
مساحة العالمة السيد كمال احليدري

احللقة األوىل: املنهج الصحيح يف فهم املعارف الدينية
قب��ل أن أدخل هذا البحث: املنهج الصحيح يف فهم املع��ارف الدينية، وبيانه، 
وما هو س��بب االختالف بني املدارس يف الساحة اإلسالمية، مادام مصدر التشريع 
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ومصدر الفهم العقائدي لدى املسلمني 
هو كتاب اهلل وسنة رسول اهلل، بوّدي أن 
أوضح املنهج أو األسلوب الذي أعتقد 
صحت��ه، وأمتن��ى أن يس��ود مناظراتنا 

وحواراتنا وحبوثنا.
يتألف املنهج ال��ذي أدعو إليه من 
حماور ثالثة، أذكرها بإجياز على أمل أن 

يأتي تفصيلها خالل البحوث:
األول:

أن املناظ��رة واحلوار تارة تكون بني 
املتخصصني، فلها شرائطها وأحكامها 
وآدابها؛ وأخ��رى تكون حوارات عامة 
يريد أن يس��تفيد منها عم��وم الناس، 
سواء كانوا من املتخصصني أو من غري 
املتخصصني، وهذه أيضًا تراعى آدابها 
وأحكامه��ا؛ وإن  الطريقة الفضلى يف 
احلالتني، اليت أدعو إليها أن نبحث يف 
املوضوعات اليت تهم مجيع املسلمني . . 
أطرح اطروحيت العلمية يف هذا اجملال، 
ويف املقاب��ل فليط��رح اآلخر اطروحته  
العلمي��ة، وعلى مجيع من يش��اهد أو 
يس��مع أو يق��رأ أن يتمس��ك بقوله 

تعاىل:
)الَِّذي��َن َيْس��َتِمُعوَن اْلَق��ْوَل َفَيتَِّبُعوَن 
َأْحَس��َنُه(.1 إما هذا االجت��اه وإما ذاك 

االجتاه.
الثاني: تحديد الهدف

لك��ي نبعد احل��وار والبحث عن 
العبثي��ة، وتتحقق منافع��ه، ال بد من 
بيان الغ��رض أو اهلدف املرتتب على 
مثل هذه احلوارات؛ ألّنه ال إشكال وال 
ش��بهة يف أن أي عمل يقوم به إنسان 
عاقل وحكيم، البد أن يكون هناك غاية 
عقالئية وه��دف عقالئي يرتتب على 
ذلك العمل، وإال لكان العمل جزافياً، 
وعم��اًل عبثياً؛ ونلخص ما نهدف إليه 

يف أحاديثنا بالتالي:
� ما هو دور العرتة الطاهرة: يف 

فهم املعارف الدينية؟
� ما ه��و دور الصحاب��ة من غري 

العرتة يف فهم املعارف الدينية؟
� ما هو املنه��ج الصحيح  يف فهم 

املعارف الدينية؟
بهذه اخلالص��ة لألهداف،  نكتفي 
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وسيأتينا بيانها.
الثالث:

هو االلتزام باألسلوب القرآني يف 
إج��راء احلوار، فالرس��ول األعظم9 
عندما جي��ري حوارًا مع اآلخر، أي آخر 
كان، سواء أكان متفقًا معه يف الدين أو 
غري متفق معه  يف الدين، كان أس��لوبه 

ما ذكره القرآن الكريم:
)َوِإنَّ��ا َأْو ِإيَّاُك��ْم َلَعَل��ی ُه��ًدی َأْو ِفی 

َضاَلٍل ُمِبيٍن(.2

 َس��ِبيِل َربِّ��َك ِباْلِحْكَم��ِة 
َ
)ُاْدُع ِإل��ی

َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة(.3

)َفِبَم��ا َرْحَم��ٍة ِم��َن اِل ِلْن��َت َلُه��ْم 
وا ِمْن  ا َغِليَظ اْلَقْل��ِب اَلْنَفضُّ َوَلْو ُكْن��َت َفظًّ

َحْوِلَك(.4

)َفُقواَل َلُه َقْواًل َليًِّنا(.5
ه��ذا هو املنطق القرآني، أن يتكلم 
م��ع أي كان مبنطق الل��ني واحلكمة . . 
وم��ن املعلوم أن م��ن أوضح مصاديق 
الفضاض��ة؛ الفضاضة يف اللس��ان، يف 

املخاطبة والتخاطب وحنو ذلك.
لق��د كان النيب األك��رم9 يدعو 

الناس إىل القرآن وإىل اإلس��الم مبنهج 
، فالق��رآن الكريم  وأس��لوب قرآن��يٍّ
ل��ه أطروحة كاملة يف ه��ذا اجملال، بنّي 
األس��لوب الذي ينبغي أن يتخذ بأي 
ح��وار علمي، علمًا ب��أن ذلك احلوار 
مل يكن بني طرفني ُمس��لَمني، وإنا كان 
بني طرف مس��لم وطرف مش��رك أو 
كاف��ر، ال توجد مش��رتكات بينه وبني 
الطرف اآلخر، فكيف وحنن توجد بيننا 
مش��رتكات كثرية، نق��اط اتفاق كثرية، 
وحتى تتضح أطروحة القرآن هذه اليت 
ندعو إىل التمس��ك بها عند احلوارات 
واملناظرات فيما بيننا، نقف عند آيتني:

اآلية األوىل:
 َس��ِبيِل َربِّ��َك ِباْلِحْكَم��ِة 

َ
)ُاْدُع ِإل��ی

َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة(.6

بطبيعة احلال حنن أتباع مدرسة أهل 
البيت: نعتقد أّن س��بيل الرب هو 

مدرسة أهل البيت:.
ويف الط��رف اآلخ��ر هو مدرس��ة 
الصحابة ومدرس��ة اخللف��اء، وأرجح 
عب��ارة الصحابة على عب��ارة اخللفاء؛ 
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ألّن تعبري اخللفاء عام، وهم ال يقولون 
بأنه��م تابعون ل��كل اخللف��اء، وإنا 
تابعون للصحابة، ولذا تعبري مدرس��ة 
اخللفاء تعبري عام، والتعبري الدقيق هو 
مدرسة الصحابة يف قبال مدرسة العرتة 

أو مدرسة أهل البيت:.
وأيض��ًا ال أوافق عل��ى تعبري أهل 
السّنة واجلماعة، باعتبار أننا مجيعًا أهل 
السّنة واجلماعة، فنحن ندعو أيضًا إىل 
الس��ّنة النبوية، ونؤكد على دور السّنة 
يف فهم املعارف الدينية، لعل هناك من 
يقول: ال دور للس��ّنة، حسبنا كتاب اهلل، 
فيما حنن نؤكد على دور السّنة النبوية 
يف فهم الدين، ويف تأصيل الدين،  ويف 
تأس��يس املعارف الديني��ة ويف فهمها، 

إذن حنن أهل السّنة بهذا املعنى.
فلس��نا م��ن الذين يقول��ون ضع 
البخ��اري على جان��ب، و ضع أصول 
الكايف عل��ى جانب، تكل��م معي يف 
القرآن؛ فالذي يذهب إىل هذا املذهب 
ليس هو إذن من أهل السّنة أبدًا، أهل 
الس��ّنة من يرى أّن الن��يب األكرم9 

وس��نته مع القرآن الكري��م جنبًا إىل 
جنب ال يفرتقان.

فاآلي��ة املباركة وهي قول��ه تعاىل: 
 َس��ِبيِل َربِّ��َك( أش��ارت إىل 

َ
)ُاْدُع ِإل��ی

األس��لوب الذي ينبغي اتباعه للدعوة 
إىل اهلل س��بحانه وتع��اىل وللدعوة إىل 
احلق، القرآن يعطينا � س��واء كنا أتباع 
مدرسة أهل البيت: أوأتباع  مدرسة 
الصحابة �  األسلوب والطريق الذي 
البّد من اتباعه؛ انظروا بش��كل دقيق 
ِباْلِحْكَمِة  َربِّ��َك  َس��ِبيِل   

َ
ِإلی )ُاْدُع  قال: 

 
َ
َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَس��َنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهی

َأْحَس��ُن (فما هو املراد من احلكمة؟ ما 

هو املراد من املوعظة؟ يف الواقع أنا ال 
أريد أن أقف عند تفسري اآلية املباركة، 
بل أريد فقط أن أش��ري إىل نكات منها 
 
َ
كما يف قوله تعاىل: )َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهی

َأْحَس��ُن( وأنا أتصور اإلنس��ان عندما 

ينظر إىل بعض ه��ذه الفضائيات أجيد 
حكمة وموعظة؟ من الواضح أنه ال هو 
حكمة وال ه��و موعظة، وإنا هو جدل 
وج��دال بني طرفني وبني ش��خصني، 



57

)1
ة )

يد
عق

ي ال
ت ف

حا
طار

م

ولي��س ج��دااًل كم��ا يصف��ه القرآن 
 َأْحَسُن (، 

َ
الكريم: )َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهی

بل كله اتهام وتكفري وتس��فيه وسب 
وشتم وطعن . . أهذا هو منطق القرآن 
ال��ذي دعتنا اآلية املذك��ورة إليه؟ أين 
هذا من منطق القرآن؟! فالقرآن مل يقل: 
 
َ
)َوَجاِدْلُهْم( فقط، وإنا قال: )ِبالَِّتی ِهی

َأْحَسُن( فاجلدال على أحناء ثالثة:

النحو األول: اجل��دال مطلقًا حتى 
ولو كان بنحو اهلتك والسب والشتم 
إىل غ��ري ذلك، وهذا حن��و من اجلدال، 
وه��و ما جنده يف األع��م األغلب على 

الفضائيات.
النح��و الثاني: اجل��دال باليت هي 

حسن.
 والنح��و الثالث: اجلدال باليت هي 
أحس��ن، القرآن يدع��و إىل أن يكون 
اجلدال بالنحو الثالث، وال يوافق على 

النحو الثاني فضاًل عن النحو األول.
إذن كي��ف ميك��ن أن نق��ول: حنن 
م��ن أتب��اع الق��رآن، وأس��لوبنا ذاك 
األسلوب الذي جنده؟ وأربأ بنفسي أن 

أذكرالكلمات واالتهامات اليت تقال يف 
مثل هذه الفضائيات.

اآلية الثانية:
)َوِإنَّ��ا َأْو ِإيَّاُك��ْم َلَعَل��ی ُه��ًدی َأْو ِفی 

َضاَلٍل ُمِبيٍن(.

وهي م��ن اآليات املهم��ة يف هذا 
اجملال، فاآليات اليت قبلها: )ُق��لِ اْدُعوا 
الَِّذي��َن َزَعْمُت��ْم ِم��ْن ُدوِن اِل ال َيْمِلُكوَن 

اَواِت َواَل ِفی األرض  ��مَ ٍة ِفی السَّ ِمْثَقاَل َذرَّ

َوَم��ا َلُهْم ِفيِهَما ِمْن ِش��ْرٍك َوَما َلُه ِمْنُهْم ِمْن 

��َفاَعُة ِعْن��َدُه ِإالَّ ِلَمْن  َظِهي��ٍر ٭ َواَل َتْنَفُع الشَّ

إذن َلُه َحتَّی إذا ُفزَِّع َعْن ُقُلوِبِهْم َقاُلوا َماَذا 

َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا اْلَحقَّ َوُهَو اْلَعِلیُّ اْلَكِبيُر  

َماَواِت َواأْلَْرِض  ٭  ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن السَّ
ُ َوِإنَّا أو ِإيَّاُك��مْ َلَعَلی ُهًدی أو ِفی 

َّ
ُق��ِل ال

َضاَلٍل ُمِبيٍن(.7

فحديث الرسول9 مع الكفار مع 
املش��ركني: )ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن 
ُدوِن اِل( هؤالء كان هلم شرك صريح 

وواضح وجلّي،  وم��ع هذا  جتد النيب 
األكرم9 عندما يتكلم معهم ال يقول 
أنا عل��ى احلق وأنتم عل��ى الضالل، 
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اليتكلم بهذا املنطق.  وأنا أستغرب أن 
بعض من ينسب نفسه إىل أهل العلم 
يقول:  بأن مدرس��ة أه��ل البيت: 
وأّن الش��يعة مذه��ب مدخ��ول على 
اإلسالم؛ أهذا منطق القرآن؟! أهذا هو 
األسلوب الذي علمنا القرآن؟! القرآن 
الكريم يعلم رس��وله أن ال يتكلم مع 
من هم على الش��رك اجللي والش��رك 
الصراح والواضح، بلغة أنه على احلق، 
وال ريب يف ه��ذا، وأنهم على الباطل 
والش��رك والكف��ر. كان يتكلم معهم 
بلغ��ة: )َوِإنَّ��ا َأْو ِإيَّاُك��ْم ...( يعين لعّلي 
أن��ا على احل��ق وأنت عل��ى الباطل، 
ولعل األمر يك��ون بالعكس، أنظروا 
السيد الطباطبائي1 يف ذيل هذه اآلية 
املباركة من تفسريه القّيم امليزان، يقول: 
»تتمة قول الن��يب9 وهذا القول بعد 
إلقاء احلجة القاطعة ووضوح احلق يف 
مسألة األلوهية، مبين على سلوك طريق 
اإلنصاف، ومفاده أّن كل قول إما هدى 
أو ض��الل ال ثالث هلما نفي��ًا وإثباتاً، 
وحنن وأنت��م على قول��ني خمتلفني ال 

جيتمعان، فإما أن نكون حنن على هدى 
وأنت��م يف ضالل، وإما أن تكونوا أنتم 
عل��ى هدى وحنن يف ض��الل، فانظروا 
بعني اإلنص��اف إىل ما ألق��ي إليكم 
من احلجة، وميزوا املهدي من الضال، 

واحملق من املبطل...«.
يعين بع��د أن ألقيت عليهم احلجة 
ومتت عليه��م، ليس قبل ذلك، قل مع 
ذل��ك لعل��ي على ه��دى وأنتم على 
ض��الل أو يكون األمر بالعكس، ليس 
قب��ل إلقاء احلجة، وأن��ا ال أتصور أّن 
أحدًا من املتكلمني يف هذه الفضائيات 
يس��تطيع أن يقول: إن��ه ألقيت احلجة 
عليه كاملة وحن��ن مل نقبل. ليس األمر 
كذلك، وم��ع هذا كث��رت اتهاماتهم 
ب��أن هؤالء كذا وأن هؤالء جموس، وأن 
ه��ؤالء أصوهل��م فارس��ية، وأن هؤالء 
أصوهلم يهودي��ة . . من أين جاءنا هذا 
املنهج؟ ليس هو منهج القرآن، وليس 
ه��و منهج النيب األك��رم9 ليس هو 
رس��الة الن��يب األك��رم9 ليس هو 
أس��لوب النيب األكرم9 أسلوبه هذا 
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الذي أشار إليه القرآن الكريم. إما أنا 
على احلق وم��ا يقابلين على ضالل أو 
بالعكس، وماذا بعد احلق إال الضالل، 
واحلق واحد من ربه ال ميكن أن يتعدد، 

وهو غري معقول.
وكل هدفنا أن نذكر حجتنا، ونذكر 
دليلن��ا، ونذك��ر ما نعتق��ده، فإن متت 
احلج��ة واقتنع بها الطرف املقابل فبها 
ونعمت، وإن مل يقتنع فهو حر، من شاء 

فليقبل ومن شاء فلريفض..
طبعًا أنا هنا بودي أن أشري إىل نكتة 
يف غاية األهمية يف اآلية املباركة، قالت:  

 إذا نظرنا إىل اجلملة األوىل، هذا 
االحتمال قائم أّن الرسول األعظم9 

يكون على اهلدى 

ومقابله يكون على الضالل، أو يكون 
األمر معكوس��اً. ولكن اجلملة الثانية 
بينت وبشكل لطيف غري مؤذ، اليوجد 
فيه إهانة للط��رف اآلخر، ال يوجد فيه 

توجي��ه أنك على باطل، قالت: )َََ وهو غري معقول.
وكل هدفنا أن نذكر حجتنا، ونذكر 
دليلن��ا، ونذك��ر ما نعتق��ده، فإن متت 
احلج��ة واقتنع بها الطرف املقابل فبها 
ونعمت، وإن مل يقتنع فهو حر، من شاء 

فليقبل ومن شاء فلريفض..
طبعًا أنا هنا بودي أن أشري إىل نكتة 
يف غاية األهمية يف اآلية املباركة، قالت:  

