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٢٣٠٨: ٢٠١٣رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد لسنة 

٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٧٩٣: الرقم الدولي

.م-١٩٧٣خليفات، مروان، 

تــــأليف مــــروان خليفــــات؛ تقــــديم  / النبــــي صــــلى اهللا عليــــه وآلــــه وســــلم ومــــستقبل الــــدعوة  
قـسم الـشؤون   . تبـة الحـسينية المقدسـة   الع: كـربالء –. الطبعـة األولـى   –. محمـدعلي الحلـو  

.م٢٠١٤/ هـ ١٤٣٥الفكرية والثقافية، 

).١٢٩:قسم الشؤون الفكرية والثقافية(–. ص١٢٦

.١١٦-١٠٧ص : المصادر

. الخالفة شبهات وردود. ٢. الخالفة إثبات. هـ ١١-هـ . ق٥٣، نبي اإلسالم، )ص(محمد . ١
–الحـديث  . ٤. الخالفـة إثبات. هـ٤٠–. هـ . ق ٢٣األول، ، اإلمام )ع(علي بن أبي طالب    . ٣

علي، الحلو، محمد. ألف. المستبصرون . ٦. شبهات وردود–النبوية السنة . ٥. قنع التدوين
.العنوان. ب. ، مقدم-١٩٥٧

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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العتبة الحسينية المقدسة- كربالء المقدسة: عراقال

٣٢٦٤٩٩:هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

Web: www.imamhussain-lib.com 
E-mail: info@imamhussain-lib.com 
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ة العلميةمقدمة اللجن

لم تنطلق الدعوة النبوية حتى انطلقـت معهـا محـاوالت النبـي              

ن إيـوم الـدين، أي       إلـى صلى اهللا عليه وآله وسلم في ضمان إلقائها         

ضــمانإلـى االنجـاز العملـي الـذي حققـه النبـي فـي دعوتـه يـدعوه         

عليــه دون تغييــر أو تحريــف، ومــن حــق صــاحب  واإلبقــاءســالمته 

سـالمتها مـن أن تتقاذفهـا األهـواء، أو       ىلالدعوة أن يكون حريصاً ع    

واستمرارها، بها دون ديموميتها ححيث تطيإلىتودي بها التنافسات    

أن تقتصر على حاضرها دون معالجـة      اإلصالحألطروحةوال يمكن   

نجـاز هـو اسـتمرارية التواصـل بـين      إمستقبلها، فان دليل النجاح ألي     

ت النبي صلى اهللا عليه     حاضره الموجود ومستقبله المنظور، ومحاوال    
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.........................................................٦

ديني الـ وآله وسلم، في وصايته لمن يخلفه تنطلق من هـذا المنظـور              

بل اإلنساني كذلك، فان مقتـضى الـدين أن تكـون األمانـة موصـولة               

شاء اهللا من الزمن، وان الداعي اإلنساني يـدفع باتجـاه احتـرام           ما إلى

لــذي حقــوق الرعيــة بالحفــاظ عليهــا فــي يــد أفــضلها وان التفــريط ا 

يصيب الدعوة هو تفـريط فـي الحـق اإلنـساني الـذي ال يـزال النبـي                   

صلى اهللا عليه وآله وسلم حريصاً على سالمته دون المساس بحقـوق   

وهو تشخيص قدر وحجم كل شخص من رعيته ومعرفة –اآلخرين 

–قابلياته كما كان النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم على ذلك حريصاً 

عليه وآله وسلم أن يبرز أهميـة اإلمـام علـي        واستطاع النبي صلى اهللا   

ــى      ــة عل ــصب الوالي ــشغل من ــة المؤهــل ل ــك الخليف ــسالم ذل ــه ال علي

المسلمين واإلبقاء على اآلخرين ضمن طموحات صحبتهم له صـلى         

اهللا عليه وآله وسلم كما كان أبو بكر وعمر وعثمان وسـعد بـن أبـي            

حريصاً أن ه وكان وقاص وطلحة والزبير أولئك الذين تشرفوا بصحبت

وحقــوق ممارســة أنــشطتهم علــى أن ال  إمكــانيتهمال يتجــاوز قــدر 

يتجاوز أحد منهم أو من غيرهم من المسلمين حـدود الـشرعية التـي       

ارتـسمت مالمحهــا فــي علـي ذلــك اإلمــام القائـد اإلنــسان ومــن ثــم    
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٧..................................................................................العلمية اللجنةمقدمة

حقـاً علـى أداء   الخليفة وكان النبي صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أمينـاً          

ة حتى آخر لحظات حياته الشريفة بـل حتـى مـا بعـدها حينمـا           الرسال

علـي بـن أبـي طالـب عليـه      إلـى والتبليـغ والخالفـة    عهد بأمر الرسالة    

في يوم الغدير عن هذه المهمـة  مألوكان حريصاً أن يعلن لل    ،السالم

بأن علياً مولى كل مؤمن ومؤمنة بعده، وكان حريصاً علـى أن يقـدم        

لـه صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم إلدارة شـؤون       البديل األمثل بعد رحي  

جهـداً فـي بيـان هـذه     لُأاألمة والمتمثل في علي عليه الـسالم ولـم يـ     

:الحقائق حتى قرن وصايته له بوصايته للقرآن الكريم فقال

إنــي خملــف فــيكم الــثقلني كتــاب ا وعرتتــي أهــل   {
.}بييت

ت مـن محـاوال   ولم تنجح محاوالته صلى اهللا عليه وآله وسلم       

علـى القداسـة     اإلبقـاء العابثين في تغييـر مـسار الوصـاية ومحـاوالت           

اإلطاحــةالنبويــة المتمثلــة فــي الخليفــة الــشرعي، فكانــت منــاورات  

يقــاف الــسقيفة ومــا بعــدها إلأنتجــتبالــشرعية تــراود الكثيــر حتــى 

المشروع النبوي في الوصاية والخالفة، لكن بقيـت محـاوالت النبـي     

سلم شاهدةً على جهـده المبـارك فـي الحـرص       صلى اهللا عليه وآله و    
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.........................................................٨

... يــدي خــاتم األوصــياءبعلــى مــستقبل الــدعوة حتــى ظهــور الحــق 

بالثناء والتقدير الذي عرفنـاه   والكتاب الذي تطالعه هو لباحث جدير       

ز الباحـث المتميـ  مخلصاً في رسالته كما أخلـص فـي عقيدتـه ذلكـم        

المباركة بعـد أن  خليفات الذي أظهر الحقائق بتجربته    األستاذ مروان   

..ركب سقيفة النجاة وأبحر في عباب الرحمة والبركات

علي الحلوالسيد محمد

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٩

املقدمة

الحمد هللا رب العالمين وصـل اللهـم علـى محمـد وعلـى آلـه                

أما بعد؛.الطيبين الطاهرين

فممـا ال شــك فيـه أن دراســة الـسيرة النبويــة ومحاولـة تلمــس     

اإللهي للمستقبل يفتح للمـسلم آفاقـا كثيـرة    النظرة النبوية والتخطيط  

يتعرف من خاللها على عظمة هذا الدين السماوي، إننـا نـرى بعـض       

الفالسفة والعلماء حين يبتكرون نظرية فإنهم يقدمونها للبـشرية بعـد           

النظر فيها مرات ومرات لئال يكون فيها خلل ما، ويسعون ألن تخرج      

ــوفرون     ــسن أســلوب، وي ــل صــياغة وأح ــي أجم ــاء  ف ــبل البق ــا س له

واإلسالم العظيم الذي هـو دواء ألمـراض البـشر،           ،واالنتشار والدوام 

قد أعده خالق الكون الحكيم وبلغه رسوله الكـريم، ومـن المخجـل             

أن يتخيل مرء ينتمي لهذا الدين العيب والـنقص فيـه أو يعتقـده وإن              
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لم يصرح بذلك، إننا بهذا البحث قد عرضنا نظـريتين حـول تخطـيط     

نــه صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم  إي لمــستقبل أمتــه والبــشرية، إذ النبــ

مبعوث رحمة للعالمين وهو خـاتم النبيـين، ومـن ينظـر لمـا عرضـناه         

بإنصاف يتجلى له الحق واضحا، ولم يكـن هـدفنا نـصر فريـق علـى                 

العقــول لمعرفــة أي وإثــارةآخــر، وإنمــا قمنــا باســتنطاق النــصوص  

منطـق، فـإن رجحـت كفـة هـذا         النظريتين أقـرب لـروح اإلسـالم وال       

الفريق أو ذاك فهذا راجع لما يمتلكه من أدلة ونظرة ثاقبـة، واهللا مـن      

. وراء القصد وهو خير ناصر ومعين

رحلتي

يـوم رزيـة ليـست وهـي الخمـيس، رزيـة مـع انطالقتيكانت

اهللايـرث أنإلـى يـزول ولنن،لآلمازالأثرهاالن؛الخميسيسمى

.عليهاومناألرض

وفـي مرضـه، فـراش علىوسلموآلهعليهاهللاصلىالنبينكا

بهمغرفتهامتألتالذينأصحابهإلىيتوجهاألخيرةالوداعلحظات

:وسلموآلهعليهاهللاصلىويقول
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١١..............................................................................................املقدمة 

.)١(»بداًأبعدهتضلوالنكتاباًلكمأكتبائتوني«

وسـلم؟ وآلـه عليـه اهللاصلىالنبيبكالميرضىالالذيومن

وسـلم؟ وآلـه عليهاهللاصلىاهللارسولمنالهديةهذهبيحالومن

منـذ األمـة هـي فهـا !؟جرىماذاولكنوالتيه،الضاللمناألمانإنّه

بيـد لعبـة صـارت وقدومذاهب،فرقإلىومنقسمةتائهةاليومذلك

.األعداء

دونحـال الـذي ومن؟األمةضلتحتىيا ترى  حدثفماذا

الكتاب؟ذلككتابة

النبـي إن(: فقالالخطاب،بنعمرتكلمالبخاري،صحيحفي

القـرآن، وعنـدكم الوجععليهغلبقدوسلم ـوآله ـعليهاهللاصلى

.)٢()اهللاكتابحسبنا

فـذهبوا اسـتفهموه ! أهجـر؟ ما شأنه : فقالوا(: أخرىروايةوفي

:وسلموآلهعليهاهللاصلىفقالعليه،يردون

)١(
 

)٢( 
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.)١(»إليهتدعونينمماخريفيهأنافالذيدعوني«

الخمـيس يـوم مـن فيهـا االنحـراف وبدأاألمة،ضلّتوهكذا

وآلهعليهاهللاصلىالنبيطلبالصحابةوبعضعمررفضحينذاك

.وسلم

هـذه أنإالالشخـصيات بـبعض متعلقاًكنتأننيمنوبالرغم

البخـاري صـحيح فـي عنهابحثتعندماوصُدمتأوقفتني،الحادثة

النبـي حـديث كـان وفعالًموروثاتي،ألراجعدفعتنيوقدووجدتها

.وسلموآلهعليهاهللاصلى

إّالالنـار يفكلـها فرقـة وسـبعني ثالثإىلأميتستفرتق«
.)٢(»اجلنةيفواحدة

صـلى النبـي أنعمـر فهم، لقد خلديفيعنيفةةبانتباهيدور

آخـر ئاًوشـي اهللابكتـاب وصيةلهمسيكتبكانوسلموآلهعليهاهللا

قـال لهـذا وسـلم، وآلـه عليـه اهللاصـلى توصـياته فيدائماًمعهاقترن

)١(
 

)٢(
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣..............................................................................................املقدمة 

ذاكنريــدوالاهللاكتــابيكفينــاومعنــاه،)اهللاكتــابحــسبنا(:فــوراً

كتابوسلم يقرن وآلهعليهاهللاصلىالنبيوكانله،المقارنالشيء

ذاهـ علينـا وسـيمر معـاً باتباعهمااألمةويوصيدائماًبيتهأهلمعاهللا

وآلـه عليـه اهللاصـلى لهـا أشـار الناجيةالواحدةوهذهالبحث،خالل

:بقولهوسلم

وهـم اأمـر يـأتي حتىظاهرينأميتمنطائفةتزالال«
.)١(»ظاهرون

بعدي،منالخليفتينفيكمتاركإني«: حديثضممتوحين

علــييــرداحتّــىيتفرقــالــنوإنهمــابيتــيأهــلوعترتــياهللاكتــاب

.)٢(»الحوض

نجـا ركبهامننوحسفينةمثلفيكمبيتيأهلمثل«: وحديث

.)٣(»هلكعنهاتخلفومن

متبـع صـديق لـي وكـان كالـشمس، واضحاًاألمرليانكشف

)١( 
)٢(

 
)٣( 
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مـن خجلـت قـد وكنـت بـأمري، الـسالم يـشعر   علـيهم البيـت ألهل

والنقـاش، البحـث فـي وجـوالت جـوالت معهكانتفليمواجهته،

وبعـد النهايـة فـي ولكنله،االعترافمعاندةالنفسيأبتماوكثيراً

وعندبذلك،شعرهأُأندونلصديقيانضممتُذاتيمعمريرصراع

أيـة يبـدِ ولـم فـرح ــ منكـسرة وبـنفس ــ إليـه صرتبماصارحتهما

كـل فيلكأدعوكنتلقد: وقالأتوقعهما،كنتسخريةأوشماتة

.صالة

ــذا ــاراســتمرتوهك ــااهللارحمــةأمط حتــىعلــيرباالنهم

تلـك نـوح، سـفينة وسطفيآخر،عالمفيبأننيوشعرتغمرتني،

.واألمانبالنجاةمحصَّنةًالحياةأبحرفيتسيرمازالتالتيالسفينة
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توطئة

عـن وسـلم وآلـه عليـه اهللاصلىمحمدنبينارسالةامتازتلقد

.عدةبميزاتالسماويةالرساالتسائر

:تعالىقالالرساالت،خاتمةفهي

P¹º»¼½¾¿ÀÂÁÃ
Ä...O)١(.

:تعالىقالالناس،لجميعوموجهةعامةبأنّهاوامتازت

P...xwvuts...O)٢(.

)١( 
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:وقوله تعالى

P`abcdO)١(.

