


 عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في الصحابة
 تحليلدراسة و

 د. إبراهيي بن عاور الرحيمي

 قػِ ايعكٝس٠ –اؾاَع١ اإلغال١َٝ 

 

اؿُس هلل خيًل َا ٜؿاا٤ ٚخياااضو ٚايالةاال٠ ٚايػةاالّ رًا٢ ضغاٛي٘       

 املالطف٢ املدااضو ٚر٢ً آي٘ ٚصشب٘ اـٝاض األبطاض.

َةا بعس  :أ

ٕة اهلل بعح ضغٛي٘ باهلس٣ ٚ ِزٜٔ اؿل; فأْعٍ رًٝ٘ أؾطف ناب٘ ٚاصطف٢ فإ

َةا٘ ٝمِٗو ٚدٗاازّا َعا٘ ساةا٢       كاَٛا بسٜٔ اهللف ويالشبا٘ خٝاض أ ٓبِبا ّٕ ْالاط٠ّ ي خري قٝا

تٛٓفاٙ اهلل ٖٚٛ ضإض رِٓٗو ثِ دسٚا يف ْؿط ِزٜٔ اهلل َٔ بعسٙ ساة٢ يكٛا اهلل رًا٢  

 خري ساٍ ٚأسػٔ َآٍ.

ٕة اهلل آط»:  قاٍ ربس اهلل بٔ َػعٛز ُةاسّا   إ ًع ر٢ً قًٛب ايعباز فاخاااض ق

; فاخاااض ياا٘  و فبعجا٘ بطغاايا٘و ٚاْاذبا٘ بعًُا٘و ثاِ ْعااط يف قًاٛب ايٓةااؽ بعاس         ×

ٝة٘  .(1)«أصشابّا; فذعًِٗ أْالاض ِزٜٓ٘ ٚٚظضا٤ ْب

ٞة  ٌٕو  ملسو هيلع هللا ىلصٚألصشاب ايَِّب ٌة خرٕي ٚفض ْٓٔعي١ يف ِزٜٔ اهلل ٚايػةبل إىل ن ٛة امل َِٔ رً

 .ملسو هيلع هللا ىلصٔ نااب اهلل ٚغٓة١ ضغٛي٘ ؾٗست ب٘ ْالٛص ايٛسٝني ََا 

 خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: ٜكٍٛ اهلل تعاىل

  خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم ىم مم

 .(2)  َّ ٰذ يي ىي مي
ٌة:ٚقاٍ رعة ٚ  ـــــــــــــــ ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ د
 .1/187أخطد٘ ايبغٟٛ يف ؾطح ايػة١ٓ (  1)

 .100غٛض٠ اياةٛب١ اآل١ٜ (  2)

 مقدمة
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 رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جييه ىه مه جه ين

  يت ىت نت متزت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 .(1)  َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث
ٞة  ٕة أسسنِ أْفل َجٌ أسٍس شٖباّا َاا   »: ملسو هيلع هللا ىلصٜٚكٍٛ ايَِّب ال تػبةٛا أصشاِبٞ; فًٛ أ

 .(2)«بًغ َسة أسسِٖ ٚال ْالٝف٘

ٚقس اتةفل أٌٖ ايػة١ٓ ٚاؾُار١ ر٢ً ٚدٛب قبةاِٗ َٚاٛاالتِٗ يٝعاّاو ٚ    

 .خيايف يف شيو إآل أٌٖ ايبسع

ْفطةط يف سابة أساٍس    ٚال ×مبة أصشاب ضغٍٛ اهلل ٚ»ٜكٍٛ اإلَاّ ايٓطشاٟٚ: 

ْٔ ٜبغضِٗو ٚبغري اـريَِٓٗو ٚال ْاببطةأ َٔ أسٍس َِٓٗ َب ٜاصنطِٖو ٚال   و ْٚبغض 

ٕسو ٚبغضاااِٗ نفاااطس ْٚفاااامس         ٕس ٚإسػاااا ٔس ٚإ،اااا ْاااصنطِٖ إآل غااارٕيو ٚسااابةِٗ ِزٜااا

ٕس  .(3)«ٚطغٝا

ُةس » :ٟبهط اؿُٝس ٜٚكٍٛ اإلَاّ أبٛ نًِٓٗ;  ملسو هيلع هللا ىلصٚاياةطةسِ ر٢ً أصشاب ق

ٕة اهلل رعة ٚ ٌة قاٍ:فإ  جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ د

ُبٔ ٜػبةِٗ أٚ ٜٓاك ; فًِ ْؤَط(4) َّحن ِٗو أٚ أسسّا َِٓٗ الإآل باالغاغفاض هلِ; َف

 .(5)«فًٝؼ ر٢ً ايػة١ٓو ٚيٝؼ ي٘ يف ايف٤ٞ سلٌّ

رًا٢ َاطاتبِٗ    وملسو هيلع هللا ىلصٚحيبة يٝاع أصاشاب ضغاٍٛ اهلل    »ٜٚكٍٛ اإلَاّ ابٔ بط١: 

ٚةاّل وَٚٓاظهلِ ٚةاّل فأ ٕض ٚاؿسٜب١ٝ ٚبٝعا١ ايطةواٛإ ٚأساس; فٗاؤال٤ أٖاٌ      َٔ أٌٖ بس وأ

اياااصٜٔ غااابكل هلاااِ ايػةاااٛابل ض ٗاااِ اهلل   وٚاملٓااااظٍ املٓٝفااا١ وايفضاااا٥ٌ ايؿةاااطٜف١  ـــــــــــــــ
 .29غٛض٠ ايفاح اآل١ٜ: (  1)

 (.2540و ح )4/1967(و َٚػًِ 347ح ) 3/1343أخطد٘ ايبداضٟ يف صشٝش٘و (  2)

 .689ايعكٝس٠ ايٓطشا١ٜٚ َع ؾطسٗا البٔ أبٞ ايععة ص (  3)

 .10غٛض٠ اؿؿط اآل١ٜ (  4)

 .43أصٍٛ ايػة١ٓ يإلَاّ أبٞ بهط اؿُٝسٟ ص (  5)
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 .(1)«أيعني

ٞة  ٝااا١ْٚعاااطّا ألُٖ ْٓعي ×َاااٛاال٠ أصاااشاب ايَِّبااا َب ا ايععُٝااا١ َااأ اٗاااٚقبةااااِٗ ٚ

ُبٔ  َُّٔ ٜبغضِٗ ٚامطف رِٓٗ َٚا ٜطد٢ ِي َِ سٓكال شياو َأ ايجةاٛاب     ايسمٜٔوٚايربا٠٤ 

األَط َاساضٙ ٚقٛاَا٘ رًا٢ غاال١َ      ٚاألدط اؾعٌٜ رٓس اهللو ٚيهٕٛ ٖصا وايععِٝ

ٞة     بفُٝاا  ا   ٖاصا ايبشاح  االراكاز فِٝٗ; فإْمٞ أقاسةّ   ملسو هيلع هللا ىلص اراكاازٙ يف أصاشاب ايَِّبا

أباطظ ٚداٛٙ االماطاف رٓٗاا َأ       َع شنط وركٝس٠ أٌٖ ايػة١ٓ ٚاؾُار١يف املاُجمٌ 

َةا باؾفاا٤ ٚاياةكالاري تااض٠ أخاط٣و ٖٚاصا      قبٌ أٌٖ ايبسع إ ٛة تاض٠و ٚإ كالاس  بَةا بايغً

فٝذآااب  ضةااالٍٚ،اجااٌو ٜٚعااطف ايإٔ ٜعااطف اؿاالة يف ٖااصا ايباااب ايععااِٝ فٝابااع  

 ٜٚبطٌ.

 مجيعًا مّصخابةلحمّبة أهن الّسنة واجلىاعة  

ٞة     ٛ   ملسو هيلع هللا ىلصَٔ أصٍٛ أٌٖ ايػة١ٓ ٚاؾُار١ قبةا١ أصاشاب ايَِّبا التِٗ اياٝعِٗ َٚا

ْٔ داا٤          ٚاياة َبا ٌة  طوةٞ رًِٝٗ ٚاالغااغفاض ٚاياسةرا٤ هلاِو ٚاراكااز تفضاًِٝٗ رًا٢ نا

ْٔ ٜبٓشطف رِٓٗ أٚ ٜطعأ فاِٝٗ أٚ ٜٓاكالاِٗ     َب ٌة  ْٔ ن َِ بعسِٖ َٔ األ١َو ٚبطا٤تِٗ 

 َٔ ايطٚافض ٚايٓةٛاصب.

ٞة  ملاا زٓيال رًٝا٘     ملسو هيلع هللا ىلصٚإْةُا ٜكطةض أٌٖ ايػة١ٓ ٖصا األصٌ ٖٚٛ قبة١ أصشاب ايَِّب

 ااب ٚايػة١ٓ َٔ ٚدٛب قبةاِٗ ٚتٛٓيِٝٗ.ايٓةالٛص َٔ ايه

 .(2) َّمل يك  ىك مك لك ُّٱقاٍ اهلل تعاىل: 
ٞة   --اؾِٗٓاٞ  أْؼ َعاش بٔ ض٣ٚ اإلَاّ أ س رٔ  ٕة ايَِّبا ْٔ  »قااٍ:   ×أ َبا

ع هللو ٚأساابة هلل ٚأبغااض هللو ٚأْهااح هلل; فكااس اغاااهٌُ  ٓااَٚتعاااىل أرطاا٢ هلل 

 ـــــــــــــــ
 .271اإلبا١ْ ايالةغط٣ ص (  1)

 .71غٛض٠ اياةٛب١ اآل١ٜ: (  2)
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 .(1)«اإل،إ

ٕة قبةاا١ أصااشاب ايَّ   ٞة َٚاأ املعًااّٛ أ ٚتااٛٓيِٝٗ زاخًاا١ ؼاال رُااّٛ األَااط     ×ِباا

ٛة          بٛداٛب َاٛاال٠ املااؤَٓنيو باٌ ٖاٞ َكسََّاا١ رًا٢ قبةا١  ريٖااِ يػاابل فضاًِٗ ٚرًاا

ْٓعياِٗ يف ايسمٜٔو َٚا اخاالةِٗ اهلل تعاىل ب٘ َٔ صشب١ ْبٝم٘   .×َب

ٞة  ٕة قبةااِٗ      ×ٚقس ْصة ايَِّب ر٢ً ٚدٛب قبةاِٗ يف أنجط َٔا ساسٍٜحو ٚأخارب أ

ٕة بغضِٗ َٔ رالَات ايٓةفام.َٔ رالَ  ات اإل،إ; نُا أ

ٞة  ض٣ٚ ايؿةاااٝدإ َااأ ساااسٜح أْاااؼ   ٕة ايَِّبااا آٜااا١ اإل،اااإ سااابة  » قااااٍ: ×أ

 .(2)«األْالاضوٚآ١ٜ ايٓةفام بغض األْالاض

ٞة  َٔ سسٜح ايربا٤ ٚيف ايالةشٝشني أٜضّا  األْالاض ال » أْة٘ قاٍ: ملسو هيلع هللا ىلصرٔ ايَِّب

ٔسو ٚال ٜبغضاِٗ إالٓ   ْٔ أبغضاِٗ        ٜ شبةِٗ إآل َاؤَ َبا ُبأ أسابةِٗ أسبةا٘ اهللو ٚ َٓاافلسو َف

 .(3)«أبغض٘ اهلل

ٕة ضغااٍٛ اهلل ٚيف صااشٝح َػااًِ َاأ سااسٜح أبااٞ ٖطٜااط٠       ال »قاااٍ:   ×و أ

ٌس ٜؤَٔ باهلل ٚايّٝٛ اآلخط  .(4)«ٜبغض األْالاض ضد

ٞة   ٞة         »أْةا٘ قااٍ:    ٚفٝ٘ رٔ رًا ٚاياصٟ فًال اؿبةا١ ٚباطأ ايٓةػا١ُ إْةا٘ يعٗاس ايَِّٓبا

ٞة إَي ْٕ ال ٜ شبةِٓٞ إآل َؤَٔو ٚال ٜبغضِٓٞ إآل َٓافلساألَ  .(5)«ٞة َأ

أسبة أٖاٌ ايػةا١ٓ ٚاؾُارا١     – اٖاعٓمما دا٤ يف َ –ًٗصٙ ايٓةالٛص ٚ ريٖا ف

ٞة  ْالةاااٛا رًااا٢ شياااو يف أقاااٛاهلِ ٚ  ٜفطةقاااٛا باااني أساااٍس َااآِٗو ٚ ملسو هيلع هللا ىلصأصاااشاب ايَِّبااا

 ـــــــــــــــ ٚنابِٗ.
(و ٚقااااٍ: 2694ح ) 2/178(وٚاؿاااانِ يف املػااااسضى 15638ح) 24/399أخطدااا٘ اإلَااااّ أ اااس يف املػااآس  (  1)

 و ٚٚافك٘ ايصةِٖبٞ.«صشٝح ر٢ً ؾطط ايؿةٝدني»

 (.74ح)1/85(وٚصشٝح َػ3784ًِح)7/113صشٝح ايبداضٟ َع ايفاح(  2)

 (.75ح)1/85(وٚصشٝح َػ3783ًِح)7/113صشٝح ايبداضٟ َع ايفاح(  3)

 (.76ح ) 1/86صشٝح َػًِ  ( 4)

 (.78ح ) 1/86صشٝح َػًِ (  5)
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ٍ ايػةًف يف اؿحة ر٢ً قبة١ ايالةشقس ٚ اب١ ٚتٛٓيِٝٗو َٓٗا: َا شنطٙ اؾاٗطت أقٛا

اإلَاّ اياليها٥ٞ يف أبٛاٍب َػاك١ًٍٓ أفطزٖا ملا ضٟٚ رٔ ايػةًف َٔ اآلثاض يف اؿاحة رًا٢   

 .(أٌٖ ايػة١ٓ ٚاؾُار١ ؾطح أصٍٛ اراكاز)قبة١ ايالةشاب١و ٚشيو يف نااب٘ 
ٞة »ال١ بٔ ركب١ أْة٘ قاٍ: َٝٚٔ شيو َا ضٚاٙ رٔ قب نًِٓٗ  ×سبة أصشاب ايَِّب

 .(1)«١غٓة

 .(2)«ال فطٜض١»ٚقٌٝ يًشػٔ: سبة أبٞ بهط ٚرُط غ١ٓ؟ قاٍ: 

 .(3)«َٚعطف١ فضًُٗا َٔ ايػة١ٓ وسبة أبٞ بهط ٚرُط»: قاٍ ٚرٔ َػطٚم

ْٔ       » ٚقاٍ أٜٛب ايػةداٝاِْٞ: َبا ْٔ أسبة أبا بهاط ايالماسمٜل فكاس أقااّ اياسمٜٔو ٚ َب

ْٔ أسابة رجُاإ فكاس      أسبة رُاط فكاس   َب ْٔ    ٓاٛض ب اغاآاض  أٚواح ايػةابٌٝوٚ َبا اياسمٜٔو ٚ

ْٔ قااٍ: اؿػآ           َبا ٞة بأ أباٞ طاياب فكاس اغاُػاو باايعط٠ٚ اياٛثك٢و ٚ يف  ٢أسبة رً

ُةس   .(4)«فكس بطئ َٔ ايٓةفام ×أصشاب ق

ضخ ٜكٍٛ: قًل ملايو بٔ َغٍٛ: أٚصِٓٞو قاٍ: أٚصٝو عبة ااؿبٔ بؿط ٚرٔ 

أبٞ بهط  ايؿةٝدني: أبٞ بهط ٚرُط. قًل: أٚصِٓٞ. قاٍ: أٚصٝو عبة ايؿةٝدني:

ْٔ شيو خريّا نجريّا؟ قاٍ: أٟ يهع َِ ٕة اهلل أرط٢  ٚاهلل إْمٞ ألضداٛ   وٚرُط. قًل: إ

 .(5)يو ر٢ً سبةُٗا َا أضدٛ يو ر٢ً اياةٛسٝس

ٚال ْفطط يف سابة أساٍس    ×ٚمبة أصشاب ضغٍٛ اهلل »ٚقاٍ اإلَاّ ايٓطشاٟٚ: 

ْٔ ٜبغضِٗو ٚبغري َب ري ٜاصنطِٖو ٚال  اـ َِٓٗو ٚال ْاربةأ َٔ أسٍس َِٓٗو ْٚبغض 
ٕسو ٚبغضاااِٗ نفاااطس ْٚفاااامس         ٕس ٚإسػاااا ٔس ٚإ،اااا  ـــــــــــــــْاااصنطِٖ إآل غااارٕيو ٚسااابةِٗ ِزٜااا

 .7/1240ؾطح أصٍٛ اراكاز أٌٖ ايػة١ٓ ياليها٥ٞ (  1)

 .7/1239املالسض ايػةابل (  2)

 .7/1239املالسض ايػةابل (  3)

 .7/1243املالسض ايػةابل (  4)

 .7/1245املالسض ايػةابل (  5)
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ٕسغٚط  .(1)«ٝا

ٞة يٝعاّاو ٚتكاسِٜ       »ٚقاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابأ تُٝٝا١:    ٚايػةا١ٓ قبةا١ رجُاإ ٚرًا

