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 اإلهداء 
 اهلل الرمحن الرحيمسم ب

ِب اْلِعْلِم َواْلَحِقيقَِة فِي َمَشاِرِق         نُْهِدي َهذَا اْلَمْبَحِث اْلُمتََواِضع ِلُكّل ُطَّلا

ن  اْْلَْرِض َوَمغَاِربََها َواَلاِذيَن لَْم تتلطخ أَْفَهاُمُهم بِأَْفَكار المغرضين ِمما

بَ  تَُهْم  هللاأَْبلَج  –اِضياة يَُشنِّعُون َعلَى الساادَةِ اْْلِ َ تَعَالَى أَْن  –َحجا نَْسأَُل َّللاا

الطعون  َعْن اْلَحِقيقَِة َوإِْن تَْنَجِلي ِغَشاَوة ثيَْنتَِفَع بَِهذَا العََمِل ُكّل بَاحِ 

ين لَقِّنُوا َهِذه اْْلَْفَكار الزائفة ْلعُقَََّلء َواْلُمقَلِِّدين الذوالتشنيعات َعْن أَْعيُِن ا

 َعْن اْْلَْصَحاِب . 
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 َمْوقُِف السادِة اإلباضيِة مَن الصحابةِ 

لقدددددددْد لدددددددناَع المِدددددددالفوَن للسدددددددادةِ رب العدددددددالمين   هلل  الحمدددددددد

ا نتيجدددددةَ موهدددددِ  بعدددددِ  علمددددداِء المدددددذهِ   اْلباضددددديِة علددددديهْم كةيدددددر 

ددددد    ُِ مسدددددائَل علدددددِم الو يدددددِة مدددددْن بعدددددِ  المدددددحابِة  صددددديما فيَمدددددا يَ

مدددددْن أحكدددددا   ولدددددروط    ومدددددا يَنطبدددددُ  عليهددددداوالبدددددراءةِ والوهدددددوِ  

َوَجعَلُددددددددوا مسددددددددألةَ المددددددددحابِة لددددددددماعة  للطعددددددددِن فددددددددي المددددددددذهِ  

ورجاِلدددددِن ومنهِجدددددِن وفكدددددِرِه  وهدددددذَا َيَطدددددأ  وهدددددع فيدددددِن الكةيدددددُر مدددددَن 

المِددددددددالفيَن  صددددددددواء  العلمدددددددداُء أِو البدددددددداحةوَن  فددددددددالح   إِنا أهددددددددواَل 

كاُر مقالدددددةَ اْلمددددداِ  الرجددددداِل يُْحدددددتَج  لََهدددددا َو َ يُْحدددددتَج  بَِهدددددا  َوُهنَدددددا أَتَدددددذَ 

)إِذَا َجدددددداَء الدددددددليُل عددددددِن هللاِ فعلَددددددى الددددددرأِ  والعدددددديِن   :أبددددددي حنيفددددددةَ 

َوإِذَا جددددددداَء عدددددددْن رصدددددددوِل هللاِ فعلَدددددددى الدددددددرأِ  والعددددددديِن  وإذَا جددددددداَء 

)  . 1عِن التابعيَن فهْم ِرَجال  ونحُن ِرَجال 

وفدددددي ذلدددددإَل يقدددددوُل اْلمدددددا  ُ ندددددوُر الدددددديِن السدددددالمي  رحَمدددددنُ هللاُ 

  -لَى في جوهِرِه:تعا

ُجوا  َرُجوا *** ِمَن الدليِل وعليِن عرا ِْ َرُجوا َما اْصتَ ِْ  فَالعلماُء اْصتَ

ل ُُ ا يُْقَ   فَُهْم ِرَجال  َوِصَواُهْم رُجل   ***  والح   ِمَمْن جاَء َحتْم 

 فَُموِردُ اْلُكّلِ ُهَو الداِليُل  ***  يَْقمدُهُ َمْن لَُهم التاْحِميلُ 

بِن علماُء المذهِ  وحَكُموا عليِن في و يِة المِموِص الموفِّي  فالذي هالَ 

والبراءةِ مَن المذنِ  المرتكِ  وبقيِة اْلهسا  ِ المتضمنِة لهذا الِعْلِم إنما هَي 
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لَنُ اْلما ُ نوُر الديِن السالمي  رحمنُ  في الحقيقةِ ياضعة  تحَت مبدأ  بَيانَنُ وفما

 :2هللاُ بقوِلنِ 

 قَاــــنُطْ  ط  ـــهَ  الماْح ِ   ِّ ــِلسَ  ى بَِها   ***  ـــتَْلقَ   َ  َّلَدُنَاـــبِ  ِذهِ ــــفَهَ 

 َغبِي كــلِّ  ومعَ  عـــالم   كلِّ  ذهِ     ***  معَ ـــاْلم كلِّ  َّلدُ ــبِ  َوَهَكـــذَا

َّلَفَا    ***   بينَهُ  يَْعــــِر ُ   َ  َجـــاِهلُنَا ِِ  اــَوافَ  اْلَمَمــــاتِ  َحتاى مْ ــاْل

 فْرِض  ِمن يَْلَزُمنُ  ما السرِّ  يَْمِضي    ***  في  ِ َّلـــبا يت َوَعــاِلم  

 دُُيـــولُ  بِنِ  لَُهمْ  نْ ــــيَكُ  يَقُولُوا    ***   َما لَمْ  أَنْ  اْلُجهاالِ  ِمنَ  َيـــْوف ا

 اِصلُ ــحَ  بِِعْلم   نُ ـــلَ  يَُكنْ  مــاْلَجاِهُل  *** َما لَ  يَقُولَ  أَنْ  ِمنْ  َمنَعُوا ُهمْ 

ر  َمقا َ  ـاهل  َجـ ِمنْ  َصِمعُــــوا إِنْ  ُِ  ا َ ـــحَ  أَْنَكروهُ  ِعـــْلم   ***  بِغَْي

 َعِلُموا هدْ  لنُ  بالـــــذي ذاكَ  وا  ***  فيـَحَكمُ  اءُ ــــالعلم فَإِنِ  هَالُــــوا

 ُحْكِمِهم بمةلِ  مُ ـــالحك لإلَ  ِعْلِمِهم  *** َجازَ  لَ ـمة َعِلْمـــتَ  إِنْ  وأنتَ 

 مـزك كانَ  الذي راءةِ ـالب من   *** َمْعنَى ـ ِ ــبالواج للقيــــا ِ  وذاكَ 

 ُرو ُ ـَمعْ  دَنَاــــْ ِعن َصبِيـل   اْلُوهُوُ   *** وهوَ  فَْرَضإلَ  َجِهْلـــتَ  َوإِنْ 

 َرأَنا ــــتَبْ  ِمْننُ  ْلَْجلِ  َحدَث   نا  *** َعنْ ـتَْبَحةَ   َ  هَــْوِلِهمْ  ِمنْ  َوَكــــانَ 

 اْلُمِطيـــعُ  ـــــدَنَاِعنْ  يَْفعَلَنانُ  ْمنُــــــوُع   ***    َ ـمَ  ـس  ــتََجس ــ نُ ــْلن

 تَْبَحـثْ   َ  تَْبَحةَنا   َ  هَْوِلِهمْ  اْلَحدَث *** ِمنْ  ذَِلإلَ  رَ ــأَمْ  ْواــتَنَاَصـ َوهَدْ 
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 فـــرَضا أَْمر   فِينِ  َعلَْينَا سَ ـــَمَضى *** لَيْ  فِيَما ْوِلِهمْ ــهَ  ِمنْ  َوَكـــانَ 

 َطاَعـنْ  عننُ  البحثُ  لَْيسَ  اَعْن ***  فَدَْعنُ ـــبِسَ  لَوْ  إلَ ــــهَْبلَ  َمَضى فَما

ُغونَ  َوإِناَمـــا يَـــــَرا يِْقـــَرأَنا  أََرادَ  َرا   ***  ِلَمنْ ــــالناظَ  يَُســّوِ  الّسِ

ا *** ِليَأُْيذَ ــــَ م دهَ  َمنْ  أحوالِ  في يَْنُظرُ  يْ  را َِ اــــــالشا  َويُْلِقي راْل  را

ْلدِ  َعلَم *** فََطاِل ُ  ِلْلُهـــدَى ارِ ـــاْليي فَِسيَرةُ   اْلتََز  هَدِ  ملَهُ  الـــر 
 

أَنا موهددددددددددَ  ومراَء العلمدددددددددداِء فددددددددددي المددددددددددحابِة  فالحاصلللللللللل ُ 

مسددددددتمدة  مددددددْن كتدددددداِب هللاِ تعددددددالى وُصددددددنِة رصددددددوِلِن  فددددددإناُهم وبكددددددّلِ 

لدددددفافية  يَحترمدددددوَن المدددددحابةَ ويُِجل دددددونَُهم  وهدددددْد مدددددرا عليدددددإَل هدددددوُل 

اْلمدددددداِ  السددددددالمّيِ بددددددأنا اْلباضدددددديةَ فددددددي كددددددّلِ أممدددددداِرِهم وجميددددددعِ 

دددددد ا والطعددددددَن للمددددددحابِة كمةددددددِل  ددددددتَْم والسا أزمددددددانِِهم  َ يَْنتَِهجددددددوَن الشا

ا وأعلَددددددى مرتبددددددة  ومنزلددددددة    غيددددددِرِهم  فددددددإناُهم أَْنددددددَزهُ  الندددددداِ  هدددددددر 

دددددددِس الممندددددددوعِ والمدددددددذموِ   ومسدددددددألةُ الِدددددددوِض فيهدددددددا مدددددددَن التاَجس 

ُُ هدددددذِه المسدددددألةُ مدددددْن هِبَدددددِل العدددددواّ ِ و َ يُظْ  ِهُرَهدددددا َمعَنَدددددا  فدددددَّلَ تُْفدددددتَ

ددددددة  وهددددددْد َيلَددددددْت  َواْنِشددددددغَاُل اْلَمددددددْرِء  العدددددداِلُم   َكددددددْونُُهْم يَْعتَبُِرونََهددددددا أُما

بطاعددددددِة هللاِ وعبادتِددددددِن َوُمَراهَبَتِددددددِن ييددددددر  مددددددَن الفضددددددوِل باللسدددددداِن  

 ولْم يَُكلِّْفنَا هللاُ بِْنبَِشَها.

والحدددد   الددددذي يَْنبَِغددددي معرفتُددددنُ والددددذي َ َهددددَر لددددي مددددْن يددددَّلِل 

دددددتِ النظددددد  المدددددذاه ِ  بدددددينَ  اْلهدددددوالُ  ِر فدددددي هدددددذِه المسدددددألِة  فقدددددْد تفرعا

عنهدددددا ْلهدددددوال  َِّلِدددددة  )َوِلُكدددددّل  ِوْجَهدددددة  ُهدددددَو ُمَولِّيَهدددددا(   الحدددددديثِ  فدددددي

 ودليل  يعّرُج عليِن في التحاكِم لَها.
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 المددددددددددحابةُ )   اْلولُ أقللللللللللوا    ثالثللللللللللةُ  اإلباضلللللللللليةِ  وللسللللللللللادةِ 

دددددقَنُ  َمدددددنْ  إ ا  عددددددول   ُكل ُهدددددمْ   وِعلبدددددةَ  عقبدددددةَ  بدددددنِ  كالوليددددددِ  قدددددرمنُ ال فَسا

 َوِرَوايَدددددتُُهمْ  عددددددول   كل ُهدددددم المدددددحابةُ : الةددددداني القدددددولُ  حاطددددد  . بدددددنِ 

ددددددنْ  بددددددالِفتَنِ  المتعلقددددددةِ  اْلحاديددددددثِ  فددددددي إ ا  مقبولددددددة   كل هددددددا  َيدددددداضَ  ِمما

 اْلددددتُِهرَ  َمددددنِ  الندددداِ   ِمددددنَ  َكغَْيددددِرِهمْ  المددددحابةُ : الةالددددثُ  القددددولُ  فيهددددا.

 َحاِلِن(. عنْ  بُِحثَ  َحالُنُ  يُْعَر ْ  لَمْ  وَمنْ  إَل كذل فهوَ  بالعدالةِ 
 كل ُهدددددددددم المدددددددددحابةُ : والجماعلللللللللةِ  السللللللللل ةِ  أهللللللللل ُ  ويقلللللللللو ُ   

ِ  اْلِفددددددتَنَ  َ بَُسددددددوا الددددددذينَ  حتددددددى عدددددددول    وصددددددفِّينَ  الجمددددددلِ  َكددددددَوْهعَتَي

 .َوالط لَقَاءِ 
 َكغَْيدددددددِرِهمْ  المدددددددحابةَ  إِنا : عشللللللل يةَ  اإلث َلللللللا الشلللللللي ةُ  يقلللللللو ُ   

 اْنقَلَددددد َ  والدددددذي نَدددددافََ   َمدددددنْ  وفددددديهمْ  العددددددوُل  فددددديهم النددددداِ   مدددددنَ 

 . 3البيِت" أهلَ  َ لَمَ  َوَمنْ  َعِقبَْيِن  على

الكدددددددَّلُ  أيِ القدددددددول  )بِعَدَالَدددددددِة المدددددددحابِة مدددددددَع القدددددددوِ (   وهدددددددذا

يَُظن دددددنُ العقدددددَّلُء حقيقدددددة  منوطدددددة  بَِمدددددْنَهِجِهْم  والتدددددي َمَضدددددْوا عليهدددددا 

َ  بدددددِن ومددددداوصدددددلُكوَها فدددددي ممدددددنفاتِِهم  ولكناددددد  نُ ُمنَددددداهِ   ِلَمدددددا َصدددددرا

َمدددددنُ  ِا دددددنُ  َمدددددا هدددددالَ  َحْيدددددثُ  العةيِمدددددين ابدددددنُ  العَّلامدددددةُ  لَ : َوهَْولُدددددنُ : "نَم 

دددددَحابَةُ  دددددا  "بِقَدددددد    يُْعدددددَر ْ  لَدددددمْ  َمدددددنْ  والمدددددرادُ  ُعددددددول   الما  َمدددددنْ  فَأَما

 َويَددددددُل   فِيدددددِن  الدددددذي القدددددد ِ  َحَسددددد َ  بِعَددددددل   لَدددددْيسَ  فَإِنادددددنُ  بِقَدددددد    ُعدددددِر َ 

َوالاددددددِذيَن يَْرُمددددددوَن اْلُمْحَمددددددنَاِت ُِددددددما لَددددددْم ): هَددددددالَ  تعددددددالَى هللاَ  أنا  لددددددذلإلَ 

يَدددددددأْتُوا بِأَْربَعَدددددددِة ُلدددددددَهدَاَء فَاْجِلددددددددُوُهْم ََِمدددددددانِيَن َجْلددددددددَة  َوَ  تَْقبَلُدددددددوا لَُهدددددددْم 

اِدددددإَل ُهدددددُم اْلفَاِصدددددقُوَن ) ن بَْعدددددِد ( إِ ا الادددددِذيَن تَدددددابُوا ِمددددد4َلدددددَهادَة  أَبَدددددد ا ئ َوأُولَ 

                                                           

 .( 36حة رقم )فص_ ال طوطاوي الرزاق عبد والشيعة واإلباضية السنة بين حوار راجع   3
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باضية من الصحابة    الصحابـــة    موقف الإ
 

ِلددددإَل َوأَْصددددلَُحوا   َمددددنْ  وإناددددنُ  الفسددددقةَ  فدددديهمِ  أنا  علددددى ذلددددإلَ  فدددددَلا    4(ذَ 

 أنْ  يَِجددددد ُ  فَاِصددددد    فإندددددنُ  الرصدددددولِ  عهددددددِ  فدددددي َولَدددددوْ  محمدددددنة   َرَمدددددى

 فالحاصددددددلُ  أَبَددددددد ا  لددددددهادة   لددددددنُ  تُْقبَددددددلَ   َ  وأنْ  جلدددددددة   ِمددددددانينَ  يُْجلَدددددددَ 

 ــ. ه.أ. 5(قَد   بِ  ُعِر َ  َمن إ ا  عدول   المحابةَ  أنا 

 فدددددددي بدددددددأنا  يُِقدددددددر   عةيِمدددددددين ابدددددددنَ  أنا  تَدددددددَرى كَمدددددددا وأندددددددتَ   

 اْلعَِقيددددددَةِ  َلدددددْر ُ ) كتابِدددددنِ  فدددددي ذََكدددددرَ  ذلدددددإلَ  وعلدددددى فسدددددقَة   المدددددحابةِ 

ددددددنُ  َمددددددا 6(اْلَواِصددددددِطياةِ   بَْعِضددددددِهمْ  مددددددنْ  َحَمددددددلَ  أنددددددنُ  َلددددددإلا  و َ : )نَم 

 بِغَْيدددددددرِ  َوِزن دددددددا ان  بِإِْحَمددددددد َوِزن دددددددا َوهَدددددددْذ    َيْمدددددددر   َوُلدددددددْربُ  َصدددددددِرهَة  

 .هـأ.(. إِْحَمان  

 بعدددددددِ   بُِوهُدددددددوعِ  ذلدددددددإَل  أْي: علدددددددى العةيِمدددددددين ابدددددددنُ  ودلادددددددلَ 

 فهدددددلْ  بِعَددددددَالَتِِهْم  هَدددددْولَُهمْ  يُنَدددددافِي مدددددا وهدددددذا الكبدددددائِر  فدددددي المدددددحابةِ 

 كتابِددددددنِ  فددددددي فيقددددددولُ  للمبدددددددأِ  الِضددددددوعِ  بِغَْيددددددرِ  المددددددحابةُ  ُلددددددّرِ َ 

ِ ا 7(ةِ اْلَواِصدددددددِطيا  العقيددددددددةِ  َلدددددددْر ُ )  المدددددددحابةِ  بعدددددددِ   عدددددددنْ  ُمتََحددددددددِّ

 كَمدددددا الكبدددددائِر  مدددددنَ  لددددديا ا يَْفعَدددددلُ  هَددددددْ  ِمدددددْنُهمْ  الواحددددددَ  لكدددددنا : )هدددددائَّل  

دددددانِ  أِاِدددددةَ  بدددددنِ  مسدددددطُِ  ِمدددددنْ  َحَمدددددلَ   بندددددتِ  وحمندددددةَ  ِابدددددت   بدددددنِ  َوَحسا

 .ـه.أ...( اْلفإلِ  همةِ  في جحش  

ددددددَل مسددددددألةَ )عدالددددددِة المددددددحابِة( َصددددددْوَ  نَتََطددددددرا  ُق وحتاددددددى نُفَّمِ

إلدددددى تَْقِسددددديِمَها مدددددَع الفدددددرِق اْلصدددددَّلميِة بحَسدددددِ  منهجيدددددِة العلمددددداِء  

ُُ بدددددُن أحمددددددَ البوصدددددعيدي  فدددددي رصدددددالتِِن  حيدددددُث يقدددددوُل الباحدددددُث صدددددال

                                                           

 (5-4سورة النور  ) اآلية  4

 الخيرية العثيمين صالح بن محمد الشيخ مؤسسة طبعة 670 الصفحة التحرير مختصر شرح  5 

 الجوزي ابن دار طبعة296 الصفحة الثاني الجزء الواسطية العقيدة شرح  6 
 أحمد نب شعبان بن أحمد تحقيق الصفا مكتبة طبعة 440ص الواسطية العقيدة شرح  7
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اْختَلَللللللللَف ال لمللللللللاُ  فلللللللل   :8)روايددددددددةُ الحددددددددديِث عندددددددددَ اْلباضدددددددديِة(

َ لللللللا أنا المدددددددحابةَ َجِمددددددديعَُهْم : عداللللللللِة الصلللللللحابِة َلللللللل  أقلللللللوا   أََهم 

 َ يحتدددددداُجوَن إلددددددى بَْحددددددث   فََمددددددْن َِبتددددددْت ُصددددددْحبَتُنُ فهددددددَو عدددددددول  و

عددددددل  مطلق دددددا. َونََسدددددَ  عدددددَّلُء الدددددديِن البِددددداري  
هدددددذا القدددددوَل إلدددددى  9

عامدددددِة السدددددلِ  وجمددددداهيِر الِلَدددددِ   بَدددددْل هَددددداَل عندددددنُ ابدددددُن َحَجدددددر  
10: 

 إِنانُ َمْذَهُ  كافِة العلماِء وَمْن يُْعتََمدُ هَْولُنُ. 

ُث فددددي عدددددالتِِهم مطلق دددددا. َونُِسددددَ  هددددذا القدددددوُل أناددددنُ يَِجددددُ  البحددددد -1

 .11إلى أبي الحسيِن القطاِن مَن الشافعيةِ 

أناُهدددددم عددددددول  إ ا َمدددددْن َ َهدددددَر فِْسدددددقُنُ َولَدددددْم يَتُدددددْ . َونُِسدددددَ  هدددددذا  -2

 .12القوُل إلى المعتزلةِ 

دددددا بعددددددَ  -3 أناُهدددددم هَْبدددددَل الِفدددددتَِن عددددددول  إ ا َمدددددْن َ َهدددددَر فِْسدددددقُنُ  َوأَما

 .13فَُهْم َكغَْيِرِهْم يجُ  البحُث عن َحاِلِهم الِفتَنِ 

أنَّ ال دالللللللةَ ثابتللللللةت ِلَمللللللِن اْصللللللتُِ َ  ملللللل  ْ  بالصللللللح ِة دوَن َمللللللن قَلَّللللللْ   -4

الَ تَْ  ِلللللل  ُصللللللْح َتُهُ  وبللللللِه قللللللاَ  المللللللاُ ق  مللللللَن المال يللللللِة  ف  للللللهُ قللللللاَ     

لللللا أَْو أَلَللللل َّ  اَ أُ لمام  َُ  بِلللللِه َواْ َصلللللَ َ  ِملللللْن بال لللللدِ  َللللل َّ َملللللْن َ  أُ اتَِرَاق لللللا  أْو 

ُ وأُ  ق يللللللل    ُملللللللوأُ َوَعللللللل َّ َُ ل لللللللْن َِ ََّملللللللا  ُِ يلللللللُد بلللللللِه الصلللللللحابةَ الللللللل يَن الَ

َو ََصُ وأُ َواتَّ َ ُوا ال وَ  الَِّ ق أُْ ِ َ  َم َهُ 
14    

                                                           

  88- 87رواية الحديث عند اإلباضية ص   8

 708ص 2كشف األسرار ج –البخاري  9 

 162ص1كتاب اإلصابة ج –ابن حجر   10

 299ص4ج –البحر المحيط  –الزركشي   214ص2تدريب الراوي ج –السيوطي  11 

 42ص2طلعت الشمس ج –السالمي   12
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 َمْوِقُف اإلباضيِة مْن عدالِة الصحابِة

: "والقددددددوُل الفمددددددُل بدددددديَن الِمددددددوِ   يَقددددددوُل اْلمدددددداُ  السددددددالمي 

ذا المقدددددداِ  وهددددددَو المطددددددابُِ  لظدددددداِهِر الكتدددددداِب والسددددددنِة أْن فددددددي هدددددد

َِ َُّ لللللْ  َعِمي  لللللا علللللدو  ت َالَّ َملللللْن َهَ لللللَ  فِْسلللللقُهُ ِملللللْ ُ ْ  ق لللللَ   :نقدددددولَ 

ددددا بعدددددَ الِفددددتَِن فََمددددْن ُعِلددددَم منددددنُ البقدددداُء علددددى تلددددإَل السدددديرةِ الِرللللتَنِ    أما

فهدددددَو عددددددل  التدددددي كددددداَن عليهدددددا رصدددددوُل هللاِ صدددددلاى هللاُ عليدددددِن وصدددددلاَم 

مطلق ددددددا... َوَمددددددْن لَددددددْم يُْعلَددددددْم منددددددنُ البقدددددداُء علددددددى تلددددددإَل السدددددديرةِ فددددددَّلَ 

تَبَددددَر " ِْ يَُسددددارُع إلددددى تعديِلددددِن حتددددى يُْمددددتََحَن َويُ
. ومددددَع ذلددددإَل فددددإنا 15

ِجدددددددُ أحددددددد ا ِمددددددَن والُمطدددددداِلَع ِلُكتُددددددِ  الروايددددددِة عندددددددَ اْلباضدددددديِة  َ يَ 

 هـ  .أ. المحابِة تََرَك اْلباضيةُ الروايةَ عننُ 

فالمددددددددواُب أَنا َمددددددددا تَْنةُددددددددُرهُ بعددددددددُ  اْلهددددددددَّلِ  مددددددددَن الِفددددددددَرِق 

اْليدددددددددَرى ُمَحاِولَدددددددددة  بدددددددددذلإَل التشدددددددددويَش والتضدددددددددليَل اْلعَّلمددددددددديا 

والطعدددددَن الفكددددددريا فدددددي مددددددنهجِ اْلباضدددددديِة عقددددددي ا وصياصددددددي ا  إناَمددددددا 

ي فدددددي البحدددددِث  هدددددَو نِتَددددداُج ايدددددتَّلِق الدددددت َهِم الزائفدددددِة َوَعددددددَِ  التاَحدددددّرِ

بُدددددوَن فدددددي ُكتُدددددِ  اْلباضددددديِة عدددددِن ا لحقيقدددددِة  إذ إِنا الكةيدددددَر مدددددنهم يُنَقِّ

لددددديَس ُمدددددَرادُُهم المحاولدددددةَ ِلفَْهدددددِم َمدددددْنَهِجِهْم أْو معرفدددددِة ُطدددددُرِق أدلادددددتِِهم 

فددددي الكتابددددِة عددددْن فتنددددِة المددددحابِة  َوإِناَمددددا للبحددددِث عددددْن أّيِ زلددددة  أْو 

دراصدددددددة  بتدددددددوافُِر حكدددددددم  رمهُ ذلدددددددإَل العددددددداِلُم بعددددددددَ تََحدددددددّر  َوبَْحدددددددث  و

لدددددددروِط الو يدددددددِة أِو البدددددددراءةِ َوْفدددددددَ  أحكددددددداِ  وأصدددددددوِل المدددددددذهِ  

 اْلباضّيِ.