.القيامةيومإلىوباقية

نظـرة الـسماء لهاتنظرأنبدالكهذهرسالةفإنالطبيعيومن

النـصّي التحريـف مـن وسـالمتها هابقاءيحفظمشروعاًفتُِعدخاصة،

ويمكـن وسـلم، وآلـه عليـه اهللاصـلى صـاحبها مـوت بعـد والداللي

خـالل منمفرداتهوتكويناإللهيالمشروعهذاطبيعةعلىالتعرف

.والقوليةوسلم الفعليةوآلهعليهاهللاصلىالنبيسنةإلىالرجوع

رسـالته كـن لميـت وسـلم وآلهعليهاهللاصلىالنبيأنشكال

علـى حجتـه اهللايقـيم كيفالمباركة؟مسيرتهيديمفمنإذنباقية،

الكمال؟نحوبيدهمويأخذالناس

اُعـد الـذي اإللهـي المـشروع حقيقـة هـي مـا : أوضـح وبعبارة

النبوة؟ختمبعداإلنسانلهداية

اإلسالم؟مستقبلمنوسلموآلهعليهاهللاصلىالنبيموقفما

)١( 
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١٧................................................................................................توطئة

رسـالته لحفظالالزمةالترتيباتوسلموآلهعليهاهللاصلىاتَّخذفهل

انتشارها؟وضمان

وهمـا والـسنة الكتـاب مـن وسلموآلهعليهاهللاصلىموقفهما

خلقه؟إلىاهللاعهد

كبيـر تـأثير لهـا يكونقدوغيرهااألسئلةهذهعلىاإلجابةإن

.اإلنسانحياةعلى

اإلسـالمية والفـرق المـدارس علـى األسـئلة هذهعرضتلوو

ــت ــالكان ــةأجوبته ــعمتوافق ــام ــة،انتماءاته ــذهالمذهبي ــدىوه إح

.الحقيقةحسابعلىولونجيبثمننتميفنحنمشاكلنا،

تجليةاإلمكانقدرحاولنافقدالقارئعزيزيعليكأطيلوال

والـسنة الكـريم القـرآن مـن المـستوحاة حقيقتهاوإبرازالصورةتلك

.الشريفة

اهللاصـلى النبـي موقـف حـول مختلفـة نظرياتهناكإنأجل

.اثنتانالنظرياتهذهوأشهردعوته،مستقبلمنوسلموآلهعليه
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٢١

أهـل وهمالمسلمينمنكبيرةشريحةرأيتمثلالنظريةهذه

وآلـه عليـه اهللاصـلى النبـي موقـف ويتـضح ـوسلفيةأشاعرةـالسنة

.التاليةاألسطرفيتهدعومستقبلمنوسلم

القرآنمنوسلموآلهعليهاصلىالنيبموقف

صلىالنبيجمعهفهلالخالدة،نبيهومعجزةاهللادستورالقرآن

الضياع؟منليحفظهخاصكتابفيوسلموآلهعليهاهللا

يرىالحديثكتبفيالناظرإنوآلـه عليهاهللاصلىالنبيأن

كـان فقـد لـه، وجمعهـم الصحابةحفظىإلالقرآنأمرأوكلوسلم

فـي سـوره بعـض يكتبـون آخـرون وكانمنه،نزلمايحفظالبعض

وسـلم وآلـه عليـه اهللاصـلى النبـي أنالمـصادر تذكروالالصحف،
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٢٢

فـي نزولهترتيبحسببجمعهفقامالقرآنبشأنحاسماًموقفاًاتّخذ

.خاصكتاب

علـى جمعقرآنالأنإلىيذهبالعلماءمنقسمهناكأجل؛

ــد ــولعه ــلىاهللارس ــهاهللاص ــهعلي ــلم،وآل ــنهموس ــاني،: وم الزرق

.وغيرهموالباقالنيوالزركشي،

أبـي عهـد فيالقرآنجمعبرواياتيصطدمالقولهذاأنإالّ

أبـو يـأمر فلمـاذا الـصحابة بعضعندمجموعاًالقرآنكانفإذابكر،

!بجمعه؟ثابتبنزيدبكر

بكـر، أبـو يإلـ أرسل(: قالثابت،بنيدزعنالبخاريأخرج

قالعنده،الخطاببنعمرفإذاـمقتلهمبعدأيـاليمامة  أهلمقتل

بقـراء اليمامـة يـوم اسـتحر القتـل إن: فقـال أتـاني عمـر إن: بكـر أبو

كثيرفيذهببالمواطن،بالقراءالقتليستحرأنأخشىوإنيالقرآن،

.القرآنبجمعمرتأأن: أرىوإنيالقرآن،من

عليـه اهللاصلىاهللارسوليفعلهلمشيئاًتفعلكيف: لعمرقلت

!وسلم؟وآله

.خيرواهللاهذا: عمرقال
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٢٣.................................................القرآن منوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

ورأيـت لـذلك، صدرياهللاشرححتىيراجعنيعمريزلفلم

...عمررأىالذيذلكفي

كنـت وقـد نتهمـك العاقـل شابإنك: بكرأبوقال: زيدقال

القـرآن فتتبـع وسـلم، وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللالرسولالوحيتكتب

مماعليأثقلكانماالجبالمنجبلنقلكلفونيلوفواهللافاجمعه،

.القرآنجمعمنبهأمرني

عليـه اهللاصـلى اهللارسـول يفعلـه لـم شـيئاً تفعالنكيف: قلت

وسلم؟وآله

.خيرواهللاهو: قال

شـرح لـذي لصدرياهللاشرححتىيراجعنيبكرأبويزلفلم

،)١(العـسب مـن أجمعـه القـرآن فتتبعـت وعمر،بكرأبيصدرلهاهللا

مـع التوبـة سـورة آخروجدتحتى،..الرجالوصدور،)٢(واللخاف

رسـول جـاءكم لقـد ! غيرهأحدمعأجدهالماألنصاريخزيمةأبي

)١(
)٢(
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٢٤

الصحففكانت.. براءةخاتمةحتىعنتم،ماعليهعزيزأنفسكممن

حفـصة عنـد ثـم حياتـه، عمـر عندثماهللا،توفاهحتّىبكر،أبيعند

.)١()عمربنت

يفعلـه لمشيئاًنفعلكيف«: لعمربكرأبيقولفيالمتأملإن

كيـف «: لهمـا زيـد وقـول ،»)وسـلم وآلـه عليـه اهللاصلى(اهللارسول

صـلى (النبـي أنبوضـوح لـه يتبـين »اهللارسوليفعلهلمشيئاًتفعالن

ثابـت بـن زيـد جمعـه وإنمـا القـرآن يجمـع مل) وسلموآلهعليهاهللا

الـصدور مـن زيـد جمعـه وقـد بذلك،عمرأقنعهالذيبكرأبيبأمر

.والسطور

فـي متفرقـاً اهللارسـول عهدعلىالقرآنوكان(: جزيابنقال

.)٢()الرجالصدوروفيالصحف

عي أُخـرى ورواياتالروايةهذهإنتـدكتـب قـد القـرآن أن

أنذلـك ومعنـى للقـرآن، ضـربة أكبـر واهللاذهوهـ شاهدين،بشهادة

.آحادأخبارالقرآن

)١( 
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٢٥...................................................السنة منوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

السنةمنوسلموآلهعليهاصلىالنيبموقف

وآلـه عليـه اهللاصـلى النبيموقفحولمتضاربةالرواياتإن

:الكتابةعنالنهيروايةيطالعنانصوأشهرسنته،منوسلم

:وسلم قالهوآلعليهاهللاصلىاهللارسولأن: مسلمأخرج

عــينكتــبفمــنالقــرآن،إّالشــيئاًعنــيتكتبــواال«
.)١(»فليمحهالقرآنغريشيئًا

بالكتابـة اإلذنفـي روايـات ووردتالنهـي فـي عامنصهذا

.)٣(شاةوأبي،)٢(عمركابنللبعض

الـسابق، الحـديث فيالنهينسخحولمختلفونالقوموعلماء

.)٤(بذلكيلتزمالمنومنهمبالنسخ،يقولمنفمنهم

)١( 
)٢(


)٣( 
)٤(
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٢٦

وسـلم وآلـه عليهاهللاصلىالنبيموقففإنسبقماعلىوبناًء

نهـى أنّـه نقللمإنجمعدونالصدورفيمفرقةتركهاأنّهسنتهمن

.سلبيالحالبطبيعةموقفوهوتدوينها،عن

اهللاصـلى النبـي أنعلـى الـسنّة أهلتأكيدلنايظهرسبقومما

يجمعهولموالسطورالصدورفيمفرقاًالقرآنكتروسلموآلهعليه

الرجالصدورفيتركهاأوسنتهتدوينعنونهىواحد،كتابفي

.أيضاًجمعدون

فـي لهـا حكـم الالتـي المستجدةالمستقبليةالحوادثعنأما

التعامـل كيفيةإلىيشيرـعندهمـنصأينجدفالوالسنة،الكتاب

.معها

األوُّـالنظريةمناقشة

مجموعةحولهايضعالنظريةهذهفياألولىللوهلةالناظرإن

للعالمين،مبعوثوسلموآلهعليهاهللاصلىفالنبيوإشكاالت؛أسئلة

الحتمـي أمراألديانباقيعلىوظهورهاألديان،خاتمهوواإلسالم

:تعالىقالمنه،مفر
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٢٧...................................................السنة منوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

P...ÉÊËÌ...O)١(.

فكيـف النـاس، ولكـل أبديفهوالقيامةيومإلىباقوالقرآن

صـدور فـي الخالـدة معجزتـه وسـلم وآلـه عليهاهللاصلىالنبييترك

!واللخاف؟العسبوفيصحابته

ــصحابةإن ــونال ــاراحل ــب،عم ــتأتيقري ــالوس ــرىاألجي تت

بـه لتؤمنوسلموآلهعليهاهللاصلىالنبيمعجزةستجدفأينوتترى،

فالـصحابة الـصحابة؟ صـدور فـي عنـه يبحثـون هلبقرآنه؟ولتعمل

وآلـه عليهاهللاصلىالنبيذهنفيكاننّهإالقوليمكنوالأموات،

مـشافهةً، سبقهالذيالجيلعنالقرآنبنقلجيلكليقومأنوسلم

آياتـه، نـدراس اوالقرآنضياعإلىيؤديوهوهذا،علىدليلالإذ

.)٢(آنالقرمنالمعوذتينينكرمسعودبناهللاعبدوجدناوقد

القـرآن مجمـل تبـين التـي النبويةالسنّةمصيرسيكونوهكذا

أخطرالنظريةهذهفيالسنّةأمرإنبلمطلقه،وتقيدعامهوتخصّص

يكتِفلمتصورهمفيوسلموآلهعليهاهللاصلىفالنبيالقرآن،من

)١( 
)٢( 
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٢٨

تـدوينها، عـن ــ مـنهم الـبعض رأيعلـى ـنهىبلالسنةكتابةبعدم

هووسلم المستقبلي وآلهعليهاهللاصلىالنبيتخطيطفإنهذاوعلى

فــإذاهــذا،تــصوريمكــنوالتكتــب،والمــشافهةًالــسنّةتــروىأن

... بعـدهم الـذي والجيـل التـابعين وتـابعي التابعينجيلفيتصورناه

الـسنة؟ نأخـذ عمـن لو بقي األمر على ما كـان؟      اآلننتصورهفكيف

وآلـه عليهاهللاصلىبالنبيالسندسيتصلهلالسند؟طولسيبلغكم

بهذاالوثوقسيتمكيفال؟أمعشراألربعةالقرونهذهوسلم خالل

لنعـرف أحـوالهم ببيانسيتكفّلكتابوأيالرواة؟منالهائلالعدد

كذبهم؟منصدقهم

وبـين بيـنهم المسافةوتتضاعفوأجيالأجيالبعدناتأتيوقد

علـى تعقيداًالمشكلةتزدادأالوهناوسلم،هوآلعليهاهللاصلىالنبي

فاضتقدالنبويالحديثفيالوضعأنهارأنالمعلومومن! تعقيد؟

الرهيبـة الحالـة هـذه قطنـي الـدار وصـف ولقـد األولين،القرنينفي

البيـضاء كالـشعرة الكذبالحديثفيالصحيحالحديثإن(: بقوله

!!)١()األسودالثورجلدفي

)١( 
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٢٩...................................................السنة منوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

اهللاصلىاهللارسولعلىالزنادقةوضعت(: زيدبنحمادوقال

.)١()حديثألفعشرأربعةوسلموآلهعليه

لقـد (:قـال عنقـه ليضربالزنديقالعوجاءأبيابنأُخذوحين

وأحلــلالحــاللفيهــاأحــرمحــديث،آالفأربعــةفــيكموضــعت

.)٢()الحرام

سـيكون فكيـف األولـى القـرون فيالوضعهذامالحظةومع

الالحقة؟القرونفيوضعال

الـزمن، مرورمعوتحريفهابضياعهايؤذنالسنّةكتابةعدمإن

الـسنة تكتـب هلأيـالخالفذلكزالإنّهثم(: الصالحابنيقول

فيتدوينهولوالوإباحته،ذلكتسويغعلىالمسلمونوأجمعـالأم

.)٣()األخيرةاألعصرفيلدرسالكتب

وآلـه عليـه اهللاصـلى النبـي بـأن توحييوهالنتيجة،هيهذه

وفاتـه وبعـد الـسنّة، كتابـة بتركـه ـباهللاوالعياذـأخطأقدكانوسلم

)١( 
)٢( 
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النهـي هـذا خطورةواألمراءالعلماءأدركوسلموآلهعليهاهللاصلى

.كتابتهاوأباحوافخالفوه

بكـر أبـي المدينـة فـي عاملـه إلـى العزيـز عبـد بـن عمركتب

أواهللارسـول حـديث مـن كـان مـا انظـر (: حزمبنعمروبنمحمد

.)١()العلماءوذهابالعلمدروسخفتفإنيفاكتبهسنته

القـرآن، ضـياع يخـاف الخطـاب مما يثير الدهشة أن عمر بـن      

فيـأمر الـسنّة ضـياع العزيزعبدبنعمرويخافبجمعه،بكرأبافيأمر

الرحمـة نبينماإلسالمعلىحرصاًأشدالعمرانكانفهلبكتابتها،

وسلم؟وآلهعليهاهللاصلى

اإلسـالم مستقبليقرأوسلموآلهعليهاهللاصلىالنبيكانلقد

الكذّابـة، عليـه سـتكثر بأنـه وتنبأحياتهفيعليهكُذبوقدلصحابته

:فقال

.)٢(»النارمنمقعدهفليتبوأكذباًعليتعمدمن«

)١( 
)٢(
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٣١...................................................السنة منوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

علـى الطريـق لقطـع ـسنتهبتدوينـالضماناتيضعالفكيف

؟الكذبةهؤالء

زاخــرالحــديثإنثــم(: الــسلفيالنــدويأبــو الحــسنيقــول

المجتمع،وحسبةوالبدعالفسادمحاربةعلىباعثاًيزلولم... بالحياة

اإلصـالح رايـة رفـع مـن وبلـد عـصر كـل فيبتأثيرهيظهريزلولم

ىإلـ ودعـا الجاهلية،والعاداتوالخرافاتالبدعوحاربوالتجديد،

مـن الحـديث كـان كلـه لـذلك الـصحيح، واإلسـالم الخالصالدين

ــدوكــاناألساســية،األمــةهــذهحاجــات ــدهمــنالب وتــسجيلهتقيي

.)١()ونشره

البدوكاناألساسية،األمةهذهحاجاتمنالحديثكانإذا

عليـه اهللاصـلى اهللارسـول يقُملمفلماذاونشره،وتسجيلهتقييدهمن

!وتسجيله؟يدهبتقيوسلموآله

أشـهد وإنـي أال(: قـال هريـرة أبـي عنمسلمصحيحفيورد

:يقولوسلموآلهعليهاهللاصلىاهللارسوللسمعت

حتـــىاألخـــرىيفميـــشفـــالأحـــدكمشـــسعانقطــع إذا«

)١( 
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٣٢

.)١(»يصلحها

عليـه اهللاصـلى النبـي أنالـسوي العقليصدقأنيمكنفهل

وتـسجيل  تقييـد دونسـنته ويتـرك الشـسع بانقطـاع يهتموسلموآله

!وهي الدستور الذي جاء به للبشرية؟

وقبـل قـوانين مجموعـة ووضـع عاديـاً، شخصاًحمورابيكان

صـحتها، فـي خالفالبعدهمرجعاًصارتحتىمدونةكانتوفاته

اتخذلكنهالبشر،لجميعواللقومهمبعوثاًوليسنبياًليسوحمورابي

أكمـل حمـورابي كانفهلين،القوانتلكلحفظالالزمةالتحوطات

وسلم؟وآلهعليهاهللاصلىالخلقسيدمننظراًوأبعد

فـي مـدون دسـتور ولهـا إالّدولـة نجدالالحاضرالعصروفي

اإلسالم؟دولةمنوتنظيراًحضارةًأكثرالدولهذهفهلكتاب،

.النظريةهذهعلىتردالتياإلشكاالتبعضهذه

عليـه اهللاصـلى النبـي تركلقد: بقولهماأصحابهعلينايردوقد

سيجمعانأنهمايعلمكانألنه؛جمعدونوالسنةالكتابوسلموآله

.لألمةفتركهمامستقبالً

)١( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٣...................................................السنة منوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

حيـاة فـي ونأيقـر النـاس كـان فقـد عليه،دليلالادعاءوهذا

.وسلم اآليةوآلهعليهاهللاصلىالنبي

P...NMLK...O)١(.