 .»(2)أبٞ بهط ٚرُط رًُٝٗا 

 ٌ ٝمٓاااّا واااابح اةبةااا١ ايالةاااشٝش١ ايااا  رًٝٗاااا أٖااا َ بب ايػةااا١ٓ  ٚقااااٍ ض ااا٘ اهلل 

ٚاةبة١ ايالةشٝش١ إٔ حيابة ايعباس شياو اةباٛب رًا٢ َاا ٖاٛ رًٝا٘ يف         »ٚاؾُار١: 

ٌّ َأ األْبٝاا٤و أٚ أْةا٘ َأ        ْبِبا ٌس يف بعض ايالةاؿني أْةا٘  ْفؼ األَطو فًٛ اراكس ضد

ٚةيني  فأسبة٘; يهإ قس أسبة َا ال سكٝك١ ي٘; ألْة٘ أسبة شيو ايؿةدص ايػةابكني األ

و فكاس أسابة َعاسَّٚا ال َٛداٛزّا     ًاو ايالةاف١و ٖٚاٞ باطًا١ْ    اصاٛفس ب بٓا٤ً ر٢ً أْة٘ َٛ

ٖةِ أْةٗا رع١ُٝ املاٍ ٚاؾُاٍ ٚاياسمٜٔ ٚاؿػاب; فأسبةٗااو ثاِ     نُ ٚةز اَطأ٠ تٛ ٔ تع

ٕة سبة٘ ٜٓكص عػب ْكص اراكازٙ; إش  تبٝةٔ ي٘ أْةٗا زٕٚ َا ظٓة٘ بهجرٕي; فال ضٜب أ

ْٔ أسااابة ايالةاااشاب١ اؿهاااِ إشا ثبااال يعًٓااا١ٍ ظاٍ بعٚاهلاااا... إىل إٔ  َبااا قااااٍ: ٖٚهاااصا 

ٚاياةااابعني ٚايالةاااؿني َعاكااسّا فااِٝٗ ايباطااٌ ناْاال قبةااا٘ يااصيو ايباطااٌ باطًاا١ْو  

ٞة    ْٔ ٖاصا ايبااب; فاإْةِٗ حيبةإٛ َاا   ٜٛداس ٖٚاٛ اإلَااّ           ٚقبة١ ايطةافضا١ يعًا َِا

إآل ٖاٛو ايااصٟ نااإ   ملسو هيلع هللا ىلصاملعالاّٛ املٓالااٛص رًا٢ إَاَااا٘ اياصٟ ال إَاااّ بعاس ايَِّبااٞ     

ٕة أبااا بهااط ٚرُااط ضوااٞ اهلل رُٓٗااا ظاملااإ َعاااسٜإو أٚ نااافطإ; فااإشا  ٜعا كااس أ

ٝةّا   ٜهأ أفضاٌ َأ ٚاساٍس َأ ٖاؤال٤ إْةُاا  اٜاا٘ إٔ          ٕة رً تبٝةٔ هلِ ّٜٛ ايكٝا١َ أ

ٚ  ٜهااأ  وبإَااااَاِٗ ٚفضاااًِٗ َااأ أساااسِٖو ٚأْةااا٘ ناااإ َكاااطةّا ٜهااإٛ قطٜباااّا

ٝةٔ هلاااِ أْةٗاااِ   َعالاااَّٛا ال ٖاااٛ ٚال ٖاااِو ٚال ناااإ َٓالٛصاااّا رًااا٢ إَاَاااا ٘; تبااا

ٞة  ٝةّا بٌ ِٖ َٔ أرعِ ايٓةاؽ بغضّا يعً  .(3)«يف اؿكٝك١ ٜهْٛٛا حيبةٕٛ رً

ٞة  ْٔ يااٛاظّ اةبةاا١ ايالةااازق١ يالااشاب١ ايَِّباا َِاا ٕة  اياا  نااإ  ملسو هيلع هللا ىلصٜٚٓبغااٞ إٔ ٜعًااِ أ
 ـــــــــــــــ
 .689ععة ص ايعكٝس٠ ايٓطشا١ٜٚ َع ؾطسٗا البٔ أبٞ اي(  1)

 .3/408فُٛع ايفاا٣ٚ (  2)

 .296-4/293َٓٗاز ايػة١ٓ ايٓةب١ٜٛ (  3)
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 رًٝٗا ايػةًف ايالاحل:

ِ ٚاياةطسةِ رًِٝٗو نُا قاٍ تعاىل بعس ثٓا٥٘ ر٢ً ايسةرا٤ هل -1

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٚاألْالاض يف غٛض٠ اؿؿط: املٗادطٜٔ

 خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم

 .(1)  َّ مي
ْؿط فضا٥ًِٗ بني ايٓةاؽ ٚايهفة رٔ شنط َا فٝ٘ اْاكاص  -2

ضغٍٛ  فاإلَػاى رٔ شنط أصشاب»: (هلِو قاٍ اإلَاّ أبٛ ْعِٝ يف )اإلَا١َ

إىل أيٌ  ٚشنط ظيًِٗ; ْٚؿط قاغِٓٗ َٚٓاقبِٗ ٚصطف أَٛضِٖ ×اهلل 

 .(2)«ايٛدٛٙ َٔ أَاضات املؤَٓني املاةبعني هلِ بإسػإ

تطب١ٝ األطفاٍ ر٢ً اسرتاَِٗ ٚسبةِٗ ٚإْعاهلِ َٓاظهلِ زٕٚ إفطاٍط  -3

نُا نإ رًٝ٘ غًفٓا ايالةاحلو فكس ض٣ٚ اياليها٥ٞ رٔ اإلَاّ  وأٚ تفطٍٜح

ٕٛ أٚالزِٖ سبة أبٞ بهط ٚرُط نُا ُنإ ايػةًف ٜعً»َايو أْة٘ قاٍ: 

 .(3)«ًُٕٓٛ ايػةٛض٠ َٔ ايكطإٜٓع

ٞة  ٛةٟ قبة١ أصشاب ايَِّب َُِا ٜك ٕة  يف ايكًب َا ٜٓار رٔ قبةاِٗ َٔ مثط٠  ملسو هيلع هللا ىلصٚإ

ٞة  ربنُا أخا  صشباِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚاؿؿط يف ظَطتِٗ ٚضفكاِٗ يف اؾٓة١;  ملسو هيلع هللا ىلص ايَِّبا

ْٔ أسبََّع املط٤ »فُٝا ض٣ٚ ايبداضٟ رٓ٘ أْة٘ قاٍ:   .(4)«َب

ٌس ضٚيف  ٍ اهلل   ٚا١ٍٜ دا٤ ضدا ٌٕ        ×إىل ضغٛا ٍ يف ضدا ٍ اهللي نٝاف تكٛا فكااٍ: ٜاا ضغٛا

ْٔ أسبَّ»أسبة قَّٛا ٚ  ًٜشل بِٗ؟ فكاٍ ضغٍٛ اهلل:  َب  ـــــــــــــــ .(5)«املط٤ َع 
 .10غٛض٠ اؿؿط اآل١ٜ (  1)

 .373اإلَا١َ ٚايطةزة ر٢ً ايطةافض١ ص (  2)

 .7/1240ؾطح أصٍٛ اراكاز أٌٖ ايػة١ٓ (  3)

 (.6168ح ) 10/557صشٝح ايبداضٟ َع فاح ايباضٟ (  4)

 (.6169ح ) 10/557ايباضٟ صشٝح ايبداضٟ َع فاح (  5)



 ودراداتىالمدونةىالمنورةمجلةىمركزىبحوثىىىىىىىىى

 
271 

الّصخابة وإثباات  راتب الّتىّشي وع وقتضيات الّنصوص يف ترتيب و

 فضائمهي

ٍٕ ٜكاّٛ رًا٢ َاا زٓيا     ٌة َا ٜكطضةْٚ٘ َٔ أصٛ ل َٓٗر أٌٖ ايػة١ٓ ٚاؾُار١ يف ن

ٚايٛقٛف رٓسٖا ٚاألخص مبكاضاٖا بٓا٤ً ر٢ً  ورًٝ٘ ايٓةالٛص َٔ ايهااب ٚايػة١ٓ

َةا١ ايالةااحل        ْٔ غاًف األ َِا ْٔ تابعِٗ  َبا ايصٜٔ وفِٗ ايالةشاب١ ضوٛإ اهلل رًِٝٗ هلااو ٚ

 ػةو بهااب ضبةِٗ ٚغ١ٓ ْبٝةِٗ.ٖٚساِٖ يًاةُأْاض اهلل تعاىل بالا٥طِٖ 

١ ٚتاطتٝبِٗ يف ايفضاٌو فٗاِ    َٚٔ تًو األصٍٛ; َاٛقفِٗ َأ فضاا٥ٌ ايالةاشاب    

ٌة    َّاأ رٓااٜكفاإٛ رٓااس ايٓةالااٛص يف ٖااصا األصااٌ ايععااِٝ ٚايااصٟ واا َِ ٘ ايهااجريٕٚ 

 خايفٛا َٓٗذِٗ.

ٕة اؿاابة ايالةاااشٝح     شنااط ٚقااس غااابل   ناااالّ ؾااٝذ اإلغاااالّ اباأ تُٝٝااا١ يف أ

ٞة  ٖٛ سبةِٗ بٓا٤ً ر٢ً َا ِٖ  – ٚايصٟ رًٝ٘ أٌٖ ايػة١ٓ ٚاؾُار١ – ملسو هيلع هللا ىلصيالشاب١ ايَِّب

يو إثبات فضا٥ًِٗ َٚٓااظهلِ ٜاطًٓاب َعطفا١ َاا ٖاِ رًٝا٘ يف اؿكٝكا١        ٚنص ورًٝ٘

ٕٕ ٚتك٣ٛو ٚإشا ناْل سكا٥ل ٖصٙ األَٛض ال ت عًَِ ر٢ً َا ٖاٞ رًٝا٘ إآل َأ     َٔ إ،ا

ٕ   واهلل تعاىل  ;ايصٟ اخاصة بعًِ غطا٥ط ايكًٛب ٚتفاوٌ ايكًٛب يف اياةكا٣ٛ ٚاإل،اا

ٱ اٍ:. ٚق(1)  َّ ىف يث ىث نث  مث زثرث يت ىت نت مت ُّٱٱقاٍ تعاىل:نُا 

   َّ جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ
َةاا١ يف ٖااصٙ األَااٛض رٓااس ايٓةالااٛص  ٖااا إىل ٚٚ  ٜاذاٚظ ويااصا; تٛٓقااف غااًف األ

ُةا ٚقع فٝ٘ أٖاٌ ايضةاالٍ يف ٖاصا ايبااب َأ       و ريٖا َِ فػًُِٛا بفضٌ اهلل ٚتٛفٝك٘ 

 امطاف رٔ اؿلة.

ؾُارا١ بٓاا٤ً   ٚفُٝا ًٜٞ بٝإ َطاتب ايالةشاب١ يف ايفضٌ رٓاس أٖاٌ ايػةا١ٓ ٚا   

 ـــــــــــــــ
 .13غٛض٠ املًو اآل١ٜ: (  1)



ىعقودةىأهلىالدنةىومخالفوكمىفيىالصحابة
 

271 

 

 .ر٢ً َا زٓيل رًٝ٘ ايٓةالٛص

ثِ وثِ رُاط بأ اـطااب    وفأفضٌ ايالةشاب١ ر٢ً اإلطالم أبٛ بهط ايالمسمٜل

ٞة بٔ أبٞ طايب بٔ رفإورجُإ   أيعني. ثِ رً

ْٔ بكاٞ َأ              َبا ْٔ بكاٞ َأ أصاشاب ايؿةاٛض٣و ثاِ  َبا ثِ ٜاأتٞ بعاسِٖ يف ايفضاٌ 

ُ ببؿَّطٜٔ باؾ١ٓو ثِ أٌٖ بسٕض  َٔ املٗاادطٜٔو ثاِ أٖاٌ باسض َأ األْالااضو       ايعؿط٠ اِي

ْٔ ٖادبط َٔ قبٌ ايفاح ٚقاتباٌ أرعاِ زضدا١ّ َأ اياصٜٔ أْفكاٛا َأ بعاس ٚقااتبًٛا           َب ثِ 

 .(1)ٚنآل ٚرس اهلل اؿػٓب٢

َةا تفضًِٝٗ أبا بهط ثِ رُاط  ٞة   ; أ َِأ بعاسٟ:   ْٜاقااسٚا باياصب  »: ملسو هيلع هللا ىلصفًكاٍٛ ايَِّبا  ٔ

 .(2)«أبٞ بهط ٚرُط

 .(3)«ٚ   عٌ ٖصا يغريُٖا»:  – ض ٘ اهلل –١ُٝ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ تٝقاٍ 

 .(4)«ٚخصة أبا بهط ٚرُط باالقاسا٤ بُٗا»ٚقاٍ: 

ٞة  إٕ ٜطٝعاٛا أباا بهاط    »أْة٘ نإ يف غافٕط فكااٍ يف أَاط ايٓةااؽ:      ملسو هيلع هللا ىلصٚرٔ ايَِّب

 .(5)«ٚرُط ٜطؾسٚا

َة١ ر٢ً تكس،ُٗا ملاا ثبال هلُاا َأ ايفضاا٥ٌ ايهاجري٠ ايا         نُا أيعل  األ

ٞة  ؾٗس هلُا  ٚايالةشاب١ َٔ بعسٙ. ملسو هيلع هللا ىلصبٗا ايَِّب

رًا٢ َاا تاٛاتط رأ أَاري       وٚقس اتةفل أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُار١»قاٍ ؾٝذ اإلغالّ:   ـــــــــــــــ
و 76و 75و ٚؾااطح ايػةاا١ٓ يًرببٗاااضٟ ص   167و 159اْعااط: ؾااطح أصااٍٛ اراكاااز أٖااٌ ايػةاا١ٓ ياليهااا٥ٞ ص      (  1)

و ٚايبارح اؿجٝاح  15/148و ٚؾطح ايٓةٟٛٚ ر٢ً صشٝح َػًِ 43و 42ٚنااب االراكاز البٔ أبٞ ٜع٢ً ص 

 .156و 155البٔ نجري ص 

س 97و ح )1/37(و ٚابااأا َادااا٘ا 3662و ح )5/609أخطدااا٘ا اياةطَااااصٟ   (2) (و 23245و ح )38/280(و ٚأ ااااس يف املػااآا

 «.سسٜح سػٔ بططق٘ ٚؾٛاٖسٙ»(و ٚقاٍ قٓككٛ املػٓس: 4451و ح )3/79ٚاؿانِ ٚصشةش٘ ٚٚافك٘ ايصةِٖبٞ 

 .4/399فُٛع ايفاا٣ٚ (  3)

 .4/400فُٛع ايفاا٣ٚ (  4)

 (.681و ح )473و 1/472أخطد٘ َػًِ (  5)
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ٝةٗاا أباٛ بهاط    و بٔ أبٞ طايب  ٞاملؤَٓني رً َة١ بعاس ْب ثاِ   وأْة٘ قاٍ: خري ٖصٙ األ

 .(1)«رُط ضوٞ اهلل رُٓٗا

َةا تفضًِٝٗ أبا بهط فًُا اخاصة ب٘ َٔ ايفضا٥ٌ اي   ٙ اري   ٜؿاضن٘ فٝٗا  ٚأ

ٞة   َا أخطز ايؿةٝدإ َٔ سسٜح رُطٚ بٔ ايعااص  َٓٗا:  ٕة ايَِّبا ـٕ     ×أ بعجا٘ رًا٢ دٝا

ٟة  َأا  فكًاال: .«را٥ؿاا١»ايٓةاااؽ أساابة إيٝااو؟ قاااٍ:  شات ايػةالغاٌا قاااٍ: فأتٝااا٘ فكًاال:أ
ْٔ؟ قاٍ: «أبٖٛا»ايطةداٍ؟ قاٍ:  َب  .(2)و فعسة ضدااّل«رُط بٔ اـطاب». قًل: ثِ 

دإ فٝ ×ٍ اٚقاا ٞة  ََّٔبااَأ إٕ» :أٜضااّاُااا ضٚاٙ ايؿةاٝا ٛ ٘ َٚاياا٘ أباايف صااشباايٓةاااؽ رًاا

اّل  بهط َ اَِّدصّا خًٝا ْٔ  اري ضبمٞا التةداصت  أباا بهاطٕ     و ٚيٛ نٓل   ٠ اإلغاالّ   و ٚيها  أخٛا

 .(3)«َٚٛزةت٘و ال ٜبكنية يف املػذس باب إآل غ سَّ إآل باب أبٞ بهط

َةا تفضًِٝٗ أبا بهط ثِ رُط ثاِ رجُاإو ف   أْا٘   اإلَااّ أ اس  داا٤ رأ    ًُاا ٚأ

ٝةٗاا: أباٛ بهاط ايالماسمٜل     »: قاٍ َة١ بعاس ْب ثاِ   وثاِ رُاط بأ اـطااب     وٚخري ٖصٙ األ

و   ×بأ رٓفاإو ْكاسةّ ٖاؤال٤ ايجةالثا١ نُاا قاسةَِٗ أصاشاب ضغاٍٛ اهلل          ارجُإ 

ٌّ   ×ٚضغاٍٛ اهلل   –نٓةاا ْعاسة   »خياًفٛا يف شيو... ْٚصٖب إىل سسٜح ابأ رُاط:    سا

 .(4)«أبٛ بهط ثِ رُط ثِ رجُإ ثِ ْػهل – طٕٚٚأصشاب٘ َاٛاف

ٞة بٔ املسِٜٓٞ  قاٍٚ ٝةٗاا أباٛ بهاط      » : – ض ٘ اهلل –رً َةا١ بعاس ْب ٚخري ٖصٙ األ

ايالمسمٜلو ثِ رُطو ثِ رجُإ بٔ رٓفإو ْكسةّ ٖؤال٤ ايجةالث١ نُا قسةَِٗ أصشاب 

 .(5)«و ٚ  خياًفٛا يف شيو×ضغٍٛ اهلل 

ٞة  »بداضٟ رٔ ابٔ رُط قاٍ: اي ٖصا َا أخطد٘ يفاألصٌ ٚ ال  ملسو هيلع هللا ىلصنٓةا يف ظَٔ ايَِّبا  ـــــــــــــــ
 .3/153فُٛع ايفاا٣ٚ (  1)

 (.2384ح ) 4/1856(و ٚصشٝح َػًِ 3662و ح )7/18صشٝح ايبداضٟ َع ايفاح (  2)

 (.2382ح ) 4/1854(و ٚصشٝح َػًِ 3654و ح )7/12صشٝح ايبداضٟ َع ايفاح (  3)

و 8/243َااّ أ اس يف املػاآس  و ٚأثااط ابأ رُاط أخطدا٘ اإل   1/159ؾاطح أصاٍٛ اراكااز أٖاٌ ايػةا١ٓ ياليهاا٥ٞ       (  4)

 (و ٚقاٍ اةٓككٕٛ: ))إغٓازٙ صشٝحس ر٢ً ؾطط َػًِ((.4626ضقِ: )

 .1/167املالسض ايػةابل (  5)
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 .(1)«ثِ ْرتى فال ْفاوٌ وثِ رجُإ وثِ رُط وْعسٍ بأبٞ بهط

ٝةاّا رًا٢ رجُاإ يف بساٜا١ األَاطو فاأْهط رًاِٝٗ         ٚقس قسةّ بعض أٌٖ ايػة١ٓ رً

 يٗٛض أٌٖ ايػة١ٓ شيو ٚخٓطؤِٖٚ إآل أْةِٗ   ٜبسةرِٖٛ.

