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ABSTRACT: 

The definition of Ammar bin Yasir, he mentioned the virtue, 
and his death, then he mentioned the narration of the hadith 
and the doctrine of the Sunnis with what happened between 
the companions, and the most important issues in Ammar’s 
Hadith “kill you the unjust group”, including: evidence of 
prophethood in the hadith, and the indication of the hadith that 
the truth was with Ali, and the meaning of the hadith However, 
the sect that fought against Ali is a believer, then we break 
the reasoning of the Shiites by talking about the disbelief of 
the Companions, and the significance of the hadeeth on the 
invalidity of the saying that Ali is infallible, and we conclude 
with the contractual lessons learned from the hadith. 
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، 
من یھده اهللا فال مضل لھ ، ومن یضلل فال ھادي لھ وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال 

  وبعد . شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ 

  صفوة من خلقھ اصطفاھم لصحبة خلیلھ ، ولنصرة         فقد اختار اهللا تعالى لنبییھ 
دینھ ، فكانوا على قلب رجل واحد متحابین متآلفین یؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم 
خصاصة ، فنشروا دین اهللا تعالى وفتحت األمصار على أیدیھم  فدخل الكثیر في اإلسالم 

ماحتھ ولكن القلة القلیلة من الحاقدین على اإلسالم دخلوا فیھ لمحاربتھ  رغبة بعدلھ وس
ولالنتقام ممن كان سببا في نشره وھم الصحابة الكرام فجاء الیھودي عبد اهللا بن سبأ إلى 
المدینة وادعى أنھ مسلم وأخذ ینشر الفتن والبلبلة ودخل بعض المجوس في اإلسالم نفاقا 

ھزموه بسیفھم وكان من ھؤالء قاتل الفاروق أبو لؤلؤة المجوسي بعد أن تیقنوا أنھم لن ی
  .وغیره 

 لذلك أصل علماء اإلسالم  حصل ما حصل بین الصحابة         وبعد مقتل عثمان 
عقیدتھم في الصحابة یتناقلھا المسلمون جیال بعد جیل ، وكذلك سخر العلماء أقالمھم 

  .تدور حولھم خاصة شبھ الروافض  فردوا على كل شبھة للدفاع عن الصحابة 

  :ومن ھذا المنطلق أحببت المشاركة بھذا البحث الذي ھو بعنوان

  )تقتلك الفئة الباغية" املسائل العقدية املتعلقة حبديث عمار بن ياسر  ( 

وتبرز أھمیة البحث في أنھ یبحث في دالئل النبوة  ، كما أنھ یوضح اللبس الوارد عند 
نى البغي ، وكذلك یرد شبھة من شبھات الروافض في تكفیر بعض أھل السنة في مع

   .الصحابة ،  ویبطل عقیدة الرافضة بعصمة علي 

  :مشكلة الدراسة 

  :تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التالیة 

    بمقتل عمار عالقة بنبوتھ ؟ھل في إخبار النبي   -

  لمذكور في الحدیث ؟        ما عقیدة أھل السنة في تفسیر البغي ا-

   ؟    كیف استغل الرافضة الحدیث وكفروا بھ الصحابة -

   ؟    كیف قلب أھل السنة شبھة الرافضة علیھم وأبطلوا القول بعصمة علي -
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  :حدود الدراسة

 ،كما تتناول تتناول الدراسة أھم المسائل العقدیة المستفادة من حدیث عمار بن یاسر 
  .رافضة حول الحدیث ، وأختم بالدروس العقدیة المستفادة من الحدیثالرد على شبھات ال

  :أھداف البحث

  . بیان عقیدة أھل السنة فیما شجر بین الصحابة -

  . معرفة دالئل النبوة الواردة في الحدیث-

    رد شبھ الرافض التي ال تنتھي حول الصحابة - 

    بیان فساد قول الرافضة بعصمة األئمة وأولھم علي -

  :منھج البحث 

  سأتبع في ھذا البحث المنھج اإلستقرائي ، التحلیلي

  :الدراسات السابقة

، تحقیق موقف الصحابة في الفتنة من روایات اإلمام الطبري والمحدثین  -
فاروق / محمد أمحزون، تحت إشراف األستاذ الدكتور/ وأصلھا رسالة دكتوراه للباحث د

كلیة اآلداب بجامعة محمد الخامس بالرباط، اشتملت حمادة أستاذ كرسى السنة وعلومھا ب
تمھید من ثالثة أبواب ویتألف كل باب من ثالثة فصول وفي كل فصل : الرسالة على

  .ثالثة مباحث، ذكر في الباب الثاني موقف الصحابة من الفتن بعد مقتل عثمان بن عفان

، للدكتور )ه٣٧سنة(-بین الحقائق واألباطیل- قضیة التحكیم في موقعة صفین  -
خالد كبیر عالل، حاصل على دكتوراه دولة في التاریخ اإلسالمي من جامعة الجزائر، 

  .ذكر في الفصل األول سبب الخالف بعد مقتل عثمان  

، وھي رسالة ماجستیر مقدمة لجامعة االمام أحكام البغاة في الشریعة اإلسالمیة  -
محمد / مد صدیق، إشراف الدكتور محمد بن سعود اإلسالمیة، أعدھا الدكتور أمان مح

مقدمة، وأربعة أبواب، وخاتمة، ذكر في الباب : الحسیني حنفي، اشتملت الرسالة على
األول حكم الخروج على االمام، وكذلك في الباب الثاني توسع في بیان حقیقة البغي 

  .والبغاة، وما یترتب علیھ من أحكام ذكره في الباب الذي یلیھ

بالدراسة والرد على شبھ من أفرد المسائل المتعلقة بحدیث عمار إال أنني لم أجد 
  .الرافضة
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  :خطة البحث

  .یتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث ، وخاتمة ، وفھارس

وتتضمن مشكلة الدراسة وحدودھا وأھداف البحث ومنھجي فیھ والدراسات :المقدمة 
  .السابقة 

