بحوث :تحليل موضوعي
في العقائد والتاريخ اإلسالمي
()23

ادحارضة ()15
احلسـي (
الرصخي
ادرجع الديـي
ّ
ّ

)

أهم الـؼاط التي تـاوهلا البحث

ســــــــــــــــــبب َج ْعــــــــــــــل اإلمـــــــــــــــام
كقػ يؾزم التقؿــــقة احلجة َمن ٓ يعتؼد بالؽتب الســامويـة؟!!
دــــــــــــاذا جــــعل اهللُ اخلؾقػـــــــــ َة اإلمــــــــــام؟!!
ٓ ســــــــبقل ّإٓ بالرجـوع إلـى حؽــم العؼل يا خــوارج!!!
ِ
ب عؾ ًقـــــا ّإٓ مؤمـــــن وٓ يبغضـــــه ّإٓ مـافـــــؼ
ٓ ُيــ ُ
ابن تقؿقـــــة ٓ يؼــــول بـإســــــــــــــــالم عؾــــــي!!!
إعــداد
الدكتور غسان البفاديل

الدكتور حقدر اخلزاعي
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آيات ودعاء
أظقذ باهلل افسؿقع افعؾقؿ ِمـ افشقطان افرجقؿ ،بسؿ اهلل
ِ
ِّس ِِل
اذ ْح ِِل َصدْ ري﴿َ ﴾52و َي ِّ ْ
افرمحـ افرحقؿَ {{ ،ؿ َال َر ِّب ْ َ
اح ُؾ ْؾ ُظ ْؼدَ ًة ِم ْـ ف ِ َس ِاِن﴿َ ﴾52ي ْػ َؼ ُفقا َؿ ْق ِِل
َأ ْم ِري﴿َ ﴾52و ْ
﴿. }}﴾52
()1

افؾفؿ َؿ ِّق ُؿ ُؾق َبـَا َظ َ ٰذ ِ
اإل َيَم ِن بِقِل
بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿّ " ،
ِ ِ
اج ْاْلُدَ ٰىَ ،وا َْد َح َّج َة ا ْف ُع ْظ َؿ ٰك،
أمركَ ،حت َّٰك ت َْس ُؾ َؽ َبـَا َظ َ ٰذ َيدَ ْيف مـ َْف َ
اظتِ ِفَ ،و َث ِّبتْـَا َظ َ ٰذ ُمتَا َب َعتِ ِفَ ،وٱ ْج َع ْؾـَا
َوٱف َّط ِري َؼ َة ا ْف ُق ْش َط ٰكَ ،و َؿ ِّقكَا َظ َ ٰذ َض َ
ِذم ِح ْزبِ ِف ،و َأ ْظقاكِ ِف ،و َأكْص ِار ِه ،وٱفر ِ
غ بِ ِػ ْعؾِ ِفَ ،وَٓ ت َْس ُؾ َبـَا َذف ِ ِؽ ِذم
اض َ
َ َ
َ َ
َ َّ
ِّغ،
َح َقاتِـَا َوَٓ َظـْدَ َو َؾاتِـَاَ ،حت َّٰك َتت ََق َّؾاكَا َوك َْح ُـ َظ َ ٰذ َذف ِ َؽَ ٓ ،صاـ َ
غ ،برمحتؽ يا أرحؿ
غَ ،وَٓ ُم َؽ ِّذبِ َ
غَ ،وَٓ ُم ْرتَابِ َ
َوَٓ كَاـِثِ َ
افرامحغ".

) )1شقرة ضف.
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بعد افتقـؾ ظذ افعع افؼدير (شبحاكف وتعاػ) كؽؿؾ افؽالم ذم
افشاهد افؼرآِن:
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52ـ جَاعِلٌ فِي الْأَ ْرضِ خَلِيفَةً
{{وإِ ْذ َؿ َال رب َؽ ف ِ ْؾؿ َال ِئؽ َِة إِ ِِّن ج ِ
اظ ٌؾ ِذم ْإَ ْر ِ
ض َخؾِق َػ ًة ۖ
َ
َ ُّ
َ
َ
َؿا ُفقا َأ َ ْدم َع ُؾ ؾِ َقفا َم ْـ ُي ْػ ِسدُ ؾِ َقفا َو َي ْس ِػ ُؽ افدِّ َما َء َو َك ْح ُـ ك َُسبِّ ُح
بِ َح ْؿ ِد َك َو ُك َؼدِّ ُس َف َؽ ۖ َؿ َال إِ ِِّن َأ ْظ َؾ ُؿ َما َٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
قن}} افبؼرة03 :
 -1تػسر ابـ ـثر...:
2ـ تفسري القرطيب :ؿقفف (تعاػ) { َوإِ ْذ َؿ َال َر ُّب َؽ ف ِ ْؾ َؿ َال ِئؽ َِة إِ ِِّن
ج ِ
اظ ٌؾ ِذم ْإَ ْر ِ
ض َخؾِق َػ ًة}.
َ

[الكالم هع القرطيب يف هوارد]..:
املورد :2قال القرطيب:
سؿع فف
{{افرابعة :هذه أية أصؾ ذم كصب إمام وخؾقػة ُي َ
و ُيطاع ،فتجت َِؿ َع بف افؽؾؿة ،وتـ َّػ َذ بف أحؽا ُم اخلؾقػة ،وٓ خالف ذم
وجقب ذفؽ بغ إمة وٓ بغ إئؿةّ ،إٓ ما روي ظـ إصؿ،
حقث ـان ظـ افؼيعة أصؿ ،وـذفؽ ّ
ـؾ َمـ ؿال بؼقفف واتبعف
يسقغ ذفؽ،
ظذ رأيف ومذهبف ،ؿالّ :إّنا ؽر واجبة ذم افديـ ،بؾ ّ
ّ
وأن إمة متك أؿامقا حجفؿ وجفادهؿ ،وتـاصػقا ؾقَم بقـفؿ،
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وبذفقا احلؼ ِمـ أكػسفؿ ،وؿسؿقا افغـائؿ وافػلء وافصدؿات ظذ
أهؾفا ،وأؿامقا احلدود ظذ َمـ وجبت ظؾقف ،أجزأهؿ ذفؽ ،وٓ
جيب ظؾقفؿ أن َيـ ِْصبقا إما ًما يتقػ ذفؽ ،ودفقؾـا ؿقل اهلل (تعاػ)
{إِ ِِّن ج ِ
اظ ٌؾ ِذم ْإَ ْر ِ
ض َخؾِق َػ ًة} [افبؼرة ،] 03 :وؿقفف (تعاػ) { َيا
َ
َاك َخؾِق َػ ًة ِذم ْإَ ْر ِ
ض}َ [ ،يا َد ُاوو ُد إِكَّا َج َع ْؾـ َ
َد ُاوو ُد إِكَّا َج َع ْؾـ َ
َاك
َخؾِق َػ ًة ِذم ْإَ ْر ِ
غ افـ ِ
احل ِّؼ] [ص ،] 52 :وؿال
احؽ ُْؿ َب ْ َ
ض َؾ ْ
َّاس بِ ْ َ

{وظد اهلل افذيـ آمـقا مـؽؿ وظؿؾقا افصاحلات فقستخؾػـفؿ ذم
إرض} [افـقر ،] 22 :أي جيعؾ مـفؿ خؾػاء ،إػ ؽر ذفؽ ِمـ
أي}}.

[األصن ناصيب هبغض لعلي!!!]

ِ
ادعتزفةَ ،
ـان كاصب ًقا معرو ًؾا ذم
أؿقل :إ َص ّؿ ِمـ متؽؾؿل

ظع
بغضف فإلمام ظع (ظؾقف افسالم) ،بؾ وتػضقؾف معاوي َة ظذ ّ
(ظؾقف افسالم) ،إضاؾة إػ مقاؾؼتف وتليقده فؾخقارج ،ـَم يظفر ذم
افعديد ِمـ ادقارد افتل صدرت مـف وكُس َبت إفقف ،فؽـ مع هذا،
ؾنن ما ضرحف افؼرضبل هـا ؽر تام ،ـَم ّ
ّ
أن ُج ّؾ ما ُش ِّجؾ ظذ

الدولة..املارقة  ...يف عصز الظهور ...منذ عهد الزسول)7( .............................

ادعتزفة ؽر تام ،بؾ يرجع إػ ؿصقر ذم ِ
افػفؿ أو اف َغ ْػؾة أو ادغافطة
وافتدفقس وآؾساء ،وكحـ ٓ كحتاج افرجقع إػ ادصادر دعرؾة
ِ
ومراده ،بؾ كؽتػل بَم ؿافف افؼرضبل ،وافؽالم ذم
ؿقل إصؿ
خطقات:

أـ [إصم ٓ يـػي وجوب اإلمامة بشؽل مطؾؼ]:
افؽالم ادـسقب إػ إصؿ فقس ؾقف ما يشر إػ أكّف يـػل وجقب
اإلمامة مطؾ ًؼا ،ؾال يشر ـالمف إػ ّ
أن اإلمامة ؽر واجبة ذم افديـ،
ِ
بؾ ّ
ادعتزفة ادتؽؾؿغ ذم افتػؽر افعؼع
أن ادعـك راجع إػ مـفج
واشتـطاق افعؼؾ ذم ؾفؿ ادعاِن ،ؾقصقبقن وخيطئقن ،وذم مؼامـا
ؾنن إصؿ يدرك ـَم ؽره يدرك ّ
ّ
أن افعؾة ِمـ وجقد اخلؾقػة اإلمام
هل فؾحؽؿ بغ افـاس ؾقَم اختؾػقا ؾقف ،ؿال (تعاػ) { َيا َد ُاوو ُد إِكَّا
َاك َخؾِق َػ ًة ِذم ْإَ ْر ِ
غ افـ ِ
َج َع ْؾـ َ
احل ِّؼ} ،ص.52 :
احؽ ُْؿ َب ْ َ
ض َؾ ْ
َّاس بِ ْ َ
ب ـ [قاعدة ٓ يوجد معؾول بال ع ّؾة] :افقاضح وافثابت
ظـد ّ
ً
جاهال ،أكّف ٓ يقجد أثر إذا مل يقجد
ـؾ إكسان ظاؿؾ ،وإن ـان
ادم ّثر ،وٓ يقجد ُم َس َّبب إذا مل يقجد افسبب وادُ َس ِّبب ،وٓ يقجد
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معؾقل إذا مل تقجد ِ
افع ّؾة ،بؿعـك أكّف إذا اكتػك ادم ِّثر وافسبب
َ
ِ
وافع ّؾة ،ؾنكّف يـتػل إثر وادُ َسبَّب وادعؾقل ،وإصؿ ادعتزِل يط ِّبؼ
إن ادم ِّثر وافسبب ِ
هذه ادؼدمة ذم ادؼام ،ؾقؼقل ذم ادؼامّ :
وافعؾ َة
َّ َ َ
َ
هل اخلالؾات وافتـاؿضات وافـزاظات وافكاظات وافظؾؿ
واجلَقر بغ افـاس ،ووجقب ظالجفا وإّنائفا واحلؽؿ بغ افـاس
إن ادم ِّثر وافسبب ِ
بافعدل حتك يسقد افعدل واإلكصاف (أو ّ
وافعؾ َة
َّ َ َ
َ
هل وجقب احلؽؿ بغ افـاس بافعدل وظالج وإّناء اخلالؾات
وافتـاؿضات وافـزاظات وافكاظات وافظؾؿ واجلَقر بغ افـاس)،
َ
ّ
وج ْع ُؾ اهللِ فف
ب
وادعؾقل هق اإلما ُم (اخلؾقػ ُة)َ ،
إثر وا ُد َس َّب َ
وإن َ
ِ
خؾؼ اهللِ فف،
ووجقب
وخؾؼ اهللِ فف
ووجقب َج ْع ِؾ اهللِ فف،
ُ
ُ
ُ
ِ
وجقده ،وإذا اكتػت افعؾة ،اكتػك
ووجقب
َووجق ُده (أي اإلمام)
ُ
ادعؾقل ،ؾنذا اكتػت اخلالؾات وافكاظات وادظؾقمقات بغ
افـاس ،وشاد افعدل وآكصاف ،وؿامقا ّ
بؽؾ إحؽام افتل ِمـ
ِ
وجعؾ اإلمام.
وجقب َخؾؼ
أجؾفا َج َعؾ اهلل اإلمام ،ؾنكّف يـتػل
ُ
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جـ ـ [حؽم الؼرصبي العؼيل] :شبؼ أن ذـركا فؽؿ رأي
يتؿ
وحؽؿ افؼرضبل افعؼع افذي كؼؾف ظـف ابـ ـثر ،ؾؼال (ما ٓ ّ
فق ِ
واجب) ،أي ّ
أن مؼدمة افقاجب واجبة ،ؾنذا
افقاجب ّإٓ بفَ ،ؾ َ
ـان افقاجب مـتػ ًقا ومعدو ًما وؽر مقجقد ً
أصال ،ؾفؾ يبؼك ـالم
ؾنّنا
ظـ ادؼدمة وظـ وجقهبا؟!! ٓ يبؼك ّ
أي ـالم ظـ ذفؽ!!! ّ
ِمـ افسافبة باكتػاء مقضقظفا ،ؾنذا حت َّؼؼ احلؽؿ بغ افـاس ،وح ّؾت
افـزاظات واخلالؾات وافكاظات ،وشاد افعدل وآكصاف،
ً
أصال ،ؾفؾ كحتاج بعد ذفؽ إػ وجقد
بدون وجقد اإلمام
اإلمام؟!! ّ
ؾنن افغرض ِمـ وجقد اإلمام ؿد حت َّؼؼ ؿبؾ وجقد
وجي َعؾ و ُي ْر ِشؾ اهللُ اإلما َم فتحؼقؼ ما هق
اإلمام ،ؾؾَمذا َخيْؾؼ َ ْ
متح ِّؼؼ ومتح َّؼؼ؟!! ؾلفقس هذا ِمـ حتصقؾ احلاصؾ ،وهق فغق،
ويؼبح صدوره ِمـ اهلل افعامل احلؽقؿ؟!!
د ـ [سبب َج ْعل اإلمام] :بؿعـك أكّف ،داذا جعؾ اهلل
اإلمام؟!! ؾاجلقاب فؾحؽؿ بغ افـاسَ ،و َح ّؾ اخلالؾات
وافـزاظات وافكاظات بغ افـاس.
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هـ ـ [هل كحتاج إىل اإلمام إذا اكتػت اخلالفات؟!!]:
وؾرض ادُحال فقس بؿحال ،يسلل افسائؾ :إكّف
ظذ ؾرض ا ُدحال،
ُ
إذا اك َت َػت ُّ
ـؾ اخلالؾات وافكاظات وافـزاظات ،وشاد افعدل
ُ
جعؾ اإلمام؟!!
جيب
وآكصاف ،ؾفؾ كحتاج فإلمام؟!! وهؾ ُ
وٕي ؽرض ش ُقجعؾ اإلمام بعد ؾرض اكتػاء افعؾة واكتػاء ـؾ
ّ
خالف وكزاع وساع ،وصار افعدل وآكصاف واإلحسان؟!! ٓ
جقاب!!!

وـ [كقػ يؾزم التقؿقة احلجة َمن ٓ يعتؼد بالؽتب
الساموية؟!!] :ادتقؿع ِمـ ادغافطغ وأصحاب افػؽر ادارق
تـزفـا وش ّؾؿـا
وافتؽػر َأّنؿ شقلتقن بجقاب ِمـ افؼرآن!!! وفق ّ
واحلجة ظذ َمـ ٓ
بصحة ومتامقّة اجلقاب ،ؾؽقػ شقؽقن افبقان
ّ
ّ
بحج ّقة افؼرآن ،و َمـ ٓ يعتؼد بافؼرآن ،وٓ يعتؼد باإلكجقؾ،
يعتؼد ُ
وٓ بافتقراة ،وٓ بغرها ِمـ ـتب افسَمء؟!! ٓ جقاب!!!
كغر
زـ [داذا جعل اهلل اخلؾقػة اإلمام؟!!] :مرة أخرى ّ
صقغة افؽالم ،ؾـليت بافسمال ادفؿ إصقؾ ،وهق داذا جعؾ اهلل
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اخلؾقػة اإلمام؟!! هؾ ِمـ جقاب؟!! إن ـان اجلقاب أكّف (شبحاكف
وتعاػ) ؿد جعؾ اإلمام فؾحؽؿ بغ افـاس ،وإؿامة احلدود ،وإؿامة
افعدل وآكصاف ،ؾفـا شمال وشمال:
سؤال :1هل حت ّؼ ؼ الغرض ِم ن وجود اإلمام؟!! :هؾ
حت َّؼ َؼ واكتؼ افعدل وآكصاف ذم إرض ذم افبؾدان وبغ افعباد
ِ
إول إػ افثاِن وافثافث (ريض
ذم زمـ مـ إزمان مـذ اخلؾقػة ّ
ً
ؾضال ظـ ؽرهؿ ِمـ
مرورا بعع (ظؾقف افسالم)،
اهلل ظـفؿ)،
ً
ُحؽّام؟!! ؾؿتك شقتحؼؼ افغرض اإلْلل احلؼقؼل افقاؿعل افتام
افذي ِمـ أجؾف َج َع َؾ اهلل اخلؾقػة واإلمام ذم إرض وجلؿقع
افـاس؟!!
سؤال [ :2داذا ٓ يرتك اهلل العباد بال إمام؟!!] :داذا ٓ
يسك اهلل (تعاػ) افعباد ذم خالف ،وساع ،وكزاع ،وحروب،
وؿتؾ ،وؿتال ،وطؾؿ ،وؿبح ،وؾساد ،ؾال جيعؾ ْلؿ إما ًما ،ؾال خيؾؼ
اهلل (تعاػ) إما ًما ،وٓ جيعؾ إما ًما ،وٓ يقجب تـصقب إمام؟!!
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ح ـ [السؤال إصقل عن وجوب َج ْعل اإلمام] :ـقػَم
ـان جقاب افسمال افسابؼ ،وف ُقصدروا جم َّؾدات ـبرة ـثرة
تتضؿـ اجلقاب ،بؾ إجقبة ادؿؽـة ،فؽـ شقبؼك شمال أصقؾ،
وجي َ
عؾ اإلمام
هؾ جيب ظذ اهلل (تعاػ) أن يػعؾ ذفؽ ،ؾ َق ْخؾ َؼ َ ْ
فدؾع افرضر وافؼبح وافػساد؟!!

ط ـ [اجلواب البدهيي عن سؤال وجوب َج ْعل اإلمام]:
أي خالف ،كعؿ،
واجلقاب واضح باإلجياب (كعؿ) ،وٓ يقجد ّ
جيب ظذ اهلل (تعاػ) أن ٓ َ
وافؼبح وافػسا َد بغ افعباد
افظؾؿ
يسك
َ
َ
وذم افبالد ،بؾ ظؾقف أن جيعؾ اخلؾقػة اإلمام ،هذا جقاب بديهل ٓ
خيتؾػ ظؾقف اثـان.

ي ـ [ َمن يؽم بالوجوب عذ اهلل َج ْعل اإلمام؟!!]:
فؽـ َم ْـ ؿال إكّف جيب ظذ اهللِ (تعاػ) أن َ
يػعؾ ذفؽ؟!! َو َم ْـ
حيؽ ُُؿ بلكّف جيب ظذ اهللِ أن َ
يػعؾ ذفؽ؟!!