ٝةّا ض٣ٚ اـالٍ رٔ إغشام بٔ إبطا َُّٔ قسةّ رً ِٖٝو قاٍ: غأيل أبا ربس اهلل ر

ٞة  »ر٢ً رجُإ؟ فكاٍ:  ْٔ فضةاً٘   ملسو هيلع هللا ىلصٖصا ضدٌ غ٤ٛو ْبسأ مبا قاٍ أصشاب ايَِّبا َبا و ٚ

ٞة   .(2)«×ايَِّب

َّأ قااٍ: أباٛ بهاط        ُةس رٔ أبٝ٘ رٔ أبٞ رباس اهلل ٚغاأي٘ رب ٚرٔ بهط بٔ ق

ٞة ٚرجُإ؟ فكاٍ:  َ باسع؟ قااٍ:  َا ٜعذبِٓٞ ٖصا ايكٍٛ. قًل»ٚرُط ٚرً : فٝكاٍ: إْة٘ 

 .(3)«أنطٙ إٔ أبسةر٘ ايبسر١ ايؿةسٜس٠

         ٕ ٞة    ٚايصٟ آٍ إيٝا٘ قاٍٛ أٖاٌ ايػةا١ٓ يف ٖاصٙ املػاأي١ ٖاٛ تكاسِٜ رجُاا رًا٢ رًا

 نيسا – ضوٞ اهلل رُٓٗا ياكاسِٜ ايالةاشاب١ يا٘ يف اـالفا١و ٚيكاٍٛ ابأ َػاعٛز        

ْٔ بكٞ ٚ  ْأٍ»: -اغادًف رجُإ  َب َةطْا خري   .(4)«أ

ٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ بعاس إٔ شناط تطتٝاب اـًفاا٤ األضبعا١ يف ايفضاٌ       قاٍ ؾ

رًا٢ تكاسِٜ رجُاإ يف     ٚنُاا أياع ايالةاشاب١    »ٚأْة٘ ر٢ً تطتٝبِٗ يف اـالفا١:  

ٕة بعض أٌٖ ايػة١ٓ ناْٛا قس اخاًفٛا يف رجُإ ٚرً ضوٞ اهلل رُٓٗا  ٞايبٝع١ َع أ

ّس رجُااإ أٜةُٗااا  – بعااس اتةفاااقِٗ رًاا٢ تكااسِٜ أبااٞ بهااط ٚرُااط  – أفضااٌ؟ فكااسةّ قااٛ

ٝةّاو ٚقاّٛ تٛٓقفاٛاو يهأ اغااكطة أَاط أٖاٌ        ّس رً ٞةو ٚقسةّ قٛ ٚغهاٛاو أٚ ضبةعٛا بعً

ٞة – ٚإٕ ناْل ٖصٙ املػأي١ –ايػة١ٓ ر٢ً تكسِٜ رجُإ  يٝػل  وَػأي١ رجُإ ٚرً

َٔ األصٍٛ اي  ٜضًٌٓ املدايف فٝٗا رٓس يٗٛض أٌٖ ايػة١ٓو يهأ املػاأي١ ايا     
 ـــــــــــــــ
 .7/54صشٝح ايبداضٟ َع ايفاح (  1)

 .378ايػة١ٓ يًدالٍ ص (  2)

 .378املالسض ايػةابل ص (  3)

 .384ايػة١ٓ يًدالٍ ص (  4)
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 .(1)«املدايف ٖٞ َػأي١ اـالف١ٜضًٌٓ فٝٗا 

ٝة َةا تفضًِٝٗ رً َٚبااٜعاِٗ يا٘    وبعس ايجةالث١; فإلياع أٌٖ ايػة١ٓ ر٢ً شياو  ّاأ

 ضوٞ اهلل رُٓٗا. وباـالف١ بعس رجُإ

َاأ ايعًُااا٤ ٚايعباااز  وٚقااس اتةفاال أٖااٌ ايػةاا١ٓ »اإلغااالّ اباأ تُٝٝاا١:  قاااٍ ؾااٝذ

ٞة وثااِ رجُااإ ورُااطثااِ  ورًاا٢ إٔ ٜكٛيااٛا: أبااٛ بهااط وٚاألَااطا٤ ٚاألدٓاااز  وثااِ رًاا

»(2). 

َةا تفضًِٝٗ  ْٔ بكٞ َٔ أ ٕة رُاط  َب أصشاب ايؿةٛض٣ بعس اـًفا٤ ايطةاؾسٜٔ فأل

 ِٜٗٓٛدس ي٘ َعااضضس َأ ايالةاشاب١    ; ٚألْة٘ (3)اداٗس يف اخاٝاض األصًح ملا رٝة  

ْٓعي١ اإلياع ر٢ً فضًِٗ. ُب  فٗٛ ِب

٘ إٔ ٜػادًف األصًحو إَاّ ٚرًٝ ٚرُط »قاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ: 

ٕة    ْةاا٘   ٜكااٌ أسااسس أ ٕة ٖاؤال٤ ايػةااا١ أساالة َاأ  ريٖااِ ٖٚاٛ نُااا ضأ٣; فإ ٚضأ٣ أ

 .(4)« ريِٖ أسلة َِٓٗ

ٕة ايػةاا١ اياصٜٔ تاٛفسٞ ضغاٍٛ اهلل      »ٚقاٍ:  ٗ ٖٚاٛ   ملسو هيلع هللا ىلصٚال ضٜاب أ ِ ضإض اياصٜٔ  رآ

 .(5)«رٝةِٓٗ رُط ال ٜٛدس أفضٌ َِٓٗ

ُ بب     ْٔ بكاٞ َأ ايعؿاط٠ اِي َبا َةا تفضًِٝٗ  ؿَّاطٜٔ باؾٓا١ بعاس اـًفاا٤ ايطةاؾاسٜٔ      أ

ٞة  ٕة ايَِّب ٍة رًا٢         ملسو هيلع هللا ىلصٚأصشاب ايؿةٛض٣; فأل ؾاٗس هلاِ باؾٓا١ ٚرٝةآِٗ بأماا٥ِٗ; فاس

 فضًِٗ ر٢ً  ريِٖ.

فا٤ ايطةاؾسٜٔ ٚتكس،ِٗ رًا٢  ريٖاِ:   ًٞ بعس شنط فضٌ اـِْقاٍ اإلَاّ املعة

 ـــــــــــــــ
 .3/153فُٛع ايفاا٣ٚ (  1)

 .3/406فُٛع ايفاا٣ٚ (  2)

ٞة بٔ املسِٜٓٞ ض ُٗا اهلل. اْعط: ؾطح أصٍٛ اراكااز أٖاٌ   (  3) َّٔ صطةح بافضًِٝٗ ر٢ً  ريِٖ اإلَاّ أ س ٚرً َِ ٚ

 .167و 1/159ايػة١ٓ ياليها٥ٞ 

 .6/141َٓٗاز ايػة١ٓ (  4)

 .6/150املالسض ايػةابل (  5)



ىعقودةىأهلىالدنةىومخالفوكمىفيىالصحابة
 

214 

 

 .(1)«اؾٓة١ ملسو هيلع هللا ىلصثِ ايباقني َٔ ايعؿط٠ ايصٜٔ أٚدب هلِ ضغٍٛ اهلل »

ٜٚؿاٗس يًعؿاط٠ باؾٓةا١... ال ٜاكاسةَِٗ أساسس يف ايفضاٌ       »ٚقاٍ اإلَاّ ابأ بٓطا١:   

 .(2)«ٚاـري

ْٔ تكاسةّ شنااطِٖ فًعُاّٛ األزٓيا١ يف فضااًِٗو          َبا َةاا تفضاًِٝٗ أٖاٌ بااسض بعاس  ٚأ

 يف ناب  ايػة١ٓ. ٠ٖٚٞ َؿٗٛض

... ثِ بعاس أصاشاب ايؿةاٛض٣ أٖاٌ     »ض٣ٚ اياليها٥ٞ رٔ اإلَاّ أ س أْة٘ قاٍ: 

رًا٢ قاسض    ملسو هيلع هللا ىلصَٔ املٗادطٜٔو ثِ أٌٖ بسٕض َٔ األْالاض َٔ أصاشاب ضغاٍٛ اهلل    بسٕض

ٚةاّل ٚةاّل فأ  .(3)«اهلذط٠ ٚايػةابك١ أ

َبأ أغاًِ بعاسٙ        َبٔ أغًِ قبٌ ايفاح )ٖٚاٛ فااح اؿسٜبٝا١( رًا٢  َةا تفضًِٝٗ  ; أ

 مم خم حم جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك جك مق حق مف ُّٱ فًكٛيااا٘ تعااااىل:

 .(4) َّمه جه هن من  خنحن جن
 ْٔ بعسِٖ ر٢ً اإلطالم.ٌََُِّ غا٥ط ايالةشاب١ فِٗ أفضٌ ضثِ ٜأتٞ بعس ٖؤال٤ يف ايف

ٖاؤال٤ أصاشاب   ثاِ أفضاٌ ايٓةااؽ بعاس     »قاٍ اإلَااّ أ اس بعاس قٛيا٘ ايػةاابل:      

ْٔ صاشب٘ غا١ّٓ أٚ ؾاٗطّا أٚ َٜٛاّا أٚ          ملسو هيلع هللا ىلصضغٍٛ اهلل  َبا ٌة  ايكطٕ ايصٟ بعاح فاِٝٗو نا

 ٘ ْٔ أصااشاب َِاا صااشب٘ ٚناْاال  َااا ياا٘ َاأ ايالةااشب١ رًاا٢ قااسض    وغااار١ّ أٚ ضآٙ فٗااٛ 

ٔ        وغابكا٘ َع٘ ايكاطٕ   ٚمع َٓ٘ ْٚعط إيٝا٘ ْعاط٠ّو ٚأزْااِٖ صاشب١ّ ٖاٛ أفضاٌ َا
 .(5)«رُاٍايصٜٔ   ٜطٚٙ ٚيٛ يكٛا اهلل ظُٝع األ

 ـــــــــــــــ
 .86ؾطح ايػة١ٓ يًُعةْٞ ص (  1)

 .262و ٣261 البٔ بٓط١ ص اإلبا١ْ ايالةغط(  2)

 .160-1/159ؾطح أصٍٛ اراكاز أٌٖ ايػة١ٓ ياليها٥ٞ (  3)

 .10غٛض٠ اؿسٜس اآل١ٜ (  4)

ٞة ابٔ املسِٜٓٞ يف املالسض ْفػ٘ 1/160ؾطح أصٍٛ اراكاز أٌٖ ايػة١ٓ ياليها٥ٞ (  5)  .1/167و ٚاْعط نالَّا بٓشٛٙ يعً

1/167. 
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تكااٍٛ يف  ـأٜا »: سرأ ايفضاٌ باأ دعفاط أْةا٘ غاأٍ اإلَاااّ أ ا       ٍٚض٣ٚ اـاال 

 بٝال١ رٔ رباز ايػةُاى رٔ غفٝإ: أ١ُ٥ ايعسٍ مخػ١: أباٛ بهاط ٚرُاط   قسسٜح 
ٞة ٚرُااط باأ ربااس ايععٜااع؟ فكاااٍ: ٖااصا باطااٌ   رًاا٢  ٞبِرااٜعِٓااٞ: َااا ازُّ –ٚرجُااإ ٚرًاا

 ملسو هيلع هللا ىلصِٗ أساسسو أصاشاب ضغاٍٛ اهلل    ال ٜاساْٝ  ملسو هيلع هللا ىلصثِ قاٍ أصشاب ضغٍٛ اهلل  – غفٝإ

 .(1)«ِٗ أسسسبال ٜكاض

رٔ األرُـ أْة٘ شنط رٓسٙ رُط بٔ رباس ايععٜاع ٚرسيا٘ فكااٍ      ٍٚض٣ٚ اـال

ُةس ٜعِٓٞ يف سًُ٘؟ قااٍ: ال  »األرُـ:  فهٝف يٛ أزضناِ َعا١ٜٚ؟ قايٛا: ٜا أبا ق

 .(2)«ٚاهلل. أال بٌ يف رسي٘

َبٔ فضةٌ ٚاسسّا َٔ اياةابع ٕة ني ر٢ً ٚاسٍس َأ ايالةاشاب١  ٚبٗصا ٜعًِ خطأ  ; أل

ال ٜساِْٝٗ أسسس ملا اخاالةِٗ اهلل ب٘ َٔ ايالةشب١ يٓبٝة٘. ٚاهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأصشاب ضغٍٛ اهلل 

 تعاىل أرًِ.

 وجوب اإلوساك عّىا شجر بني الّصخابة

ْٔ داا٤ بعاسِٖ َأ        َبا َة١ ٚغااض رًٝٗاا  َٔ املبازئ ايعع١ُٝ اي  قطةضٖا غًف األ

ُةا ؾذط بني ايالةشاب١ ضوٛإ اهلل األ١ُ٥ ٚتبُػةو بٗا أٌٖ ايػةٓ ١ قاطب١ اإلَػاى رب

رًِٝٗ أيعني ٚاياةطسةِ رًِٝٗ يٝعّاو ٚقبةاِٗ ٚرسّ شنطِٖ إآل بايجةٓا٤ اؿػٔ 

 اؾٌُٝ ر٢ً َا دا٤ت بصيو اآلثاض رٔ ايػةًف َٚٔ بعسِٖ َٔ أٌٖ ايعًِ.