 إذا نظرنا إىل اجلملة األوىل، هذا 
ّاالحتمال قائم أّناالحتمال قائم أّن الرسول األعظم9

يكون على اهلدى 

)توجي��ه أنك على باطل، قالت: )توجي��ه أنك على باطل، قالت: )
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ُه��ًدی َأْو ِف��ی َض��اَلٍل( على حنو اللّف 

والنش��ر املرتب كما ذكروا يعين »وإنا« 
مرتبطة بلعلى هدى، »أو إياكم« مرتبطة 

بالضالل املبني.
إذن اآلية بشكل دقيق، وبأدب رفيع، 
وببيان بلي��غ، أوصلت لنا أّن النيب9 
هو عل��ى اهلدى واآلخر على الضالل، 

ولكن بهذا األسلوب، وبهذا املنطق.
واآلية مل تقل: وإنا وإياكم. لتساويا 
يف النتيج��ة . . إذن ال يق��ول لنا قائل: 
إّن الرس��ول األعظم9 كان يش��ك 
يف نفس��ه أنه على احلق، واآلخر على 
الباطل حتى يقول هذا الكالم، ال، كان 
عل��ى بينة من ربه أنه على اهلدى، وأّن 
اآلخ��ر على ضالل، ولك��ن ال جيابهه 
بذل��ك؛ ألّنه لو جابهه مباش��رة وقال: 
أنت عل��ى ضالل وآباؤك على ضالل، 
وأنت على س��فه وآباؤك على سفه . . 
فس��يوجد بهذا جدارًا بينه وبني اآلخر 

ال ميكن اخرتاقه..
ال أق��ول كل هذا فقط ملدرس��تنا 
وألتب��اع مدرس��تنا وللمبلغ��ني من��ا 

وللخطب��اء وألهل املنرب وللفضائيات، 
ب��ل ألتباع الطرف اآلخ��ر، أقول هلم: 
إذا أردمت أن تنف��ذوا إىل قلوب الناس، 
فبدلوا هذا األس��لوب فه��و ال ينفع، 
بل أس��لوبكم هذا يوج��د جدارًا من 
البغضاء والش��حناء والفتنة والتفتيت 
وحنو ذلك، فاألس��لوب الذي اعتمده 
القرآن الكريم اعتمدوه، فهو أسلوب 
اللني كما جاء بقول��ه تعاىل حني يأمر 
موسى وهارون أن يذهبا إىل من ادعى 
)َأَن��ا َربُُّك��ُم اأْلَْعَلی(،)َفُقواَل  الربوبية: 
َل��ُه َق��ْواًل َليًِّن��ا(. وهو منط��ق القرآن 

ومنطق النبوة ومنطق الرسالة واملنطق 
الصحيح، فيما املنط��ق الفرعوني هو 

االستكبار والتعالي.
وقوله تعاىل لرسول اهلل9 : )َوَلْو 
��وا ِم��ْن  ��ا َغِلي��َظ اْلَقْل��ِب اَلْنَفضُّ ُكْن��َت َفظًّ

َحْوِلَك(.

ومن أوض��ح مصاديق الفّظ هو أّن 
اإلنس��ان يتهم اآلخر، يس��قط اآلخر، 
يهني اآلخر، يتجاوز على من يعتقد به 
اآلخر، هذا ليس صحيحاً، وليس منطق 
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القرآن الكريم القائل:
)َواَل َتُس��بُّوا الَِّذي��َن َيْدُع��وَن ِمْن ُدوِن 
وا اَل َعْدًوا(.8  وهذا قانون  ِ َفَيُس��بُّ

َّ
ال

إهلي، ه��ذا منط��ق قرآن��ي، ال ينبغي 
التجاوز على معتقدات اآلخرين، على 
أف��كار اآلخرين، نعم جادهلم باليت هي 
أحسن. أمتنى أن يسود املنطق القرآني 
يف املواق��ع االلكرتونية، ويف احلوارات 

العلمية، وفيما ُيكتب، وفيما ُيقرأ . .
هذا وحن��ن عندما نأت��ي إىل أهل 
ُعوَن ِفيَها َلْغًوا  اجلنة جند بأنهم: )اَل َيْس��مَ
َواَل َتْأِثيًم��ا(؛ وخطابه��م احلاكم بينهم: 

)َس��اَلًما َس��اَلًما( إنه خطاب الس��الم، 
خط��اب األمن . . ولك��ن عندما نأتي 
إىل منطق أهل النار وخطاب أهل النار 
ٌة  بعضهم مع بعض: )ُكلََّم��ا َدَخَلْت ُأمَّ

َلَعَنْت ُأْخَتَها(؛ خطابهم اللعن.

إذا كن��ا نعتقد أنن��ا نعيش جمتمعًا 
إهلي��اً، فالبد أن يك��ون خطابنا خطابًا 
ًما(؛ فإذا وجدمت أّن 

َ
قرآنياً: )َساَلًما َس��ال

ًما َساَلًما( إىل: 
َ

اخلطاب تبدل من: )َس��
ٌة َلَعَن��ْت ُأْخَتَها(. فقد  )ُكلََّما َدَخَل��ْت ُأمَّ

حت��ول منطقنا من منطق إهلي إىل منطق 
شيطاني، من منطق أهل اجلنة إىل منطق 

أهل النار.
فالفضائيات إذا كان املنطق واخلطاب 
احلاكم عليها هو منطق: )َساَلًما َساَلًما( 
اطمئنوا، هذا هو املنطق القرآني، وهذا 
هو منطق أه��ل اجلنة،  وهذا هو منطق 
أهل اإلميان، وهذا هو منطق املسلمني، 
ومنطق املسلم واملؤمن، وحنن اآلن نسّلم 
على اجلمي��ع من نعرفه ومن ال نعرفه؛ 
ولذا جند بأن الس��الم ش��عار املسلم 
أينم��ا دخل وأينما ح��ّل وأينما ارحتل، 
الفضائي��ة والقائلني  إىل  فإذا نظ��رمت 
منطقه��م:  وكان  فيه��ا  واملتحدث��ني 
)َساَلمًا َساَلمًا( فمنطقهم منطق الوئام، 
منطق امل��ودة واحملبة والس��الم، منطق 
كشف احلقيقة، هذا هو املنطق القرآني 
واألص��ل القرآني. أم��ا إذا وجدمت أّن 
منطقهم منطق االتهام ومنطق التكفري 
م��ن أي كان، من ه��ذا الطرف أو من 
ذاك الط��رف، وإن مسي نفس��ه عاملاً، أو 
مسي نفسه من أهل العلم، أو مسي نفسه 
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أحد األعالم، يبقى كم��ا وصفه اإلمام 
أمرياملؤمنني7: »وآخر قد تسمى عاملًا 
ولي��س به، أخذ جهائل م��ن جهال...«؛ 
والتش��تيت ومتزيق  الفرقة  فهو منطق 

األمة.9
ولإلم��ام س��الم اهلل علي��ه خطبة 
مفصلة، يبني خصوصيات هذا اإلنسان، 
ويوضح فيها كيف متّيز أّن هذا اإلنسان 
عامل حقيقي أو أنه متلبس بالعلم، عامل 
حقيقي أو إنسان جاهل ظاهره العلم، 
فإذا كان ينقلك من الش��ك إىل اليقني 
فهو عامل، أما إذا كان ينقلك من اليقني 

إىل الشك فهو جاهل.
س��الم  أمرياملؤمنني  اإلم��ام  وهلذا 
اهلل علي��ه يف آخر تل��ك اخلطبة يقول: 
»فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب 
حيوان، ال يعرف باب اهلدى فيتبعه، وال 
باب العمى فيصد عن��ه؛ وذلك ميت 

األحياء«.10
ه��ذا اإلنس��ان ميت م��ن حيث 
االنس��انية، وإن كان حّي��ًا م��ن حيث 

احليوانية والبهيمية والسُبعية.

أقول: هذا الكالم عام حتى لنفسي 
أوجهه، ينبغي أن يكون منطقنا أسلوبنا 
خطابنا خطابًا قائمًا على أساس اإلميان 

واملودة:
)ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة(.

وال يق��ول لنا قائل ب��أّن املراد من 
اإلميان هن��ا يعين أتباع مدرس��ة أهل 
البي��ت:، أن��ا ال أقب��ل ال أواف��ق 
على ه��ذا، نعم يف بع��ض الروايات 
أطلق اإلميان على أتباع مدرس��ة أهل 
فالقرآن يطلق اإلميان  البيت:، واال 
حتى على أتباع الشرائع السابقة، هم 
مؤمنون أيض��اً، إذن اإلميان له درجات 
وهؤالء كلهم واملؤمنون مجيعًا يشرتكون 

يف مسألة االميان.
كم��ا أّن س��يدنا وموالن��ا اإلمام 
أمرياملؤمنني عليًا )عليه أفضل الصالة 
والس��الم( يقول: »... إم��ا أخ لك يف 
الدين أو نظري لك يف اخللق..« فيوسع 
الدائرة، فيجعل هذا املنطق منطق احلوار 
احلس��ن، منطق احلجة، منط��ق: )ُاْدُع 
ِإَلی َس��بِيِل َربِّ��َك ِباْلِحْكَم��ِة َواْلَمْوِعَظِة 
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اْلَحَسَنِة(، منطق: )َفُقواَل َلُه َقْواًل َليًِّنا(، 

منطق: )َلْو ُكْنَت َفظ��اًّ...( ، ليس خمتصًا 
مبن هم إخ��وان لنا يف الدي��ن: )ِإنََّما 
اْلُمْؤِمُن��وَن ِإْخَوٌة( بل يكون هذا املنطق 

حتى مع من مل يشاركنا يف الدين، اإلمام 
علي7 يدعو إىل أن هذا املنهج، و إىل 
هذا املنطق أن يس��ود م��ع الذين هم 

شركاؤنا يف اإلنسانية.
املصدران األساسيان:

األمة اإلس��المية وأمجعت  اتفقت 
على أّن املصدرين األساسيني يف تلقي 
املعارف الدينية وأخذها وفهمها، هما:

� القرآن الكريم.
� السنة النبوّية.

وقد ج��اءت اآلي��ات، لتؤكد هذا 
املعنى وتبّينه بش��كل واضح وصريح، 

ومنها:
قوله تعاىل: )َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِإالَّ 
ِرَجااًل ُنوِح��ی ِإَلْيِهْم َفاْس��َألُوا َأْهَل الِّذْكِر 

ِإْن ُكْنُتْم اَل َتْعَلُم��وَن ٭ ِباْلَبيَِّناِت َو الزُُّبِر َو 

َأْنَزْلَن��ا ِإَلْيَك الِّذْكَر ِلُتَبيِّ��َن ِللنَّا ِس َما ُنزَِّل 

ُروَن(.11 ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

)َو َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الِّذْك��َر ِلُتَبيَِّن ِللنَّا ِس 
َم��ا ُن��زَِّل ِإَلْيِه��ْم( خط��اب موج��ه إىل 

الرسول األعظم9.
إذن الس��نة النبوي��ة تب��ني القرآن 

الكريم.
وأن��ا ال أتصور أن��ه يوجد خالف 
ب��ني أح��د م��ن املس��لمني يف هذين 
املصدري��ن، وهو أّن اإلنس��ان إذا أراد 
أن يقف على احلقائق الدينية واملعارف 
الدينية على س��عة دائرتها فيما يتعلق 
فيما  واألح��كام،  والفروع  بالعقائ��د 
يتعل��ق باألخ��الق والعالق��ات، فيما 
يتعل��ق بالعوامل والنش��ئات، اليت قبل 
هذه النش��أة و بعدها من عامل الربزخ 
إىل عامل احلش��ر األك��رب، فاجلنة والنار، 
وإىل اخللود، وعش��رات بل مئات بل 
آالف املسائل سواء كان ما يرتبط منها 
اإلميانية،  العقدي��ة واألركان  باألصول 
أو ما يتعلق باألمور العملية واألحباث 
اليت ترتبط بالبع��د العملي ال بالبعد 
اإلميان��ي والعق��دي والكالمي. فعليه 
الرجوع إىل هذي��ن املصدرين: القرآن 
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الكريم والسنة النبوية.
)َوَلَعلَُّه��ْم  اآلي��ة:  قال��ت  ث��م 

ُروَن(. َيَتَفكَّ

فم��ا هو دور الفك��ر؟ وما هو دور 
التفك��ري؟ وم��ا ه��و دور التدبر؟ وما 
هو دور التعقل؟ وم��ا هو دور العقل 
واالس��تدالالت العقلية؟ أحباث عديدة 

ال أريد الدخول يف تفاصيلها.
والقدر املتيقن م��ن املصدر األول 

وهو القرآن الكريم أنه جاء تبياناً:
)َو َنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَت��اَب ِتْبَيانًا ِلُكلِّ 
َش��ْيٍء ...(.12 ولك��ن ه��ذا التبيان فيه 

مبنّي، واملبنّي هو الرسول األعظم9 : 
)َو َأْنَزْلَن��ا ِإَلْيَك الِّذْكَر ِلُتَبيِّ��َن ِللنَّا ِس َما 

ُنزَِّل ِإَلْيِهْم(.

وهنا البد أن يعلم أّن كلمة علماء 
املس��لمني مبختلف اجتاهاتهم الفقهية 
والكالمية وغريها، اتفقت على أّن ما 
جاء من الرس��ول األعظم9 إنا هو 
من الوحي: )َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوی ٭ ِإْن 
ُهَو ِإالَّ َوْحٌی ُيوَحی( .13 وأمرنا القرآن 

الكريم بذلك فقال: )َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل 

َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا(.14

أنا ال أتص��ور أنه توجد آية أوضح 
داللة من هذه اآلية املباركة: )َوَما آَتاُكُم( 
أي كل اإلتيان س��واء أكان إتيانًا قوليًا 
أم فعلياً، تقريري��اً، موضوعياً، حكمياً، 
فاإلتيان يكون شاماًل لكل هذه األبعاد. 
وهذا دليل واضح أّن اهلل سبحانه أمرنا 
أن نأخذ ب��كل ما آتانا الرس��ول9 

وننتهي عن كل ما نهانا عنه.
إذن حنن أمام مصدرين أساس��يني 
هما الكتاب والس��نة النبوية، وهو أمر 
متفق عليه من حيث الواقع ومن حيث 
االصطالح ومن حيث الثبوت. وما دام 
األمر كذلك، مل��اذا وقع االختالف بني 
املسلمني يف هذين املصدرين؟ وما هو 
منشأ هذا االختالف؟ وما هي فلسفته؟ 

وما هو دليله؟
حن��ن ال نري��د اآلن أن نتكل��م يف 
النواي��ا أنه كان��ت هن��اك مؤامرة أو 
مل تكن، كان هناك م��ن يبّيت أن يدمر 
هذا الدين أو مل يك��ن، كان هناك من 
يريد أن يقضي عل��ى املعارف ...، هذه 
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أحباث أخرى لست اآلن بصدد إثباتها 
وال بصدد نفيها، فلها حديث آخر.

 أن��ا أري��د أن أحبث م��ن الناحية 
املعرفية، من الناحية النظرية، ملاذا وقع 
ه��ذا االختالف بني املس��لمني وحتى 

يومنا هذا؟
وأنت��م تعلمون بأن��ه يف مثل هذه 
األيام املدارس اإلس��المية، االجتاهات، 
األدل��ة جتدونها  البيانات،  املذاه��ب، 
واقعًا خمتلفة على مسافة 180 درجة من 

أقصى اليمني إىل أقصى الشمال.
يف الواقع أن سبب هذا االختالف 
يف أخذ املعارف من القرآن والسنة يعود 
إىل املرجعية اليت اعتمدها املسلمون يف 

فهم الكتاب والسنة:
 من أي طريق نأخذ السنة؟

وعل��ى أي فهم نع��رف كتاب اهلل 
سبحانه وتعاىل؟

فكت��اب اهلل بأيدينا، ه��ذا الكتاب 
الذي نزل عل��ى قلب اخلامت9 مل ُيزد 
فيه ش��يء، ومل ُينقص منه ش��يء، وهو 
ما أّكده علماء مدرسة أهل البيت: 

بأعل��ى أصواتهم أن ه��ذا القرآن هو 
الذي ن��زل على قلب اخلامت9 مل يقع 
في��ه حتريف، ومل تقع فيه زيادة،  ومل يقع 
في��ه نقصان وحنو ذلك، وكتُب علمائنا 
حبمد اهلل مليئة بذل��ك. خالفًا لبعض 
الدعاوى اليت تص��در من هنا وهناك، 
من ه��ذه اجلهة، من هذه املدرس��ة أو 
يقولون بتحريف  بأن علماءن��ا  تلك، 
القرآن! كلمات مع األس��ف الشديد 
ُتكرر بهذه الطريقة الفّجة، اليت ال تنم 
عن أي أساس علمي صحيح؛ وبعض 
القنوات الفضائية حتاول أن تش��وش 
على كث��ري من األحب��اث العلمية من 

خالل هذه الدعاوى.
نع��م، قد يق��ول قائ��ل: إّن بعض 
علمائنا قالوا بالتحري��ف؛ وأنا أقول: 
ه��ذا لي��س فق��ط يف مدرس��ة أهل 
البيت: ب��ل موج��ود يف املدارس 
واالجتاهات األخرى، إن مل يكن أكثر مما 
عندنا فليس هو أقل مما عندنا، وال ميكن 
أن حنمل املدرسة وحنمل االجتاه بشكل 
عام املس��ؤولية بسبب كالم يصدر من 
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شخص أو شخصني أو عشرة يقولون 
بهذا الرأي أو بذاك الرأي.