   .التعریف بعمار بن یاسر : المبحث األول 

  .ذكر روایات الحدیث :  المبحث الثاني  

  .عقیدة أھل السنة فیما وقع بین الصحابة : المبحث الثالث 

  :دالالت الحدیث العقدیة :  المبحث الرابع 

  :وفیھ مطالب 

  .دالئل النبوة في الحدیث : المطلب األول 

   .داللة الحدیث على أن الحق كان مع علي : المطلب الثاني 

  . مؤمنة- التي قاتلت علي - داللة الحدیث على أن الطائفة :المطلب الثالث

  نقض استدالل الرافضة بالحدیث على كفر الصحابة : المطلب الرابع 

  داللة الحدیث على بطالن القول بعصمة علي : المطلب الخامس

  الدروس العقدیة المستفادة من الحدیث : المطلب السادس 

  الخاتمة ، الفھارس
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  املبحث األول 

  التعر يف بعمار بن ياسر 
 عمار بن یاسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قیس بن الحصین بن الوذیم :اسمھ ونسبھ 

بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر األكبر بن یام بن عنس بن مالك بن أدد بن زید بن 
 أبو الیقظان وھو من السابقین األولین إلى اإلسالم، وھو یشجب المذحجي ثم العنسي،

حلیف بني مخزوم، وأمھ سمیة، وھي أول من استشھد في سبیل اهللا عز وجل وھو، 
. وأبوه، وأمھ من السابقین، وكان إسالم عمار بعد بضعة وثالثین، وھو ممن عذب في اهللا

)١(  

  . وصھیب بن سنان في وقت واحد في دار األرقم ھو،أسلم عمار ورسول اهللا :إسالمھ 

ما :  فیھا، فقلتلقیت صھیب بن سنان على باب دار األرقم، ورسول اهللا : قال عمار
وأنا : أردت أن أدخل على محمد، وأسمع كالمھ، فقال: وما ترید أنت؟ فقلت: ترید؟ فقال

 وثالثین أرید ذلك، فدخلنا علیھ، فعرض علینا اإلسالم فأسلمنا، وكان إسالمھما بعد بضعة
  )٢(. رجال

  .... واختلف في ھجرتھ إلى الحبشة:ھجرتھ 

 أول من بنى مسجدا في  وكان لكنھ ھاجر إلى الحبشة وكان ممن استقبل رسواهللا 
  )٣(. االسالم

 وغیرھا من شھد بدرا، وأحدا والخندق، وبیعة الرضوان مع رسول اهللا :فضائلھ 
أما بعد، فإني قد : كوفة، وكتب إلى أھلھاواستعملھ عمر بن الخطاب على ال.الغزوات 

بعثت إلیكم عمارا أمیرا، وعبد اهللا بن مسعود وزیرا، ومعلما، وھما من نجباء أصحاب 
  .محمد، فاقتدوا بھما

  : ومن فضائلھ 

 مت زت رت يب ىب نب ُّ  :نزول آیات من كتاب اهللا تعالى فیھ كم في قولھ تعالى

ن یاسر، أخذه  فقد نزلت في عمار ب )٤( َّ	 مث زث رث  يت ىت نت

 وذكر آلھتھم بخیر، ثم تركوه، فلما المشركون، فعذبوه فلم یتركوه، حتى سب النبي 
ما تركت حتى نلت منك، ! شر یا رسول اهللا: ؟ قال"ما وراءك : "  قالأتى رسول اهللا 

                                                           

 )١٢٢/ ٤(، أسد الغابة ، البن األثیر ) ٤٧٤/ ٤(ینظر اإلصابة في تمییز الصحابة، البن حجر ) ١(
 )١٢٢/ ٤(ینظر أسد الغابة ، البن األثیر ) ٢(
 ینظر المصدر السابق ) ٣(

 ١٠٦:  سورة النحل(٤)
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فإن عادوا : " مطمئنا باإلیمان، قال: ؟ قال"كیف تجد قلبك : " ، قال!وذكرت آلھتھم بخیر
  )١("  لھم لك فعد

ائتوني بشربة، فأتي : قال عمار بن یاسر یوم صفین:  قال أبو البختري : وفاتھ 
، "آخر شربة تشربھا من الدنیا شربة لبن : "  قالإن رسول اهللا : بشربة لبن، فقال

ثالث وتسعون، : وكان عمره یومئذ أربعا وتسعین سنة، وقیل، وشربھا، ثم قاتل حتى قتل
  .نإحدى وتسعو: وقیل

الجھني طعنھ طعنة : قتلھ أبو الغادیة المزني، وقیل: وقد اختلف في قاتلھ، فقیل      
أنا قتلتھ، : فسقط، فلما وقع أكب علیھ آخر فاحتز رأسھ، فأقبال یختصمان، كل منھما یقول

واهللا إن یختصمان إال في النار، واهللا لوددت أني مت قبل ھذا : فقال عمرو بن العاص
حمل علیھ عقبة بن عامر الجھني، وعمرو بن الحارث : وقیل،سنة الیوم بعشرین 

  .الخوالني، وشریك بن سلمة المرادي، فقتلوه

اآلخر من سنة سبع وثالثین، ودفنھ علي في ثیابھ، :        وكان قتلھ في ربیع األول أو
 وروى أھل الكوفة أنھ صلى علیھ، وھو مذھبھم في الشھید، أنھ یصلى علیھ، ولم یغسلھ 
  )٢(. وال یغسل

  

  

  

  

  

  

                                                           

 )٤٠٧/ ١(ینظر سیر أعالم النبالء للذھبي  ) ١(
  )٤٧٤/ ٤(تمییز الصحابة البن حجر ینظر اإلصابة في ) ٢(
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  املبحث الثاني 