صحة اجلواب عذ وجوب جعل اهلل
ك ـ [كقػ َع َر ْف َ
ت ّ
خافؼ ،وإ ّكف ظامل خبر
اإلمام؟!! ٓ :جقاب!!! ّإٓ بافؼقل إ ّن اهللَ ٌ
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حؽقؿ ظادل رمحـ رحقؿ رؤوف ـريؿ مـعؿ م ِ
ػضؾ كاؾع خر َب ٌّر
ُ
حؼ كقر شالم ...ؾال ي ِ
افؼ واف ُؼ ْب ُح وافػسا ُد ،وٓ
صد ُر مـف
ّ
َ
ُّ
يسك افـاس وإذار بدون ٍ
ٍ
ُ
وحتذير
تـبقف
ُت ظذ ذفؽ ،وٓ
يسؽ ُ
َ
َ

وثؿ ظؼاب ،فؽـ ِمـ أيـ َظر ْؾت هذا اجلقاب؟!! ِ
وم ْـ أيـ َظ َر ْؾ َت
ْ
َ
صح َة ومتامقّ َة هذا اجلقاب؟!!
ّ

ل ـ [السؤال عن وجوب جعل اهلل لإلمام مستؿر إىل
ؿؾتَ :ظ َر ْؾ َت اجلقاب ِم َـ افؼرآن!!!
أول كتاب كزل!!!] :إن َ
ّ
ف افـاس؟!! ؾتؼقل ِم َـ
يؼال فؽ :وما َؿ ْب ِؾ افؼرآن ِم ْـ أيـ َظ َر َ
آكجقؾ!!! ؾقؼال فؽ و َم ْـ َؿ ْب َؾفؿ؟!! ؾتؼقل ِم َـ افتقراة!!!
وهؽذا إػ َّأول ـتاب ك ََزل!!!
م ـ [استػفامات عن وجوب جعل اهلل لإلمام!!!] :فؽـ
يليت هـا اشتػفامات)1( :ـ ماذا ظـ افـاس ؿبؾ كزول أي ـتاب
شَموي؟!! ()5ـ ظذ ؾرض ّ
أن ذفؽ اجلقاب ذم افؼرآن وذم باؿل
افؽتب افسَموية ،ؾَم افذي يؾزمـا وجيزكا ظذ تصديؼ افؽتب
افسَموية وما جاء ؾقفا و َمـ جاء ؾقفا؟!! ()0ـ ما افذي يؾزمـا
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ويقجب ظؾقـا أن كصدِّ ق ّ
بلن اهلل (تعاػ) ؿد أرشؾ افرشؾ وإكبقاء
إئؿة اخلؾػاء ظذ كحق ِ
ِ
افؾفق واْلزل
اجلدّ وفقس ظذ كحق
وادزاح؟!! ()4ـ ـذفؽ افؽتب افسَموية افتل ُاكزفتَ ،ؾ َؿـ ؿال إ ّن
اهللَ ؿد أكزْلا ظذ كحق اجلدّ وفقس افؾفق أو اْلزل وادزاح؟!!...
ن ـ [تو ّقػ وسؽوت!!!] :هـا تق ّؿػ وشؽقت!!! ؾلي
جقاب ِم ْـ افؼرآن ،ؾفق مشؿقل باشتػفام افؾفق واْلزل وادزاح!!!

س ـ [ٓ سبقل ّإٓ بالرجوع إىل حؽم العؼل يا
خوارج!!!] :يا تقؿ ّقة!!! يا مارؿة افػؽر وافسؾقك!!! يا أؽبقاء!!!
متحجرة افعؼقل!!! أؿقل فؽؿ :إكّف ٓ
يا مؽ ّػرة!!! يا ؿتؾة!!! يا
ّ
مـاص فؽؿ ،وفقس ظـدـؿ شبقؾ ّإٓ بافرجقع إػ حؽؿ افعؼؾ
ِ
وافسخرية ِمـ اهلل،
وإدراك افعؼؾ باشتحافة صدور افؾفق وادُزاح ُّ
ِ
واشتحافة صدور افؼبقح ِمـ اهلل ،و َي ْؼ ُب ُح ظذ اهلل افسؽقت ظذ
ُ
ويستحقؾ ظذ اهلل أن يساوي بغ افظامل
افظؾؿ وافػساد ،و َي ْؼ ُب ُح
ادقحد وادؼك افؽاؾر!!!
وادظؾقم ،وبغ ادممـ وادـاؾؼ ،وبغ ِّ
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ع ـ [اعتؿد اهللُ حؽم العؼل يف التبؾقغ] :هذا هق افعؼؾ،
مدرـات افعؼؾ افتل اظتؿدها اهلل (تعاػ) ذم تبؾقغ
وهذه هل َ
ؾؽرر (شبحاكف وتعاػ) ذم ـتابف ادجقد
اإلكسان وباؿل ادخؾقؿاتَّ ،
معاِن افعؼؾ ،وافعؼالء ،وذوي إفباب ،وافـُّفك ،وافػؽر،
وافتبغ ،وافتبقغ ،وافبقان ،وافتػ ّؼف،
وافتػؽّر ،وافـظر ،وافتد ّبر،
ّ
وافعؾؿ ،وافعؾَمء  ...ؿال اهلل اخلافؼ افعؾقؿ احلؽقؿ{ :إِ َّن ِذم َٰذف ِ َؽ
()1

) )1بعد هذه احلزمة ِمـ إشئؾة ٓ ،جقاب ظـدكا ّإٓ اإليَمن بافعؼؾ
زر وافػرصة
وبؿدرـات افعؼؾ ،وإذا كػقـا افعؼؾ ومدرـاتف ،ؾسقف كعطل اد ِّ
فإلكسان اإلؾالت ِمـ آفتزام بلحؽام اهلل وتؼيعاتف ووجقهبا!!! ؾافعؼؾ هق
اشب حساهبؿ ،وإن ـان
افذي يؾزمف ،إن ـان جمـقكًا ،ؾققضع مع ادجاكغ ُ َ
وحي َ
ً
ظاؿال ،ؾقؾزمف حؽؿ افعؼؾ بآفتزام بافؼع ،ؾقصؾـا إػ وجقب آفتزام
بافؼع ظـ ضريؼ حؽؿ افعؼؾ ،وفقس ِمـ ادعؼقل أن أفتزم بافؼيعة ظـ
ضريؼ حؽؿ افؼيعة كػسفا!!! إذ ؿبؾ آفتزام بافؼيعة يؿؽــل أن أشلل :ما
أشاشا فالفتزام بافؼيعة؟!! فؽـّف حؽؿ افعؼؾ ومدرـات افعؼؾ
هق افداظل
ً
وافرضورات افعؼؾقة وإحؽام افعؼؾقة وافبديهقات افعؼؾقة ،وذم هذا ادؼام
ٓبدّ ِمـ آفتػات إػ مسلفة جدً ا جدً ا مفؿة ذم افؼض ّقة افعؼد ّية ،وهل مسلفة
ّٕنؿ ٓ ظؼؾ ْلؿ،
تبتـل ظؾقفا أصقل ادذاهب ،ؾافتقؿ ّقة يرؾضقن افعؼؾ؛ ّ
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َٔي ٍ
ات ُِٕ ِ
وِل افـ َُّف ٰك} ضف/24 :ضفَ { ،152 :و َما َي َّذـ َُّر إِ َّٓ ُأو ُفق
َ
ْإَ ْف َب ِ
اب} افبؼرة/522 :آل ظؿرانَ { ،2 :و ُأو َٰف ِئ َؽ ُه ْؿ ُأو ُفق
اب} افزمر{ ،12 :إِ َّن ِذم َٰذف ِ َؽ َٔي ٍ
ْإَ ْف َب ِ
ات ف ِ َؼ ْق ٍم َي ْع ِؼ ُؾ َ
افرظد:
قن} ْ
َ
/4افـحؾ/15 :افرومَ { ،54 :أ َؾ َؾ ْؿ َي ِس ُروا ِذم ْإَ ْر ِ
ض َؾ َتؽ َ
ُقن َْل ُ ْؿ
ون ا ْف ُؼ ْر َ
قن ِ َهبا} احلجَ { ،42 :أ َؾ َال َيتَدَ َّب ُر َ
قب َي ْع ِؼ ُؾ َ
آن} افـساء:
ُؿ ُؾ ٌ
آن َأ ْم َظ َ ٰذ ُؿ ُؾ ٍ
ون ا ْف ُؼ ْر َ
َ { ،25أ َؾ َال َيتَدَ َّب ُر َ
قب َأ ْؿ َػ ُاْلَا} حمؿد،54 :
{شـ ُِريهِؿ آ َياتِـَا ِذم ْأ َؾ ِ
احل ُّؼ}
اق َو ِذم َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ َحت َّٰك َيتَ َب َّ َ
غ َْل ُ ْؿ َأ َّك ُف ْ َ
ْ
َ
ؾصؾتَ { ،20 :ؾا ْؿ ُص ِ
ص َف َع َّؾ ُف ْؿ َيتَ َػؽ َُّر َ
ون} إظراف:
ص ا ْف َؼ َص َ
وهذا افػرق بغ افتقؿ ّقة (مجاظة افتقحقد إشطقري) ِمـ جاكب ،وبغ باؿل
ادذاهب وافطقائػ وادؾؾ وأهؾ افؼبؾة ِمـ جاكب آخر ،ؾافتقؿ ّقة يـػقن
حيؽِّؿقن افعؼؾ ،فؽـ آختالف بغ باؿل ادذاهب هق ذم
افعؼؾ ،وأخرون ُ َ
شعة اددرـات افعؼؾ ّقة ،وذم مقارد تطبقؼفا ،فؽـّفؿ ذم إصؾ متَّػؼقن ظذ
افعؼؾِ ،
ؾؿـ أشاشات افػروق بغ افتقؿ ّقة ِمـ جفة ،وبغ اجلفؿ ّقة ِمـ أصاظرة
ومعتزفة وصقعة وؽرهؿ ِمـ جفة أخرى ،هق ّ
حيؽِّؿقن افعؼؾ!!!
أن افتقؿ ّقة ٓ ُ َ
ذم حغ ّ
حيؽِّؿقن افعؼؾ!!!
أن اجلفؿ ّقة ُ َ
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{ ،122إِ َّن ِذم َٰذف ِ َؽ َٔي ٍ
ات ف ِ َؼ ْق ٍم َي َت َػؽ َُّر َ
ون} افرظد/0 :افروم:
َ
/افز َمر/45 :اجلاثقةُ { ،10 :ؿ ْؾ ـ ٌُّؾ ِم ْـ ِظـ ِْد اهللَِّ ۖ َؾ ََم ِل َٰه ُم َٓ ِء
ُ 51
ون َي ْػ َؼ ُف َ
ا ْف َؼ ْق ِم َٓ َيؽَا ُد َ
ػ
قن َح ِدي ًثا} افـساء{ ،22 :ا ْك ُظ ْر َـ ْق َ
قن} إكعامَ { ،22 :ؿدْ َؾص ْؾـَا ْأي ِ
ف ْأي ِ
ات َف َع َّؾ ُف ْؿ َي ْػ َؼ ُف َ
ات
َ
َّ
ُك ُ َ
ك َ ِّ
{وهللَِّ َخ َز ِائـ افسَمو ِ
ف ِ َؼ ْق ٍم َي ْػ َؼ ُف َ
ات
قن} إكعام،22 :
َّ َ َ
ُ
َ
َو ْإَ ْر ِ
غ َٓ َي ْػ َؼ ُف َ
قن} ادـاؾؼقنَ { ،2 :وتِ ْؾ َؽ ُحدُ و ُد
ض َو َٰفؽِ َّـ ا ُْدـَاؾِ ِؼ َ
قن} افبؼرةَ { ،503 :ؿدْ َؾص ْؾـَا ْأي ِ
اهللَِّ ُي َب ِّقـ َُفا ف ِ َؼ ْق ٍم َي ْع َؾ ُؿ َ
ات ف ِ َؼ ْق ٍم
َ
َّ
قن} إكعام{ ،22 :ـ ََٰذف ِ َؽ ُك َػص ُؾ ْأي ِ
ات ف ِ َؼ ْق ٍم َي ْع َؾ ُؿ َ
َي ْع َؾ ُؿ َ
قن}
َ
ِّ
ِ
يـ َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
قن َف ْق َٓ ُي َؽ ِّؾ ُؿـَا اهللَُّ َأ ْو َت ْلتِقـَا
إظرافَ { ،05 :و َؿ َال ا َّفذ َ
ات ف ِ َؼق ٍم ي ِ
آي ٌةَ ...ؿدْ بقـَّا ْأي ِ
قؿـ َ
ُقن} افبؼرةُ { ،112 :ؿ ْؾ َه ْؾ
ْ ُ
َ
َ َّ
َ
ِ
يـ َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
َي ْست َِقي ا َّف ِذي َـ َي ْع َؾ ُؿ َ
قن ۖ إِك َََّم َيت ََذـ َُّر ُأو ُفق
قن َوا َّفذ َ
ْإَ ْف َب ِ
اب} افزمر.2 :