وبكالم صري��ح: لقد اتفقت كلمة 
علماء مدرسة أهل البيت: على أّن 
هذا القرآن ال زيادة فيه وال نقصان، إال 
من شذ منهم، وهذا الشذوذ ليس فقط 
يف مدرسة أهل البيت:، فهو موجود 
يف مدرس��ة الصحاب��ة، واآلن لي��س 
حديثي ع��ن حتريف القرآن، فقط أريد 

أن أش��ري إىل ما جاء يف كتابي )أصول 
التفس��ري والتأويل( هن��اك يف صفحة 
)495( ذكرت عددًا من علماء مدرس��ة 
أهل البيت: الذين آمنوا بأن القرآن 

مل يزد فيه ح��رف ومل ينقص منه حرف 
باملعن��ى الذي ه��و التحريف، إّن هذا 
القرآن الذي نزل على قلب اخلامت هو 

هذا القرآن الذي بأيدينا، وهو القرآن 
الذي س��يظهر على يد املهدي )عليه 
أفضل الصالة والسالم(؛ نعم إذا كان 
هناك اختالف، فهذا االختالف مرتبط 
بش��أن نزول اآليات برتتيب السور أو 
بعض اآلي��ات، وإال ال يزاد فيه، ال آية، 

وال سورة، وال غري ذلك،
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انظروا ماذا يقول الشيخ الصدوق 
الذي هو من علمائنا الكبار: »اعتقادنا 
أّن القرآن ال��ذي أنزله اهلل تعاىل على 
نبيه حممد9 هو ما بني الدفتني، وهو 
ما يف أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك، 
ومن نسب إلينا أنا نقول: إنه أكثر من 

ذلك فهو كاذب كاذب كاذب«.
ونف��س ه��ذا الكالم للش��ريف 
املرتض��ى املتوفى )436ه�( و للش��يخ 
الطوس��ي وهو من كبار علمائنا قال: 
»وأم��ا ال��كالم يف زيادت��ه ونقصانه 
فمم��ا ال يليق به، فالظاه��ر أيضًا من 
مذهب املس��لمني خالفه، وهو األليق 
بالصحيح من مذهبنا«، و كذا الش��يخ 
والشيخ  التفسري،  الطربس��ي صاحب 
الكاشاني،  والفيض  الغطاء،  كاش��ف 
والس��يد الش��ريف الرضي، والشيخ 
الراوندي، وابن  الدين  املفيد، وقطب 
شهر آشوب املازندراني ،وابن إدريس، 
وهكذا إىل أن ننتهي إىل السيد اخلوئي، 
صاحب  األميين  عبداحلس��ني  والشيخ 
وكل  الطباطبائي،  والس��يد  الغدي��ر، 

علماء الطائفة على مّر التاريخ.
ولكن الفضائي��ات تريد أن تنقل 
بعض الكلمات الشاذة وتنسبها إلينا؛ 
هذه الته��م ال أصل هلا، ال أتهم أحدًا، 
ولك��ن أمحله��ا على الغفل��ة، وعلى 
اجلهل، وعدم االط��الع، وعدم املعرفة 

مبدرسة أهل البيت:.
ثم إّن ما ورد يف أصول الكايف ليس 
كله صحيحًا ميكن االعتماد عليه، ففيه 
الصحي��ح وفيه غري الصحي��ح، وفيه 
الرواية اجملهولة أو ضعيفة السند، كما 
هو احلال يف تراث اآلخرين يف مصادرهم 
البخاري ومسلم..، هذه القضية ليست 
خمتص��ة مبدرس��ة أهل البيت:، بل 
رواي��ات التحريف موج��ودة يف مجيع 

املدارس األخرى.
وأما ما يتعلق األمر مبصحف فاطمة، 
فاملصح��ف ليس امسًا خمتص��ًا بالقرآن 
الكري��م، أي كتاب آخر تس��تطيع أن 
تسميه صحفًا )ِفی ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة(.15 
ال عالقة هلا، صحيفة األعمال، صحيفة 
الكذا إىل آخره، ليس مصحف فاطمة 
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مرتبطًا بالق��رآن الكريم ال من قريب 
وال م��ن بعيد، إذن ال يوجد فيه ش��يء 

يرتبط.

مرجعية املدرستني:
إذن فس��بب االخت��الف يف أخ��ذ 
املعارف من القرآن والس��نة يعود إىل 
املرجعي��ة، � كما قلن��ا � اليت اعتمدها 
املس��لمون يف فهم الكتاب والس��نة؛ 
ففي اعتق��ادي، بعد ذهاب الرس��ول 
األعظم9 إىل بارئه، وجدت مدرستان 
يف فهم القرآن الكريم، وفهم الس��نة 

الصادرة من النيب األكرم9 :
� املدرسة األوىل: مدرسة الصحابة، 
وعندما أقول الصحاب��ة، مرادي علية 
الق��وم، كب��ار الصحاب��ة، وأمساؤهم 

معروفة وال أحتاج إىل ذكرها.
� املدرسة األخرى: مدرسة علي7 

وأهل البيت من بعده:.
و عندم��ا نقول عل��ي7 ال يتبادر 
إىل ذهن أحد أننا نريد أن جنعل اإلمام 
علي��ًا7 يف قبال الصحاب��ة، فاإلمام 

علي7 صحابي م��ن الصحابة، هذا 
مما ال ريب في��ه، وإنا أريد أن أقول إذا 
أردنا أن نيز بني مدرس��تني: مدرس��ة 
حاولت أن تستند إىل بعض الصحابة 
يف قبال مدرسة اإلمام علي عليه أفضل 
الصالة والس��الم. وإن قال أحد منهم:  

حنن أيضًا نقبل اإلمام عليًا7.
نع��م؛ هم يقبلون اإلم��ام عليًا7 
واح��دًا منه��م، وقد يرجح��ون عليه 
غ��ريه، ب��ل يف األعم األغل��ب يكون 
هذا، فإذا وق��ع االختالف بينه وبينهم 
يرجحون الغري علي��ه، ويصرحون بأّن 
األول والثاني والثالث، هم أفضل من 
علي7، بل أّن األول والثاني والثالث 
هم أعل��م من اإلمام عل��ي7. وهنا 
املفارقة، وهنا التمييز، وهنا الفصل بني 

املدرستني.
مدرسة أهل البيت: هي مدرسة 
اإلمام علي7، نعتقد أنها هي املدرسة 
ال��يت هلا كلمة الفص��ل يف كيفية فهم 
القرآن الكريم، وأخذ السنة الصحيحة 
األعظم9 ؛  الرس��ول  ع��ن  الواردة 
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وهذه هي القضية األساس��ية، يف قبال 
اجت��اه آخر يعتقد أّن الس��نة تؤخذ من 
إذا  الذين  الصحابة، والصحابة ه��م 
فسروا القرآن الكريم، وفهموا آية من 
اآليات، ف��إّن فهمهم يكون حجة على 
من جاء بعدهم م��ن الناس، من األمة 
اإلس��المية، و العلماء، ف��إذا جئنا إىل 
فهم الصحابة وجئنا إىل فهم التابعني 
وتابعي التابع��ني، أو َمن جاء بعدهم 
م��ن العلماء ووقع التع��ارض بينهم، 
جيعل��ون احلجية لقول الصحابة. وهذا 
م��ا يصرحون ب��ه.  وهنا أش��ري بنحو 

اإلمجال إىل أقوال تتعلق بهذا اجملال:
� يقول الشاطيب يف املوافقات: »سنة 
الصحابة س��نة يعم��ل عليها ويرجع 

إليها والدليل على ذلك أمور«.16
إذن يعطون املرجعية للصحابة، ليس 
كل الصحابة، وهذا واضح، العنوان وإن 
كان عام��ًا ولكن املقصود به اخلواص، 
هم نفر مع��دود م��ن الصحابة، وإال 
يقينًا ال يريدون12 ألف صحابي، أو20 
ألفاً، أو 30 ألف صحابي، أو 100 ألف 

صحابي، ليس ه��ذا مقصودهم، وإنا 
املقصود جمموع��ة وثلة وخواص وخنبة 
من الصحابة، وباألخص الذين تولوا 
أمر املسلمني بعد رسول اهلل9 األول 
والثان��ي والثال��ث، كل همهم إثبات 
املرجعية واألفضلي��ة واألعلمية هلؤالء 

يف قبال علي7 وأهل البيت: .
قال الش��اطيب: والدليل على ذلك 

أمور:
أحدها: ثناء اهلل عليهم..، كقوله تعاىل: 

ٍة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس(. )ُكْنُتْم َخْيَر ُأمَّ
والثاني: ما جاء يف احلديث من األمر 
باتباعهم، وأن سننهم يف طلب االتباع 
كس��نة النيب9 وهذا حديث ينقلونه 
يف صحاحه��م، » . . . فعليكم بس��نيت، 
وس��نة اخللف��اء الراش��دين املهديني، 
متسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ . . 
.«.  وقوله9: »تفرتق أميت على ثالث 
وسبعني فرقة، كلها يف النار إال واحدة، 
قالوا: ومن هي يا رس��ول اهلل؟ قال: ما 
أنا علي��ه وأصحابي«. وعن��ه أنه قال: 
»أصحاب��ي مثل امللح ال يصلح الطعام 
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إال ب��ه«. وعن��ه أيض��اً: »إّن اهلل اختار 
أصحابي عل��ى مجيع العاملني س��وى 
النبيني واملرس��لني، واختار لي منهم 
أربعة: أبا بك��ر وعمر وعثمان وعليًا، 
فجعلهم خ��ري أصحابي ويف أصحابي 
كلهم خري«. ويروى يف بعض األخبار: 
اقتديتم  بأيه��م  كالنجوم  »أصحاب��ي 

اهتديتم«.17
وهناك عش��رات النص��وص اليت 
وردت يف املص��ادر احلديثي��ة للقوم يف 
مدرسة الصحابة، اليت تعطي املرجعية 
التقادير جتعل  أق��ل  للصحابة، وعلى 
عليًا7 واحدًا منه��م، أو متأخرًا عن 
كثري منهم؛ هذا الكالم ميكن مراجعته 

يف املوافقات للشاطيب.
� يقول الغزالي يف املستصفى: »ذهب 
ق��وم إىل أّن مذه��ب الصحابي حجة 
مطلق��اً، يعين كل م��ا يقوله الصحابي 
فقوله حجة يعتمد عليه، س��واء استند 
فيه إىل النيب9 أو مل يس��تند، باعتبار 
أنهم مجيعًا عدول فال يقولون شيئًا من 
عند أنفسهم وإنا يقولون ما أخذوه من 

رسول اهلل9 «.
وذهب ق��وم إىل أّن احلجة يف قول 
األول والثان��ي خاصة: »اقتدوا بالذين 

من بعدي، أو اللذين من بعدي«.
وذهب ق��وم إىل أّن احلجة يف قول 
اخللفاء الراش��دين إذا اتفقوا، أما إذا 

اختلفوا فليس حبجة.
هذا ه��و االجتاه األول، االجتاه الذي 
يعتقد أّن الطريق لفهم الكتاب وألخذ 
السنة مير من قناة الصحابة. وهلذا أنتم 
القوم،  تراجعون صحاح  جتدون عندما 
عندما تراجعون مس��انيد القوم، عندما 
احلديثية  األساس��ية  املصادر  تراجعون 
للق��وم جتدون أنها 99% من  الروايات 
منقولة عن الصحابة، وأنهم يستندون 
إليها يف فهم القرآن، ويف أخذ احلديث 

من رسول اهلل9.
والغزالي عن��ده كالم جيد هنا، أنا 
فقط أشري إليه إمجااًل ومناقشته موقوفة 
إىل موضوع مذهب الصحابي وس��نة 
الصحابي، وإىل أي حّد ميكن االعتماد 
على هذا املذهب، وعلى هذه الس��نة، 



71

)1
ة )

يد
عق

ي ال
ت ف

حا
طار

م

وعلى هذه املدرس��ة، أم��ر مرتوك إىل 
دراس��ات أعمق، ولكن بنحو اإلمجال 
أذكر ما يقوله الغزالي يف املس��تصفى: 
»فإن م��ن جيوز عليه الغلط والس��هو 
� باعتب��ار أنهم يقول��ون إنه ال يوجد 
معصوم بعد رسول اهلل9 � ومل تثبت 
عصمت��ه عنه، ف��ال حج��ة يف قوله � 
فكيف ميكن إثبات احلجية إن مل تثبت 
له العصم��ة � فكيف حيتج بقوهلم مع 
جواز اخلط��أ؟ وكيف تدعى عصمتهم 

من غري حجة متواترة«؟
  وم��ن ه��ذا يتب��ني أّن القائلني 
بس��نة الصحاب��ي صحي��ح مل يقولوا 
عماًل  ولك��ن  الصحاب��ة،  بعصم��ة 
التزم��وا بعصمتهم؛ ألنه��م قالوا: إّن 
قوهلم حجة وال جت��وز خمالفتهم، بأيهم 
اقتديتم اهتديتم. فهذا اإلنس��ان إذا مل 
يكن معصوماً، فكي��ف إذا اقتديت به 
اهتديت؟ فقد يكون مش��تبهاً، فكيف 
أكون مهتدي��ًا إذا اقتديت به؟ يعين إذا 
مل يك��ن معصوماً، وأنا اقتديت به وهو 
كان يف ضالل، وإن مل يكن عمدًا كنت 

على ضالل، ولكن مع ذلك هم يقولون 
بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا يكش��ف 
بأنه م��ن الناحية العملي��ة، وإن كان 
من الناحية النظري��ة مل يصرحوا بهذا 
املعنى، ولكنهم عماًل التزموا بعصمة 
الصحاب��ة، ولذا جتد أّن الغزالي كاماًل 
التفت، وأنتم تعلمون أّن الغزالي علم 

من أعالم مدرسة الصحابة.
 ق��ال: »وكي��ف تدع��ى عصمتهم 
من غ��ري حجة متواترة؟ وكيف يتصور 
عصم��ة قوم جيوز عليه��م االختالف؟ 
املعصومان؟ كيف، وقد  وكيف خيتلف 
اتفق��ت الصحابة على ج��واز خمالفة 
الصحابة؟ فلم ينك��ر أبو بكر وعمر 
على من خالفهما باالجتهاد، بل أوجبوا 
يف مسائل االجتهاد على كل جمتهد أن 
يتبع اجتهاد نفسه، فانتفاء الدليل على 
العصم��ة، ووقوع االخت��الف بينهم، 
وتصرحيهم جب��واز خمالفتهم فيه، ثالثة 

أدلة قاطعة«.18
إذا كانوا معصوم��ني، فكيف وقع 
االختالف بينهم؟ وهم َقبِ�لوا أن خيالف 
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بعضهم بعضًا… وهلذا جتدون أّن اإلمام 
أمري املؤمنني عليًا عليه أفضل الصالة 
والسالم عندما وضع يف الشورى قيل 
له: أن تعمل بالكتاب والس��نة وسرية 
»أعمل برأيي«؛  الش��يخني. فقال7 : 
يعين مل يقبل بالعمل بسرية الشيخني؛ 
ولو كان بأيه��م اقتديتم اهتديتم، كان 
األوىل أن يقتدي بهم أمري املؤمنني7، 
أن يقتدي بهم عل��ي7 وهو أعرف 
حباهل��م، فله��ذا يف مجلة واح��دة، قال 
الغزالي: »فانتفاء الدليل على العصمة، 
ووقوع االخت��الف بينهم، وتصرحيهم 
جب��واز خمالفتهم فيه ثالث��ة أدلة قاطعة 