    ختريج حديث عمار بن ياسر 

  :روایات الحدیث وألفاظھ كما یلي 

كن�ا ننق�ل ل�بن الم�سجد لبن�ة لبن�ة، وك�ان عم�ار ینق�ل               : عن أبي س�عید الخ�دري ق�ال        -
ویح عمار تقتلھ : " ھ الغبار، وقال، ومسح عن رأسلبنتین لبنتین، فمر بھ النبي 

: وجعل عمار یقول: قال" الفئة الباغیة، عمار یدعوھم إلى اهللا، ویدعونھ إلى النار
وی�ح عم�ار تقتل�ھ الفئ�ة الباغی�ة ی�دعوھم إل�ى        : " وف�ي روای�ة  " أعوذ باهللا من الف�تن  

  )١(" الجنة ویدعونھ إلى النار 

  )٢(" هللا من الفتن أعوذ با: " وفي روایة أخرى بزیادة یقول عمار -

أخبرن�ي م�ن ھ�و خی�ر        : وأخرج مسلم في ص�حیحھ ع�ن أب�ي س�عید الخ�دري، ق�ال               -
  قال لعمار، حین جعل یحفر الخندق، وجعل یمسح رأسھ، مني، أن رسول اهللا 

  "تقتلك فئة باغیة " بؤس ابن سمیة : ویقول

قال :  وأخرجھ مسلم أیضا من حدیث أم المؤمنین أم سلمة  رضي اهللا عنھا  قالت -
  )٣"(» تقتلك الفئة الباغیة: "  لعماررسول اهللا 

أب��شر : "  ق��ال لعم��ار أن رس��ول اهللا وف��ي الترم��ذي م��ن ح��دیث أب��ي ھری��رة  -
  ) ٤(" » الباغیةتقتلك الفئة 

م�ا ن��سیتھ ی�وم الخن�دق وق�د اغب�ر ص�دره وھ��و       : وف�ي الم�سند ع�ن أم س�لمة، قال�ت      -
اآلخره ف�اغفر لألن�صار والمھ�اجره     اللھم إن الخیر خیر     : " یعاطیھم اللبن، ویقول  

: ق�ال " ویحك  ابن سمیة، تقتلك الفئة الباغی�ة     : " فأقبل عمار، فلما رآه قال    : قال" 
  )٥("عن أمھ؟ أما إنھا قد كانت تلج على أم المؤمنین : " فحدثتھ محمدا، فقال

                                                           

 /  ٣( أخرجھ البخاري في الصحیح ، كتاب الجھاد والسیر ، باب مْسِح اْلُغباِر عن الناس في السبیل            ) ١(
 ) .٢٨١٢( برقم ) ١٠٣٥

ب�رقم  ) ١٧٢ / ١( ب�اب التع�اون ف�ي بن�اء الم�سجد      ، أخرجھ البخاري ف�ي ال�صحیح ، كت�اب ال�صالة           ) ٢(
)٤٤٧. ( 
مسلم في الصحیح ، كت�اب الف�تن وأش�راط ال�ساعة ، ب�اب ال تق�وم ال�ساعة حت�ى یم�ر الرج�ل                  أخرجھ  ) ٣(

 ) .٢٩١٦(و  ) ٢٩١٥( برقم ) ٢٢٣٦ / ٤( بقبر الرجل فیتمنى أن یكون مكان المیت من البالء 
ق��ال األلب��اني رحم��ھ اهللا ف��ي سل��سلة  ) ٣٨٠٠(أخرج��ھ الترم��ذي ف��ي ال��سنن  ، أب��واب المناق��ب ب��رقم   ) ٤(

 ). ٣٢٧ / ٢"  ( وإسناده صحیح على شرط مسلم "ث الصحیحة األحادی
) ٢٦٤٨٢(إسناده صحیح على شرط مسلم، وھ�و مك�رر   " قال األرنؤط   ) ٢٦٦٨٠(مسند أحمد برقم    ) ٥(

  .، إال أن شیخ أحمد ھنا ھو معاذ، وھو ابُن معاذ العنبري
 "اإلسنادمن طریق معاذ بن معاذ، بھذا ) ٨٥٤/ (٢٣" الكبیر"وأخرجھ الطبراني في 
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إني ألسیر مع معاویة في منصرفھ من : وفي روایة  عبد اهللا بن الحارث، قال -
یا : فقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص: بینھ وبین عمرو بن العاص، قالصفین، 

ویحك یا ابن سمیة تقتلك الفئة «:   یقول لعمارأبت، ما سمعت رسول اهللا 
ال : أال تسمع ما یقول ھذا؟ فقال معاویة: فقال عمرو لمعاویة: ؟ قال» الباغیة

  )   ١(ا بھ تزال تأتینا بھنة أنحن قتلناه؟ إنما قتلھ الذین جاءو

حدثني من ھو : وأخرج النسائي في السنن الكبرى  عن أبي سعید الخدري قال -
لعمار بؤسا لك یا ابن سمیة، ومسح «:   قالخیر مني أبو قتادة أن رسول اهللا 

 )٢(» الغبار عن رأسھ تقتلك الفئة الباغیة

  

  
  

  

                                                           

والحاكم ف�ي الم�ستدرك   ). ٦/٥٣(وصحح إسناده أحمد شاكر    ) ٦٤٩٩(أخرجھ أحمد في المسند برقم      ) ١(
 .وصححھ ووافقھ الذھبي  ) ٥٦٧٦(برقم 

  " اآلحاد والمثاني"، وابن أبي عاصم في ) ٨٥٤٨(برقم " الكبرى"أخرجھ  النسائي في ) ٢(
م�ن ط�رق ع�ن     ) ٧/٣٤٤( الخطی�ب فیت�اریخ بغ�داد      ، و ) ٨/١٨٩( ، والبیھقي في ال�سنن      ) ١٨٧٠(برقم  

أن رس�ول اهللا َص�لَّى   : وزادوا جمیعًا في أولھ خال مسلم وابن أب�ي عاص�م   . النضر بن ُشمیل، بھذا اإلسناد    
. ول�م َی�ُسق م�سلم لفظ�ھ    ". ُبؤسًا لك یا اب�ن ُس�میَّة  : "اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم قال لعمار وھو یمسح التراب عن رأسھ        