ٞة ٚرجُاإ ٚصافني        ٌب رأ رًا َٚاا   فعٔ رُط بٔ ربس ايععٜع ض ا٘ اهلل أْةا٘ غ ا٦ِ

تًو زَا٤ نفة اهلل ٜاسٟ رٓٗاا ٚأْاا أناطٙ إٔ أ ُاؼ يػااْٞ       »نإ بِٝٓٗ; فكاٍ: 

 .(3)«فٝٗا

 ـــــــــــــــ
 .1/436ايػة١ٓ (  1)

 .437ايػة١ٓ ص (  2)

 .1/62و ٚاْعط: ايػة١ٓ يًدالٍ 5/307طد٘ ابٔ غعس يف ايٓطبكات أخ(  3)
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ٞة َٚعاٜٚا١ ض ُٗاا اهلل؟ فكااٍ أباٛ     »ٚغ٦ٌ اإلَاّ أ س:  َا تكٍٛ فُٝا بني رً

 .(1)«ربس اهلل: َا أقٍٛ فٝٗا إآل اؿػٓب٢ ض ِٗ اهلل

ٞة ٚاي»ٚقاٍ أبٛ اؿػٔ األؾعطٟ:  فإْةُاا   عةبري ٚرا٥ؿا١  ٚأَا َا دط٣ بني رً

ٞة اإلَاّ ٚنًِٓٗ َٔ أٖاٌ االداٗاازو ٚقاس ؾاٗس هلاِ      رنإ  ٔ تأٌٜٚ ٚاداٗاٍزو ٚرً

ٞة  ٍة ر٢ً أْةِٗ نًِٓٗ نااْٛا رًا٢ سال     ×ايَِّب ِ  باؾ١ٓو فس ٚناصيو   ويف اداٗاازٖ

ٌة   َااا دااط٣ بااني ٌٕ ٚاداٗاااٍزو ٚناا ٞة َٚعاٜٚاا١ ضوااٞ اهلل رُٓٗااا نااإ رًاا٢ تأٜٚاا رًاا

ٓبااا٢ اهللايالةاااشاب١ أ٥ُااا١ َاااأَٛ  ٚضغاااٛي٘ رًااا٢ ْٕٛ  اااري َااااةُٗني يف اياااسمٜٔو ٚقاااس أْث

ْٔ ٜٓااكص       ُيٝعِٗو ٚتعبةسْا باٛقريِٖو ٚتععاٝ  َبا ٌة  ِٗ َٚاٛاالتِٗ ٚاياةاربةٟ َأ نا

 .(2)«أسسّا َِٓٗ ضوٞ اهلل رٔ يٝعِٗ

ٜٚكااٍ  »ٜٚكٍٛ اإلَاّ املعِْٞ يف غٝام تكطٜاط ركٝاس٠ أٖاٌ ايػةا١ٓ يف ايالةاشاب١:      

ٔ أفعااهلِو ٚسػاو رأ اـاٛض فُٝاا ؾاذط بٝآِٗو        فضًِٗ ٜٚاصنطٕٚ مبشاغا  ب

ٝةا٘ ٚخًكٗاِ أْالااضّا     و اضتضاِٖ(3)فِٗ خٝاض أٌٖ األضض بعس ْبٝةِٗ ٌة يٓب اهلل رعة ٚد

 .(4)«يِسٜٓ٘و فِٗ أ١ُ٥ ايسمٜٔ ٚأرالّ املػًُنيو فط ١ اهلل رًِٝٗ أيعني

ٞة ٚإشا ضأٜل ايطةدٌ ٜطعٔ ر٢ً أسس َٔ أصشاب ا»ٜٚكٍٛ اإلَاّ ايرببٗاضٟ:  يَِّب

إشا شناط أصاشابٞ   »: ملسو هيلع هللا ىلصفارًِ أْة٘ صاسب قٍٛ غ٤ٍٛ ٣ٖٛٚو ٚيكٍٛ ضغٍٛ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

ٞة (5)«فأَػهٛا و فًِ ٜكاٌ  (1)َا ٜهٕٛ َِٓٗ َٔ ايعةيٌ بعس َٛت٘ ملسو هيلع هللا ىلصو فكس رًِ ايَِّب

 ـــــــــــــــ
 .1/460أخطد٘ اـالٍ يف ايػة١ٓ (  1)

 .225و 224اإلبا١ْ رٔ أصٍٛ ايسةٜا١ْ ص (  2)

ٕة يف األَاِ املاوا١ٝ أْبٝاا٤ ٚضغااّلو          (  3) َةا١ زٕٚ غاا٥ط األَاِ; فاإ ٜعِٓٞ: أْةِٗ خٝاض أٌٖ األضض بعس ْبٝةِٗ َٔ ٖاصٙ األ

 ٔ ايالةشاب١ بسالي١ ايٓةالٛص ٚإياع ايػةًف.ِٖٚ أفضٌ َ

 .86ؾطح ايػة١ٓ ص (  4)

(و ٚأبااٛ ْعااِٝ يف اؿًٝاا١   448و ح )10/198أخطداا٘ ايٓطرباِْااٞ يف ايهاابري َاأ سااسٜح ربااس اهلل باأ َػااعٛز        (  5)

 (.34و ٚقس سهِ ايعال١َ األيباِْٞ بالشة١ اؿسٜح مبذُٛع ططق٘ يف ايػةًػ١ً ايالةشٝش١ )4/108
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... ٚال ؼسخ بؿ٤ٍٞ َٔ ظيًِٗ ٚال سطبِٗو ٚال َا  اب رٓو رًُا٘ ٚال  فِٝٗ إآل خريّا

 .(2)«إْة٘ ال ٜػًِ يو قًبو إٕ معلتػُع٘ َٔ أسٍس حيسخ ب٘; ف

َٚأ بعاس شياو; ْهاف     »ٜٚكٍٛ اإلَاّ ابٔ بط٘ يف ٚصف ركٝاس٠ أٖاٌ ايػةا١ٓ:    

ُةا ؾذط بني أصشاب ضغٍٛ اهلل  و فكس ؾٗسٚا املؿاٖس َعا٘و ٚغابكٛا ايٓةااؽ    ملسو هيلع هللا ىلصر

بايفضااٌو فكااس  فااط اهلل هلااِو ٚأَااطى باالغاااغفاض هلااِ ٚاياةكااطةب إيٝاا٘ مبشبةاااِٗو     

 .(3)«ْبٝة٘ ٖٚٛ ٜعًِ َا غٝهٕٛ َِٓٗو ٚأْةِٗ غٝكاإًٛ ٚفطض شيو ر٢ً يػإ

ٜٚاطٕٚ  »ٜٚكٍٛ اإلَاّ أبٛ رجُإ ايالةابِْٛٞ يف َعطض شناطٙ ركٝاس٠ ايػةاًف:    

ُةااا ؾااذط بااني أصااشاب ضغااٍٛ اهلل   و ٚتطٗااري األيػاا١ٓ راأ شنااط َااا  ملسو هيلع هللا ىلصايهاافة ر

ٜاضاااأُ رٝبااااّا هلااااِو ْٚكالااااّا فااااِٝٗو ٜٚااااطٕٚ اياةااااطسةِ رًاااا٢ يااااٝعِٗ ٚاملااااٛاال٠   

 .(4)«يهافاِٗ

ِْااٞ يف غااٝام شنااطٙ سكااٛم ايالةااشاب١ َٚااا  ٜٚكااٍٛ اإلَاااّ اباأ أبااٞ ظٜااس ايكريٚا

إآل بأسػاأ شناإطو   ملسو هيلع هللا ىلصٚأآل ٜااصنط أسااسس َاأ صااشاب١ ايطةغااٍٛ     » ااب ػاااِٖٗ:  

ٔة بٗاِ         ُةا ؾذط بِٝٓٗو ٚأْةِٗ أسالة ايٓةااؽ إٔ ًٜااُؼ هلاِ املدااضز ٜٚعا ٚاإلَػاى ر

 .(5)«أسػٔ املصاٖب

اِْٞ يف َعاااطض شناااطٙ أقاااٛاٍ أٖاااٌ ايػةااا١ٓ يف اياااسة ٚأباااٛ رُاااطاإلَااااّ ٜٚكاااٍٛ 

 = ــــــــــــــ
ٞة ٜعِٓٞ: مب(  1) ٕة ايَِّب أخرب رٔ ايكااٍ ايصٟ سالاٌ باني ايالةاشاب١; نإخبااضٙ رأ       ×ا أطًع٘ اهلل رًٝ٘ َٔ ايٛسٞ; فإ

ٕة اهلل ٜالًح ب٘ باني ِف٦باابني َأ املػاًُني    »اؿػٔ بٔ رًٞ ضوٞ اهلل رُٓٗا:  (و 3746أخطدا٘ ايبدااضٟ ح )  «. أ

ٌ َٔ االقاااٍ بني ايالةاشاب١ ضواٛإ اهلل   إىل  ري شيو َٔ األسازٜح ايسةآي١ ر٢ً إطالع اهلل ْبٝ٘ ر٢ً َا حيال

 رًِٝٗ يٝعّا.

 .1/115ؾطح ايػة١ٓ (  2)

 .268اإلبا١ْ ايالةغط٣ ص (  3)

 .294ركٝس٠ ايػةًف ٚأصشاب اؿسٜح ص (  4)

 .61َكسة١َ ابٔ أبٞ ظٜس ص (  5)
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ُةس رًٝا٘  »االراكاز:  َٚٔ قٛهلِ: إٔ حيػٔ ايكٍٛ يف ايػةازات ايهطاّ أصشاب ق

ُةاا غا٣ٛ شياو مماا          ايػةالّو ٚإٔ تصنط فضاا٥ًِٗو ٚتٓؿاط قاغآِٗو ٚ،ػاو ر

 .(1)«ؾذط بِٝٓٗ

 :ِْٞ ٞة ٚبااني َعاٜٚاا»ٜٚكااٍٛ اإلَاااّ قااٛاّ ايػةاا١ٓ األصاابٗا ١ َٚااا دااط٣ بااني رًاا

ُةاا ؾاذط باني أصاشاب         ضوٞ اهلل رُٓٗا فكاٍ ايػةًف: َأ ايػةا١ٓ ايػةاهٛت ر

 .(2)«×ضغٍٛ اهلل 

َٚاأ ايػةاا١ٓ تااٛٓيٞ أصااشاب ضغااٍٛ اهلل   » املكسغااٞ: ٍ اإلَاااّ اباأ قساَاا١ ٛكااٜٚ

ٚقبةاااِٗو ٚشنااط قاغاآِٗو ٚاياةااطسةِ رًااِٝٗو ٚاالغاااغفاض هلااِو ٚايهاافة راأ    

 .(3)«ِ َٚعطف١ غابكاَِٗٚا ؾذط بِٝٓٗوٚاراكاز فضًٗ شنط َػاِٜٚٗو

ٕ  »ٜٚكٍٛ اإلَاّ ايٓةاٟٛٚ يف غاٝام ؾاطح ساسٜح:      بػاٝفُٗا;   إشا تٛادا٘ املػاًُا

ٕة ايسةَا٤ اي  دطت باني ايالةاشاب١   »: (4)«فايكاتٌ ٚاملكاٍٛ يف ايٓةاض يٝػال   ٚارًِ أ

ٔة بٗاِو ٚاإلَػااى        زاخ١ًّ يف ٖصا ايٛرٝسو َٚصٖب أٌٖ ايػةا١ٓ ٚاؿالة إسػاإ ايٓعا

ُةا ؾذط بٝٓٗ ٚةيٕٛ   ٜكالسٚا َعال١ٝو ٚال ر ِو ٚتأٌٜٚ قااهلِ ٚأْةِٗ فاٗسٕٚ َاأ

ٌة فطٜإل أْةا٘ اةالةو ٚكايفا٘ باإب فٛداب رًٝا٘ قاايا٘           قض ايسةْٝاو بٌ اراكس نا

 .(5)«يريدع إىل أَط اهللو ٚنإ بعضِٗ َالٝبّاو ٚبعضِٗ كط٦ّا َعصٚضّا

ُةا »ٜٚكٍٛ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ يف ٚصف ركٝس٠ أٌٖ ايػة١ٓ:  ٚ،ػهٕٛ ر

ٕة ٖااصٙ اآلثاااض املطٜٚاا١ يف َػاااِٜٚٗو َٓٗااا َااا ٖااٛ   ؾااذط بااني ايالةااشاب١و ٜٚكٛياإٛ: إ

 ـــــــــــــــنصبو َٚٓٗا َا قس ظٜس فٝا٘ ْٚكاصو ٚ اري رأ ٚدٗا٘و ٚايالةاشٝح َٓا٘ ٖاِ فٝا٘          
 .237ايطةغاي١ ايٛاف١ٝ ص (  1)

 .2/526اةذة١ يف بٝإ اةذة١ (  2)

 .66ص ملع١ االراكاز (  3)

 (.2888و ح )4/3213أخطد٘ َػًِ يف صشٝش٘ (  4)

 .18/11ؾطح صشٝح َػًِ (  5)
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َةا فاٗسٕٚ كطؤٕٚ َةا فاٗسٕٚ َالٝبٕٛو ٚإ  .(1)«َعصٚضٕٚو إ

سالطٙو ٚإْةُاا شناطت   ٚنالّ أٌٖ ايعًِ يف ٖصا املعٓب٢ نجريس دسةّاو ٜالعب 

ٍة ر٢ً إياع أٌٖ ايػة١ٓ ر٢ً تكطٜط ٖصا األصٌ ايععاِٝو   ططفّا َٓ٘و ٖٚصا مما ٜس

َُِاا داط٣ باني ايالةاشاب١ َأ            ْٔ خاض يف ٖاصا ايبااب ٚاقاشُا٘ باصنط ؾا٤ٍٞ  َب ٕة  ٚأ

االخاالف أٚ االقاااٍ ر٢ً غبٌٝ اياةآٓكص هلاِ أٚ ايٓطعأ فاِٝٗو أْةا٘ كاايف ملآٗر        

ٌ ايػة١ٓ. فٓػأٍ اهلل إٔ ٜطظقٓا سػٔ االتةباع يططٜل ايػةًفو غًف األ١َ ٚططٜل أٖ

 ِٗ ّٜٛ ايسمٜٔ.تعػٔ األزب َع أصشاب ْبٝة٘و ٚإٔ حيؿطْا يف ظَط ٓاعٜٚإٔ ٜ

 يف الّصخابةأهن البدع عقيدة 

ّٕ اداُعاٛا  ايؿةٝع١ يف ايًٓغ١ ٌة قٛ : أْالاض ايطةدٌ ٚأتبار٘و ٚن

يعِٗ: ِؾٝبعو ر٢ً إَٔط ٜابع بعضِٗ ضأٟ بعض فِٗ ؾٝع١و ٚ

 .(2)ٚأؾٝاع

َِٔ املؿاٜع١ ٚاملطاٚر١  .(3)ٚأصٌ شيو: 

ٞة ٚأٌٖ بٝا٘.ٚايؿةٝع١ يف االصطالح  : ِٖ املاؿٝةعٕٛ يعً

ُةس »: قاٍ األظٖطٟ ٞة ق ّس ٜٕٗٛٚ ٣ٖٛ ررت٠ ايَِّب  .(4)«ٜٚٛايِْٛٗ ×ايؿةٝع١ قٛ

رًا٢  أصٌ ايؿةٝع١ ايفطق١ َٔ ايٓةاؽ. ٚقاس  ًاب ٖاصا االغاِ     »: ٚقاٍ ابٔ األثري

ٝةّا  ْٔ ٜعرِ أْة٘ ٜاٛٓي٢ رً َب ٌة  ٚأٌٖ بٝا٘ ساة٢ صاض هلِ امّا خاصةّا; فاإشا قٝاٌ:    ن

ٕس َٔ ايؿةٝع١و رطف أْة٘ َِٓٗ  .(5)«فال

ٝةااّا  »: ٚقاااٍ ايؿةٗطغااااِْٞ رًاا٢ اـالااٛصو  ايؿةااٝع١ ٖااِ ايااصٜٔ ؾاااٜعٛا رً  ـــــــــــــــ
 .120ايعكٝس٠ ايٛاغط١ٝ ص (  1)

 .3/47و ٚايكاَٛؽ اةٝح يًفريٚظ أبازٟ 8/188و ٚيػإ ايعطب البٔ َٓعٛض 2/1808اْعط: تٗصٜب ايًٓغ١ يألظٖطٟ (  2)

 .8/189ٚيػإ ايعطب البٔ َٓعٛض  و3/235اْعط: َعذِ َكاٜٝؼ ايًٓغ١ البٔ فاضؽ (  3)

 .2/1808تٗصٜب ايًٓغ١ (  4)

 .500ايٓةٗا١ٜ ص (  5)

تعريفففلشّيعةفففيعةش
شةشففففففففففف شّي ة ففففففففففف

 وّالصطالح
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 فرقشّيعةيعة:

َةا خفٝةّا ٝةّا ٚإ َةا دً  .(1)«ٚقايٛا بإَاَا٘ ْالةّا ٚٚص١ّٝو إ

ٕة ايؿةاٝع١ ثالثا١ أصآاف: اي١ٝو     شنط األؾ عطٟ يف املكااالت أ

 .(2)ٚضافض١و ٚظٜس١ٜ

ٌة صاآٍف َٓٗااا    ٖٚاصٙ األصاآاف ايجةالثاا١ َابآٜاا١ يف ركا٥ااسٖا َٚكاالتٗاا بااٌ ناا

 ٜافطةع إىل فطٕم.

ٌة صٍٓف َأ ٖاؤال٤ يف ايالةاشاب١ رًا٢      ٚاملكالٛز يف ٖصا املكاّ بٝإ ركٝس٠ ن

 غبٌٝ اإل اظ.

ٚةاّل: ركٝس٠ ايغال٠:  أ

ٞة   ٚ ُةٛا  ال٠ّ; ألْةِٗ  ًاٛا يف رًا و ٚقاايٛا فٝا٘ قاٛاّل رعُٝاّاو شناطٙ      إْةُا غ 

 .(3)األؾعطٟ

ٚقس زخٌ يف ي١ً ٖؤال٤ فطمس نجري٠ْ ٚطٛا٥ف  ؾاة٢و  اُعٕٛ يف اراكاازِٖ  

ٞة ٚأٖاٌ بٝاا٘      ٛة يف رًا  يف ايالةشاب١ ر٢ً ركٝس٠ٍ باط١ًٍ َطنب١ٍ َٔ والياني: ايغًا

ٞة      إىل زضد١ اياةأيٝ٘ أٚ ازةرا٤ ٛةتِٗو ٚايكاسح يف أصاشاب ايَِّبا ٚأظٚادا٘ إىل ساسة    ×ْبا

 اياةهفريو ٚاملبايغ١ يف يعِٓٗ ٚغبةِٗ ٚؾاُِٗ.

