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املخالفون ملنهج أهل السنة واجلماعة
إعداد /خوجلي إبراهيم عمر

ضمن أوراق ملتقى أهل السنة واجلماعة
العقيدة واملنهج
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعاالمين ،وقادوة للعااملين
وحجة على العباد أجمعين ،سيدنا محماد وعلاى اهلاص وهاحبص ال ار المياامين ،ومان اتابعمم
بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فااإ ن مااجمأ أ ااس السااجة والجماعااة ااو مااجمأ اخسااالم الحااب ال ااال ماان ااوا
البدعة ورواس الجا لية ،و و ماجمأ الررقاة الجاجياة المجصاورة إلاى قياام السااعة ،و او
سبيس الماممجين الا أ أمرناا بمعابععاص ونميجاا عان م الرعاص وإتباا غيار ،،حيا قاا تعاالى
سابيس ال ُماممجينه نُ هولاص هماا ته هاولَّى
الر ُ
﴿ هو همن يُشهاقب َّ
سو ه من بهعد هما تهبهيَّنه لهصُ ال ُمدهى هويهعَّبع غهي هار ه
ساا هت همصايرا﴾ [الجساات ،]115 :و او الماجمأ الا أ ارتضاا ،هللا سابحانص
هونُصلص هج هماجَّ هم هو ه
هى بص رسولص محمد هلى هللا عليص وسلم ،حين أخبر بافعراق واخعالف أمعاص
وتعالى وو َّ
من بعد ،،إذ قا عليص الصالة والسالم ( فإنص من يعش مجكم بعدأ فسيرى اخعالفاا كثيارا،
فعليكم بسجعي وسجة ال لرات الرا دين) روا ،أبو داود من حدي العرباض بن سارية.
وقد نجمت  ،الم الرة لمجمأ أ س السجة والجماعة قديما ،وال تزا في ازدياد كلما بعاد
الجاس عن عصر الجبوة لقلة العلام وفشاو الجماس ،ولكان ال يازا فاي ا ماة مان يجاافح عان
ار المجااا أ المجحرفااة وناهااح لألمااة ،ذابااا عاان
السااجة ،ويح ا ر ماان م الرعمااا ،كا اارا هعا هاو ه
الشريعة وحاميا للعقيدة ،و ا دور العلمات الربانيين في م علف العصور وا زمجة.
و  ،الورقة تبح في أقوا الم الرين لمجمأ أ س السجة والجماعة في أبواب من العقيادة
وأهو الدين ،في إ ارا م عصرة علَّما تسمم في إحقاق الحب ،وإبطاا الباطاس عماال
بقولص تعالى ( ليحب الحب ويبطس الباطس ولاو كار ،المجرماون ) ساورة ا نراا  ،8وقولاص
تعااالى ( وكا لص نرصااس اآليااا ولعسااعبين ساابيس المجاارمين ) ا نعااام ،وهللا نسا العوفيااب
والسداد والمداية إلى سبيس الر اد ،و ا أوان الشرو في المقصود.
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محتويات البحث:
ا عمس البح على ثالثة أبواب على الجحو العالي:
الباب األول :الم الرون لمجمأ أ س السجة والجماعة في العوحيد واخيمان وفيص فصالن:
الفصل األول :الم الرون في العوحيد .وفيص مبحثان:
المبحث األول :الم الرون لمجمأ أ س السجة والجماعة في توحيد اخرادة والطل .
المبحث الثاني :الم الرون
الفصل الثاني :الم الرون

س السجة والجماعة في توحيد المعرفة واخثبا .

س السجة في اخيمان وفيص مبحثان:

المبحث األول :الوعيدية.
المبحث الثاني :المرجئة.
الباب الثاني :الم الرون لمجمأ أ س السجة والجماعة في القرآن والسجة وفيص فصالن:
الفصل األول :الم الرون

س السجة في القرآن وفيص مبحثان:

المبحث األول :الم الرون من الرافضة.
المبحث الثاني :الم الرون من المعطلة.
الفصل الثاني :الم الرون لمجمأ أ س السجة والجماعة في السجة ،وفيص مبحثان:
المبحث األول :الم الرون من القرآنيين.
المبحث الثاني :الم الرون من أ س الكالم.
الباااب الثالااث :الم ااالرون
فصو :

ااس السااجة والجماعااة فااي الصااحابة وا البياات ،وفيااص ثالثااة

الفصل األول :الم الرون في الصحابة وا البيت من الروافض.
الفصل الثاني :الم الرون في ا البيت من الجواه .
الفصل الثالث :الم الرون في الصحابة من
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العقالنيين.

