فدنه  ُّك  أن الحد ث ورد يف أمدهما، ث   ُّك  أقوال 

ال  كون اللعانون شللللفعاء وال »مد ث  كما يفغ  هما يف تصللللح   الحد ث وتضللللع فه 

 (.138)صيف  «شهداء،  وم الق ام 

 