ٝةّا  ١:ػب٦َٝٚٔ ٖؤال٤ اي ٕة رً   ،لو ٚأْة٘ ٜطدع إىل ايسةْٝا قباٌ   ٜعرُٕٛ أ

و ِٖٚ أتبااع رباس اهلل بأ غابأ.     (4)كٝا١َ فُٝأل األضض رساّل نُا ٦ًَل دٛضّاّٜٛ اي

ٞة شنطٚا أْة  .(5): أْل أْلو ٜعِٓٞ أْل اإلي٘٘ قاٍ يعً

ٞة ٚظرِ ٚشنط بعض امل ٕة ابٔ غبأ  ال يف رً أْة٘ الٓةفني يف ايفطم ٚاملكاالت: أ  ـــــــــــــــ
 .1/144املًٌ ٚايٓةشٌ (  1)

 .136و 88و 1/65اْعط: َكاالت اإلغالَٝةني (  2)

 .1/65اْعط: َكاالت اإلغالَٝةني (  3)

 .1/65اْعط: َكاالت اإلغالَٝةني يألؾعطٟ (  4)

 .1/177و ٚاملًٌ ٚايٓةشٌ يًؿةٗطغااِْٞ 1/65ني يألؾعطٟ اْعط: َكاالت اإلغالَٝة(  5)
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نإ ْبٝةّاو ثِ  ال فٝ٘ ساة٢ ظرِ أْةا٘ إيا٘و ٚزراا إىل شياو قَٛاّا َأ  ٛا٠ايهٛفا١        

ٞة  عبِفٚض  ّٕ َِٓٗ خربِٖ إىل رً  .(1)فأَط بإسطام قٛ

ٞة     اباأ غاابأ ٖااٛ   ٚ َباأ أظٗااط ايٓطعاأ يف أصااشاب ايَِّباا ٚةٍ  بااسر٣ٛ اْاااعاع   ×أ

ْٕ قاٍ ألتبار٘:  ٞةو ٚنإ َٔ َكايا٘ اي  زر٢ إيٝٗا َأ ُةس خامت »اـالف١ َٔ رً ق

َُّأ   ٜ ذاع ٚصا١ٝ           َِ ْٔ أظًاِ  َبا األْبٝا٤و ٚرًٞ خامت األٚصٝا٤و ثاِ قااٍ بعاس شياو: 

َةا١و ثاِ قااٍ هلاِ بعاس      ي ٚٚثاب رًا٢ ٚصاٞ ضغاٍٛ اهللو ٚتٓااٍٚ أَاط       ×ضغٍٛ اهلل  األ

ٕة رجُإ أخصٖا ٞة ضغٍٛ اهلل  شيو:إ فاْٗضٛا يف ٖصا األَاط   ×بغري سل و ٖٚصا ٚص

 .(2)«فشطةنٛٙو ٚابسؤٚا بايٓطعٔ ر٢ً أَطا٥هِ

ْٔ أؾاٗط ايكاٍٛ     »ٚقاٍ ايٓةٛغِاٞ ايطةافضٞ يف سسٜج٘ رٔ ابٔ غابأ:   َبا ٚةٍ  ٖٚاٛ أ

     ٔ ٞة رًٝا٘ ايػةاالّ ٚأظٗاط اياربا٠٤ َا أرسا٥ا٘و ٚناؾاف كايفٝا٘و     بفطض إَا١َ رً

ْٔ خايف ايؿةٝع١ َب ٕة أصٌ ايطةفض َأخٛشس َٔ ايٝٗٛز١ٜ :َفُٔ ٖٓا قاٍ   .(3)«إ

ُةس بٔ ظٜٓاب األغاسٟ ٜعرُإٛ     ;اـطاب١ٝ :َٚٔ فطقِٗ أتباع أبٞ اـطاب ق

ٕة األ١ُ٥ أْبٝا٤و ثِ ظرِ أْة ٚةاّل أ ٕة األ١ُ٥ آهل١و ٚنإ أبٛ اـطاب ٜعرِ أ ِ آهلا١و  ٗأ

ٕة أٚالزب   .(4)اؿػٔ ٚاؿػني ناْٛا أبٓا٤ اهلل ٚأسبةا٤ٙٚأ

أتباع ربس اهلل بأ َعاٜٚا١ بأ رباس اهلل بأ دعفاط بأ         :َٚٔ فطقِٗ: اؾٓاس١ٝ

ٌّ فع      ْبِباا سٙ ؾااٝعا٘و ٖٚااِ  بااأبااٞ طاياابو ٚقااس ازةراا٢ ربااس اهلل ٖااصا أْةاا٘ ضبٌّو ٚأْةاا٘ 

ـ    ٕة ايسةْٝا ال تفٓبا٢و ٜٚػااشًٕٓٛ املٝاا١ ٚا ُاط ٚ ريُٖاا   ٜهٓفطٕٚ بايكٝا١َ ٜٚسةرٕٛ أ

 .(5)َٔ اةاضّ

  ّ ٕة ضٚح اإلياا٘ ناْاال يف آز زاضت يف  ثااِ وثااِ يف ؾااٝح ونُااا ازةراا٢ أٜضااّا أ  ـــــــــــــــ
 .123و ٚاياةبالري يف ايسمٜٔ يإلغفطا٥ِٓٞ ص 233اْعط: ايفطم بني ايِفطبم يًبغسازٟ ص (  1)

 .341و 4/340تاضٜذ ايٓطربٟ (  2)

 .22فطم ايؿةٝع١ ص (  3)

 .1/183اِْٞ و ٚاملًٌ ٚايٓةشٌ يًؿٗطغا247اْعط: ايفطم بني ايفطم يًبغسازٟ ص (  4)

 .1/67اْعط: َكاالت اإلغالَٝةني يألؾعطٟ (  5)
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ٞة واألْبٝااا٤ ٚاأل٥ُاا١ ثااِ صاااضت  وثااِ زاضت يف أٚالزٙ ايجةالثاا١ وإىل إٔ اْاٗاال إىل رًاا

 .(1)إيٝ٘

ٕة اإلَاَاا١  وأتباااع أبااٞ َٓالااٛض ايعذًااٞ َٚاأ فااطقِٗ: املٓالااٛض١ٜ: ايااصٟ ظرااِ أ

ٞة ساة٢ اْاٗل إىل أبٞ دعفط ايباقطزاضت يف أٚال ثِ  وٚازةر٢ أْة٘ خًٝف١ ايباقط وز رً

ٕة اهلل َػح ر٢ً ٜسٜ٘و ٚقاٍ ي٘: ٜا ب ِٓٞ بًٓغ رٓمٞ  .(2)ظرِ أْة٘ رطز ب٘ إىل ايػةُا٤و ٚأ

 َٚٔ فطقِٗ املؿٗٛض٠ ٚاي  ٖٞ أرعِ خططّا َٔ  ريٖا: ايباط١ٝٓ.

ٕة ايااصٜٔ أغةػااٛا زراا٠ٛ ا    يباطٓٝاا١ ياراا١ َاآِٗ:  ٚسهاا٢ أصااشاب املكاااالت أ

 َُٕٝٛ بٔ زٜالإ ايكساح.

ٕة َُٕٝٛ ايكساح نإ ٜٗٛزّٜا ٚقس  .(3)َاعالةبّا يًٝٗٛز١ٜ شنط اةٓككٕٛ أ

رسة٠ أما٤ تساٚهلا ايٓةاؽ ر٢ً اخاالف األرالاض ٚاألظَٓا١و   اٖٚصٙ ايٓطا٥ف١ هل

َٚااأ أماااا٥ِٗ: ايكطاَطااا١و ٚاـطةَٝااا١و ٚاإلمارًٝٝااا١و ٚايػةااابع١ٝو ٚايبابهٝااا١    

 .(4)ريٖا ر٢ً َا شنطٙ ايغعايٞ يف فضا٥ح ايباط١ٝٓٚ 

 وايااطةفض ظاااٖطٙ أْةاا٘ َااصٖب»: ٖااؤال٤ نُااا ٚصااف٘ ايغعايااٞ عاكااسٚسكٝكاا١ َ

 .(5)«ٚباطٓ٘ ايهفط اةض

ْكً٘ املكاالت َٔ  ري تطزةز أْةِٗ قا٥ًٕٛ بإهلني قس،ني ال  اتةفكل أقاٌٜٚ»ٚقاٍ: 

ٚةٍ يٛدٛزُٖا َٔ سٝح ايعةَإ  .(6)«أ

ٕة املٓكاٍٛ رآِٗ يف   ٚشنط َٔ ركٝ ٛةات أ ٖاٛ قطٜاب َأ قاٍٛ      ٖاصا ستِٗ يف ايٓةب

 ـــــــــــــــ
 .246اْعط: ايفطم بني ايفطم يًبغسازٟ ص (  1)

 .244و 243اْعط: املالسض ايػةابل ص (  2)

ُةس بٔ َايو ص 284و 282اْعط: املالسض ايػةابل ص (  3)  .17و ٚنؿف أغطاض ايباط١ٝٓ ة

 .11اْعط: فضا٥ح ايباط١ٝٓ ص (  4)

 .٥37ح ايباط١ٝٓ ص فضا(  5)

 .38املالسض ْفػ٘ ص (  6)
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ٞة رباض٠ رٔ ؾدٕص فاول رًٝ٘ ايعًّٛ. ٕة ايَِّب  ايفالغف١و ٖٚٛ أ

        ّٕ ٌة رالإط َأ إَاا َةا ركٝستِٗ يف اإلَا١َ فكس اتةفكٛا رًا٢ أْةا٘ ال باسة يف نا ٚأ

  ٕ ٕة يًكاطآ ّٕ ٜطدع إيٝ٘ يف تأٌٜٚ ايٓعٛاٖط ٚاملؿهالت سٝح ظرُاٛا أ ظااٖطّا   َعالٛ

 .(1)ِ ايباطٔ إآل األ١ُ٥ َٚٔ أفضٛا إيٝ٘ بأغطاض ايكطإًٓٚباطّٓاو ٚأْة٘ ال ٜع

ٚايكٍٛ ايٛدٝع أْةٗاِ ملاا رذاعٚا رأ صاطف اـًال رأ ايكاطإٓ         »قاٍ ايغعايٞ: 

 .(2)«صطفِٖٛ رٔ املطاز بُٗا إىل كاضٜل ظخطفٖٛا وٚايػة١ٓ

أْةٗااِ  ويباطٓٝاا١ايااصٟ ٜالااحة رٓااسٟ َاأ ِزٜاأ ا  »قاااٍ ربااس ايكاااٖط ايبغااسازٟ:  ٚ

 .(3)«ٜٚٓهطٕٚ ايطةغٌ ٚايؿةطا٥ع نًٓٗاوزٖط١ٜ ظْازق١ ٜكٛيٕٛ بكسّ ايعا 

        ٕ  ٖٚصٙ ايفطم املاصنٛض٠ نًٓٗاا ت َهفساط أنجاط ايالةاشاب١ نُاا ْكًا٘ اةٓككاٛ

 ملصاٖبِٗ َٚكاالتِٗ.

ٕة ايباطٓٝا١ ٚامل »ٜكٍٛ ربس ايكااٖط ايبغاسازٟ:    ٝةا١    ٓإ ٛةض١ٜ ٚاؾٓاسٝا١ ٚاـطاب الا

ٝةّا َأ اإلَاَا١   قس أنفطٚا أب ا بهط ٚرُط ٚرجُإ ٚأنجط ايالةشاب١ بإخطادِٗ رً

 .(4)«يف رالطِٖ

 ثاّْٝا: ركٝس٠ ايطةافض١:

ُُّٛا ضافض١ّ يط شناط ٖاصا    .ضِٗ إَا١َ أبٞ بهط ٚرُط ضوٞ اهلل رُٓٗاا فٚغ 

 .(5)األؾعطٟ ٚابٔ ربس ضبة٘

ٔٔ ايطةافض١؟ فكااٍ:  :بٞألقًل »ٚقاٍ ربس اهلل بٔ أ س ض ُٗا اهلل:  اياصٟ   َب

 ـــــــــــــــ
 .42-40اْعط: املالسض ْفػ٘ ص (  1)

 .555املالسض ْفػ٘ ص (  2)

 .294ايفطم بني ايفطم ص (  3)

 .250ايفطم بني ايفطم ص (  4)

 .2/245و ٚايعكس ايفطٜس 1/89اْعط: َكاالت اإلغالَٝةني (  5)
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 .(1)«ٜؿاِ ٜٚػبة أبا بهط ٚرُط ض ُٗا اهلل

ٕة ٖصٙ اياةػ١ُٝ إْةُا يعَاِٗ يطفضاِٗ ظٜاس    ٚشٖب بعض ايعًُا٤ اةٓككني إىل أ

ٞة رٓسَا خطدٛا َع٘ يف ي١ً املاؿٝةعني ي٘ رٓس خطٚد٘ ر٢ً ٖؿاّ بأ رباس    بٔ رً

رًا٢  بٔ َطٚإ يف غ١ٓ إسس٣ ٚرؿطٜٔ َٚا١٥و فأظٗط بعض أصشاب٘ ايٓطعأ   املًو

رٓ٘ ٚ  ٜبل َع٘ إآل َا٥اا فاضٕؽ; فكاٍ  ; فافطةقٛاأبٞ بهط ٚرُط فٓٗاِٖ رٔ شيو

ُّ ْٔ بكٞ َع٘ ظٜس١ٜٛا هلِ: ضفضاُِْٛٞ؟ قايٛا: ْعِ. فػ َب ُمٞ   .(2)ضافض١ يصيوو ٚغ 

ٚايطةافض١ افرتقٛا بعس شيو إىل فطٕم ناجري٠ٍو ٚقاس شناط بعاض املالآةفني يف      

 .(3)ايفطم ٚاملكاالت أْةِٗ مخؼ رؿط٠ فطق١

 .(4)ٚشٖب بعض اةٓككني إىل أْةِٗ ٜالًٕٛ إىل أضبع ٚرؿطٜٔ فطق١

َةا١. قااٍ             ٚايطةافضا١و فُعإٛ رًا٢ ركا٥اسب باطًا١ٍ خاايفٛا فٝٗاا غاا٥ط فاطم األ

ٞة »ؾعطٟ: اإلَاّ أبٛ اؿػٔ األ ٕة ايَِّب ْصة رًا٢ اغاادالف    ملسو هيلع هللا ىلصِٖٚ فُعٕٛ ر٢ً أ

ٕة أنجااط ايالةااشاب١ واآًٛا          رًااٞ باأ أبااٞ طايااب باماا٘و ٚأظٗااط شيااو ٚأرًٓاا٘و ٚأ

ٞة ب ٕة اإلَا١َ ال تهٕٛ إآل بآص  ٚتٛقٝاٍفو   ملسو هيلع هللا ىلصرتنِٗ االقاسا٤ ب٘ بعس ٚفا٠ ايَِّب و ٚأ

    ٛ ٍ: إْةا٘ ياٝؼ بإَااّو ٚأبطًاٛا     ٚأْةٗا قطاب١و ٚأْة٘ دا٥ع يإلَااّ يف سااٍ اياةكٝا١ إٔ ٜكا

ٕة اإلَاااّ ال ٜهاإٛ إآل أفضااٌ ايٓةاااؽو       يٝعااّا االداٗاااز يف األسهاااّو ٚظرُااٛا أ

ٝةّا  ٕة رً  .(5)«نإ َالٝبّا يف يٝع أسٛاي٘ -ضوٛإ اهلل رًٝ٘–ٚظرُٛا أ

 ـــــــــــــــ
 «.إغٓازٙ صشٝح»ٚقاٍ اةٓكل:  (و777و ضقِ: )1/492أخطد٘ اـالٍ يف ايػة١ٓ (  1)

و ٚاراكاازات فاطم   2/478و ٚاؿذة١ يف بٝإ اةذة١و يكٛاّ ايػة١ٓ 1/137اْعط: َكاالت اإلغالَٝةني يألؾعطٟ (  2)

و َٚٓٗاز ايػة١ٓ يؿٝذ اإلغاالّ ابأ   1/155و ٚاملًٌ ٚايٓةشٌ يًؿةٗطغااِْٞ 52املػًُني ٚاملؿطنني يًطةاظٟ ص 

 .٣ٚ13/36 ي٘ و ٚفُٛع ايفاا1/8ت١ُٝٝ 

 .35و ٚاياةبالري يف ايسمٜٔ يإلغفطا٥ِٝٞ ص23اْعط: ايفطم بني ايفطم يًبغسازٟ ص (  3)

 .1/88اْعط: َكاالت اإلغالَٝةني يألؾعطٟ (  4)

 .1/89َكاالت اإلغالَٝةني (  5)
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ُةس ايٓةعُإ املفٝس ٖٚٛ َٔ نباض رًُا٤ ايطةافض١ ٚقكسكٞ َصٖبِٗو  ٚقاٍ ق