 

                                                           

 44ص 2طلعت الشمس ج –السالمي  15
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باضية من الصحابة    الصحابـــة    موقف الإ
 

ددددددنَ القددددددوِ  لهددددددذا الُمْنعََطددددددِ  الم صددددددِ  نتيجددددددةَ مددددددا  ولعددددددلا تََوج 

تَلَقاددددددْوهُ تَْلِقين ددددددا  أْو مطالعددددددة  لُكتُددددددِ  الملددددددِل والنَِّحددددددِل دوَن تمحددددددي   

دددددد    والتددددددي لددددددْم يَتَتَباددددددْع  أَْصددددددَحابَُها الدهددددددةَ العلميددددددةَ فددددددي و  تَفَح 

ي ونَْقددددِل اْليبدددداِر ومعرفددددِة الِفدددددَرِق ِمددددْن ممددددادِر َمددددْن َكتَبُدددددوا  تََحددددّرِ

َعدددددددْنُهْم   ولهدددددددذَا نَِجددددددددُ الكةيدددددددَر ِمدددددددَن اْلِفدددددددَرِق اْلصدددددددَّلميِة َوهَعَدددددددْت 

دددددددن  صياصدددددددّي  أْو محاولدددددددِة اْلُمَمدددددددنِِّ  ْلِبددددددداِت نجددددددداةِ  ضدددددددحيةَ تََوج 

ةُ والمحقددددددددةُ مددددددددْن بدددددددديِن بقيددددددددِة الِفددددددددَرِق فِْرهَتِددددددددِن  وأنهددددددددا المددددددددائب

 -المِالفددددددِة  والتددددددي تُعَددددددد  ِمددددددَن ا ِنتَددددددْيِن َوَصددددددْبِعيَن فرهددددددة  الهالكددددددِة 

 َولِِلِ الشاْكَوى. -بِاْعتِقَاِدِه 

  الفكدددددددرُ  كتابِدددددددنِ  جهدددددددَّلَن فدددددددي يَقُدددددددوُل الباحدددددددُث عددددددددون 

دددددنُ  َمدددددا 16اْلباضددددديةِ  عنددددددَ  السياصدددددي   دددددا: " نَم   الدددددت َهمِ  َعدددددنِ  أَما

دددددنُ  تددددديال  أصدددددحابِ  فدددددي يَْقددددددَُحونَ  ْلناُهدددددم اْلباضددددديةِ  إلدددددى تَُوجا

  َكدددددَراَمتِِهمْ  ِمدددددنْ  َويَنَدددددالُونَ  صدددددلاى هللاُ عليدددددِن وصدددددلامَ  هللاِ  رصدددددولِ 

لُددددددو  َ  فَإِناَهددددددا ِْ  اْلباضدددددديةَ  أنا  ذلددددددإلَ   والمبالغَددددددةِ  الغلددددددوِّ  مددددددن تَ

 الوحيدددددِدينَ  يَُكونُدددددوا ولدددددمْ  المجددددداِل  هدددددذا فدددددي وحددددددَُهم لَْيُسدددددوا

 فقدددددددْ   الفتنددددددةِ  وأحددددددداثِ  المددددددحابةِ  عددددددن َكتَبُددددددوا الددددددذينَ  نَ ِمدددددد

 اْلُكتادددددددددابِ  مدددددددددنَ  والكةيدددددددددرُ  الكةيدددددددددرُ  ذلدددددددددإلَ  فدددددددددي َلددددددددداَرَكُهمْ 

ي اْلباضددددددددديةِ  َمْوهِددددددددد ُ  اتاَسدددددددددمَ  َوهَددددددددددِ   والمددددددددد رِيينَ   بِتََحدددددددددّرِ

 فدددددي صدددددواء   َحددددددََث  مدددددا بَيانُدددددوا أنْ  علدددددى يَِزيددددددُوا ولدددددمْ  الحقيقدددددةِ 

 بكدددددددددددلِّ  عنهمدددددددددددا هللاُ  َرِضددددددددددديَ  علدددددددددددّي   أوْ  عةمدددددددددددانَ  عهددددددددددددِ 

 أ.هـ.إنما   
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باضية من الصحابة    الصحابـــة    موقف الإ
 

   ِويقددددددوُل الشدددددديُخ ناصددددددر  المسددددددقري  فددددددي كتابِددددددِن الرائددددددع

: "لَقَدددددْد َكةُددددددَر التشدددددنيُع علددددددى 17اْلباضددددديةُ فددددددي َمْيددددددَاِن الحدددددد ِّ 

ددددددددْن يَْقتَفُددددددددوَن نَْهددددددددَج  اْلباضدددددددديِة فددددددددي هضدددددددديِة المددددددددحابِة ِمما

ددددددددْن َضددددددددل وا بَِضددددددددَّلَِلِهْم  فَِمددددددددْنُهُم القائددددددددلُ  : إِنا المفسددددددددديَن َوِمما

دددددددُروَن  اْلباضددددددديةَ يَْكَرُهدددددددوَن المدددددددحابةَ. َوِمدددددددْنُهُم القائدددددددُل: يَُكفِّ

دددددذُوَن ِمدددددْن فتندددددِة المدددددحابِة  ِِ المدددددحابةَ  إلدددددى غيدددددِر ذلدددددإَل  َويَتا

ذريعدددددددددددة  للتشدددددددددددنيعِ  َونََشدددددددددددُروا هدددددددددددذِه اْللددددددددددداعاِت فدددددددددددي 

المحاضدددددددراِت والُكتُدددددددِ  التدددددددي أَلافُوَهدددددددا  والتدددددددي تَبِدددددددَع فيهدددددددا 

ُل فدددددي هدددددذِه القضددددديِة وفدددددي كةيدددددر  مدددددَن اآلِيدددددُر مدددددا هالَدددددنُ ا ْلوا

القضدددددايا ِمدددددْن َغْيدددددِر بحدددددث  عدددددِن الحقيقيدددددِة أَْو تََحدددددّر  لََهدددددا... إنا 

مراَء اْلباضدددددددديِة َوَمددددددددَواهِفَُهْم فددددددددي أّيِ مسددددددددألة  مددددددددْن مسددددددددائِل 

ُكَهدددددددا  الدددددددديِن  َ تُْبنَدددددددى ِمدددددددْن هَدددددددْوِل فدددددددَّلن  وفدددددددَّلن   و َ تَُحّرِ

 مواهددددددُ  ِابتددددددة  ُمْسددددددتََمداة  اْلهددددددواُء واْلطمدددددداُع  وإناَمددددددا هدددددديَ 

ِمدددددددن أصدددددددوِل الدددددددديِن الحنيدددددددِ   وموهدددددددُ  اْلباضددددددديِة مدددددددَن 

المدددددحابِة ِرْضدددددَواُن هللاِ علددددديِهْم َكغَْيدددددِرِه ُمْسدددددتََمد  ِمدددددَن القددددددرمِن 

الكدددددددددريِم والسدددددددددنِة النبويدددددددددِة  فُهدددددددددْم يَْحتَِرُمدددددددددوَن المدددددددددحابةَ 

ُرونَُهْم تَبَع ا للقرمِن الكريِم.." أ.هـ  َويُقَدِّ
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باضية من الصحابة    الصحابـــة    موقف الإ
 

 هددددددددِ  المدددددددحابةِ  بدددددددينَ  الفتندددددددةِ  مسدددددددألةَ  أنا  الجليلللللللةُ  الحقيقلللللللةُ و

اْصددددددتُِغلاِت اْصددددددتِْغَّلَ   صياصددددددي ا ُمْنددددددذُ نَْشددددددأَتَِها  َوتَفَاهََمددددددْت بِاْعتِبَاِرَهددددددا 

دددددا ِصدددددياَما بددددديَن العامدددددِة صدددددالكة   الورهدددددةَ الرابحدددددةَ والتدددددي  َهَدددددْت َرَواج 

نيعِ ِمدددددددْن بَْعدددددددِ  الِفدددددددَرِق بِدددددددذَِلإَل َمْسدددددددلإََل التاَشدددددددفِّي والناْيدددددددِل والتشددددددد

نَددددددددنُ بعددددددددُ  العلمدددددددداِء  اْلصددددددددَّلميِة واْلحددددددددزاِب نتيجددددددددةَ َمددددددددا دَوا

 والباحةِيَن.

   دددددددد َصددددددداِلُ نَاِصدددددددر فدددددددي كتابِدددددددِن يقدددددددوُل الددددددددكتوُر ُمَحما

عددددددْن أََِددددددِر فِتْنَددددددِة مقتددددددِل  18مددددددنهُج الدددددددعوةِ عندددددددَ اْلباضدددددديةِ 

ِن عةمددددداَن بدددددِن عفددددداَن: "لَقَدددددْد َكددددداَن مقتدددددُل الِليفدددددِة عةمددددداَن بددددد

عفدددددداَن صددددددابقة  يطيددددددرة  فددددددي مسدددددديرةِ الحضددددددارةِ اْلصددددددَّلميِة  

إِْذ نَددددددتََج عددددددْن هددددددذا الحددددددادِث اْللدددددديِم الُمْفِجددددددعِ َحددددددْرب  أهليددددددة  

 ذََهَ  َضِحياتََها م ُ  المسلميَن.

اْلولدددددى التدددددي تَفَتاقَدددددْت عنهدددددا  ال للللل  ةَ وكاندددددْت هدددددذِه الحادِدددددةُ  

مِتلفدددددددة  َحدددددددْوَل اْلحدددددددزاُب والِفدددددددَرُق اْلصدددددددَّلميةُ والتدددددددي نََشدددددددأَْت 

َُ للسددددديِ  وزن  فدددددي  َمْنِمدددددِ  الَِّلفدددددِة  ومندددددذُ ذلدددددإَل الحددددديِن أصدددددب

تقريددددِر أَْمددددِر الَِّلفددددِة وهيددددادةِ اْلمددددِة اْلصددددَّلميِة  أَِضددددْ  إلددددى ذلددددإَل 

أنا حددددددادَث اغتيدددددداِل عةمدددددداَن كدددددداَن عدددددداِمَّل  َرئِيِسددددددي ا فددددددي انقسدددددداِ  

... ذلددددإَل ا نقسدددداُ  الددددذي اْصددددتََمرا َزَمن ددددا طددددويَّل   بَْعدددددَ ذَِلددددإَل... هددددريش 

َوَكانَددددددْت َهددددددِذِه الفتنددددددةُ هددددددَي الحادِددددددةَ اْلولددددددى التددددددي َعباددددددَرْت فيهددددددا 

ياتِدددددِن فدددددي  القبائدددددُل عدددددْن وجهدددددِة نََظِرَهدددددا فدددددي صياصدددددِة الِليفدددددِة وأََحقِّ

َُ للقبائددددددِل دَْور   البقدددددداِء فددددددي الُحْكددددددِم  َوُمْنددددددذُ ذلددددددإَل التدددددداريخِ أصددددددب

ي َمْنِمدددددبِِن  بَْعددددددَ إِْذ كددددداَن كبيدددددر  فدددددي ايتيددددداِر الِليفدددددِة َوتَةْبِيتِدددددِن فددددد
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باضية من الصحابة    الصحابـــة    موقف الإ
 

ا علدددددى أهدددددِل المديندددددِة ُمتََمةِِّلددددديَن بِِكبَددددداِر المدددددحابِة  الدددددداْوُر مقمدددددور 

 ِمَن المهاجريَن واْلنماِر.

لَقَددددددددِد اْصددددددددتَغَلاِت اْلحددددددددزاُب والعمددددددددبياُت بمِتلددددددددِ  ألوانَِهددددددددا 

ددددددا أَداى  وألددددددكاِلَها هددددددذِه الحادِددددددةَ بعدددددددَ ذلددددددإَل أصددددددوأَ اصددددددتغَّلل   ِمما

تَن  وحدددددددروب  صدددددددوداَء َصددددددداَل فيهدددددددا ِمدددددددْن دَِ  المسدددددددلميَن إلدددددددى فِددددددد

الكةيددددددددُر  َوَحفددددددددَرْت بَْيددددددددنَُهْم أياديدددددددددَ ِمددددددددَن الكراهيددددددددِة والعُْنددددددددِ  

والتمددددددددزِق  وَرفَددددددددَع بعُضددددددددُهم الدددددددددعوةَ للةددددددددأِر لعةمدددددددداَن وصدددددددديلة  

للوصدددددددوِل إلدددددددى الحكدددددددِم والسدددددددلطِة  فََجدددددددَرِت الحادِدددددددةُ َمْجدددددددَرى 

ِفددددددددّي : الَمةَدددددددِل  فَِقيددددددددَل لكددددددددّلِ َعَمددددددددل   ِْ ددددددددذُ َوِصدددددددديلَة  ِلغَددددددددَرض  َم َِ ا يُت

)َكقَِمددددددديِ  ُعةَْمددددددداَن( َو َ بُددددددددا ِمدددددددَن القدددددددوِل إنا اْلحدددددددداَث الداميدددددددةَ 

التددددي َلددددِهدَتَْها السدددداحةُ اْلصددددَّلميةُ بعدددددَ ذلددددإَل لَهددددا ِصددددلَة  وِيقددددة  مددددْن 

 هري   أْو ِمْن بَِعيد  بهذِه الفتنِة العمياِء" أ.هـ

 لددددددددرحمِن بددددددددُن عمددددددددَر ويقدددددددوُل الباحددددددددُث بكلددددددددي عبددددددددُ ا

ْصدددددََّلِ ( علدددددى كتددددداِب )هََواِعددددددُ  والمعلّددددد ُ  المحقددددد ُ  اْْلِ
 لإلمدددددا ِ  19

 أحددددددددداثِ  وراءَ  البحددددددددثَ  إنا : "تعددددددددالَى هللاُ  َرِحَمددددددددنُ  الجيطددددددددالّيِ 

 فِدددددتَن   فدددددي َياُضدددددوا ألدددددِاص   حالدددددةِ  مدددددنْ  للتحق ددددد ِ  َصدددددبَقَنَا َمدددددنْ 

َهددددددا َعْبددددددرَ  اْلصددددددَّل ِ  أمددددددةُ  بَِهددددددا ُمنِيَددددددتْ  ِِ  بةِ المددددددحا كفتنددددددةِ  تاري

 اْلمددددةَ  يَْنفَددددعُ  محمددددود   أََِددددر   و َ  فائدددددة   ورائِددددنِ  ِمددددنْ  لَددددْيسَ  َمددددةََّل  

  تَْشددددددتِيت ا إ ا  َلددددددْملََها يَِزيدددددددُ   َ  بددددددالعكِس  بددددددلْ  ُمْسددددددتَْقبَِلَها  فددددددي

دددددددا إ ا  بَْينََهدددددددا الِدددددددَّل ِ  ُلدددددددقاةَ  و َ   التوصدددددددلَ  أنا  علدددددددى اْنِفَراج 

 مدددددعَ  جدددددد ا يَْمدددددعُ ُ  الدددددنفسُ  إليهدددددا تَْطَمددددداِن   التدددددي الحقيقدددددةِ  إلدددددى

 أَْيبَاِرَهدددددددا تََضددددددداُربِ  مدددددددنْ  التددددددداريخِ  ُكتُددددددد ِ  فدددددددي نَدددددددَراهُ  مدددددددا
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باضية من الصحابة    الصحابـــة    موقف الإ
 

 أوِ  َعْمدددددددددد ا فيَهدددددددددا التددددددددددليِس  َوكةدددددددددرةِ  ِرَوايَاتَِهدددددددددا وايدددددددددتَّل ِ 

 التددددددي الغالددددددمةِ  للسياصددددددةِ  ُيُضددددددوع ا أو الهددددددَوى مددددددعَ  اْنِسدددددديَاه ا

 .هـأ..." لََها يَْحلُو الذي باللونِ  الحوادثَ  تَْمبغُ 

الكةيددددددُر مددددددَن العلمدددددداِء كَمددددددا بَياناددددددا َوَكَمددددددا صددددددوَ   وهددددددْد نَدددددد ا 

َِ فيَملللللا َصلللللَجَ  بللللليَن الصلللللحابةِ تَْقدددددَرأُهُ علدددددى    ولعَدددددلا م لللللدأِ السللللل و

أجمدددددَل مدددددا هََرأْتُدددددنُ فدددددي هدددددذا هدددددَو كدددددَّلُ  الشددددديخِ صدددددالِم بدددددِن حمدددددود  

السدددددديابّيِ َرِحَمددددددنُ هللاُ تعددددددالى فددددددي كتابِددددددِن أصدددددددُق المندددددداهجِ فددددددي 

الِددددددوارجِ تمييددددددِز اْلباضدددددديِة مددددددَن 
ددددددنُ: 20   حيددددددُث يقددددددوُل مددددددا نَم 

"َمددددددداذَا يقدددددددوُل أهدددددددُل ُعمددددددداَن فدددددددي الِلفددددددداِء اْلربعدددددددِة  اْعلَدددددددْم أَنا 

الِلفدددددداَء اْلربعددددددةَ عندددددددَ أهددددددِل ُعمدددددداَن كغيددددددِرِهْم ِمددددددَن اْلباضدددددديِة  

إنا أبَدددددا بكدددددر  وعمدددددَر إمامددددداِن َرِضددددديااِن َمْرِضددددديااِن تََولايَدددددا  :يقولدددددونُ 

ْلمدددددِة  لدددددْم يَِعدددددْ  أحدددددد  َعلَْيِهَمدددددا َلدددددْيا ا إ ا أَْمدددددَر المسدددددلميَن بإجمددددداعِ ا

التاْقددددددَوى واْليددددددَّلَص َوُحْسددددددَن السدددددديرةِ وصددددددفاَء السددددددريرةِ  َوهَاَمددددددا 

علددددددى ذلددددددإَل فددددددي المسددددددلميَن َوَماتَددددددا عليددددددِن والُكددددددل  َعْنُهَمددددددا راض   

َرِضددددددَي هللاُ َعْنُهَمددددددا َوأَْرَضدددددداُهَما  وهددددددْد َصدددددددهَا َ ددددددنا رصددددددوِل هللاِ 

عليددددددِن وصددددددلاَم فِيِهَمددددددا  َوَحقاقَددددددا أُْمنِيَتَددددددنُ  َوفَدددددداَزا بِتَْوفِيددددددِ  صددددددلاى هللاُ 

 هللاِ  والحمدُ لِِلِ.

دددددا عةمددددداُن فأََيدددددذَ اْلمامدددددةَ وعليدددددِن عهددددددُ هللاِ ورصدددددوِلِن مدددددْن  وأما

َزِعددددديِم ُلدددددوَرى المسدددددلميَن عبدددددِد الدددددرحمِن بدددددِن عدددددو   َرِضدددددَي هللاُ 

يهدددددا َمِسددددديَر صددددداحبَْيِن أبدددددي بكدددددر  عندددددنُ  إِْذ أَْو َهُ إِيااَهدددددا أْن يسددددديَر ف

وعمدددددَر  َوبَدددددايَعُوهُ علَدددددى ذَِلدددددإَل  ُِدددددما َعتَبُدددددوا عليدددددِن ألدددددياَء َواْنتَقَددددددُوا 

                                                           

تحقيق  –طبعة وزراة التراث القومي والثقافة  -64-63الخوارج ص من اإلباضية تمييز في المناهج أصدق  20

 وشرح سيدة اسماعيل كاشف
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ا َحاَصددددددُروهُ َعلَْيَهددددددا َحتاددددددى  عليددددددِن أُْيددددددَرى  َوأَْنَكددددددُروا عليددددددِن أمددددددور 

هَتَلُدددددوهُ  َواْلُكدددددل  صدددددحابةُ رصدددددوِل هللاِ صدددددلاى هللاُ عليدددددِن وصدددددلاَم  لدددددْم 

دددددداِلطْ  َِ ُهْم ِمددددددَن اْلباضدددددديِة ِمددددددْن أََحددددددد   فَدددددداْلَمْقتُوُل عبددددددد  صددددددحابي  يُ

َوهَدددددداتِلُوهُ كددددددذلإَل  َوُهددددددْم أعلددددددُم بَِمددددددا ُهنَاِلددددددإَل  َواْلباضددددددي وَن َيِلي ددددددوَن 

 ِمْن دَِمِن َوَماِلِن  َوأَُ ن  لَْم يَْحضْر هَتْلَنُ أحد  ِمْنُهْم.

ددددا هَتَلُدددددوهُ بَدددددايَعُوا علدددديا بدددددَن أبدددددي طالدددد    علدددددى َمدددددا بَدددددايَعُوا َولَما

عليددددِن َمددددْن هَْبلَددددنُ  َوأَْلَزُمددددوهُ صدددديرةَ الِليفتَددددْيِن أبددددي بكددددر  وعمددددَر  ُِددددما 

اْيتَلَفُدددددوا عليدددددِن  فََشددددداَرُكوهُ فدددددي صياصدددددتِِن  َوتَََّلَعبُدددددوا بِدددددأَْمِرِه حتادددددى 

ذهدددددَ  أدراَج الريدددددا ِ  إلدددددى أْن جددددداَء ِمدددددْنُهْم َمدددددْن هَتَلَدددددنُ  َوَمدددددا أ دددددن  

اَرَك فددددددي هَتِْلددددددِن  فَُهددددددُم القدددددداتِلُوَن َوُهددددددُم المقتولددددددوَن  أنا إباضددددددي ا َلدددددد

 والحكُم هللِ َعزا وجلا بينَُهم يوَ  القيامِة.." أ.هـ

تَنَدددددا َويُبَددددديُِّن  وفدددددي ممدددددادِر السدددددادةِ اْلباضددددديِة َمدددددا يَُوِِّدددددُ  ُحجا

فَِمللللللللَن الحقيقددددددددةَ فددددددددي أَناُهددددددددْم يُِجل ددددددددوَن المددددددددحابةَ َويَْحتَِرُمددددددددونَُهْم  

َِ التللللل  َوقَلللللَك في لللللا ال قيلللللُ  أْن تُْالَلللللَ  ا   لللللاُ  ع اف لللللا اإلصللللل الي ا

ا ِلَملللللَواقِِرِ ْ    يَْا َ ُلللللوَن فللللل  عميلللللكِ الصلللللحابِة   للللل  
بلللللإلنَّ اإلباضللللليةَ

ِمللللللللن ب للللللللِي الصللللللللحابِة والتلللللللل  َوافَقَُ للللللللْ  علي للللللللا الصللللللللحابةُ 

بَدددددْل إِناُهدددددْم  أَْ رُُسلللللُ ْ  ََملللللا  لللللوَ  تَلللللَ ِ  للللللَ  فللللل  هللللل ا الم حلللللِ  

أهواِل المدددددددددحابِة َويَدددددددددْذُكُرونَُهْم بُِكدددددددددّلِ َيْيدددددددددر  فدددددددددي يَْعتَدددددددددد وَن بددددددددد

ُمَمددددددنافَاتِِهُم الفقهيددددددِة وُكتُددددددبِِهُم الفكريددددددِة والمنهجيددددددِة َرْغددددددَم َم ِيددددددِذِهُم 

السياصددددديِة علدددددى الدددددبعِ  ِمدددددْنُهْم  فالحمددددددُ هللِ  نَْحدددددُن علدددددى المدددددنهجِ 

اْلصدددددنَى والمدددددورِد العدددددذِب النقدددددّيِ علدددددى َمْشدددددرِب النبدددددوةِ اْلزَكدددددى  

 لمواُب أْن يُْنَظَر ِلَما هِيَل  َ إلى َمْن هَاَل: فا

 فَنَْحُن َحْيُث أََمـــَر اْلقُـْرمُن ***  َ َحْيُث َما هَـاَل لَنَا فُـــــَّلَنُ 
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َُ الاللللللللاع ِيَن فلللللللل  السللللللللادِة اإلباضلللللللليِة  علَلللللللل  أَ َّ ِلللللللل  وعللللللللد

والمشلللللل َِِ يَن علللللللي ْ  فلللللل  الد د للللللِة  للللللوَ  هلللللل ِأ الق لللللليِة  تَْ َاِلللللللُ  

ُه  َوْفلللللللَ   قلللللللاع  م شلللللللوفة  وم  جيلللللللة  م لوملللللللة  أف لللللللا ُ  َُ ُه  وم لللللللاِد

َهاـــومد و ة   ول  َّ أَبْ  َُ  -  ما يل  َ 

  ِالتظددددداهُر بُِحدددددّ ِ المدددددحابِة لجلدددددِ  هلدددددوِب العدددددواّ ِ والمتددددداجرة

بالقضدددددديِة ْلحددددددداِث البَّلبددددددِل والقَّلهددددددِل والِفددددددتَِن بَددددددْيَن الِفددددددَرِق 

 اْلصَّلميِة.