ومـن المعمـورة، أرجـاء فـي شرينتـ كـي وجاهزكاملفالدين

فيينتشراحتّىمجموعينوالسنّةالكتابكونالكمالهذامصاديق

القرآن،بجمعبكرألبيعمرأمرقبلكاملفالدينالمفتوحة،البالد

.والبخاريومالكالزهريوالدةوقبل

وليـسوا مكلَّفـون ــ البـشر وكـلَّ ــ الـصحابة فإنلهذا،وإضافة

عنـد اهللا  مـن ألنهمـا والـسنة الكتـاب بجمعشأنملهوليسمؤلفين،

:كتابهبحفظتكفلالذيوهوأنزلهماالذيوهو

PghijklmO)٢(.

أنونفترضالنظريةهذهأصحابمعالسيرسنواصلهذاومع

جمـع، دونوالـسنة الكتـاب وسـلم تـرك    وآلـه عليـه اهللاصلىالنبي

.مستقبالًسيجمعانأنلعلمه

)١( 
)٢( 
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٣٤

وكيـف النـاس؟ علـى الحجةإلقامةكافتراضاالفهذافهل

عرفكيفوالسنّة؟الكتابمعالتعاملسيتموالمنـسوخ، الناسـخ سي

!؟...والعام،الخاصوالمتشابه،المحكم

مثـل فهللمعانيه؟وترجمةصحيحبيانإلىالقرآنيحتاجأال

النعمة؟وإتمامالدينكمالمعيتناسبالرأيهذا

برنامجاًيضعلمهؤالءعندوسلموآلهعليهاهللاصلىالنبيإن

ــابمــعالتعامــللكيفيــةمتكــامالً ــسنة،الكت يمكــنالمــاوهــذاوال

النظرذوالعظيماإلنسانذاكوسلموآلهعليهاهللاصلىفهوتصديقه،

لألمــةالقــاتمالمــستقبلنبوتــهبعــينيــرىأنيــرفضالــذيالثاقــب

بأروعاهللاوصفهالذيلرحيماالحريصذلكوهووتناحرها،وتشتتها

:وصف

P|}~�¡¢£¤
¥¦§¨©ªO)١(.

كيفيـة بـين وسـلم وآلـه عليهاهللاصلىالنبيأننصدقفكيف

مــعالتعامــلمفتــاحإلــىيــشرولــماألخــرىوآدابــهالحمــامدخــول

)١( 
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٣٥...................................................السنة منوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

والسنة؟الكتاب

نـصّاً والـسنّة الكتـاب يحفـظ مـستقبلي برنـامج وجودعدمإن

.وتفرقهااألمةالختالفعاةمدوداللة

فألفيتمكةقدمت«(: قالأنّهسعيدبنالوارثعبدعنروي

شـرطاً؟ وشـرط بيعـاً بـاع رجـل فـي تقـول ما: لهفقلتأبا حنيفة، بها

.باطلوالشرطباطلالبيع: فقال

والشرطجائزالبيع: فقالذلك،عنفسألتهليلىأبيابنفأتيت

.باطل

والـشرط جـائز البيـع : فقـال ذلك،عنتهفسألشبرمةابنفأتيت

.جائز

ال يتفقـون  فقهاء العراق منثالثة! اهللاسبحان: نفسيفيفقلت

!مسألةعلى

أدريما: فقالصاحباه،قالبمافأخبرتهحنيفةأبيإلىفعدت

نهـى : قـال جـده عـن أبيـه عـن شـعيب بنعمروحدثنيلك،قاالما

باطـل فـالبيع وشـرط، بيعسلم عنو ـوآله ـعليهاهللاصلىاهللارسول

.باطلوالشرط
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٣٦

مـا : فقـال صـاحباه، قـال بمـا فأخبرتـه ليلىأبيابنإلىفعدت

: عائـشة قالـت    عنأبيهعنعروةبنهشامحدثنيلك،قاالماأدري

بريــرةاشـتري أنوسـلم ــ وآلـه ـــعليـه اهللاصـلى اهللارسـول أمرنـي 

.باطلوالشرطجائزالبيعفأعتقها،

مـا : فقـال صاحباه،قالبمافأخبرتهشبرمةابنإلىتفعد: قال

عـن دثـار بنمحارببنكداحبنمسعدحدثنيلك،قاالماأدري

وشـرط بعيـراً وسـلم  ــ وآلـه  ــ عليـه اهللاصـلى النبـي بعث: قالجابر

.)١()!جائزوالشرطجائزالبيعالمدينةإلىحمالنه

لنـا يعـرض وجمعهماوالسنةالكتابأمرعنالنظرغضوبعد

إلـى وسـلم وآلـه عليـه اهللاصـلى النبـي أشـار هل: وهوآخرشكالإ

أحكامها؟استنباطوكيفيةالمستجدةالحوادث

واالستحــسانالقيــاسهنــاكبــأنذلــكعلــىســيجابولربمــا

المـصادر هـذه إلـى يرجعـون فالعلماءالتشريع،مصادرمنوغيرهما

.المستحدثةالمسائلأحكامالستنباط

)١(
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٣٧...................................................السنة منوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

الـصفة المصادرهذهاكتسبتأينفمنمحله،فيإشكالناويبقى

لـسان علـى تـرد لـم فهيوالسنة؟كالكتابعليهايعتمدوصارالشرعية

يقـس ولـم نبيـه علىاهللاينزلهاوسلم ولم وآلهعليهاهللاصلىاهللارسول

:اهللا تعالىقالكماكانبليستحسن،ولموسلموآلهعليهاهللاصلى

P01234O)١(.

دوراًواجتهـاده لرأيهوسلم يرى وآلهعليهاهللاصلىيكنولم

:تعالىقالالتشريع،في

P¸¹º»¼½¾¿ÀÁ
Â...O)٢(.

يقـل ولـم اهللايريـه بمايحكموسلموآلهعليهاهللاصلىفالنبي

.استحسنتهوبماقستهوبمارأيتهبما

اء،العلمـ بـين خالفمحلُّهذهالتشريعمصادرأنوالمالحظ

الحنابلـة بعكـس القيـاس، علىاالعتمادفيأفرطواقدالحنفيةفتجد

مطلقـاً، أنكـروه فقـد الظـاهر أهـل أمـا قلـيالً، إالّيعتمـدوه لـم الذين

)١( 
)٢( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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ــشافعيةوأنكــر الــشافعي وأنكــرالمرســلة،المــصالحوالمالكيــةال

.)١()شرعفقداستحسنمن(: عنهوردفقداالستحسان

مــصادرضـمن مـن ... الستحـسان واالقيـاس وجـود ولنفتـرض 

لمعالمهـا كامـل بيـان إلـى تحتاج هـذه المـصادر    أالولكنالتشريع،

البيـان تـأخير يجـوز الأنّـه : أُصـولياً تقرروقدعملياً؟تطبيقهاوكيفية

عليـه اهللاصلىالنبيبموتمتحققالحاجةووقتالحاجة،وقتعن

معـالم يبـين ولـم وسـلم وآلهعليهاهللاصلىالنبيوماتوسلم،وآله

.عملياًالمواردبعضيطبقولمالمصادرهذه

صـلى النبـي إلـى اإلسالملمستقبلالسلبيةالرؤيةهذهنسبةإن

بالنبيوطعنواالكتاببعضمنهانفذثغرةكانتوسلموآلهعليهاهللا

.وسلم واإلسالموآلهعليهاهللاصلى

تــواليلــىعاإلســالميالمجتمــعكــان(: فــوزيإبــراهيمقــال

علـى للنـاس تـشرع التـي الالزمـة التشريعيةالسلطةمنخالياًالعصور

.)٢()المستجدةالزمنيةحاجاتهمالدوام

)١( 
)٢( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٩...................................................السنة منوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

وسـلم وآلهعليهاهللاصلىالنبيأنولو(: ريةأبومحمودوقال

وعنــيالقــرآن،بكتابــةعنــيكمــاالحــديث،بكتابــةعنــيقــدكــان

عليـه اهللاصـلى الرسـول اديـث أحلجاءتبكتابته،بعدهمنالصحابة

اسـمه منهـا شـيء وليسومعناها،لفظهافيمتواترةكلهاوسلموآله

غيـر والضـعيف، اسـمه شـيء والحـسن، اسـمه شـيء والصحيح،

النبـي زمـن معروفـاً يكـن لـم ممـا اخترعوهـا، التياألسماءمنذلك

فـي الخالفيرتفعكانوبذلكوسلم وصحابته، وآلهعليهاهللاصلى

ووضـع صـحته، عنالبحثأعباءالعلماءكاهلعنوينحطقيقته،ح

عــنوالبحــثالحــديثعلــومفــيصــنفتالتــيالكثيــرةالمؤلفــات

وغيـر والتعـديل والجـرح والـضبط العدالـة حيـث مـن الرواةأحوال

بيـنهم اختالفالواحد،نهجعلىيسيرونالدينفقهاءوكانذلك،

ــي ــلهف ــاينوالأص ــونإذ... تب ــتهتك ــامأدل ــواترةكله ــالقرآنمت ك

أبـواب فـتح الـذي الغالـب، الظـن سـموه بمـا يأخـذون فـال الكريم،

يـزال الوممـا وفرقـاً مـذاهب وجعلهـا األمةصفوفوفرقالخالف

.)١()اليومبعدماوإلىاليومإلىبينهمأمره

)١( 
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األخةالحجة

جعـل وسـلم وآلـه عليـه اهللاصلىالنبيأنإلىالبعضيذهب

القــرآنبنقــليقومــونحيــثبعــده،مــنلألجيــالمرجعيــةأصـحابه 

لواحـد نشيركثيرةإشكاالتالقولهذاوتحيطبعدهم،لمنوالسنة

.)١(منها

النبـي قـال : عبـد اهللا  قـال : قـال وائـل، أبيعنالبخاريأخرج

:وسلمـوآلهـعليهاهللاصلى

ــرطكمأنــا« ـرفعناحلــوض،علــىَف ليـمــنكمرجــالإيل
ــاوهلمأهويــتإذاحتــى ــأقول  ألن ربأي: اختلجــوا دونــي، ف

.)٢(»بعدكما أحدثواال تدري: فيقولأصحابي،

عليـه اهللاصلىاهللارسولقال: قالعبد اهللا، عن(مسلموأخرج

:وسلموآله

ــازعناحلــوضعلــىفــرطكمأنــا« ــمأقوامــاًوألن ألغلــنبث
.»أصحابيأصحابي! ربيا: فأقولعليهم،

)١(
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٤١...................................................السنة منوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

.)١()بعدكأحدثواماريال تدإنك: فيقال

وآلـه عليـه اهللاصـلى للنبـي يقـال للبخـاري أُخرىروايةوفي

.)٢()القهقرىأدبارهمعلىارتدواإنهم...(: وسلم

فـي الـصحابة منجماعاتدخولفيصريحةاألحاديثهذه

التفـسير وهـذا والمرتـدين، بالمنـافقين المفـسرون فـسرها وقـد النار،

.)٣(األحاديثلمعطياتمخالف

النبيبعدواالرتدادحداثاإلهيالنارفيالصحابةدخولفعلّة

وإنّماأصالًيسلملمألنهيرتدالوالمنافقوسلم،وآلهعليهاهللاصلى

للمنـافقين إحـداث أيالتاريخلنايذكرالوكذلكباإلسالم،تظاهر

!)٤(لهمتحركأيوالوسلموآلهعليهاهللاصلىالنبيوفاةبعد

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤(



 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٤٢

فـي يحـدثوا لمالمرتدينبأنعليهيردمرتدون،بأنّهملوالقو

، »مـنكم رجـال «:وسـلم وآلـه عليـه اهللاصـلى النبـي وقـول اهللا،دين

.)١(»ويعرفوننيأعرفهم«

وآلـه عليـه اهللاصـلى النبـي حـول كـانوا ممـن أنّهمعلىدليل

كثـرتهم، علىودليله .»أقواماً«وقولهوالمدينة،مكةأهلمنوسلم

إالّمـنهم يبقـى والالنـار الـصحابة دخـول علـى تـنص روايةوهناك

:القليل

:وسلموآلهعليهاهللاصلىالنبيعنهريرةأبيعن

مـن رجـل خـرج عرفتـهم إذاحتىزمرة،فإذاقائمأنابينما«
.هلم: قالوبينهم،بيين

أين؟: قلت

ارتـــدواإهنـــم: قـــالشــأهنم؟ ومـــا: قلـــتوا،النـــارإىل: قــال 
إّالمنــهمخيلــصأراهفــالالقهقــرى،أدبــارهملــىعبعــدك

.)٢(»النعممهلمثل

)١( 
)٢(
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٤٣...................................................السنة منوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

نإأيهامـل، واحـدها اإلبـل، ضـوالُّ : الهمـل (: األثيرابنقال

.)١()الضالةالنّعمقلةفيقليلمنهمالناجي

إالمـنهم يبقـى والالنـار الصحابةدخولفيصريحنصفهذا

.القليل

الكتـاب لنـا يحفظـون يـة مرجعقبـولهم يمكنكيفهذافبعد

إلىاختيارهمأمرنسبواأنّهموالغريبالناس؟إلىوينقلونهماوالسنة

:يقولأنهوسلم معوآلهعليهاهللاصلىالنبي

.»النعمهملمثلإّالمنهمخيلصأراهفال«

النبـي بتـرك تـزعم التـي النظريةهذهضعفلنايظهرسبقمما

وعدموالصدورالصحففيمفرقاًنوسلم القرآ وآلهعليهاهللاصلى

وحاشـا صـحابته، إلىالناسوإرجاعكتابتهاعنوالنهيللسنةجمعه

.السلبيالموقفهذامنوسلموآلهعليهاهللاصلىالنبي

)١(
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٤٧

اإلجيابيوسلموآلهعليهاصلىالنيبموقف

دعوتهمنيجابياإلوسلموآلهعليهاهللاصلىالنبيموقفإن

مراحلبثالثيمر.