املورد :3قال القرطيب:
وأمجعت افصحابة ظذ تؼديؿ افصدّ يؼ بعد اختالف
{{
ْ
وؿع بغ ادفاجريـ وإكصار ذم شؼقػة بـل شاظدة ذم افتعقغ،
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حتك ؿافت إكصار :مـا أمر ومـؽؿ أمر ،ؾدؾعفؿ أبق بؽر وظؿر
وادفاجرون ظـ ذفؽ ،وؿافقا ْلؿّ :
احلل
إن افعرب ٓ تَديـ ّإٓ ْلذا ّ
ِمـ ؿريش ،ورووا ْلؿ اخلز ذم ذفؽ ،ؾرجعقا وأضاظقا فؼريش،
ؾؾق ـان ؾرض اإلمام ؽر واجب ٓ ذم ؿريش وٓ ذم ؽرهؿ ،دا
شاؽت هذه ادـاطرة وادحاورة ظؾقفا ،وفؼال ؿائؾّ :إّنا فقست
بقاجبة ٓ ذم ؿريش وٓ ذم ؽرهؿ ،ؾَم فتـازظؽؿ وجف وٓ ؾائدة ذم
أمر فقس بقاجب ،ثؿ ّ
إن افصدّ يؼ (ريض اهلل ظـف) دا حرضتف
افقؾاةَ ،ظ ِفدَ إػ ظؿر ذم اإلمامة ،ومل َي ْؼؾ فف أحد هذا أمر ؽر
واجب ظؾقـا وٓ ظؾقؽّ ،
وأّنا رــ ِمـ أرـان
ؾدل ظذ وجقهبا ّ
رب افعادغ}}!!!
افديـ افذي بف ؿقام ادسؾؿغ ،واحلؿد هلل ّ

الكالم يف خطوات:
(إوىل)[ :اختالف الصحابة ٓ ّ
يدل عذ الوجوب الرشعي]:
ّ
إن اختالف افصحابة ومـاطرهتؿ وحماورهتؿ وتـازظفؿ ٓ
ّ
يدل ظذ افقجقب افؼظل ،ؾال يـحك ذفؽ بافقجقب افؼظل
افـػز ،ؾقؿؽـ أن يؽقن آختالف وافكاع وافـزاع راج ًعا إػ
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وجقب ظؼع ،أو إػ اشتحباب ذظل ،أو إػ إباحة وترخقص
ذظل ،أو إػ رجحان ظؼع ،أو إػ تـاؾس صخيص دـصب
وشؾطة ،أو فقجقب ؽري فدؾع رضر ومػسدة أو ؽرها...

[ابن تيوية يتّهن الصحابة بتسبيب البليّات!!!]
وهذا ابـ تقؿقة يصػ ،بؾ يتَّفؿّ ،
أجالء افصحابة ،وحتك
اخلؾػاء مـفؿ ،بؽثرة إخطاء وإؽالط وحب ادال وافتـاؾس
وافكاع ِمـ أجؾ اإلمرة وافرئاشة وادـصب ،وتسبقب افبؾ ّقات
وافبؾ ّقات!!! ؾقصؾ احلال إػ أن وؿع افسقػ بغ ادسؾؿغ
ؾزهؼت أرواح أٓف:
أـ الػتاوى احلديثقة ٓبن حجر اهلقتؿي{{ :وؿد ـتب
ظؾَم ومعرؾة شـة مخس وشبعَمئة ِمـ
إفقف بعض أجالء أهؾ ظكه ً
ؾالن إػ افشقخ افؽبر افعامل إمام أهؾ ظكه بزظؿف ...ؾفق (ابـ
ب
تقؿ ّقة) شائر زماكف
يسب إوصاف وافذوات ،ومل َي ْؼـَع بِ َس ّ
ّ
ِِ
افتعرض ظذ َمـ
إحقاء ،حتك َحؽ ََؿ بتؽػر إمقات ،ومل َيؽػف ّ
ّ ِ
إول و َم ْـ فف
تلخر مـ صاحلل افسؾػ ،حتك تعدّ ى إػ افصدر ّ
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أظذ ادراتب ذم افػضؾ ،ؾقا َو ْي َح َم ْـ همٓء َخ ْص ُؿف يق َم افؼقامة،
وــت ممـ ِ
شؿ َعف
وهقفات أن ٓ يـا َفف ؽضب ،وأكّك فف بافسالمة
ُ ّ
ظؿر بـ اخلطاب
وهق ظذ مـز جامع احلبؾ بافصاحل ّقة ،وؿد ذـ ََر َ
(ريض اهلل ظـف) ،ؾؼال (أي ابـ تقؿقة)ّ :
إن ُظ َؿر فف ؽ ْؾطات و َبؾِ ّقات
ظع بـ أيب ضافب
وأي بؾ ّقات!!! وأخز ظـف ُ
ّ
بعض افسؾػ أ ّكف ذـ ََر َّ
(ريض اهلل ظـف وظؾقف افسالم) ذم جمؾس آخر ،ؾؼالّ :
إن ظؾ ًقا (ظؾقف
افسالم) أخطل ذم أـثر ِمـ ثالثَمئة مؽان ،ؾقا فقت ِصعريِ ،م ْـ أيـ
ـرم اهلل
ظع (ظؾقف افسالم) بزظؿؽ ( ّ
حيصؾ فؽ افثقاب إذا أخطل ّ
وجفف وظؾقف افسالم) وظؿر بـ اخلطاب(ريض اهلل ظـف)}}؟!!
َ
ب ـ ابن حجر العسؼالين يف الدرر الؽامـة :1ؿال:
{{ ّ
ابـ تقؿ ّقة خ ّطل ظؿر بـ اخلطاب ذم رء ،وأ ّكف ؿال ظـ ظثَمن
إن َ
(ريض اهلل ظـف) إكّف ـان حيب ادال ...،وخ َّطل أمر ادممـغ ظؾ ًقا
ػ ؾقفا
ـرم اهلل وجفف وظؾقف افسالم) ذم شبعة ظؼ مقض ًعا خا َف َ
( ّ
كص افؽتابّ ،
وأن افعؾَمء كسبقه (ابـ تقؿقة) إػ افـػاق فؼقفف هذا
َّ
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ظع
ذم ظع (ـرم اهلل وجفف وظؾقف افسالم) ،وفؼقفف ً
أيضا ؾقف (ذم ّ
ً
خمذوٓ ،وإ ّكف ؿاتؾ فؾرئاشة ٓ فؾدياكة}}!!!
ظؾقف افسالم) :إ ّكف ـان

ِ
ب عؾ ًقا ّإٓ مؤمن وٓ يبغضه ّإٓ مـافؼ]:
(الثاكقة)ُ ٓ[ :ي ُ

اإلمام مسؾؿ ذم صحقحفَ ..:ؿ َال َظ ِ ٌّذ (ظؾقف افسالم):
ِ
احل َّب َة َو َب َر َأ افـ ََّس َؿ َة إِ َّك ُف َف َع ْفدُ افـَّبِل إُ ِّم ّل (صذ اهلل
{{ َوا َّفذى َؾ َؾ َؼ ْ َ

ظؾقف وآفف وشؾؿ) إِ َ َّػ َأ ْن َٓ ُحيِ َّبـِك إَِّٓ ُم ْم ِم ٌـ َوَٓ ُي ْب ِغ َضـِل إَِّٓ
ُمـَاؾِ ٌؼ}} مسؾؿ :اإليَمن.