 هددددددددْم لَددددددددْيَس ْلْجددددددددِل المعرفددددددددِة أِو نَددددددددْبُش ُكتُددددددددِ  المِددددددددالِفيَن ل

ا عتبددددداِر ولكدددددْن بَْحة دددددا عدددددِن الزلدددددِة أِو الكلمدددددِة التدددددي هَددددداَل بَِهدددددا 

العدددددالُم َحتادددددى يَُسددددداِرَع ِلتَدددددْرِويجِ تلدددددإَل القماصدددددِة َوبَدددددّثِ ُجملدددددة  

 مَن ا فتراءاِت والتشنيعاِت.

  ِهددددددْم فددددددي منزلددددددة  واحدددددددة   وهددددددَو محاولددددددةُ َجْعددددددِل المددددددحابِة ُكلِّ

ددددداِل    َِ دددددتِِهْم كمددددددا ذََكْرنَددددددا الشدددددواهدَ فددددددي المددددددراِد  ُم ْلهددددددواِل أَئِما

 بعدالِة المحابِة َمعَُهْم.

  ُمحاولدددددةُ التاَسدددددت ِر علدددددى فعائدددددِل ولدددددنائعِ بَنِدددددي أميدددددةَ  ومحاولدددددة

ترصددددددددديخِ أحاديدددددددددَث وروايدددددددددات  باطلدددددددددة  لمناصدددددددددرةِ بعدددددددددِ  

 الشِمياِت التي َكةَُر الجدُل َحْولََها في بقيِة الِفَرِق.

  دددددة  علدددددى المدددددذهِ   َوَحْملَُهدددددا َجْعدددددُل أهدددددواِل بعدددددِ  العلمددددداِء ُحجا

علدددددى إناَهدددددا عقيددددددة  راصدددددِة  ُمتابَعَدددددة  مدددددَع بقيدددددِة العلمددددداِء َوَعدددددَواّ ِ 

َوُطدددددَّلاِب الِعْلدددددِم فدددددي المدددددذهِ   وأنا القدددددوَل َمْقبُدددددول  تَْقِليدددددد ا َو َ 

الَُ .  َِ  يَُرد  أَْو يُ
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 نُنُ ُكتُددددددبُُهْم فددددددي الطعددددددِن َعدددددددَُ  معددددددرفتِِهم الكافيددددددِة بَِمددددددا تَتََضدددددد ما

علددددددى المددددددحابِة والكتابددددددِة َعددددددْنُهْم وا نشددددددغاِل بالتنقيددددددِ  فددددددي 

ِد التشنيعِ.  ُكتُِ  المذاهِ  اْليَرى ِلُمَجرا

  عدددددددددُ  معرفددددددددِة المِددددددددالِفيَن بِِعْلددددددددِم الو يددددددددِة والبددددددددراءةِ فددددددددي

 المذهِ  اْلباضّيِ.

  ِمحاولددددددةُ َجْعددددددِل الحددددددديِث فددددددي ُكتُددددددِ  المددددددذهِ  فددددددي أيبددددددار 

 الفتنِة لعموِ  المحابِة كافة  َولَْيَس ِلَمْن َوهََع في الفتنِة.

  إلدددددغاُل العدددددواّ ِ ومحاولدددددةُ َزْرعِ التشدددددكيإِل فدددددي هلدددددوبِِهم ْلجدددددِل

 َجْلبِِهْم لمذهِ  التجسيِم.
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و للللللوَ  أُبَلللللليَُِن لللللللَ  أي َ للللللا الم صللللللُف ا  يللللللُ  ال جيللللللُ  ِمللللللْن 

لللللُ   للللللَ   أَ ْ  لللللا ب لللللوِن  ِ بملللللا علللللدِة م اعلللللَك ملللللا يَُوَضِ َُُ َهلللللا ت اع 

 َِ َِ َويُْ ِ لللللُ  لَلللللَ  ال للللل اهيَن الجليلللللا للللل َُ ا ُد َ لللللَحااَِ  تل للللل  الش  يُ َلللللَدِ

 َِ  -والحقااَ  المْخِريَّا

ددددددددديَُر َواْلَجَوابَددددددددداُت ِلعُلََمددددددددداِء وأئمدددددددددِة أوال   : ِمدددددددددن كتددددددددداِب الّسِ

دددددددا 21ُعمدددددددانَ  دددددددنُ: "َوِمدددددددْن صددددددديرةِ محمدددددددِد بدددددددِن رو   أيض   :مدددددددا نَم 

ِدينِنَددددا إنكددددار  علددددى َمددددْن تَددددَولاى علدددديا بددددَن أبددددي طالدددد   إ ا  ولدددديَس فددددي

علددددددى الشددددددريطِة.... والو يددددددةُ لعلددددددّيِ بددددددِن أبددددددي طالدددددد   ولددددددهرةُ 

ددددددأُ َمددددددْن تَددددددَو اهُ علددددددى لددددددهرةِ فَْضددددددِلِن  فََمددددددْن تَددددددَولاى  طا َِ فَْضددددددِلِن  َ يُ

َِ علدددددديا بددددددَن أبددددددي ط اَددددددنُ َو َ نَتْددددددالدددددد   لَددددددْم يَِحددددددلا لَنَددددددا أْن نُ ُرُك ّطِ

 و َيَتَنُ  بْل يَِجُ  علينا أْن نَتََو اهُ.." أ.هـ

: ِمددددددن كتدددددداِب الجددددددامعِ ثا ي للللللا
للشدددددديخِ أبددددددي محمددددددِد عبددددددِد هللاِ  22

ددددنُ: "تقليدددددُ المددددحابِة جددددائز  فددددي بدددداِب  بددددِن محمددددِد بددددِن بركددددةَ مددددا نَم 

اْلحكددددددداِ  ومدددددددا كددددددداَن طريقُدددددددنُ طريدددددددَ  السدددددددمعِ  أ َ تَدددددددَرى أَنادددددددإَل 

َع  فَددددإِذَا كدددداَن الِبددددُر منقددددو   عددددْن بَْعِضدددددِهْم  تَْحِكددددي عددددنهُم اْلجمددددا

إذَا لَددددْم يُْنقَددددْل عددددْن أََحددددد  ِمددددْنُهْم يددددَّل   لددددذلإَل  ويجددددوُز تقليدددددُ الواحددددِد 

ددددا إِذَا هدددداَل هددددو   ولددددْم يُْنَكددددْرهُ عليددددِن غيددددُرهُ  وإْن ُعِلددددَم لددددنُ  مددددنهْم أيض 

َس مِددددددال   مددددددَن المددددددحابِة فَددددددَّلَ  َوِيددددددَّلُ  التددددددابعّيِ َعلَددددددْيِهْم لددددددي

كِددددددَّلِ  بَْعِضددددددِهْم َعلَددددددى بعدددددد    ْلنددددددنُ لَددددددْيَس فددددددي طبقددددددتِِهم  ْلنا 

دددددددةُ التامدددددددةُ  أ َ تَدددددددَرى أنا هللاَ تعدددددددالَى َجعَدددددددَل  المدددددددحابةَ هدددددددُم اْلُحجا

ِلإلَ ) :َلدددددَهادَتَُهْم علدددددى النددددداِ  كشدددددهادةِ الرصدددددوِل علددددديِهْم بقوِلدددددنِ   َوَكدددددذَ 
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ددددددة   َجعَْلنَدددددداُكمْ   َويَُكددددددونَ  النادددددداِ   َعلَددددددى ُلددددددَهدَاءَ  لِّتَُكونُددددددوا َوَصددددددط ا أُما

ُصددددددولُ  فددددددَّلَ يَُجددددددوُز ُوهُددددددوُع الِطددددددِأ فددددددي  23 ( َۗلددددددِهيد ا َعلَددددددْيُكمْ  الرا

لددددددهادتِِهم إذا كانددددددْت َلددددددَهادَتُُهْم كشددددددهادةِ رصددددددوِل هللاِ عليددددددِن السددددددَّلُ  

ددددِن َمددددا تَددددَولاى  ) :علدددديهم مةددددَل هوِلددددنِ  َويَتابِددددْع َغْيددددَر َصددددبِيِل اْلُمددددْ ِمنِيَن نَُولِّ

اَونُْمددددددددلِ  والِددددددددارُج ِمددددددددن هددددددددوِل  24(ِن َجَهددددددددناَم َ َوَصدددددددداَءْت َمِمددددددددير 

 المحابِة ُمتابِع  ِلغَْيِر َصبِيِل الم منيَن..." أ.هـ

للعَّلامددددددِة  25كتدددددداِب طبقدددددداِت المشددددددائخِ بددددددالمغربِ  وفددددددي: ثالق للللللا

ددددددددنُ: " فَالددددددددذيَن  أبددددددددي العبدددددددداِ  الدددددددددرجينّيِ َرِحَمددددددددنُ هللاُ َمددددددددا نَم 

ولددددددى مددددددَن المائددددددِة اْلولددددددى هددددددْم اْجتََمعَددددددْت علدددددديهُم الِمسددددددوَن اْل

أصدددددددددحاُب رصدددددددددوِل هللاِ صدددددددددلاى هللاُ عليدددددددددِن وصدددددددددلاَم  َوفَِضددددددددديلَتُُهْم 

ُهْم َوَمَزايَدددددداُهْم أَْلددددددَهُر ِمددددددْن أْن نحتدددددداَج  ُُ َرِضددددددَي هللاُ عددددددنُهْم  َوأَْصددددددَما

ُُ الددددددد َجى  َوإِناَمددددددا  إلددددددى تعددددددداِدِهم  فهددددددْم نجددددددوُ  الهدددددددَى وممددددددابي

ددددددا بِددددددِذْكِرِهْم   نَعَتْددددددُت علددددددى َمَكددددددانَتِِهمْ  ك  ِمددددددن أمهدددددداِد الفضددددددِل  تَبَر 

َوِلدددددداََّلا يَُكددددددوَن السددددددكوُت عددددددْن ِذْكددددددِرِهْم فددددددي مَحدددددداِلِهْم مددددددَن التقدددددددِ  

ا" أ.هـ ا َوإِْغَماض  ا  أِو التجوُز عْن َلَرفِِهْم َغْمض   إِْعَراض 

: ِمدددددددددن كتددددددددداِب اْلرلددددددددداِد فدددددددددي لدددددددددر ِ مهمددددددددداِت  اب  لللللللللا

ناصدددددددِر بدددددددِن صدددددددليماَن للشددددددديخِ الفقيدددددددِن صددددددديِ  بدددددددِن  26ا عتقدددددددادِ 

ددددددنُ: "َوَكفَددددددى بإجمدددددداعِ المددددددحابِة  أْي:  الِروصددددددّيِ هدددددداَل َمددددددا نَم 

يَْقِمددددددددُ أبدددددددا بكدددددددر  المدددددددديَ  َرِضدددددددَي هللاُ عندددددددنُ   –َعلَدددددددى بَْيعَتِدددددددِن 

َوإِْطبَدددددداهِِهْم علددددددى َكِلَمتِددددددِن  َوُرُجددددددوِعِهْم فددددددي المستمددددددعباِت إليددددددِن  
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َمْعُمددددددددوُموَن ِمددددددددْن َوُهددددددددْم  أَْي: المددددددددحابةُ َرِضددددددددَي هللاُ عددددددددْنُهم الْ 

حيددددددُث ُجْملَددددددتُُهْم عددددددِن الزلددددددِل فددددددي الددددددديِن  فددددددَّلَ يَْجتَِمعُددددددوَن علددددددى 

" أ.هـ  ضَّللة 

للللللا  27: ِمددددددْن كتدددددداِب اْلباضدددددديةُ بدددددديَن اْلِفددددددَرِق اْلصددددددَّلميةِ خامس 

دددددددنُ: "وهددددددداَل  دددددددر َرِحَمدددددددنُ هللاُ مدددددددا نَم  للعَّلامدددددددِة علدددددددّي يحيَدددددددى معما

ُُ محمددددددُ بدددددُن أبدددددي القاصدددددِم الممدددددعبي  فدددددي ر صدددددالة  يَدددددُرد  بَِهدددددا الشدددددي

علدددددى بعدددددِ  َمدددددْن تَنَددددداَوَل اْلباضددددديةَ فدددددي الجزائدددددِر بغيدددددِر الحدددددّ ِ  

وهدددددْد َعدددددَرَض الممدددددعبي  عقيددددددةَ اْلباضددددديِة وفدددددي دَْحِرَهدددددا هَددددداَل:" 

َونَدددددِديُن هللِ تَعَدددددالَى بِاتِّبَددددداعِ ِكتَابِدددددِن َواتِّبَددددداعِ ُصدددددناِة نَبِيِّدددددِن محمدددددد  َوَمدددددا 

عددددددنهْم ِمددددددَن المهدددددداجريَن واْلنمدددددداِر  عليددددددِن المددددددحابةُ َرِضددددددَي هللاُ 

والتددددددابعيَن َوتَددددددابِِعي التددددددابعيَن لَُهددددددْم بإحسددددددان  إلددددددى يددددددوِ  الددددددديِن  

َواْعتِقَادُنَدددددا فدددددي المدددددحابِة َرِضدددددَي هللاُ عدددددنُهْم أَناُهدددددْم ُعددددددُول   َوأَناُهدددددْم 

أوليدددددددداُء هللاِ َوِحْزبُددددددددنُ  أ َ إنا حددددددددزَب هللاِ هددددددددُم المفلحددددددددوَن  فََهددددددددذَا 

نَددددددا وعليددددددِن اعتمادُنَددددددا  فدددددداهللُ َرب نَددددددا ومحمددددددد  نبي نَددددددا َوالقددددددرمُن اْعتِقَادُ 

إَِماُمنَددددددا  والكعبددددددةُ هِْبلَتُنَددددددا  والمددددددحابةُ هُددددددْدَوتُنَا  وهددددددْد َمدددددددََحُهُم هللاُ 

 في كتابِِن في غيِر موضع " أ.هـ 

لللللللا دددددددر فدددددددي كتابِدددددددِن  اد   : يقدددددددوُل الشددددددديُخ علدددددددّي يحيَدددددددى معما

: " َرأُْي اْلباضددددددديِة 28 اْلصدددددددَّلميةِ الرائدددددددعِ اْلباضددددددديةُ بددددددديَن الِفدددددددَرقِ 

فدددددددي المدددددددحابِة  َ َلدددددددإلا أنا القدددددددارَر العددددددداِديا الكدددددددريَم يَْسدددددددتَْغِرُب 

هدددددذا العندددددواَن  َولَِكدددددنا الدعايدددددةَ التدددددي َصدددددلاَطَها اْلُمْغِرُضدددددوَن علدددددى 

اْلباضددددددديِة  َواْللددددددداعاِت التدددددددي يُْطِلقُونََهدددددددا َزاِعَمدددددددة  أنا اْلباضددددددديةَ 
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أْو بَْعددددددَ  المددددددحابِة.... كددددددل  هددددددذَا يَْقتَِضددددددينَا  يَْكَرُهددددددوَن المددددددحابةَ 

َُ لدددددنُ  ددددد أْن نَْعدددددِرَض هدددددذا الموضدددددوَع علدددددى القدددددارِر الكدددددريِم ِلنَُوّضِ

رأَي اْلباضدددددددددديِة الحقيقدددددددددديا فِيددددددددددِن  بَِعيددددددددددد ا عددددددددددِن اْللدددددددددداعاِت 

ِق.  والتاَطر 

جددددداَء فدددددي رصدددددالة  ْلبدددددي مهدددددِدي ِعيَسدددددى بدددددِن إصدددددماعيَل لددددديخِ 

د  فيهددددا باصددددِم عزابددددِة بنددددي ممددددع   علددددى العزابددددِة فددددي ِحينِددددِن  يَددددرُ 

 أبي علّيِ بِن أبي الحسِن البهلولّيِ ما يَِلي: 

"فَنَْبدددددددددَأُ بمسددددددددألِة المددددددددحابِة رضددددددددواُن هللاِ علدددددددديهْم  وذلددددددددإَل 

هَْولُدددددإَل بَلَغَنَدددددا َعدددددْنُكْم أَناُكدددددْم تُْبِغُضدددددوَن المدددددحابةَ  فَيَدددددا ُصدددددْبَحاَن هللاِ... 

وِد النمددددددوِص فددددددي فضددددددائِلِهم َكْيددددددَ  نُددددددْبِغُ  المددددددحابةَ مددددددَع ُورُ 

َوالةندددددداِء علدددددديهْم كتاب ددددددا َوُصددددددناة   يَددددددأْبَى هللاُ ذلددددددإَل والمسددددددلموَن  بَددددددْل 

هددددددْم ِعْندددددددَنَا فددددددي الحالددددددِة التددددددي ذََكددددددَرُهُم هللاُ عليَهددددددا مددددددَن العدالددددددِة 

 ـوالنزاهِة والطهارةِ والةناِء والمحبِة.." أ. ه

 29ُهمْ : وفددددددي كتدددددداِب فَْضددددددِل المددددددحابِة والرَضددددددا َعددددددنْ  للللللاب  ا

َضددددى عددددنهم  ِهددددْم فَِهددددَي الّرِ ددددا الكلمددددةُ الجامعددددةُ فددددي َحقِّ ددددنُ: "أَما َمددددا نَم 

جميع دددددددا  وا صدددددددتغفاُر لهدددددددْم كَمدددددددا أََمَرنَدددددددا هللاُ تَعَدددددددالَى  والوهدددددددوُ  

فيمددددددا َلددددددَجَر بيددددددنَُهم  هددددددذِه هددددددَي الَِّلصددددددةُ  وهددددددذَا مددددددا أَْعتَِقدددددددُهُ  

المدددددددحابِة  وأِديدددددددُن هللِ تعدددددددالى بدددددددِن  فَأَنَدددددددا أَْرَضدددددددى عدددددددْن جميدددددددعِ 

أجمعددددديَن وأهدددددُ  فيمدددددا لدددددجَر بيدددددنَُهم  و َ ُموِجدددددَ  لدددددنُ  وفدددددي هدددددذا 

السددددددَّلمةُ كددددددل  السددددددَّلمِة  وهللاُ صددددددبحانَنُ هددددددَو الددددددذي يَتَددددددَولاى أمددددددَر 
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ا أْو حددددددية ا  ولهدددددْم َمدددددا  الدددددذيَن َياُضدددددوا فدددددي هدددددذا الموضدددددوعِ هَدددددِديم 

 ايتاُروا ْلنفِسِهم" أ.هـ

 30 للعقيددددددةِ اْلباضددددديةِ : وفدددددي كتددددداِب البُْعدددددِد الحضدددددارّيِ ثام  لللللا

دددددنُ: " وهدددددذَا  للددددددكتوِر العَّلامدددددِة فََرَحدددددات الجعبيدددددرّيِ يَقُدددددوُل مدددددا نَم 

: َوَكددددددددذَا مددددددددا عليددددددددِن أصددددددددحابُنُ  مدددددددا يَقُولُددددددددنُ يوصددددددددُ  الممددددددددعبي 

ددددددُهْم بددددددِن العََشددددددَرةُ  الرالدددددددوَن المهتدددددددوَن َرِضددددددَي هللاُ عددددددنهْم وأَُيما

رةِ  وهدددددْم أبدددددو بكدددددر  الكدددددراُ  البدددددررةُ الدددددذيَن بَدددددايَعُوهُ تحدددددَت الشدددددج

وعمدددددُر وعةمددددداُن وعلدددددي  وطلحدددددةُ والزبيدددددُر وصدددددعد  وصدددددعيد  وعبددددددُ 

ا ِ َرِضدددددَي هللاُ َعدددددْنُهْم  الدددددرحمِن بدددددُن عدددددو   وأبدددددو عبيددددددةَ بدددددُن الجدددددرا

أَْجَمِعدددددددديَن  َوَجعَلَنَددددددددا آلَِدددددددداِرِهم تَددددددددابِِعيَن  َوبُِسددددددددناتِِهْم ُمْستَْمِسددددددددِكيَن 

ِليَن َو َ ُمغَيِّدددددددِري َن إلدددددددى أْن نَْلتَِحدددددددَ  بِددددددددَاِر َكدددددددَراَمتِِهْم َغْيدددددددَر ُمبَددددددددِّ

ددددا َلددددَجَر  ممدددديَن  َونَْعتَِقدددددُ أنا الُكددددلا عدددددول  نَْهتَددددِدي بهددددْم َونُْمِسددددإُل َعما

بيددددنَُهم  كمددددا يُْحَكددددى عددددِن السدددديِد عمددددَر بددددِن عبددددِد العزيددددِز أنددددنُ هدددداَل: 

ُث بَِها أَ  َر هللاُ منها أَْيِدينَا  فََّلَ نُلَّوِ  ْلِسنَتَنَا" أ.هـتِْلإَل دماء  َطها

: وفدددددي كتددددداِب لقددددداءات  مدددددَع صدددددماحِة الشددددديخِ أحمددددددَ بدددددِن تا للللل  ا

َحَمدددددد  الِليلدددددّيِ 
دددددنُ: "وهدددددذَا دليدددددل  علدددددى أنا المدددددنهَج  31 هددددداَل مدددددا نَم 

ِرْضددددددَواُن هللاِ علدددددديهْم   –الددددددذي اْجتََمددددددَع عليددددددِن الِلفدددددداُء الرالدددددددوَن 

ا  َ ُغبَدددددداَر عليددددددِن  َوُمْسددددددتَِقيم   ددددددا واضددددددح  ا  َ اْعِوَجدددددداَج كدددددداَن َمْنَهج 

 فيِن..." أ.هـ

                                                           

  45ة للدكتور فرحات الجعبيري،  ص اإلباضي للعقيدة الحضاري راجع كتاب البعد   30

  مكتبة األنفال – 209ص 1الخليلي ج حمد بن أحمد الشيخ سماحة مع لقاءات  31
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ا  32: وفدددددي تفسددددديِر الشددددديخِ أطفدددددياَش يقدددددوُل فدددددي تفسددددديرِ عاصللللل  

لُدددددددددددوَن ِمدددددددددددَن اْلُمَهددددددددددداِجِريَن ) :هوِلدددددددددددِن تعدددددددددددالى دددددددددددابِقُوَن اْْلَوا َوالسا

دددددنُ: " يقدددددوُل جمهدددددوُر السدددددلِ  والِلدددددِ  (َواْْلَنَمدددددارِ    هددددداَل مدددددا نَم 

ى هللاُ عليددددددددِن إِنا المددددددددحابةَ أفضددددددددُل الِلددددددددِ  بعدددددددددَ النبددددددددّيِ صددددددددلا 

 وصلاَم.." أ.هـ

: وفدددددددي رصدددددددالِة اْلَمْسدددددددلإَِل المحمدددددددوِد فدددددددي الحلللللللاِدق َعَشللللللل َ 

دددددددنُ: "إنا اْعتِقَادَنَدددددددا  33معرفدددددددِة الدددددددردودِ  للتعددددددداريتّيِ يقدددددددوُل َمدددددددا نَم 

فددددددي المددددددحابِة َرِضددددددَي هللاُ َعددددددْنُهْم أناُهددددددم عدددددددول  أتقيدددددداُء  بَددددددَرَرة  

اْلنددددداِ  لمدددددحبِة نبيِّدددددِن عليدددددِن  أصدددددفياُء  هدددددِد اْيتَددددداَرُهُم هللاُ مدددددْن بدددددينِ 

السددددددَّلُ ... وكيددددددَ  يَُجددددددوُز ِلَمددددددْن يُددددددْ ِمُن بددددددالَحّيِ الددددددذي  َ يندددددداُ  أْن 

ددددددددَر ِصددددددددْهَر نَبِيِّددددددددِن عليددددددددِن السددددددددَّلُ  الددددددددذي لددددددددْم يَْسددددددددُجْد هددددددددط   يَُكفِّ

 لألصناِ ..." أ.هـ

وفدددددي كتددددداِب النقددددددُ الجليدددددُل للعَتْدددددِ  الجميدددددِل  القلللللا   َعَشلللللَ  

مددددةُ أبُددددو إصددددحاَق إبددددراهيُم إطفددددياش فددددي َمْعددددرِض هدددداَل الشدددديُخ العَّلا 

دددددا  دددددنُ: "َوأَما ِه علدددددى اْلصدددددتاِذ محمدددددِد بدددددِن عقيدددددل  العلدددددوّيِ مدددددا نَم  َردِّ

َمددددددا َزَعْمددددددَت ِمددددددْن َلددددددتِْم أهددددددِل ا صددددددتقامِة ْلبددددددي الحسددددددِن علددددددّي  

وأبنائِدددددددِن  فََمْحدددددددُ  اْيدددددددتَِّلَق   وهدددددددْد َصدددددددبََ  لدددددددإَل أنا الشدددددددتَم لددددددديَس 

ددددددا المددددددحابةُ فَلَُهددددددْم وهدددددداَل  34بعبددددددادة ..." فددددددي نفددددددِس الممدددددددِر: "أَما

ميدددددددزة  عظيمدددددددة   وهدددددددي ميدددددددزةُ المدددددددحبِة والدددددددذّبِ عدددددددْن أفضدددددددِل 

                                                           

 239ص  77/2ج -راجع هميان الزاد لقطب االئمة رحمه هللا تعالى   32

في وهي رسالة رد فيها على الشيخ مصطفى كامل الطرابلسي  -18-الردود ص   معرفة في المحمود المسلك  33

 موضوع الصحابة 
طبعة مكتبة الضامري للنشر  – 45إطفيش ص  إبراهيم إسحاق أبي العالمة للشيخ الجميل للعتب الجليل النقد  34

 والتوزيع 
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 35الِلدددددِ  وإراهدددددِة دمدددددائِِهم فدددددي صدددددبيِل إعدددددَّلِء كلمدددددِة هللاِ تعدددددالى.."