على عدم احلجة«.
ثم إّن الذين قتلوا اخلليفة الثالث 
ه��م الصحابة أنفس��هم فهل نقتدي 

بهم؟
ويف الصحابة منافقون، ويف الصحابة 
من يف قلبه م��رض، ويف الصحابة من 
هم فاس��قون، عبداهلل بن ُابّي، أمل يكن 
من الصحابة؟ أمل ينه رسول اهلل9 عن 
قتله؟ قال: إذن يتحدث الناس أّن حممدًا 

يقتل أصحابه.19
أمل ي��رد يف صحي��ح البخاري على 
أنه هناك جمموعة من أصحابي يذادون 
عن احلوض إىل النار، أقول ملاذا؟ يقول: 
ال تعلم م��اذا أحدثوا بع��دك، فإنهم 
ارت��دوا القهقرى، هذه روايات صرحية 
يف مصادر القوم. فأين العصمة؟ فأين 

احلجية فضاًل عن العصمة؟
مدرسة الصحابة تعتقد أّن املرجعية 
هلا يف فهم القرآن الكريم وأخذ السنة 
النبوية. وميّر ذلك من خالل الصحابة 
بش��كل ع��ام، إال أّن مرادهم خنبة من 
الصحابة، وأعط��وا املرجعية واحلجية 
ألقواهلم مطلقًا بنحو ال جتوز خمالفتهم 
بأي حن��و من األحناء؛ ول��ذا اآلن أنت 
عندم��ا ترجع إىل االجتاهات الس��لفية 
احلديثة جتد أنه��م حياولون إرجاع كل 
شيء يقولونه إىل صحابي من الصحابة، 
وهذا هو معنى السلف، وهذا هو منهج 
السلفية سواء احلديثة أو القدمية منها، 
كلها حتاول عندما تقول شيئًا ترجعه إىل 
صحابي، ليس بالضرورة أن ترجعه إىل 
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حديث ورد عن رسول اهلل من صحابي، 
بل تقولون إن الصحابة مل يفعلوا كذا، 
فعل الصحاب��ة كذا، عملهم كان كذا، 
س��لوكهم كان كذا، وهذا معناه إعطاء 
املرجعية  إعط��اء  الفتوائية،  املرجعي��ة 

القولية إىل الصحابة بشكل عام.
ويف قبال هذه املدرسة توجد مدرسة 
أه��ل البيت:، يعين مدرس��ة اإلمام 
عل��ي عليه أفضل الصالة والس��الم، 
وبعد ذل��ك امتدادات هذه املدرس��ة 
والباقر  والس��جاد  واحلس��ني  احلسن 
والص��ادق والكاظ��م والرضا واجلواد 
إىل باق��ي األئمة عليهم أفضل الصالة 
والسالم. إذن منشأ االختالف األصلي 

ميّر من هذه النقطة.
وأنا بودي أن أوجه من هنا خطابي 
وندائ��ي إىل مجيع األخ��وة املتداخلني 
يف الفضائي��ات، والذي��ن يتكلم��ون 
يف املس��ائل العقائدية بش��كل خاص 
واملعارف الدينية بشكل عام، ما مل حيل 
يف الرتبة السابقة هذا النزاع، ال ميكننا 
أن ننتهي إىل نتيجة؛ ألنهم يس��تعينون 

بطري��ق للوص��ول إىل فه��م القرآن 
الكريم، وألخذ الس��نة من النيب9، 
وحنن نس��تعني بطريق آخر ومبرجعية 
أخرى لفهم القرآن الكريم، وأحاديث 
الرسول األعظم9، ولذا عندما نأتي 
إىل املص��ادر احلديثية األساس��ية عند 
مدرس��ة الصحابة، ال  جند من رواياتنا 
ش��يئًا هناك، وعندما تأتي إىل مصادرنا 
احلديثية ال جتد من روايتهم شيئًا عندنا، 
مع نق��اط قوة موجودة عندنا سأش��ري 

إليها بعد ذلك.

القرآن فقط!
م��ن هنا حياول البع��ض أن يغالط 
ويقول: أنتم ما دمتم ال تقبلون أحاديثنا، 
وحن��ن ال نقبل أحاديثكم، إذن فلنتكلم 

يف القرآن، ألنه متفق عليه.
اجلواب:

ال ميك��ن أن يك��ون ه��ذا املنهج 
صحيح��اً، وإال ل��و كان ه��ذا املنهج 
يصح إذن ملَ  قال اهلل لرس��وله: )ِلُتَبيَِّن 
ِللنَّ��اِس( ؟ ولقال هلم: ليفهموا، وهذا 
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يكش��ف عن أّن الس��نة ركن أساسي 
لفهم املع��ارف الدينية، وال ميكن فهم 
املعارف الدينية من غري دور سنة النيب 
األكرم9 . وإال لل��زم ذلك أّن النيب 
األك��رم9 كان كناقل بريد، نقل إلينا 
رس��الة وانتهى دوره، م��ع أّن  صريح 
القرآن الكريم يب��ني دوره9 )ِلُتَبيَِّن 
ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم(.20 ومن هنا أمرنا 

احلق س��بحانه وتعاىل فق��ال: : )َوَما 
آَتاُكُم الرَُّس��وُل َفُخ��ُذوُه َوَما َنَهاُك��ْم َعْنُه 

َفاْنَتُهوا(.21 ف��إن مل تكن هناك بيانات 

آتاكم  ما  ملاذا  الرسول األعظم9  من 
الرس��ول؟ إذن يظهر أن هناك بيانات 
ص��درت م��ن الرس��ول األعظم9 
والقرآن يوجب األخذ بها، إذن دعوى 
أن نضع السنة بكال شقيها إىل جانب، 
يعين الس��نة املوجودة عندهم والس��نة 
املوجودة عندنا، ث��م نرجع إىل القرآن، 
هذا معناه حذف الركن الثاني األساسي 

يف فهم املعارف.
اش��تهرت  املقولة  أّن هذه  صحيح 
واقعًا  كت��اب اهلل( ولك��ن  )حس��بنا 
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مل يعملوا به��ا، فقد أسس��وا منظومة 
حديثي��ة كاملة، وإال ماذا تقول أنت يف 
صحيح مسلم ويف صحيح البخاري ويف 
املسانيد ويف املراجع واملصادر احلديثية 
األخرى؟ هذه كلها أسس��ت، إذا كان 
حسبنا كتاب اهلل، فمن أين جاءت هذه 
الرواي��ات؟ إذن من هنا نكتش��ف أنه 
ال  ميكن فهم املع��ارف الدينية إال من 
خالل هذين الركنني: القرآن والس��نة 
النبوي��ة الصادرة م��ن النيب9؛ نعم، 
االختالف يف الطريق املوصل إىل فهم 

القرآن وإىل السنة النبوية.

ملاذا  حذف السنة؟
أواًل:

هن��اك نقطة أساس��ية وهي أنه يف 
مصادرهم احلديثية كث��ري من احلقائق 
الدينية، اليت تدعم نظرية مدرسة أهل 
البيت: فهم حبذف الس��نة يريدون 
أن يس��قطوا هذا عن االعتبار حتى ال 
نس��تدل به، ملاذا حياولون مبا أوتوا من 
جهد أن يسقطوا كتاب الكايف، وأن ال 

يدخلوا كتاب البخاري على اخلط؟
ألن��ه إذا أردن��ا أن ندخ��ل كتاب 
البخاري على اخل��ط يكون من فمك 
أدين��ك، بعضهم يقول: أنتم ال تقبلون 

كتاب البخاري . .
حن��ن ال نقول: إنن��ا ال نقبل كتاب 
البخاري مطلق��اً، بل نقول: إّن الكثري 
مما يف البخاري ميكن أن نس��تدل عليه 
قرآني��اً، وعندن��ا رواي��ات تؤكد هذا 
املعن��ى، حنن ال نقبل م��ن البخاري ما 
انفرد به البخاري؛ نس��تدل به ألنه من 
باب ألزموهم مبا ألزموا به أنفس��هم، 
والقاع��دة  العقالئي��ة  القاع��دة  ألن 
العقلية والقاع��دة املنطقية أنت تقبل 
أّن صحيح البخ��اري حجة عليك، ال 
عالقة لك يف ب��اب املناظرة أني أقبل 
أو ال أقب��ل، كما أنن��ا حنن عندما نأتي 
إىل اليه��ود والنصارى حنت��ج عليهم 
باإلجنيل والت��وراة، والقرآن أيضًا فعل 
ذلك: ).. ُقْل َفْأُتوا ِبالتَّْوَراِة َفاْتُلوَها...(.22 
فه��ل هذا معناه أّن القرآن والرس��ول 
األعظم9  كان يعتق��د بكل ما ورد 
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يف التوراة؟ ال، ليس األمر كذلك، وإنا 
يريد أن حيتج عليه��م مبا آمنوا به؛ إذن 
عندما نستدل مبا جاء به البخاري، فإنه 
من باب من فم��ك أدينك، وألزموهم 
مبا ألزموا به أنفسهم، وهذه قاعدة تامة 

صحيحة يف حملها.
إذن من هنا ينبغي يف املناظرات اليت 
حنن جندها اآلن يف بعض الفضائيات، 
وحي��اول أن يدخ��ل إليه��ا بعض من 
الخ��ربة له يف فّن املناظرة واألحباث، أن 
يلتفت إىل أّن كل همهم إسقاط السنة؛ 
ألنهم يعرفون أنه إذا س��قطت السنة 
حنن ال  نستطيع أن حنتج بالقرآن وحده، 

ألنه محال ذو أوجه.
ثانيًا:

بإس��قاط الس��نة إس��قاط للركن 
األساسي الثاني يف املعارف الدينية ويف 
فهم الدين. والسنة النبوية ليس دورها 
دورًا هامشياً، و دورها: )ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس 
َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم( كيف تريد أن تعزل هذا 

الدور األساسي للسنة النبوية؟
وحن��ن عندما نريد أن ندخل يف أي 

حبث، ينبغي أن نيز جيدًا بني حالتني:
احلالة األوىل:

حني يقع الكالم مع أناس يعتقدون 
ومبرجعية  البي��ت:  أهل  مبدرس��ة 
أه��ل البيت:، وأنه��م هم الطريق 
لفهم القرآن وألخذ الس��نة من النيب 
األكرم9 أس��تطيع أن أستدل هلم مبا 
ورد يف كتاب الكايف ضمن الش��رائط 
ال��يت ذكرت يف حملها، وإال ليس كل ما 
ورد يف أصول الكايف هو مقبول عندنا.

احلالة الثانية:
حني أدخل يف مناظرة مع طرف آخر 
ال يقبل مرجعي��ة أهل البيت:، فال 
بد � وحتى يك��ون البحث حبثًا علميًا 
مدروسًا � أن حتدد املرجعية، اليت نعود 
إليها يف احلوار، وه��ي القرآن الكريم 
أواًل، والس��نة الصحيحة املتفق عليها 

ثانياً، ال إسقاط مجيع السنة.
فالصحي��ح إذا كان البحث حبث 
مناظرة علمية، أن نستند إىل ما اتفقت 
علي��ه كلمة علماء املس��لمني، وحبمد 
اهلل توجد روايات كثرية اتفقت عليها 
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كلمة علماء املس��لمني، ال أن نسقط 
الس��نة عن االعتبار، هذا املنهج الذي 
حاول��ه البع��ض عندما قال: حس��بنا 

كتاب اهلل.
حذاري من هذه املغالطة اليت حياول 
بعض من ال خربة له الدعوة إليها، وإن 
كانوا يتلبس��ون بلباس العلم، ولكن 
واقعهم بتعبري اإلمام علي7 يف نهج 
البالغة يقول: »وآخر قد ُيس��مى عاملًا 
وليس به، قد اقتبس جهائل من جهال، 
وأضاليل من ض��الل، ونصب للناس 
شركًا من حبائل غرور وقول زور«.23

ظاه��ره عامل ولك��ن واقعه اجلهل، 
وآخر قد يسمي نفسه العامل، واحلمدهلل 
اآلن الفضائيات كالزرع يوميًا خترج لنا 
ما تس��ميهم العلماء واألكابر، وأنهم 
أعالم وأنه��م حمققون وأنهم مفكرون 
وأنه��م ...، وه��م جهائل م��ن جهال، 
جمموعة من اجلهاالت اليت يشوش��ون 
بها على ه��ؤالء وعلى هؤالء وبلغات 
مبطنة. فاحلذر من ه��ؤالء ومما يدعون 

إليه من إسقاط السنة.

فحتى ينقح املنهج العلمي واملرجعية 
يف الفهم، علين��ا أن نلتزم بأّن القرآن 
والس��نة النبوية توأمان ال يفرتقان، وال 
ميكن أن ينفص��ل أحدهما عن اآلخر، 
الميك��ن أن يلغى دور النيب األكرم9 

يف فهم معارف الدين.
فالنيب األكرم9 هو ركن املعارف 
)ِلُتَبيَِّن  الق��رآن:  القرآنية وهذا نص 
ِإَلْيِه��ْم( إذن كي��ف  ِللنَّ��اِس َم��ا ُن��زَِّل 

ميكنين أن ألغي دور الس��نة وأدخل إىل 
القرآن دون السنة أو بعيدًا عن السنة 

النبوية؟
قبلنا ه��ذا األصل املوضوعي  فإذا 
األول، ننتقل إىل األصل الثاني املتمثل 
بالنصوص النبوي��ة الصحيحة اجملمع 
واملتفق عليها بني الفريقني، حتى يكون 
عندنا هناك نقطة انطالق وإلزام لكال 
الطرف��ني. وهذه األحادي��ث هي نقطة 
قوة ملدرسة أهل البيت:، فإن كثريًا 
البيت:  من معتقدات مدرسة أهل 
وكثريًا م��ن املبان��ي واألحاديث اليت 
تستند إليها مدرس��ة أهل البيت: 
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هي موجودة يف كتب ومراجع ومصادر 
صحاح مدرس��ة الصحابة، إن مل يكن 
أكثر م��ن مصادرنا احلديثية فليس أقل 

من ذلك.

دعوى تكفري الصحابة:
وهذه دعوى حي��اول بعض بها أن 
يوجد بيننا وبني املسلمني جدارًا عندما 
يتهم أتباع مدرس��ة أه��ل البيت: 
أنه��م يكف��رون الصحاب��ة! ال، ليس 
األمر كذلك، حنن جنل الصحابة وحنرتم 
الصحاب��ة، أولئ��ك الذي��ن جاهدوا 
وقاتلوا وقتلوا بني يدي رسول اهلل9 
هؤالء اليقاس به��م أحد؛ حنن حديثنا 
مع بعض الصحابة، وذلك بعد ذهاب 
الرس��ول األعظم إىل بارئه، حديثنا مع 
��ٌد ِإالَّ َرُس��وٌل َقْد  املنقلب��ني: )َوَم��ا ُمَحمَّ
َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّس��ُل َأَفِإْن َماَت أو ُقِتَل 

اْنَقَلْبُتْم . . .(.24 ال مع الصحابة يف زمن 

الرسول األعظم9 .
إن ش��اء اهلل يأتين��ا احلدي��ث عن 
الصحاب��ة، وخصوص��ًا عن��د اآلي��ة: 

ُل��وَن ِم��َن اْلُمَهاِجِري��َن  ��اِبُقوَن اأْلَوَّ )َوالسَّ
َواأْلَْنَص��اِر(.25 و هي من أهم اآليات، 

ال��يت يستش��هدون بها عل��ى عدالة 
الصحابة أو مرجعية الصحابة.

إّن املفص��ل الذي يفصل مدرس��ة 
أهل البيت: عن مدرسة الصحابة، 
ه��و أّن أه��ل البيت: يش��رحون 
املعارف الدينية، وهلم حق تفسري النص 
القرآن��ي، وهم الوس��ائط يف وصول 
الس��ّنة النبوية. أو أّن هناك طريقًا آخر 

أيضًا ميكن االعتماد عليه يف ذلك.
إذن البحث ينحصر يف هذه القضية، 
وهذا ما سنتوفر عليه إن شاء اهلل تعاىل 

بعد االنتهاء من هذه املقدمات.