الباب األول
الم الرون

س السجة والجماعة في العوحيد واخيمان وفيص فصالن:

الفصل األول:
الم الرون

س السجة والجماعة في العوحيد وفيص مبحثان:

المبحث األول :المخالفون في توحيد اإلرادة والطلب:
ثبت باالسعقرات والععباع آلياا القارآن الكاريم أن العوحياد يجقسام إلاى قسامين و ماا
توحيااد اخرادة والطلا  ،و ااو توحيااد العبااادة ،وتوحيااد المعرفااة واخثبااا  ،ويشاامس توحيااد
الربوبية وتوحيد ا سمات والصرا
قا العالمة محمد ا مين الشجقيطي رحمص هللا( :وقاد د َّ اساعقرات القارآن الع ايم علاى أن
1
توحيد هللا يجقسم إلى ثالثة أقسام) ثم ذكر تلص ا قسام ب دلعما.
اف ماان أ اس البااد ماان
وقاد خااالف أ ا هس السااجة والجماعااة فاي ا ا الجاو ماان العوحيااد طوا ُ
القبورياة والمعصاوفة والرافضااة ،حيا تكثاار عجاد م ا  ،الم الراة الكباارى والمعمثلاة فاي
هرف العبادة ل ير هللا ،ال سيما عبادة الدعات العي هرفت لألموا من دون هللا تعالى.
قا

يخ اخسالم في كعابص قاعدة جليلة في العوسس والوسيلة ( :فإ َّن دعات غير هللا كرر)

2.

وأكثر الطرق الصاوفية ـ إن لام تكان كلماا ـ تجياز دعاات ا ولياات وتادعو إلياص ،حعاى ألَّاف
أحااد م و ااو عبااد هللا المحجااوب الميرغجااي كعابااا سااما ،تحااريض ا غبيااات علااى االسااع اثة
با نبيات وا وليات!!! .
وال ري أن  ،الم الرة تقدح في أهس اخيمان وت رج من الملة ،ويعبع ذلص كاس م الراة
أخرى من ذبح ل ير هللا أو ن ر أو أأ عبادة تصرف ل ير هللا تعالى.
وكا لص الااروافض عجااد م خلااس واضااح فااي ا ا الجااو ماان العوحيااد إذ يسااع يثون بالحسااين
وغير ،من ا البيت ويصرفون لمم أنواعا من العبادا عياذا بااهلل تعاالى ،والشاوا د علاى
ا أكثر من أن تحصر.

 . 1أضوات البيان 17/3
 2مجمو الرعاوى 347/1
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المبحث الثاني :المخالفون ألهل السنة والجماعة في توحيد المعرفة واإلثبات:
يشامس ا ا الجاو ماان العوحيااد توحياد الربوبيااة وتوحيااد ا سامات والصاارا ويعجااي
إفراد هللا ب فعالص وأسما ص وهراتص.
وقد خالف في ذلص طوا ف من المعطلة والممثلة والمعصوفة وغير م ،ول ا الكالم في
المبح يجع م في مطلبين:

ا

المطل ا و  :الم الرون في توحيد الربوبية.
المطل الثاني :الم الرون في توحيد ا سمات والصرا .
المطلب األول :الم الرون في توحيد الربوبية ،و مالت م على أقسام:
القسم األول :الرالسرة ال ين أنكروا ال الب ،وقالوا بقدم العالم وأبديعص.
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القسم الثاني :أ اس وحادة الوجاود مان طا راة ابان عرباي الا ين قاالوا ب ناص ماا ثها َّم خاالب وال
2
م لوق.
القسم الثالث :غالة المعصوفة ممن يجسبون إلى يوخمم ال لب ،والرزق والعصرف فاي
ي يقو للشيت كن فيكون ،وغير ذلص مما يجاقض توحيد الربوبية.
الكون ،وأن الول َّ
يج ر كعاب فيوض البحور المعالطمة لمحمد عثمان الميرغجي وكعااب طبقاا ود ضايف
هللا.
المطلب الثاني :الم الرون في توحيد ا سمات والصرا  ،و م على قسمين:
ا و  :المعطلة.
الثاني :الممثلة.
القسم األول :المعطلة:
و م نراة ا سمات والصرا  ،كليا أو جز يا و م على أقسام:
القسم األول :من نرى جميع ا سمات والصرا ( ا قو والجممية أتبا جمم بن هاروان
والرالساارة ،سااوات كااانوا أهااحاب فلساارة محضااة كالرااارابي ،أو فلساارة باطجيااة إسااماعلية
قرمطية كابن سيجا ،أو فلسرة هوفية اتحادية كابن عربي وابن سبعين وابن الرارض ).