 أ.هـ

للشددددددديخِ  36وفدددددددي كتددددددداِب العقدددددددودُ الفضددددددديةُ  القالللللللل  َعَشلللللللَ  

عندددددواِن )َياتَِمدددددة  العَّلامدددددِة صدددددالِم بدددددِن حمدددددد  الحدددددارِّيِ يقدددددوُل تحدددددَت 

ددددددنُ   :فددددددي فَْضددددددِل المددددددحابِة َرِضددددددَي هللاُ َعددددددْنُهْم َوَمْنددددددِزلَتِِهْم( مددددددا نَم 

لقدددددْد أَِْنَدددددى هللاُ صدددددبحانَنُ وتعدددددالَى علددددديهْم فدددددي كتابِدددددِن العزيدددددِز فدددددي 

كةيدددددر  مدددددَن القدددددرمِن العظددددديِم  ولدددددْو لدددددْم يكدددددْن فددددديهْم إ ا هولُدددددنُ جدددددلا 

ددددددد  ) :وعددددددَّلَ  َحما ُصددددددولُ  م  ِ  را  اْلُكفاددددددارِ  َعلَددددددى أَِلدددددددااءُ  َمعَددددددنُ  َوالاددددددِذينَ   ئَّللاا

د ا ُركاع ددددددا تَددددددَراُهمْ   َبَْيددددددنَُهمْ  ُرَحَمدددددداءُ  ددددددنَ  فَْضددددددَّل   يَْبتَغُددددددونَ  ُصددددددجا ِ  ّمِ  َّللاا

ددددددنْ  ُوُجددددددوِهِهم فِددددددي ِصدددددديَماُهمْ   ََوِرْضددددددَوان ا ددددددُجودِ  أََِددددددرِ  ّمِ ِلددددددإلَ   ئالس   ذَ 

نِجيدددددلِ  فِدددددي َوَمدددددةَلُُهمْ   ئالتادددددْوَراةِ  فِدددددي َمدددددةَلُُهمْ   َلدددددْطأَهُ  أَْيدددددَرجَ  َكدددددَزْرع   اْْلِ

اعَ  يُْعِجددددد ُ  ُصدددددوهِنِ  َعلَدددددى   فَاْصدددددتََوى   فَاْصدددددتَْغلَ َ  فَددددد َزَرهُ  را  ِليَِغدددددي َ  الدددددز 

ُ  َوَعددددددَ   ۗاْلُكفادددددارَ  بِِهدددددمُ  ددددداِلَحاتِ  َوَعِملُدددددوا مَمنُدددددوا الادددددِذينَ  َّللاا  ِمدددددْنُهم الما

ْغِفَرة   ا ما ا َوأَْجر   37.(َعِظيم 

ُ  َرِضدددددددددديَ  لاقَدددددددددددْ ) وهولُددددددددددنُ تعددددددددددالى:  إِذْ  اْلُمددددددددددْ ِمنِينَ  َعددددددددددنِ  َّللاا

دددددَجَرةِ  تَْحدددددتَ  يُبَايِعُونَدددددإلَ  دددددِكينَةَ  فَدددددأَنَزلَ  هُلُدددددوبِِهمْ  فِدددددي َمدددددا فَعَِلدددددمَ  الشا  السا

ددددددا َوأََِددددددابَُهمْ  َعلَددددددْيِهمْ  ددددددابِقُونَ ) :  وهولُددددددنُ تعددددددالى38.(هَِريب ددددددا فَتْح   َوالسا

لُددددددددددونَ   اتابَعُددددددددددوُهم َوالاددددددددددِذينَ  نَمددددددددددارِ َواْْلَ  اْلُمَهدددددددددداِجِرينَ  ِمددددددددددنَ  اْْلَوا

ِضدددددديَ  بِإِْحَسددددددان   ُ  را  َجناددددددات   لَُهددددددمْ  َوأََعدددددددا  َعْنددددددنُ  َوَرُضددددددوا َعددددددْنُهمْ  َّللاا

ِلددددددددإلَ   ئأَبَددددددددد ا فِيَهددددددددا َياِلددددددددِدينَ  اْْلَْنَهددددددددارُ  تَْحتََهددددددددا تَْجددددددددِري  اْلفَددددددددْوزُ  ذَ 
                                                           

  55المصدر السابق ص   35

طبعة وزارة التراث القومي  85راجع العقود الفضية في أصول اإلباضية للشيخ العالمة سالم الحارثي ص   36

 سلطنة عمان  –والثقافة 
 29سورة الفتح   37

  18سورة الفتح   38



 

25 
 

باضية من الصحابة    الصحابـــة    موقف الإ
 

. وفددددددي البِددددددارّيِ عددددددْن عمددددددراَن بددددددِن حمددددددين  هدددددداَل 39(اْلعَِظدددددديمُ 

تِددددددي هَْرنِددددددي  ُِددددددما  :ى هللاُ عليددددددِن وصددددددلامَ رصددددددوُل هللاِ صددددددلا  "َيْيددددددُر أُما

الاددددددِذيَن يَلُددددددونَُهْم  ُِددددددما الاددددددِذيَن يَلُددددددونَُهْم.." واْلحاديددددددُث فددددددي فَْضددددددِلِهْم 

كةيددددددرة  عامددددددة  وياصددددددة   و َ تكددددددادُ تَِجدددددددُ واحددددددد ا مددددددنهْم إ ا ولددددددنُ 

اْلصددددددَّلِ  مزيددددددة  ياصددددددة  بددددددِن  َرِضددددددَي هللاُ َعددددددْنُهْم َوَجدددددداَزاُهْم َعددددددِن 

ا" أ.هـ  وعِن نَبِيِِّن يير 

وفدددددددي كتددددددداِب أَْجِوبَدددددددة  مِتدددددددارة  لسدددددددماحِة  ال ابلللللللَك َعَشلللللللَ  

الشددددديخِ أحمددددددَ الِليلدددددّيِ 
دددددنُ: "اْعلَدددددْم  40 ُمْفتِدددددي صدددددلطنِة ُعمددددداَن مدددددا نَم 

أنا لعمدددددددددوِ  المدددددددددحابِة منزلدددددددددة  عاليدددددددددة   َ يُدددددددددْدَرُك َلدددددددددأُْوَها َو َ 

نَ  القدددددددرمُن ِنددددددداَء هللاِ علددددددديهْم... َو َ  يُْمتََطدددددددى ُمَطاَهدددددددا  فََكدددددددْم تََضدددددددما

َغدددددْرَو فدددددي ارتقددددداِء أصدددددحاِب النبدددددّيِ صدددددلاى هللاُ عليدددددِن وصدددددلاَم إلدددددى 

هددددددذا المقدددددداِ  الرفيددددددعِ الددددددذي  َ يُددددددَزاِحُمُهْم فيددددددِن ُمددددددَزاِحم   فددددددإنا هللاَ 

أَْكدددددَرَمُهْم بلقائِدددددِن عليدددددِن أفضدددددُل المدددددَّلةِ والسدددددَّلِ   واْليمددددداِن بدددددِن  

دددددي عندددددنُ  فكدددددانُوا هدددددُم الواصدددددطةَ  ونمدددددرتِِن  والجهدددددادِ  معدددددنُ  والتالَقِّ

بينَددددنُ وبدددديَن أمتِددددِن فددددي إيمدددداِل هددددذا الددددديِن إلددددى َمددددْن بَْعدددددَُهْم  َكَمددددا 

كددددددانُوا ُمددددددَ هاِليَن بِِفْطددددددَرتِِهُم الزكيددددددِة وفِْطنَددددددتِِهُم الوهاددددددادةِ أْن يَُكونُددددددوا 

دددددةُ بِ  َُ هدايدددددة  تَْرتَدددددِوي اْلُما َمدددددا يَتَددددددَفاُ  مدددددنهْم يَنَدددددابِيَع ِعْلدددددم  َوَمَمدددددابِي

مددددْن ِعْلددددم  َوتَْسددددتَْهِدي بمددددا يُِشددددع  ِمددددْن أَْهددددَواِلِهْم َوأَْعَمدددداِلِهْم َوأَْيَّلَهِِهددددْم 

 ِمْن حكمة  هادية  إلى المراِط المستقيِم" أ.ه.
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وفدددددي كتددددداِب جوابددددداُت اْلمددددداِ  السدددددالمّيِ  الخلللللامَش َعَشلللللَ  
41 

فِة أناُهدددددم  َرِحَمدددددنُ هللاُ فدددددي إنكددددداِرِه علدددددى َمدددددا يَداِعيدددددنِ  بعدددددُ  المتمدددددّوِ

يَْجتَِمعُدددددوَن بدددددالنبّيِ صدددددلاى هللاُ عليدددددِن وصدددددلاَم َويَُمدددددل وَن َوَراَءهُ  فَقَدددددْد 

دددددددنُ: "وأنددددددددَت تَْعلَدددددددُم أنا المددددددددحابةَ أكددددددددرُ   َردا دَْعدددددددَواُهْم بمددددددددا نَم 

الِلدددددِ  علدددددى هللاِ بعدددددددَ اْلنبيددددداِء  ولدددددْم تُْنقَددددددْل هدددددذِه الدددددداْعَوى عددددددْن 

َعدددداِء أحددددد  مددددنهْم مددددَع هُدددد ْرِب العهددددِد ولدددددةِ الشددددوِق  َحاَلدددداُهْم مددددَن ادِّ

ذلدددددإَل  َوهَدددددْد َمَضددددددى علددددديِهْم بَْعدددددددَ محمدددددد  صددددددلاى هللاُ عليدددددِن وصددددددلاَم 

. فهددددددددْم فددددددددي  َعْمددددددددَراِن: َعْمددددددددُر اصددددددددتقامة   وعمددددددددُر اْيددددددددتَِّلَ  

عمددددددددِر ا صددددددددتقامِة ُمْشددددددددتَاهُوَن إلددددددددى رُيتِددددددددِن  وفددددددددي عمددددددددِر 

ِن  فَمددددددا َرمهُ المشددددددتاُق َو َ لَِقيَددددددنُ ا يددددددتَّلِ  ُمْحتَدددددداُجوَن إلددددددى ُحْكِمدددددد

 المحتاُج.." أ.هـ

وفدددددددي كتددددددداِب الددددددددعوةُ اْلصدددددددَّلميةُ فدددددددي  السلللللللادَر َعَشلللللللَ  

دددددددددنُ:  42ُعَمدددددددددانَ  للشددددددددديخِ الددددددددددكتوِر صدددددددددالم  الرواحدددددددددّيِ مدددددددددا نَم 

"فددددددددالمعروُ  أنا النبدددددددديا صددددددددلاى هللاُ عليددددددددِن وصددددددددلاَم أهدددددددداَ  دولددددددددةَ 

ْن مكددددةَ إلددددى المدينددددِة... ِددددما بَْعدددددَ اْلصددددَّلِ  بقيادتِددددِن بعدددددَ أْن َهدددداَجَر مدددد

موتِدددددددِن َوَجددددددددَ المدددددددحابةُ أنفَسدددددددُهم أمددددددداَ  هدددددددذا الِدددددددّطِ الواضدددددددُِ 

دددددددُموهُ َويَِسددددددديُروا علدددددددى منواِلدددددددِن  فََكانَدددددددْت هنددددددداَك الَِّلفدددددددةُ  ِليَتََرصا

الرالدددددةُ فددددي عهددددِد أبددددي بكددددر  وعمددددَر وعةمدددداَن وعلددددّي  َرِضددددَي هللاُ 

 َعْنُهْم" أ.هـ

 

                                                           

  433ص 5جوابات اإلمام السالمي ج  41

  والتوزيع للنشر الضامري مكتبة عمان ص... طبعة في اإلسالمية الدعوة   42



 

27 
 

باضية من الصحابة    الصحابـــة    موقف الإ
 

كتدددددددداِب الدددددددددعوةِ اآلِدددددددداُر العلميددددددددةُ  وفددددددددي السللللللللابَك َعَشللللللللَ  

لسددددددماحِة الشدددددديخِ إبددددددراهيَم بددددددِن صددددددعيد  العبددددددرّيِ )المفتِددددددي السددددددابِ  

هددددددداَل فدددددددي همددددددديدة  رائعدددددددة  بعندددددددواِن هدايدددددددةُ  43لسدددددددلطنِة ُعمددددددداَن(

الَجُهددددددوِل إلددددددى مددددددا يَْلَزُمددددددنُ اْلدُب فددددددي صددددددحابِة الرصددددددوِل  هدددددداَل 

 َرِحَمنُ هللاُ تعالى فيَها:

ِْ ابَةُ الْ ــــفَةَبَتَْت َصحَ          ارـاِل َيْمِمِن اْلُكفا ـــــــاِر *** ِعْندَ هِتَ ـــتَ ـــُم

       ِْ  َوَصبَُروا َعلَى فَراِق اْلَوَطن *** ْوِطنـــْم فِي مَ ــــذُلُوا نَبِياهُ لْم يَ

  َواَل َواْلبَِّلَدَاـــوا اْلَمْ ـــَوتََركُ  اَء واْلو دَا ***ـــُروا النســَ هَْد َهج       

 واــــْم َولَْم يُبَالُ ـــدَ َربِّهِ ــَما عن ***َواْصتَْعذَبُوا التعذيَ  كْي يَنَالُوا       

 ا ِ ــَم اْلحكـوا َمعَالِ ـــَّلَِ  *** َوأَْوَضحُ ــــَرائَِع اِْلصْ ــَوأَْ َهُروا لَ          

 اَراـــدَ اْللَِن اْيتَ ـــَعْنُهْم َوَما عن اَرا ***ــــَوَما اْنةَنَْوا عننُ إلى أْن صَ          

ا:  وهاَل أَْيض 

 قَْد ُحْدَت عِن اْلصابَةَجْهَّل  لَ  *** ة ـــيَا أَي َها الشاتُم للمحابَ      

 انِ ـــِم اْلبُْهتَ ــْن أَْعظَ ـ َ تَْحَسبَنا هذَا مَن اْليماِن *** بْل إِنانُ م    

 ِذي َيَّلَ ــأَُل َعْن فِْعِلِهُم الـُن  َ *** نُسْ ــفَتِْلإَل أمة  َيلَْت َونَحْ      

ا:  َوهَاَل أَْيض 

 ْبِس ــْم في حَ ـلَُكْنَت َعْن َصبِّهِ   ْو َعِلْمَت بِعُيُوِب الناْفِس ***ــفَلَ    

 َراَءةـــِ  َواْلبَ ـذا فِي اْلبُغْ ــَوَهكَ  ة ***ـــةَ في اْلو يَ ــَواْعتَِقِد الجمل           

ا َو َ جِ ــــاِل *** أَْهِل اْلُهدَى طــي فيِن ِمْن َمقَ ـــَوهُْل َمقَالِ     دَالــر 
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ا:  وهاَل أَْيض 

             ُِ  ْونِ ــــدا عَ ـــنُ أَلَ ــْونِِهْم لَ ــــِن *** ِلكَ وْ ــ  في َصْحِ  نوِر الكَ و َ تَ

 ا ***َوهَْد َعلَْوا على اْلَوَرى َمنَاِصبَاـــفَى َمنَاهِبَ ـــِ  الممطـــإِنا ِلَمحْ     

 ِر أيا َمْسلإَلِ ــِرِك *** َوَصلَُكوا في الِيـــاَهدُوا في هللاِ أَيا ُمشْ ـــْد جَ ــهَ     

َِ ْم َوَمالَهُ ــــَوَرى َوبَذَلُوا *** نُفُوَصهُ ـــَر الْ ــُروا ييــَونَمَ       ذَلُواـــْم َما اْن

ْضَواِن ــــةَ الـــــايَعُوهُ بَْيعَ ـــَوبَ               انِ ـــــ َواْلِجنَ ـــةِ َطلَِ  الرحمــــ*** لِ ر 

 َوهَاَل في َياتَِمِة القميدةِ:

 َوابِ ــــِن الما ـــُسنَ ــِدَي بِ ــــتَ ــــاِب *** ِلتَهْ ـــَر اْْلَْصحَ ــــــنا ِصيَ ـــاِلعَ ــــَوطَ              

 ولِ ــــــصُ َرةِ الرا ــــا فِي ِعتْ ـــوِل ***  َ ِصيامَ ــــى هللاِ ِمَن اْلفُضُ ــــْ  إلـــــَوتُ              

حْ ـــــــا َوَصلامَ ـــــِن َرب نَــــَصلاى علي        اةِ اْلكرَماــدَ ِ  اْلهُ ـــا *** َكذَا على الما
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ى القللللللللامَن َعَشللللللللَ    ُ وفددددددددي كتدددددددداِب َمعَدددددددداِلُم َوُر
للدددددددددكتوِر  44

ددددددنُ: "فاْلباضدددددديةُ  يوصددددددَ  بددددددِن إبددددددراهيَم السددددددرحنّيِ يقددددددوُل مددددددا نَم 

ددددددْوَن عددددددْن جميددددددعِ المددددددحابِة  فهددددددذِه ُيَطددددددُ  الجمعدددددد ِة علددددددى يَتََرضا

َمْسدددددددَمعِ اْلباضددددددديِة وغيدددددددِرِهم لددددددداهدة  علدددددددى ذلدددددددإَل  َوأََحددددددداِديةُُهْم  

وكتابدددددداتُُهم فددددددي كددددددّلِ مكددددددان   َوَعْبددددددَر أّيِ وصدددددديلة  ناطقددددددة  بددددددذلإَل  

دددددي َوَمنَددددداِهُجُهُم الدراصددددديةُ فدددددي جميدددددعِ المراحددددد ِل دالادددددة  علدددددى تََرّضِ

دددددددة  علدددددددى اْلباضددددددد يِة عدددددددْن جميدددددددعِ المدددددددحابِة  فََكفَدددددددى بهدددددددذَا ُحجا

َّلِن َمدددددددْن َزَعدددددددَم أنا اْلباضددددددديةَ يُعَدددددددادُوَن بعدددددددَ  أصدددددددحاِب بُطددددددد

 رصوِل هللاِ صلاى هللاُ عليِن وصلاَم َويَنَالُوَن مْن َكَراَمتِِهْم"أ.هـ

وفدددددددددددي كتددددددددددداِب طبقددددددددددداُت المشدددددددددددائِخِ  التا لللللللللللَك َعَشلللللللللللَ  

دددددنُ: "َوهَدددددْد  45بدددددالمغربِ  للعَّلامدددددِة أبدددددي العبددددداِ  الددددددرجينّيِ مدددددا نَم 

اْلوِل أنا الطبقدددددددةَ اْلولَدددددددى هدددددددْم أصدددددددحاُب  هَدددددددداْمنَا فدددددددي الجدددددددزءِ 

رصددددددددوِل هللاِ صددددددددلاى هللاُ عليددددددددِن وصددددددددلاَم  وأنا فَِضدددددددديلَتَُهم ألددددددددهُر  

َوَمَزايَددددددداُهْم َوأَْصدددددددَماَءُهْم أ هدددددددُر مدددددددْن أْن تحتددددددداَج إلدددددددى تسدددددددميتِِهم  

فدددددددأهوُل اآلَن: إِنا المدددددددحابةَ رضدددددددواُن هللاِ علددددددديهْم تَْحمدددددددُل ِمدددددددْن 

دددددا فدددددي ِصددددديَِرِهْم وأيبددددداِرِهم  فدددددي الددددددواويِن  َوِمدددددْن مَِددددداِرِهْم َمْحفُو  

اِويِن  َمددددددا أَْغنَددددددى َعددددددْن تََكل ددددددِ  تَْمددددددنِي   وانتحدددددداِل  صدددددددوِر الددددددرا

تدددددددألي    َوَحْسدددددددبُُهْم أْن هددددددداَل فددددددديهْم رصدددددددوُل هللاِ صدددددددلاى هللاُ عليدددددددِن 

 :) َ يَْشدددددقَى َمدددددْن َرمنِدددددي(. َوهَْولَدددددنُ عليدددددِن المدددددَّلةُ والسدددددَّل ُ  :وصدددددلامَ 

تِدددددي هَْرنِدددددي  ُِدددددما الادددددِذيَن يَلُدددددونَُهْم  ُِدددددما الادددددِذيَن يَلُدددددونَُهْم(. )أَْفَضدددددلُ   أُما

َوأََحاِديدددددَث كةيدددددرة  ِمدددددْن فََضدددددائِِلِهْم  فَدددددإِذَا َِبَدددددَت هدددددذا فددددداعلْم أنا ِمدددددَن 

دددددداِل    فقددددددِد اْمددددددتأََلَْت  َِ اِلفُنَددددددا فددددددي تَقَددددددد ِمِهم ُم َِ المددددددحابِة َمددددددْن   يُ
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باضية من الصحابة    الصحابـــة    موقف الإ
 

ددددددا ِمددددددَن   وِمددددددْنُهْم َمددددددْن لَددددددْم يَنَددددددْل حائ ُ بِددددددِذْكِر فََضددددددائِِلِهُم المددددددح ظ 

اْلنمدددددداِ  عندددددددَ كةيددددددر  مددددددْن أهددددددِل الِددددددَّلِ   وهددددددْم َمْعدددددددُودُوَن 

 ِعْندَنَا في جملِة أيياِر اْلصَّلِ ..." أ.هـ

يَقُددددددوُل اْلمدددددداُ  نددددددوُر الددددددديِن السددددددالمي  رحَمددددددنُ هللاُ  ال شلللللل وَن 

نُ:  تعالى في مطلعِ هميدةِ غايِة المراِد بَما نَم 

ِ ُمْنِشِئ اْلَكائِنَاِت َعلَى ـــْلَحمْ ا     *** َما َلاَءَها َوبََِّل َمةَل  ُهنَاَك َيَّلَ    دُ لِِلا

تَاِر َصيِِّدنَ ـــُِما الم    ِْ  *** َوَمْن إِلَى هَاَب هَْوَصْيِن دَنَا فَعََّلَ   ــاَّلةُ على اْلُم

ْحِ  َما َكاَن اْلُهدَى علََما ***     ِت َمْن َعقََّلَ راـــيَْهِدي بِن هللاُ للِي َواآلِل َوالما

 َوهاَل َرِحَمنُ هللاُ في ياتمِة القميدةِ:  

صُ  ا **ـــا يُقَاِرنُهَ ـــَّلةَ َوتَْسِليم  ــــُِما الم     َّلَ ــعلى الذي َيتََم اْلَمْولَى بِن الر 

ْحِ  َما  َحْت فََضائِلُُهْم **   ِل المكرماِت تََّلَ ــَوَمْن لَُهْم في صبي َواآلِل َوالما

 

يقدددددددوُل اْلمددددددداُ  السدددددددالمي  َرِحَمدددددددنُ هللاُ  الحلللللللاِدق َواْلِ ْشلللللللُ وَن 

نُ: 46في منظومِة بهجِة اْلنوارِ   ما نَم 

 نِ ـــاِء إِْنعَامِ ـــاِن بِةَنَـــــحبـَّلِمِن *** ُمْمطــــَّلةُ هللاِ مَع صـــِما ص      

 لِ ــــى النبّيِ الممطفَى الجليــــاِء اْلَجِميِل ***َعلَ ــــُمْمتَِزَجاِن بِالةانَ        

َضى َوَمْن تَبعَ َع ***واآلِل واـــَ ْن َلفـِد كّلِ مَ ـمحمد  صي         لمحِ  الّرِ
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يقدددددددددوُل اْلمددددددددداُ  الشددددددددديُخ إبدددددددددراهيُم  القلللللللللا   وال شللللللللل ون 

َضددددددا عددددددْنُهم مددددددا  47بيددددددوض فددددددي كتدددددداِب فضددددددُل المددددددحابِة والّرِ

دددددنُ: "َولَِكدددددْن لدددددْن نَُكدددددوَن ِمدددددْنُهْم إذا َصدددددبَْبنَاُهْم أَْو َلدددددتَْمنَاُهْم  َوهَانَدددددا  نَم 

ِضدددددَي هللاُ َعدددددْنُهْم  هللاُ ِمدددددْن أْن نقدددددوَل كلمدددددةَ صدددددوء  فدددددي المدددددحابِة رَ 

دَنَددددددددا أصددددددددَّلفُنَا  ددددددددَر هُلُوبَنَددددددددا بَِمَحباددددددددتِِهْم  وهددددددددْد َعوا َونَْسددددددددأَلُنُ أْن يُعَّمِ

َرِحَمُهددددددُم هللاُ السددددددَّلَ  علدددددديهْم  كلمددددددا َكتَددددددَ  أََحدددددددُنَا كتاب ددددددا أْو هدددددداَل 

يطاب ددددددددا  أَْن يَْبدددددددددَأَهُ ِب: " بسددددددددِم هللاِ الددددددددرحمِن الددددددددرحيِم  وصددددددددلاى 

نَ ا". هللاُ علددددددى صدددددديدِّ ا محمددددددد   وعلددددددى مِلددددددِن وَصددددددْحبِِن وصددددددلاَم تَْسددددددِليم 

نحدددددُن نَُمدددددلِّي علددددديهم َونَُسدددددلُِّم فدددددي كدددددّلِ وهدددددت   تَبَع دددددا للنبدددددّيِ صدددددلاى 

ددددْعِ   ددددُرَج ِمددددْن هددددذا المقدددداِل الما ِْ هللاُ عليددددِن وصددددلَم.... َوِمددددْن َهددددذَا ِلنَ

 الِوُض فيِن بِنَتَائَِج  َوِهَي: 

ددددددْن َرِضددددددَي هللاُ  -1 َضددددددا َعما ددددددْن َرِضددددددَي َعدددددددْنُهْم الّرِ َعدددددددْنُهْم  َوَعما

 َرُصولُنُ صلاى هللاُ عليِن وصلاَم َوبَشاَرُهْم بِاْلَجناِة.