الغرض:
الغرض األساس احلقيقي من وراء 
طرح هذه األحباث هو انكشاف حقيقة 
مدرس��ة أهل البي��ت:، أن يعرفها 
اآلخر س��واء آم��ن بها، اعتق��د بها، 
ص��ّدق بها، قبل به��ا أو مل يقبل. ليس 
هم��ي أّن الطرف اآلخر عندما أعرض 
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دليلي، أعرض مباني، أعرض مدرسيت، 
أعرض األصول واألركان اليت اعتقدها 
يف ه��ذه املدرس��ة، أّن الط��رف اآلخر 
يسّلم بها. ولكن املهم أن يعرفين على 
حقيقيت. يعرف أّن هذه املدرسة ال تقول 
بتحريف القرآن الكريم، وأنه تهمة ال 
أصل هلا يف مدرس��ة أهل البيت:، 
وإن استدلوا بأّن هناك يف هذه املدرسة 
من يق��ول بالتحري��ف، فمثله موجود 
امل��دارس األخرى ومنها مدرس��ة  يف 

الصحابة كما ذكرنا.
إذن حنن نعرض ما عندنا من قواعد 
وما نعتقده من اعتقادات واآلخر أيضًا 
يعرض ما عنده. هذا هو املنهج احلواري 
الذي اقرتحه واألطروحة احلوارية اليت 
أتبناه��ا كما ذك��رت، نتكلم مبا عندنا، 
يتكلمون مبا عندهم يف موضوع واحد 
أو يف موضوعات متعددة، حنن نعرض ما 
عندنا من برهان ومن دليل، وليعرضوا 
ما عندهم من برهان ومن دليل، ويرتك 

األمر للمتابع والقارئ.
� )ِلَيْهِلَك َمْن َهَل��َك َعْن َبيَِّنٍة َوَيْحَيا 

َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍة(.26

ُكْنُت��ْم  ِإْن  ُبْرَهاَنُك��ْم  َهاُت��وا  )ُق��ْل   �
َصاِدِقيَن(.27

وحديثي يتجه م��ع مجلة من أعالم 
املس��لمني الذين يعرب عنهم بأنه  مثاًل 
بأنه حجة اإلسالم،  ش��يخ اإلس��الم، 
إىل آخ��ر هذه التعب��ريات. حديثي مع 
أولئ��ك الذي��ن هل��م مصنفاتهم هلم 
كتبهم هلم اجتاهاتهم، هلم أفكارهم هلم 
اجتهاداته��م، حديث��ي ال مع هؤالء يف 
الفضائيات م��ع الكلمات اليت تطرح 
هنا وهناك، أّن مدرس��ة أهل البيت، أّن 
الش��يعة اإلمامية، أّن أتباع علي وأوالد 
علي، أص��ول مدرس��تهم مأخوذة من 
اجملوس، مأخوذة م��ن اليهود، هؤالء ال 
يعتق��دون بأي صحابي ..، وهذا وغريه 
من مثله كالم فارغ، ال أصل علمي له، 
وإنا هي اتهامات وتشويش��ات تطلق 
م��ن هذه الفضائي��ة أو تلك، من هذا 

القائل أو ذاك، ومن هنا وهناك.
إذن الغرض األول من هذه األحباث 
هو بيان حقيقة مدرسة أهل البيت: 
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وقد يقول لنا قائل: إنه يوجد من أعالم 
املس��لمني من يقول ه��ذا الكالم عن 
ش��يعة أهل البيت: وعن مدرس��ة 
أهل البيت: وعن أتباع مدرسة أهل 
البي��ت: . . نعم يقولونها بكلمات 
نابي��ة وبكلمات أساس��ًا جتايف املنطق 
القرآني، ال صل��ة هلا باملنطق، وباملنهج 

القرآني، وباألسلوب القرآني.
وأذك��ر ش��اهدين أو مثالني. واهلل 
مل يك��ن قص��دي أن أط��رح مثل هذه 
املس��ائل، ولكن الطرف اآلخر عندما 
يضط��رك بكلماته حني ي��رى يف كتبنا 
بع��ض الكلمات اليت ال تنس��جم مع 
مذاق��ه؛ فأضط��ر ألبني ل��ه أّن كتبكم 
أيضًا مملوءة مبا جيايف احلقيقة ومبا خيالف 

احلقيقة.
والشاهدان هما:
الشاهد األول:

كتاب )منهاج السّنة يف نقض كالم 
الشيعة والقدرية( لشيخ اإلسالم تقي 
الدين أمحد بن عب��د احلليم بن تيمية 
املتوفى  احلنبل��ي  الدمش��قي  احلراني 

س��نة )728ه�(؛ ه��ذا الكت��اب وضع 
حواش��يه عبد اهلل حمم��ود حممد عمر، 
منش��ورات حمم��د علي بيض��ون، دار 
الطبعة  لبنان،  العلمية بريوت  الكتب 
األوىل س��نة )1420ه�(، يف مقدمة هذا 
الكتاب، يبني مل��اذا أّلف هذا الكتاب، 
يقول: »أما بعد، فإنه أحضر إلّي طائفة 
من أهل الس��ّنة واجلماعة كتابًا صنفه 
بعض شيوخ الرافضة يف عصرنا منفقًا 
هلذه البضاع��ة، يدعو ب��ه إىل مذهب 

الرافضة اإلمامية«.
ومراده من اإلمامي��ة يعين اإلمامية 
االثين عش��رية، اآلن بعد أن يذكر هذا 
يش��ري إىل ذلك: »فلم��ا أحلوا يف طلب 

الرد هلذا الضالل املبني«.
ي��ا أخي هذا ليس منطقًا هذا ليس 
أس��لوباً، عامل من علماء مدرسة أخرى 
اجت��اه آخر يتف��ق مع��ك يف كثري من 
املش��رتكات، من أين أنت عرفت أنك 
على احلق املبني، ومنطق القرآن يقول: 
)ِإنَّ��ا َأْو ِإيَّاُك��ْم َلَعَلی ُه��ًدی َأْو ِفی َضاَلٍل 
ُمِبي��ٍن( ف��أي منطق ه��ذا؟  وقد قلنا: 
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فمع أّن النيب9 ال يش��ك يف أنه على 
احلق، ولك��ن ال يربز هذه احلقيقة أمام 

خصمه.
وهو يذكر الس��بب يف تأليف هذا 
الكتاب ينتهي إىل أّن مقصوده من هذا 
الكتاب كت��اب )منهاج الكرامة( البن 
بالعاّلمة احللي  املعروف  املطهر احللي 
الذي هو معاص��ر البن تيمية، فعبارته 
يف الصفحة: 8 من هذا الكتاب يقول: 
فصل: »وهذا املصنف مسى كتابه منهاج 
الكرامة يف معرف��ة اإلمامة وهو خليق 

بأن يسمى منهاج الندامة«.
فقط أريد بيان األس��لوب احلواري 
الذي يقوم عليه ه��ذا الكتاب، ما هو 
أس��لوبه، وما هو منطقه يف التعامل مع 
اآلخ��ر؟ األوىل وخليق به أن يس��مى 
منه��اج الندام��ة، كما أن م��ن ادعى 
الطهارة، مقصوده من الطهارة باعتباره 
أنه اب��ن املطهر احللي هذه تس��ميته، 
ولكن انظ��روا تعليق ابن تيمية على 

هذا االسم:
»كما أّن من ادعى الطهارة وهو من 

الذي��ن مل يرد اهلل أن يطهر قلوبهم، بل 
من أهل اجلبت والطاغوت والنفاق!«. 
ويقول: »كان وصفه بالنجاسة والتكدير 

أوىل من وصفه بالتطهري«.
القرآني،  األس��لوب  ه��و  أه��ذا 

والقرآن يقول:
وا  ًا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ � )َوَلْو ُكْنَت َفظًّ

ِمْن َحْوِلَك(

� )َفُقواَل َلُه َقْواًل َليًِّنا(؟!
أهذا هو أس��لوب القرآن القائل: 
ِباْلِحْكَم��ِة  َربِّ��َك  َس��ِبيِل   

َ
إل��ی )ُاْدُع 

 
َ
َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَس��َنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهی

َأْحَسُن(؟

 أه��ذا منطق ع��امل يع��رف أدب 
اإلسالم، يعرف منطق اإلسالم، يعرف 
خلق اإلس��الم؟! أجتد هذا يف كلمات 
الرس��ول األعظم9 عندم��ا يريد أن 

خياطب اآلخر؟!
وقال: »ومن أعظم خبث القلوب أن 
يكون يف قلب العبد غل خليار املؤمنني 

وسادة أولياء اهلل بعد النبيني«.
ه��ل العاّلمة احللي كان عنده غل؟ 
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نعم عنده غل لبعض الناس يف عقيدتك 
أنهم من األولياء، ويف عقيدته أنه ليس 
من األولياء، هذه القضية قضية نسبية، 
ال حيق أن تفرض رأيك يف املقدمة على 

العاّلمة احللي.
وباعتبار أن��ه يتكلم على الرافضة 
اإلمامية، يقول: »وهلذا كان بينهم وبني 
اليه��ود من املش��ابهة واتب��اع اهلوى 
وغ��ري ذلك من أخالق اليهود، وبينهم 
وبني النصارى من املش��ابهة يف الغلو 
واجلهل واتباع اهل��وى وغري ذلك من 
أخالق النصارى ما أشبه به هؤالء من 
وجه وهؤالء من وج��ه، ومازال الناس 
يصفونه��م بذلك، إنه��م هؤالء أتباع 

اليهود«.
فحتى على منطق اآلخر الذي يعتقد 
أّن أتباع مدرسة أهل البيت: عشرة 
يف املئ��ة وإن كان هذا كالمًا عاريًا عن 
الصحة، فأتباع مدرسة أهل البيت: 
يتجاوزون عش��رين إىل ثالثني يف املئة، 
اآلن ال عالق��ة لي بالع��دد ال أريد أن 
أدخل يف حبث األعداد، جيد جدًا عشرة 

يف املئة، عشرة يف املئة من مليار ونصف 
يعين كم؟ يع��ين مئة ومخس��ني مليون 
مس��لم، أهك��ذا يتعامل معه��م بهذا 
املنطق؟ ولو كان هناك شخص واحد ال 
ينبغ��ي أن  ُيتحدث عنه هكذا. فكيف 

بهذا العدد؟!
والتفت��وا جيدًا إىل م��ا يقول حني 
ينقل كالم الشعيب ويؤيده؛ قال الشعيب: 
احذرك��م أه��ل هذه األه��واء املضلة 
وشرها الرافضة، مل يدخلوا يف اإلسالم 
رغب��ة وال رهب��ة، ولكن مقت��ًا ألهل 
اإلس��الم وبغيًا عليهم. ثم يبدأ ببيان 
مشابهات اليهود ومشابهات النصارى 
البي��ت:، قالت  مع مدرس��ة أهل 
اليهود: ال يصلح امللك إال يف آل داود، 
وقال��ت الرافضة: ال تصلح اإلمامة اال 

يف ولد علي.
يف آل داود حق قرآني، هذا ش��يء 

غريب عجيب!!.
»وقالت النصارى: ال جهاد يف سبيل 

اهلل حتى خيرج املسيح الدجال«.
حنن اآلن شبهنا باليهود والنصارى، 
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و ق��د يتب��ادر إىل الذه��ن أّن هؤالء 
مث��ل هؤالء فيق��ول: »وفضلت اليهود 

والنصارى على الرافضة خبصلتني«.
على مجاعة تش��هد أن ال إله إال اهلل 
وأّن حممدًا رس��ول اهلل، واإلسالم يدور 
مدار الش��هادتني. أهذا منطق إسالمي 

بينكم وبني اهلل، ينفي إسالميتنا وخيرجنا 
عن الدين؟ فإذا وجد يف بعض كلمات 
علمائنا ما ال ينس��جم مع مذاق اآلخر، 
فأيضًا اآلخر عنده كلمات ال تنس��جم 

أصاًل.
الشاهد اآلخر:

أما يف اجلزء الرابع من كتاب منهاج 
الس��ّنة يف صفح��ة )319( وقبل ذلك 
ينقل هذا احلديث املتواتر بني الفريقني 
واملتفق عليه بني مجيع علماء املسلمني 
حتى هو ال يس��تطيع أن ينكره، يقول: 
ويف الصحيحني عن جابر بن مسرة أّن 
النيب قال: »ال يزال ه��ذا األمر عزيزًا 

مدار الش��هادتني. أهذا منطق إسالمي 
أما يف اجلزء الرابع من كتاب منهاج 
319ة يف صفح��ة )319ة يف صفح��ة )319( وقبل ذلك  ّالس��ّنة يف صفح��ة )الس��نة يف صفح��ة )الس��ّن
ينقل هذا احلديث املتواتر بني الفريقني 
واملتفق عليه بني مجيع علماء املسلمني 
حتى هو ال يس��تطيع أن ينكره، يقول: 
ّأّنأّن ويف الصحيحني عن جابر بن مسرة 
النيب قال: »ال يزال ه��ذا األمر عزيزًا
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إىل اثين عشر خليفة كلهم من قريش«، 
ولف��ظ البخاري إىل اثين عش��ر أمريًا، 
ويف لف��ظ ال يزال أمر الن��اس ماضياً، 
وهلم اثنا عشر رجاًل، ويف لفظ »ال يزال 
اإلس��الم عزيزًا إىل اثين عش��ر خليفة 

كلهم من قريش«.
جي��د من هم هؤالء اخللفاء يف نظر 
ابن تيمية؟ ب��ودي أن ُيلتفت بدقة إىل 
هذه القضية. هذا احلديث املتواتر عن 
النيب األكرم9 واملتفق عليه بعد وروده 
يف الصحيحني، أصح كتب عندهم بعد 
كتاب اهلل، يقول: »وهك��ذا كان، فكان 
اخللف��اء أبوبكر وعمر وعثمان وعلي، 
ه��ذه أربعة، ثم توىل من اجتمع الناس 
عليه، وصار له عز ومنعة معاوية وابنه 

يزيد«.
إذن يزي��د اجتم��ع الن��اس عليه! 
ال��ذي قتل رحيانة رس��ول اهلل9 وقام 
بتلك اجملزرة, وأباح املدينة جلنده ثالثة 
أيام.. »ثم عب��د امللك وأوالده األربعة« 

أصحاب الفسوق والفجور.
الولي��د ال��ذي يس��تفتح بالقرآن 

فتخرج ل��ه اآلية: )َواْس��َتْفَتُحوا َوخاَب 
ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد( فريمي القرآن بسهامه! 

ويقول:
عني��د  جبب��ار  تهددن��ي 

فه��ا أن��اذا جب��ار عني��د
إذا ما جئت ربك يوم حشر

فق��ل يارب مزق��ين الوليد
»ثم عب��د املل��ك وأوالده األربعة 
وبينه��م عمر بن عب��د العزيز« هؤالء 
صاروا اثين عش��ر، وه��ؤالء هم االثنا 

عشر بنظر ابن تيمية.
 ث��م يبدأ مبدح بين أمي��ة: »فإّن بين 
أمي��ة تولوا على مجيع أرض اإلس��الم 
وكانت دول��ة.. وأعظم ما نقمه الناس 
على بين أمية ش��يئان أحدهم تكلمهم 

يف علي7«.
ما جيرأ أن يقول سبهم يف علي يقول 
تكلمهم. أي منطق إس��المي؟! سّلمنا 
مع الط��رف اآلخر، أليس علي7 هو 
خليفة من اخللفاء األربعة الراشدين؟! 
وأنتم تروون بأّن هؤالء أصحابه: »من 

سب أصحابي فقد سبين«.