1ـ [ كػاق ابن تقؿقة!!!]:
ِ
صحة احلديث ووضقحف ذم كػاق مبغيض ظع
بافرؽؿ مـ ّ
(ظؾقف افسالم) ،كجد افؽثر ِمـ افـػقس ادريضة ،ـابـ تقؿقة
ظَم ذم ؿؾقهبا
خافػت إمر افؼظل،
وأتباظف ادارؿة ،ؿد
ْ
ْ
ؾؽشػت ّ
ؿؾقهبؿ ظذ
ِمـ كػاق ،ؾنذا ـان افؽثر ِمـ افصحابة ؿد ُضبِ َع ْت
ُ
ِ
فعع (ظؾقف افسالم)،
افـِّػاق حسب ما يؼق ُفف اب ُـ تقؿقة ببغضفؿ ّ
ِ
وؿدحفؿ بف ،وشبّف ،وؿتافف (ظؾقف افسالم) ،ؾفؾ كتق ّؿع ِمـ همٓء
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افؽػ ظـ
افسؽقت وظدم افتـاؾس ظذ اإلمرة وافرئاشة ،أو
ّ
صػ ادسؾؿغ؟!!
وصؼ ّ
افتحريض ّ

2ـ [ابن تقؿقة يتحدَّ ث عن الصحابة ادبغضني لعيل!!!]:
إضاؾة إػ ما كؼؾـاه ظـ ابـ تقؿقة ؿبؾ ؿؾقؾ ،ؾن ّكف يتحدث
ِ
فعع (ظؾقف
ظـ افؽثر مـ افصحابة ادخافػغ فؾؼع ببغضفؿ ّ
ِ
وافؼدح بف  ،بؾ إمر يشؿؾ افتابعغ
افسالم) وش ِّبفؿ فف وؿتافِف
()1

ذت ذفؽ ادـفج
وما بعدَ هؿ ،بؾ حتدَّ ث ظـ ظقائؾ وضقائػ ّات ْ
افـػاؿلَ ،
ـر ادرواك ّقة وادعتزفة واخلقارج وؽرهؿ:
افـاصبل
ؾذ َ
ّ
ّ
حقث ؿال:
أـ يف مـفاج السـة{{ :ومل يؽـ ـذفؽ ظع (ظؾقف افسالم)،
ّ
ـثرا ِمـ افصحابة وافتابعغ ـاكقا يبغضقكَف ويس ّبقكَف
ؾنن
ً
) )1إذن مع ّ
ـؾ هذا احلؽؿ اْلائؾ ِمـ ادبغضغ فعع (ظؾقف افسالم) ،وظذ ضقل
افتاريخِ ،
حؽؿت باشؿ ظع
ومـ ِؿ َبؾ احلؽقمات ،وحتك احلؽقمات افتل
ْ
صقهت صقرتف!!! أؿقل مع ذفؽ وصؾ إفقـا افؽثر ِمـ
(ظؾقف افسالم) َّ
وإّنا ـافشؿس.
ـرامات ومـازل ظع افؼدش ّقة وأؾضؾقتف وظؾؿفّ ،

الدولة..املارقة  ...يف عصز الظهور ...منذ عهد الزسول)23( .............................

ِ
ٍ
ـثر ِمـ افصحابة ذم ظع (ظؾقف
ؿدح
ويؼاتؾقكَف ...وؿد َظؾؿ ُ
افسالم)}} .
()1

ب ـ يف مـفاج السـة :ؿال صقخ اخلقارج وافـقاصب
افتقؿل{{ :أما أكتؿ ؾؿتـاؿضقن ،وذفؽ ّ
أن افـقاصب ِمـ اخلقارج
يػسؼقكف ،أو
وؽرهؿ افذيـ يؽ ّػرون ظؾ ًّقا (ظؾقف افسالم) ،أو ّ
يشؽّقن ذم ظدافتف ِمـ ادعتزفة وادرواك ّقة وؽرهؿ ،فق ؿافقا فؽؿ :ما
افدفقؾ ظذ إيَمن ظع (ظؾقف افسالم) وإمامتف وظدْ فِف ،مل تؽـ فؽؿ
حجة}} .
ّ
()5

) )1ظـد ؿراءة ـتب افتاريخ وإحاديث وافسر وافســ وؽرها ٓ ،دمد َمـ
يسب ظؾ ًقا ويبغضف ِمـ افصحابة ورمقزهؿّ ،إٓ افؼؾقؾ وظذ رأشفؿ
معاوية!!! ويؼقفقنِ :مـ أيـ فؽؿ افدفقؾ ّ
بلن معاوية ـان يسب ظؾ ًقا؟!! هذا
يكح هبذا ،أ ّما أهؾ افؼبؾة ِمـ ادسؾؿغ وافسـة ،ؾفؿ
إمام ادارؿة ابـ تقؿقة ِّ
زؤون ِمـ
وّٕنؿ يت ّ
ّٕنؿ حي ّبقن ظؾ ًقاّ ،
صقعة حسب مصطؾح ادارؿة افتقؿ ّقة؛ ّ
مبغيض ظع (شالم اهلل ظؾقف)!!!
) )5إذن ادرواك ّقة ِمـ صعب افـػاق وادـاؾؼغ ،ومع ذفؽ يعتزهؿ ابـ تقؿقة
ِمـ اخلؾػاء آثـل ظؼِ ،
ومـ إئؿة مػسيض افطاظة!!! ومع اؿرار ابـ تقؿقة
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(الثالثة)[ :شقخ اخلوارج تقؿقة يؽم بالـػاق عذ الصحابة!!!]:
شب وؿتال ظع
صقخ افتقؿقة ؿد َؽ َػؾ ظـ ـقن ما ؿافف ظـ ّ
(ظؾقف افسالم) يعـل افػسؼ وافؽػر!!! بؾ ّ
إن افتؼاتؾ بغ افصحابة
يعـل ِ
افر ّدة وافرجقع إػ افؽػر ،ويعـل ّ
أن افؼاتؾ وادؼتقل مـفَم ذم
افـار!!! ؾَمذا يؼقل ويػعؾ أهؾ اإليَمن وآكصاف ّدا يعؾؿقا ّ
أن
صقخ اخلقارج افتقؿل جيعؾ افصحابة مقرد تطبقؼ إحاديث
افصحقحة ذم ارتداد وتػسقؼ وـػر ادتؼاتؾغ ودخقْلؿ إػ
افـار؟!!:
أـ البخاري :الػتنَ {{ :ؿ َال افـَّبِ ُّل (صذ اهلل ظؾقف وآفف
ِ
اب ا ُْد ْسؾِ ِؿ ُؾ ُس ٌ
ققَ ،و ِؿتَا ُف ُف ُـ ْػ ٌر}}.
وشؾؿ) :ش َب ُ

بقجقد كقاصب ِمـ مرواك ّقة وخقارج وؽرهؿ يبغضقن ظؾ ًقا ،ؾنكؽ إذا ترجع
إػ ـتب ادارؿة افتقؿ ّقة ،دمد ّ
أن اخلقارج وافـقاصب ادرواك ّقة ِمـ افثؼاة افذيـ
افزهاد وافع ّباد وأهؾ أخرة ،وحتك افروايات
تصح افرواية ظـفؿ!!! بؾ ِمـ ّ
ّ
افتل تطعـ بعع ،وتـتؼص مـف ،وتروى ظـفؿّ ،
ؾنن افتقؿ ّقة ادارؿة يلخذون
هبا!!!
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[ابن تيوية ال يقول بـإسالم علي!!!]