القرآنجمع: وُّـاألاِّـرحلة

وسـلم وآلـه عليـه اهللاصـلى النبـي شرعالقرآننزولبدأحين

عليهطالبأبيبنعليعلىالنازلةاآلياتيمليكانحيثبتدوينه،

:بخطهفيكتبهاالسالم

:الشأنهذاالسالم فيعليهعلياإلمامقال

آيــةوســلموآلــهعليــهاصــلىالرســوعلــىنزلــتفمـا «
ــرآنمـــــن ــيوأمالهـــــاأقرأنيهـــــاإّالالقـــ فكتبتـــــهاعلـــ
.)١(»خبطي

)١( 
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٤٨

آيـة آخـر حتّـى الـسطور فـي القـرآن جمـع عمليـة واستمرت

كـان آيـة آخروبتدوينوسلم،وآلهعليهاهللاصلىالنبيعلىنزلت

بعـض يـدونون الصحابةكانوقدواحد،كتابفيمجموعاًالقرآن

.التدوينبهذامقارنةناقصاًتدويناًكانولكنهالسور

العمـل بهـذا قيامـه فـي وسـلم وآلـه عليهاهللاصلىالنبيإن

والنسيان،الضياعمندعوتهلحفظالضماناتأولوضعقديكون

خاللمناإلسالممعرفةالناسيستطيعوالكافياًليسهذاولكن

وسـلم بخطـوة   وآلـه عليـه هللاصـلى النبيقاملهذاوحده،القرآن

.أُخرى

السنةتدوين: الثانيةاِّـرحلة

النبـي شـرع وقدالتشريع،مصادرمنالثانيالمصدرهيالسنة

وكـان القـرآن، جمـع مـع تزامنـاً وسلم بتـدوينها  وآلهعليهاهللاصلى

وعليوسلموآلهعليهاهللاصلىالنبيبينمشتركاًعمالًالسنّةتدوين

وسـلم وآلـه عليـه اهللاصـلى كـان حيـث السالم،عليهطالبأبيبنا

وآلـه عليـه اهللاصـلى النبـي وبوفـاة السالم يكتـب،  عليهوعلييملي

أودعهـا وقـد كتـب عـدة أوكتـاب فيمجموعةالسنةوسلم كانت 
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٤٩.....................................................اإلجيابيوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

عنـد الـسالم فكانـت   عليهمبيتهأهلوسلموآلهعليهاهللاصلىالنبي

.السالمعليهطالبأبيبنعلي

بأديموسلموآلهعليهاهللاصلىاهللارسولدعا(: سلمةأمقالت

وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول يزلفلمعنده،طالبأبيبنوعلي

.)١()وأكارعهوظهرهاألديمبطنمألحتىيكتبوعلييمليوسلم

علـي صـحيفة أوبالجامعـة السنةيحويالذيالكتابوعرف

:السالمعليه

جعفـر الـصادق    اهللاعبـد أبـي علىدخلت(: قالبصيرأبيعن

أحـد ههنامسألة،عنأسألكإنيفداكجعلت: لهفقلتالسالمعليه

بيتوبينبينهستراالسالمعليهاهللاعبدأبوفرفع: قالكالمي؟يسمع

:قالثمفيهفأطلعآخر

.»لكبداعماسلحممدأبايا«

اهللارسـول أنيتحـدثون شـيعتك إنفـداك جعلـت : قلت: قال

بـاب؟ ألـف منهلهيفتحباباالسالمعليهعلياعلموآلهعليهاهللاصلى

:فقال: قال

)١( 
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٥٠

عليـه عليـا وآلـه عليـه اصـلى ارسـول علـم حممـد أبـا يا«
.»بابألفبابكلمنيفتحبابألفالسالم

ثـم األرضفـي سـاعة فنكـت : قـال العلم،واهللاهذا: قلت: قال

:قال

.»بذاكهوومالعلمإنه«

:قالثم: قال

.»اجلامعة؟مايدريهمومااجلامعةعندناوإنحممدأبايا«

:قالالجامعة؟ومافداكجعلت: قلت:قال

اصــلىارسـول بـذراع ذراعـا سـبعون طوهلـا صـحيفة «
فيهــابيمينــه،علــيوخــطفيــهفلــقمــنوإمالئــهوآلــهعليــه

حتـى إليـه النـاس حيتـاج شـيء وكـل وحـرام حـالل كل
.»اخلدشيفاألرش

:فقالإليبيدهوضرب

.»حممد؟أبايايلتأذن«

: قـال شـئت، مـا فاصـنع لـك أنـا إنمـا فـداك جعلت: قلت: قال

:وقالبيدهفغمزني
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٥١.....................................................اإلجيابيوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

.»ـمغضبكأنهـهذاأرشحتى«

:قالالعلمواهللاهذا: قلت: قال

.»بذاكوليسلعلمإنه«

:قالثمساعة،سكتثم

.»اجلفر؟مايدريهمومااجلفرعندناوإن«

:قالالجفر؟وما: قلتقال

ــاءوعلـــموالوصـــيني،النبـــينيعلـــمفيـــهأدممـــنوعـــاء« العلمـ
.»إسرائيلبينمنمضواالذين

:قالالعلم،هوهذاإن: قلت:قال

.»بذاكوليسلعلمإنه«

:قالثمساعةسكتثم

مـا يدريهموماالسالمعليهافاطمةملصحفعندناوإن«
.»السالم؟هاعليفاطمةمصحف

:قالالسالم؟عليهافاطمةمصحفوما: قلت: قال

فيهماوامرات،ثالثهذاقرآنكممثلفيهمصحف«
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٥٢

.»واحدحرفقرآنكممن

:قالالعلمواهللاهذا: قلت: قال

.»بذاكهوومالعلمإنه«

:قالثمساعةسكتثم

أنإىلكـائن هـو مـا وعلمكانماعلمعندناإن«
.)١(...)»ةالساعتقوم

كتابـان والجامعةالجفر: (قال حاجي خليفة نقال عن ابن طلحة  

وهـو ـعليه السالم  ـطالبأبيبنعلياإلمامذكرهأحدهماجليالن

ــ عليـه اهللاصـلى اهللارسولاسرهواآلخرالمنبرعلىبالكوفةيخطب

طريقـة علـى متفرقـة حروفـا علـي فكتبـه بتدوينهوأمرهوسلمـوآله  

بـين فاشـتهر البعيـر جلدمنصبغقدرقفييعنىجفرفيمآدسفر

.)٢()واآلخرينلألولينجرىمافيهوجدألنهبهالناس

التـي الكتـب أكبـر مـن بالجامعـة عـِرف الـذي الكتـاب وهذا

علماءمنواحدغيرعنهاالسالم ونقلعليهمالبيتآلبحوزةكانت

)١( 
)٢( 
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٥٣.....................................................اإلجيابيوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

.امعالجكتابهآخرفيسعدابن:أمثالالسنةأهل

بثمانورواهاالصحيح،منمواضعثمانيةفيذكرهاالبخاري،

.طرق

فـي عنهـا نقـل مـا جمـع المطلـب، عبدفوزيرفعتالدكتور

اهللارسـول عـن طالـب أبـي بـن علـي صحيفة(بـعنونهمستقلكتاب

.)١()فقهيةتوثيقيةدراسة: وسلموآلهعليهاهللاصلى

إالّالـسالم عليـه عليلصحيفةالسنيةالكتبِذكْرمنوبالرغم

لصحيفةاليسيرالبيانهذايكونقدبلالبيان،منحقّهاتعطهالمأنّها

مذهبيـة، وأخـرى سياسـية ألسبابوتزويرظلمالسالم فيه عليهعلي

:قليالًعندهاونقفالبخاريرواهاالتيالروايةهذهولنأخذ

لسالم اعليهـلعلي قلت(: قالجحيفة،أبيعنالبخاريأخرج

:كتاب؟ قالعندكمهل:ـ 

ــابإّالال،« ــمأوا،كتـ ــهفَهـ ــلٌ،أعطيـ هـــذه يفمـــاأورجـ
.»الصحيفة

:الصحيفة؟ قالهذهفيفما: قلت: قال

)١( 
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٥٤

.)١()»بكافرمسلميقتُلوالاألسري،وفكاكالعقلُ،«

كـان أنّـه نـذكرها لـم أخـرى وروايـات الروايةهذهمنيفهم

البيـت آلامتالكوحقيقةأهميةحولالناسبينيدورتساؤلٌهناك

عليـاً يـسأل أنجحيفـة أبـا دعـا ممـا ال،أمخاصاًكتاباًالسالمعليهم

صـحيفة عنـدهم أنّهاإلماموأجابهكتاب؟عندكمهل(: السالمعليه

.)اهللاكتابعنفضالً

ــد ــفتوق ــةوص ــصحيفةالرواي ــشكلال ــهب ــيصفي ــرتنق ألمي

.السالمعليهالمؤمنين

المـسائل هـذه فيهـا صـحيفة الـسالم عليـه علـي يحمـل ماذافل

الـسالم عليـه عندهكانتأّنهوالواقعذلك؟منالحكمةوماالثالث؟

.كبيرةصحيفة

لهـذه دقيـق وصـف الـسالم علـيهم البيـت أهـل أحاديثوفي

:الصحيفة

عليـه البـاقر اإلمـام عـن (بـسنده، ،هبابويـ ابـن أبو الحسن روى

:قالالسالم،همعليآبائهعنالسالم

)١( 
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٥٥.....................................................اإلجيابيوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

عليهاملؤمننيألمريوسلموآلهعليهاصلىارسولقال«
.عليكأمليماأكتب: السالم

النسيان؟عليوختافا،نيبيا: فقال
ادعـــوتوقـــدالنـــسيان،عليـــكأخـــافلـــست: فقـــال

ــن،ينـــسيك،والحيفظـــكأنلـــك ــبولكـ أكتـ
.لشركائك

ا؟نيبياشركائي،ومن: قلت: قال
.)١()»...ولدكمناألئمة: قال

عنـد عتيبـة بـن الحكـم مـع كنت(: قالالصيرفي،عذافروعن

عليـه جعفـر أبـو وكـان يسأله،فجعلالسالمعليهـالباقر  ـجعفر  أبي

.شيءفيفاختلفامكرماً،لهالسالم

:السالمعليهجعفرأبوفقال

.»السالمعليهعليكتابفأخرجقمبينيا«

أخرجحتّىينظروجعلففتحه،عظيماً،مدروجاًكتاباًأخرجف

.المسألة

)١( 
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٥٦

:السالمعليهجعفرأبوفقال

اصــلىارســولوإمــالءالــسالمعليــهعلــيخــطهــذا«
.»وسلموآلهعليه

وأبوةوسلمأنتاذهبمحمدأبايا: وقالالحكم،علىوأقبل

عندمنهأوثقالعلمتجدونالفواهللاوشماالًيميناًشئتمحيثالمقدام

.)١()السالمعليهجبريلعليهمينزلكانقوم

وسـلم  وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسولدعا(: سلمةأمقالت

عليهاهللاصلىاهللارسوليزلفلمعنده،طالبأبيبنوعليبأديم

وظهـره األديـم مـأل بطـن   حتـى يكتـب وعلـي وسـلم يملـي   وآله

.)٢()وأكارعه

وضعقديكونلسنتهوسلموآلهعليهاهللاصلىيالنبوبتدوين

الالـسنّة وتـدوين القـرآن جمـع ولكندعوته،لحفظالثانيالضمان

مــدعاةاألمــةبأيـدي والــسنةالقـرآن فتركــهالـدعوة، لحفــظيكفـي 

وتوضـيح والـسنة القـرآن بيـان تستطيعالفاألمةوالفرقة،لالختالف

)١( 
)٢( 
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٥٧.....................................................اإلجيابيوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

أمتـي اخـتالف (وحـديث ليقـين، واالجـزم علـى قائمـاً بياناًداللتهما

األلبـاني يقـول كماحديثفيه،البعضعلينايحتجقدالذي)رحمة

أنفـي المحـدثون جهـد ولقدله،أصلال(: فيهقالفقدله،أصلال

.)...يوفّقوافلمسندعلىلهيقفوا

عنـد بمعـروف ولـيس (: قـال أنـه الـسبكي عـن المناويونقل

الـشيخ وأقره)ضعيفوالصحيحسندعلىلهأقفولمالمحدثين،

.)١())٩٢/٢ق(البيضاويتفسيرعلىتعليقهفياألنصاريزكريا

.)٢()مكذوبباطل(: حزمابنفيهوقال

عليـه اهللاصـلى النبـي حيـاة فـي واحداًكاناهللاحكمأنفكما

كـانوا النـاس أنوكمـا مماته،بعديكونأنيجبوسلم فكذا وآله

يجـب فكذاالدينيةومسائلهممشاكلهمحللالنبيلشخصيرجعون

ــ الـوحي عـدا مـا ــ بمهامـه ويقـوم عنـه ينـوب مـن النبييخلفأن

هـذا تحقيـق أجـل ومـن واحـداً، اهللاحكـم ويبقىإليهالناسويرجع

.ثالثةخطوةوسلموآلهعليهاهللاصلىالنبياتخذالهدف

)١( 
)٢( 
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٥٨

السالمعليهمالبيتآلمرجعيةإعالن: الثالثةاِّـرحلة

وأحـس أجلـه بـدنو يشعروسلموآلهعليهاهللاصلىالنبيكان

وسـلم وآلـه عليـه اهللاصلىوكانالوداع،حجةفيبذلكالمسلمون

المسيرةلمواصلةكافيينغيرلهمامبيندونوالسنةالكتابأنيعلم

مـرأى علـى الـوداع حجـة فـي أعلـن لـذلك ابتـدأها، التـي المباركة

الــسالمعلــيهمالبيــتأهــلمرجعيــةالحجــاجمــناأللــوفومــسمع

.)١(والسياسيةالفكرية

وبعـدة صـحيحه فـي التاريخيـة الوصيةهذهمسلملنانقلوقد

صلىاهللارسولقام(:ـ   الحديثرواةأحدـأرقمبنزيدقال: طرق

مكــةبــينخُمــاًيــدعىبمــاءخطيبــاًفينــاوســلم يومــاًوآلــهعليــهاهللا

:قالثموذكَّر،ووعظعليهوأثنىاهللافحمدوالمدينة

ــا« هــاأالبعــدأمأيــاالنــاس ــأتيأنيوشــكبــشرأنــافإنّم ي

)١(
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٥٩.....................................................اإلجيابيوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

ــافُأجيـــب،ربـــيرســـول ــنيفـــيكمتـــاركوأنـ ــا: ثقلـ أوهلمـ
ــاب ــهاكتــ ــوراهلــــدىفيــ ــذواوالنــ ــابفخــ ابكتــ

.»بهواستمسكوا

:قالثمفيهورغّباهللاكتابعلىفحثّ

أذكــركمبـييت، أهـل يفاأذكــركمبـييت، وأهـلُ «
أذكركمبييت،أهليفا١()»بييتأهليفا(.