 اْلُوهُوُ  فِيَما َلَجَر بَْينَُهْم. -2

َِ ــــعَ  -3  .نِ ــْوِض فِيـــــدَُ  اْل

َعددددددددَُ  الُحْكدددددددِم علددددددديِهْم بشددددددديء  أَبَدددددددد ا  إِْذ لَْسدددددددنَا ُمَكلاِفددددددديَن بَِهدددددددذَا و َ  -4

 ُمْلَزِميَن.

  يَْسأَلَنَا هللاُ تَعَالَى َعْنُهْم  بَْل يَْسأَلُنَا إِذَا لَْم نَْستَْغِفْر لَُهْم.لَنْ   -5

 نَْلتَِزُ  َطِريقَتَُهْم َحتاى نَْلَحَ  بِِهْم.  -6
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 يَقُولُدددددونَ  بَْعدددددِدِهمْ  ِمدددددن َجددددداُءوا َوالادددددِذينَ ) :نَْلتَدددددِزُ  بقوِلدددددِن تعدددددالى

ْيَوانِنَددددددا لَنَددددددا اْغِفددددددرْ  َربانَددددددا يَمددددددانِ  َصددددددبَقُونَا الاددددددِذينَ  َوِْلِ  تَْجعَددددددلْ  َوَ   بِاْْلِ

لادددددِذينَ  ِغدددددَّل   هُلُوبِنَدددددا فِدددددي ِحددددديم   َرُءو    إِنادددددإلَ  َربانَدددددا مَمنُدددددوا لِّ حتادددددى . (را

ابعدددددِة والقوافدددددِل المتَّلحقدددددِة نَدددددْدُيَل فدددددي جملدددددِة هدددددذِه الطوائدددددِ  المتت

 وراَء الرعيِل اْلوِل  حتاى نَْدُيَل الجنةَ َمعَُهْم إْن لاَء هللاُ.  

يقدددددددددوُل عددددددددداِلُم الشدددددددددعراِء ولددددددددداعُر  القاللللللللللُ  وال شللللللللل وَن 

العلمددددددداِء أبُدددددددو مسدددددددلم  البهَّلندددددددي  َرِحَمدددددددنُ هللاُ فدددددددي همددددددديدةِ أَِلدددددددعاِة 

 للمحابِة حيُث يقوُل: ما يُةْبُِت َِنَاَءهُ َوتَْقِديَرهُ  48الح ِّ 

 دَرِ َ  فيِن َصابُِ  اْلقَ ــــاُهُم السبــــة *** أَْعطَ ــــَرصوِل هللاِ َطائِفَ ـــْت بِ ــــَومَمنَ

 رِ ـطَ مَ الْ  نَ ى مِ قَ لْ ا يَ مَ بِ  اتُ بَ و النا كُ زْ يَ ****ا مَ كَ  المبينُ  ورُ ـــالن مُ هُ ــــوبَ لُ هُ  ىكا زَ 

 رِ مَ تَ نْ مُ   ِ زْ ـي عَ فِ  نِ وا بِ ــــامُ هَ وَ  نُ لَ  ****تْ حَ رَ شَ انْ فَ  انُ يمَ ْلِ ا مُ هُ ورَ دُ ى صُ هَ  

ُروا ُلعَ   رِ ــادَْيِن ِمْنُهْم أَْنفُس اْلعُمُ ـــاِن َواْنتَبَُهوا ***بَْيَن اْلِجهَ ــَ  اْليمــــتَأَزا

 ْرمُن فِي وزرِ ـــــَن اْْلَِمينَْيِن َواْلقُ ـــأُوا ***بَيْ ـــــــاَطُهْم َوأَِميُن هللاِ فَاْنتَشَ ـــأَحَ 

َصالَِة مِ ـــــَغذااُهُم الْ   رِ ــــاِء في الشاجَ ــــور  إلى ميَر َكالمـــْن ***طَوْحُي فِي َمْهِد الّرِ

 رِ ــــبَ َِ الْ وَ  لِ ــــعْ فِ ي الْ فِ  مْ هُ قُ ئِ  َيََّل ور  ــــنُ **** مْ هُ رُ اهِ وَ ــ َ  ور  ـــــنُ  مْ هُ نُ اطِ وَ بَ  ور  ــــــنُ 

 رِ ـــشَ بَ الْ  رةِ ــــفي فط   هللاِ  ةِ رَ ــــطْ في فِ  ***مْ تهُ انَ ـــــَ كى مَ لَ ـــــعْ ْلَ ا ألمَ ائ  الْ ــــضَ تَ 

مُ ـــةِ اِء على المعتاهـــ***ِمَن السمدَدا ـــَزابِِن مَ ـــاَء ِجْبِريُل في أَحْ ــــَكْم جَ   رِ ــــ الض 

 رِ ــــَِ أَ   ِمنْ إل  تـــــفَ نْ يَ   ن ـــينيرِ قَ الْ  مُ كْ حُ ****ا ذَ كَ ى وَ فَ ـالممط نُ رْ هَ  رونِ ــــالق رُ يْ يَ 

 رِ يَ السِّ وَ  مِ ــــكْ حُ الْ  ولُ دُ ـــــعُ  اءِ ـــيَ بِ نْ ْلَ اكَ ****  مْ تهُ دا ــــــع هللاِ  ولُ ـــصُ رَ  مْ هُ نْ عَ  اتَ ــمَ فَ 

َواِب حَ رِ ــــــَ اء  َغْيُر ُمْقتــــْم أَْوِليَ ــــــَوُكل هُ   ِريـ  ****  َ َواهِ  َجاِهَّل  َمْن بِالما
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يقددددددوُل الشدددددديُخ محمددددددد الشدددددديخ بلحدددددداج  ال ابللللللُك وال شلللللل وَن 

ددددددددة  َواِحدددددددددَة   ددددددددتُُكْم أُما فددددددددي كتابِددددددددِن َوأَنا َهددددددددِذِه أُما
)َعلَددددددددى اْلَحددددددددّ ِ  49

نُ:   َوا ْصتِقَاَمِة( َما نَم 

والهجدددددددددرةِ  "فَعُةَْمددددددددداُن َوَعِلدددددددددي  إِْذ تََسددددددددداَويَا فدددددددددي المدددددددددحبةِ 

وممدددددداهرةِ النبددددددّيِ صددددددلاى هللاُ عليددددددِن وصددددددلاَم لَُهَمددددددا بِبَنَاتِددددددِن اِنتدددددداِن 

لعةمدددددددداَن رهيددددددددةُ وأ   كلةددددددددو   َوفَاِطَمددددددددةُ ِلعَِلددددددددّي   َوِلُكددددددددّل  ِمْنُهَمددددددددا 

َمَواهِددددددُ  بطوليددددددة  فددددددي اْلصددددددَّلِ   فددددددإذَا اْلددددددتُِهَر علددددددي  فددددددي بدددددددر  

ييبدددددَر إِْذ هددددداَل صدددددلاى  بمبارزتِدددددِن الوليددددددَ بدددددَن عقبدددددةَ  َواْلدددددتُِهَر فدددددي

هللاُ عليدددددِن وصدددددلاَم بعددددددَ حمدددددار  طويدددددل  ُمَشدددددداد  عليهمدددددا هددددداَل: َغدددددد ا 

َصددددددأُْعِطي الرايددددددةَ لرجددددددل  يُِحدددددد   هللاَ ورصددددددولَنُ َويُِحباانِددددددِن  َويَُكددددددوُن 

النمددددددُر علددددددى يَددددددِدِه". فَأَْعَطاَهددددددا علي ددددددا َواْلددددددتُِهَر فددددددي فَددددددتُِْ مكددددددةَ 

جدددددرةِ يدددددوَ  هددددداَجَر النبدددددي  صدددددلاى هللاُ وهبدددددَل ذلدددددإَل اْلدددددتُِهَر فدددددي اله

لَفَنُ فددددي بيتِددددِن علددددى فراِلددددِن ِليَددددُردا عنددددنُ ودائددددَع  ِْ عليددددِن َوَصددددلاَم َواْصددددتَ

الندددداِ   إذَا كانددددْت تِْلددددإَل مواهددددُ  الشددددهيرةُ لعلددددّي  َمددددَع مددددا هدددداَل فددددي 

. وهوِلدددددنِ   :لدددددأنِِن صدددددلاى هللاُ عليدددددِن وصدددددلاَم ِمدددددْن هَْوِلدددددِن: أَْهَضددددداُكْم َعِلدددددي 

ددددنُ بهددددا  علددددي  مدينددددةُ العلددددِم. وغيددددِر ذلددددإَل مددددْن بعددددِ  مميددددزات  َيما

النبددددي  صددددلاى هللاُ عليددددِن وصددددلاَم  كَمددددا َيدددد ا غيددددَرهُ بِِمةِْلَهددددا وأحسددددَن 

ِمْنَهددددا  فدددددإنا لعةمددددداَن مواهددددَ  فدددددي ا صدددددَّلِ   َ يُددددْدِرُكَها ِصدددددَواهُ  ِمدددددْن 

هُ بِاْدددددَر ذلدددددإَل تجهيدددددُز جددددديِش العسدددددرةِ معَظِمدددددِن مدددددْن ماِلدددددِن  َوِلدددددرَ  ُُ ا

رومددددددةَ ولددددددنُ الجنددددددةُ  وكدددددداَن المفدددددداوَض عددددددِن النبددددددّيِ صددددددلاى هللاُ 

عليددددددِن وصددددددلاَم مددددددَع هددددددريش  فددددددي صددددددلُِ الحديبيددددددِة  وكدددددداَن لددددددديدَ 
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الحيدددددداِء  وكدددددداَن النبددددددي  صددددددلاى هللاُ عليددددددِن وصددددددلاَم يَْسددددددتَْحيِي منددددددنُ 

ددددددددددْن تَْسددددددددددتَْحيِي مَّلئكددددددددددةُ هللاِ  :ويقددددددددددولُ  كيددددددددددَ   َ أَْصددددددددددتَْحيِي ِمما

 مننُ !".أهـ

يقددددددددوُل الشددددددديُخ صددددددددالُم بدددددددُن حمددددددددد   الخلللللللامُش وال شللللللل وَن 

الحدددددارِي  رحَمدددددنُ هللاُ تعدددددالى فدددددي ياتمدددددِة كتابِدددددِن )المسدددددالإُل النقيدددددةُ 

ددددددنُ: "الفتنددددددةُ التددددددي هامددددددْت  50إلددددددى الشددددددريعِة اْلصددددددَّلميِة( َمددددددا نَم 

بددددديَن أصدددددحاِب رصدددددوِل هللاِ كاندددددْت فتندددددة  عميددددداء   ذََهدددددَ  َضدددددِحياتََها 

مددددددددَن المسددددددددلميَن  وكانددددددددْت نَتِيَجتَُهددددددددا القاصدددددددديةُ ذهدددددددداَب الكةيددددددددُر 

الَِّلفددددددِة الرالدددددددةِ وهيدددددداَ  الملددددددإِل العضددددددوِض. إنا َيْوَضددددددنَا نحددددددُن 

دددددَئ أصدددددحاَب  ّطِ َِ َب أْو نُ الَّلحقددددديَن فدددددي ِغَمددددداِر هدددددذِه الفتندددددِة ِلنَُمدددددّوِ

رصدددددددددوِل هللاِ صدددددددددلاى هللاُ عليدددددددددِن وصدددددددددلاَم لَُهدددددددددَو َضدددددددددْرب  مدددددددددَن 

طريددددددد   دامدددددددِس الظدددددددَّلِ   والسدددددددَّلمةُ  المِددددددداطرةِ  َوَصدددددددْعي  فدددددددي

السددددددكوُت والبعدددددددُ عددددددْن تَْضددددددِليِل أصددددددحاِب رصددددددوِل هللاِ صددددددلاى هللاُ 

عليدددددددِن وصدددددددلاَم  َعَمدددددددَّل  بِقَْوِلدددددددِن عليدددددددن أفضدددددددُل المدددددددَّلةِ وأْزَكدددددددى 

) َ تَُسددددددددب وا أَْصددددددددَحابِي   َ تَُسددددددددب وا أَْصددددددددَحابِي  فَلَددددددددْو أَنا  :السددددددددَّل ِ 

أُُحدددددد  ذََهب دددددا َمدددددا بَلَدددددَغ ُمددددددا أََحدددددِدِهْم َو َ نَُمدددددْفيَنُ(. أََحددددددَُكْم أَْنفَدددددَ  ِمةْدددددَل 

والِطددددددُر اْلعظددددددُم هددددددَو تضددددددليُل تلددددددإَل الكوكبددددددِة المِلمددددددِة التددددددي 

اْعتََزلَددددددِت الفتنددددددةَ علددددددى ِجْسددددددِر النهددددددرواِن مددددددْن أصددددددحاِب رصددددددوِل 

هللاِ صددددددلاى هللاُ عليددددددِن وصددددددلاَم والددددددذيَن كدددددداَن فدددددديهْم ِمددددددْن أهددددددِل بدددددددر  

الشدددددددجرةِ  فَأَهَددددددداُموا ِديدددددددنَُهْم  َوَمددددددداتُوا علدددددددى  وِمدددددددن أهدددددددِل بيعدددددددةِ 

َمَمدددداِحِفِهْم  وإْن كدددداَن ِمناددددا َمددددْن يَددددَرى معاويددددةَ مجتهددددد ا ولددددنُ أجددددر  

فددددددي اغتمدددددددابِِن للَِّلفدددددددِة مددددددْن َصددددددديِِّدنَا علدددددددّيِ بددددددِن أبدددددددي طالددددددد   
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َوتَْحِويِلَهدددددا إلدددددى ملدددددإل  عضدددددوض  يَتََواَرَُِهدددددا اْلمويدددددوَن ِمدددددْن بَْعدددددِدِه  

ْم أْن يَْعدددددددذُُروا المدددددددحابةَ اآليدددددددريَن الدددددددذيَن نَدددددددافَُحوا فَدددددددأَْحَرى بِِهددددددد

ِلتَْبقَددددى الَِّلفددددةُ الرالدددددةُ حيددددة  زاهددددرة   َوإِناددددنُ لَِمددددَن الَحْيددددِ  بمكددددان  

أْن نَْحُكددددددَم بأهوائِنَددددددا علددددددى أصددددددحاِب رصددددددوِل هللاِ صددددددلاى هللاُ عليددددددِن 

بُدددددنُ وصدددددلاَم. إنا المسدددددلَم الحمددددديَ  هدددددَو َمدددددْن يَشدددددغُل نفَسدددددنُ بَِمدددددا يُقَ  ّرِ

 مَن هللاِ ُزْلفَى  َويَتَدَباَر َما يَْسَمُع فَيَْعَمل

ُِوض فِيَما لَْيَس لنُ بِن ِعْلم ..." أ.هـ    َُ بِأَْحَسنِِن  و َ يَ

يقددددددوُل الشددددددديُخ يلفدددددداُن بدددددددُن جميّدددددددل   السللللللادُر وال شللللللل وَن 

السددددددديابي  َرِحَمدددددددنُ هللاُ تعدددددددالى فدددددددي كتابِدددددددِن فَْمدددددددُل الِطددددددداِب فدددددددي 

عددددددْن مسددددددألِة المددددددحابِة وتعامددددددِل علمدددددداِء   51بِ المسددددددألِة والجددددددوا

نُ:  المذهِ  في أحداَِِها بَِما نَم 

ددددددا الحسددددددُن والحسدددددديُن فَُهَمددددددا صددددددْبَطا رصددددددوِل هللاِ صددددددلاى   "أَما

هللاُ عليددددددددِن وصددددددددلاَم َوَرْيَحانَتُددددددددنُ  وهددددددددَو يُِحب ُهَمددددددددا  َوَوَردَْت فيهَمددددددددا 

ددددددا اْلحددددددداُث التددددددي َجددددددَرْت بدددددديَن المددددددحابةِ   فكل ُهددددددم أحاديددددددُث  أما

مجتهدددددد  وملدددددتَِمس  للحدددددّ ِ  وهدددددْد َعِلْمدددددَت الِدددددَّلَ  فيِهَمدددددا عنددددددَ أهدددددِل 

ددددددددا القدددددددددماُء فكددددددددانُوا المشدددددددداهدَ لألمددددددددِر وحاضددددددددَرهُ  مددددددددذهبإَِل  فأما

ومدددددْنُهْم َمدددددْن كددددداَن هَِريب دددددا ِمدددددْن ذلدددددإَل َوتَدددددْبلُغُُهُم الحقدددددائُ  بَِمدددددِحيُِ 

دددددة  علددددديهْم فدددددي النقدددددِل أْو برفيِعدددددِن مدددددَن العددددددوِل الدددددذيَن يَُكونُدددددوَن  ُحجا

أمددددددِر الددددددديِن  فيحكمددددددوَن علددددددى الندددددداِ  بَِمددددددا َلدددددداَهدُوا ِمددددددْنُهْم مددددددَن 

اْلحدددددددداِث عيان دددددددا أْو بددددددداْلهراِر المحددددددددِث أْو بالشدددددددهادةِ المدددددددحيحِة 

الةابتدددددِة  هدددددذِه ُطدددددُرُق العلدددددِم فدددددي ا عتقددددداداِت  ونحدددددُن نُْحِسدددددُن بِِهدددددُم 

ِلُمدددددددوا َوهَاَمدددددددْت بدددددددِن َحَكُمدددددددوا بَِمدددددددا عَ  :الظدددددددنا َونَْعدددددددذُُرُهْم  ونقدددددددولُ 
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ددددددا اليددددددوَ  فَلَْسددددددنَا نحددددددُن ِمددددددةْلَُهْم و َ ِعْلُمنَددددددا فددددددي  الحجددددددةُ علدددددديهْم  أَما

ددددددُ ِدينَنَدددددا الرجددددداَل  وَمدددددا َكلافَنَدددددا هللاُ التددددددهيَ   ذلدددددإَل َكِعْلِمِهدددددْم  َو َ نُقَلِّ

 تِْلدددددإلَ )والتفتددددديَش علدددددى عيدددددوِب النددددداِ  وعدددددْن حددددداِل َمدددددْن َمَضدددددى  

دددددة   دددددا َولَُكدددددم َكَسدددددبَتْ  َمدددددا لََهدددددا  ََيلَدددددتْ  هَددددددْ  أُما  تُْسدددددأَلُونَ  َوَ    ََكَسدددددْبتُمْ  ما

ددددا َمَضددددى هَْبلَددددإَل ولددددْو بسدددداعة  دَْعددددنُ فَلَددددْيَس  َوَمددددا (يَْعَملُددددونَ  َكددددانُوا َعما

البحدددددُث عندددددنُ طاعدددددة   والعاهدددددُل يَْشدددددتَِغُل بعيدددددوِب نفِسدددددِن عدددددْن غيدددددِرِه 

َويَْسدددددددعَى فدددددددي تِليِمدددددددَها ونجاتَِهدددددددا  وعليدددددددِن أْن يُْحِسدددددددَن الظدددددددنا 

بجميددددددعِ المسددددددلميَن ويلددددددتمَس اْلعددددددذاَر َويَْحِملَُهددددددْم علددددددى المحامددددددِل 

لدددددى ذلدددددإَل  َوهَدددددْد هددددداَل صدددددلاى هللاُ عليدددددِن الحسدددددنِة َمدددددا وجددددددَ صدددددبيَّل  إ

وصدددددلاَم: إذَا كددددداَن بَْينَدددددإَل َوبَدددددْيَن أَِييدددددإَل َكنَْسدددددجِ العْنَكبُدددددوِت فَدددددَّلَ تَْهتِدددددإْل 

دددددْن بَْينَنَدددددا َوبَْيدددددنَُهْم  ِصدددددتَْرهُ. َهدددددذَا فِددددديَمْن تُعَدددددايُِن َوتَُشددددداِهدُ  فََكْيدددددَ  ِمما

ُل أَْمددددددَرُهْم إلددددددى هُددددددُرون  عديدددددددة   نحددددددُن نُْحِسددددددُن بهددددددُم الظددددددنا َونَِكدددددد

 بَاِرئِِهْم  ولهُم السوابُ  والفضائُل.

ولددددديَس القدددددوُل فدددددي أولاِدددددإَل ِمدددددْن واجبددددداِت دينِنَدددددا  وهللاُ أعلدددددُم  

َوَكدددددذَِلإَل القدددددوُل فدددددي عمدددددَر بدددددِن عبدددددِد العزيدددددِز  فإنادددددنُ تُدددددْرَوى عندددددنُ 

الفضدددددائُل الجميلدددددةُ والمناهدددددُ  الحميددددددةُ  فدددددنحُن نُِحب دددددنُ علدددددى ذلدددددإَل  

 َمْسدددددلإَل  أطددددداَع هللاَ واْجتَنَدددددَ  هدددددواهُ َوَعِمدددددَل بَِمدددددا َعِلدددددَم  ونحددددد   كدددددلا 

 وهللاُ أعلُم.