ٚاتةفكل اإلَا١َٝ ر٢ً ٚدٛب ضدع١ نجرٕي َأ األَاٛات إىل   »: ٖا(413َاٛٓف٢ غ١ٓ: )

ايطةدعا١ اخااالفسو ٚاتةفكاٛا رًا٢      ٚإٕ نإ بِٝٓٗ يف بعاض  وايسةْٝا قبٌ ّٜٛ ايكٝا١َ

إطااالم يفااغ ايبااسا٤ يف ٚصااف اهلل تعاااىلو ٚإٕ نااإ شيااو َاأ دٗاا١ ايػةااُع زٕٚ      

ٕة أ١ُ٥ ايضةالٍ خايفٛا يف نجرٕي َٔ تأ يٝف ايكطإٓ ٚراسيٛا  ايكٝاؽو ٚاتةفكٛا ر٢ً أ

ٞة       ْٓعٜاٌ ٚغا١ٓ ايَِّبا ٚأيعال املعاعيا١و ٚاـاٛضازو ٚايعةٜسٜا١و      ملسو هيلع هللا ىلصفٝ٘ رأ َٛداب اياة

 .(1)«ٚاملطد١٦و ٚأصشاب اؿسٜح ر٢ً خالف اإلَا١َٝ يف يٝع َا رسزْاٙ

و ِٖٚ هلاصا  ٜٚعاكس ايطةافض١ يف ايالةشاب١ أْةِٗ والٍ نٓفاض إآل أفطازّا َِٓٗ

 عٔ فِٝٗ بٌ ٜاكطةبٕٛ إىل اهلل بًعِٓٗ ٚؾاُِٗ.شٕٛ ايٓطبٜٝبغضِْٛٗ ٜٚػا

ِ –دا٤ يف نااب ايهايف  رأ أباٞ    -ٖٚٛ َٔ أؾٗط نابِٗ ٚأٚثكٗا رٓاسٖ

ٞة   »أْةاا٘ قاااٍ:   (2)دعفااط كًاال: َٚاأ  فإآل ثالثاا١و  ملسو هيلع هللا ىلصنااإ ايٓةاااؽ أٖااٌ ضزة٠ بعااس ايَِّٓباا

هلل ايجةالث١؟ فكاٍ: املكساز بٔ األغٛزو ٚأبٛ شضة ايغفاضٟو ٚغًُإ ايفاضغٞو ض ١ ا

ٚبطناتاا٘ رًااِٝٗو ثااِ رااطف أْاااؽ بعااس ٜػاارٕيو ٚقاااٍ: ٖااؤال٤ ايااصٜٔ زاضت رًااِٝٗ     

 .(3)«ايطةساو ٚأبٛ إٔ ٜباٜعٛا ساة٢ داؤٚا بأَري املؤَٓني َهطّٖا فباٜع

 :ٚقس ْكٌ إيارِٗ ر٢ً تهفري ايالةشاب١  ري ٚاسٍس َٔ رًُا٥ِٗ ٚقٓككِٝٗ

ٕة ايٓةااااانجني  ٚاـااااٛاض وٚايعةٜسٜاااا١ وٚاتةفكاااال اإلَاَٝاااا١ »ٜكااااٍٛ املفٝااااس:   ز رًاااا٢ أ

ٍ   وٚايفاغكني: َأ أٖاٌ ايبالاط٠ ٚايؿةااّ أيعاني      ِٗ بطًَعْٛإٛ عا   ونٓفااض واال

 ـــــــــــــــ .(4)«أَري املؤَٓنيو ٚأْةِٗ بصيو يف ايٓةاض كًٓسٕٚ
 .49-48أٚا٥ٌ املكاالت يًُفٝس ص (  1)

ٌة أ١ُ٥ ايػٓة١ َٚا ٜٓػاب٘ ا (  2) يطةافضا١ يا٘ يف ناابِٗ مماا خياايف ركٝاس٠ أٖاٌ ايػةا١ٓ َأ          أبٛ دعفط ايالةازم َٔ أد

 نصبِٗ رًٝ٘و نُا نصبٛا ر٢ً آبا٥٘ َٔ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝل ايٓطٝةبني ايٓطاٖطٜٔ.

 .246-8/245ايطةٚو١ َٔ ايهايف (  3)

 .45أٚا٥ٌ املكاالت ص (  4)
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 ٟ اإلَاَٝاا١ قااايٛا  »: يف نااااب )األْااٛاض ايٓةعُاْٝاا١(  ٜٚكااٍٛ ْعُاا١ اهلل اؾعا٥ااط

ٞةو ٚنٓفطٚا ايالةشاب١و ٛا فِٝٗو ٚغاقٛا اإلَا١َ عٚٚق بايٓةصة اؾًٞ ر٢ً إَا١َ رً

ايالةاااازم ٚبعاااسٙ إىل أٚالزٙ املعالاااَٛني رًاااِٝٗ ايػةاااالّوَٚؤٓيف ٖاااصا       إىل دعفاااط

 .(1)«ايهااب َٔ ٖصٙ ايفطق١وٖٚٞ ايٓةاد١ٝ إٕ ؾا٤ اهلل

َةاا١و بااٌ       ٚركٝااس٠ ايطةافضاا١   تكااف رٓااس سااسة اياااةهفري يًالةااشاب١ ٚخٝاااض األ

ٕة اإل،ااإ باااهلل ٚضغااٛي٘ ال ٜهاإٛ إآل  ػاااٚظت إىل اراكاااز أْةٗااِ ؾااطة خًاال اهللو ٚأ

َةٗات املؤَٓني.  باياةربئ َِٓٗو ٚخاصة١ اـًفا٤ ايجةالث١: أبا بهط ٚرُط ٚرجُإو ٚأ

ُةااس باااقط ا ًػااٞ:    : أْةااا ْاااربأ َاأ األصاآاّ    ئٚركٝااستٓا يف اياةااربة »ٜكااٍٛ ق

ٚأّ ؿ١ ٚسفال١ ٖٚٓاس  ٥األضبع١: أبٞ بهٕط ٚرُط ٚرجُإ َٚعا١ٜٚ ٚايٓةػا٤ األضبع را

اؿهِو َٚٔ يٝع أؾٝارِٗ ٚأتبارِٗو ٚأْةِٗ ؾاطة خًال اهلل رًا٢ ٚدا٘ األضضو     

ِة اإل،إ باهلل ٚضغٛي٘ ٚاأل١ُ٥ إآل باياةرب  .(2)«أرسا٥ِٗ َٔ ئٚأْة٘ ال ِٜا

ٚقس بًاغ َأ سكاس ٖاؤال٤ ايطةافضا١ رًا٢ ايالةاشاب١ ٚؾاسة٠ سآكِٗ رًاِٝٗ أْةٗاِ            

 فضٌ شيو َٚبايغات تفٛم ايٛصف.ٜاكطةبٕٛ إىل اهلل بًعِٓٗو بٌ هلِ زرا٣ٚ يف 

ٔ      – ُااىل جةض٣ٚ املآل ناظِ رٔ أبٞ  اع٠ اي   – فُٝاا افارتاٙ رًا٢ ظٜاس ايعاباسٜ

ْٔ يعاأ اؾباال ٚايٓطاا ٛت  »ض ا٘ اهلل أْةاا٘ قاااٍ:   ٜٚعٓاإٛ بُٗااا: أبااا بهااط ٚرُااط )َباا

يع١ٓ ٚاسس٠ ناب اهلل ي٘ غبعني أيف أيف سػ١ٓو َٚق٢ رٓ٘ أيف  (اهلل رُٓٗا ضوٞ 

ْٔ أَػب٢  ١وٝة٦أيف غ َب ناب يا٘   ًعُٓٗا يع١ٓ ٚاسس٠ٜٚضفع ي٘ غبعٕٛ أيف أيف زضد١و ٚ

ُةاس     ٞفُضب٢ َٛالْا رً :َجٌ شيوو قاٍ بٔ اؿػني فسخًل ر٢ً َٛالْا أبٞا دعفاط ق

فأراست رًٝا٘    ايباقطو فكًل: ٜا َٛالٟ: سسٜح معا٘ َٔا أبٝاو؟ قااٍ: ٖاات ٜاا مثااىل      

ْٔ يعُٓٗاا   ٜا َٛالٟ. فكاٍ: ٢فكًل: بًأؼبة إٔ أظٜسى؟  اؿسٜحو فكاٍ: ْعِ ٜا مثاىل َب  ـــــــــــــــ
 .2/244األْٛاض ايٓةعُا١ْٝ (  1)

ُةاس رباس ايػةااةاض اياةْٛػاٟٛ يف        و )فاضغٞ(و ٚقس قااّ برتيا  519سلة ايٝكني ص (  2) ١ ايآةصة إىل ايعطبٝا١ ايؿةاٝذ ق

 .53نااب٘: بطالٕ ركا٥س ايؿةٝع١ ص 
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ْٔ أَػا٢   َب ٌة  سا٠   ٜهاب رًٝ٘ شْب يف شيو ايّٝٛ ساة٢ ،ػٞو ٚ يع١ٓ ٚاسس٠ يف ن

 .(1)«يعُٓٗا يع١ٓ ٚاسس٠   ٜهاب رًٝ٘ شْب يف يًٝ٘ ساة٢ ٜالبح

ٞة  ٍس ×ٚيًطةافض١ يف ايٓطعٔ يف أصشاب ايَِّب نجري٠ْ ٚفاظفاتس رعُٝا١ْ ال   أقٛا

ْٔ آطًع ر٢ً ناابِٗو ٚقاس شناطت طا٥فا١ّ َٓٗاا يف ناااب االْاالااض         ٗا إآلفٜعط َب

 .(2)يًالةشب ٚاآلٍ

 ثايجّا: ركٝس٠ ايعةٜس١ٜ:

ٞة بٔ اؿػاني  ُةٛا ظٜس١ٜ ياُػةهِٗ بكٍٛ ظٜس بٔ رً بعاس إٔ ضفضا٘    (3)ٚإْةُا غ 

 .(4)ايطةافض١ نُا تكسةّ بٝاْ٘

ٞة   »ٜكٍٛ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ:  افرتقال ايؿةاٝع١    َٚٔ ظَٔ خطٚز ظٜاس بأ رًا

ّس          إىل ضافض١ ٚظٜس١ٜ; فإْة٘ ملا غ ٦ٌِ رأ أباٞ بهاط ٚرُاط فرتساِ رًُٝٗاا ضفضا٘ قاٛ

ُّٛا ضافضا١ يطفضا     ٘    وِٗ إٜةااٙ فكاٍ هلِ: ضفضااُِْٛٞ؟ فػ ا ْٔ   ٜطفضا َبا ُمٞ  َأ   ٚغ ا

 .(5)«ايؿةٝع١ ظٜسّٜا الْاػابِٗ إيٝ٘

ٞة   رًا٢ غاا٥ط    ٚقس افرتقل ايعةٜس١ٜ إىل فطٕم نًٓٗا فُع١ ر٢ً تفضٌٝ رًا

ٝةااّا نااإ َالااٝبّا يف سطٚبا٘ ٚيف ؼهُٝاا٘ اؿهُااني ٚأيعااٛا    ٕة رً ايالةاشاب١و ٚأ

ْٔ خايف٘ َب  .(6)أٜضّا ر٢ً ؽط١٦ 

ٞة    – ِٖٚ َٔ  التِٗ – َٚٔ أؾٗط فطقِٗ: اؾاضٚز١ٜ َِّبا ٕة اي  ملسو هيلع هللا ىلصٜعرُإٛ أ

ٞة     ٕة ايالةاشاب١ قاس  ْاصة رًا٢ خالفا١ رًاا ٞة ٗااِ بٝعا١  ناضتاسةٚا برت  و ٚأ بعااس  رًا

 ـــــــــــــــ
 .157و بٛاغط١ ايؿةٝع١ ٚأٌٖ ايبٝلو إلسػإ إهلٞ ظٗري ص 513أيع ايفضا٥ح ملال ناظِ ص (  1)

 .62-56اْعط: ص (  2)

 .1/136اْعط: َكاالت اإلغالَٝةني يألؾعطٟ (  3)

 .41ص اْعط: (  4)

 .1/35َٓٗاز ايػة١ٓ (  5)

 .150و 1/149اْعط: َكاالت اإلغالَٝةني يألؾعطٟ (  6)



ىعقودةىأهلىالدنةىومخالفوكمىفيىالصحابة
 

211 

 

 .(1) ملسو هيلع هللا ىلصضغٍٛ اهلل 

ٕة اإلَا١َ تالاًح   َٚٔ فطقِٗ ايػةًُٝا١ْٝو ٕة اإلَا١َ ؾٛض٣و ٜٚكٛيٕٛ: إ ٜطٕٚ أ

 يف املفضٍٛ َع ٚدٛز ايفاوٌو ٜٚجباإٛ إَاَا١ ايؿةاٝدنيو ٜٚطعٓإٛ يف رجُاإ      

ٞة  ٕة ايالةشاب١ تطنٛا األصًح برتنِٗ بٝع١ رً ٜٚهفطةْٚ٘و ٜٚكٛيٕٛ إ
 (2). 

ٝةّا أفض َٚٔ فطقِٗ ايبرت١ٜ ٕة رً و ٚأٚالِٖ ×ٌ ايٓةاؽ بعس ضغٍٛ اهلل ٜعرُٕٛ أ

ٝةاّا تاطى     ٕة رً ٕة بٝع١ أبٞ بهط ٚرُط ضوٞ اهلل رُٓٗا يٝػل غطاأ; أل باإلَا١َو ٚأ

ٚقاًا٘و  إَا١َ إآل سني بٜٛعو ٜٚاٛقفٕٛ يف رجُإ  شيو هلُاو ٚال ٜطٕٚ يعًٞ  

َة٘ ٚال ر٢ً َسس٘  .(3)ٚال ٜكسَٕٛ ر٢ً ش

نااب املكااالت ايكس،ا١و يهأ شناط       ٖٚصٙ املكاالت ٖٞ املؿٗٛض٠ رآِٗ يف 

ٕة أنجط ايعةٜس١ٜ َاُيٛا رٔ ايكٍٛ بإَاَا١ املفضاٍٛ ٚطعٓاٛا يف     اةٓككٕٛ املاأخةطٕٚ أ

 .(4)ايالةشاب١ طعٔ ايطةافض١
ٚايٓةٛاصااب »ٍ ايفااريٚظ أبااازٟ:  ٛكااٜ تعطٜااف ايٓةٛاصااب: 

ٞة أٚايٓةاصب١ ٚ ; ألْةِٗ ٌٖ ايٓةالب املاسٜةٕٓٛ ببغض رً

 .(5)«ْٙالبٛا ي٘و أٟ: رازٚ

ٞة غٚايٓةٛاصب يع ْاصِبٞو ٖٚٛ اي»ٍ املكطٜعٟ: ٛكٜٚ  .»(6)ايٞ يف بغض رً
 ـــــــــــــــ
و 46و ٚاياةٓبٝ٘ ٚايطةزة ر٢ً أٖاٌ األٖاٛا٤ ٚايباسع يًًُطاٞ ص     28و 27اْعط: اياةبالري يف ايسمٜٔ يإلغفطا٥ِٝٓٞ ص (  1)

 .1/157ٚاملًٌ ٚايٓةشٌ يًؿةٗطغااِْٞ 

و ٚاياةبالاري يف اياسمٜٔ   33و 32و ٚايفاطم باني ايفاطم يًبغاسازٟ ص     1/143ؾاعطٟ  اْعط: َكاالت اإلغالَٝةني يأل(  2)

 .1/159و ٚاملًٌ ٚايٓةشٌ يًؿةٗطغااِْٞ 28يإلغفطا٥ِٝٓٞ ص 

و ٚاياةبالااري يف اياااسمٜٔ  33و ٚايفاااطم بااني ايفااطم يًبغااسازٟ ص    1/144اْعااط: َكاااالت اإلغااالَٝةني يألؾااعطٟ     (  3)

 .29يإلغفطاِٜٝٓٞ ص 

 .1/156ٚايٓةشٌ يًؿةٗطغااِْٞ  اْعط: املًٌ(  4)

 .1/133ايكاَٛؽ اةٝح (  5)

 .2/354خطح املكطٜعٟ (  6)

عقيفففففدّشّيبةوّصففففف ش
ففففففففف   ة شفففففففففف شّيصة
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ٜٚكااٍٛ ؾااٝذ اإلغااالّ اباأ تُٝٝاا١ يف َعااطض سسٜجاا٘ راأ ركٝااس٠ أٖااٌ ايػةاا١ٓ:     

ٜٚاربةؤٕٚ َأ ططٜكا١ ايطةافضا١ اياصٜٔ ٜبغضإٛ ايالةاشاب١ ٜٚػابةِْٛٗو َٚأ ططٜال          »

ٌٕ  .(1)«ايٓةٛاصب ايصٜٔ ٜؤشٕٚ أٌٖ ايبٝل بكٍٛ أٚ رُ

ٕة ايٓةٛاصب: ٚبٗ ٞة        صا ْػاطٝع ايكٍٛ بأ ْٔ رااز٣ أٖاٌ بٝال ايَِّٓبا َبا ٌة  و ×ٖاِ نا

ٌة أٌٖ ايبٝل أٚ  ٌٕو غٛا٤ نإ ٖصا اإلٜصا٤ يه ٍٕ أٚ فع ٚاْاكالِٗ ٚآشاِٖ بأزْب٢ قٛ

أٚ  ااااري ظاااااٖٕط  ويبعضااااِٗو ٚغااااٛا٤ نااااإ اإلٜااااصا٤ ظاااااٖطّا نػاااابةِٗ ٚؾاااااُِٗ

ٛة فِٝٗ نُا ٖٛ فعٌ  .ض ايصٜٔ ٜسةرٕٛ قبةاِٗايطةٚاف نايهصب رًِٝٗ ٚايغً

ٝبني:ٚ   ٜطًل ايعًُا٤ َالطًح )ايٓةٛاصب( ر٢ً َعٓب

ٚةٍ: ٕة َٔ أيكابِٗ اي  أطًكٗاا ايعًُاا٤    األ رًاِٝٗ )ايٓةٛاصاب(   ر٢ً اـٛاضز; فإ

 .(2)«ايفطق١ ايعاؾط٠: اـٛاضزو ٜٚكاٍ هلِ: ايٓةٛاصب ٚاؿطٚض١ٜ»ٜكٍٛ املكطٜعٟ: 

بساٜاا١ األَااط يف ايهٛفاا١ يف َكابااٌ    رًاا٢ ايٓطا٥فاا١ اياا  خطداال يف     ايجةاااِْٞ:

َةا١ ٖاؤال٤       ٛة ايطةافض١ يف أٌٖ ايبٝل بػابةِٗ ٚايكاسح فاِٝٗو ٚرا ايطةافض١. فكابًٛا  ً

 ايٓةٛاصب َٔ اؾٗاٍ ايصٜٔ قابًٛا ايباطٌ بايباطٌ.