:ـوصححهـالحاكمومستدركالترمذيصحيحوفي

ــافـــيكمتـــاركإنـــي« تـــضلوالـــنبـــهمتـــسكتمإنمـ
ممدودحبلاكتاب: اآلخرمنأعظمأحدمهابعدي

حّتـى يتفرقـا لـن بـييت، أهـل وعرتتـي األرض،إىلالسماءمن
.)٢(»فيهماختلفونينكيففانظروااحلوض،يعليردا

صـحابياً،  وثالثـون خمـسة النبـي عـن الحـديث هذاروىلقد

)١(


)٢(
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٦٠

سـامي المنـذر أبـو الشيخوعده البعض من األحاديث المتواترة، قال     

ــهالمــصري فــي البحــث) العتــرةحــديثفــيالعطــرةالزهــرة: (كتاب

صـحابة مـن سـبعة عـن المطهـرة العتـرة حديثثبوتوبعد: (الثالث

ثالثـين مـن أكثرومنوسلم،ـوآله  ـصلى اهللا عليه  اهللارسولسيدنا

معنــىمــنعلمنـاه ومــافيهـا، للــشكمجــالالالتـي وصــحتهطريقـاً، 

نقلـة وعـدد المتـواتر، وأقـسام المتـواتر، وشـروط والمتـواتر، التواتر

إن: نقـول أنيمكننـا المتـواتر، وإفادةالمتواتر،نقلةوصفةالمتواتر،

كمـا معنـوي تـواتره وانالتـواتر، حـد بلغقدالمطهرةالعترةديثح

نـص فـي تخلّـف مـا والعترة،الكتاب: لفظأنعنفضالوهذانقلنا،

مـن المـشترك القـدر هذا ـالسيوطيكالمحسبـفيكونسبق،مما

.))قطعامتواترـوعترتياهللاكتابـالحديث

ــروصــححه ــنكثي ــاءم ــنهمالحــديث،علم ــاكمال: م ــيح ف

مجمـع فـي الهيثمـي المـستدرك، تلخـيص فـي الـذهبي المستدرك،

وابـن الـصغير، الجامعفيوالسيوطيتاريخه،فيكثيروابنالزوائد،

مرات، وبالرغم من تعصبه المقيـت      عدةالسنةمنهاجفيذكرهتيمية

ومحاولة صرف الحديث لظاهر معنـاه إال أنـه احـتج بلفـظ الترمـذي           
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٦١.....................................................اإلجيابيوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

ــاع ا   ــة إجم ــى حجي ــرة،عل ــححهلعت ــنوص ــرينم ــانيالمعاص األلب

الـسلفي، إذ خرجـه تخريجـا كـامال ورد علـى مـن حــاول       المحـدث 

ــال  ــه، إذ ق ــن ب ــه: (الطع ــذيأخرج ــي؛ ٣٠٨ص،٢ج: الترم :والطبران

جابرعنأبيهعنجعفرعناألنماطيالحسنبنزيدعن،)٢٦٨٠ح

فـي وسـلم ـوآلـه   ــ عليهاهللاصلىاهللارسولرأيت: قالاهللاعبدبنا

: يقـول فـسمعته ،يخطـب القـصواء ناقتـه علـى هوو ،عرفةيومحجته

بـن زيـد و ،الوجـه هـذا مـن غريـب حـسن حـديث (: قالو ،فذكره(

.)العلمأهلمنواحدغيروسليمانبنسعيدعنهروىقدالحسن

فـي حبـان ابـن ذكـره و ،الحـديث منكـر ،حـاتم أبوقال: قلت

.)ضعيف(: الحافظقالو،)الثقات(

بنزيدحديثمنشاهدالهفإن،صحيحالحديثلكن: قلت

خطيبافينايوماوسلمـوآله ـعليهاهللاصلىاهللارسولقام(: قالأرقم

ووعظ،عليهأثنىو ،اهللافحمد،المدينةو مكةبين) خما(يدعىبماء

:قالثم،وذكر

يــأتيأنيوشــك،بــشرأنــافإمنــا،النــاسأيهــاأال،بعــدأمــا«
ــول ــيرسـ ــا،أجيـــبفربـ ــيكمتـــاركوأنـ ــنيفـ ــا،ثقلـ أوهلمـ
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٦٢

وأخـذ بـه استمـسك من(النورو اهلدىفيه،اكتاب
ــه ــانبـ ــدىعلـــىكـ ــأهومـــن،اهلـ ــلأخطـ فخـــذوا،)ضـ

.»بهواستمسكوا،ابكتاب

:قالثم،فيهرغبواهللاكتابعلىفحث

أذكــركم،بـييت أهـل يفاأذكــركم،بـييت وأهـل «
أذكركم،بييتأهليفا١()»بييتأهليفا(.

ربيعةبنعليطريقمنثم أخرج أحمد والطبراني والطحاوي 

مـن خـارج أوالمختـار علـى داخـل هـو و أرقـم بنزيدلقيت(: قال

:يقولوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولأسمعت: لهفقلت،عنده

،نعــم: قــال؟»)عترتــيواهللاكتــاب(الثقلــينفــيكمتــاركإنــي

. )٢()الصحيحرجالرجاله،صحيحإسنادهو

)١(

 

)٢(
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٦٣.....................................................اإلجيابيوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

الخدريسعيدأبيعنالعوفيعطيةحديثمنآخرشاهدو

إنمـا فـيكم تركـت إنـي ) و،فأجيبأدعىأنأوشكيإن: (مرفوعا

كتـاب ،اآلخرمنأكبرأحدهما،الثقلين،بعديتضلوالنبهأخذتم

أال،بيتــيأهـل عترتـي و،األرضإلـى الــسماءمـن ممـدود حبـل اهللا

.)١(الحوضعلييرداحتىقايتفرلنإنهماو

بنعمروو.الذهبيوافقهو،صححهوالحاكمعندعباسابنو

.١١٠وص،٢٤ص،٢ج: العلمبيانجامعفيالبرعبدابنعندعوف

يقـوي فبعضها،ضعفمنتخلوالمفرداتهاكانتإنو هيو

مـن قويـا شـاهدا لـه وجـدت ثـم ،عبـاس ابنحديثخيرهاو ،بعضا

طريقمناآلثارمشكلفيالطحاويأخرجه. بهمرفوعاعليحديث

علـي بـن عمـر بنمحمدعنكثيربنيزيدحدثنا: العقديعامرأبي

.)بيتيأهلو ،بأيديكماهللاكتاب... (: بلفظمرفوعاعليعنأبيهعن

)١(
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يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٦٤

محرفأنهالظنغالبو ،أعرفهفلمكثيربنيزيدغيرثقاترجالهو

.)١(أعلماهللاو.الناسخأوالطابععلى

الـصواب أنو ،أحـدهم علـى انقلبلعلهأنهالبالفيخطرثم

،الرجالكتبإلىرجعتأنبعدذلكمنتأكدتثم،زيدبنكثير

بنمحمدعنالرواةفيو ،العقديعامرشيوخفيذكروهفوجدتهم

.توفيقهعلىهللافالحمد،عليبنعمر

صمعاأبيابنعندالصوابعلىرأيتهحينتأكداازددتثم

)١٥٥٨.(

بنالقاسمعنالربيعبنالركينعنشريكيرويهآخروشاهد

.)٢(بهمرفوعاثابتبنزيدعنحسان

)٣(الهيثمـي قـال و ،المتابعـات و الشواهدفيحسنإسنادهذاو

!ثقاتورجالهالكبيرالمعجم فيالطبرانيرواهأيضا، و

)١( 
)٢(

 
)٣( 
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٦٥.....................................................اإلجيابيوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

!جيدإسنادهو،أحمدرواه: )١(آخرموضعفيوقال

مـن أهـاجر أنعليكان،بعيدبزمنالحديثهذاريجتخبعد

سـنة أوائل،العربيةاإلماراتإلىمنهاأسافرأنثم،عمانإلىدمشق

،الطيبينوالدكاترةاألساتذةبعض) قطر(فيفلقيت،هجرية)١٤٠٢(

،الحـديث هـذا تـضعيف فـي مطبوعـة لهرسالةأحدهمإليفأهدى

مـن وذلـك ،الـصناعة بهـذه هـد عحـديث أنـه لـي نتبـي قرأتهـا فلما

.لهذكرتهماناحيتين

المطبوعـة المـصادر بعضعلىتخريجهفياقتصرأنه: األولى

فاتـه و ،عليهالكالمتحقيقفيفاحشاتقصيراقصرلذلكو ،المتداولة

فـضال حـسنة أوصـحيحة بـذاتها هيالتيواألسانيدالطرقمنكثير

بمـا تخريجـه يقابـل ظرنـا لكـل يبـدو كما،والمتابعاتالشواهدعن

... هناخرجته

مــنللحـديث المـصححين أقـوال إلـى يلتفـت لـم أنـه : الثانيـة 

أن: )الحـديث مـصطلح (فـي ذكروهـا التيقاعدتهمإلىوالالعلماء

الفـادح الخطـأ هذافيفوقع،الطرقبكثرةيتقوىالضعيفالحديث

)١( 
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.الصحيحالحديثتضعيفمن

أنرسـالته علـى واطالعـي بـه االلتقاءقبليإلنمىقدكانو

مـن تأكـدت و ،الحـديث هـذا يضعف) الكويت(فيالدكاترةأحد

علـي يـستدرك ،هنـاك اإلخـوة أحـد مـن خطـاب جاءنيحينذلك

ــرادي ــيالحــديثإي ــامعصــحيح(ف ــصغيرالج ــام)ال ٢٤٥٣(باألرق

هذاوأن،ضعفهقدإليهالمشارالدكتورألن) ٧٧٥٤و٢٧٤٥و٢٤٥٤و

!حهتصحيمنياستغرب

ــو ــشاراألخويرج ــهالم ــدأنإلي ــرأعي ــيالنظ ــقف ــذاتحقي ه

خطـأ علىيدلهمافيهيجدفلعله،احتياطياذلكفعلتقدو ،الحديث

للفرقتنبههعدمو ،عليهاعتمادهو استرواحهفيهوخطئهو ،الدكتور

مـن كثيـرا أصابتغفلةهيو ،فيهمتمكنو ،العلمهذافيئناشبين

قـدم لـه وليـست ،المجالهذافيكتبمنلكيتبعونالذينالناس

ــخة ــهراس ــستعاناهللاو.في ــسن  )١()الم ــسيد ح ــق ال ــححه المحق ، وص

.)٢(السقّاف

)١( 
)٢( 
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٦٧.....................................................اإلجيابيوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

مناورة ابن تيمية

معـاً الثقلـين إتباعوجوبفيصريحالحديثأنمنوبالرغم

ــ تيميـة كـابن ــ الـبعض إالّ أن الـسالم، علـيهم البيتوأهلالكتاب

فـي الـذي الحـديث (:قـال مـسلم بروايـة اصطدموعندمافيهشكك

فيـه فلـيس !! قالهقدوسلم ـوآله ـعليهاهللاصلىالنبيكانإذامسلم

:قالولكنالعترة،بإتّباعيأمروهو لمالكتاب،بإتباعالوصيةإالّ

.)١()»بييتأهليفاأذكركم«

النبـي أحاديـث ليـصرف مخيلتـه يعتـصر الذيإنالطبيعيمن

معانيها يقـع  عنالسالمعليهمبيتهأهلفيوسلموآلهعليهاهللاصلى

يقـرنهم فلمـاذا تـذكير، مجـرد األمـر كـان فـإذا المطبـات، هـذه في

:ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـفيقول بالقرآن

ــي« ــاركإنـ حتّـــى «و»يفرتقـــالـــن«و»الـــثقلني فـــيكمتـ
؟»يردا

وكـل تيميـة ابنعلىتردصححها،بروايةاأللبانيأسعفناوقد

عليهاهللاصلىاهللارسولقال: قالثابتبنزيدفعنكالمه،كررمن

)١( 
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:وسلمـوآلهـ

اكتــاببعــدي،مــناخلليفــتنيفــيكمتــاركإنــي«
علــــييــــرداحتّــــىيتفرقــــالـــن وإهنمــــابــــييتأهــــلوعرتتـــي 

.)١(»احلوض

ثم إن ابـن تيميـة نـاقض نفـسه واحـتج بحـديث الثقلـين علـى               

وسـلم ـوآلـه   ــ عليـه اهللاصلىالنبينإ: إذ قال! ترةحجية إجماع الع

وهوالحوض،عليهيرداحتىيفترقالنوالكتابإنها: عترتهعنقال

قـول وهـذا حجـة، العتـرة إجمـاع أنعلـى فيدلالمصدوقالصادق

.)٢()أصحابنامنطائفة

اإلمـام أصـحاب منالعلماءتنازعوقد: (وقال في موضع آخر   

حجـة هـو هـل العترةإجماعوفىالخلفاءإجماعفيوغيرهمأحمد

علـيكم (:قـال النبـي فـإن حجـة كالهمـا أنوالصحيحإتباعهايجب

بهـا تمـسكوا يبعـد مـن المهـديين الراشـدين الخلفـاء وسـنة يبسنّت

).بالنواجذعليهاوعضوا

)١(
 

)٢( 
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ـوآلـه    ـعليهاهللاصلىوقالالسنن،فيصحيححديثوهذا(

:وسلم

وأهنمــايوعرتتــاكتــابلنيالــثقفــيكمتــاركأنــى«
»احلوضعلييرداحتىيفرتقالن

.)١()نظروفيهوحسنهالترمذىرواه

حديث كتاب اهللا وسنتي

فـي صحيح، وقد ورد  هذا الحديث المشهور على األلسن غير     

ابـن وسـيرة ) بالقـدر القولعنالنهيبابالقدر،كتاب(مالكموطأ

!إسنادبدون٤/٢٥١: هشام

أبــيابــنبــسند فيــه،١/٩٣:المــستدرك" فــيلحــاكماوذكــره

:ترجمتهوهذهأويس،

فـي أختـاره ال: قطنـي الـدار ضعيف، وقال : النسائيـفيهـقال

ابـن سـمعت : يحيـى أبيبنأحمدقال: عديابن، وقال  ...الصحيح

.الحديثيسرقانوأبوههو: يقولمعين

المـروزي سلمةبنالنضرسمعت: الضعفاءفيالدوالبيوقال

)١(
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.وهبابنبمسائلمالكعنيحدثكانكذاب،: يقول

بـن يحيـى سمعت: بصرىالدقاقأسامةحدثني: العقيليوقال

.)١(فلسينيساويالأويسأبيبنإسماعيل: يقولمعين

عليـه الكـالم فـي النسائيبالغ: الاللكائيوقال: (حجرابنقال

هؤالءكالمألنلغيرهيبنلممالهبانولعلهتركهإلىيؤديأنإلى

ــهإلــىيــؤولكلهــم خالــهعــنروى: عــديابــنوقــالضــعيف؛ان

: المحلـى فـي حـزم ابن؛ وقال ...أحدعليهايتابعهالغرائبأحاديث

أويـس أبـي ابـن أنمحمـد بـن سيفحدثني: األزديالفتحأبوقال

.)٢()الحديثيضعكان

ةصـح يعنـي الوهـذا أويـس، أبـي بـابن الـشيخان احـتج وقد

.هذاحديثه

عنـه أخرجـا أنهمـا بهمايظنفالالشيخانوأما(: حجرابنقال

.)٣()الثقاتفيهشاركالذي! حديثهمنالصحيحإال

)١( 
)٢( 
)٣( 
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٧١.....................................................اإلجيابيوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