 . 1الجواب الكافي ص 153
 2الجواب الكافي ص  ،153ومقالة الععطيس والجعد بن در م د.محمد خليرة العميمي

5

قا يخ اخسالم ابن تيمية :والعحقيب أن العجمم المحض و و نري ا سمات والصارا كماا
يحكى عن جمم وال الية من المالحدة ونحو م من نري أسمات هللا الحسجى كرر باين م االف
1
لما علم باالضطرار من دين الرسو هلى هللا عليص وسلم.
القساام الثاااني :نرااي الصاارا دون ا ساامات ،و ااو قااو المععزلااة ووافقماام عليااص اباان حاازم
ال ااا رأ والزيديااة والرافضااة اخماميااة واخباضااية ،فالمععزلااة يجمعااون علااى تساامية هللا
2
باالسم ونري الصرة عجص.
قا يخ اخسالم ابن تيمية رحمص هللا في مجمو الرعااوى( :وقااربمم طا راة ثالثاة مان أ اس
الكالم من المععزلة ومن اتبعمم ف ثبعوا هلل ا سمات دون ما تضمجعص من الصرا  ،فمجمم مان
جعس العليم القدير السميع البصير كا عالم المحضة المعرادفا  ،ومجمم من قا  :عليم باال
3
علم ،قدير بال قدرة ،سميع بصير بال سمع وال بصر).
القسم الثالث :إثبا ا سمات وبعض الصرا ونري البعض اآلخر.
و ا ا قااو الكالبيااة وا اااعرة والماتريديااة ،فالكالبيااة وقاادمات ا اااعرة يثبعااون ا ساامات
والصرا ما عدا هرا ا فعا االخعيارية ،أما ا ااعرة المعا خرون ومعمام الماتريدياة
فماام يثبعااون ا ساامات وساابعا ماان الصاارا و ااي الحياااة والعلاام والقاادرة والساامع والبصاار
4
واخرادة والكالم.
القسم الثاني :من الم الرين

س السجة في توحيد ا سمات والصرا  :الممثلة.

وأ س العمثيس ام الا ين يمثلاون ال االب سابحانص وتعاالى ب لقاص ،معطلاين با لص قولاص تعاالى
( ليس كمثلص يت) الشورى .11
وأو من قا بالعمثيس قدمات الروافضة.
قا ابن تيمية رحمص هللا( :فهذه المقاالت التي نقلت في التشبيه والتجسيم لم نر الناس نقلوها عن
طائفة من المسلمين أعظم مما نقلوها عن قدماء الرافضة ،ثم الرافضةة رمةوا الوةواف فةي هةذا البةاف

كما رموه في غيره ،فقدماؤهم يقولون بالتجسيم الذي هو قول غةة المجسةمة ،ومتةخرروهم يقولةون

بتعطيةةا الوةةفات ،موافقةةة لةةةة المعطلةةة مةةن المعتملةةة ون ةةوهم ،فةةخقوال أئمةةتهم ائةةر بةةين التعطيةةا
والتمثيا لم تعرف لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا) ا ـ.
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 1الجبوا ص 198
 2يج ر مقالة الععطيس ص 24
 3الرعاوى ج 3ص8
 4مقالة الععطيس ص  ،25مجمو الرعاوى 131/13
 5مجماج السجة الجبوية 242/2ـ 243
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ومن تلك الفرق المنحرفة في هذا الباب:
 .1البيانية :أتبا بيان بن سمعان ال أ قعلص خالد بن عبد هللا القسرأ.

1

 .2المشااامية :نساابة إلااى شااام باان الحكاام الرافضااي وأحيانااا تجس ا إلااى شااام باان سااالم
2
الجواليقي.
 .3الجواربية :أتبا داود الجواربي.

3

وقد قالوا في ذلص أقواال جيعة أخزا م هللا.

الفصل الثاني:
الم الرون لمجمأ أ س السجة والجماعة في اخيمان وفيص مبحثان:
المبح ا و  :الم الرون من الوعيدية.
المبح الثاني :الم الرون من المرجئة.
المبحث األول :الم الرون لمجمأ أ س السجة والجماعة في اخيمان من الوعيدية:
من أهو أ س السجة والجماعة أن اخيماان قاو واععقااد وعماس ،يزياد بالطاعاة وياجق
بالمعصية ،وأن الجاس معراضلون في اخيمان بعضمم أقوى وأع م إيمانا من بعض.
خالف في ذلص الوعيدية من ال وارج والمععزلة وسموا ب لص نمم غلَّبوا نصوص الوعيد
على الوعد ،و مالت زعموا ب ن اخيمان ال يزيد وال يجق  ،وإذا ذ بعضص ذ كلص.
قا يخ اخسالم( :وأما قو القا س :إن اخيمان إذا ذ بعضص ذ ا كلاص ،فما ا ممجاو .
و ا و ا هس ال أ تررعت عجص البد فاي اخيماان ،فاإنمم اجاوا أناص معاى ذ ا بعضاص
ذ ا كلااص لاام يبااب مجااص اايت ثاام قالاات ال ااوارج والمععزلااة :ااو مجمااو مااا أماار بااص
ورسولص ،و و اخيمان المطلب كما قالص أ س الحدي ؛ قالوا :فاإذا ذ ا ايت مجاص لام يباب
4
مع هاحبص من اخيمان يت في لد في الجار).
وقد حكمت ال وارج والمععزلة على هاح الكبيرة بزوا اسم اخيمان عجص.
قا يخ اخسالم (:وأماا الخاوارو والمعتةلاةي فيخرهاوننم مان ايام اإليماان واإليا
فإن اإليمان واإلي عندهم واحدي فإذا خرهوا عندهم من اإليمان خرهوا من اإلي ي
1