ايهٛفا١ ناإ فاِٝٗ طا٥فااإ: طا٥فا١      ٚأٖاٌ  »ٜكٍٛ ؾٝذ اإلغالّ ابأ تُٝٝا١:   

ٝةّا ٚأصشاب٘ضافض١ ٜعٗطٕٚ َٛاال٠ أٌٖ ايبٝل...و   .(3)«ٚطا٥ف١ ْاصب١ تبغض رً

ٜعاااطف املكالاااٛز َااأ ٖاااصا املالاااطًح رٓاااس اإلطاااالم َااأ غاااٝام  ٕٚ،هااأ أ

ٝةا         ٚرجُاإ ٚاؿهُاني(    ّاايهاالّ; فاإشا قٝاٌ َاجاّل: )ايٓةٛاصاب اياصٜٔ ٜهٓفاطٕٚ رً

ٕة ٖصٙ ٖٞ ركٝس٠ اـٛاضز ٖٚهصا... ٕة املكالٛز ٖٓا ِٖ اـٛاضز; أل  رًِ أ

ٕة ٖاااصا املالاااطًح   ٚاياااصٟ ٜعٗاااط َااأ ناااالّ ايع   أرِٓاااٞ:  –ًُاااا٤ املااااأخةطٜٔ أ

 ـــــــــــــــ
 .3/154فُٛع ايفاا٣ٚ (  1)

 .2/354اـطح يًُكطٜعٟ (  2)

 .25/301فُٛع ايفاا٣ٚ (  3)
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ِٗ ر٢ً ايٓةٛاصاب اياصٜٔ خطداٛا يف ايهٛفا١و     نالَأصبح  ايبّا يف  -ايٓةٛاصب

ْٔ ٚافكِٗ  َب ٌة  اياصٜٔ   اياةهفريو ر٢ً رسا٠ٚ أٌٖ ايبٝل ٚ  ٜبًغٛا يف شيو َبًغٚن

 )اـٛاضز(  ايبّا رًِٝٗ. أصبح َالطًح

ٝةاااّاو ا»ٚهلاااصا ٜكاااٍٛ ؾاااٝذ اإلغاااالّ ابااأ تُٝٝااا١:   ـاااٛاضز اياااصٜٔ ٜهٓفاااطٕٚ رً

 .(1)«ٚايٓةٛاصب ايصٜٔ ٜفػةكْٛ٘

ٌة َٔ ايٓطا٥فاني ٚبٝإ َعاكس نٌ  َُٓٗا   ايالةشاب١: يفٚفُٝا ًٜٞ تعطٜف به

ٚةاّل: َعاكس  اـٛاضز يف ايالةشاب١: أ

ٞة  اـاااٛاضز: ساااني داااط٣ أَاااط اؿهُااانيو  ٖاااِ اياااصٜٔ خطداااٛا رًااا٢ رًااا

   ٚ ٖااِ رؿااطٕٚ فطقاا١و ٚنباااض فااطقِٗ:    ٚاداُعااٛا عااطٚضا٤ َاأ ْاسٝاا١ ايهٛفاا١و 

١ٝو ٚايعذاضز٠و ٚايجةعايب١و ٚاإلباوا١ٝو  ػٗٝاةه١ُو ٚاألظاضق١و ٚايٓةذساتو ٚايب

 .(2)ٚايالةفط١ٜو ٚايباقٕٛ فطٚرِٗ

َةا ركٝستِٗ يف ايالةشاب١ فِٗ:  ٞة   فأ ٕ  وُعٕٛ رًا٢ تهفاري رًا ٚأباٞ   وٚرجُاا

ْٔ ؾاضى يف وٚرُطٚ بٔ ايعاص وَٛغ٢ األؾعطٟ َب ٌة  أٚ  و اياةشهَِٝٚعا١ٜٚو ٚن

 ٚأصشاب اؾٌُ. وضوٞ ب٘

ٚقاٍ ؾٝدٓا أبٛ اؿػٔ اياصٟ  ُعٗاا )أٟ: فاطم اـاٛاضز(     »ٍ ايبغسازٟ: ٛكٜ

ٞة ْٔ ضوااٞ باااياةشهِٝ  وٚاؿهُااني اؾُااٌٚأصااشاب  وٚرجُااإ وإنفاااض رًاا َباا ٚ

 .(3)«ٚصٛةب اؿهُني أٚ أسسُٖا...

ضوااٞ اهلل ٚ ُعٗااِ ايكااٍٛ باااياربةئ َاأ رجُااإ ٚرًااٞ »غااااْٞ: طٜٚكااٍٛ ايؿةٗ

ٌة طار١ٍ ٚال ٜالششٕٛ املٓانشات إآل ر٢ً شيو  .(4)«رُٓٗاوٜٚكسةَٕٛ شيو ر٢ً ن

 ـــــــــــــــ
 .2/59َٓٗاز ايػة١ٓ (  1)

 .1/115اْعط: املًٌ ٚايٓةشٌ يًؿةٗطغااِْٞ (  2)

 .73ايفطم بني ايفطم ص (  3)

 .1/115املًٌ ٚايٓةشٌ (  4)
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ٕة يًدااٛاضز  ًااّٛا يف سابة أبااٞ     ٖٚااِ »ٚرُاط قاااٍ:  بهااط ٚقاس شنااط املكطٜاعٟ أ

ٞة    ايغااال٠  ِٗأيعاانيوٚال أدٗااٌ َِٓٗ;فااإْة  يف ساابة أبااٞ بهطٚرُااطوٚبغض رًاا

ٞة   .»(1)ايكاغطٕٛ املاضقٕٛ خطدٛا ر٢ً رً

ٞة     ٚرُٛ ْٔ نٓفااطٚٙ َاأ أصااشاب ايَِّباا َباا ٛة يف بغااض  و ×َااّا; فًااٗؤال٤ ايكااّٛ  ًاا

ْٔ خااايح ايكااّٛ   َباا ٌة راأ َطااارٔ ايطةافضاا١ يف ايالةااشاب١ ٜٚعًااِ شيااو  َٚطااارٔ ال تكاا

 ٚرطفِٗ أٚ قطأ نابِٗ. ْػأٍ اهلل ايػةال١َ ٚايعاف١ٝ.

ٞة  أٌٖيف   ايٓةٛاصب ثاّْٝا: َعاكس  :ملسو هيلع هللا ىلصبٝل ايَِّب

ْٔ ؾاااضنِٗ يف ركٝااستِٗ   ايااصٜٔ –ركٝااس٠ ايٓةٛاصااب  َباا خطدااٛا يف ايهٛفاا١ ٚ

ِٗو ُيف أٌٖ ايبٝل: ٖٞ بغضِٗ ألٖاٌ ايبٝال ٚاْاكاصاِٗ ٚغابةِٗ ٚؾاا       – ايفاغس٠

ٌة شيو إىل ركٝس٠ اـٛاضز و  ّاايصٜٔ ٜهٓفطٕٚ رًٝ وٚإٕ ناْٛا ال ٜالًٕٛ يف ن

ٚبعااض أٖااٌ بٝااا٘. ٚهلااؤال٤ ايٓةٛاصااب يف إظٗاااض بغااض أٖااٌ ايبٝاال ؾااعا٥ط يف بعااض  

نإظٗاضِٖ ايفطح ٚايػةطٚض يف ّٜٛ َكاٌ اؿػني )ّٜٛ راؾٛضا٤( يف َكابٌ  وّاألٜا

ٞة    يف فضااٌ  ×سااعٕ ايطةافضاا١ يف شيااو ايٝااّٛ. ٚٚوااعِٗ األسازٜااح رًاا٢ يػااإ ايَِّباا

 ايفطحو ٚايعة١ٜٓ يف شيو ايّٝٛ.

 ٚصاااض ايؿةااٝطإ بػاابب قاااٌ اؿػااني    »ٍ ؾااٝذ اإلغااالّ اباأ تُٝٝاا١:   ٛكااٜ

ٓةاااؽ بااسراني: بسراا١    اؿااعٕ ٚايٓةااٛح ٜااّٛ راؾااٛضا٤ َاأ ايًٓطااِ ٚايالةااطار     حيااسخ يً

َااأ غااابة ايػةاااًف  وٚايبهاااا٤ ٚايعطاااـ ٚإْؿااااز املطاثاااٞ َٚاااا ٜفضاااٞ إيٝااا٘ شياااو  

ّس َأ ايؿةاٝع١      ٚيعِٓٗ....و ٚنصيو بسر١ ايػةطٚض ٚايفطحو ٚناْل ايهٛف١ بٗاا قاٛ

ّس َاأ    ااملٓ الااطٜٔ يًشػاانيو ٚنااإ ضأغااِٗ املدااااض باأ أبااٞ ربٝااس ايهااصةابو ٚقااٛ

ٞة ايٓةاصب١  ٚأٚالزٙو َِٚٓٗ: اؿذاز بٔ ٜٛغف ايجةكفاٞو ٚقاس ثبال     املبغضني يعً

 ـــــــــــــــ
 .2/354خطح املكطٜعٟ (  1)
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ٞة يف ايالةشٝح رٔ  ٚ »أْة٘ قاٍ:  ملسو هيلع هللا ىلصايَِّب ; فهاإ شياو   (1)«َابري غٝهٕٛ يف ثكٝف ناصةاب 

اؿااعٕو ٚأسااسخ  ايؿةاادص ٖاٛا ايهااصةابو ٖٚااصا ايٓةاصااِبٞو ٖاٛا املاابري; فأسااسخ أٚي٦ااو

 .(2)«ّٛ راؾٛضا٤ ٚغةع اهلل رًٝ٘ غا٥ط غٓا٘ٚا أْة٘ َٔ ٚغةع ر٢ً أًٖ٘ ٜٖٚؤال٤ ايػةطٚض ٚض

ٍ يف َٛوٕع آخط:  ...ٚأٌٖ ايهٛف١ نإ فِٝٗ طا٥فاإ: طا٥ف١ ضافض١ ٜعٗطٕٚ »ٚقا

ٗةاٍ ٚأصشاب ٣ٖٛ. وَٛاال٠ أٌٖ ايبٝل َةا د َةا َالسس٠ ظْازق١و ٚإ  ِٖٚ يف ايباطٔ إ

إىل  – ٣...َا دط ٚطا٥ف١ ْاصب١ تبغض رًٝةّا ٚأصشاب٘و ملا دط٣ َٔ ايكااٍ يف ايفا١ٓ

َةاا َٔا ايٓةٛاصاب املاعالةابني         – إٔ قاٍ بعس اؿسٜح رٔ ايطةافضا١  ّ إ : فعااضض ٖاؤال٤ قٛا

َةااا َأا اؾٗةاااٍ ايااصٜٔ قااابًٛا ايفاغااس بايفاغااسو ٚايهااصب  و ٚإ رًاا٢ اؿػااني ٚأٖاٌا بٝاا٘ا

ٛا اآلثاض يف ؾعا٥ط ايفطح ٚايػةطٚض ّٜٛ وعبايهصبو ٚايؿةطة بايؿةطةو ٚايبسر١ بايبسر١و فٛ

ضا٤ ع ايٓةفكااات رًاا٢ ايعٝاااٍ وناالناشاااٍ ٚاالخاضاااب ;راؾاٛا ٚطاابذ األطعُاا١  وٚتٛغاٝا

ّ   ;اـاضد١ رٔ ايعاز٠و ٚمٛ شيو مما ٜفعٌ يف األرٝاز ٚاألفطاح فالاض ٖؤال٤ ٜاةدصٕٚ ٜٛا

ِ األرٝاز ٚاألفطاحو ٚأٚي٦و ٜاةدصْٚ٘ َأمتّا ٜكُٕٝٛ فٝ٘ األسعإ  راؾٛضا٤ َٛماّ نُٛاغ

 .(3)«١ رٔ ايػة١ٓٚاألتطاحو ٚنال ايٓطا٥فاني خاضد

 مشوه الّنصب لمخوارج ولكجرٍي ون وّدِعي الوالية ألهن البيت

ايٓةالااب إشا أضٜااس باا٘ اإلٜااصا٤ اؿكٝكااٞ ألٖااٌ ايبٝاال ٜهاإٛ ؾاااَاّل يًدااٛاضز      

ايااصٜٔ ٜهٓفااطٕٚ بعضااِٗ ٜٚفػةااكٕٛ اياابعض اآلخااطو ٚيًٓةٛاصااب ايااصٜٔ ٜفػةااكِْٛٗ   

 .ٜٚٓاكالِْٛٗو ٚيهجرٕي َٔ َسةِرٞ ايٛال١ٜ ألٌٖ ايبٝل

َةا مشٛي٘ يًدٛاضز ٚايٓةٛاصب فٛاوح.  أ

ٛة فاِٝٗو       ُ سَِّرٞ ايٛال١ٜ ألٌٖ ايبٝل َأ ايطةافضا١ ٚ ريٖاِ فباايغً َةا مشٛي٘ ِي ٚأ

 ٚايهصب رًِٝٗو ٚخصالِْٗ هلِو يف سٝاتِٗ يف َٛاطٔ رسٜس٠.
 ـــــــــــــــ
 (.2545و ح )1972و 4/1971أخطد٘ َػًِ يف صشٝش٘ (  1)

 .555-4/554َٓٗاز ايػة١ٓ (  2)

 .310-309و 25/301فُٛع ايفاا٣ٚ (  3)
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ٛة ايطةافضا١ فاِٝٗو       ٛة فِٝٗ فٗصا َٔ أرعِ أشٜاِٗ; ألْةٗاِ ال ٜطوإٛ  ًا َةا ايغً أ

ٛة ايطةافض١ ََُِّ٘و ٚبٌ ٜاربةؤٕٚ َٓ ْٔ قاٍ ب٘و ٚيطاملا اؾاه٢ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝل َٔ  ً

 فِٝٗو ٚأرًٓٛا ايربا٠٤ َِٓٗ نُا ْكًل شيو ناب ايطةافض١ أْفػِٗ.