  )٢٩٩ / ٣٧(یح ینظر المسند بتحقیق األرنؤط واسناده صح
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  اث اث

 و  ل ادة أ  

ن ا  
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  ملبحث الثالثا

  عقيدة أهل السنة فيما وقع بني الصحابة

یعتقد أھل السنة والجماعة أن :          عقیدة أھل السنة والجماعة في الصحابة عموما 
للصحبة شرفا عظیما، یمنح صاحبھا میزة خاصة، بل یرون أن فضیلة الصحبة ال یعدلھا 

تفق لھ الذب عنھ، والسبق إلیھ   ، ھذا لمن رآه، أما من اعمل، لمشاھدة رسول اهللا 
بالھجرة، أو النصرة، أو ضبط الشرع المتلقى عنھ وتبلیغھ لمن بعده، فإنھ ال یعدلھ أحد 
ممن یأتي بعده، ألنھ ما من خصلة إال والذي سبق بھا لھ مثل أجر من عمل بھا من بعده، 

  .فظھر بذلك فضلھم   

فلمقام أحدھم ساعة خیر : " بة  وھو یتحدث عن فضائل الصحاقال ابن عمر        
   ) ١(" من عمل أحدكم أربعین سنة

 فلمقام أحدھم ساعة   ال تسبوا أصحاب محمد : "   یقول       وكان ابن عمر 
  )٢(" خیر من عمل أحدكم عمره 

فأدناھم صحبة ھو أفضل من القرن الذین لم : "  أنھ قال- رحمھ اهللا –وعن اإلمام أحمد 
  )٣(".  بجمیع األعمالیروه ولو لقوا اهللا

وفضیلة الصحبة، ولو لحظة، ال یوازیھا عمل،  : " - رحمھ اهللا –وقال اإلمام النووي 
  )٤(. وال تنال درجتھا بشيء، والفضائل ال تؤخذ بالقیاس، ذلك فضل اهللا یؤتیھ من یشاء

 الحق أرسل رسولھ بالھدى ودین:          فمذھب أھل السنة والجماعة أن اهللا تعالى حین
لیظھره على الدین كلھ اختار لصحبتھ وتلقي الشریعة عنھ قوما ھم أفضل ھذه األمة التي 

  ، وخصھم في الحیاة الدنیا بشرف رؤیتھ ھي خیر األمم، فشرفھم بصحبة نبیھ 
   ما بعثھ اهللا بھ من النور والنظر إلیھ، وسماع حدیثھ، وقد بلغوا عن رسول اهللا 

  ، ه وأتمھا، فكان لھم األجر العظیم لصحبتھم رسول اهللا والھدى على أكمل الوجو
والجھاد معھ في سبیل اهللا، وأعمالھم الجلیلة في نشر اإلسالم، ولھم مثل أجور من بعدھم 

  ، ومن دعا إلى ھدى كان لھ من األجر مثل ألنھم الواسطة بینھم وبین رسول اهللا 
  )٥(" أجور من تبعھ ال ینقص ذلك من أجورھم شیئا 

وسط بین طرفي اإلفراط والتفریط، وسط بین المفرطین : " ومعتقدھم في الصحابة 
الغالین الذین یرفعون من یعظمون منھم إلى ما ال یلیق إال باهللا أو برسلھ، وبین المفرطین 

                                                           

 )١/٥٧(أخرجھ أحمد في فضائل الصحابة )١(
وح�سنھ األلب�اني ف�ي ص�حیح اب�ن ماج�ة           ) ٥٧ / ١( أخرجھ  ابن ماجھ في السنن في فضل أھل بدر           (٢)

)٢٣٤ /١(  
 )١/١٦٠(شرح أصول أھل السنة والجماعة لأللكائي ) ٣(
 )١٦/٩٣(صحیح مسلم بشرح النووي ) ٤(
 ).٥٤(عدالة الصحابة للفھداوي ص ) ٥(
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الجافین الذین ینتقصونھم ویسبونھم؛ فھم وسط بین الغالة والجفاة؛ یحبون الصحابة جمیعا 
لھم التي یستحقونھا بالعدل واإلنصاف، فال یرفعونھم إلى ما ال یستحقون، وینزلونھم مناز

وال یقصرون بھم عما یلیق بھم؛ فألسنتھم رطبة بذكرھم بالجمیل الالئق بھم، وقلوبھم 
وما صح فیما جرى بینھم من خالف فھم فیھ مجتھدون، إما مصیبون ، عامرة بحبھم 

خطئون ولھم أجر االجتھاد وخطؤھم مغفور، ولھم أجر االجتھاد وأجر اإلصابة، وإما م
ولیسوا معصومین، بل ھم بشر یصیبون ویخطئون، ولكن ما أكثر صوابھم بالنسبة 
لصواب غیرھم، وما أقل خطأھم إذا نسب إلى خطأ غیرھم ولھم من اهللا المغفرة 

  )١ ( "والرضوان

 ، وال نفرط في ونحب أصحاب رسول اهللا : "        قال اإلمام الطحاوي رحمھ اهللا  
حب أحد منھم ، وال نتبرأ من أحد منھم ، ونبغض من یبغضھم ، وبغیر الخیر یذكرھم ، 

  )٢(" وال نذكرھم إال بخیر ، وحبھم دین وإیمان وإحسان ، وبغضھم كفر ونفاق وطغیان 

وأن خیر القرون الذین رأوا رسول اهللا : "        وقال ابن أبي زید القیرواني رحمھ اهللا  
 وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المھدیون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي    

   إال بأحسن ذكر، واإلمساك عما أجمعین، وأن ال یذكر أحد من صحابة رسول اهللا 
" شجر بینھم، وأنھم أحق الناس أن یلتمس لھم أحسن المخارج، ویظن بھم أحسن المذاھب