مجماج السجة 502/2

 2رح ا هرمانية 65
 3مقاال االسالميين  ،83/1درت تعارض العقس والجقس 145/4
 4كعاب اخيمان 286/2
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لكن الخوارو تقول :هم كفاري والمعتةلة تقول :ال مسالمون وال كفااري ينةلاوننم منةلاة
1
بين المنةلتين).
المبحث الثاني:
الم الرون

س السجة في اخيمان من المرجئة:

س ُّموا مرجئة؛ لع خير م العمس
اترقت المرجئة على إخراج العمس من مس َّمى اخيمان ،ول ا ُ
عن مس َّمى اخيمان ،و مالت على أقسام:
القسم األول :الجممية وعجد م اخيمان و معرفة القل ولو لم يحصس تصديب.
الكراميااة أتبااا محمااد باان كاارام السجسااعاني وعجااد م اخيمااان مجاارد قااو
القساام الثااانيَّ :
اللسان.
القسم الثالث :ا

اعرة وقالوا :اخيمان و تصديب القل .

القسم الرابع :مرجئة الرقمات أتبا حماد بن أبي سليمان وأباي حجيراة وباص قاا أباو جعرار
2
الطحاوأ وقولمم :إن اخيمان و تصديب القل وإقرار اللسان.

 1كعاب اخيمان 312/2

 2يج ر اخجابا المممة في المشاكس الملمة للدكعور هالح الروزان ص 107-105جمعما محمد بن فمد الحصين وقد
ذكر أبوالحسن ا عرأ في مقاال اخسالميين فرق المرجئة فبل ت ثجعي عشرة فرقة .ج 1ص 132
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الباب الثاني
الم الرون

س السجة والجماعة في القرآن والسجة ،وفيص فصالن:

الفصل األول :المخالفون ألهل السنة والجماعة في القرآن:
و مالت على أقسام:
األول :الروافض و امالت زعماوا أن القارآن محارف ومباد  ،وأناص قاد نقا مجاص ثلثاا!!،
حعى ألف أحد علما مم كعابا سما ،فصس ال طاب في إثبا تحرياف كعااب رب ا ربااب،
1
و و الحاج ميزرا حسين الجورأ الطبرسي ( .)1298
وقد جات في الكافي للكليجي :عن أبي عبد هللا :إن القرآن ال أ جات بص جبريس عليص الساالم
2
إلى محمد هلى هللا عليص وسلم سبعة عشر ألف آية!.
قا يخ اخسالم ابن تيمية رحمص هللا( :أما من اقعرن بسبص دعوى أن عليا إلص ،أو أنص كان
و الجبي ،وإنما غل ط جبرا يس في الرسالة فم ا ال ص في كرر ،،باس ال اص فاي كرار مان
توقاف فاي تكريار ،،وكا لص مان زعام أن القاارآن نُقا مجاص آياا و ُكعمات ،أو زعام أن لااص
ت ويال باطجة تسقط ا عما المشروعة ونحو ذلص ،و مالت يسمون القرامطة والباطجية
3
ومجمم العجاس ية و مالت ال خالف في كرر م) .ا ـ
القسم الثاني :الجممية والمععزلة ومن وافقمم من الشيعة وال وارج ،و امالت زعماوا أن
4
القرآن م لوق مجرصس.
القسم الثالث :ا عرأ وابن ُك َّالب قالوا :القرآن عبارة أو حكاية عن كالم هللا ،ونروا أن
5
يكون كالم هللا بحرف وهو .
وتوضيح قو ا اعرة قي القرآن أنمم زعموا أن الكالم او المعجاى القاا م باالجرس ،فاإن
عبرعن بالعربية كان قرآناه ،وإن عبر عجص بالعبرية كان توراةه ،وإن عبر عجاص بالساريانية
كان إنجيال.
فمم يجكرون أن يعكلم هللا حقيقة ،وإنما زعموا أن جبريس عبَّر ع َّما في نرس هللا بععبير مان
عجد،؛ وب ا وقعوا في وهف هللا بال رس عياذاه باهلل.
فرقت الشريعة بين الكالم الحقيقي وحدي الجرس ,قا ابن أبي العز( :ويرد قو مان
وقد َّ
قا  :ب ن الكالم و المعجى القاا م باالجرس :قولاص هالى هللا علياص وسالم :إن هاالتجا ا  ،ال
يصلح فيما يت من كالم الجاس وقا  :إن هللا يحدث من أمر ،ما يشاات ،وإن مماا أحادث
أن ال تكلموا في الصالة  .واترب العلمات على أن المصلي إذا تكلم في الصالة عامدا ل يار
 1ذكر ذلص الشيخ محي الدين ال طي في ال طوط العريضة ص 6
 2الكافي للكليجي ج 1ص13
 3في الصارم المسلو 590/1
 4يج ر رح الطحاوية البن أبي العز الحجري
 5يج ر رح الطحاوية البن أبي العز الحجري
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مصلحعما بطلت هالتص .واترقوا كلمم على أن ما يقوم بالقلا مان تصاديب با مور دنيوياة
وطل  ،ال يبطس الصالة ،وإنما يبطلما العكلم ب لص  .فعلم اتراق المسلمين على أن ا ليس
بكالم ،وأيضا :فري (( الصاحيحين )) عان الجباي هالى هللا علياص وسالم أناص قاا  « :إن هللا
تجاوز معي عما حدثت بص أنرسما ،ما لم تعكلم بص أو تعمس بص » .فقد أخبر أن هللا عرا عن
فررق بين حدي الاجرس وباين الكاالم ،وأخبار أناص ال يماخا باص
حدي الجرس إال أن تعكلمَّ ،
حعى يعكلم بص ،والمراد :حعى يجطب بص اللسان ،باتراق العلمات .فعلم أن ا او الكاالم فاي
الل ة ،ن الشار إنما خاطبجا بل ة العرب).1
وقد ألَّف يخ اخسالم ابن تيمياة رحماص هللا كعااب العساعيجية فاي الارد علاى ا ااعرة فاي
الكالم الجرسي ،أجاد فيص كعادتص وأفاد.
س السجة والجماعة في السجة