أؿر ّ
افؾفؿ اصفد ّ
بلن افؽثر ِمـ افصحابة
أن ابـ تقؿقة ؿد ّ

يسبّقن ظؾ ًقا ويؼاتؾقن ظؾ ًقا!!! وأكت يا رشقل اهلل تؼقلّ :
إن شباب
ادسؾؿ ؾسقق ،وؿتافف ـػر!!! ؾنذا مل حيؽؿ ابـ تقؿقة بػسؼ وـػر
همٓء افصحابة افذيـ يسبقن ظؾ ًقا ويؼاتؾقكف ،ؾنذن هق ٓ يؼقل
مسؾَم ظـد ابـ تقؿقة،
بنشالم ظع (ظؾقف افسالم)ّ ٕ ،كف فق ـان ظع
ً
حلؽؿ بػسؼ وـػر افصحابة افذيـ يس ّبقن ويؼاتؾقن ظؾ ًقا ومـفؿ
إول باضؾ ،أي فؽـّف ٓ يػسؼ وٓ
معاوية ،فؽـ افتاِل باضؾ ،إذن ّ
يؽػر معاوية وأمثال معاوية مم ّـ يسبقن ويؽ ِّػرون ظؾ ًقا ،إذن هق ٓ
يعتز ظؾ ًقا ِمـ ادسؾؿغ ،أي أ ّن ابـ تقؿقة ٓ يعتؼد بنشالم ظع!!!
ٕ ّكف فق اظتؼد بنشالم ظعٓ ،متثؾ ٕمر افـبل (صذ اهلل ظؾقف وآفف
وشؾؿ) ذم ّ
أن شباب ادسؾؿ ؾسقق وؿتافف ـػر !!!
()1

) )1هذه حؼقؼة ابـ تقؿقة افـاصبل اخلارجل افداظق اإلرهايب ،ؾؿـف أتك
افؼتؾ وافتؼتقؾ وشػؽ افدماء ،ؾافذي يؼتؾ ظؾ ًقا ذم حقاتف وبعد مماتف ،ماذا
تتق َّؿع مـف أن يػعؾ مع باؿل ادسؾؿغ ِمـ افسـة وافشقعة ،ومع افؼؿقغ
وافغربقغ ،ومع ادسقحّ ،
وـؾ افؼقمقات وإجـاس!!!
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ب ـ البخاري :الػتن{{ :افـَّبِ َّل ( ّ
صذ اهلل ظؾقف وآفف
قل ٓ :ت َْر ِج ُعقا (َٓ ت َْرتَدُّ وا) َب ْع ِدي ُـ َّػ ًاراَ ،ي ْ ِ
وش ّؾؿ) َي ُؼ ُ
ب
رض ُ
اب َب ْع ٍ
ض}}!!!
َب ْع ُضؽ ُْؿ ِر َؿ َ
جـ ـ البخاري :الػتنَ ...{{ :ظ ْـ َأ ِيب َبؽ َْر َة َأ َّن َر ُش َ
قل اهللَِّ
َّاس َؾ َؼ َالَ { :أَٓ تَدْ ُر َ
ون َأ ُّي
ب افـ َ
(صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ) َخ َط َ
(حتَّك َطـَـَّا َأ َّك ُف َش ُق َس ِّؿ ِقف
َي ْق ٍم َه َذا ؟}َ ،ؿا ُفقا :اهللَُّ َو َر ُشق ُف ُف َأ ْظ َؾ ُؿَ ،
اش ِؿ ِف)َ ،ؾ َؼ َال (صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ)َ { :أ َفقْ َس بِ َق ْق ِم
بِ َغ ْ ِر ْ
افـ َّْح ِر؟}ُ ،ؿ ْؾـَاَ :ب َذ َيا َر ُش َ
قل اهللََِّ ،ؿ َال (صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ):
{ َأ ُّي َب َؾ ٍد َه َذاَ ،أ َف ْق َس ْت بِا ْف َب ْؾدَ ِة؟}ُ ،ؿ ْؾـَاَ :ب َذ َيا َر ُش َ
قل اهللََِّ ،ؿ َال
اض ُؽ ْؿ
(صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ)َ { :ؾنِ َّن ِد َما َءـ ُْؿ َو َأ ْم َقا َفؽ ُْؿ َو َأ ْظ َر َ
َح ْر َم ِة َي ْق ِمؽ ُْؿ َه َذاِ ،ذم َص ْف ِرـ ُْؿ َه َذاِ ،ذم
َو َأ ْب َش َارـ ُْؿ َظ َؾ ْقؽ ُْؿ َح َرا ٌم ،ـ ُ
()1

َب َؾ ِدـ ُْؿ َه َذاَ ،أَٓ َه ْؾ َب َّؾ ْغ ُت}ُ ،ؿ ْؾـَاَ :ك َع ْؿَ ،ؿ َال (صذ اهلل ظؾقف وآفف
ِ
وشؾؿ){ :اف َّؾفؿ ْاصفدْ َ ،ؾ ْؾقب ِّؾ ِغ َّ ِ
بَ ،ؾنِ َّك ُف ُر َّب ُم َب ِّؾ ٍغ
افشاهدُ ا ْف َغائ َ
َُ
ُ َّ َ
ُي َب ِّؾ ُغ ُف َم ْـ ُه َق َأ ْو َظك َف ُف َؾؽ َ
َان ـ ََذف ِ َؽ َٓ ،ت َْر ِج ُعقا َب ْع ِدى ُـ َّػار ًا

) )1بؿعـك حتك اخلدصة جلؾد ادسؾؿ هل ظؾقؽ حرام!!!
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(ض ّالٓ) َي ْ ِ
اب َب ْع ٍ
ض}}} .ومثؾف ذم افبخاري:
ُ
رض ُب َب ْع ُضؽ ُْؿ ِر َؿ َ
افتقحقد //مسؾؿ :افؼسامة

[اللهن إنّا نبلِّغ ها قاله النيب!!!]
(افؾفؿ إ ّكا كبؾغ ما ؿافف افـبل (صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ):
ّأيها ادسؾؿقنّ ،أيها افشقعةّ ،أيها افسـة ،يا أهؾ افؼبؾة ،إِ َّن ِد َما َءـ ُْؿ
اضؽ ُْؿ َو َأ ْب َش َارـ ُْؿ (افبؼة ،جؾد اإلكسان) َظ َؾ ْقؽ ُْؿ
َو َأ ْم َقا َفؽ ُْؿ َو َأ ْظ َر َ
َح ْر َم ِة َي ْق ِمؽ ُْؿ َه َذاِ ،ذم َص ْف ِرـ ُْؿ َه َذاِ ،ذم َب َؾ ِدـ ُْؿ َه َذا ،افؾفؿ
َح َرا ٌم ،ـ ُ

اصفد افؾفؿ ،اصفد افؾفؿ اصفد َٓ ،ت َْر ِج ُعقا َب ْع ِد كبقؽؿ ُـ َّػ ًارا
(ض ّالٓ)َ ،ي ْ ِ
اب َب ْع ٍ
ض)!!!
ُ
رض ُب َب ْع ُضؽ ُْؿ ِر َؿ َ

د ـ مسؾم :الػتنَ ...{{ :ظ ْـ َأبِك َبؽ َْر َة َؿ َالَ :ؿ َال َر ُش ُ
قل

اهللَِّ (صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ) {{إِ َذا ا ْف َت َؼك ا ُْد ْسؾِ ََم ِن بِ َسقْ َػ ْق ِف ََم
َؾا ْف َؼاتِ ُؾ َوادَْ ْؼت ُ
ُقل ِذم افـ َِّار}}.
بس ْق َػ ْق ِفَم...{{ :
هـ ـ البخاري :الػتن :إذا افتؼك ادسؾَمن َ

احلس ِـ َؿ َالَ :خرج ُت بِ ِسال َِحل َفق ِ ِ ِ
اش َت ْؼ َب َؾـ ِل َأ ُبق
َ ْ
اِل ا ْفػ ْتـَةَ ،ؾ ْ
َ َ
َظ ِـ ْ َ َ
َبؽْر َة َؾ َؼ َالَ :أ ْي َـ ت ُِريدُ ؟ ُؿ ْؾ ُتُ :أ ِريدُ كُك َة ا ْب ِـ َظؿ رش ِ
قل اهللَِّ (صذ
ِّ َ ُ
َ
ْ َ
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اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ)َ ،ؿ َال (أبق َبؽْرة)َ :ؿ َال َر ُش ُ
قل اهللَِّ (صذ اهلل
ِ
ِ ِ
َُها ِم ْـ َأ ْه ِؾ
ظؾقف وآفف وشؾؿ) {إِ َذا ت ََق َ
اج َف ا ُْد ْسؾ ََمن بِ َس ْق َػ ْق ِف ََم َؾؽال ُ َ
افـ َِّار}ِ ،ؿ َقؾَ :ؾ َف َذا ا ْف َؼاتِؾَ ،ؾَم َب ُال ادَْ ْؼت ِ
ُقل؟ َؿ َال (صذ اهلل ظؾقف وآفف
َ