و َ تَْسدددددتَْغِرْب يَدددددا َولَدددددِدي ِيدددددَّلَ  العلمددددداِء فدددددي أمدددددِر الو يدددددِة  

والبددددددراءةِ  بددددددْل وفددددددي َغْيِرِهَمددددددا  فددددددإنا كددددددلا ُمتَعَبِّددددددد  بِقَددددددْدِر ِعْلِمددددددِن  

و  يَْلَزُمددددددنُ أْن يقلدددددددَ فِددددددي دينِددددددِن  َويَْحُكددددددُم بَمددددددا أَدااهُ إليددددددِن اجتهددددددادُهُ 

ددددددددا فددددددددي أصددددددددوِل الددددددددديِن  فالتقليدددددددددُ فيِهَمددددددددا  الرجدددددددداَل  ويموص 

حدددددددرا    ْلنا هللاَ تَبَددددددداَرَك وتعدددددددالَى مدددددددا َكلادددددددَ  أحدددددددد ا أْن يقدددددددوَل أْو 
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دددددَّلِ  الفدددددروعِ وأحكددددداِ  المعدددددامَّلِت التدددددي  ِِ يَْعتَِقددددددَ َمدددددا لدددددْم يَْعلَدددددْم بِ

 بَِهددددا البلددددَوى  فددددإنا َمددددْن لَددددْم يَْقددددِدْر علددددى يَْحتَدددداُج الندددداُ  إليهددددا َوتَعُددددم  

حكِمَهددددددا مددددددَن الكتدددددداِب أِو السددددددنِة صددددددأَل العلمدددددداَء فَددددددأَْفتُوهُ   باطِ ناصددددددت

َوَعِمددددَل بِفَتْددددَواُهْم  وإْن َوَجدددددَ الِددددَّلَ  فددددي َلددددْيء  ِمْنَهددددا َولَددددْم يَْقدددددِدْر 

 َُ   علددددددى تَددددددْرِجيُِ اْلهددددددواِل باْلدلددددددِة فكددددددذلإَل يَْسددددددأَُل العددددددالَم المددددددرجا

َُ ِمْن تلإَل اْلهواِل.  فَيَْعَمُل بَِما َرجا

تُددددددنُ ِمددددددَن اْلعَْقددددددِل  ددددددا اْلمددددددوُر ا عتقاديددددددةُ نَْوَعدددددداِن: نَددددددْوع  ُحجا أما

دددددِة التكليدددددِ  بدددددِن  َونَدددددْوع   َ تقدددددوُ   فَدددددَّلَ يُْعدددددذَُر َعاهِدددددل  بَْعددددددَ هيددددداِ  ُحجا

دددددددةُ بدددددددِن إ ا َعدددددددْن َطِريدددددددِ  النقدددددددِل إ ا ِمدددددددنْ   علدددددددى اْلنسددددددداِن الُحجا

نمدددددددددددوِص الكتددددددددددداِب أِو السدددددددددددنِة أِو اْلجمددددددددددداعِ القطعدددددددددددّيِ دوَن 

دددددا نَْوَعددددداِن: هَْطِعدددددي   َوَ نِّدددددي  َكَمدددددا ُهدددددَو  الظندددددّيِ  فدددددإنا اْلجمددددداَع أَْيض 

معلددددددو   فددددددي تقريددددددراِت أصددددددوِل الفقددددددِن  فالقطعيدددددداُت تُِفيدددددددُ العلددددددَم 

والعمدددددَل مع دددددا  والظنيددددداُت تفيددددددُ العمدددددَل فقدددددْط  هكدددددذا عنددددددَ أكةدددددِر 

 َن َمَع يَّل   في الُكّلِ  وهللاُ أعلُم. أ.هـاْلصوليي

يَقُدددددددددوُل العَّلامدددددددددةُ البدددددددددرادي  فدددددددددي  السلللللللللابُك وال شللللللللل وَن 

تحددددددَت عنددددددواِن )فََضددددددائُِل بعددددددِ  المددددددحابِة  52الجددددددواهِر المنتقدددددداةِ 

ْيِن  َِ ددددنُ: َصددددداَر أبددددو عمددددار  فددددي الطبقدددداِت الشددددي والتددددابعيَن( َمددددا نَم 

الِليفتَدددددْيِن المبدددددارَكْيِن لقدددددوِل  أبدددددا بكدددددر  وعمدددددَر َرِضدددددَي هللاُ َعْنُهْمدددددا

"اْهتَددددددُوا بِالادددددِذيَن ِمدددددْن بَْعدددددِدي  :رصدددددوِل هللاِ صدددددلاى هللاُ عليدددددِن وصدددددلامَ 

أَبِدددددددي بَْكدددددددر  َوُعَمدددددددَر". وهددددددداَل صدددددددلاى هللاُ عليدددددددِن وصدددددددلاَم: "أَْرَحدددددددُم 

تِددددي ُعَمددددرُ  تِددددي فِددددي أُما تِي أَبُددددو بَْكددددر   َوأَْعدددددَُل أُما تِددددي بِددددأُما ". النادددداِ  أُما

وهيددددَل ْلبددددي ربيعددددةَ بددددِن أبددددي عبددددِد الددددرحمِن: ِصددددْ  لَنَددددا أبددددا بكددددر  

                                                           

 لندن  –طبعة دار الحكمة  116الجواهر المنتقاة للبرادي ص  52
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وعمدددددَر وأوِجدددددْز. فَقَددددداَل: َصدددددبَقَا وهللاِ َمدددددْن َكددددداَن َمعَُهَمدددددا َوأَتْعَبَدددددا َمدددددْن 

 .53بَْعدَُهَما..."

ددددددر  القللللللامُن وال شلللللل وَن  يقددددددوُل العَّلامددددددةُ علددددددّي يحيددددددى ُمعما

فددددددي كتابِددددددِن اْلباضدددددديةُ بددددددديَن الفددددددرِق اْلصددددددَّلميةِ 
بعدددددددََما ذََكدددددددَر  54

ددددددا كةيددددددرة  دَالاددددددة  علددددددى ِندددددداِء اْلباضدددددديِة علددددددى المددددددحابِة   نُُموص 

دددددددنُ: "أَْحَسدددددددُ  أنا هدددددددذا يكِفدددددددي فدددددددي توضددددددديُِ رأيِ  هددددددداَل مدددددددا نَم 

اْلباضددددددديِة فدددددددي المدددددددحابِة رضدددددددواُن هللاِ علددددددديِهْم َو َ ِصدددددددياَما فدددددددي 

أميددددِر المددددد منيَن علدددددّيِ بدددددِن أبدددددي طالدددد    وهدددددَو كدددددذلإَل كدددددا   فِيَمدددددا 

َرى للددددددردِّ علددددددى َمددددددْن يَددددددتاِهُم اْلباضدددددديةَ بِددددددبُْغِ  المددددددحابِة  وَمددددددا أَ 

ا يَْمتَِلدددددُئ هَْلبُدددددنُ باْليمددددداِن يُْمِكدددددُن أْن يَِجددددددَ بُْغدددددَ  أّيِ  أَْحَسدددددُ  ُمْسدددددِلم 

ِْ   ِمددددددَن المددددددحابِة طريق ددددددا إلددددددى هلبِددددددِن  َو َ َلددددددإلا أنا أَْدنَددددددى  َلدددددد

 وألدددددرُ  ِمدددددْن أَْعََّلنَدددددا أولادددددإَل الَجْمدددددعِ َمْنِزلَدددددة  هدددددَو أجدددددل  َوأَْعَظدددددمُ 

ا.  َمْنِزلَة  َوأَْرفَِعنَا َمقَام 

ولدددددْو لَدددددْم يَْرتَِفدددددْع بِدددددِن إيمانُدددددنُ وعقيدتُدددددنُ إلدددددى محبدددددِة رصدددددوِل هللاِ 

صددددددلاى هللاُ عليددددددِن وصددددددلاَم ومحبددددددِة أصددددددحابِِن ومِلددددددِن أجمعدددددديَن  فَددددددَّلَ 

لاَم أَهَدددددددلا ِمدددددددْن أْن يَتَدددددددأَداَب مدددددددَع رصدددددددوِل هللاِ صدددددددلاى هللاُ عليدددددددِن وصددددددد

َويَْسدددددتَِمَع إليدددددِن فدددددي هوِلدددددِن: )إِذَا َوَصدددددْلتُْم أَْصدددددَحابِي فَكف دددددوا( وهوِلدددددِن 

 )دَُعوا ِلي أَْصَحابِي(. :عليِن السَّل ُ 

َوإِذَا لَددددددجا بأحددددددد  العنددددددادُ فددددددَّلَ أَهَددددددلا ِمددددددْن أَْن يَْقتَددددددِدَي بَِمدددددداِحِ   

ِحدددديَن ُصدددداَِل رصددددوِل هللاِ صددددلاى هللاُ عليددددِن وصددددلاَم َعْبددددِد هللاِ بددددِن عمددددَر 

                                                           

وقد ذكر جملة من الصحابة وذكر فضائلهم ومحاسنهم ومنهم معاذ بن جبل رضي هللا عنه، وأبي عبيدة الجراح  53

 هللا عنه وعبدالرحمن بن عوف رضي هللا عنه، وعبدهللا بن مسعود وعمار بن ياسر رضي هللا عنهم أجمعين.رضي 
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عدددددْن أَِميدددددَريِ المددددد منيَن عةمددددداَن وعلدددددّي   فَدددددتََّلَ علدددددى السدددددائِل هولَدددددنُ 

ددددة   تِْلددددإلَ ) :تعددددالى ددددا َولَُكددددم َكَسددددبَتْ  َمددددا لََهددددا  ََيلَددددتْ  هَدددددْ  أُما   ََكَسددددْبتُمْ  ما

ا تُْسأَلُونَ  َوَ    .(يَْعَملُونَ  َكانُوا َعما

أَْو يَْسددددددتَِمَع إلددددددى كلمددددددِة أميددددددِر المدددددد منيَن ُعَمددددددَر بددددددِن عبددددددِد  

ددددددا َلددددددَجَر بدددددديَن المددددددحابِة  فقدددددداَل كلمتَددددددنُ  العزيددددددِز حدددددديَن ُصدددددداَِل عما

ُث بَِهددددددا )تِ  :الرائعددددددةَ  ددددددَر هللاُ ِمْنَهددددددا أَْيددددددِدينَا فَددددددَّلَ نُلَددددددّوِ ْلددددددإَل ِدَمدددددداء  َطها

 أَْلِسنَتَنَا(.

إنا موضدددددددوَع  :وفدددددددي يتددددددداِ  هدددددددذا الفمدددددددِل أُِحددددددد   أْن أهدددددددولَ 

المددددددحابِة رضددددددواُن هللاِ علدددددديهْم أََجددددددل  ِمددددددْن أَْن يكددددددوَن موضددددددوع ا 

للمهددددددددداتراِت  َوَحدددددددددِدية ا للمشددددددددداغباِت  َودَْعدددددددددَوة  ِمدددددددددْن دعدددددددددواِت 

العمددددددبياِت  فَأَْصددددددَحاُب رصددددددوِل هللاِ صددددددلاى هللاُ عليددددددِن وصددددددلاَم هددددددْم 

أَْوِليَددددداُء كدددددّلِ ُمدددددْ ِمن  َصددددداِدق   وهدددددْم أعدددددداُء كدددددّلِ ُمنَدددددافِ    َوَكَمدددددا  َ 

ة  ِمددددددَن البغضدددددداِء   َ يَِحددددددل  لددددددنُ  يَِحددددددل  ِلُمددددددْ ِمن  أْن يَْحِمددددددَل لهددددددْم ذَرا

يَددددددددْزَرَع الفتنددددددددةَ بدددددددديَن كددددددددذلإَل أْن يَُحدددددددداِرَب المسددددددددلميَن بِِهددددددددْم  وَ 

صددددددددفوِ  المدددددددد منيَن بِدددددددددَْعَوى َمَحباددددددددتِِهْم َواْلغَْيددددددددَرةِ َعلَددددددددْيِهْم  َوإِذَا 

كدددددداَن فدددددددي المسددددددلميَن ِمدددددددْن أَّيِ مدددددددذه   َمددددددْن يَْحِمدددددددُل ْلصدددددددحاِب 

رصددددددددوِل هللاِ صددددددددلاى هللاُ عليددددددددِن وصددددددددلاَم أْو ِْلََحددددددددِدِهْم أيا َمْعن ددددددددى  َ 

َرِ  ُصددددددددْحبَتِِهْم  فَدددددددإِنا عليددددددددِن أْن يَِليدددددددُ  بجدددددددَّلِل َمْرَكددددددددِزِهْم َوَلددددددد

ددددددَر هلبَددددددنُ بالتوبددددددِة وا صددددددتغفاِر وأْن يَْغِسددددددَل دَنَددددددَس البغضدددددداِء  يَُطّهِ

بَِمَحبادددددتِِهْم َوو َيَدددددتِِهْم  فَإِنادددددنُ  َ أَلَدددددما و َ ألددددددا ُكْفَران دددددا َوَمْعِمددددديَة  ِمدددددْن 

ق إلددددددى هلبِددددددِن لدددددديء  مددددددْن بُْغددددددِ  َمددددددْن أَحَ  باددددددنُ هللاُ إِْنَسددددددان  يَتََطددددددر 

 ورصولُنُ هبَل َِّلِةَ عشَر هَْرن ا" أ.هـ 
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وَهددددددا نَْحددددددُن نَددددددْذُكُر ُمقتطفددددددات  رائعددددددة   التا للللللُك وال شلللللل وَن 

للشدددددديخِ العَّلامددددددِة يلفدددددداَن بددددددِن جميددددددل  السدددددديابّيِ َرِحَمددددددنُ هللاُ تعددددددالَى 

َعددددْن َصددددْيِر الِلفدددداِء الرالددددديَن وِنائِدددددِن  55فددددي كتابِددددِن صددددلإُل الددددد َررِ 

نُ: عليهْم بِمَ   "ا نَم 

يِ :  ِيَّلفةُ أبي بكر  المدِّ

 اــداةِ هَاِصيَ ـــــد ا للعــهْد كاَن لإلصَّلِ  َطْود ا َراِصيَا ***َوَكاَن َصلْ 

َكْت فُ   َزلَْت يَِقينَنُ اْلقََواِص ُ ـــَ ادَهُ اْلعََواِطُ  *** َما َزلْ ـــَما َحرا

زِ ــــــِن الـــْم بِقَْلبِ ــأَْلَجعَهُ  ِن ***ـاِ  في اْليَِقيــــَكاَن ألدا الن  ينِ را

 يَْحِمُل َما هَْد َضعُفُوا أَْن يَْحِملُوا ***يَْحفَُ  َما هَْد َضياعُوا َوأَْهَملُوا

 ىــَ دَد  يُْستَْقمـــَّلا َو َ بِعَ ـــُر ِمْن أَْن يُْحَمى ***كَ ـــَوفَْضلُنُ أَْكةَ 

 اـــا َهنِيا ــا َطيِّب  ـــاَت َحي  ـــا ***َومَ ــَ د ا َراِضي ا َمْرِضيّ ـَعاَش َحِمي

 َراِض ـَّلَ اْعتِ ـــَ اِزر  لَنُ بِ ــلكل  َعْننُ َراِضي *** مُ وَن اَواْلُمْسِلمُ 

 :الِطاابِ ِيَّلفةُ عمَر بِن 

ا َوهَْد غَ ـــــَن كَ ـــنُ للمسلميـــإِصَّلمُ   اــَزْوا بِن َمَكانَـــــانَا *** فَتْح 

ا َوَرْحمَ ـــ *** نَمْ نْ ــَوِحينََما َهاَجَر َكانَْت ِهْجَرتُ   ة  لَُهْم ِيَّلَفَتُنْ ــر 

 ْننُ َراِضي *** َوَكاَن لإلصَّلِ  َصْيف ا َماِضيَواْلُمْمَطفَى َماَت َوعَ 

يِ  فِي اْلَيْ ــَوكَ  دِّ ْهِد على ِوفَ ــاَن َكالّمِ  قِ اـََّلِق *** بِالعدِل والز 
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 ِيَّلَفَةُ عةماَن بِن عفاَن:
 

 ةـــة  َجِليا ـس  نِْسبَ ـاِص فتَى أَُمياة *** ْبن َعْبِد َلمْ ــي العـابُن أب

يْ ــ الت قَ ـِ فيه اِمُس اآلباِء ***ـــــَعْبدُ َمنَا   يَ  َِ  اءِ ــِر اْلنبيـــى بِ

ِ  ***ِمْن بَعْ ــوهُ غُ ـــــهْد بَايَعُ  ةَ اْلُمَحرا  َر فَْلتَْعلَمِ ــِد َمْوِت ُعمَ ــــرا

 َّلث  ُمْنذُ َماَت ُعَمُر*** َوذَاَك يَْوَ  السبِت فِيَما ذََكُرواـــــبَْعدَ ِ

 دِّ ــع  ِمْن بَْعِد ***ِعْشِريَن هَْد َيلَْت لَُهْم فِي اْلعَ ــــاِ  أربـــأوَل ع

ْهِط أَْهِل الش وَرى***فِي َيبَر  َكاَن لَُهْم َمْشُهوَرا  بَْعدَ اْجتَِماعِ الرا

 

 في يَّلفِة علّيِ بِن أبي طال  :
 

ا ِللنابِّيِ *** َوذَاَك يُْغنِي َعْن بَيَاِن الناَس ِ ـاهُ كــــإنا أَبَ   اَن َعم 

 ماعِ اْلفَُضَّلَ بُويَِع فِي يوِ  الذي هَْد هُتَِّلَ *** ُعةَْماُن فِيِن باجت

ِة بِاْلحَ   ْد   َوبِِن فِيِهْم حكمَ ـــّ ِ هَسَم***بالناِ  عَ ــفَقَاَ  فِي ا ما
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 هللاِ  عبدددددددِ  ْلبددددددي 56َوِمددددددْن كتدددددداِب الكشددددددُ  والبيددددددانُ  القَّالَثُللللللوَن 

القلهدددددددداتّيِ رحَمددددددددنُ هللاُ تعددددددددالَى فددددددددي  صددددددددعيد  اْلَْزِدّيِ  بددددددددنِ  محمدددددددددِ 

ِه علددددددى لددددددبهِة الرافضددددددِة  يقددددددو ددددددنُ: "هَددددددالَ َمْعددددددِرِض َردِّ  ُل مددددددا نَم 

تِدددددي َعلَدددددْيُكمْ  َيِليفَتِدددددي: )صدددددلاى هللاُ عليدددددِن وصدددددلامَ   يَدددددْو ِ  إِلَدددددى َوَعلَدددددى أُما

 أبَدددددا يدددددأمرُ  كدددددانَ  َوإِناَمدددددا بِعَْينِدددددِن  أمدددددا    َعلَدددددى يَدددددنُ ا  . َولَدددددمْ (اْلِقيَاَمدددددةِ 

 َعِلدددددّي   علدددددى نَددددد ا  أَنادددددنُ  الدددددرواف ُ  هالدددددتِ  كَمدددددا  َ  بالمدددددَّلةِ  بكدددددر  

يا   ذلدددددددددإلَ  َكتَُمدددددددددوا علددددددددديهمْ  هللاِ  رضدددددددددوانُ  المدددددددددحابةَ  َوأَنا  تِدددددددددِن َوذُّرِ

ا  بكدددددر   أبدددددو بُويِدددددعَ  يدددددو َ  َوَصددددداُروا صدددددلاى هللاُ عليدددددِن  والنبدددددي   ُكفادددددار 

تِددددددددي تَْجتَِمددددددددعُ   َ : "يقددددددددولُ  وصددددددددلامَ   َوهَدددددددددِ  57"َضددددددددََّلل   َعلَددددددددى أُما

دددددا بكدددددر   أبدددددي يَّلفدددددةِ  علدددددى اْلمدددددةُ  اْجتََمعَدددددتِ   اُهمْ دَْعدددددوَ  يُْبِطدددددلُ  َوِمما

 َو انِددددي لَددددوْ  َوهللاِ : )هددددالَ  أنددددنُ  طالدددد    أبددددي بددددنِ  علددددّيِ  عددددنْ  ُرِويَ  َمددددا

 َوَمدددددا عليدددددنِ  لَقَاتَلَدددددنُ  اْلمدددددرَ  هدددددذَا صدددددلاى هللاُ عليدددددِن وصدددددلامَ  هللاِ  َرُصدددددولُ 

 نبيِّددددددنِ  طاعددددددةَ  هَددددددَرنَ  وتعددددددالَى صددددددبحانَنُ  هللاَ  ْلنا . .(.ِلغَْيددددددِري أَْصددددددلَْمتُنُ 

يَلللللا أَي َ لللللا الَّلللللِ يَن  َم ُلللللوا أَِعي ُلللللوا ): ائِدددددل  هَ  ِمدددددنْ  عدددددزا  فقدددددالَ  بطاعتِدددددِن 

 َ ُصوَل َوأُوِلي اْْلَْمِر ِمنُكمْ  َللاَّ  أ.هـ ( ۖ َوأَِطيعُوا الرا

: البمددددددرّيِ  الحسددددددنِ  عددددددنِ  : "َوُرِويَ 58وفددددددي نفددددددِس الممدددددددرِ 

 هَائِدددددددُُهمْ  ِلَجددددددْيش   ُطددددددوبَى:  هددددددالَ  ِاْلنفددددددال صددددددورةَ  هَددددددَرأَ  إِذَا َوَكددددددانَ )

 لِِلِ  أَِلدددددددددااءُ  َوُمبَدددددددداَرَزتُُهمْ  صددددددددلاى هللاُ عليددددددددِن وصددددددددلاَم  هللاِ  َرُصددددددددولُ 

 رضددددددوانُ  َوَِددددددَوابُُهمْ  هللاِ  مَّلئكددددددةُ  َوَمدددددددَدُُهمْ  هللاِ  َطاَعددددددةُ  َوِجَهددددددادُُهمْ 

 أ.هـ (تَعَالَى هللاِ 
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 59َوِمددددددددْن كتدددددددداِب الكشددددددددُ  والبيددددددددانُ  الحللللللللاِدق والقالثللللللللوَن 

 هللاُ  رحَمدددددددنُ  القلهدددددداتّيِ  صددددددعيد  اْلزدّيِ  بدددددددنِ  محمدددددددِ  هللاِ  عبدددددددِ  ْلبددددددي

معدددددرِض ِذْكدددددِرِه عدددددْن َمَراتِدددددِ  الَِّلفدددددِة والِلفددددداِء فدددددي  فدددددي تعدددددالى

نُ:     دولةِ    اْلصَّلِ  حيُث ذََكَر المحابةَ بَما نَم 

 هللاِ  عبدددددددُ  وهددددددوَ : عنددددددنُ  هللاُ  َرِضدددددديَ  بكددددددر   أبددددددي يَّلفددددددةِ  "فددددددي

يَ  َعتِيددددد    لدددددنُ  ويقدددددالُ  كعددددد    بدددددنِ  عدددددامرِ  بدددددنِ  عةمدددددانَ  بدددددنُ   َوُصدددددّمِ

يَ   هللا ِ صددددددلاى هللاُ عليددددددِن  رصددددددولَ  َصددددددداقَ  َمددددددنْ  أولُ  ْلنددددددنُ  المدددددددِّ

دددددا وصدددددلامَ   ِمدددددنَ  أَْصدددددلَمَ  َمدددددنْ  أولُ  ...وهوَ .هدددددريش  اْلُمْشدددددِرُكونَ  نُ َكذابَتْددددد لَما

لُ  َعْندددددنُ  هللاُ  َرِضددددديَ  الرجدددددالِ   يديجدددددةُ  النسددددداءِ  مدددددنَ  أَْصدددددلَمَ  َمدددددنْ  وأوا

 حمامدددددةَ  بدددددنُ  بِدددددَّللُ  العبيددددددِ  َوِمدددددنَ  َعْنَهدددددا  هللاُ  َرِضددددديَ  يويلدددددد   بندددددتُ 

 أي  : عندددددددنُ  هللاُ  َرِضددددددديَ  عبدددددددا    ابدددددددنُ  عندددددددنُ  َوُصددددددداِلَ  هللاُ  َرِضددددددديَ 

ا  أولَُهددددمْ  كددددانَ  الندددداِ    بددددنِ  حسددددانَ  هددددولَ  َصددددِمْعتَ  أََمددددا: فقددددالَ  إِْصددددَّلَم 

 صدددددددلاى هللاُ عليدددددددِن وصدددددددلامَ  هللاِ  رصدددددددولِ  َلددددددداِعرِ  اْلنمدددددددارّيِ  ِابدددددددت  

ا هالَ  حيثُ   :ِلْعر 
ا تَذَكاْرتَ  إِذَا  فَعَّلَ  بَِما بَْكر   أَبَا أََياكَ  فَاْذُكرْ   ***  ِِقَة أَِيي ِمنْ  َلْجو 

ِ  بَْعدَ  ***  اــَوأَْعدَلَهَ  اَهاــأَْزكَ  بَِرياةِ الْ  َيْيرَ   فَعََّلَ  بَِما اَهاـــــَوأَْوفَ  النبّي

ا اِ  ـالن وأولُ  *** َمْشَهدُهُ  المحمودُ  الةاانِي َوالةاانِي َصَّلَ  أَْصدَق طر   الر 
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يَ : َوهِيدددددددددلَ      صدددددددددلاى هللاُ عليدددددددددِن  النبددددددددديا  ْلنا  صدددددددددديق ا ُصدددددددددّمِ

دددددا وصدددددلامَ  َُ  المقددددددِ   بيدددددتِ  إلدددددى مكدددددةَ  ِمدددددنْ  بدددددنِ  أُْصدددددِريَ  لَما  فأصدددددب