ٞة   ايًااِٗ إْمااٞ بااط٤ٟ َاأ  »أْةاا٘ قاااٍ:  ض٣ٚ ا ًػااٞ يف عاااض األْااٛاض راأ رًاا

     ٚ ال تٓالاط َآِٗ   ايغال٠ نربا٠٤ رٝػ٢ بٔ َطِٜ َأ ايٓةالااض٣و ايًاِٗ أخاصهلِ أباسّا 

 .(1)«أسسّا

 :ٔٞ أْة٘ قٌٝ ألبٞ اؿػٔ: إْةِٗ ٜعرُٕٛ أْةو تعًِ ايغٝاب؟ فكااٍ:   »ٚض٣ٚ ايهؿ

غاابشإ اهللو وااع ٜااسى رًاا٢ ضأغااٞو فااٛاهلل َااا بكٝاال يف دػااسٟ ؾااعط٠ ٚال يف      

اهلل رًٝا٘   صا٢ًٖ ضأغٞ إآل قاَلو ثِ قاٍ: ال ٚاهللو َا ٖٞ إآل ضٚا١ٜ رٔ ضغٍٛ اهلل 

 .(2)«ٚآي٘

يعأ اهلل  »ًػٞ رٔ أبٞ رباس اهلل )دعفاط ايالةاازم( أْةا٘ ناإ ٜكاٍٛ       ٚض٣ٚ ا 

ربس اهلل بٔ غبأ; إْة٘ ازةر٢ ايطةبٛب١ٝ يف أَاري املاؤَٓنيو ٚناإ ٚاهلل أَاري املاؤَٓني      

ٕة قَٛاّا ٜكٛيإٛ فٝٓاا َاا ال      ُبٔ نصب رًٝٓا ٚإ رًٝ٘ ايػةالّ ربسّا هلل طا٥عّاو ايٌٜٛ ِي

 .(3)«ْربأ إىل اهلل َِِٓٗٚٗ ْكٛي٘ يف أْفػٓا ْربأ إىل اهلل َٓ

ٔب        َِاا ٚناااْٛا ض ٗااِ اهلل تعاااىل زا٥ُااّا ٜااصَٕٛ ايؿةااٝع١ ٜٚالاافِْٛٗ بأْةاا٘ ؾااطة 

ٛةِٖ فِٝٗ.  ايٝٗٛز ٚايٓةالاض٣ يغً

َاااا أْاااعٍ اهلل غااابشاْ٘ آٜااا١ يف »ض٣ٚ ايهؿااٞ رااأ أباااٞ رباااس اهلل أْةااا٘ قااااٍ:  

ُبٔ ٜٓاشٌ اياةؿٝةع  .(4)«املٓافكني إآل ٖٚٞ فٝ

ْٔ ٖاٛ ؾاطٌّ َأ         »٘ قااٍ:  أٜضاّا أْةا  ايهؿٞ ٚرٓس  ُبا َُّأ ٜٓاشاٌ ٖاصا األَاط َي َِ ٕة  إ

 ـــــــــــــــ .(5)«ايٝٗٛز ٚايٓةالاض٣ ٚا ٛؽ ٚايصٜٔ أؾطنٛا
 .25/284عاض األْٛاض (  1)

 .192ضداٍ ايهؿٞ ص (  2)

 .25/286عاض األْٛاض (  3)

 .193ص  ضداٍ ايهؿٞ(  4)

 .192املالسض ْفػ٘ ص (  5)



ىعقودةىأهلىالدنةىومخالفوكمىفيىالصحابة
 

214 

 

فُااا بااطح  أٜةٗااا ايٓةاااؽ أسبةْٛاا ساابة اإلغاالّ  »ٚناإ ظٜاأ ايعاباسٜٔ ٜكااٍٛ هلاِ:    

 .(1)«سبةهِ ساة٢ صاض راضّا رًٝٓا

َةا نصب ايؿةٝع١ر٢ً أٌٖ ايبٝل فٗٛ َؿاٗٛضسوٖٚٛ َأ أشٜااِٗ هلا     ْٔ   أ َِا ٕة  ِ; فاإ

ٌة ايعكاال٤; فهٝاف            ّس رٓاس نا أش١ٜ ايطةدٌ يًطةداٌ ايهاصب رًٝا٘و نُاا ٖاٛ َعًاٛ

ٞة   يف زٜٔ اهلل؟ي ×بايهصب ر٢ً أٌٖ بٝل ايَِّب

 ٚيكس تربأ األ١ُ٥ َٔ ٖؤال٤ ايهصةابني ٚاؾاٗط شيو ساة٢ يف ناب ايؿةٝع١.

ر٢ً َا أنصبهِي َٚا أدطأنِ »دا٤ رٔ ظٜٔ ايعابسٜٔ أْة٘ نإ ٜكٍٛ هلِ: 

 .(2)«اهللي مٔ َٔ صاؿٞ قَٛٓا ٚعػبٓا إٔ ْهٕٛ َٔ صاؿٞ قَٛٓا

ّس ٜعرُاإٛ أْمااٞ هلااِ »ٚض٣ٚ ايهؿااٞ راأ دعفااط ايالةااازم أْةاا٘ نااإ ٜكااٍٛ:  قااٛ

ّٕو َا هلِ يعِٓٗ اهلل نًُا غرتت غارتّا ٖاهاٛٙو ٖااو     ّسو ٚاهلل َا أْا هلِ بإَا إَا

َبٔ أطارِٓٞاهلل غاٛضِٖو أقٍٛ نصاو ٜكٛيٕٛ إْةُا ٜعِٓٞ نصاو أْ  .(3)«ا إَاّ 

   ِ َةاااا خاااصالٕ ايؿةاااٝع١ ألٖاااٌ ايبٝااال فعااااٖط يف أشٜااااِٗ هلااا سٝاااح تطناااٛا  وأ

 َٓاصطتِٗ يف أصعب ايٓعطٚف ٚأسطدٗا.

ٝةااّا   َااطاٍت نااجري٠و ٚتكارػااٛا راأ ايكااااٍ َعاا٘ يف أسااطز      فكااس خااصيٛا رً

َة٘ ا٤ يف يف خطب نجري٠ٍ َٓٗا َا دا  هلِ املٛاقف اي  ٚادٗٗا ساة٢ اؾاٗط غبة٘ هلِو ٚش

أٜةٗا ايٓةااؽ ا اُعا١   »أْة٘ خطب فِٝٗ َطة٠ بعس خصهلِ إٜةاٙ فكاٍ:  (ْٗر ايبال ١)نااب 

  ٕ اؤِٖ... إىل إٔ قاااٍ: أٟ زإض بعااس زاضناِا متٓعاٛا ّٕ  وأبااساِْٗ املداًفاا١ أٖاٛا َٚااع أٟ إَااا

َبأا فاااظ بهاِا فكااس فاااظ ٚاهلل بايػةااِٗ    طغاابعااسٟ تكاااتًٕٛو امل ٙو ٚ ْٔ  طضمتاٛا َباا ٚض ٚاهلل 

َبااا ٌ األخٝااابو ٚ و أصااابشل ٚاهلل ال أصاااسم (4)ٔ ضَااا٢ بهااِا فكاااس ضَااا٢ باااأفٛم ْاصااا  ـــــــــــــــ
 .500و ٖٚصا األثط أٚضزٙ اـالٍ يف ايػة١ٓو ٚغٓسٙ صشٝح. ايػة١ٓ يًدالٍ ص 148ايالة١ً بني اياةالٛةف ٚاياةؿٝةع ص (  1)

 .1/148ايالة١ً بني اياةالٛةف ٚاياةؿٝةع (  2)

 .194ضداٍ ايهؿٞ ص (  3)

 .2/112ال ْالٌ فٝ٘. ؾطح ْٗر ايبال ١و البٔ أبٞ اؿسٜس ايػةِٗ األفٛم املهػٛض ايفٛمو ٚايٓةاصٌ: ايصٟ (  4)
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 .(1)«ٚال أٚرس ايعسٚ بهِ وٚال أطُع يف ْالطنِ وقٛيهِ

أرعاِ خاصالٕ; سٝاح     ٚخصيٛا أٜضّا أبٓا٤ٙ َٔ بعسٙ; فكاس خاصيٛا اؿػاني    

ُةا قسّ رًِٝٗ َٚعا٘ األٖاٌ ٚاألقااضب     نابٛا إيٝ٘ نابّا رسٜس٠ّ يف تٛدٗ٘ إيِٝٗو فً

ٛٙ ٚتكارسٚا رٔ ْالطت٘ ٚإراْا٘و بٌ ضدع أنجطِٖ َاع أرسا٥ا٘   ٚاألصشابو تطن

َٔ بٝآِٗ األطفااٍ    وخٛفّا ٚطُعّا ٚصاضٚا غببّا يف ؾٗازت٘ ٚؾٗاز٠ نجرٕي َٔ أًٖ٘

 .(2)ٚايٓةػا٤

ٞة بٔ اؿػني فكس تعٗسٚا بٓالطت٘ ٚإراْا٘ فًُا ساإ   ٚخصيٛا أٜضّا ظٜس بٔ رً

أٜاااسٟ  ايجةالثااا١و فرتناااٛٙ يفايكاااااٍ أْهاااطٚا إَاَاااا٘ يعاااسّ بطا٤تااا٘ َااأ اـًفاااا٤  

 .(3)اغاؿٗس ض ٘ اهللفاألرسا٤و ٚزخًٛا ب٘ ايهٛف١ 

َبٔ ِٖ  ْٔ ٜٓاشٌ قبة١ أٌٖ ايبٝل ٚٚالٜاِٗ َٔ ايطةافض١و ٚ َب فجبل بٗصا زخٍٛ 

 ٙشناط تكاسةّ  ر٢ً ؾانًاِٗ َٔ فطم ايؿةٝع١ يف زا٥ط٠ ايٓةالب ألٌٖا ايبٝالو ٚشياو ملاا     

ٔ    املسرةُا١ َجًا١  األَٔا   َّٔا اْاشٌا ٚالٜااِٗ َأا        باأقٛاٍ األ٥ُا١ َا َِ أٌٖا ايبٝال يف تاأشِٜٗ 

ٛةِٖ فِٝٗ وايؿةٝع١  ٚنصبِٗ رًِٝٗ ٚخصالِْٗ هلِ. ٚاهلل تعاىل أرًِ. وبغً

َّ ب٘ َٔ  َب يف خااّ ٖصا ايبشح أ س اهلل ر٢ً تٛفٝك٘ ٚتٝػريٙ َٚا 

ُة١ ٚفٛا٥سب  ٠ٍو ععٜرإلاظ ٖصا ايبشحو َٚا ؼٓكل فٝ٘ َٔ ْاا٥ر َٗ

 ا يف ايٓةكاط اياةاي١ٝ:ٚاي  ،هٔ إبطاظٖ

تبُٝةااع ركٝااس٠ أٖااٌ ايػةاا١ٓ ٚاؾُاراا١ يف ايالةااشاب١ بايٛغااط١ٝ بااني َااصاٖب     -1

ِٗ ٚغاح يف ٖاصا   ف وايغال٠ يف بعض ايالةشاب١ َٚصاٖب اؾفا٠ يف سلة بعضِٗ

ٌة األباٛاب املآااظع فٝٗاا باني      ايباب بني ايفطم املدايف١; نُا أْةِٗ ٚغح يف ن

 ـــــــــــــــ املدايفني.
 .2/112ْٗر ايبال ١ َع ؾطس٘ (  1)

 .62اْعط: كاالط اياةشف١ اإلثِٓٞ رؿط١ٜ ص (  2)

 .63اْعط: كاالط اياةشف١ اإلثِٓٞ رؿط١ٜ ص (  3)

شّيخ تمة
 



ىعقودةىأهلىالدنةىومخالفوكمىفيىالصحابة
 

216 

 

ٞة   قبة١ أٌٖ ايػةا١ٓ أل  -2 َٚاٛاالتِٗ ٚاياةطوةاٞ رًاِٝٗ ٚاياسةرا٤      ×صاشاب ايَِّبا

ٌة         ْٔ نا َِا َةا١ ٚباطا٤ت ِٗ  ْٔ داا٤ بعاسِٖ َأ األ َب ٌة  هلِ ٚاراكاز تفضًِٝٗ ر٢ً ن

ْٔ ٜٓشطف رِٓٗ أٚ ٜطعٔ فِٝٗ أٚ ٜٓاكالِٗ.  َب

تبُؿمٞ أٌٖ ايػةا١ٓ َاع َكاضاٝات ايٓةالاٛص يف تطتٝاب َٓااظٍ ايالةاشاب١ يف         -3

ٕة أفضٌ ا يالةشاب١ أبٛ بهط ايالةسمٜل ثِ رُط بٔ اـطاب ايفضٌو فٝعاكسٕٚ أ

ٞة  ْٔ بكاٞ َأ أٖاٌ ايؿةاٛض٣و ثاِ          ثِ رجُإ ثِ رً َبا يٝعّاو ثِ ٜاأتٞ بعاسِٖ 

ُ ببؿَّطٜٔ باؾٓا١وثِ أٖاٌ باسضَٔ املٗاادطٜٔ ثاِ أٖاٌ باسض         ْٔ بكٞ َٔ ايعؿط٠ اِي َب

ْٔ بعس ٚقا َِ َُّٔ أْفل  َِ ْٔ ٖادط قبٌ ايفاح ٚقاتٌ أرعِ  َب  تٌ.َٔ األْالاضو ثِ 

ُةااا ؾااذط بااني       -4 ٔب املبااازئ ايععُٝاا١ املكااطةض٠ رٓااس أٖااٌ ايػةاا١ٓ اإلَػاااى ر َِاا

ٚغاال١َ   وٚاياةاطسةِ رًاِٝٗ يٝعااّ    وايالةشاب١ ضواٛإ اهلل رًاِٝٗ َأ اـاالف    

٥ل مبكاَااتِٗ ايععُٝا١ يف   الٚرسّ شنطِٖ إآل بايجةٓا٤ اؾٌُٝ اي وايالسٚض هلِ

 .ملسو هيلع هللا ىلصب١ ايطةغٍٛ ٚصش وايسمٜٔ

ٚتبأٜ ٖاصٙ ايفاطم    وخ فطم  ال٠و ٚضافض١و ٚظٜس١ٜافرتام ايؿٝع١ إىل ثال -5

 يف َكاالتٗا ٚركا٥سٖا ٚتضًٌٝ بعضٗا يبعٕض.

 اُعااإٛ يف اراكاااازِٖ يف  وافااارتام ايغاااال٠ َااأ ايؿةاااٝع١ إىل فاااطم ؾااااة٢  -6

ٛ   وايالةاشاب١ رًاا٢ ركٝاس٠ باطًاا١   بٝاال إىل ييف أٖاٌ ا  َطنبا١ َاأ واالياني ايغًاا

ٛةتِٗو ٚايكسح يف ٞة   زضد١ اياةأيٝ٘ أٚ ازةرا٤ ْب ٚأظٚادا٘ إىل ساسة    ملسو هيلع هللا ىلص أصاشاب ايَِّبا

 اياةهفري.

ٞة     وافرتام ايطةافض١ إىل فطم نجري٠ٍ -7 ِٖٚ فُعٕٛ ر٢ً ايكاٍٛ بٛصا١ٝ ايَِّبا

ٞة    × ٞةو ٚأْة٘ اإلَاّ بعس َاٛت ايَِّبا ٕة أنجاط ايالةاشاب١ وآًٛا ٚاضتاسةٚا     ملسو هيلع هللا ىلصيعً و ٚأ

 برتنِٗ َباٜعا٘ ٚا االابِٗ اـالف١ َٓ٘.
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 ِضِٗ هلاِو ٚاراكاازِٖ أْةٗا   غالةشاب١ ٚؾسة٠ بسكس ايطةافض١ ايععِٝ ر٢ً اي -8

ٕة اإل،اااإ ال ٜهااا   ٕ إآل بااااياةربةئ َااآِٗ ٚخاصةااا١ اـًفاااا٤   ٛؾاااطة خًااال اهللو ٚأ

ايجةالث١و ٚتكطةبِٗ إىل اهلل بًعِٓٗ ٚغبةِٗ ٚؾاُِٗ ٚاساػابِٗ رًا٢ شياو أرعاِ    

ٝة٦ات.  ايسةضدات ٚتهفري ايػة

ٞة  افرتام ايعةٜس١ٜ ر٢ً فطم نًٓٗاا فُعا١ رًا٢ تفضاٌٝ ر     -9 رًا٢ غاا٥ط    ًا

ٕة كايفٝ٘ نًٓٗاِ   ٝةّا نإ َالٝبّا يف سطٚب٘و ٚأ ٕة رً كطاؤٕٚو  ايالةشاب١و ٚأ

 ٚأنجط ايعةٜس١ٜ ر٢ً ايكٍٛ بالشة١ إَا١َ املفضٍٛ َع ٚدٛز ايفاوٌ.

ٞة         -10 ْٔ رااز٣ أٖاٌ بٝال ايَِّٓبا َبا ٌة  و ٚاْاكالاِٗ  ×تعطٜف ايٓةٛاصبو ٚأْةٗاِ نا

ٌٕ غااٛا٤ نااإ ٖااصا اإلٜااصا٤ يبقاابااأزْب٢  ٍٕ أٚ فعاا عضااِٗ أٚ هلااِ نًٓٗااِو ٚغااٛا٤ ٛ

نإ ٖصا اإلٜصا٤ ظاٖطّا نػبةِٗ ٚؾاُِٗو أٚ  ري ظاٖٕط نايهاصب رًاِٝٗ   

ٛة فِٝٗ.  ٚايغً

 إطالم ايعًُا٤ َالطًح ايٓةٛاصب ر٢ً َعٓٝني: -11

ٚةٍ:  ر٢ً اـٛاضز ايصٜٔ ٜهٓفطِْٚٗ. األ

رًااا٢ ايٓطا٥فااا١ ايااا  خطدااال يف ايهٛفااا١ يف َكاباااٌ ايطةافضااا١      ايجةااااِْٞ:

 .ٜٚفػكِْٛٗ يبٝلفٝٓاكالٕٛ أٌٖ ا

يًداااٛاضز ألٖاااٌ ايبٝااال:  اؿكٝكاااٞ  ٤مشاااٍٛ ايٓةالاااب إشا أضٜاااس بااا٘ اإلٜاااصا    -12

ٛةِٖ فِٝٗ ٚنصبِٗ ِباهفريِٖ هل َ سَّرٞ ايٛال١ٜ ألٌٖ ايبٝل بغً و ٚيهجرٕي َٔ 

 رًِٝٗ ٚخصالِْٗ.