الفصل الثاني :الم الرون
وفيص مبحثان:
المبحث األول :الم الرون من القرآنيين.
القرآنيون طا رة نش في المجد يقولون :ال نحاعأ إال باالقرآن فقاط ،وال يحعجاون بالساجة،
وأل وا ا حادي جميعا ،مع أن القرآن ي مر باتبا السجة ،لكجمم لم يرقموا ذلص،
(و مالت القرآنيون ال ين انعسبوا إلى القرآن يقولون :إنص ال حجة في السجة ,فاإذا اساعدللت
عليمم بدليس في السجة لم يقروا بص ولم يععرفوا بص ولو كان حديثا معواترا ,وال ص أن ا ا
انحراف ع يم عن مجمأ أ س اخسالم ،وعن مجمأ الجبي هلى هللا عليص وسلم وأهحابص).
قا الشيخ ابن بااز رحماص هللا :ونبعات نابعاة بعاد ذلاص تسامى ا  ،الجابعاة ا خيارة القرآنياة
ويزعمون أنمم أ س القرآن ،وأنمم يحعجاون باالقرآن فقاط ،وأن الساجة ال يحاعأ بماا؛ نماا
إنما كعبت بعد الجبي هلى هللا عليص وسلم بمدة طويلة ،و ن اخنسان قاد يجساى وقاد ي لاط،
و ن الكع قد يقاع فيماا غلاط إلاى غيار ا ا مماا قاالوا مان العر اا وال رافاا واآلرات
الراسدة ،وزعموا أنمم ب لص يحعاطون لديجمم ،فال ي خ ون إال بالقرآن فقط ،وقد ضلوا عن
سوات السبيس ،وك بوا وكرروا ب لص كررا أكبر بواحا.
فإن هللا عز وجس أمر بطاعة رسولص عليص الصاالة والساالم واتباا ماا جاات باص ،ولاو كاان
رسولص ال يعبع وال يطا لم يكن لألوامار قيماة ،وقاد أمار أن تبلاه ساجعص ،وكاان إذا خطا
أمر أن تبله السجة ،فد ذلص على أن سجعص هلى هللا عليص وسلم واجباة االتباا  ،وعلاى أن
طاععص واجبة علاى جمياع ا ماة ،كماا تجا طاعاة هللا تجا طاعاة رساولص علياص الصاالة
2
والسالم).