وشؾؿ){ :إِ َّكف َأراد َؿت َْؾ ص ِ
احبِ ِف}}}.
َ
ُ َ َ

(الرابعة)[ :ابن تقؿقة يؽم عذ الصحابة بدخول الـار!!!]:
بصحة روايات اخلطقة افسابؼة ،ومتاص ًقا مع طاهر ما
تـز ًٓ
ّ
ّ
َو َر َد ؾقفا ،ؾلؿقل فشققخ افتؽػر افتقؿلّ :
ظَم ًرا ،وضؾحة،
إن ّ
وافزبر ،ومئات افصحابة ،وظؼات أٓف ِمـ افتابعغُ ،ؿتِؾقا ذم
تؾؽ ادعارك ،اجلؿؾ وص ّػغ وافـفروان ،بؾ ّ
وـؾ َمـ خدَ َظفؿ
ظع (ظؾقف افسالم) و ُا ّم
َو َؽ َّرر هبؿ ود َؾعفؿ فؾؼتال وآؿتتال ،حتك ّ
ادممـغ ظائشة (ريض اهلل ظـفا) ،وحسب مـفج ادارؿة افتقؿ ّقة أن
ِ
ؿبقْلؿ ذفؽ ما دامقا ظذ
يؽقن أوفئؽ ذم افـار!!! ٓ ؽرابة ذم
افػؽر وادـفج اخلارجل اإلرهايب افؼاتؾ!!! ومادام ذم ذفؽ متجقد
ِ
افس َػ َفا َء ادارؿة وفؽتبفؿ
وتؼديس ٕئؿتفؿ وفرمقزهؿ إُ َؽ ْقؾ َؿة ُ
ِ
جلفال!!! ؾاحلديث
أؾؽارهؿ
تسؿؿ
وأؾؽار َم ْـ يـ َغ ّر هبؿ مـ ا ّ
َ
َ
افتل ِّ
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ادزظقم افذي ؾقف تشقيف افديـ وافتؿرد ظذ اإلكساكقة وإخالق
وافتؽػر فؾؿسؾؿغ وأهؾ افؼبؾة وإباحة دمائفؿ وأظراضفؿ
وأمقاْلؿ ،ؾن ّكف فقس حدي ًثا كبق ًيا ،بؾ زخرف وباضؾ وأشطقرة
صقطاك ّقة وإن ـان راويها افبخاري أو مسؾؿ أو افطقد أو افؽؾقـل
أو ادػقد أو ؽرهؿ!!!
أـ  ...عن أيب عبداهلل (عؾقه السالم){{ :خطب افـبل
(صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ) بؿـك ،ؾؼالّ :أيها افـاس ما جاءـؿ ظـّل
يقاؾؼ ـتاب اهلل ،ؾلكا ؿؾتف ،وما جاءـؿ خيافػ ـتاب اهلل ،ؾؾؿ
أؿؾف}} .افقشائؾ :صػات افؼايض
ب ـ اإلمام الصادق (عؾقه السالم)ّ « :
ـؾ رء مردود
إػ افؽتاب وافسـّةّ ،
وـؾ حديث ٓ يقاؾؼ ـتاب اهلل ،ؾفق
زخرف}} افقشائؾ :صػات افؼايض
جـ ـ  ...عن أيب عبداهلل (عؾقه السالم) ٓ{{ :تؼبؾقا
ظؾقـا حديث ًا ّإٓ ما واؾؼ افؼرآن وافسـّة ،أو دمدون معف صاهدً ا ِمـ
أحاديثـا ادتؼدّ مة ...ؾاتّؼقا اهلل ،وٓ تؼبؾقا ظؾقـا ما خافػ ؿقل ر ّبـا
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حمؿد (صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ)}}.
(تعاػ) وشـّة كب ّقـا ّ
افبحار //5رجال افؽق

(اخلامسة)[ :خرافات تقؿقة!!!]:
دو هنا البخاري
1ـ [كسبة إحاديث الصحقحة التي ّ
خرافقّة!!!]:

إذا ـان افبخاري وـَم يؼقفقن ـان حيػظ أـثر ِمـ 033

أفػ حديث ،بلشاكقدها افصحقحة وؽر افصحقحة!!! واهلل افعامل
ـؿ حيػظ ِمـ إحاديث ؽر ادسـدة!!! وؿافقا حيػظ  233أفػ!!!
خرا
وؿافقا أـثر مـ  233أفػ ،وكحـ هـا كصدؿفؿ!!! بؾ كَزيد ً
وبرـة!!! ؾؼد ـان حيػظ ظؼة ماليغ حدي ًثا!!! وإن صئتؿ كزيد
أـثر وأـثر!!! ِ
ومـ هذا ادؾققن واداليغ ،ؾؼد اشتخؾص مـفا
افبخاري بضعة آٓف ذم صحقحف ،ومع تصػقة وتـؼقة صحقحف
ِ
ادؽرر وافضعقػ وادعؾقل وافساؿط ،ؾال يبؼك ّإٓ ما يؼؾ ظذ
مـ َّ
ِ
وتعؼؾقن كسبة
تتصقرون
كصػ ادقجقد ذم افبخاري ،ؾفؾ
َّ
دوّنا افبخاري إػ ما حيػظ ِمـ أحاديث
إحاديث افصحقحة افتل َّ
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صحقحة؟!! ّإّنا كسبة ٓ تؽاد تؼسب ِمـ  5بادِائة ( !!!)%5هذا
بؾحاظ إحاديث افصحقحة افتل حيػظفا ،ؾؽقػ إذا ؿسـا افـسبة
إػ ّ
ـؾ ما حيػظ ِمـ أحاديث؟!! ّإّنا كسبة مرظبة جدً ا!!! وإذا
َح َس ْبـاها وؾؼ ؿقاكغ كظرية آحتَمٓتّ ،
ؾنن هذه افـسبة شت َْص ُغ ُر
ّ
وتضؿحؾ ـ ّؾَم ازدا َد ظدد افرواة ،ـلمحد افذي حيػظ مؾققن حدي ًثا،
وباؿل أئؿة احلديث وادحدّ ثغ ،ؾستؽقن افـسبة خراؾ ّقة تؼسب ِمـ
افصػر ،بؾ يتعامؾ معفا افذهـ افبؼي ـَم يتعامؾ مع افصػر!!!

2ـ [ بسبب خرافات اخلوارج التقؿقة اضطر أبو حـقػة إىل
الؼقاس!!!]:
وظؾقف أؿقل :شالم اهلل ظذ اإلمام أيب حـقػة دا افتجل
مضطرا إػ افؼقاسّ ،
ٕن ٓ يؿؽـ فعاؿؾ أن يطؿئـ حلؽؿ ذظل
ً
يستـبطف ِمـ بغ ماليغ افروايات افضعقػة وافساؿطة واخلراؾ ّقة
وإشطقر ّية ،وـ ّؾفا تـسب إػ رشقل اهلل ،وؽرها ُيـسب إػ
افصحابة افؽرام (ريض اهلل ظـفؿ) ،وتزداد إظداد وإـاذيب
مر افزمان ٓزدياد ظدد افرواة ذم ّ
ـؾ شؾسؾة ِمـ افرواة،
ـ ّؾَم ّ
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وتتضاظػ إظداد أـثر وأـثر حسب أهقاء ومشتفقات
ومتطؾبات افسؾطان ذم تؾؽ افبالد وذاك افزمان ،وهؽذا يتسؾسؾ
احلال إػ ما ٓ يؼبؾف اإلكسان افعاؿؾ ،ؾنذا ـان اإلمام أبق حـقػة
افـعَمن مل يتح ّؼؼ ظـده ومل يصدق ّإٓ بضعة ظؼات ِمـ
إحاديث ،ؾَمذا يػعؾ وهق ذم مؼام اشتـباط إحؽام؟!! ِ
ومـ هـا
ّ
زا ظـ افتغقر افػؽري وافعؼدي
سح
وبؽؾ وضقح مع ً
كجده َّ
وافـػز افذي حصؾ فف ظـدما أخذ افعؾؿ فسـَتَغ ِمـ مـبعف
افصاذم افـؼل ِمـ أهؾ بقت افـبقة (ظؾقفؿ افصالة وافسالم).
أـ قال أبو حـقػة :ما رأيت أؾؼف ِمـ جعػر بـ حمؿد
إِل ،ؾؼال :يا أبا
افصادق (ظؾقف افسالم)ّ ،دا أؿدمف ادـصقر ،بعث ّ
حـقػةّ ،
إن افـاس ؿد ُؾتِـقا بجعػر بـ حمؿد (ظؾقف افسالم) ،ؾفقئ فف
إِل أبق جعػر
ِمـ ادسائؾ افشداد ،ؾف ّق ُ
لت فف أربعغ مسلفة ،ثؿ بعث ّ
ؾدخؾت ظؾقف ،وجعػر بـ حمؿد
(ادـصقر) وهق باحلرة ،ؾلتقتف،
ُ
ؾؾَم َب ُك ُت بف ،دخؾتـل ِمـ اْلقبة
(ظؾقف افسالم) جافس ظـ يؿقـفّ ،
جلعػر بـ حمؿد افصادق (ظؾقف افسالم) ما مل يدخؾـل ٕيب جعػر
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افتػت إفقف،
ؾجؾست ،ثؿ
ؿت ظؾقف ،وأومل إ ِّل،
ُ
ُ
ادـصقر ،ؾس ّؾ ُ
ؾؼال :يا أبا ظبد اهلل ،هذا أبق حـقػة ،ؿال جعػر (ظؾقف افسالم):
إِل ،ؾؼال :يا أبا حـقػة ِ
أفؼ ظذ أيب ظبد اهلل
كعؿ ،ثؿ افتػت ادـصقر ّ
مسائؾؽ ،ؾجعؾت ُأفؼل ،ؾ ُقجقبـل ،ؾقؼقل (ظؾقف افسالم) :أكتؿ
تؼقفقن ـذا ،وأهؾ ادديـة يؼقفقن ـذا ،وكحـ كؼقل ـذا ،ؾربَم
تابعـا ،وربَم تابعفؿ ،وربَم خافػـا مجق ًعا ،حتك أتقت ظذ إربعغ
مسلفة ،ثؿ ؿال أبق حـقػة :أفسـا رويـا ّ
أظؾؿفؿ
أظؾؿ افـاس
أن
ُ
َ
باختالف افـاس}} .ادـاؿب :مـاؿب أيب حـقػة :1ادق ِّؾؼ ادؽل//
تذـرة احل ّػاظ :1افذهبل
زمة ،ؿال:
ب ـ أبو كعقم ...:ظـ ظبد اهلل بـ ُص ْ ُ
{{دخؾت أكا وأبق حـقػة ظذ جعػر بـ حمؿد (ظؾقف افسالم) ،ؿال
ك وكػا ٌذ ذم أمر
ٓبـ أيب فقذَ :م ْـ هذا معؽ؟ ؿال :هذا رجؾ فف َب َ ٌ
أمر افديـ برأيف؟ ؿال :كعؿ،
افديـ ،ؿال (ظؾقف افسالم) :فع ّؾف َيؼقس َ
ؿال :ؾؼال جعػر (ظؾقف افسالم) ٕيب حـقػة :ما اشؿؽ؟ ؿال:
رأشؽ بعد؟ ؿال :ـقػ أؿقس
كعَمن ؿال :يا كعَمن هؾ
َ
ؿست َ
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ظؾؿت ما ادؾقحة ذم افعقـغ،
رأد؟!! ؿال (ظؾقف افسالم) :هؾ
َ
وادرارة ذم إذكغ ،واحلرارة ذم ادـخريـ ،وافعذوبة ذم افشػتغ؟!!
ؿال !!!ٓ :ؿال (ظؾقف افسالم) :ؾفؾ ظؾؿت ـؾؿة ّأوْلا ـػر
وآخرها إيَمن؟!! ...ؾؼال ابـ أيب فقذ :يا ابـ رشقل اهلل أخزكا
هبذه إصقاء افتل شلفتف ظـفا ،ؾؼال (ظؾقف افسالم)ْ :
زِن أيب ظـ
أخ َ َ
َجدّ ي ّ ،
أن رشقل اهلل (صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ) ؿال{ :إن اهلل
()1