)٣(  

ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول : " ن حنبل  رحمھ اهللا        وقال اإلمام أحمد ب
   أو    كلھم أجمعین والكف عن الذي جرى بینھم، فمن سب أصحاب رسول اهللا اهللا 

واحدا منھم فھو مبتدع رافضي، حبھم سنة، والدعاء لھم قربة، واالقتداء بھم وسیلة، 
  )٤(" واألخذ بآثارھم فضیلة

ویرون الكف عما شجر بین أصحاب : " لصابوني  رحمھ اهللا وقال اإلمام أبو عثمان ا
   وتطھیر األلسنة عن ذكر ما یتضمن عیبا لھم أو نقصا فیھم، ویرون رسول اهللا 

  )٥(" الترحم على جمیعھم والمواالة لكافتھم

  

  

  

  

                                                           

 ).١٦(عقیدة أھل السنة والجماعة في الصحابة لعبد المحسن العباد ص ) ١(
 ).٤٧٥(شرح العقیدة الطحاویة البن أبي العز ص ) ٢(
 ).٤٨(المقدمة للقیرواني )  ٣(
 )٧٨(كتاب السنة لإلمام أحمد ص) ٤(
وینظ�ر اإلبان�ة الب�ن    ، )١٦٤: ص(ة اب�ن أب�ي زی�د القیروان�ي     قطف الجني الداني شرح مقدمة رسال     )  ٥(

 ).٢٦٨(بطة ص
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  ارا اث 

 دث ادت اد   

  :لب وفیھ مطا

  .دالئل النبوة في الحدیث : المطلب األول 

    .داللة الحدیث على أن الحق كان مع علي : المطلب الثاني 

  . مؤمنة-  التي قاتلت علي -داللة الحدیث على أن الطائفة: المطلب الثالث 

  نقض استدالل الرافضة بالحدیث على كفر الصحابة : المطلب الرابع 

  لحدیث على بطالن القول بعصمة علي داللة ا: المطلب الخامس

  الدروس العقدیة المستفادة من الحدیث: المطلب السادس 
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  املبحث الرابع

  دالالت احلديث العقدية

  : وفیھ مطالب 

  اطب اول

  دل اوة  ادث

ج�ز     ـمن خوارق الع�ادات الت�ي یع   دالئل النبوة ھي ما أكرم اهللا تعالى بھ نبینھ محمدا ـ 
واآلی�ات والب�راھین   : " عن فعلھا سائر البشر، مما یدل على صدقھ ونبوتھ، قال ابن تیمیة           

   كثی��رة متنوع��ة، وھ��ي أكث��ر وأعظ��م م��ن آی��ات غی��ره م��ن  الدال��ة عل��ى نب��وة محم��د ـ     
  .األنبیاء، ویسمیھا من یسمیھا من النظار معجزات ، وتسمى دالئل النبوة وأعالم النبوة 

أكثر الرسل معجزة، وأبھرھم آیة، فلھ م�ن ال�دالئل والمعج�زات م�ا ال          ورسول اهللا ـ 
  إنھا بلغت ألفا ،:  یحد وال یعد، وھي كثیرة جدا حتى قال البیھقي

   ما جاء من إخباره عن أحداث وأمور غیبیة ستقع في المستقبل، ومن دالئل نبوة نبینا 
قرآن الكریم والسیرة النبویة فیھما وال. سواء في حیاتھ أو بعد مماتھ، ووقعت كما أخبر بھا

   ، وھ��ذا دلی��ل عل��ى أن اهللا ع��ز وج��ل ق��د أطل��ع نبی��ھ  والنب��وءاتالكثی��ر م��ن ھ��ذه ال��دالئل 
  .على أمور من علم الغیب، الذي ال یمكن الوصول إلیھا إال بوحي من اهللا سبحانھ

    النب�ي     داللة من دالئل النبوة فقد وقع ك�ل م�ا أخب�ر ب�ھ    وفي حدیث عمار بن یاسر    
  ):١(  على النحو التالي تجاه عمار 

 .  یموت قتیال وقد وقع لك أن عمار  -١

  ).٢(وأنھ یقتلھ مسلمون ، وقد قتلھ أبو غادیة الجھني في معركة صفین  -٢

  وصف الرسول صلى اهللا علیھم وسلم قاتلي عمار بالبغاة وقد تحقق ذلك -٣

 .لجملةوأن الصحابة یكونوا فریقین وكانوا كذلك من حیث ا -٤

                                                           

 )٤٠/ ١٨(ینظر شرح النووي على مسلم )  ١(
 )٨٨/ ١(ینظر طرح التثریب في شرح التقریب البن حجر )  ٢(
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  اطب ا

   ن قأن ا  ثدا د  

        تقدم الحدیث في المبحث الثالث عن عقیدة أھل السنة فیما وقع بین الصحابة ، 
وانھم ال یخوضون فیما شجر بینھم ، بل یعتبرونھم مجتھدون فمن أصاب فلھ أجران 

 ھذا الحدیث عمدة في النیل من ومن أخطأ لھ أجر واحد ، ولكن ألن الروافض جعلت
الصحابة وتكفیرھم ویتھمون أھل السنة بكره آل البیت ویسمونھم النواصب ال بد من 

  .أیضاح موقف أھل السنة في ھذه المسألة 

  قال العلماء ھذا الحدیث حجة ظاھرة في أن علیا : "       قال النووي  رحمھ اهللا 
  )١(" كان محقا مصیبا 

 ھو المحق المصیب في تلك الحروب، -   -وكان علي " موضع آخر       وقال في 
  )٢(.." وھذا مذھب أھل السنة 

مالك والشافعي : وأجمع فقھاء الحجاز والعراق من فریقي الحدیث والرأي، منھم"
أن علیا مصیب في قتالھ ألھل صفین، كما : واألوزاعي، والجمھور األعظم من المتكلمین