1
2

رح العقيدة الطحاوية 179/1
دروس هوتية قام بعرري ما موقع الشبكة اخسالمية :الدرس  14ص .3
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المبحث الثاني :الم الرون في السجة من أ س الكالم.
من الم الرا الواضحة لمجمأ أ س السجة والجماعة في السجة ما زعمص المعكلمون من أن
أحادي اآلحاد ال تقبس في االععقاد ،وإنما يقبس فقط المعواتر!.
وإلااى ا ا ذ ا بعااض أ ااس الكااالم ماان القدريااة والرافضااة وبعااض المععزلااة كالجبااا ي
وبعض أ س ال ا ر إلى أن خبر اآلحاد ال يجوز العمس بص في الشر وإنما يعماس بالادليس
القطعي آية أو حديثا عن رسو هللا هلى هللا عليص وسلم.
وقد قرر ا المعجى أ س الكالم في كثير من كعبمم ،وردوا بص أحادي هحيحة مشمورة،
بس أحادي معواترة زعموا أنما آحاد وأنما اجية ،فال يمخ بما في العقيدة.
فمن المععزلة ال ين سطروا ا المعجى القاضي عبد الجبار الممداني .فقد قا  ( :وأما ما
ال يعلم كونص هدقا وال ك با  ،فمو ك خبار اآلحاد  ،وما  ،سبيلص يجوز العمس بص إذا ورد
1
بشرا طص  ،ف ما قبولص فيما طريقص االععقادا فال).
وبجات على  ،القاعدة العي سار عليما القاضي عبد الجبار رد كثيرا مان أحاديا اآلحااد
الصحيحة ب س المعواترة أحيانا بعد أن زعم أنما آحاد ويقرر أن خبر الواحد مما ال يقعضي
2
العلم ،ومسا س االععقاد طريقما القطع والثبا  ،فردَّ أحادي الرؤية والشراعة وغير ا.
ومن ا اعرة الجويجي ال أ قا  " :وأما ا حادي العاي يعمساكون بماا ،فآحااد ال ترضاي
3
إلى العلم ولو أضربجا عن جميعما لكان سا ا".
4
ومجمم الرازأ ال أ حكم بعدم جواز العمسص ب بر الواحد في معرفة هللا تعالى.
وال ري أن ا المسلص باطس من وجمين:
الوهه األول :أن ا القو ال دليس عليص من الكعاب وال من السجة وال من اخجما .
الوهه الثاني :أن أدلاة الكعااب والساجة معضاافرة فاي قباو خبار الواحاد وإفادتاص العلام إذا
توفر فيص روط الصحة.
وقد أخرج الب ارأ في هحيحص أحاديا تاد علاى حجياة خبار الواحاد فاي كعااب أخباار
اآلحاد من الجامع الصحيح.
وقد ردَّ ا القو ه أيضا العالمةُ ابنُ القيم في كعابص الصواعب المرسلة.
ومن الم الرين في السجة أيضا الطاعجون في كع السجة الصحيحة المشككون في ثبوتماا
 ،ال ين يقدحون في أهح الكع ب وا مم ومحض آرا مم ،ضاربين بقواعد أ اس الحادي
عرض الحا ط  ،فمن مالت:

1

2
3

4

رح ا هو ال مسة ص.769

رح ا هو ال مسة (.)690 ،672 ،269
اخر اد للجويجي ص161
أساس العقديس ص 215
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 /1محمد عباد ،حيا قاا عان حادي ساحر لبياد بان ا عصام رساو ه هللا هالى هللا علياص
وسلم ( :-وعلي أأ حا فلجا بس عليجا أن نروض ا مر في الحدي وال نحكمص في عقيدتجا
1
ون خ بج الكعاب وبدليس العقس ).
 /2د .محمود أبورية هاح كعاب أضاوات علاى الساجة المحمدياة ،حيا أورد فاي كعاباص
الطعن في السجة وفي رواتما.
 /3ويقااو فممااي وي ادأ  ..( :أن الوثجيااة ليساات عبااادة ا هااجام فقااط ،ولكاان وثجيااة ا ا
2
الزمان هار تعمثس في عبادة القوال والرموز ،وفي عبادة الجصوص والطقوس).
وغير مالت ممن قدح في السجة وأنكر حجيعما نس هللا السالمة والعافية.

 1ترسير جزت عم :محمد عبد ،ص 186

 2نقااال ماان العصاارانيون ص ، 178ويج اار المشااابمة بااين المععزلااة ا وا ااس والمععزلااة الجاادد ت ا ليف :فااماد الشاالموب
16/1
12

الباب الثالث
الم الرون

س السجة والجماعة في الصحابة وا البيت.