ادالحظ مع وجقد ظؾَمء ،وأئؿة مذاهب ،وبحضقر اخلؾقػة ادـصقر،
)) 1
َ
واإلمام (ظؾقف افسالم) يروي ظـ أبقف ظـ جده ،وٓ يقجد َمـ يعسض
ويؼقل ّ
إن هذا حديث مرشؾ أو مؼطقعٕ ،كّف ظـ أبقؽ افباؿر ظـ جدك
ػت افسؾسة!!! وضبقعل ّ
أن ادارؿة ظـدما يلتقن
افسجاد زيـ افعابديـ ،وتق َّؿ ْ
إػ أهؾ افبقت ،يبحثقن ظـ هذه إمقر!!! ويؼقفقن أكتؿ افشقعة ٓ يقجد
ظـدـؿ شؾسؾة روائقة تصؾ إػ رشقل اهلل (صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ)!!! وأ ّما
ظـدما يلتقن إػ افـقاصب وأئؿة ادارؿة وأظداء اإلشالم ،ؾقؼقفقن ّ
إن هذا ثؼة
ِ
يصححقن روايتف ظذ أشاس أكّف
ؾنّنؿ
ِّ
حتك فق مل يلت بلي شؾسؾة روايةّ ،
صح ْت باؿل رواياتف ،ؾادسلفة ـقػقة!!!
ثؼة ،وٓ يروي ّإٓ ظـ ثؼة ،وبافتاِل َّ
أؿرها وشؽت ظؾقفا اجلؿقع ِمـ ظؾَمء
أ ّما كحـ ،ؾفذه شؾسؾتـا افذهب ّقة افتل ّ
وأئؿة مذاهب وخؾػقة ،ؾافشقعل ٓ يسلل ظـ شؾسؾة افسـد إذا وصؾ إػ
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ّٕنَم
(تعاػ)  -بؿـّف وؾضؾف  -جعؾ ٓبـ آدم ادؾقحة ذم افعقـغ؛ ّ
صحؿتان ،وفقٓ ذفؽ فذابتاّ ،
وإن اهلل (تعاػ) بؿـّف وؾضؾف ورمحتف
ظذ ابـ آدم جعؾ ادرارة ذم إذكغ حجا ًبا ِمـ افدواب ،ؾنن
دخؾت افرأس دابة وافتؿست إػ افدماغ ،ؾنذا ذاؿت ادرارة،
افتؿست اخلروجّ ،
وإن اهلل (تعاػ) بؿـّف وؾضؾف ورمحتف ظذ ابـ آدم
جعؾ احلرارة ذم ادـخريـ يستـشؼ هبَم افريح ،وفقٓ ذفؽ ٕكتـ
افدماغّ ،
وإن اهلل (تعاػ) بؿـّف وـرمف ورمحتف ٓبـ آدم جعؾ
افعذوبة ذم افشػتغ جيد هبَم اشتطعام ّ
ـؾ رء ،ويسؿع افـاس هبا
حالوة مـطؼف} ...ثؿ أؿبؾ (ظؾقف افسالم) ظذ أيب حـقػة ،ؾؼال :يا
ٕن ّ
اإلمام ادعصقم؛ ّ
ـؾ ما ؿافقه ؾفق ظـ جدّ هؿ اْلادي إمغ (ظؾقف
وظؾقفؿ افصالة وافتسؾقؿ) ،إضاؾة إػ ذفؽّ ،
ؾنن أهؾ افبقت (ظؾقفؿ افسالم)
ظـ دكا هؿ مصدر فؾتؼيع ،ؾقؽػل أن تصؾ افرواية ظـدكا ويثبت اتصاْلا بلهؾ
افبقتٕ ،كّـا كتق ّؼـ ّ
بلن ما يصدر ظـفؿ ،ؾفق ظـ جدهؿ (صؾقات اهلل ظؾقف
وظؾقفؿ أمجعغ) ،ؾاإلمام ٓ يليت بلحؽام ِمـ جقبف وحسب إهقاء
وادؽاشب افشخص ّقة!!!
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كعَمن حدَّ َثـل أيب ،ظـ جدّ يّ ،
أن رشقل اهلل (صذ اهلل ظؾقف وآفف
وشؾؿ) ؿالّ { :أول مـ ؿاس أمر افديـ برأيف إبؾقس ،ؿال اهلل
(تعاػ) فف :اشجد ٔدم ،ؾؼال { َأكَا َخ ْر ِم ْـ ُف َخ َؾ ْؼتَـِل ِم ْـ ك ٍ
َار
ٌ
َو َخ َؾ ْؼ َت ُف ِم ْـ ضِ ٍ
ؾؿـ ؿاس افديـ
غ} إظراف/15 :صَ ،22 :
برأيف ،ؿركف اهلل (تعاػ) يقم افؼقامة بنبؾقسٕ ،كّف اتبعف بافؼقاس}...
ات َِّؼ اهلل!!! وٓ ت َِؼس افديـ برأيؽ}} .ذف أصحاب احلديث:
افبغدادي //ذم افؽالم :إشَمظقؾ اْلروي //احلؾقة :أبق كعقؿ//
أخبار افؼضاة :وـقع افؼايض //افعظؿة :أبق افشقخ //ابـ
خؾؽان :ترمجة جعػر افصادق //ابـ افؼقؿ :أظالم ا ُد َق ّؿعغ:
حجج ماكعل افؼقاس //افزبر بـ بؽار :إخبار ا ُدق َّؾؼ ّقات//
افػؼف وادتػؼف :اخلطقب افبغدادي //افػقائد :متام افرازي
جـ ـ قال ألود{{ :هذا أبق حـقػة (ريض اهلل تعاػ
ظـف) وهق بغ أهؾ افسـة ،ـان يػتخر ويؼقل بلؾصح فسان{ :فقٓ
ب ؾقفا (ٕخذ
صح َ
افسـتان ْلؾؽ افـعَمن} ،يريد افسـتغ افؾتغ َ
افعؾؿ) اإلما َم جعػر افصادق (ظؾقف افسالم) ،وؿد ؿال ؽر واحد
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ِمـ إج ّؾة :إ ّكف أخذ افعؾؿ وافطريؼة ِمـ هذا اإلمامِ ،
ومـ أبقف
اإلمام حمؿد افباؿرِ ،
ومـ ظؿف زيد بـ ظع بـ احلسغ (ريض اهلل
شب
تعاػ ظـفؿ وظؾقفؿ افسالم)}}.
صب افعذاب ظذ مـ ّ
ّ
إصحاب :أفقد122 :
دـ قال العالّمة عبد احلؾقم اجلـقدي :ذم ـتابف (اإلمام
جعػر افصادق{{ :)125 :اكؼطع أبق حـقػة إػ جمافس اإلمام [أي
افصادق (ظؾقف افسالم)] ضقال ظامغ ؿضاُها بادديـة ،وؾقفَم
يؼقل{ :فقٓ افعامانْ ،لؾؽ افـعَمن} ،وـان ٓ ُخياضِب صاحب
ادجؾس ّإٓ بؼقفف{ :جعؾت ؾداك يا ابـ بـت رشقل اهللّ} (يعـل
أبق حـقػة (شالم اهلل ظؾقف) ظـدما خياضب اإلمام افصادق (ظؾقف
افسالم) يؼقل فف :جعؾت ؾداك يا ابـ بـت رشقل) .وؿال ذم
ص :120وفئـ ـان جمدً ا دافؽ أن يؽقن أـز أصقاخ افشاؾعل ،أو
أن يؽقن افشاؾعل أـز أشاتذة ابـ حـبؾ ،أو جمدً ا فؾتؾؿقذيـ أن
َؾؿذا فشقخقفَم هذيـ؛ ّ
إن افتؾؿذة فإلمام افصادق (ظؾقف
ي َتت َ
افسالم) ،ؿد ََس َب َؾت بادجد ؾؼف ادذاهب إربعة ٕهؾ افسـة .أ ّما
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اإلمام افصادق ،ؾؿجده ٓ يؼبؾ افزيادة وٓ افـؼصان ،ؾاإلمام
ظؾؿ جدّ ه (ظؾقف وظذ آفف افصالة
مب ّؾغ فؾـاس ـاؾة
َ
وافسالم) .}}...اإلمام افصادق :اجلـقدي (ظضق جمؿع افبحقث
ّ
اإلشالمقة بإزهر وظضق جمؿع افػؼف اإلشالمل (ادممتر
اإلشالمل) بجدة).
ِّ
وصؾ افؾفؿ ظذ حمؿد
رب افعادغ ،وافعاؿبة فؾؿتؼغ،
واحلؿد هلل ّ
وآفف افطقبغ افطاهريـ،
وأشلفؽؿ افدظاء
اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب الؾفم ِّ
صل عذ حمؿد وآل حمؿد
السبت  8ربقع الثاين  1438هـ
ادوافؼ  2117 / 1 / 7م
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