وقال البغدادي وأجمعوا أن علیا كان مصیبا في ....  أصحاب الجملقالوا بإصابتھ في قتل
  )٣(" قتال أھل الجمل وصفین، وذكر قبل ذلك عن أبي الخطاب دعوى اإلجماع على ذلك 

ال أتكلم في ھذا، : "  یفضل السكوت عن ھذا كلھ ویقول- رحمھ اهللا-وكان اإلمام أحمد 
  )٤(" السكوت عنھ أسلم 

الذي علیھ اإلمام أحمد ھو األسلم لقلب المؤمن ،لكن الحدیث صریح في أن  وھذا              
  فال یالم من قال بذلك من السلف رحمھم اهللا ألنھ ال ینافي عقیدة الحق مع علي 

   .السلف في الصحابة 

                                                           

 )٤٠/ ١٨(شرح النووي على مسلم ) ١(
 )١١/ ١٨(المصدر السابق ) ٢(
 ) ٢٠/ ٨(ي القاسم البن الوزیر العواصم والقواصم في الذب عن سنة أب) ٣(
 )٣١١/ ٣(فتح الباري البن رجب ) ٤(
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  اطب اث

  ت ا طأن ا  ثدا د ؤ   

أنھم مؤمنون ، ألنھ لم یقل " تقتلك الفئة الباغیة " لعمار    دل قول النبي         
ولفظ البغي إذا أطلق فھو الظلم، كما قال تعالى "  :قال شیخ اإلسالم بن تیمیة )  الكافرة(

 )١(َّ خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ُّ في سورة الحجرات 

 يي ىي  ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ُّ  وقال في سورة البقرة

َّ ٰىين ىن نن من زن  رن مم ُّ : إن اهللا تعالى یقول في كتابھوأیضا ف)٢(َّ
 )٣( 

وأیضا فقد ثبت في ،اآلیة، سورة الحجرات، فقد جعلھم مؤمنین إخوة مع االقتتال والبغي 
تمرق مارقة على عند فرقة من المسلمین تقتلھم "  : أنھ قال-    -الصحیح عن النبي 

ھذا سید، وسیصلح اهللا بھ بین فئتین إن ابني : " وقال )٤("  أولى الطائفتین بالحق 
وھذه  ،الكافرة : لم یقل"   تقتلك الفئة الباغیة : " وقال لعمار )٥(" عظیمتین من المسلمین 

األحادیث صحیحة عند أھل العلم بالحدیث، وھي مرویة بأسانید متنوعة، لم یأخذ بعضھم 
 أن الطائفتین    وقد أخبر النبي  ،عن بعض وھذا مما یوجب العلم بمضمونھا 

وقد أخبر أنھ تمرق مارقة وأنھ تقتلھا ،المفترقتین مسلمتان، ومدح من أصلح اهللا بھ بینھما 
إخواننا  بغوا علینا طھرھم : "  یقول فیھم وكان علي   )٦(" أدنى الطائفتین إلى الحق 

  )٧(" أنھ صلى على قتلى الطائفتین-   - وقد نقل عنھ " السیف

  مستدلین بحدیث  على الرافضة الذین كفروا كل من خالف علي         وفي ذلك رد
  .   مفسرین البغي بالكفر عمار بن یاسر 

                                                           

حلجر(١)  ٩:  سو 

لبقر(٢)  ١٧٣:  سو 

 ٩:  سورة الحجرات(٣)
 ١٠٦٤(ب�رقم    ) ٧٤٠ / ٢(باب ذكر الخوارج وصفاتھم  ، كتاب الزكاة   ،أخرجھ مسلم في صحیحھ     ) ٤(
( 
  للحسن بن علي رض�ي اهللا عنھم�ا    قول النبي باب، كتاب الصلح ،أخرجھ البخاري في صحیحھ     ) ٥(

  )٢٥٥٧( برقم  ) ٩٦٢ /٢( ابني ھذا سید 
 )٤٩٩/ ٤(منھاج السنة النبویة البن تیمیة  ) ٦(
 )٤٩٧/ ٤(المصدر السابق ) ٧(
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راب اطا  

ر ا  ثد رال ادض ا  

  :ولھم في الحدیث شبھتان 

  : تفسیرھم البغي بالكفر :الشبھة األولى 

   محتج�ین ب�أن    النیل من صحابة رسول اهللا       والھدف) الكفر  (یفسر الرافضة البغي بــ     
الحدیث مخرج في الصحیحین فھم یفرحون بمثل ھذه األحادیث المدونة بكتب أھ�ل ال�سنة              

ف��بعض اآلث��ار  : " .. والجماع��ة علھ��م یج��دوا ش��بھة لعقی��دتھم التكفیری��ة ، ق��ال المجل��سي     
بغض  وبعضھا صریح في كفر مبغض أھل البیت علیھم السالم وال ریب في أن الباغي م

یدل على كفر من أنكر إمامة أمیر المؤمنین علیھ السالم  وأبغضھ وبعضھا ی�دل عل�ى أن              
الجاحد ل�ھ علی�ھ ال�سالم م�ن أھ�ل الن�ار ول�و عب�د اهللا من�ذ خل�ق ال�سماوات واالرض�ین ف�ي                            
أشرف االماكن وظاھر أن المؤمن مع تلك العبادة ال یكون من أھل الن�ار ، وبع�ضھا ی�دل          

لم یعرف إمام زمانھ، وذلك مما اتفقت علیھ كلمة الفریقین والبغي ال یج�امع    على كفر من    
في الغالب معرفة االمام ولو فرض باغ على االم�ام ألم�ر دنی�وي م�ن غی�ر بغ�ض ل�ھ وال             

 مم ُّ  :إنكار إلمامتھ فھو كافر أی�ضا لع�دم القائ�ل ب�الفرق ،ث�م إن الظ�اھر أن قول�ھ تع�الى           

 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رن

ال   )١( َّ   جح مج حج مث هتمت خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ

یتعل��ق بقت��ال البغ��اة ب��المعنى المع��روف لم��ا عرف��ت م��ن كف��رھم، وإط��الق الم��ؤمن عل��یھم     