وفيص فصالن:

الفصل األول:
الم الرون في الصحابة وا البيت من الروافض:
من أهو أ س السجة والجماعة سالمة قلوبمم وألسجعمم للصاحابة ومحباة وتاوقير
آ بيت الجبي هلى هللا عليص وسلم بال غلو .قد خاالف فاي ذلاص الاروافض جراات للصاحابة
وغلوا في آ البيت.
وينتظم الك في هذا الفصل في مبحثين:
المبحث األول :موقف الرافضة من الصحابة:
يععقد الاروافض انعراات عدالاة الصاحابة باس يارون كرار خياار م وأفاضالمم ،و ام ال لراات
الثالثة أبوبكر وعمر وعثمان رضي هللا عجمم.
فقد روى الكليجي عن أبي جعرر أنص قا  « :كان الجاس أ س ردة بعد الجبي هالى هللا علياص
وسلم إال ثالثة .فقلت :ومن الثالثة؟ فقا  :المقداد بن ا سود ،وأباو ذر ال راارأ ،وسالمان
1
الرارسي ،رحمة هللا وبركاتص عليمم.
قا نعمة هللا الجزا رأ من علمات الرافضاة :لام نجعماع معمام علاى إلاص وال نباي وال علاى
إمام ،وذلص أنمم يقولون :إن ربمم و ال أ كان محمد هلى هللا عليص وسلم نبيص ،وخليرعاص
بعد ،أبو بكر ،ونحن ال نقو بم ا الرب وال ب لص الجباي ،باس نقاو إن الارب الا أ خليرعاص
2
نبيص أبو بكر ليس ربجا وال ذلص الجبي نبيجا".
ويقو محماد بااقر المجلساي :وعقيادتجا فاي العبارؤ :أنجاا نعبارأ مان ا هاجام ا ربعاة :أباي
بكر ،وعمار ،وعثماان ،ومعاوياة !،والجساات ا رباع :عا شاة وحرصاة ،و جاد ،وأم الحكام،
ومن جميع أ ياعمم وأتباعمم ،وأنمم ر خلب هللا على وجص ا رض ،وأناص الياعم اخيماان
3
باهلل ورسولص وا مة إال بعد العبرؤ من أعدا مم.
وال ري أن تكرير الصحابة قدح في الرسالة وتكا ي للقارآن وطعان فاي الرساو هالى
هللا عليص وسلم.
قاا ايخ اخسااالم :و أماا مان جاااوز ذلاص إلاى أن زعاام أنمام ارتادوا بعااد رساو هللا عليااص
الصالة و السالم إال نررا قليال يبل ون بضاعة عشار نرساا ،أو أنمام فساقوا عاامعمم فما ا ال
صص القرآن في غيار موضاع  :مان الرضاى عاجمم و
ري أيضا في كرر ،نص مك ب لما ن َّ
الثجات عليمم ،بس من يشص في كرر مثس ا فإن كرر ،مععين؛ فإن مضمون ا  ،المقالاة أن
 1الروضة من الكافي .246-245/8
 2ا نوار العمانية.279/2 :
 3حب اليقين ص( 519فارسى) وقد قام بعرجمة الج
ص.53
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نقلاة الكعااب و الساجة كراار أو فسااق و أن ا  ،اآلياة العاي اي ر كجاعم خيار أماة أخرجاات
للجااس [ آ عماران  ] 110 :و خير اا او القاارن ا و كاان عاامعمم كراارا أو فساااقا،
كرار ا ا مماا
ومضمونما أن  ،ا مة ر ا مم و أن سابقي  ،ا ماة ام ارار م ،و ُ
1
يُعلم باالضطرار من دين اخسالم .ا ــ
المبحث الثاني :موقف الرافضة من آ البيت:
ت لو الرافضة في آ البيت و م ــ عجد م ــ علي وفاطمة والحسن والحسين وذريعمما إلى
حد العقديس ،بس رفعو م فوق مرات ا نبيات والمرسلين ،بس وهروا أ ماعمم بصارا هللا
تعالى ،كعلم ال ي وغير ذلص ،وكعبمم تجضح بم ا ال لو.
قااا الكليجااي :باااب إن ا مااة علاايمم السااالم يعلمااون معااى يموتااون ،وأنماام ال يموتااون إال
2
باخعيار مجمم!!.
وقا ال ميجي :إن لإلمام مقاماا محماودا ودرجاة ساامية وخالفاة تكويجياة ت ضاع لواليعماا
ا الكون ،ويقو أيضا" :وإن من ضروريا م بجا أن معجاا
وسيطرتما جميع ذرا
مقامااا ال يبل ااص ملااص مقاارب وال نبااي مرسااس  ،و ا ا ااو الشااره بعيجااص نس ا هللا العافيااة
والسالمة3.
الفصل الثاني :الم الرون في آ البيت من الجواه :
قا يخ اخسالم في العقيدة الواسطية :ويعبرتون مان طريقاة الاروافض الا ين يب ضاون
الصحابة ويسبونمم .وطريقة الجواه ال ين يمذون أ س البيت بقو أو عمس.
قا الشيخ محمد خليس راس :ويعبرتون ك لص من طريقة الجواها الا ين ناهابوا أ اس
4
بيت الجبوة العدات سباب وأمور سياسية معروفة ،ولم يعد لممالت وجود اآلن.