85

)1
ة )

يد
عق

ي ال
ت ف

حا
طار

م

سّب رسول اهلل9 بسّب علي7 
وبسّب من هو باتفاق املسلمني نزلت 
فيه آي��ة التطهري، مل يطهر القرآن أحدًا 
م��ن أصحاب رس��ول اهلل باتفاق مجيع 
املفس��رين، نعم هن��اك خالف يف هذه 
اآلي��ة أنها تش��مل نس��اء النيب أو ال 
تش��مل وال يضر بعلي7، علي7 
ه��و وحده هو املش��مول بآية التطهري 
من أصحاب رسول اهلل9، هو وحده 
املشمول حبديث الثقلني املتفق عليه بني 
علماء املسلمني، وهو الوحيد داخل يف 
اآلل، أللهم صل على حممد وآل حممد، 

ال رجل غريه.
والغريب يقول هذه فقط مش��كلة 
ليست ش��يئًا كل ما يف األمر تكلمهم؛ 
م��ع أنه تعلمون أنه��م مل يتكلموا يف 
علي7 وإنا سبو عليًا لقد سبوا عليًا 

سبعني سنة على املنابر.
ث��م يضي��ف اب��ن تيمية ش��يخ 
اإلسالم يف كتاب منهاج السّنة النبوية 
يقول: »وهؤالء االثنا عش��ر خليفة هم 
املذك��ورون يف الت��وراة« يعتقد بهذا، 

وأنا أس��تغرب هو من جه��ة يقبل أن 
هؤالء االثين عشر مذكورون يف التوراة، 
وجيعل املش��ابهة معهم يف هذه القضية 
نقصًا ومذمة ملدرس��ة أهل البيت:، 
وه��ي نقط��ة ق��وة يف مدرس��ة أهل 
البيت:، ثم هو حيتج بالتوراة، شيء 
غريب واقعاً، تناقض عجيب على أي 
األح��وال؛ يقول: وهؤالء االثنا عش��ر 
خليفة هم املذكورون يف التوراة حيث 
قال يف بشارته بإمساعيل، أو عندما بشر 

بإمساعيل، وسيلد اثين عشر عظيماً.
إذن يعتقد شيخ اإلسالم أّن العظماء 
الذين بش��رت بهم التوراة سيولدون 
من إمساعيل، وليس احلس��ن واحلسني 
وهما سيدا شباب أهل اجلنة من هؤالء 
العظم��اء، وإنا العظماء ه��م معاوية 
بهم  الذين بش��رت  العظماء  ويزيد!! 
الت��وراة أنهم س��يولدون من إمساعيل 

عبد امللك بن مروان وأوالده !!
إمساعي��ل يفدي الكعب��ة يذبح هلا، 
ويزيد يه��دم الكعبة فهو العظيم! هذا 
العظيم الذي بش��ر اهلل به يف التوراة!! 
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ه��ذا منطق املنه��اج يف صفحة)320(؛ 
ه��ذا الذي يوج��د يف ت��راث بعض 
أعالم املس��لمني، فلندفن هذا الرتاث 
ال نأتي به على الفضائيات..، اطمئنوا 
كل طرف يس��تطيع أن خي��رج ما عند 
الطرف اآلخر، ه��ذا املنطق ال جتعلوه 
يأتي إىل الفضائيات، ال تكش��فوا عن 
هذه األمور، ألّنه لو كشفت كونوا على 
ثقة، فإّن كثريًا من الناس س��وف يفقد 
الثقة بكل الرتاث، حتى من اإلس��الم 
ينفر.. هذا منطق ش��يخ اإلسالم! هذا 
منط��ق كتابه ال��ذي ملئ��ت مكتباتنا 
مبئ��ات اآلالف من نس��خه، توزع يف 
كل أحناء العامل، يق��ول: »وهؤالء االثنا 
عش��ر خليفة هم املذكورون يف التوراة 
حيث قال يف بش��ارته بإمساعيل وسيلد 
اثين عشر عظيمًا« قد يقول قائل: ليس 
مقصوده أنه إخراج للحسن واحلسني؛ 
هو يصرح حتى أن��ت التتوهم »ومن 
ظن أّن هؤالء االثين عش��ر هم الذين 
تعتق��د الرافضة بإمامتهم فهو يف غاية 
اجلهل«؛ إذن ال يشمل احلسن، ال يشمل 

العابدين وإمام  احلسني، اليشمل زين 
الساجدين، ال يشمل الباقر، ال يشمل 
الصادق، ال يش��مل الكاظم، ال يشمل 
الرضا...: هؤالء كلهم ليسوا الذين 
بش��رت بهم التوراة، الذي بشرت به 
ه��و الوليد بن عبد املل��ك، مبن ميزق 
املصحف ومبن يهدم الكعبة.. بش��رت 
مبن وىل احلج��اج وفعل ما فعل، يكفي 

سوءة احلكم األموي هو احلجاج!!
ثم يعّرف هؤالء من هم؟ أئمة أهل 
البيت: يعين من اإلمام علي بن أبي 
طالب وانتهاء باإلمام احلادي عشر؛ ألن 
الثاني عشر هو ال يعتقد به، يقول: »فإّن 
هؤالء ليس فيهم من كان له سيف إال 
علي بن أبي طالب«؛ التفت جيدًا، إذن 
علي بن أبي طالب قد يكون داخاًل يف 
هؤالء االثين عش��ر ومع ذلك يشكك 
يقول: »ومع هذا فلم يتمكن يف خالفته 
م��ن غزو الكف��ار، إذن أين هؤالء من 
بين أمية، وال فتح مدينة وال قتل كافرًا، 
بل كان املس��لمون قد اشتغل بعضهم 
بقتال بعض حتى طم��ع فيهم الكفار 
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بالشرق والش��ام من املشركني وأهل 
الكت��اب حتى يقال إنهم أخذوا بعض 
بالد املس��لمني«؛ يعين بعبارة أخرى يف 
زمن عل��ي كان زمن عزة أو زمن ذلة؟ 
ذلة كما هو يرى. إذن يكون مش��مواًل 
حلديث االثين عش��ر أو غري مشمول؟ 
فهو ليس من العظماء وعليه أن يدخل 

شخصًا آخر مكان علي7.
ثم هو مبجرد أن يأتي ذكر الش��يعة 
ومدرس��ة أهل البيت: يقول: »وهم 
أذل ف��رق األمة، فليس يف أهل األهواء 
أذل من الرافضة وال أكتم لقوله منهم، 
وال أكثر اس��تعمااًل للنفاق منهم، وهم 
على زعمهم ش��يعة االثين عشر، وهم 
يف غاية الذل،  فأي عز لإلسالم بهؤالء 
االثين عش��ر على زعمهم، بعد، وكثري 
من اليهود إذا أس��لم يتشيع؛ ألّنه رأى 
يف التوراة ذكر االثين عش��ر؛ هذا ليس 

ذنب الشيعة هذا بالتوراة!«.
واهلل ش��يء غري��ب، ولذا يش��كر 
اهلل يف حمل آخر، يش��كر اهلل أّن احلكم 
عندما خرج م��ن األمويني مل يصل إىل 

اهلامشيني، يقول: »ث��م كان من نعم اهلل 
ورمحته باإلسالم أّن الدولة ملا انتقلت 
إىل بين هاش��م، صارت يف بين العباس، 
ال يف أوالد عل��ي« يف الصفحة )320( 
من اجل��زء الرابع؛ ثم يق��ول: فليفعل 
بن��و العباس ما يفعل��ون؛ ألنهم أوالد 

رسول اهلل«.
ثم آخر املطاف إىل هنا مل يش��كك 
يف علي بش��كل مباش��ر، ذكره ولكنه 
بش��كل ضمين، ولكن يف آخر املطاف 
بع��د ال يس��تطيع أن يصرب يف صفحة 
)322( هكذا يق��ول: »واملقصود هاهنا 
أّن احلديث الذي فيه ذكر االثين عش��ر 
خليفة، س��واء قّدر أّن عليًا دخل فيه أو 

قّدر أنه مل يدخل«.
املهم فقط يف آخ��ر املطاف إذن رّد 
القضية اآلن ضمن املوازين هل يدخل 
أو اليدخ��ل، أما بالنس��بة إىل يزيد ال 
إش��كال أنه يف العظماء الذين بش��ر 
به��م القرآن، اإلش��كال فقط يف علي 
وأوالد علي وفرعه بين اهلاشم، البد أن 
يكونوا عباس��يني، وال يكونوا علويني، 
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س��واء قّدر أن عليًا دخل فيهم أو قّدر 
أنه مل يدخل.

اهلدف األول أن أكشف هذه احلقيقة 
ملن هو من أي جهة كان ومن أي مدرسة، 
ومن أي مذهب كان . . فما من تهمة، 
وما من تسفيه، وما من تكفري، وما من 
طع��ن، إال وذكروه، حتى مل تبق س��يئة 
ومل يبق س��ّب ومل يبق شتم إال ارتكبوه 
بالنسبة إىل أتباع أهل البيت:، هذا 

هو اهلدف األول.
اهلدف الثاني، املشرتكات:

ال��ذي أريده م��ن ه��ذه األحباث 
ه��و أن نرك��ز على النقاط املش��رتكة 
بني املدرس��تني، فهناك كثري من نقاط 
االش��رتاك موجودة بني املدرستني، وقد 
ذكر الصحيحان روايات هي حمل اتفاق 

بني املدرستني.
فبعد حديث االثين عش��ر: »اخللفاء 
من بع��دي اثنا عش��ر، األم��راء من 

بعدي«.
تعالوا إىل حديث الثقلني، وأحاديث 
املهدي و األطروحة املهدوية، وحديث 

الغدير، وحديث املنزلة، هذه األحاديث 
ال أقول آي��ات حتى اليق��ال لنا: هذه 
اآلي��ات غري خمتصة به��م، أتكلم عن 
األحاديث املتفق عليها بني املدرستني، 
اآلن فلنجل��س يف حواراتن��ا العلمية 
يف املؤمترات ال��يت حتصل حتت عنوان 
التقري��ب، أو التوحي��د أو أي عنوان، 
العلماء جيلس��ون حتى يقربوا وجهات 
النظر فيم��ا بينهم، نتكلم ونقول رأينا 
يف ه��ذا احلدي��ث كذا، وأنت��م قولوا 
رأيكم بش��كل علمي بال تكفري، بال 

شتم، بالسّب.
ويف الواقع حنن نعتقد بأّن ش��رذمة 
قليلة منطقهم هذا الذي جنده عند ابن 
تيمية، وإال يف األعم األغلب املسلمون 
حيبون مدرس��ة أهل البيت: حيبون 
أتباعها، هل��م عالقات طيبة معهم، وإن 
اختلفوا عقائدياً، فما احملذور أن خنتلف 
عقائدي��اً، ونوجد عالق��ات اجتماعية، 
أخالقية.  عالق��ات  ديني��ة،  عالق��ات 
فأقلياتن��ا املس��لمة تعي��ش يف الدول 
الغربية، يعيشون يف الصني، ويعيشون 
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يف أوروبا وأمريكا، وعالقاتهم طيبة مع 
من يعيش��ون معهم، هناك وفاق معهم، 
وهذا م��ا نعتقده، ولكن مع األس��ف 
الشديد أّن بعض الفضائيات حتاول أن 
توجد هذا احلاجز العقائدي والفكري 

بني املسلمني.
وقد جند من يقول: إّن ابن تيمية قد 
يعتقد أّن شيعة أهل البيت والرافضة 

ليسوا من أتباع مدرسة أهل البيت.
 لو س��ّلمنا وافرتضنا جداًل أنه ال 
يعتقد أّن شيعة أهل البيت هم رافضة، 
وهم ليسوا من أتباع أهل البيت: 
فهل أس��لوبه ومنهجه هو األس��لوب 
القرآني الذي الب��د أن يتعامل معهم 
به، فيصفهم بأنهم أذل فرق اإلس��الم، 
وأنه��م مل يدخلوا اإلس��الم رهبًة وال 
رغبًة، وإنا لتهديم أهل اإلسالم.. هذا 
هو املنطق؟ كالمي يف املنهج، كالمي يف 
األس��لوب، يف املنطق الذي اتبعه، ويف 
العقيدة ال��يت يعتقدها أنه يرى أن كاًل 
من معاوية ويزيد من العظماء، الذين 
بشر بهم إمساعيل وبشرت بهم التوراة، 

إال أّن احلس��ن واحلسني سيدي شباب 
أهل اجلن��ة باتفاق علماء املس��لمني، 
ليس��وا من العظماء الذين بشر بهم 
إمساعيل، وعلي بن أبي طالب الذي هو 
من اخللفاء الراشدين حتى على مبنى 
مدرس��ة الصحابة فإنه أيضًا سواء قدر 
أنه دخل أو مل يدخل يف هؤالء العظماء 
باعتبار أّن عصره مل يكن عصر عزة بل 
كان عصر ذلة وتفرق املس��لمني!! إذن 
كالمي يف منهج��ه، وليس كالمي حنن 
ة  نثل أهل البيت، وحنن عندنا الس��نّ
الصحيحة، أو أنها موجودة عند مدرسة 
الصحابة. هذا الكالم يأتي حني أحتدث 

عن حمورين أساسيني، أشري إليهما:

ــة يف  الصحاب دور  األول:  ــور  احمل
ــّنة  فهم املعارف الدينية وأخذ الس

النبوية.

احملور الثاني: دور العرتة ومن هم 
عدل القرآن يف حديث الثقلني يف 
فهم املعارف الدينية وأخذ السّنة؛ 
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وسيتضح بعد ذلك األمر، أّن احلق 
معنا أو احلق مع اآلخرين.

إذن فهديف األول ه��و بيان حقائق 
وأركان مدرسة أهل البيت:.

واهلدف الثاني: وهو أن نبحث عن 
النصوص واألحاديث املتفق عليها بني 

املدرستني.
املنه��ج وبهذا  التزمن��ا بهذا  وإذا 
الطريق، فكثري من القضايا، ال أقول إننا 
سوف نتفق فيها، ولكن سوف يقرتب 
بعضنا من البعض اآلخر، فهم عندهم 
رواي��ات يف أصح كت��اب عندهم بعد 
كتاب اهلل هم أح��رار أن يقبلوها أو ال 
يقبلوها، وحنن أيضًا عندنا كتب كالكايف 
وغري الكايف هم أحرار أن يوافقونا يف 
ه��ذه النص��وص أو ال يوافقونا، وحنن 
أحرار يف أن نتف��ق معهم فيما ينقلونه 
يف صحاحهم ومس��انيدهم أو ال نتفق، 
ولكنه عندما تأت��ي رواية، تقريبًا متفق 
عليها جممع عليها متواترة بني املدرستني 
بعد لسنا أحرارًا يف أن نقبل أو نرفض، 
بعد لس��نا حنن يف حل منه��ا أبدًا، »ال 

جتتمع  أميت على ضاللة«.
هذا مضافًا إىل أنها متواترة، وليست 
فقط قضية إمجاعي��ة متفق عليها حتى 
يقول قائل: من قال إّن اإلمجاع حجة يف 
املس��ائل العقائدية؟! اإلمجاع إن ثبتت 
حجيته فهو حجة يف املس��ائل العملية 
والفرعي��ة والفقهي��ة، أم��ا املس��ائل 
العقائدية وخصوصًا املس��ائل املرتبطة 
بأركان العقائ��د، ال جمال فيها لإلمجاع. 
أق��ول احلق مع��ك وحنن أيض��ًا هذا 
منهجنا، وإذا كانت الرواية متواترة بني 
املدرس��تني، فبطبيعة احلال لسنا يف حل 

أن نقبل أو أن نرفض.
النقاط  وهديف ه��و إب��راز ه��ذه 
املش��رتكة بني  احملاور  املش��رتكة، هذه 

املدرستني.
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وكم له من مصداق ونظري يف كتب 
املدرستني،  ومسانيد وصحاح  ومصادر 

على سبيل املثال:
حدي��ث الثقل��ني: اتفق��ت كلمة 
علماء املسلمني مبختلف اجتاهاتهم من 
مؤرخ��ني وحمدث��ني وأصحاب صحاح 
ومس��انيد وغري ذل��ك، أّن النص هو 
كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت، نعم ش��ذ 
بعض منهم وقال وسنيت، وهذا سأتوفر 

عليه الحقاً.
حديث املنزل��ة: من األحاديث اليت 
مل يناقش يف س��ندها حت��ى من ناقش 
مات واملتواترات يف أحاديث  يف املس��لّ
املدرستني، وهذه نقطة أساسية، فالشيخ 
اب��ن تيمية يف حديث الغدير قد يوجد 
عنده يف الس��ند كالم، م��ع أنه ال جمال 
للتش��كيك يف س��ند حديث الغدير، 
ولكنه عندما يص��ل إىل حديث املنزلة 
»أن��ت مين مبنزلة هارون من موس��ى« 

اليستطيع أن يشكك يف هذا احلديث.
ابن  يق��ول  حديث االثين عش��ر: 
تيمية بضرس قاطع: إنه ورد يف صحيح 

البخاري حديث االثين عش��ر، س��واء 
أكان بلس��ان أمراء أو أئمة أو خلفاء، 

هذا ال يؤثر على البحث شيئاً.
 أح��د تالمذتنا الفضالء الش��يخ 
قيص��ر التميم��ي، له رس��الة قيمة يف 
حدي��ث اخللفاء االثين عش��ر يف كتب 
أهل الس��ّنة فهي رس��الة مفيدة جدًا، 
هن��اك يقول أخ��رج البخ��اري وأمحد 
والبيهقي وغريهم بسندهم عن جابر 
بن مسرة يقول: مسعت النيب9، »يكون 
اثنا عشر أمريًا«. قال البغوي يف شرحه: 

هذا حديث متفق على صحته.
وحديث الغدير الذي هو أيضًا من 

املتفق عليه.
مس��ألة اإلم��ام املهدي أو مس��ألة 
املهدي ال أق��ول اإلمام املهدي حتى ال 
يق��ول لنا قائل: إن��ه مل يقل كل علماء 
املسلمني باإلمامة للمهدي، نقول جيد 
مس��ألة الرجل الذي سيخرج يف آخر 
الزمان، هذا متفق متواتر ال خالف يف 

صحته بني املسلمني.
إذن كل همي من هذه األحباث هو 
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إبراز العناصر املشرتكة بني املدرستني، 
نعم، فليكن لكل من املدرستني قراءته 
اخلاصة به، وال أق��ول البد أن يوافقين 
يف القراءة ال��يت أقدمها عن النص، أو 
أوافقه يف القراءة اليت يقدمها عن النص، 
أق��دم قراءتي وهو يقدم قراءته، واألمر 
ملنصفي املسلمني من خمتلف طبقاتهم 
أن يقبلوا بهذه القراءة والتفس��ري، أو 
يقبلوا بتلك القراءة والتفسري.. احلوار 
بني احلض��ارات املختلفة يف أسس��ها 
بأبناء  بال��ك  قائ��م، فما  وقواعده��ا 
اإلسالم وبأبناء القرآن وبأمة حممد9 
املتفق��ة كلمتهم عل��ى الكعبة وعلى 
القرآن وعلى النب��وة وعلى التوحيد . 
. . فلتعقد مثل ه��ذه الندوات، ولكنه 
بشرطها وش��روطها، ال يكون الغرض 
من هذه الندوات إضعاف اآلخر، حتقري 
اآلخر، تسفيه اآلخر، إتهام اآلخر، وإنا 
الغرض إجياد نقاط االش��رتاك بينهم. 
وه��و ما أريده من املنهج الذي أطرحه، 
وه��و منهج حياول أن جيد نقاط االتفاق 

بني املدرستني.