 مخ جخ ُّ تعـا  وظاھر اآلی�ة اآلتی�ة وھ�ي قول�ھ تع�الى          ، باعتبار ما كانوا علیھ بعید      

بق��اء الم��ذكورین ف��ي اآلی��ة ال��سابقة   )٢( َّ حض جض  مص خص حصمس خس حس جس

المق�ام   الیمان ولعلھ السر في خل�و أكث�ر االخب�ار ع�ن االحتج�اج بھ�ذه اآلی�ة ف�ي ھ�ذا           على ا 
االخ�رى   فتكون اآلیة مسوقة لبیان حكم طائفتین من المؤمنین تعدى وبغ�ت إح�داھما عل�ى               

  " ألمر دنیوي أو غیرھما مما ال یؤدي إلى الكفر 
ویة في تابوت من نار في إن معا: "  قال         ومنھا الحدیث المشھور المرفوع أنھ  

اآلن وقد عصیت قبل وكنت من : " أسفل درك من جھنم ینادي یا حنان یا منان فیقال لھ
ومنھا انتزاؤه بالمحاربة ألفضل المسلمین في اإلسالم مكانا وأقدمھم إلیھ ".  المفسدین 

طلھ سبقا وأحسنھم فیھ أثرا وذكرا علي بن أبي طالب صلوات اهللا علیھ ینازعھ حقھ ببا
ویجاھد أنصاره بضاللھ وأعوانھ ویحاول ما لم یزل ھو وأبوه یحاوالنھ من إطفاء نور 
اهللا وجحوده دینھ ، ویأبي اهللا إال أن یتم نوره ولو كره الكافرون یستھوي أھل الجھالة 

                                                           

 ٩:  سورة الحجرات(١)
 ١٠:  سورة الحجرات(٢)
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 الخبر عنھما فقال لعمار بن ویموه ألھل الغباوة بمكره وبغیھ الذین قدم رسول اهللا 
مؤثرا للعاجلة كافرا " الفئة الباغیة تدعوھم إلى الجنة ویدعونك إلى النار تقتلك : " یاسر

باآلجلة خارجا من طریقة االسالم  مستحال للدم الحرام حتى سفك في فتنتھ وعلى سبیل 
   )١(" غوایتھ وضاللتھ دماء ما ال یحصى عدده من خیار المسلمین 

ھم بغاة كافرون ویفسر اآلیة وحدیث        فالمجلسي ھنا یصرح بكفر الصحابة معتبرا أن
  .عمار بھذا المعنى الفاسد 

  : وقال صاحب كتاب تصحیح القراءة في نھج البالغة 

معسكر یدعو إلى الجنة، یمثلھ : وإنما كانت ھناك دعوتان أو معسكران في اإلسالم" ...
وقد ، وأتباعھأمیر المؤمنین علیھ السالم وأتباعھ، ومعسكر یدعو إلى النار، یمثلھ معاویة 

 وسلم بمقالھ عن عمار بن یاسر  وقد كان عمار بن یاسر یقول بین ذلك النبي األعظم 
أتریدون أن تنظروا إلى من عادى اهللا ورسولھ وجاھدھما، ! یا أھل اإلسالم: " یوم صفین

 وبغى على المسلمین، وظاھر المشركین، فلما أراد أن یظھر دینھ وینصر رسولھ 
 وإنا  وھو واهللا في ما یرى راھب غیر راغب، وقبض اهللا رسولھ  ي  وسلم أتى النب

؛ لعنھ اهللا، وقاتلوه ؛ معاویة، فالعنوه : أال وإنھ! واهللا لنعرفھ بعداوة المسلم ومودة المجرم؟
  )٢(" فإنھ ممن یطفئ نور اهللا، ویظاھر أعداء اهللا 

عوھم إلى الجنة ویدعونھ إلى ویح عمار ید«  :  تفسیرھم لقول النبي :الشبھة الثانیة 
وقد وضعوا في الحدیث زیادة ال أصل لھا ، بالردة والكفر الموجب لدخول النار  » النار

فرووا عن خلف بن محمد الملقب بمنان الكشي، قال حدثنا محمد بن حمید، قال حدثنا أبو 
مسجد نعیم، قال حدثنا سفیان، عن سلمة، عن مجاھد، قال رآھم وھم یحملون حجارة ال

مالھم ولعمار یدعوھم إلى الجنة ویدعونھ إلى النار، وذاك دار «: فقال رسول اهللا 
   )٣(» االشقیاء الفجار 

بأن " ویدعونھ إلى النار  : "        وھذه روایة موضوعة ألفوھا لیفسروا قول النبي 
بھم من   ، والحقوا الصحابة أشقیاء وفجار ارتدوا على أعقابھم بعد قتالھم ضد علي 

  .اعتزل القتال مع الفریقین 

ویح عمار تقتلھ الفئة الباغیة « : "        قال في معالم الفتن بعد أن ذكر حدیث عمار
، والدعوة إلى النار لھا أصول تحدث عنھا »  یدعوھم إلى الجنة ویدعونھ إلى النار
نعم دعاة : الفھل بعد ذلك الخیر من شر؟ ق: " حذیفة من قبل وذلك عندما قال للنبي 

  )٤(" إلى أبواب جھنم 

  فقد اتھموا من قاتل علیا في أعراضھم ،          ومن الحقد الدفین على صحابة النبي 
  من ھذا وألن المؤمن كثیر ما یقتل على طریق البغي، فلقد حذر رسول اهللا " قال في 

                                                           

  )٣٢٨/ ٣٢( بحار األنوار، للمجلسي (١)
 )٩/ ١٦(خالد البغدادي ، لبالغة تصحیح القراءة في نھج ا) ٢(
 )١/ ١٤٦(رجال الكشي ) ٣(
 )٣/ ٢٨(سعید أیوب ، معالم الفتن ) ٤(
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بة ھي أخطر من یا معشر المسلمین احذروا البغي، فإنھ لیس من عقو: " الطریق فقال
ال یبغي : " ، وقال" لو بغي جبل على جبل لدك الباغي منھما : " ، وقال" عقوبة البغي 