 َجدددددداُءوا ُِددددددما  الندددددداِ   بعدددددد ُ  َواْرتَددددددابَ  فَددددددأَْعَظُموهُ  الندددددداَ   فددددددأيبرَ 

 محمدددد   هدددالَ  َمدددا بَلَغَدددإلَ  . َمدددا..بكدددر   أبَدددا يَدددا: لدددنُ  فَقَدددالُوا بكدددر   أبدددي إلدددى

 المقدددددِ   بيددددتِ  إلددددى ذََهدددد َ  أنددددنُ  يَددددْزُعمُ  إِناددددنُ  هَددددالُوا: هَدددداَل  َوَمددددا: فقددددالَ 

 هَدددددالَ  إِنْ : عندددددنُ  هللاُ  َرِضددددديَ  بكدددددر   أَبُدددددو . فَقَدددددالَ ..مكدددددةَ  إلدددددى ورجدددددعَ 

بُِرنِددددي إِناددددنُ  وهللاِ  َصدددددََق  فَقَدددددْ  ذَِلددددإلَ  لَُكددددمْ  ِْ  ِمددددنَ  يَِجياُددددنُ  الِبددددرِ  َعددددنِ  لَيُ

هُنُ  نهدددددار   أوْ  ليدددددل   فدددددي واحددددددة   صددددداعة   فدددددي السدددددماءِ   َوُهدددددوَ  فَأَُصددددددِّ

 أ.هـ .هَالَ  فِيَما َصاِدق  

الشدددددديُخ القلهدددددداتي  رحَمددددددنُ هللاُ فددددددي يَّلفددددددِة ويقددددددوُل العَّلامددددددةُ 

دددددابِ  بدددددنِ  عمدددددرَ  يَّلفدددددةِ  "فدددددي: 60الفددددداروقِ   :َعْندددددنُ  هللاُ  َرِضددددديَ  الِطا

ى  عبددددددِ  بدددددنِ  نفيدددددلِ  بدددددنِ  الِطدددددابِ  بدددددنُ  عمدددددرُ  وهدددددوَ   وهدددددوَ  العُدددددزا

يَ : وهيدددددلَ  الفددددداروُق   يَدددددْرضَ  لَدددددمْ  رجدددددَّل   هَتَدددددلَ  ْلندددددنُ  الفددددداروَق  ُصدددددّمِ

 لدددددنُ  دََعدددددا الدددددذي وهدددددوَ .  عليدددددِن وصدددددلامَ صدددددلاى هللاُ  هللاِ  رصدددددولِ  بُِحْكدددددمِ 

 بددددددنِ  بعمددددددرَ  اْلصددددددَّل َ  هللاُ  يُِعددددددزا  أنْ  صددددددلاى هللاُ عليددددددِن وصددددددلامَ  النبددددددي  

 فددددددي الدددددددعوةُ  فَاْصددددددتُِجيبَتِ  هالددددددم   بددددددنِ  جهددددددلِ  بددددددأبِي أوْ  الِطددددددابِ 

 بِدددددددنِ  َونََمدددددددرَ  الدددددددديَن  بدددددددنِ  هللاُ  فَدددددددأَْ َهرَ  عندددددددنُ  هللاُ  َرِضدددددددىَ  عمدددددددرَ 

  الفتددددو َ  َُ تَ الددددذي فَدددد وهددددوَ .. .المبددددينَ  الحدددد ا  بددددنِ  َوأََعددددزا  المسددددلميَن 

 فاهددددددةَ  دا َصدددددد  وَ ى الدددددددينَ وا هَدددددد  وَ اْلصددددددَّل َ  رَ َهدددددد ْ أَ   وَ رَ ْفددددددالكُ  اتَ َمددددددأَ وَ 

 َُ تَ فَددددددد  وَ ينَ مِ لِ ْسدددددددمُ الْ  ارَ نَدددددددى مَ لادددددددوعَ  الددددددددواوينَ  نِ ينِدددددددوِ دْ تَ بِ  المسدددددددلمينَ 

 انَ تَ ْسددددددددصجِ ان  وَ َمدددددددكرْ ان  وَ اَصدددددددرَ يُ    وَ ارِ فَدددددددد َّلدَ بِدددددددوَ  نِ يْ اهَ رَ ِعدددددددالْ 

ى تادددددددان  حَ يَجدددددددبِ رَ ذْ وأ رَ ْمدددددددمِ   وَ الشدددددددا ِ  ان  وبدددددددَّلدَ رَ مْكددددددد يدددددددعَ مِ جَ وَ 
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 اْلوِددددددانِ  ةُ دَ بَددددددعَ  تْ لاددددددذَ   وَ واْلصددددددَّل ِ  اْليمددددددانِ  أهددددددلِ  كلمددددددةُ  تْ لَددددددعَ 

 .النيرانِ  بيوتُ  تْ مَ دِّ هُ   وَ واْلصنا ِ 

 بكتدددددددابِ  ذَ َيددددددد  وأَ والنفددددددداقِ  الددددددددعارةِ  علدددددددى أهدددددددلِ  دا تَ اْلدددددددوَ     

 عَ بَددددددددداتا وَ   هللاِ  رصدددددددددولِ  ى بسدددددددددنةِ دَ تَددددددددداهْ   وَ هللاِ  مِ ْكدددددددددحُ بِ  مَ َكدددددددددحَ   وَ هللاِ 

  هللاِ  فددددددرائ َ  ضَ رَ فَددددددوَ   هللاُ  نُ َمددددددحِ رَ  المدددددددي ِ  أبددددددي بكددددددر   طريدددددد َ 

 نَ ِمددددد ل  ُجدددددرَ  ةِ لَدددددزِ نْ مَ بِ  نِ تِددددديْ بَ  وأهدددددلَ  نُ نفَسددددد لَ زَ ْندددددأَ وَ   هللاِ  حددددددودَ  وأهدددددا َ 

 ا. ا  يْ لَ  مْ هِ يْ لَ عَ  يجوزُ   َ وَ  ء  يْ شَ بِ  عليهمْ  رُ ِِ أْ تَ سْ يَ   َ  المسلمينَ 

 أوْ  ل  اِمدددددددعَ  نْ ِمدددددد ىكَ تَ ْشددددددديُ   َ   وَ ينَ مِ لِ ْسددددددمُ الْ  ارَ يَددددددديِ  لُ مِ عْ تَ ْسدددددديَ     

 فددددددددي العدددددددددلِ  والبعيدددددددددَ  القريدددددددد َ  لَ عَددددددددجَ   فَ نُ لَددددددددزَ عَ   ا إِ  ة  يبَددددددددي رِ ذِ 

 ونَ دُ اِمدددددحَ  لدددددنُ    والم مندددددونَ بدددددثَ لْ يَ  أنْ  هللاُ  ا لددددداءَ َمددددد بدددددثَ لَ   فَ صدددددواء  

 نَ وْ رَ يَددددددد   و َ نِ ِلدددددددمَ عَ  نْ ِمددددددد شددددددديء  ب ونَ ابُ تَدددددددرْ يَ     َ ونَ اُضدددددددرَ  وعندددددددنُ 

 مدددددنْ  نُ طاعتَددددد أنا  ونَ ُمدددددلَ عْ   يَ نِ لطاعتِددددد ينَ نِ عِ ذْ   ُمدددددونَ ب دددددحِ مدددددا يُ  إ ا  مندددددنُ 

 أَِطيعُدددددوا مَمنُدددددوا الادددددِذينَ  أَي َهدددددا يَدددددا) :ل  ائِدددددهَ  نْ ِمددددد عدددددزا  . هدددددالَ هللاِ  طاعدددددةِ 

 َ ُصولَ  َوأَِطيعُوا َّللاا  .  ( َِمنُكمْ  اْْلَْمرِ  َوأُوِلي الرا

دددددددلَ فَ      علدددددددى  بالشدددددددهادةِ  هللاُ  نُ َمدددددددرَ كْ أَ  ا لديدددددددنِ َمددددددد هللاُ  ا ايتدددددددارَ ما

 لددددددعبةَ  بددددددنِ  المغيددددددرةِ  َّل ِ فيددددددروز ُغدددددد أبددددددي ل لدددددد ةَ  هللاِ  وِّ دُ َعدددددد يْ دَ يَدددددد

 هللاُ  يَ ِضدددددرَ  الَ قَددددد. فَ نُ حولَددددد ونَ ُكدددددبْ يَ  الندددددا ُ  لَ عَدددددجَ   فَ نُ نَدددددعَ   طَ الةقفدددددّيِ 

 !! وكددددددانَ الفتنددددددةَ  كَ دِ ْعددددددبَ  مددددددنْ  وا: نِددددددا ُ   هددددددالُ مْ يكُ ِكددددددبْ ا يُ : َمددددددعنددددددنُ 

   وكددددددددانَ الفتنددددددددةَ  مُ هُ رَ ذا صددددددددلاى هللاُ عليددددددددِن وصددددددددلاَم َحدددددددد هللاِ  رصددددددددولُ 

 د  َلدددددأَ  وَ ُهددددد نْ َمددددد مْ يكُ : )فِدددددصدددددلاى هللاُ عليدددددِن وصدددددلاَم يقدددددولُ  هللاِ  ولُ رصددددد

 أ.هـ (.الِ جا الدا  نَ ي مِ تِ ما ى أُ لَ عَ 
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َويَقُدددددددددوُل العَّلامدددددددددةُ القلهددددددددداتي  
َرِحَمدددددددددنُ هللاُ تعدددددددددالَى فدددددددددي   61

َي عمدددددُر بدددددُن الِطددددداِب رضدددددَي هللاُ  دددددا: "ومندددددنُ ُصدددددّمِ الفددددداروِق أيض 

َصددددددِمْعُت  :يَن الحددددددّ ِ والباطددددددِل. ويُقددددددالُ عنددددددنُ الفدددددداروَق ِلتَْفِريِقددددددِن بدددددد

فرهددددددددداَن الفرهدددددددددداِن فددددددددددي الفرهدددددددددداِن  فَالفرهدددددددددداُن اْلوُل أرادَ بددددددددددِن 

التفريددددددَ   والةدددددداني يجمددددددُع تَْفِريق ددددددا مددددددَن الندددددداِ  هددددددَو الجماعددددددةُ  

ُق بددددديَن الليدددددِل  دددددَحَر فُْرهَان دددددا يُفَدددددّرِ َي السا دددددَحُر. َوهِيدددددَل ُصدددددّمِ والةالدددددُث السا

 والنهاِر. أ.هـ

َصددددددابَِة   ِ  َوالقَّالثللللللوَن القَّللللللا وِمددددددْن كتدددددداِب اْلَكْشددددددُ  َعددددددِن اْْلِ

ِلْلعََّلاَمدددددِة الشددددديخِ محمدددددِد بدددددِن لدددددامس  البطالدددددّيِ َرِحَمدددددنُ هللاُ تعدددددالَى 

دددددنُ: "يُدددددْرَوى دددددا أندددددنُ  َمدددددا نَم   ِمدددددنَ  النهدددددروانِ  فدددددي القتدددددالُ  اْلدددددتََحمَ  لَما

 فََسددددِمعَنُ  ةِ العقيمدددد أبددددو َوَمعَددددنُ  َواهِدددد    َوَعِلددددي   اْلصدددديلِ  إلددددى الغددددداةِ 

 يَددددددددْو َ  اْلَجَمددددددددلِ  َوأَْصددددددددَحابَ  الدددددددددارِ  ْلصددددددددحابَ  ُكْنددددددددتُمْ  إِنْ : يقددددددددولُ 

 إذَا القددددددرمنِ  َوأَْصددددددَحابَ  صددددددفينَ  يَددددددْو َ  صددددددفينَ  َوأَْصددددددَحابَ  اْلَجَمددددددلِ 

 فََضددددددَربَ  إِذَْن  نَْحددددددنُ  فَِفدددددديمَ : العقيمددددددةِ  أبددددددو فقددددددالَ  القددددددرمُن. تُِلدددددديَ 

 عبددددا    ابددددنِ  َوَعددددنِ  هُتِددددَل. حتددددى معهددددمْ  فقاتَددددلَ  بددددالقو ِ  َولَِحدددد َ  فَْرَصددددنُ 

َنِي: هدددددالَ   إلدددددى وعلدددددي   أَنَدددددا تحولدددددتُ : هَدددددالَ  َعِلدددددّي   َمدددددْولَى همبدددددر   َحددددددِا

 يُْبِكيدددددإَل  َمدددددا: فقلدددددتُ  يَْبِكدددددي  َطدددددِويَّل   فَاْنَكددددد ا  القتددددداِل  بَْعددددددَ  النهدددددرِ 

اَءَهدددددا! اْلمدددددةِ  هدددددذهِ  ييدددددارَ  ُهنَدددددا َهدددددا َصدددددَرْعنَا َوْيَحدددددإَل!: فقدددددالَ   َوهُرا

 اْلُحَمددددددددْينِ  َوَعددددددددنِ " 62."َطددددددددِويَّل   فَبََكددددددددى فَاْبددددددددإلِ  َوهللاِ  إِيْ : فَقُْلددددددددتُ 

 أبُددددو أصددددابَ  السددددبيَل  النهددددرِ  أهددددلُ  أصددددابَ : هددددالَ  عبددددا    ابددددنِ  عددددنِ 

 فَإِنادددددنُ  هَدددددتِْلِهْم  مدددددنْ  تَدددددابَ  علي دددددا أَنا  َويَْبددددددُو :هُْلدددددتُ  63"السدددددبيلَ  بدددددَّلل  
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ُا   فدددددي ُرنَددددداَغيْ  يَْرِويدددددنِ  بمدددددا ِعْبدددددَرةَ  و َ  توبدددددة   والندددددد ُ  نَدَُمدددددنُ  َصددددد

دددددا ذلدددددإَل   أََيدددددذُوا الدددددذينَ  أُميدددددةَ  َوِلبَنِدددددي لمعاويدددددةَ  اْلمدددددرُ  اْصدددددتَقَرا  َولَما

دددددا َغْيدددددرِ  عدددددنْ  المسدددددلمينَ  إمامدددددةَ   المسدددددلميَن  مدددددنَ  َمُشدددددوَرة   َو َ  ِرض 

 َوَحددددداَربُوُهمْ  أُميدددددةَ  بَنِدددددي علدددددى نَقَُمدددددوا الدددددذينَ  ِمدددددنَ  اْلباضددددديةُ  كدددددانَ 

 أ.هـ.المنكرَ  َوأَْنَكُروا

دددددددلَِ   الثُلللللللوَن القاللللللللُ  والق ِمدددددددْن كتددددددداِب )ِمدددددددْن َرَوائِدددددددعِ السا

دددددداِلُِ  الما
ددددددنُ: 64 ( للشدددددديخِ ناصددددددِر بددددددِن صددددددليماَن السددددددابعّيِ َمددددددا نَم 

"َرِحَمدددددإَل هللاُ يَدددددا أَِميدددددَر اْلُمدددددْ منيَن  هددددداَل أبُدددددو المددددد ِِر المدددددلُت بدددددُن 

: َوبَلَغَنَدددددا عدددددْن أُبَدددددّيِ ْبدددددِن َكْعددددد   َرِحَمدددددنُ هللاُ أَنا ُعَمدددددَر بدددددَن  يمددددديس 

دددددا دََيدددددَل إلدددددى أُبَدددددّي  الِ طددددداِب َرِحَمدددددنُ هللاُ َياَصدددددَم َرُجدددددَّل  إليدددددِن  فَلَما

َطدددددَرَ  إِلَدددددى عمدددددَر الوصدددددادةَ ِليَْقعُددددددَ عليَهدددددا  فقددددداَل عمدددددُر: هدددددذا أوُل 

ُجدددددوِرَك  َوهَعَددددددَ فدددددي موضدددددعِ الِمدددددِم  فَنَدددددَزَل الرجدددددُل إلدددددى يمددددديِن 

َضدددددى ُعَمدددددُر ُعَمدددددَر  فََحَمدددددَل أُبَدددددي  علدددددى عمدددددَر اليمددددديَن  فََحلَفَدددددنُ َومَ 

 في اْليَِميِن" أ.هـ

حكايددددددة  عددددددِن الفدددددداروِق َرِضددددددَي هللاُ  65َوِمددددددْن نَْفددددددِس اْلِكتَددددددابِ 

"هدددددداَل أبُددددددو المدددددد ِِر: َوهَددددددْد بَلَغَنَددددددا أنا عمددددددَر بددددددَن الِطدددددداِب عنددددددنُ: 

َرِحَمددددنُ هللاُ  أَناددددنُ َكدددداَن بَْينَددددنُ َوبَددددْيَن َصددددِدي   لددددنُ ُمَهددددادَاة  ِمددددْن هَْبددددِل أْن 

دددددا َوِلدددددَي أمدددددَر النددددداِ  أَْهددددددَى إليدددددِن صدددددديقُنُ  يَِلدددددَي أْمدددددرَ  النددددداِ   فَلَما

هديدددددة   فََرداَهدددددا عليدددددِن عمدددددُر  فَقَددددداَل َصدددددِديقُنُ: أََ نَْندددددَت أَنِّدددددي َطِمْعدددددُت 

 َ  َولَِكددددددْن  :بُِسددددددْلَطانإَِل يَددددددا عمددددددر ُ ! هدددددداَل لددددددنُ عمددددددُر رحمددددددنُ هللاُ 

 َحدََث َما تَْعِرُ " أ.هـ
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 66اِب العقيددددددددددةُ الوهبيدددددددددةُ ِمدددددددددْن كتددددددددد ال ابلللللللللُك والقالثلللللللللوَن 

للعَّلامدددددِة الشددددديخِ ناصدددددِر بدددددِن صدددددالِم بدددددِن عدددددديم  الرواحدددددّيِ َرِحَمدددددنُ 

ددددددنُ: "الحمدددددددُ هللِ واجددددددِ  الوجددددددوِد  َمتِددددددِن َمددددددا نَم  هللاُ  هدددددداَل فددددددي ُمقَدِّ

لذاتِددددددِن  اْلُمقَددددددداِ  عددددددِن المشددددددابهِة فددددددي ذاتِددددددِن وأصددددددمائِِن وأفعاِلدددددددِن 

ا محمددددددددد  رصددددددددوِلِن ويدددددددداتِم وصددددددددفاتِِن  َوَصددددددددلاى هللاُ علددددددددى صدددددددديِدنَ

ُرُصددددددِلِن َوأَْكَمددددددِل مِلوهاتِددددددِن  َوَصددددددلاَم عليددددددِن ومِلددددددِن َوَصددددددْحبِِن وأو ِدِه 

 وزوجاتِِن.." أ.هـ

ِمددددددْن كتدددددداِب اْلمامددددددةُ عندددددددَ اْلباضدددددديِة  الخللللللامُش والقالثللللللوَن 

 67بَدددددْيَن النظريدددددِة والتطبيدددددِ  مقارندددددة مدددددَع أهدددددِل السدددددنِة والجماعدددددةِ 

ددددددنُ: " َطبِيعَددددددةُ لبكيددددددِر بددددددِن بلحدددددداج يَقُددددددول ُ  تحددددددَت عْنددددددَوان َمددددددا نَم 

اْلمامددددددِة عندددددددَ اْلباضدددددديِة إنا اْلباضدددددديةَ ِمددددددَن اْلِفددددددَرِق اْلصددددددَّلميِة 

التددددددددي تَأُْيددددددددذُ بطريددددددددِ  ا يتيدددددددداِر وا نتِدددددددداِب الُحددددددددّرِ ْلِبدددددددداِت 

ددددددُرجِ اْلباضدددددديةُ فددددددي تَْطبِيقَدددددداتِِهُم السياصدددددديِة عددددددْن  ِْ اْلمامددددددِة ولددددددْم يَ

:  ُطُرق  َِّلِة 

دددددا طريددددد ُ "   ا يتيددددداِر الُحدددددّرِ َكَمدددددا وهدددددَع فدددددي ايتيددددداِر أبدددددي إِما

بكددددددر   أَْو با صددددددتَِّلِ  كاصددددددتَِّلِ  أبددددددي بكددددددر  لعمددددددَر  والةالةددددددةُ 

هدددددَي إحالدددددةُ ا يتيددددداِر علدددددى مجلدددددِس لدددددورى َوْفدددددَ  أصدددددلوِب عمدددددَر 

 "  أ.هـ. بِن الِطابِ 
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َوِمددددددددَن الكتدددددددداِب الرائددددددددعِ بِعُْنددددددددَواِن  السللللللللادُر والقالثللللللللوَن 

للباحدددددِث أحمددددددَ بدددددِن  68ريعِ ِعْنددددددَ اْلباضددددديةِ اصدددددتقَّلُل السدددددنِة بالتشددددد

َمدددددِة الكتددددداِب مدددددا  صدددددالِم بدددددِن موصدددددى الِروصدددددّيِ  يَقُدددددوُل فدددددي ُمقَدِّ

ددددددددنُ:" الحمدددددددددُ هللِ َرّبِ العددددددددالميَن  والمددددددددَّلةُ والسددددددددَّلُ  علددددددددى  نَم 

صددددديِد المرصدددددليَن  َوَعلدددددى مِلدددددِن وصدددددحبِِن وَمدددددْن صددددداَر علدددددى دَْربِدددددِن 

 .." أ.هـَواْهتَفَى أَِرهُ إلى يوِ  الدينِ 

ِمددددددْن كتدددددداِب َلددددددْرُ  غايددددددِة المددددددراِد فددددددي  السللللللابُك َوالقاَلثُللللللوَن 

ِلَشدددددداِرِحَها صدددددددماحِة الشدددددديخِ أحمددددددددَ بددددددِن حمدددددددد   69نظددددددِم ا عتقدددددددادِ 

ددددددنُ: "  الِليلددددددّيِ َحِفَظددددددنُ هللاُ  يَقُددددددوُل فددددددي تَْمِهيددددددِد الكتدددددداِب مددددددا نَم 

هَدددددَرَن وألدددددهدُ أنا محمدددددد ا عبددددددُهُ ورصدددددولُنُ  اْيتَدددددتََم بدددددِن رصدددددا تِِن  وَ 

ددددددنُ بددددددِن علددددددى جميددددددعِ  فَنُ بَِمددددددا ايتما دَْعَوتَددددددنُ بِددددددأَعظِم مياتِددددددِن  َوَلددددددرا

مِلوهاتِددددددددددِن.... صددددددددددلواُت هللاِ وصددددددددددَّلُمنُ عليددددددددددِن  وعلددددددددددى مِلددددددددددِن 

وأصدددددحابِِن  وعلدددددى جميدددددعِ أتباِعدددددِن فدددددي منهددددداجِ الحدددددّ ِ والحقيقددددددِة 

 الذيَن اْصتَقَاُموا على صواِء الطريقِة إلى يوِ  الديِن" أ.هـ

هددددددداَل َصدددددددَماَحتُنُ َحِفَظدددددددنُ هللاُ عنددددددددَ  70نفدددددددِس الكتدددددددابِ وفدددددددي 

 َلْرِحِن للبيِت: 

 واآلُل والمحُ  َما كاَن الُهدَى علَما ** يَْهِدي بِن هللاُ للِيراِت َمْن َعقََّلَ 

التاْعِريدددددددددُ  فدددددددددي )اآلل( للعهدددددددددِد  والمدددددددددرادُ بهدددددددددْم مُل نَبِيِّنَدددددددددا 

ِء جميدددددُع أتباِعدددددِن  صدددددلاى هللاُ عليدددددِن وصدددددلاَم  وهدددددْم فدددددي مقددددداِ  الددددددعا
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باضية من الصحابة    الصحابـــة    موقف الإ
 

صددددددواء  كددددددانُوا ِمددددددْن هرابتِددددددِن أْو ِمددددددن غيددددددِرِهم كَمددددددا هدددددداَل صدددددداحُ  

 لمِس العلوِ : 

 َربِ ـــــوداِن َواْلعَ ــِن *** ِمَن اْلعاجِم َوالســـمُل النبّيِ ُهْم أتباعُ ِملاتِ 

 نُ***َصلاى المملِّي على الغاِوي أبِي لََه ِ ـــلَْو لْم يَُكْن ملُنُ إ ا هََرابَتَ 

ْيددددددَ  فددددددي أنا ديددددددوَل أتباِعددددددِن مددددددْن هرابتِددددددِن فددددددي هددددددذا و َ رَ 

دددددْح ( اْصدددددُم َجْمدددددع  َواِحددددددُهُ َصددددداِح    وهدددددْم  ديدددددول  أَْولَدددددي. )والما

فُوا بلقددددداِء النبدددددّيِ صددددددلاى هللاُ عليدددددِن وصدددددلاَم وهددددددْم  ُهنَدددددا الدددددذيَن تََشددددددرا

 ُمْ ِمنُوَن بِِرَصالَتِِن" أ.هـ

 71لنبويدددددددددةُ ِمدددددددددْن كتددددددددداِب السددددددددديرةُ ا القلللللللللامُن والقالثلللللللللوَن 