أم��ا نقاط االفرتاق فلكل مدرس��ة 
رأيها اخل��اص، لكم م��ا عندكم ولنا 
ما عندنا، ال أن نض��ع يدنا على نقاط 
االف��رتاق املوج��دة للحاجز النفس��ي 
والفك��ري والثقايف. إذن فرق كبري بني 
منهج يدعو إىل الفتنة، إىل االفرتاق، إىل 
إجياد هذا احلاجز النفس��ي، وبني منهج 
يدعو إىل التغيري، إىل املودة، إىل البحث 
عن النقاط املش��رتكة. وسيجد القارئ 
هذا � إن ش��اء اهلل تعاىل � فيما نطرحه 
عن العقيدة اإلسالمية، وسنتوفر على 
مجلة من هذه النقاط، نقاط االش��رتاك 

بني املدرستني.
مدرس��ة  لعنوان  اختيارنا  وحت��ى 
أهل العرتة وأهل البيت:، ونصف  
اآلخرين بأنهم مدرس��ة الصحابة، ال 
يعين أننا حنتكر هذا العنوان ألنفس��نا، 
وكأن اآلخرين بعيدون عن العرتة، أو 
يوحي بعدائنا للصحابة، ال ليس األمر 
كذلك حنن ال نعادي يف األعم األغلب 
الصحاب��ة، الصحابة الذين قاتلوا مع 
وقفوا  الذين  الصحابة  رسول اهلل9، 
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مع رس��ول اهلل9، الصحاب��ة الذين 
حتملوا ما حتملوه يف بدر، وأحد، وحنني 

. .، إىل غري ذلك.
ال��يت تصدر من  الكلمات  بعض 
هنا وهناك، وكأنها جتري الصحابة جلهة 
معينة وملدرسة معينة، ليس األمر عندنا 
كذلك. حنن عندنا وجهة نظر يف بعض 
الصحاب��ة،  صدر منهم ك��ذا حنن ال 
نتفق مع هؤالء، كم��ا أنه أنتم عندكم 
وجهة نظر تقولون: إّن بعض الصحابة 
ص��در منهم كذا، و حتى بني الصحابة 
أنفس��هم كان هن��اك اخت��الف. ب��ل 
اختالفات كثرية بينهم حتى بني أولئك 
الذين تولوا األمر بعد رس��ول اهلل9 
وإال الثالث عثم��ان الذي توىل األمر 
بعد رس��ول اهلل من ق��ام عليه؟ الذين 
قاموا عليه أكانوا من اهلند وباكس��تان 
والسند، أم كانوا من الصحابة؟ كلهم 
رأوا رس��ول اهلل9 ومسع��وا حديثه.. 

وخالفوه، وخالفوا صحابيًا آخر.
أما مل��اذا نقول: حنن مدرس��ة أهل 
البيت:، حنن مدرسة العرتة:، حنن 

أتباع العرتة:؟ ومع األسف الشديد 
وجدت يف اآلونة األخرية أّن كثريًا من 
احملاوالت حتاول أن توجد تش��كيكًا يف 
هذا االنتساب للشيعة إىل مدرسة أهل 
البيت وإىل أهل البيت عليهم أفضل 
الصالة والس��الم، ويف مجل��ة واحدة، 
حنن إنا نس��مي أنفس��نا أتب��اع أهل 
البيت ونصطلح على األخوة اآلخرين 
أنهم مدرسة الصحابة، لسبب واضح 
وبسيط، وهو أننا نعتقد أّن الدين لكي 
نفهمه بشكل عام قرآنًا وسّنًة، فطريقنا 
لذلك مير م��ن خالل عل��ي وأوالده، 
مير من خالل الع��رتة، من خالل أهل 
السّنة  بياناتهم.  البيت:، من خالل 
النبوية طريقنا إليها مير من خالل أهل 
البي��ت:، ولكن هذا ال يعين أننا ال 
نقبل الس��ّنة إذا ج��اءت من غري أهل 
البيت، نقبلهاإذا توفرت هناك ش��روط 
الصحة ال��يت عندنا، فلو نقل صحابي 
الس��نة ضمن الطرق ال��يت نعتمدها، 
والسند الذي نعتمده يف علم الرجال، 
نقبل من��ه ذلك، ولذا عندنا من أنواع 
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احلدي��ث وأصناف احلدي��ث: احلديث 
املوثق حبسب االصطالح، وهو احلديث 
الذي صاحبه ليس إمامياً، ليس معتقدًا 
مبدرس��ة أهل البيت، ولكنه ش��خص 
ص��ادق ثقة نقب��ل حديث��ه، وأريد هنا 
أن أش��ري إىل نكتة مركزية، متيزنا عن 
اآلخرين أيضاً، وهي إذا تعارض عندنا 
ما صح عن أهل البيت وما ذكر، مع ما 
صح عن صحابة آخرين وما ذكر، فيقدم 
عندنا ما صح عن أهل البيت:، هذا 

هو املائز األساسي.
أما عند اآلخرين، فإنهم إما يفضلون 
اآلخري��ن على أه��ل البيت: كما 
يصرح��ون بذل��ك: أّن األول والثاني 
والثالث أفضل م��ن علي7 أفضل 
منه علمًا وعماًل وش��جاعًة وخدمًة إىل 
آخره، وإما يس��اوون بني الثالثة وبني 
علي7، نع��م مجلة منه��م يفضلون 

عليًا7 على اآلخرين.
فعلي7 بالنس��بة إليهم يس��اوي 
اآلخري��ن، أو أنه أق��ل منهم.. أما حنن 
فنعتقد أنه إذا وق��ع التعارض فاملقدم 

علي7.
بإمامة  يقول��ون  املعتزلة  وبع��ض 
املفضول؛ ومنهم ابن أبي احلديد، هذا 
 ، الذي يتهمونه هنا وهناك بأنه ش��يعيٌّ
أي منه��ج أعرج وأي طريقة عرجاء إذا 
وجدمت أّن أحدًا يتكلم عن فضيلة من 
فضائل علي7 تتهمونه بأنه ش��يعي، 
م��ع أنه هو يصرح يف أول مقدمة كتابه 
شرح نهج البالغة: »اتفق شيوخنا كافة، 
املتقدمون منهم واملتأخرون، والبصريون 
والبغداديون، عل��ى أّن بيعة أبي بكر 
الصديق بيعة صحيحة ش��رعية، وأنها 

مل تكن عن نص...«!
وباألخري ح��اول بعض احملدثني أن 
يرجعوها إىل قضية النص؛ ألنهم وجدوا 
ليس من املنطق أّن رسول اهلل9 يرتك 
األمة بال راع وبال وال وبال مس��ؤول، 
وأّن األول حرصه على األمة يكون أكثر 
من رسول اهلل9 بدليل أنه عهد، أو ال 
أقل أش��ار إىل شخص؛ ولذا هم بدأوا 
يس��تحدثون لنا نظري��ة جديدة وهي 
نظرية أّن رسول اهلل9 نص على أبي 
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بكر أو أشار على فالن.
 ثم يقول: »واختلفوا يف التفضيل، 
فقال قدم��اء البصريني كأب��ي عثمان 
عمرو بن عبيد، وأبي إسحاق إبراهيم 
بن سيار النظام، وأبي عثمان عمرو بن 
حبر اجلاحظ، و... أن أبا بكر أفضل من 
علي7؛ وهؤالء جيعلون ترتيب األربعة 

يف الفضل كرتتيبهم يف اخلالفة«.
نعم اب��ن أبي احلدي��د ومجلة معه 

يقول:
»وأم��ا حنن فنذه��ب إىل ما يذهب 
إليه ش��يوخنا البغداديون من تفضيله 
عليه السالم � يعين تفضيل علي عليه 
أفض��ل الصالة والس��الم على األول 
والثاني والثالث � وقد ذكرنا يف كتبنا 
الكالمية ما معنى األفضل، وهل املراد 
به األكثر ثوابًا أو األمجع ملزايا الفضل 
واخلالل احلميدة، وبينا أنه عليه السالم 

أفضل على التفسريين معًا«.28
وبعضهم قال بالتساوي، أما املنهج 
الع��ام فه��و تفضي��ل األول والثاني 
والثالث على اإلمام علي عليه السالم؛ 

ول��ذا بطبيع��ة احلال أمسيهم مدرس��ة 
الصحابة.

وق��د يق��ول بع��ض: صحيح هم 
قال��وا باألفضلي��ة نظري��اً، ولكن من 
الناحية العملية س��اووا بني الصحابة 
ومل يغمطوا ومل يبخس��وا حق أحد من 
اقتديتم  »بأيهم  الصحابة ومنهم علي، 

اهتديتم«.
ولك��ن الواقع ليس كذلك، وأذكر 
ش��اهدًا عملي��ًا من الناحي��ة احلديثية 
يثبت أنه��م مل يعتنوا بعلي فضاًل عن 
اعتنائهم بأهل البي��ت عليهم أفضل 
الص��الة والس��الم، م��ع أن حديث 
الثقلني يق��ول: »...لن يفرتقا حتى يردا 
عل��ّي احلوض«. خالف��وا نص حديث 
رس��ول اهلل9 ويكفي أن آخذ شاهدًا 
واحدًا من الناحية التارخيية، أقف عند 
كلمتهم  وباتف��اق  البخ��اري  صحيح 
أن��ه أصح كتاب بع��د كتاب اهلل، وهم 
أحرار أن جيعلوه أصح كتاب بعد كتاب 
رسول اهلل9، بل أن جيعلوه أصح حتى 
من كتاب رسول اهلل9، هم أحرار يف 
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أن يقولوا ما يشاؤون، ولكنه ال يلزمنا 
بش��يء؛ ألّنه ال نعتقد أّن هذا الكتاب 
أص��ح كتاب، كم��ا ه��م ال يعتقدون 
مبصادرنا، وال يقبل��ون بصحتها، ولذا 
أنا ركزت يف البحث األول أنه البد أن 

جند النقاط املشرتكة بني املدرستني.
أنظ��روا إىل ه��ذا الكت��اب الذي 
يعد أصح كتاب بع��د كتاب اهلل، نقل 
ع��ن كثريين ومن الذي��ن نقل عنهم 
أب��و هريرة، اآلن م��ا أريد أن أدخل يف 
شخصية أبي هريرة، وأنه من هو، ومتى 
أسلم، وما هي سنخ أحاديثه، وماذا قال، 
وماذا كان ميله؟ كان مع األمويني، كان 
مع عل��ي، كان مع الصحابة، كان ينقل 
ع��ن كعب األحب��ار، كان ال ينقل عن 
اليه��ود أو ينقل، هذه أخب��ار مفصلة 
عرض هلا مجل��ة من األعالم، ولكن ال 

يعنيين هذا اآلن.
يف صحي��ح البخ��اري يف كت��اب 
باب وجوب  الثان��ي  الباب  النفقات، 
النفقة عل��ى األهل والعي��ال، جاءت 
الرواي��ة: حدثنا أبوص��احل، قال: حدثنا 

أبوهريرة، قال: ق��ال النيب9: »أفضل 
الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خري 
من اليد الس��فلى، واب��دأ مبن تعول«. 
ه��ذا النص ينقله عن رس��ول اهلل9 
ثم توجد إضافة يف النص منقطعة عن 
احلديث، ولكنها إضاف��ة، تقول املرأة: 
إما أن تطعمين وإما أن تطلقين؛ ويقول 
العب��د: أطعمين واس��تعملين، ويقول 
االبن: أطعم��ين إىل من تدعين، فقالوا: 
يا أبا هريرة، مسعت هذا من رسول اهلل؟ 
هذه التتمة، قال: ال، هذا من كيس أبي 

هريرة.
 إذن البخاري ينقل نصًا أّن أباهريرة 
كان يدعي أّن له كيس��اً، يستخرج منه 
أحادي��ث أو نصوص��ًا ال أري��د أقول 
أحاديث، اآلن أنا لست بصدد أّن هذه 
القراءة أو التفسري الذي تقدمه مدرسة 
الصحابة هلذا الن��ص ما هو؟ اآلن ال 
أدخل فيه؛ ولكن هذا اإلنس��ان الذي 

فيه هذا الكالم يعتمد عليه البخاري.
وينق��ل حممود أبو ري��ة من علماء 
مصر يف )أضواء على السّنة احملمدية( 
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املطبوع يف دار املعارف يف مصر، الطبعة 
الثالثة، صفحة )201( نصًا عن رش��يد 
رضا، مقرر كتاب )تفس��ري املنار( حملمد 
عبده الذي هو من العلماء الكبار، يقول 
أبورية: وقال الفقيه احملدث السيد رشيد 
رضا )رمحه اهلل( يف ذلك: »لو طال عمر 
عمر حتى م��ات أبو هريرة، ملا وصلت 

إلينا تلك األحاديث الكثرية«.
ألّن��ه كان مينع��ه، و كان يعرف من 

أين ينقل أبو هريرة هذه األحاديث.
ول��ه كالم آخر ينقل��ه يف صفحة 
)203(من الكتاب نفسه، عن ابن قتيبة 
أن��ه قال يف تأويل خمتلف احلديث: »إنه 
ملا أتى أبو هريرة من الرواية عنه9 ما 
مل يأت مبثله َمن صحبه من جلة أصحابه 
والس��ابقني األولني، اتهموه وأنكروا 
عليه، وقالوا: كيف مسعت هذا وحدك؟ 
وَمن مسعه معك؟ وكانت عائشة رضي 
اهلل عنها أش��دهم إنكارًا عليه؛ لتطاول 

األيام بها وبه«.
ويقول حممود أبو رية يف كتابه أضواء، 
صفحة)200(: »أمجع رجال احلديث على 

أّن أبا هريرة كان أكثر الصحابة حديثًا 
عن رسول اهلل، على حني أنه مل يصاحب 

النيب إال عامًا وتسعة أشهر«.
ويق��ول يف صفحة)200(: »وقد ذكر 
أبو حممد بن حزم أّن مس��ند بقي بن 
خملد قد احتوى من حديث أبي هريرة 

على 5374 روى البخاري منها 446«.
نعم أبو هري��رة يدعي أنه صاحب 

رسول اهلل9 ثالث سنوات.
س��واء قبلنا ثالث سنوات، أو قلنا 
مبا يقوله أبو رية س��نة وتس��عة أشهر؛ 
وال أقول مع��روف بالوضع، اهلل يعلم، 
ال أق��ول هذا الكالم، ولكن أقول هذا 
اإلنسان املختلف يف ش��أنه، البخاري 
يعتمد علي��ه، اآلن ال أجي��ب ملاذا أّن 
البخاري يعتم��ده؟ ولكن حنن الذين 
توجد عندنا رؤية خاصة عن أبي هريرة، 
هل نس��تطيع أن نعتمد على البخاري 
أو ال نستطيع؟ من حقنا أن نقول: إننا 
ال نس��توثق ما يقوله يف البخاري، نعم 
هم يثقون به، هم أحرار، ولكن ال ميكن 
أن يقولوا حنن ننقل أحاديث من أصح 
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كت��اب، نعم عندكم ه��و أصح كتاب، 
ولكن حنن توجد عندنا مشكلة.