مـن وبالرغمتساهله،منبالرغمالحديثالحاكميصححولم

:وهو) ١/٩٣(لهشاهداجلبه

بـن عيـسى بـن محمـد أنبـأ الفقيـه إسـحاق بـن بكرأبوأخبرنا

موسـى بـن صـالح ثنـا الـضبي عمـرو بـن داودثنـا سـطي الواالسكن

... هريـرة أبـي عـن صـالح أبـي عنرفيعبنالعزيزعبدعنالطلحي

.الطلحيموسىبنصالحوفيه

.بشيءليس: معينابنقال(: حجرابنقال

يكتـب والبـشيء ليـسا موسىابناوإسحاقصالح: أيضاوقال

.حديثهما

.قةبثليس: معينابنعنهاشموقال

.حسنهعلىالحديثضعيف: الجوزجانيوقال

الحـديث منكرالحديث،ضعيف: أبيهعنحاتمأبيابنوقال

...الثقاتعنالمناكيركثيرجدا،

.صالحأبيبنسهيلعنالحديثمنكر: البخاريوقال

.ضعيفحديثه،يكتبال: النسائيوقال
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...الحديثمتروك: آخرموضعفيوقال

.)١(المناكيريرويمتروك،:نعيمأبووقال

.)٢()...ضعيفكوفي(: فيهالذهبيوقال

فيـه األول: بإسـنادين )٤(حـزم وابـن )٣(البيهقيالحديثوروى

الكـالم مروقدالطلحي،موسىبنصالح: فيهوالثانيأويسأبيابن

.فيهما

موســىبــنصــالحفيــهالحــديث بإسـناد البــرعبــدابـن وروى

.)٥(الطلحي

بـن كثيـر حديثمنالمرسلةمالكروايةالبردعبابنووصل

.)٦(جدهعنأبيهعنعوفبنعمروبنعبد اهللا

)١( 
)٢( 
)٣(
)٤( 
)٥( 
)٦( 
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.)١(عبد اهللابنكثيرفيهبسندالحديثوروى

.بشيءليس: معينابنعنهقال

وضـرب الكـذب، أركـان مـن ركن: داودوأبوالشافعيوقال

.حديثهعلىأحمد

بالمتين،ليس: حاتمبوأوقالمتروك،: وغيرهالدار قطنيوقال

.بثقةليس: النسائيوقال

الخصومة،كثيروكانرأيته،: المدنيعبد اهللا بنمطرفوقال

عنأبيهعنله: حبانابنوقال ...منهيأخذأصحابنامنأحديكنلم

يتــابعاليرويـه مـا عامــة: عـدي ابـن وقــال...موضـوعة نـسخة جـده 

.)٢()...عليه

إلـى ينـسبه مـن منهمالسابعة،منيفضع(: حجرابنفيهوقال

.)٣()الكذب

وقـال بـشيء، لـيس الحـديث، منكـر أحمدعنأبو طالب قال

)١( 
)٢( 
)٣( 
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فـي عبـد اهللا  بـن كثيـر حـديث علـى أبـي ضـرب : أحمدبنعبد اهللا 

: أحمدليقال: خيثمةأبووقالالمسند

....شيئاعنهتحدثال

لحـديث اواهي: فقالعنهزرعةأباسألت: حاتمأبيابنوقال

....بقويليس

: سـعد ابـن وقالالمديني،بنعليضعفه: نعيمأبووقال: قلت

.)١()...يستضعفالحديثقليلكان

القاســموأبــو)٢(الــشافعيبكــرأبــوالمــذكورالحــديثوروى

.الطلحيموسىبنصالحالسندينكالوفي)٣(الاللكائي

يقزنـد وهـو عمربنسيففيهبسندالبغداديالخطيبورواه

.)٤(المذكورالطلحيفيهآخروبسندبه،يحتجال

بعـدهم منالعلماءوجاءرواته،وهؤالءالحديثأسانيدفهذه

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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والخطيــب،)٢(األثيــروابــن،)١(كــالبغوي: كتــبهمفــيعــنهمونقلــوه

.)٥(الهنديوالمتقي،)٤(والسيوطي،)٣(التبريزي

:أكثر من واحد من أهل الشأن منهمالحديثضعفوقد

بـن صـالح فيـه ضـعيف سـنده (:قـال حمـدون، سعدأحمد.١

.)٦()...الطلحيموسى

، ١ج: الغيالنيـات (علـى تعليقـه فيقالأسعد،كاملحلمي.٢

.)جداضعيفإسناده(: )٥١٠ص

ــال.٣ ــوازق ــدف ــيأحم ــهفــيزمرل ــىتعليق ــد(عل أئمــةعقائ

.)جداضعيفسنده: قلت(: )السلف

الـشبكة فـي الحـديث أهـل ملتقـى فياألمينمحمدالشيخ.٤

.العنكبوتية

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
)٥( 
)٦( 
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ــشيخ.٥ ــاتمال ــشريف،ح ــيقــالال ــعف ــالمموق ــوماإلس الي

فـي مالـك اإلمـام أوردهالمـذكور الحديث(: قالحيثاإللكتروني،

أهـل بعـض ووصـله ،)٢٦١٨(رقـم متصل،غير) معلقاً(بالغاًالموطأ

)....بعضهايقويماطرقهفيوليستصح،الطرقمنالعلم

صحيح(موضوعالحديثهذاأنإلىالسقافحسنذهب. ٦

، علـى أن هنـاك إشـكاالت عديـدة تـرد            )٢٨٩ص:النبيصالةصفة

).كتاب اهللا وسنتي(على صيغة حديث 

هـذا قـال وسلموآلهعليهاهللاصلىالنبيأنفالروايات تذكر ـ

مـن أكثـر النبـي مـع حـضر أنهوالمالحظالوداع،حجةفيالحديث

وأبـو عبـاس ابـن إالالحـديث يـرو لـم هـذا ومـع إنـسان، ألـف مائة

إنــ الـضالل مـن لألمـة كضمانوالسنةبالكتابالوصيةإنهريرة،

أولئـك مناثنانإالالوصيةهذهيرويالفلمعظيمة،فهيـصحت

!!ألف؟المائة

لـم ومـسلم البخـاري فـيهم بمـا الـستة الـصحاح أصحابإن ـ

صـحيحه فـي بابـا أفردالبخاريأنمنوبالرغمالحديث،هذايرووا

الحديث،هذايوردلمأنهإالوالسنة،بالكتاباالعتصامباب: بعنوان
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اختـار البخـاري أنوالغريـب البـاب، فـي حديثأنسبأنهالعلممع

هـذا يخترلممفِللديه،كانتصحيححديثألفمائةمنصحيحه

!!المهم؟الحديث

تبـاع الاألولالـداعي ووهـ حنبـل بـن أحمدالسلفيةإمامإن ـ

علـى اطالعـه مـن بـالرغم مـسنده فيالحديثهذايرولمالنصوص

!!صحيححديثألفستمائة

ومحمـد القـيم وابـن تيميةابن: السلفيةأئمةكتبيراجعومن

علىيدلكلهوهذاذكر،أيللحديثيجدالمثالالوهابعبدبنا

.إليهالماسةحاجتهممنبالرغمبالحديثهؤالءاعتناءعدم

إلـى بـالرجوع النـاس النبـي فيـأمر الحـديث هذايصحكيف ـ

مسلم؟حديثفيكماكتابتهاعننهيهومعلهاتدوينهعدممعسنته

يرجعـون هلالنبي؟سنةالصحابةغيرمناآلخرونيجدوأين

إرجـاع إنكمـا مخلـدين، ليـسوا فهمهذايمكنوالالصحابة؟إلى

وآلـه عليـه اهللاصـلى فهـو الـسنة، لتـضييع يـؤدي صحابتهإلىالناس

فـي وخاصـة لحظـة أيفـي للمـوت عرضـة صـحابته أنيعلموسلم

عنـدهم يودعهـا كيـف ! عنـدهم؟ سنتهيودعفكيفالقتال،ساحات
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اهللا؟إاليعلمهمالمنافقونوفيهم

عليهاهللاصلىأمرحيناهللارسولعلىردعمرأنالثابتـ من 

بعـده يـضلوا لـن كتابـا لهمليكتبودواةكتفبإحضاروسلموآله

الوهـي )وسنتي(يذكرلمفلماذااهللا،كتابحسبنا: ردهوكانأبدا،

مـن أولهـو عمـر أنشـك فـال الحـديث صـح إنله،تحدياتشكل

!وسنتيبمقولةالعملرفض

علـى الخلفـاء سياسةقامتفقدالحديثصحةافتراضعلى ـ

ــع ــدثمن ــنالتح ــيع ــةالنب ــنومعاقب ــلم ــكيفع ــننهوحــرقذل س

فيعمـد الـضالل منلألمةضماناسنتهالنبييتركفكيفالمجموعة،

بها؟التحدثومنعإخفائهاإلىالخلفاء

الـضالل، مـن لألمـن كـاف غيـر والسنةبالكتابالتمسكإن ـ

أوبطريـق والـسنة بالكتـاب تمـسكها تدعياإلسالميةالفرقفأغلب

.وتائهةمختلفةفهيذلكومعبآخر

هلولكنالتشريع،مصادرمنأساسيمصدرالسنةأنشكال

للناس؟النبيتركهالذياألمةنجاةسبيلهما)والسنةالكتاب(

تـصحيح علـى يـصر الـذي وللفريقالقول،هذاضعفبيناقد
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:يقالصحيحمستنددون" وسنتياهللاكتاب" حديث

عالجمـ فـيمكن )وسـنتي اهللاكتـاب (حديثصحةافترضنالو

لنـا تـرك قـد النبـي فيكـون (وعترتـي   اهللاكتـاب "حـديث وبـين بينه

مـا وهـو العتـرة مناألئمةعندالسنةفتكون،)والعترةوالسنةالكتاب

ــه ــةاإليقول ــال! مامي ــشيخق ــدكتورال ــبال ــبرج ــسلمون: (دي فالم

ـعليـه   اهللاصـلى نبيـه وسـنة اهللاكتابتباعابصريحبشكلمأمورون

دعـوى بـين اآللفقـه لكتـاب تقديمـه مـن ...) تهبيلآووسلمـوآله  

.)١(االنتحالوتهمةاإلهمال

:لعليوسلموآلهعليهاهللاصلىالنبيقال(روايةوفي

.»ووارثيأخيوأنت...«

:ـ عليه السالم ـقال 

.»ا؟نيبيامنكأرثما«

:ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـقال 

.»قبلياألنبياءورثما«

)١( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٨٠

:ـ ليه السالم عـقال 

.»قبلك؟األنبياءورثوما«

:ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـقال

.)١()»نبيهموسنةاكتاب«

:عليبنزيدمسندفي(وجاء

وســنيت اكتــابفــيكمخلفــتإنّــيالنــاسأيهــايــا«
.)٢(»بييتأهلوعرتتي

مـن المرادوهيوسنتي،اهللاكتابروايةوفي(: حجرابنقال

عـن ذكـره فـأغنى مبينةالسنةألنالكتابعلىالمقتصرةديثاألحا

والــسنةبالكتــابالتمــسكعلــىوقــعالحــثأنوالحاصــلذكرهــا،

األمـور بقاءذلكمجموعمنويستفادالبيت،أهلمنبهماوبالعلماء

.)٣()الساعةقيامإلىالثالثة

تباعابقاضفهو)وسنتياهللاكتاب(حديثصحةافترضناولو

)١( 
)٢( 
)٣( 
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سـنة من)بيتيأهلوعترتياهللاكتاب(حديثألنالبيت،أهلأئمة

!تباعهاايجبالتيالنبي

العنـاد ينخرهـا لـم بـصيرة ذيلكـل مبينـاً الحقاتضحوهكذا

.بالفساد

السفينةحديث

:ونصُّه

جنـا ركبـها مـن نـوح سـفينة مثـل فـيكم بـييت أهلمثل«
.»هلكعنهاختلفومن

: مـن كـل وصـححه صحابة،الـ مـن ثمانيـة الحديثهذاروى

تـشريف فياالفصالنهايةفي، والسيوطي )١(المستدركفيالحاكم

: قـال حيـث الشافعيحجروابنالمشكاة،شرحفي، والطيبي )٢(لاآل

.)٣()...بعضاًبعضهايقويعديدةطرقمنجاء(

)١(


)٢( 
)٣( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.......................................................٨٢

حيـث بالكافيالمعروفالمالكييوسفبنمحمدوصححه

علىالمتفقالمشهورالحديث: )لكذعلىويدلك(: لهكالمبعدقال

:نقله

ومــنجنــاركبــهامــننــوحســفينةمثــلبــييتأهــلمثــل«
.)١()»غرقعنهاختلف

.وصححه اإلمام المقبلي واألمير الصنعاني كما يظهر

ابـن مختـصر شـرح فـي الطالـب نجاح(فيالمقبلياإلمامقال

ــابالبيــتأهــلإن(:)الحاجــب ــرداحتــىيفترقــانالوالكت ــي هعلي

كـسفينة بيتـي أهلمثلحديثلهويشهدمعنىتواترتقدالحوض

).غرقعنهاتخلفومننجاركبهامننوح

دون اعتراض منـه عليـه     :كتابهفيالصنعانياألميرعنهنقله ـ١

.)٢(مما يعني موافقته

مائـة مـن أكثـر عشرالرابعالقرنحتّىالحديثهذاروىوقد

.لسنةاأهلعلماءمنعالماًوخمسين

)١(
)٢( 
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أهـل تبـاع اوجـوب فـي أحـد علـى تخفىالالحديثوداللة

.النجاةالسالم لتحصيلعليهمالبيت

األمانحديث

:وسلموآلهعليهاهللاصلىاهللارسولقال

أمـان بييتوأهلالغرقمناألرضألهلأمانالنجوم«
العـــربمــن قبيلــة خالفتــها فـــإذااالخــتالف، مــن ألمــيت 

.)١(»يسإبلحزبفصاروااختلفوا

وهـي الـسماء بنجـوم شبههم: (الحديثشرحفيالمناويقال

والثابتـات والـسيارات والغـوارب الطوالعوهياالهتداءبهايقعالتي

: الترمـذي الحكـيم قالالهالكمناألمانوبهماالقتداءبهمفكذلك

وهـم الـصديقون وهـم بعـده مـن منهاجهعلىخلفهمنهنابيتهأهل

.)٢()اإلبدال

)١(


 
)٢( 
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أمـان النجومحديثأحمدأخرجوكذا: (المقبلياإلماملوقا

فـإذا االخـتالف مـن ألمتيأمانبيتيوأهلالغرقمناألرضألهل

علـم أنصفومن( :قال) إبليسحزبفصاروااختلفواقبيلةخالفتها

.)بمراتباألمةإجماعأدلةمنأقوىالدليلهذاأن

اعتـراض منـه عليـه       دون: كتابـه فـي الصنعانياألميرعنهونقله

.)١(مما يعني موافقته له في االحتجاج به

علــيهم(البيــتأهــلأنفــيصــريحالحــديثفتبــين أن هــذا

.االختالفمناألمةأمان) السالم

قرآنيةنصوص

أورثناثم

:قال تعالى

P3456789:;<
=>?@ABCDE

FGHIO)٢(.