دددددد  الكتددددداُب  للددددددكتوِر راِجدددددُ عْبدددددد الحميدددددِد والددددددكتوِر ماِجدددددد محما

ُ  فددددددي معهددددددِد ا صددددددتقامِة اْلصددددددَّلميِة بزْنجبدددددداَر  جمعيددددددِة  –يُدددددددَرا

دددددنُ: "تَدددددْذُكُر ُكتُدددددُ  السددددديرةِ  ا صدددددتقامِة التنزانيدددددِة  جددددداَء فيدددددِن َمدددددا نَم 

نا أوَل أنا أوَل َمددددددْن أصددددددلَم مددددددَن النسدددددداِء يديجددددددةُ بنددددددُت يويلددددددد   َوأَ 

َمدددددْن أصدددددلَم مدددددَن الرجددددداِل أبدددددو بكدددددر  المدددددديُ   َوَمدددددْن أَْصدددددلََم ِمدددددَن 

المددددددبياِن علددددددي  بددددددُن أَبِددددددي طالدددددد    َوِمددددددَن المددددددواِلي زيدددددددُ بددددددُن 

حارِددددةَ  وفددددي هددددذِه الفتددددرةِ أصددددلَم علددددى يددددِد أبددددي بكددددر  عةمدددداُن بددددُن 

عفددددددداَن  وطلحدددددددةُ بدددددددُن عبيدددددددِد هللاِ  وصدددددددعدُ بدددددددُن أبدددددددي وهددددددداص   

واِ   وعبددددددُ الدددددرحمُن بدددددُن عدددددو    وجددددداَء بِِهدددددْم والزبيدددددُر بدددددُن العددددد

إلدددددددى رصدددددددوِل هللاِ صدددددددلاى هللاُ عليدددددددِن وصدددددددلاَم  فَدددددددأَْعلَنُوا إِْصدددددددَّلََمُهْم 

 َواْصتََجابُوا هللِ َوَرُصوِلِن.
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َوتَدددددددددْذُكُر ُكتُدددددددددُ  السددددددددديرةِ أنا أوَل َمدددددددددِن اْصدددددددددتََجاَب لددددددددددعوةِ 

عددددداِص َوَزْوُجدددددنُ رصدددددوِل هللاِ صدددددلاى هللاُ عليدددددِن وصدددددلاَم صدددددعيدُ ْبدددددُن ال

فاطمددددددةُ بنددددددُت الِطدددددداِب وعةمدددددداُن بددددددُن مظعددددددون  َوأََيددددددواهُ هُدامددددددةُ 

وعبدددددُ هللاِ وأبددددو عبيدددددةَ عددددامُر بددددُن الجددددرا ِ وأبُددددو صددددلمةَ بددددُن عبددددِد 

اْلصددددددِد  واْلرهددددددُم بددددددُن أبددددددي اْلرهددددددِم  وأصددددددماُء بنددددددُت أبددددددي بكددددددر   

 َوَيباددددددداُب بدددددددُن اْلرّتِ وبِدددددددَّلُل بدددددددُن ربدددددددا    َوُصدددددددَهْي   الرومدددددددي  

نُ ُصَمياةُ َوَغْيُرُهْم. اُر بُن ياصر   وأم   َوَعما

وعليددددددِن فددددددإنا اْللددددددراهةَ اْلولَددددددى لإلصددددددَّلِ  هددددددْد َلددددددعاْت مددددددْن 

بيددددددِت النبددددددوةِ بيددددددِت رصددددددوِل هللاِ صددددددلاى هللاُ عليددددددِن وصددددددلاَم  حيددددددُث 

كاندددددْت يديجدددددةُ أوَل َمدددددْن أَْصدددددلََم  وكاندددددْت أُْصدددددَرتُنُ صدددددلاى هللاُ عليدددددِن 

يديجدددددةُ الزوجدددددةُ الوفيدددددةُ  وزيدددددد   :ْصدددددَرة  فدددددي اْلصدددددَّل ِ وصدددددلاَم أوَل أُ 

َمددددددددْولَى رصددددددددوِل هللاِ صددددددددلاى هللاُ عليددددددددِن وصددددددددلاَم  َوَعِلددددددددي  َصددددددددِفي  

دددددِن  َرُصدددددوِل هللاِ الدددددذي كددددداَن لدددددنُ َلدددددَرُ  العددددديِش فدددددي بيدددددِت ابدددددِن َعّمِ

 صلاى هللاُ عليِن وصلاَم".أ.هـ

وكدددددددِ  ِمدددددددْن كتددددددداِب اْلباضددددددديةُ فدددددددي م التا لللللللُك والقالثلللللللوَن 

التدددددداريُِ 
ددددددر  هدددددداَل تحددددددَت  72 للعَّلامددددددِة الشدددددديخِ علددددددّيِ يحيَددددددى معما

عندددددواِن َمتَدددددى بَددددددَأَِت المدددددذاهُ  اْلصدددددَّلميةُ   هددددداَل رحَمدددددنُ هللاُ مدددددا 

ِمدددددددددينَ  دددددددددنُ: "َصدددددددددأَلَنِي أحددددددددددُ المتعلِّ هدددددددددْل بَددددددددددَأَِت المدددددددددذاهُ   :نَم 

اْلصددددددددَّلميةُ فددددددددي زمددددددددِن رصددددددددوِل هللاِ صددددددددلاى هللاُ عليددددددددِن وصددددددددلاَم  

ُت فددددددي بددددددادِر اْلمددددددِر كيددددددَ  يجددددددوُل هددددددذا السدددددد اُل فددددددي َوَعِجْبدددددد

دددددددْرُت بالموضدددددددوعِ َ نَْندددددددُت   –يددددددداطِر ُمدددددددْ ِمن   ولكدددددددْن ِعْنددددددددََما فَكا

أنا السدددددائَل ُرباَمدددددا  –وإْن كددددداَن الظدددددن   َ يُْغنِدددددي عدددددِن الحدددددّ ِ لددددديا ا 
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رضددددددددواُن هللاِ  –فَِهددددددددَم هددددددددذا ِمددددددددن مناهشدددددددداِت بعددددددددِ  المددددددددحابِة 

ى هللاُ عليددددددددِن وصددددددددلاَم َوُمددددددددَراَجعَتِِهْم لرصددددددددوِل هللاِ صددددددددلا  –علدددددددديهْم 

 لَنُ..." أ.هـ

ددددداِت ا عتقدددددادِ  ا َْ بَ ُلللللوَن  للعَّلامدددددِة  73ِمدددددن كتددددداِب لدددددرُ  ُمهما

الشددددديخِ الفقيدددددِن صددددديِ  بدددددِن ناصدددددِر بدددددِن بدددددِن صدددددليماَن الِروصدددددّيِ 

ددددا علددددي  بددددُن أبددددي طالدددد   فددددإنا و يتَددددنُ  ددددنُ: " وأما َرِحَمددددنُ هللاُ َمددددا نَم 

َحدددددد    َحْيددددددُث اْنعَقَدددددددَ اْلجمدددددداُع مددددددَن المددددددحابِة عليَهددددددا: وإمامتَددددددنُ 

ددددددا علددددددي  بددددددُن أبددددددي طالدددددد  ....الخ  اْيتُِلددددددَ  فددددددي اصددددددِم أبددددددي  وأما

طالدددددددد    فَِقيددددددددَل: إِناددددددددنُ عبدددددددددُ َمنَددددددددا    وهيددددددددَل: ِعْمددددددددَراُن  واْلوُل 

ُ   والةددددددداني فدددددددي ِلدددددددْعِر الموصدددددددوّيِ  و يتُدددددددنُ أَيْ  إِْمَرتُدددددددنُ   :أََصددددددد

تَقَد ُمدددددنُ علدددددى النددددداِ  فدددددي اْلمدددددِر َوالناْهددددديِ بَِمَمددددداِلُِ  :َوإَِماَمتُدددددنُ أيْ 

َحددددد    ْلنادددددنُ أهدددددل  للَِّلفدددددِة لسدددددابقتِِن وبَّلئِدددددِن  –اْلصدددددَّلِ  َكَمدددددا تَقَدددددداَ  

َُ ييبدددددَر   دددددة   َكبَدددددْدر  وأُُحدددددد  وغيِرِهَمدددددا  وإنادددددنُ اْفتَدددددتَ فدددددي مدددددواطَن َجما

 أنددددددنُ لددددددْم يَْعبُددددددْد واجتهدددددددَ فددددددي اْلصددددددَّلِ  أيا اجتهدددددداد   ْلَناددددددنُ ُرِويَ 

ا هَدددددط  ْلنادددددنُ تََربادددددى فدددددي ِحْجدددددِر رصدددددوِل هللاِ صدددددلاى هللاُ عليدددددِن  َصدددددنَم 

ددددددْبيَاِن  َكددددددذَا َرَوى  :وصددددددلاَم  وْلناددددددنُ هِيددددددلَ  أوُل َمددددددْن أَْصددددددلََم ِمددددددَن الّمِ

ددددددُ  ِمددددددْن هددددددذا  ْلنا الرصددددددوَل صددددددلاى هللاُ عليددددددِن  هَْوُمنَددددددا  َوأَنَددددددا أَتَعَجا

دددددد   بِدَْعَوتِددددددِن المددددددبياَن  إِ ا أْن يكددددددوَن ذلددددددإَل  وصددددددلاَم لددددددْم يَُكددددددنْ  ُِ يَ

ا   مددددددْن يموصددددددياِت علددددددّي   َوإِ ا فَددددددأَبُو بَْكددددددر  أوُل الندددددداِ  إصددددددَّلم 

وكددددداَن أعلدددددَم المدددددحابِة فدددددي القضددددداِء  لشدددددهادةِ رصدددددوِل هللاِ صدددددلاى 

"أَْهَضددددداُكْم َعِلدددددي  ". وْلنادددددنُ  :هللاُ عليدددددِن وصدددددلاَم بدددددذلإَل لدددددنُ  فإنادددددنُ هدددددالَ 
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باضية من الصحابة    الصحابـــة    موقف الإ
 

َزْوُج البتددددددددوِل فاطمددددددددةَ عليهددددددددا السددددددددَّلُ   وْلناددددددددنُ كدددددددداَن أزهدددددددددَ 

 المحابِة  وَكفَاهُ فَْضَّل  َوَلَرف ا ميةُ المباهلِة..." أ.هـ.

ِمدددددددددْن كتددددددددداِب هددددددددداموُ  الشدددددددددريعِة  الحلللللللللاِدق وا  ب لللللللللوَن 

الَحدددددددداِوي ُطُرهََهددددددددا اْلَوِصدددددددديعَة
للعَّلامددددددددِة الشدددددددديخِ جميددددددددِل بددددددددِت  74

دددددددنُ: "َوُرِوَي عدددددددْن يمددددددديس  السدددددددعدّيِ َرِحَمدددددددنُ هللاُ   يَقُدددددددوُل مدددددددا نَم 

أميدددددددِر المددددددد منيَن علدددددددّيِ بدددددددِن أبدددددددي طالددددددد   رضدددددددواُن هللاِ عليدددددددِن 

 إلى ِواِب َربَِّها نَاِ َرة ..."..أ.هـ :وصَّلُمنُ  أنانُ هاَل ما معناهُ 

للعَّلامددددددِة أبِددددددي  75ِمددددددن كتدددددداِب اْلنسددددددابُ  القللللللا ِ  وا  ب ُللللللوَن 

مدددددددحارّيِ  يَقُدددددددوُل عدددددددِن المندددددددذِر صدددددددلمةَ بدددددددِن مسدددددددلم  العدددددددوتبّيِ ال

دددددنُ: "وكددددداَن َمدددددَع علدددددّيِ  اْللدددددتِر النِعدددددّيِ َرِضدددددَي هللاُ عندددددنُ َمدددددا نَم 

َهددددا  وفددددي يددددِدِه َرايَتُددددنُ  وهددددَو  بددددِن أبددددي طالدددد   فددددي صددددائِر ُحُروبِددددِن ُكلِّ

الددددذي يددددوَ  َرفَددددَع معاويددددةُ بددددُن أبددددي صددددفياَن الممدددداحَ  كانددددْت َمعَددددنُ 

 عننُ..." أ.هـ. رايةُ علّيِ بِن أبي طال   َرِضَي هللاُ 

ِمددددددددْن كتدددددددداِب الفكددددددددُر العقدددددددددي  عندددددددددَ  القاِلللللللللُ  وا  ب للللللللوَن 

اْلباضدددددديِة حتاددددددى نهايددددددِة القددددددرِن الةالددددددِث الهجددددددرّيِ 
ددددددنُ:   76 َمددددددا نَم 

"بَْعددددددَ فِتْنَدددددِة الِليفدددددِة عةمددددداَن بدددددِن عفددددداَن الِليفدددددِة الرالدددددِد الةالدددددِث 

أبددددددي َرِضددددددَي هللاُ عنددددددنُ  اْجتََمددددددَع الندددددداُ  علددددددى يَّلفددددددِة علددددددّيِ بددددددِن 

هدددددـ  فَمدددددداَرْت َطاَعتُددددددنُ علددددددى  35طالددددد   َرِضددددددَي هللاُ عنددددددنُ صددددددنةَ 

اْلمدددددِة واجبدددددة  َوإَِماَمتُدددددنُ لَُهدددددْم  ِزَمدددددة   َوإِِْدددددَر فاجعدددددِة َمْقتَدددددِل عةمددددداَن 

بدددددِن عفددددداَن بَدددددَرَز بعدددددُ  المدددددحابِة َرِضدددددَي هللاُ َعدددددْنُهْم يَْسدددددتَْعِجلُوَن 
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باضية من الصحابة    الصحابـــة    موقف الإ
 

تَلَتِددددددِن وإهامددددددِة علي ددددددا بالمطالبددددددِة بِدددددددَِ  عةمدددددداَن والقمدددددداِص ِمددددددن هَ 

 الحدوِد كَما أمَر هللاُ... " أ.هـ .

هللاِ العزيددددددِز  كتددددددابِ ِمددددددن كتدددددداِب تفسدددددديُر  ال ابللللللُك وا  ب ُللللللوَن 

ددددنُ: "ذََكددددُروا  للشدددديخِ هددددوِد بددددِن محكددددم  الهددددوارّيِ رحَمددددنُ هللاُ َمددددا نَم 

عددددْن عةمدددداَن بددددِن عفدددداَن رضددددَي هللاُ عنددددنُ  أناددددنُ هدددداَل: هدددداَل رصددددوُل 

 عليدددددددددِن وصدددددددددلاَم:  َ يَِحدددددددددل  دُ  اْمدددددددددِرر  ُمْسدددددددددِلم  إِ ا هللاِ صدددددددددلاى هللاُ 

ددددد ا   ددددا ُمتَعَّمِ بِإِْحدددددَى َِددددََّلث   َرُجددددل  َكفَددددَر بعدددددَ إصددددَّلِمِن  أَْو هَتَددددَل نَْفس 

". وهدددددداَل الشدددددديُخ الددددددراوي فددددددي نفددددددِس  77أَْو َزنَددددددى بعدددددددَ إحمددددددانِنِ 

: "ذََكددددددُروا عددددددْن علددددددّيِ بددددددِن أبددددددي طالدددددد   َرِضددددددَي هللاُ 78الممدددددددرِ 

نُ هددددداَل: كددددداَن رصدددددوُل هللاِ صدددددلاى هللاُ عليدددددِن وصدددددلاَم يقدددددوُل: َمدددددْن عنددددد

بَنَددددى َمْسددددِجد ا ِمددددْن َماِلددددن بَنَددددى هللاُ لددددنُ بَْيت ددددا فددددي الجنددددِة  َوإِناَمددددا يَتَقَباددددُل 

 هللاُ ِمَن اْلُمتاِقيَن.." أ.هـ.

ي   الخلللللللللامُش وا  ب ُلللللللللوَن  ِمدددددددددْن كتددددددددداِب الكوكدددددددددُ  الدددددددددد ّرِ

والجدددددددوهُر البدددددددري  
شددددددديخِ عبدددددددِد هللاِ الحضدددددددرمّيِ المدددددددحارّيِ لل 79

دددددنُ: "َمْسدددددأَلَة   َوذُِكدددددَر لَنَدددددا أَنا َعِلددددديا بدددددَن أبدددددي طالددددد    –هددددداَل َمدددددا نَم 

رضدددددَي هللاُ عندددددنُ وجدددددابَر بدددددَن زيدددددد  َرِضدددددَي هللاُ عندددددنُ َحَكَمدددددا فدددددي 

ددددددْ  إِ ا ِلَزْوِجَهددددددا  فَقََضدددددديَا لددددددنُ بددددددالميراِث   لِّ َِ ُ امددددددرأة  َماتَددددددْت ولددددددْم ت

يكدددددْن زوج  و َ زوجدددددة  فَِميَراُِدددددنُ ْلهدددددِل دينِدددددِن  فدددددإْن كددددداَن فدددددإْن لدددددْم 

 مملي ا فَِلْلُمَملِّيَن ِمن أرِضِن التي فيها" أ.هـ .
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ِمددددددْن كتدددددداِب أضددددددواء  إصددددددَّلمية  علددددددى  السللللللادُر وا  ب ُللللللوَن 

دددددنُ:  80المعدددددالِم اْلباضددددديةِ  لبكيدددددِر بدددددِن صدددددعيد أعولدددددت هددددداَل مدددددا نَم 

 فددددددي التدددددداريخِ اْلصددددددَّلمّيِ "هندددددداَك عدددددددةُ ِددددددورات  أُْيددددددَرى َ َهددددددَرتْ 

القدددددديِم والمعاصدددددِر كدددددالةورةِ التدددددي هُتِدددددَل فيهدددددا عةمددددداُن رضدددددَي هللاُ 

هددددـ ِمددددن هِبَددددِل النادددداهِِميَن  ُِددددما الةددددورةِ التددددي هدددداَ  بهددددا 35عنددددنُ صددددنةَ 

  َ طلحدددددةُ بددددديُن عبيدددددِد هللاِ والزبيدددددُر بدددددُن العدددددواِ  إِْذ بَايَعَدددددا علي دددددا َكدددددرا

 36ا بَْيعَتَدددددنُ  َولَقَدددددْد هامدددددْت تلدددددإَل الفتندددددةُ صدددددنةَ هللاُ َوْجَهدددددنُ ُِدددددما نَقََضددددد

هدددددـ  أَِضدددددْ  إلدددددى ذلدددددإَل الةدددددورةُ التدددددي هددددداَ  بهدددددا معاويدددددةُ بدددددُن أبدددددي 

َ  هللاُ وجَهدددددنُ صدددددنةَ   37صدددددفياَن علدددددى علدددددّيِ بدددددِن أبدددددي طالددددد   َكدددددرا

 هـ.." أ.هـ

 

للللللللَ   َْ  ِ َُ للللللللْد وه للللللللاَر ال قيللللللللُ  ِمللللللللَن المصللللللللادِ  َوَِ ََّمللللللللا تَ َمَّ

َِ م  للللللللللا ا ت  للللللللللا ال شلللللللللل ا  للللللللللاال  ل يللللللللللاِن الحقيقللللللللللِة َوَدْ   

َِ اْلَحشللللللويِة َواْلُمَشلللللل َِِ يَن عللللللل  اإلباضلللللليِة ِمللللللن بقيللللللِة  الفتلللللل ا ا

فعددددددَّلَ  يَتْددددددُرُك هدددددد  ِء الطدددددداعنوَن فددددددي أهددددددِل الددددددددعوةِ  الِرللللللَ ِ  

والمدددددددددذهِ  اْلباضدددددددددّيِ العشدددددددددراِت أِو الماددددددددداِت مدددددددددَن اْلهدددددددددواِل 

دددددِة فدددددي َِنَدددددائِِهم علددددددى المدددددحابِة َويَتََراهَ  ُمدددددوَن حدددددوَل كددددددَّلِ  الناصا

دددددا ِمدددددَن  عدددددالم  أْو يمسدددددة  ! أَلَدددددْيَس هدددددذا ِمدددددَن اْلعََجدددددِ  اْلعَُجددددداِب َونَْوع 

 اْلَهذَيَاِن 
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َولَعَدددددلا المسدددددألةَ واضدددددحة  كالشدددددمِس فدددددي َرابِعَدددددِة النهددددداِر بدددددأنا 

التجددددددددارةَ بفتنددددددددِة المددددددددحابِة يََراَهددددددددا المرجفُددددددددوَن هددددددددَي الورهددددددددةَ 

نااندددددةَ فدددددي اصدددددتجَّلِب هلدددددوِب العددددد واّ ِ وإحدددددداِث القَّلهدددددِل تشدددددنيع ا الرا

ْهَراِق.  على المذهِ  العذِب النقّيِ الّرِ

ِد السدددددادةُ اْلباضددددديةُ  َرفَدددددَع –َولَقَدددددْد هَدددددداْمنَا صدددددابق ا بأندددددنُ لدددددْم يَتَفَدددددرا

بالكتابددددددِة حددددددوَل مسددددددألِة الفتنددددددِة  وإناَمددددددا َلدددددداَرَكتُْهْم   -هللاُ هَددددددْدَرُهْم 

َ  يُلللللالَُ  ب لللللُي علملللللاِ  اإلباضللللليِة فَ َلللللالَجِميدددددُع اْلِفدددددَرِق اْلصدددددَّلميِة  

ََتَ ُوا ع  ا بَِما َهَ َ  لَُ ْ ؟!   بمسإللة  َوقََك في ا ال قيةُ َو

نُددددددوهُ فددددددي صددددددفحاِت ُكتُددددددبِِهم  وِمددددددن عجائددددددِ  هَْوِمنَددددددا َمددددددا دَوا

المدددددفراِء فددددددي التاغَنِّدددددي بُِحددددددّ ِ المددددددحابِة والقدددددوِل بِعَدددددددَالَتِِهْم  فددددددي 

لللللل ُ المقابددددددِل  َمللللللا تَللللللَ اُهْ  يَُ رَِ ََ وَن الصللللللحابةَ َويَْحُ ُمللللللوَن بُِمللللللُ وقِِ ْ   

َ َ ُمللللللوا عللللللل  أهللللللِ  ال  لللللل واِن  ضللللللواُن  ِ علللللللي ْ   الَ لللللللدلي   

لللللا  ِ فللللل  ال رلللللوِر َوات اع  صلللللاد   والَ  َلللللَإ  صللللل ي   َال أ َّلللللهُ ِلَ لللللو 

للللْن َ لللل  وا ل للللْ  ُ لللل َّةَ اللَّْ للللِن والشللللتِ  ل مللللاِ   إلعللللالِ  ب لللل  أميللللةَ ِممَّ

لللللللل  م لللللللابِ ِه  ِ للللللل ِيَن عويللللللللة    وأ َُّ للللللل  أوبلللللللاُ  علللللللَ   ِملللللللن ع

الق االلللللللِ  أعللللللللالات  ََمللللللللا َ َ ُمللللللللوا عللللللللل  الصللللللللحابِة اْل َللللللللْدِ يَِيَن 

ْضلللللللَوا ِيَِيَن ِملللللللَن القلللللللواِ  علللللللل  الخليرلللللللِة عقملللللللاَن  ن   َلللللللابَوالَ ِ

علللللديش   وعمللللل و بلللللن الحمللللل    وصللللل   بلللللن  ب للللل    وعمللللل و 

بلللللللن ال لللللللاح   وُيلللللللد بلللللللن صلللللللو ان   و  لللللللي  بلللللللن ع للللللللة   

  ومحملللللد بلللللن أبللللل  أ بلللللن  للللل يد ع للللللة بلللللن عمللللل و   وع جلللللاو

  يرلللللة   وعملللللا    وعلحلللللة   ومحملللللد بلللللن أبللللل  ب للللل    وعمللللل و 

ممددددداِدِرِهم اْلُمْعتَبَدددددَرةِ والمعتمددددددةِ فدددددي  ن  هدددددو مددددددوّ كَمدددددا بلللللن  للللل   

 الحقيقِة  وهللِ اْلمُر صبحانَنُ!  أنوارَ  يكش ُ بَِما 
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ةاخلامت  
 َعلَى ثَاَرةَ م  الْ  الشُّْبَهات   َوَدفَعَ  اْلَحِقيقَةِ  بَيَان   تَعَالَى للاَ  بَحِمدَ  تَم         

ةِ  اْْلَْصَحابِ  ج  َصاَدِرِهمِ  ِمنْ  َواْلب ْرَهانِ  بِاْلح  ْعتََمَدةِ  م  ْعتَبََرةِ  اْلم   َواْلَحْمد   َواْلم 

م   ْلعَالَِميَن،ا َرب ِ  لِِل ِ   .َوبََرَكات ه   للاِ  َوَرْحَمة   َعلَْيك مْ  َوالسَُّّل 