وأضيف نقطت��ني أو ثالثاً، حممود 
أبو رية يف صفحة )224(من كتابه هذا، 
وبعد أن يذك��ر أّن أبا هريرة روى عن 
رس��ول اهلل9 5374 ، روى البخ��اري 
منه��ا 446 على حني أن��ه مل يصاحب 
الن��يب9 إال عام��ًا وبضعة أش��هر، 
يق��ول: »وبقي أن تعرف مقدار ما رواه 
الذين سبقوه باإلميان، وكانوا أدنى منه 
إىل رس��ول اهلل، وأعلم بالدين، وأبعد 
يف الفض��ل واجله��اد م��ن املهاجرين 
واألنصار وغريهم، وقضوا مع الرسول 
س��نني طويلة؛ لنرى كم روى كبارهم 

من أحاديث رسول اهلل«.
يق��ول أن��ت بهذا امليزان س��وف 
تش��خص بأّن هذا الرجل عندما نقل 
أكثر من مخس��ة آالف رواي��ة، وهؤالء 
مل ينقلوا إال ه��ذه الروايات، أال يرتك 
هذا الكالم عن أبي هريرة الشك فيما 

يرويه؟
ثم يقول أبورية: فهذا أبوبكر أول 

الرجال إس��المًا بعد علي � كما يعتقد 
أبورية � وشيخ الصحابة مجيعاً، وقضى 
م��ع النيب9 ما قضى مبك��ة واملدينة، 
وكان نس��ابة الع��رب، ت��رى كم من 

حديث رواه؟
ق��ال الن��ووي يف تهذيب��ه: »روى 
الصدي��ق عن النيب )142( حديثاً، أورد 
السيوطي منها يف تاريخ اخللفاء )104( 

حديثاً، وله يف البخاري )22( حديثًا«.
 )142(حديث��ًا وذلك مخس��ة آالف 
وثالمثائة وأربعة وسبعني حديثاً، أنظر 
الفاصلة أكثر من 37 ضعفاً، واقعًا أمر 

ال يصدق.
فهل كان الصديق ال يسمع حديث 
رس��ول اهلل طوال هذه املدة قبل إسالم 

أبي هريرة أو بعد إسالمه؟!
ما رواه عمر، يقول أبورية: »أس��لم 
س��نة س��ت، وظل مع الن��يب9 إىل 
آخر حيات��ه ومن قوله: كن��ت وجارًا 
الن��زول على  نتناوب  من األنص��ار، 
رس��ول اهلل، ينزل يوماً، وأنزل يوماً، فإذا 
نزلت جئته خبرب ذلك اليوم من الوحي 
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وغريه، وإذا نزل فعل مثل ذلك، وبرغم 
ذلك كله، مل يصح عنه إال حواىل مخسني 

حديثًا كما أثبت ذلك ابن حزم«.
مخس��ون حديثاً، فتكون النسبة إىل 
)5374( أكثر بكثري م��ن مائة ضعف، 
ش��يء ال يصدقه اإلنس��ان، ومع ذلك 
يري��د مجاعة، تريد مدرس��ة، يريد اجتاه 
أن يقول: هذا أص��ح كتاب بعد كتاب 
اهلل، ه��و حر أن يق��ول، ولكن ال يلزم 

اآلخرين مبا يعتقد.

ما رواه علي7:
يق��ول أبورية: أول من أس��لم، 

وترب��ى يف حجر الن��يب، وعاش 
حت��ت كنفه من قب��ل البعثة، 

وظل مع��ه إىل أن انتقل 

إىل الرفيق األعلى، مل يفارقه ال يف سفر 
وال يف حض��ر، وهو اب��ن عمه، وزوج 
ابنته فاطمة الزهراء، ش��هد املش��اهد 
كلها س��وى تبوك، فقد استخلفه النيب 

املدينة،  عل��ى  فيها 
فقال: »يا رسول اهلل 
أختلفين يف النس��اء 

والصبيان؟
فقال رسول اهلل: 
أما ترضى أن تكون 
م��ين مبنزلة هارون 

)5374( أكثر بكثري م��ن مائة ضعف، 
ش��يء ال يصدقه اإلنس��ان، ومع ذلك 
يري��د مجاعة، تريد مدرس��ة، يريد اجتاه 
أن يقول: هذا أص��ح كتاب بعد كتاب 
اهلل، ه��و حر أن يق��ول، ولكن ال يلزم 

اآلخرين مبا يعتقد.

ما رواه علي7:
يق��ول أبورية: أول من أس��لم، 

�يبوترب��ى يف حجر الن��يبوترب��ى يف حجر الن��يب، وعاش 
حت��ت كنفه من قب��ل البعثة، 

وظل مع��ه إىل أن انتقل 

املدينة،  عل��ى  فيها 
اهلل  فقال: »يا رسول
أختلفين يف النس��اء 

والصبيان؟
اهلل:  فقال رسول
أما ترضى أن تكون 
�ينم��ينم��ين مبنزلة هارون 
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من موسى، إال أنه ال نيب بعدي«؟
ثم واصل أبو رية كالمه قائاًل: »هذا 
اإلمام ال��ذي ال يكاد يضارعه أحد من 
الصحابة مجيعًا يف العلم، قد أس��ندوا 
له كما روى السيوطي 58 حديثاً، وقال 
ابن ح��زم: مل يصح منها إال مخس��ون 
حديثاً، مل يرو البخاري ومسلم منها إال 

حنوًا من عشرين حديثًا«.
ينقلون: أعلمك��م علي،  ثم ه��م 
أقضاكم عل��ي، وقد أس��ندوا له هذا 
العدد م��ن الرواي��ات يف مقابل أكثر 
من مخس��ة آالف رواها أبو هريرة، أي 
مائ��ة ضعف ينق��ص أو يزيد قلياًل مما 
رواه علي7، وبإق��رار أبي هريرة أنه 
مل يعاصر الرس��ول إاّل ثالث سنوات. 
أنظ��روا البخ��اري أو غ��ري البخاري 

بإقراره املهم هذا.
فكي��ف ميكن أن نق��ول: إّن هؤالء 
س��اووا بني الصحاب��ة يف النقل؟! مع 
أنه من الناحي��ة الواقعية ومن الناحية 
التارخيي��ة أّن عليًا7 ه��و الصحابي 
الوحيد الذي ذك��ره اهلل يف القرآن أنه 

مطه��ر، داخ��ل يف آية التطه��ري، هذا 
مل خيتلف فيه أح��د، نعم االختالف يف 
أّن نس��اء النيب داخالت يف أهل البيت 
الذين ذكرته��م اآلية أو غري داخالت. 
ولكن��ه فيما يتعل��ق بعلي7 أنه من 
أه��ل البيت: باتف��اق كلمة علماء 
املس��لمني، وه��و أيضًا ع��دل القرآن 

الكريم بنص حديث الثقلني:
»إني ت��ارك فيكم ما إن متس��كتم 

كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت«.
وإذا بالبخاري وهوأصح كتاب بعد 
كتاب اهلل كما يقولون، ينقل عنه عشرين 
رواية، فيما ينقل عن أبي هريرة )446( 

رواية يعين أكثر من عشرين ضعفاً.
ويقول أبورية: »أما عثمان فقد روى 
البخاري له تسعة أحاديث ومسلم مخسة؛ 
الزب��ري بن الع��وام، روى له البخاري 
تس��عة أحاديث ومسلم حديث؛ طلحة 
بن عبيد اهلل روى ل��ه البخاري أربعة 
أحاديث؛ عبد الرمحن بن عوف روى له 

البخاري تسعة أحاديث.
 هؤالء من العش��رة املبشرة باجلنة، 
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ه��ؤالء أق��رب الناس صحاب��ة � كما 
يعتقدون � من رسول اهلل9.

ُابي بن كعب له يف الكتب الستة 
س��تون حديثًا ونيف؛ زي��د بن ثابت 
روى ل��ه البخ��اري مثاني��ة أحاديث؛ 
الش��يخان على مخسة؛ سلمان  واتفق 
الفارسي أخرج له البخاري 4 أحاديث 
ومس��لم ثالثة...، وقد ثب��ت أن كثريًا 
من الصحابة مل يرووا عن النيب ش��يئًا 
...« علمًا أن رواة البخاري ومس��لم قد 

بلغوا )2400( راو.
وفيما يتعلق برجال الصحاح بوّدي 
أن أهل التتبع واملطالعة يقرؤون كتاب 
)اإلفصاح ع��ن أحوال رواة الصحاح( 
للشيخ حممد حسن املظفر املتوفى سنة 
)1375ه� ( من اهل�جرة يف حدود مخس 
ومخس��ني س��نة مضت، وهو يف أربعة 
جمل��دات، حتقي��ق مؤسس��ة آل البيت 
إلحياء الرتاث؛ ه��ذا الرجل حاول أن 
يس��تقرئ كل رواة الصحاح املوجودة؛ 
ليتعرف اإلنس��ان على الرجال الذين 
اعتمد عليهم، أكانوا على ما ينبغي أم 

مل يكونوا؛ وأيضًا كتاب قّيم آخر أنصح 
مبطالعته )تأمالت يف الصحيحني دراسة 
وحتليل لصحيحي البخاري ومس��لم( 
تأليف حممد صادق جنمي، والذي عربه 

السيد حسن مرتضى القزويين.
إذا جئن��ا إىل أوالد اإلمام علي7 
والسجاد  واحلس��ني  باحلس��ن  ابتداًء 
والباق��ر والص��ادق والكاظم والرضا 
واجلواد واهلادي والعس��كري:، أما 
الثالث��ة األواخر يعين اجل��واد واهلادي 
والعس��كري: كان��وا معاصري��ن 
للبخاري، فلم ينقل عنهم رواية واحدة، 
ومل ينق��ل ع��ن الرض��ا7، وال عن 
الكاظم7، نقل ع��ن بعض تالمذة 
اإلم��ام الصادق7، ولكن مل ينقل وال 
رواي��ة واحدة عنه، وه��و أبو املذاهب 

وأستاذ اجلميع.
هذا وأن البخاري عاش بعد اإلمام 
الصادق مبائة عام تقريبًا بعد )256ه�( 
وش��هادة اإلمام الص��ادق7 )146ه� 
أو 148ه�( فالفاصل��ة تقريبًا قرن من 
الزمان، ومع أنه عاش يف احلجاز ست 
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س��نوات، وهي مركز ملا نشر من علوم 
اإلمام الصادق7، ولكن مل ينقل عنه 

رواية واحدة.
يق��ول املؤلف حممد ص��ادق جنمي: 
البخاري ومس��لمًا يرويان لس��تة  إّن 
وعشرين شخصًا حيملون اسم احلسن، 
ليس بينهم رحيانة رسول اهلل9 احلسن 
اجملتبى7، ولثالثة وعش��رين حيملون 
اسم موسى، ولكن ليس بينهم اإلمام 
موس��ى الكاظم7، ولتسعة وثالثني 
حيملون اس��م علي، ال جتد بينهم اسم 

اإلمام علي بن موسى الرضا7.
ه��ذا هو األس��لوب ال��ذي اتبعه 
ه��ؤالء، واختم حديثي بكالم للس��يد 
الطباطبائي1 يف تفسريه القّيم )امليزان( 
اجمللد اخلامس صفحة )280( منشورات 

األعلمي للمطبوعات، بريوت، يقول:
...أم��ا الصحابة فل��م ينقلوا عن 
علي7 شيئًا يذكر، وأما التابعون فال 
يبلغ ما نقل��وا عنه � إن ُاحصي � مائة 
رواية يف متام القرآن، وأما احلس��ن7 
فلعل املنقول عنه مل يبلغ عش��رًا، وأما 

احلس��ني7 فلم ينقل عنه شيء يذكر؛ 
وقد أنهى بعضهم الروايات الواردة يف 
التفسري إىل س��بعة عشر ألف حديث 

من طريق اجلمهور وحده.29
وهذه النس��بة موجودة يف روايات 

الفقه أيضاً.30
أح��ب أن أش��ري إىل أّن حّب أهل 
البي��ت: وردت فيه نصوص وأدلة 
تطلبه وتأمرنا به؛ وهلذا ال جند مس��لمًا 
الحيب أهل البيت:، وإال من مل يصل 
عليهم ال صالة له، هذه من الفرائض 
املسّلمة ومن ضروريات اإلسالم، ولو 
أبغضه��م ومل يوده��م ومل حيبهم خلرج 
عن ملة اإلس��الم، وهذا ه��و الفارق 
األساس��ي بني حب أهل البيت وبني 
حب الصحابة، ح��ب الصحابة ليس 
األمر كذلك؛ ألّن��ه مل يدل دليل قطعي 
على حب مجيع الصحابة بهذا الشكل، 
أما فيما يتعلق بأهل البيت: بنص 
حديث الثقلني »إني تارك فيكم الثقلني 
ما إن متس��كتم بهما لن تضلوا بعدي 
أبدًا كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت، ولن 
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يفرتقا حتى يردا علّي احلوض«.

إذن أين االختالف؟
فإضافًة إىل حبهم، حنن نعتقد وجوب 
اتباعهم يف فهم الدين؛ لورود الدليل 
الذي يثبت لنا ذل��ك. أما غريهم من 
الصحابة غري علي7، اخلليفة األول 
أبوبكر، واخلليفة الثاني عمر، واخلليفة 
الثال��ث عثمان، ه��ؤالء الذين تولوا 
األم��ر واخلالفة بعد رس��ول اهلل9 .. 
مل ي��دل عندنا دليل قطع��ي يثبت أنه 
البد أن نأخذ الدي��ن منهم، ولو ثبت 
ألخذناه منه��م. . ثم حنن نعتقد أن اهلل 
س��بحانه وتعاىل نصب عليًا7، ال أّن 
رس��ول اهلل9 نصبه، اهلل نصب عليًا 
لإلمام��ة واخلالفة من بع��د النيب9 

على املسلمني بال ريب عندنا.
أما موقف الصحابة فتوجد اجتاهات 

وقراءات متعددة له: قراءة تقول:
أّن  وتص��وروا  اجته��دوا  إنه��م 

رسول اهلل9 مل ينصب عليًا7.
وقراءة أخرى تق��ول: ال، إّن هؤالء 

كان��وا يعلمون أّن احل��ق مع علي7 
باخلالف��ة، ومع ذلك غصب��وا اخلالفة 

منه.
فاخلالفة باحل��ق والنص والنصب 
واجلعل هي لعلي7، هذا هو اعتقاد 

مدرسة أهل البيت:.
أما مدرس��ة الصحابة فتقول: ليس 

األمر كذلك. .
بيننا وبينهم ليست مسألة  فالفرق 
احملبة حتى نقول: إننا نش��رتك يف احملبة، 
املس��ألة هي اإلطاعة، هي االتباع: )َيا 
َأيَُّه��ا الَِّذي��َن آَمُن��وا َأِطيُع��وا اَل َوَأِطيُعوا 

ِمْنُك��ْم( وحنن  َوُأوِل��ی األم��ر  الرَُّس��وَل 

نعتقد أّن أولي األمر ليس له مصداق 
إال عل��ي وأه��ل بيته عليه��م أفضل 

الصالة والسالم.
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27. سورة البقرة :111.
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29. ويف هام��ش ه��ذه الصفح��ة: 280 ، ذكر 
ذل��ك الس��يوطي يف االتق��ان، وذكر أنه 
عدد الروايات يف تفسريه املسمى برتمجان 

القرآن وتلخيصه املسمى بالدر املنثور.

30. ذكر بعض املتتبعني أنه عثر على حديثني 
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الفقهية؛ ومل يذكر مصدر هذا القول.