 1الصارم المسلو 590/1
 2ا هو من الكافي 258/1
 3الحكومة اخسالمية ص 52
 4رح العقيدة الواسطية 181/1
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الفصل الثالث :المخالفون في الصحابة من العق نيين:
العقالنيون م ال ين يقدمون عقولمم على الجصوص ،ويجعلون العقس حاكماا علاى الجقاس،
فما وافقص قبلص وإال رد.،
و مالت على قسمين:
القسم األول :المدرسة العقلية القديمة .ورواد اا ام المععزلاة ،وقاد جارح كبيار م خياار
الصحابة ،إذ يقو زعايممم عمارو بان عبياد :وهللا لاو أن علياا وعثماان وطلحاة والزبيار،
مدوا عجدأ على راه نعس ما أجزتص  ،وقا عن سمرة بن ججدب رضي هللا عجاص :ماا
1
تصجع بسمرة؟ قبح هللا سمرة !.
وال ي رااى مااا فااي قولااص ماان الجرااات والجمااس بمقااام الصااحابة المبشاارين بالججااة وغياار م،
فا لطعن في الصحابة قدح في القرآن ال أ جات بالثجات علايمم ،وطعان فاي الجباي هالى هللا
عليص وسلم ال أ أخبر برضا لمم.
القسم الثاني :المدرسة العقلية الحديثة .وتضم  ،المدرسة عددا من الكعاب المعاهرين
توافقوا على الطعن في السجة بجرح رواتما من الصحابة ،فمن مالت:
د .مح مود أبو رية هاح كعاب ( أضوات على السجة المحمدية ) ،وقد ا عمر أمر ،وكثر
الحاادي عجااص ،وقااا عجااص السااباعي ( :فلمااا اطلعاات علااى كعابااص ااالجي مااا رأياات فيااص م ان
تحريف للحقا ب ،وتالع بالجصوص ،وجمس بعاريخ السجة ،و عم وتحامس على هاحابة
رسو هللا هلى هللا عليص وسلم من كبار م ك بي بكر وعمر وعثمان إلى ه ار م ك نس
وعبد هللا بن عمرو رضي هللا عجمم جميعا ،وقد امعأل قلبص بالحقد على أكبر هحابي  -او
أبااو رياارة  -حرااس سااجة الرسااو هاالى هللا عليااص وساالم ونقلمااا ااس العلاام ماان هااحابة
وتابعين حعى بل وا كما قا الشافعي ثمانما ة ،كس واحد مجمم جبس من جباا العلام والرمام
والمداية)2.
ومن مالت ك لص رجس اسمص :عبد المجعم ماجد ،ولص كعاب اسمص :العاريخ السياسي للدولة
العربية ،وقد انعقد فيص أبا بكر الصديب ،وانعقد العرب ك لص على وجص العموم ،ولعلص نقد
العرب نقدا لم ا الدين ونقدا للصحابة رضي هللا عجمم وأرضا م ،وذكر خالفة عثمان،
3
وك لص ذكر عا شة المزا لما وناقدا عليما.
وغير م ممن أعمى هللا قلبص وطمس بصيرتص فطعن في خيار الجاس من أهحاب رسو
هللا هلى هللا عليص وسلم.

 1تاريخ ب داد :ال طي الب دادأ (.)176-178/12
 2السجة ومكانعما في العشريع اخسالمي 464 :نقال عن مجلة مجمع الرقص اخسالمي.
 .3رح المية يخ اخسالم ابن تيمية للشيح عمر بن سعود بن فمد العيد دروس هوتية قام بعرري ما موقع الشبكة اخسالمية الدرس  8ص 8
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قا أبو زرعة الرازأ رحمص هللا :إذا رأيت الرجس يجعق أحدا من أهحاب رسو هللا
هلى هللا عليص وسلم فاعلم أنص زنديب ،وذلص أن الرسو هلى هللا عليص وسلم حب
والقرآن حب ،وإنا أدى إليجا ا القرآن والسجن أهحاب رسو هللا ،وإنما يريدون أن
1
يجرحوا مودنا ليبطلوا الكعاب والسجة ،والجرح بمم أولى و م زنادقة".
وقا أبو توبة الربيع نافع الحلبي :معاوية سعر هحاب محمد هلى هللا عليص وسلم فإذا
2
كشف الرجس السعر اجعرأ على ما ورات.،
ا ما تيسر إعداد ،في  ،الورقة الم عصرة نس هللا تباره وتعالى أن يمديجا سوات
الصراط ويججبجا الزيه والزلس وهلى هللا وسلم وباره على عبد ،ورسولص محمد وآلص
وهحبص أجمعين.
تم الرراغ من إعداد

 ،الورقة يوم ا حد  14ذو القعدة  1438ــ الموافب 2017/8/7م
والحمد هلل أوال وآخرا
خوجلي إبرا يم عمر

 1الكراية لل طي الب دادأ :ص.49
 2البداية والجماية البن كثير 133-132 /8
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