)١( 
)٢( 
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الكـريم القرآنـالكتابأورثاهللاأنإلىالكريمةاآليةتشير

عبادهوجلعزاهللاقسمثمعباده،منواستخلصهماصطفاهمأناساـ

وسـابق ومقتـصد، لنفـسه، ظـالم : إلـى صـفوته مـنهم اصطفىأنبعد

المـذكورة الثالثـة األصـناف نإقـال منبعيداذهبوقدبالخيرات،

إلـى المـصطفين قـسم (فـي الرازيالفخرقالالمصطفون،همباآلية

عائـد ) فمنهم(قولهفيالضمير: نقولألناوالسابق،والمقتصدالظالم

الـضمير عـود ألن) اصطفيناالذين(قولهإلىال) عبادنامن(قولهإلى

.)١()واجبالمذكورينأقربإلى

المـذكورين أقـرب إلـى الضميرعودوجوبمنذكرهماإن

فوكيـ مـصطفى؟ الظـالم يكـون كيفأنهعليهيردولكنصحيح،

الـضمير إنحقائقـه؟ مـن بكثيربجهلهجزمنامعللكتابوارثايكون

العبـاد، أصـناف بقيةإلىرجوعهلكنفعالعبادناإلىيعود) فمنهم(

سـائر قـسم الكتـاب، علمأورثهمالذينالمصطفيناهللاذكرأنفبعد

.المذكورةالثالثةاألصنافإلىعباده

:تعالىكقولههذهواآلية

)١( 
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P@ABCDEFG
HIJKLMNOO)١(.

محمـد أمةهمالمصطفينأنإلىتفسيرهفيكثيرابنوذهب

اهللايــصطفيفكيــفيــستقيم،الوهـذا وســلم،وآلــهعليــهاهللاصـلى 

مكــانالنـار فهـل النـار؟ مـنهم كبيـرا قـسما يـدخل ثـم األمـة جميـع 

.)٢(للمصطفين؟

ــال ــىف ــولأنإاليبق ــصطفيننإنق ــمالم ــاسه ــأن نوخاص

ومعارفـه دقائقـه يـدركون حيـث الكتاب،علموأورثهماهللامأكرمه

قـرن قـد اهللارسولأنعرفناوإذاكنوزه،منشيءعليهميخفىوال

هـم أنهملناسيتبينبعض،عنيفترقانالأنهماوأكدبالكتابعترته

!الكتابعلمورثواالذين

واثلةسمعانهشدادعمارأبيعن(:مسلمروىماهذاويؤكد

:يقولوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولسمعتيقولاألسقعبنا

ــةاصـــطفىاإن« ــدمـــنكنانـ ــلولـ واصـــطفىإمساعيـ

)١( 
)٢( 
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ــشا ــنقريـ ــةمـ ــطفىكنانـ ــنواصـ ــريشمـ ــينقـ هاشـــمبـ
.)١()»هاشمبينمنواصطفاني

خــصثــمقــريش،دونهاشــمببنــيهنــااالصــطفاءفانحــصر

وجعلهـم هاشـم بنـي دونمـن عترتهوسلموآلهعليهاهللاصلىالنبي

علـم ورثـوا الـذين المـصطفون همأنهمهذامنفتبينالقرآن،قرناء

.الكتاب

مجموعة آيات

:تعالىقال

PABCDEF...O)٢(.

.)٣(السالمعليهمالبيتبآلالرواياتفسرتهاهللاوحبل

:تعالىقالالذكر،أهلبسؤالاألمةاهللاأمروقد

P...*+,-/.0O)٤(.

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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.)١(السالمعليهمبيتالآلوهم

:)٢(معهمنكونبأناهللاأمرناالذينالصادقونوهم

PBCDEFGHIO)٣(.

قـول نـزل فحينمـا البريـة بخيرالخطهذاأتباعاهللاوصفوقد

:تعالىاهللا

PBCDEFGHIO)٤(.

:وسلموآلهعليهاهللاصلىاهللارسولقال

.)٥(»وشيعتكأنتهمعلييا«

)١(
 

)٢(
 

)٣( 
)٤( 
)٥(
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النظريتبمقارنة

النبـي بتـرك تـزعم التـي األولـى النظريـة بطالنإثباتلناسبق

وفـي الـصحابة صدورفيمحفوظاًللقرآنوسلموآلهعليهاهللاصلى

لمنجمع،بالتركهاقلأوالسنة،تدوينعنونَهيهالصحف،بعض

.نسخقدالنهيحديثأنإلىيذهب

عنـه نـروي ألننـا ،اهللانبينتصور صدور هذا من أنفال يمكننا 

:قالأنّهوسلموآلهعليهاهللاصلى

ال ليلــها كنــهارها،البيــضاء،احملجــةعلــىتــركتكم«
.)١(»هالكإّالبعديعنهايزيغ

موجــودةكانــتالبيــضاءالمحجــةأنالــنصهــذامــنونفهــم

أنقبلالنص،لهذاوسلموآلهعليهاهللاصلىالنبيقولوقتبالفعل

عبـد بـن عمـر يـأمر أنوقبلالقرآن،بجمعبكرأبيعلىعمريشير

.الحديثبجمعحزمابنالعزيز

عليهـا وسلموآلهعليهاهللاصلىتركهمالتيالبيضاءوالمحجة

أعـرف ألنّهممنهم،اإلسالموأخذالسالمعليهمالبيتآلتِّباعاهي

)١( 
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.والسنةبالكتابغيرهممن

:وسلموآلهيهعلاهللاصلىالنبيقولفيالنظردققناولو

.»...البيضاءاحملجةعلىتركتكم«

:وقوله

.»وعرتتياكتاب... فيكمتركت«

ــان ــقلب ــا،التواف ــديثوأنبينهم ــينالثقلــينح ــصوديب المق

وآلـه عليهاهللاصلىالنبييقولالحديثينكالففيالبيضاء،بالمحجة

.»...تركت«: وسلم

علىالناسوسلمآلهوعليهاهللاصلىالنبييتركأنويستحيل

!والعترةالكتاباتّباعهيالبيضاءفالمحجةمختلفين،طريقين

:المحجةحديثآخركما أن

.»هالكإّالعنهايزيغال«

:السفينةحديثوآخر

.»هلكعنهاختلفومن«

ــ ــك(افكلمت ــك(و)هال ــي)هل ــديثينف ــانالح ــصودتبين المق
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الــسالم علــيهمالبيــتآلســفينةركــوبوهــيالبيــضاء،بالمحجــة

المحجـة علـى يـسر لـم فمـن الـضاللة، مهلكـة مـن بهـديهم والنجاة

!هلكمحمدآلسفينةعنعدلمنأنكماهالكالبيضاء

:البيضاءالمحجةعلىالضوءمنمزيداًتلقيالتاليةوالرواية

وسـلم وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول لنـا خط: قالجابرعن

:فقالخطاً

.»سبيلهذا«

:فقالخططاًخطمث

شــيطانعليهــاإّالســبيلمنــهافمــاالــشيطانســبلهــذه«
ربيرسوليأتيينأنيوشكبشرأنافإمناإليه،الناسيدعو

اكتــابأوهلمــا: الــثقلنيفــيكمتــاركوأنــافُأجيــب،
بــهوأخــذبــهاستمــسكمـن والنــوراهلــدىفيــهعـز وجــلّ 
علىكانوأخطأهتركهومناهلدىعلىكان

أهـــليفعـــز وجـــلّاأذكـــركمبـــييتوأهـــلاللة،الـــض
.»بييت
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PABCDEF...O)٢())١(.

مـع المحجـة حـديث وسـلم وآلهعليهاهللاصلىالنبيقالولو

ينطـق شـخص إلـى النـاس إرجاعوعدموالسنةللكتابجمعهعدم

أنبعدـلتالميذهقالأستاذكحالـحاشاهـلكانالواقعياهللابحكم

الغرفـة هـذه فـي سأترككمـمظلمةوتركهاالدرسار غرفة أنوأطفأ

!هالكفهواالمتحانفييرسبومنكنورهاظالمهاالتي

الوهـم االمتحـان أسـئلة علـى التالميـذ هـؤالء سيجيبكيف

نـصوم، سنـصلي، كيـف القـرن، هـذا مـسلمي ونحـن أكفّهم؟يرون

لنا؟دليلوجودعدممع... نحج

وهـذه عينيـه لحمايةوالرموشحاجباللإلنساناهللاجعللقد

سبحانههللاحجةوجودبضرورةقيستماإذاجداًالبسيطةاألمورمن

لنـا اهللايجعـل أنيعقـل فهـل اإلسـالم، تعـاليم لهـم يبـين خلقهعلى

)١( 
)٢(
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!دينهعلىدليالًلنايضعوالعيوننا،لحفظورموشاًحاجباً

:وسلموآلهعليهاهللاصلىالنبيلقولمصداقاًنجدالولذلك

.»...البيضاءاحملجةعلىتركتكم«

.السالمعليهمالبيتآلمدرسةفيإالّ

البيتآلأئمةسلوكفيويتجسدانمدونان،والسنةفالكتاب

النـاس، أمـام عمليـاً يمـارس حـي واإلسالمالسالم وأقوالهم،  عليهم

النموذجيـة اإلسـالمية الشخصيةلوجودوالقبولللفهمأدعىفيكون

مـن اإلسـالم النـاس يعـرف وبهـذا .اليوميـة الحياةفيأمامهمالماثلة

الحــديثكتــبفــيالنظــرمــنبــدالًالــسالم،علــيهماألئمــةهــؤالء

اإلسـالم أبنـاء بـين الخالفيدبأنمنوبدالً... واألصولوالرجال

.ويقتتلون كما يجري اآلن وجرى عبر التاريخبعضاً،بعضهمويكفّر

هـذه والـدليل كـذا المسألةهذهفيالحكم: ليقوفقيهاًفترى

أنحتّـى تؤيـدني، نفـسها واآليـة كذاالحكمبل: يقولوآخراآلية،

وأصالتها،الفقهيةاألصولوحدةإلىالسنةفقهاءبينوصلالخالف

أنسبنمالكوأجازأنكروه،الظاهروأهلالقياس،بحجيةيقولفهذا

جعلـوا حتّى،...)شرعفقدحسناستمن(: الشافعيوقالاالستحسان،
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.والسنةالكتابمندليلييقولواحدفكلبيص،حيصاإلسالم

جـاء الـذي اإلسـالم يـصبح أنوبـدال مـن   كله،هذامنفبدالً

مـذاهب ــ واحـد واقعـي حكـم عـن يعبـر والـذي ــ للعالمينرحمة

أئمـة خلقـه، علـى حججـاً جعـل اهللا  .. البعضبعضهايعاديوأحزاباً،

الخـوض دونمـنهم، صـافياً اإلسـالم نأخذأنعلينايصعبالهداة،

ــي ــبف ــة،الكت ــداًالمختلف ــنوبعي ــذهع ــداته ــيالتعقي ــوهنالت ت

.الوراءإلىوترجعهمالمسلمين

خـالف فيـه يعرفالمما(: خالّفعبد الوهاب األستاذيقول

لـه وأنسـدى، الناسيتركلمسبحانهاهللاأنالمسلمين،جمهوربين

لحكمةسبحانهأنهغيرالوقائع،منللمسلميحدثماكلفياًحكم

.)١()ةجامعقانونيةموادفيأحكامهكلعلىينصلمبالغة

تركعدمعلىالمسلمينجمهوركلمةاتفقتكيفندريال

مفرقـاً، لكتابهاهللاتركمنعندهمموجودهومامعسدى،عبادهاهللا

وسـلم، وآلـه عليـه اهللاصـلى نبيـه لـسان علىالسنةتدوينعنونهيه

!المستجدة؟بحاجاتهمالناستزودمرجعيةوضعهوعدم

)١( 
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كـل علـى يـنص لـم بالغةلحكمةسبحانهأنه(: قولهوالعجيب

!)جامعةقانونيةموادفيأحكامه

ليطمــئنأحكامــه،كــلعلــىاهللايــنصأنفــيالحكمــةفهــل

تركفيالحكمةأمالتشريعية؟تربيتهوتستقيماهللا،حكمإلىالمسلم

اآلراءتعـدد إلـى يـؤدي الـذي الظـن، علىالمبنيلالجتهادأحكامه

!أتباعها؟بينفيماوالتكفيروالقتالوالمذاهب

والخـالف، األسـتاذ إليهـا أشـار التـي الحكمـة هـي هذهنعم

تكفيـر مـن يعيـشونها زالـوا ومـا المسلمون،عاشهاوقدغيرهايوجد

ومـذاهب فـرق إلـى األمةهذهانقسامأنأجزموأناالبعض،لبعضهم

عليـه اهللاصـلى النبـي تمثـل التـي النخبةإقصاءبسببإالّيحدثلم

النبـي بقـي فلـو بها،سبحانهاهللاخَصَّهمالتيمواقعهمعنوسلموآله

لمـا لـه الناسطاعةمعالقيامةيومإلىحياًوسلموآلهعليهاهللاصلى

خلفـاء النـاس أطـاع لـو وهكـذا ،بيـنهم خالفأوانقسامأيحدث

تمزقتلماالسالمعليهمبيتهآلوسلم من وآلهعليهاهللاصلىالنبي

ليؤلفجاءالذيدينهفيمتنافرةشيعاًوسلموآلهعليهاهللاصلىأمته

.لتشتيتهموليسالناسقلوببين
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مناظرة هشام

الـسالم عليـه الـصادق لينـاظر اإلمـام   الـشام أهلمنرجلأتى

فقـال ـتلميذ اإلمام الصادق  ـالحكم  بنهشاملهفتصدىصحابه،وأ

ألنفسهم؟خلقهأملخلقهأنظرأربكهذايا(: له

.لخلقهأنظرربيبل: الشاميفقال

ماذا؟لهمبنظرهففعل: قال

ويقـيم يتـألفهم يختلفـوا، أويتشتتواالكيدليالًلهمأقام: قال

.ربهمبفرضويخبرهمأودهم

هو؟نفم: قال

.وسلموآلهعليهاهللاصلىاهللارسول: قال

اهللا؟رسولفبعد: هشامفقال

.والسنةالكتاب: قال

االخـتالف رفـع فيوالسنةالكتاباليومنفعنافهل: هشامقال

عنّا؟

.نعم: الشاميقال
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مخالفتنـا فـي الـشام منإليناوصرتَوأنتأنااختلفنافلم: قال

إياك؟

.الشاميفسكت

:السالمعليهعبد اهللابوأفقال

.»تتكلم؟المالك«

ــال ــشاميق ــتُإن: ال ــم: قل ــفل ــذبتُ،نختل ــتُوإنك إن: قل

ــاب ــسنةالكت ــانوال ــايرفع ــتُاالخــتالفعنّ يحــتمالنألنهمــاأبطل

ينفعنـا فلمالحقيدعيمنّاواحدوكلاختلفناقد: قلتُوإنالوجوه،

.ةحجهذاعلىليأنإالّوالسنة،الكتابإذن

:السالمعليهعبد اهللاأبوفقال

.»مليًاجتدهسله«

أنفسهم؟أمأربهمللخلقأنظرمنهذايا: الشاميفقال

.ألنفسهممنهملهمأنظرربهم: هشامفقال

أودهـم ويقـيم كلمـتهم يجمعمنلهمأقامفهل: الشاميفقال

باطلهم؟منبحقهمويخبرهم
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.نعم:هشامقال

هو؟من: الشاميقال

عليـه اهللاصـلى اهللافرسـول الـشريعة ابتـداء فـي أمـا : هشامالق

.)١()...فعترتهالنبيبعدوأماوسلم،وآله

وجـود ينكـرون الـذين خـصومه ألحـد الحكمبنهشاموقال

يجور؟العدلاهللاأنأتقول(:لإلسالممبين

.يجورالعدلهونعم: قال

والجهـاد لمساجداإلىالمشيالمقعداهللاكلّففلو: هشامقال

كـان أتـراه والكتـب، المصحفقراءةاألعمىوكلّفاهللا،سبيلفي

عادالً؟

.ذلكليفعلاهللاكانما: قال

ســبيلعلــىولكـن ذلــك،يفعــلالاهللاأنعلمـت : هــشامقـال 

كانإذاجائراًفعلهفيكانأليسذلكفعللوأنوالخصومةالجدل

أدامه؟إقامةوإقامتهإلىالسبيليكونالتكليفاً

.جائراًلكانذلكفعللو: قال

)١( 
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واحـداً دينـاً العبـاد كلّفعزّ وجلّ اهللاعنفأخبرني: هشامقال

لهـم فجعـل كلّفهـم؟ كمـا بـه يأتواأنإالّيقبلولمفيه،اختالفال

علــىلهــمدليــلالمــاكلفهــمأوالــدين؟ذلــكوجــودعلــىدلــيالً

والكتـب المـصحف ءةقرااألعمىكلفمنبمنزلةفيكونوجوده،

والمساجد؟الجهادإلىالمشيوالمقعد

.بصاحبكوليسدليل،منبدال: قالثمساعةخصمهفسكت

ضـرورة، الحـق إلـى وصـرت شطركتشيع: وقالهشامفتبسم

.)١()التسميةفيإالّوبينكبينيخالفوال

أُمتـه وسـلم بـافتراق    وآلهعليهاهللاصلىالرسولأخبرلقدنعم

والهـذا يعلـم كـان فهـل الجنـة، فيمنهاواحدةفرقة،وسبعينثاًثال

الصحيح؟اهللادينعلىدليالًيضع

.الدليلهماوالسنةالكتاب: قيلإن

فـي العقـول الخـتالف لالخـتالف مدعاةوالسنةالكتاب: قلنا

إضـافة يتعدد،الواحدوهوالشرعي،المقصودنريدونحنفهمهما،

بيتـه وآلالكتاببينربطوسلموآلهعليهاهللاصلىالرسولأنإلى

)١( 
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.بينهماالجمعيلزمناالسالم ولذلكعليهم

.األربعةوالمذاهباألشعري: قيلوإن

ــا ــدةوأي: قلن ــدةتقــصدون؟لألشــعريعقي ــةأعقي أمالمعتزل

رأىقـد كاناألربعةاألئمةمنأحدوالالحديث؟أهلأماألشاعرة

عـن النـاس نهـوا وقـد منـه، وسـمع وسـلم وآلـه عليـه اهللاصلىالنبي

.)١(تقليدهم

ندوناألمــةتــركإنــي النظــامقــصورعلــىيــدلللــشرع،مب

فـي ويجتهـدون تقـع، لـم مسائليطرحونكانوافالفقهاءاإلسالمي،

هـؤالء فهـل االفتراضي،بالفقهالحنفيالفقهواشتهرأحكامها،معرفة

!؟لهياإلالتشريعمننظراًوأبعدأكملالفقهاء

:السالمعليهعلياإلماميقول

»قــائممــناألرضختلــوالبلــىاللــهمــاحبجــة ظــاهراًإم
.)٢(»وبيناتهاحججتبطللئالمستورًاخائفاًأومشهورًا

)١( 
)٢(
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حوار آخر

وجــودينكـرون الـذين العلمـاء ألحــدالحكـم بـن هـشام قـال 

عين؟ألك(:اإلمام

السؤال؟هذاشيءأييا بني: قال

.مسألتيهذه: فقال

.حمقاءمسألتككانتوإنسل: قال

.فيهاأجبني: قال

.سل: فقال

عين؟ألك: فقال

.نعم: قال

بها؟تصنعفما: قال

.واألشخاصاأللوانأرى: قال

أنف؟ألك: قال

.نعم: قال

به؟تصنعفما: قال
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.الرائحةبهأشم: قال

لسان؟ألك: قال

.نعم: قال

به؟تصنعفما: قال

.بهأتكلم:قال

أذن؟ألك: قال

.نعم: قال

بها؟تصنعما: قال

.األصواتبهاأسمع: قال

يدان؟ألك: قال

.نعم: قال

بهما؟تصنعفما: قال

.الخشنمناللينوأعرفبهماأبطش: قال

رجالن؟ألك: قال

.نعم: قال
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بهما؟تصنعفما: قال

.مكانإلىمكانمنبهماأنتقلقال

فم؟ألك: قال

.نعم: قال

به؟فما تصنع: قال

.اختالفهاعلىوالمشاربالمطاعمبهأعرف: قال

قلب؟ألك: قال

.نعم: قال

به؟تصنعفما: قال

.الجوارحهذهعلىوردماكلبهأميز: فقال

القلب؟عنغنىالجوارحهذهفيأفليس: قال

.ال: قال

سليمة؟صحيحةوهيذاكوكيف: قال

أورأتـه أوشـمته شيءفيشكّتاإذالجوارحإنبنييا: قال

.الشكويبطلاليقينبهاقنيفيتالقلبإلىردتهذاقته
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الجوارح؟لشكالقلباهللاأقامفإنما: قال

.نعم: قال

لهـا جعـل حتّـى جوارحكيتركلموتعالىتباركاهللاإن: قال

الخلـق هـذا ويتـرك فيـه، شـكّت ماوينفيالصحيحلهايصححإماماً

إليـه يـردون إمامـاً لهـم يقيمالواختالفهموشكِّهمهمحيرتفيكله

.)١()!!؟...وشككحيرتكإليهتردلجوارحكإماماًلكويقيمشكهم

النتيجة

أكمـل حتّـى وسـلم وآلـه عليـه اهللاصلىنبيهيقبضلماهللاإن

الـسالم علـيهم البيـت آلبجعـل وذلكالنعمةوأتمالدينيديهعلى

فكمـا والتبليـغ، القيـادة فـي وسـلم وآلـه يـه علاهللاصـلى للنبيخلفاء

للنبي،الناسيحتاجوكماأوصياءهم،يختاركذلكاألنبياءاهللايختار

وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسوليتركأنيعقلواللإلمام،يحتاجون

.للناسيبينهمرجعدوندينهوسلم

وسـلم وآلـه عليـه اهللاصـلى النبـي إن: تقـول األولىالمدرسة

فـي مفرقـاً قرآنـاً إالّلألجيـال يجعـل فلـم بعـده المرجعيةأمرلأهم

)١( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٠٥...................................................اإلجيابيوسلم وآلهعليهاصلىالنيبموقف

.والصدورالصحف

وسـلم وآلـه عليـه اهللاصلىالنبيبجمعتقولالثانيةوالمدرسة

.لهماترجماناًاألطهاراألئمةتعالىاهللابأمروأقاموالسنة،للقرآن

الـدعوة، لمـستقبل السابقتينالنظريتينبينمتأمالًيقفمنإن

:الحقيقةإلىسيهتديفإنه

وبعـد وسلموآلهعليهاهللاصلىالنبيأنترىاألولىفالنظرية

دينـه، لنشروالصعاباألذىوتحملالجهادمنسنةوعشرينثالث

للقـرآن، المبينـة سنتهتدوينعنونهىمفرقة،الخالدةمعجزتهترك

يــشرولــمإليهــا،النــاسبحاجــةيعلــموهــوعنهــا،يــستغنىالوالتــي

...معهاالتعاملوكيفيةللمستجدات

جيـداً يتأملهـا منـصف وأياألولى،النظريةفيوجدتهماهذا

فاشـلة، فهـي الحقيقةلهذهتبريريةمحاولةوأيالشيء،نفسسيجد

.الواقععلىوتغطية

الشيعيةالمدرسةعلىنرىالآخرجانبومنجانب،منهذا

القائدذلكفهووسلم،وآلهيهعلاهللاصلىالنبيحقفيمؤاخذةأي

بـل فارغـاً مهمـالً بعدهاألمريتركفلمالبعيدلألمدنظرالذيالبصير
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فـي الخـالف ولحـسم مـدونان، والـسنة فالكتابترتيب،أروعرتّبه

.زمنمنهيخلوالعنهماناطقاًجعلفهمهما

مـن اإلسـالم لـصيانة األطروحـات هـذه يقـدم الذيالفكرإن

ينحنـي أنإالّالمـرء يمتلـك فـال عظيم،فكرلهوامته،وإدالتحريف

.النظريتينبينالعجيبةالمفارقةنرىالتصوروبهذاأمامه،

علــىاللهــموصــلالعــالمينربهللالحمــدأندعوانــاوآخــر

.الطاهرينوآلهمحمد

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٠٧

املصادر
 

)أ(




 



 



 



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.....................................................١٠٨

 


 


 




 

)ب(



 

)ت(

 



 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٠٩............................................................................................املصادر

 
 

 


 


 


 


 


 


 


 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.....................................................١١٠




 


 

)ح(

 


 

)د(


 

)ر(


 

)ز(

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١١............................................................................................املصادر

)س(




 




 




 

 


 

)ش(


 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.....................................................١١٢

)ص(


 
 

 


 



 

)ع(


 

 


 

)غ(


 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١٣............................................................................................املصادر

)ف(



 


 




 






 




 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.....................................................١١٤

)ك(



 


 




 

)ل(


 



 

)م(


 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١٥............................................................................................املصادر



 


 



 


 


 


 


 


 


 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


يه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنيب صلى ا عل.....................................................١١٦


 

 


 

)ن(


 


 

)و(

 


 



 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١٧

احملتويات

٩..................................................................املقدمة

١٠.......................................................................................لتيرح

١٥..................................................................توطئة

النظرية األوىل

٢١..................موقف النيب صلى ا عليه وآله وسلم من القرآن

٢٥....................موقف النيب صلى ا عليه وآله وسلم من السنة

٢٦...............................................................األوُّـمناقشة النظرية 

٤٠............................................................................ألخةالحجة ا
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١١٨

النظرية الثانية

٤٧......................موقف النيب صلى ا عليه وآله وسلم اإلجيابي
٤٧...........................................................لقرآنجمع ا: اِّـرحلة األوُّـ

٤٨.......................................................تدوين السنة: اِّـرحلة الثانية

٥٨.....................إعالن مرجعية آل البيت عليهم السالم: اِّـرحلة الثالثة

٦٧................................................................مناورة ابن تيمية 
٦٩.......................................................حديث كتاب اهللا وسنتي  

٨١.................................................................حديث السفينة
٨٣....................................................................حديث األمان  

٨٤...........................................................................نصوص قرآنية

٨٤.........................................................................ثم أورثنا 

٨٧............................................................................مجموعة آيات

النظريت ٨٩...................................................................مقارنة ب

٩٦.............................................................................مناظرة هشام

١٠١.................................................................................ر آخرحوا

١٠٤...................................................................................النتيجة

١٠٧...............................................................املصادر
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١١٩

إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

ِّـقدسةَّـ العتبة الحسينية ا
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  –
   

     
     
     

     
  

   

     
  –   

  –   
  –   
  –  

الشيخ ياسر الصالحي مستبــصرون ببركــة اإلمــام الحــسين عليــه    –نفحــات الهدايــة  
السالم

 

السيد نبيل الحسني ــنام   ــين تـــصريح النبـــي  –تكـــسير األصـ ــيم 2بـ وتعتـ
البخاري

 

الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء   

محمد جواد مالك شيعة العراق وبناء الوطن  

حسين النصراوي ي التراث اإلسالميالمالئكة ف  

السيد عبد الوهاب األسترآبادي شعبة التحقيق: تحقيق–شرح الفصول النصيرية   

الشيخ محمد التنكابني –صالة الجمعة  

علي كاظم المصالوي. د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات   

الشيخ محمد حسين اليوسفي فاطمة الزهراء عليها السالمأسرار فضائل   
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١٢٣......................................................إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية   

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   

السيد نبيل الحسني سبايا آل محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني عليهطالبأبيبنعلي: الحراماهللابيتفيالمولود
؟حزامبنحكيمأمالسالم

 

السيد نبيل الحسني طبعـة  –الحـسينية التربـة فـي الغيبـي األثـر حقيقـة 
ثانية

 

السيد نبيل الحسني مـا أخفــاه الـرواة مــن ليلـة المبيــت علـى فــراش النبــي      
صلى اهللا عليه وآله وسلم

 

صباح عباس حسن الساعدي لــــى ضــــوء علـــم اإلمــــام بـــين اإلطالقيــــة واإلشـــائية ع   
الكتاب والسنة

 

الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر 
وشارة الفداء

 

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  

الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي المالئكةخادم اإلمام الحسين عليه السالم شريك  

الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  
 –


 

  طبعـة  –منقذ اإلخوان من فتن وأخطـار آخـر الزمـان     
ثانية

 

  طبعة ثانية–اب برد السالم المج  
  Kamiluz(كامــــل الزيــــارات باللغــــة االنكليزيـــــة    

Ziyaraat(
 

  IslamInquiries About Shi‘a  
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النيب صلى ا عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة.....................................................١٢٤

  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  

  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  
  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما 
السالم

 

  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  

  الم ــ الطبعة المرأة في حياة اإلمام الحسين عليه الس
الثانية ــ

 

  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  وفـاة رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وآلـه وســلم وموضـع قبــره      

وروضته
 

  -األربعــون حــديثا فــي الفــضائل والمناقــب   


 

  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  ــشعر العراقـــي       ــي الـ ــسالم فـ ــه الـ ــسين عليـ ــام الحـ اإلمـ
الحديث

 

  This Is My Faith  
  الشفاء في نظم حديث الكساء  
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١٢٥......................................................إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية   

  قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى 
فرجه 

 

  آية الوضوء وإشكالية الداللة  
  عارفاً بحقكم  

يالسيد الموسو شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق
البشارة لطالب االستخارة للشيخ احمد بن صالح 

الدرازي
 

مشتاق المظفر: تحقيق
النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان 

البحراني
 

لمظفرمشتاق صالح ا: تحقيق
شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ 

علي بن عبد اهللا الستري البحراني
 

مشتاق صالح المظفر: تحقيق
منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين 

للسيد ولي بن نعمة اهللا الحسيني الرضوي

 

أنمار معاد المظفر: تحقيق
ف كمال الدين قواعد المرام في علم الكالم، تصني

ميثم بن علي بن ميثم البحراني
 

باسم محمد مال اهللا : تحقيق
األسدي

حياة األرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين 
إبراهيم بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني
باب فاطمة عليها السالم بين سلطة الشريعة 

وشريعة السلطة
 

السيد علي الشهرستاني
لحسين عليه السالم وتحولها إلى دم عبيط في تربة ا
كربالء

 

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربالء  

علي حسان شويليه
المختصر المسطور لكتاب شفاء الصدور في شرح 

زيارة عاشور
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النيب صلى ا عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة.....................................................١٢٦

حيدر محمود الجديع. د نثر اإلمام الحسين عليه السالم   

اجيالشيخ ميثاق عباس الخف قرة العين في صالة الليل  

أنطوان بارا من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   

السيد نبيل الحسني ظاهرة االستقالب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
بين تفكير : اإلستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر
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