   " على الناس إال ولد بغي أو فیھ شيء منھ

ألم یرد البغي في القرآن الكریم مقارنا بالفواحش والمنكر كم�ا ف�ي             : " وقال رافضي آخر    

 )١( َّ يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  ُّ : قول������ھ تع������الى

َّ 	رث  يت ىت نت   ُّ:وقولھ تعالى 
، فھل من یأتي بالفواحش والمنكرات یقال لھ )٢( 

  )٣(مجتھد ولھ أجر 

 مت  خت حت جتهب مب خب حب جب ُّ : وق������د ف������سروا قول������ھ تع������الى 

 َّ حص مس خس حس جس  مخجخ مح جح مج حج مث هت

ی��ا لھ��ا :  "  بأنھ��ا ف��ي معاوی��ة وم��ن مع��ھ ، ق��ال أح��دھم بع��د االس��تدالل باآلی��ة ال��سابقة    )٤(
  )٥("  الصحیحة صوصا صریحة من كتاب اهللا عز وجل وسنن نبیھ ن

فعلي واصحابھ ھم الداعون الى الجنة فھم على حق، ومعاویة واصحابھ : " ویقول آخر 
ھم الفئة الباغیة الداعون الى النار فھم على باطل، ثم ان الداعي الى النار ال یكون في 

  )٦(" الجنة 

  :یرا إلى الرد على من زعم اجتھاد معویة واحسن من قال مش: " وقال آخر 

    قال النواصب قد أخطا معویة        في االجتھاد وأخطا فیھ صاحبھ

   والعفو في ذاك من حق لفاعلھ        وفي أعالي جنان الخـــــلد راكــــبھ

  )٧( "    قلنا كذبتم فلم قـــــال النــــبي لنا        في النار قاتل عمار وســــــالبھ  

          ھذه بعض النقوالت عن الروافض وقولھم بتكفیر الصحابة وھي غیض من 
  .فیض ، واهللا المستعان 

  . وجمیع تفسیراتھم للحدیث باطلة ال یعضدھا دلیل من نص صحیح وال لغة سلیمة 

وأما أھل السنة فقد سلمت السنتھم وقلوبھم وأقالمھم من ذلك كلھ ،فھم یدینون بالفضل 
الصحابة ویلتمسون العذر لھم ، وأنھم مجتھدون فیما وقع بینھم فمن أصاب فلھ لجمیع 

                                                           

 ٣٣: سورة األعراف(١) 
 ٩٠:  سورة النحل(٢)

 )١٠/١٠٤(عبداهللا دشتي ، النفیس في بیان رزیة الخمیس ) ٣(
 ٤٢ - ٤١:  سورة القصص(٤)

 )٤٨٨/ ١(النص واالجتھاد ، عبد الحسین الموسوي) ٥(
 )٢٢/ ٧(نظرة عابرة الى الصحاح الستة ، عبد لصمد شاكر ) ٦(
 )٤٧/ ٣(نفحات االزھار ، علي الحسیني ) ٧(
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اتفق أھل السنة على :  " قال شیخ اإلسالم بن تیمیة ، أجران ومن أخطأ فلھ أجر واحد 
إنھم كانوا بغاة؛ ألنھم كانوا : أنھ ال تفسق واحدة من الطائفتین، وإن قالوا في إحداھما

ھد المخطئ ال یكفر وال یفسق، وإن تعمد البغي فھو ذنب من متأولین مجتھدین، والمجت
كالتوبة، والحسنات الماحیة، والمصائب : الذنوب، والذنوب یرفع عقابھا بأسباب متعددة

ولكن أھل السنة متفقون ....، ودعاء المؤمنین وغیر ذلك -   -المكفرة، وشفاعة النبي 
  على عدالة الصحابة 

أھل الجمل " وبین " الخوارج المارقین " علم فیفرقون بین        وأما جمھور أھل ال
وھذا ھو المعروف . ممن یعد من البغاة المتأولین. وغیر أھل الجمل وصفین" وصفین 

عن الصحابة، وعلیھ عامة أھل الحدیث، والفقھاء، والمتكلمین وعلیھ نصوص أكثر 
  .من أصحاب مالك، وأحمد، والشافعي، وغیرھم: األئمة وأتباعھم

تمرق مارقة على حین فرقة «:  أنھ قال-   - وذلك أنھ قد ثبت في الصحیح عن النبي 
وھذا الحدیث یتضمن ذكر الطوائف الثالثة، » من المسلمین تقتلھم أولى الطائفتین بالحق

ویبین أن المارقین نوع ثالث لیسوا من جنس أولئك؛ فإن طائفة علي أولى بالحق من 
  )١("طائفة معاویة

ولعل المراد بھذه الفتنة الحرب التي وقعت بین أمیر المؤمنین : " ي مرقاة المفاتیح وقال ف
 وال شك أن من ذكر أحدا من ھذین الصدرین -  - وبین معاویة -  -علي 

  :  وقد قال  -    -ألن أكثرھم كانوا أصحاب رسول اهللا ؛ وأصحابھما یكون مبتدعا 
ن الطعن فیھم، فإن رضا اهللا تعالى في مواضع ع: أي" » إذا ذكر أصحابي فأمسكوا" 

من القرآن تعلق بھم، فال بد أن یكون مآلھم إلى التقوى ورضا المولى وجنة المأوى، 
وأیضا لھم حقوق ثابتة في ذمة األمة، فال ینبغي لھم أن یذكروھم إال بالثناء الجمیل 

نا بأن المحاربین مع علي والدعاء الجزیل، وھذا مما ال ینافي أن یذكر أحد مجمال أو معی
: ما كانوا من المخالفین، أو بأن معاویة وحزبھ كانوا باغین على ما دل علیھ حدیث عمار

ألن المقصود منھ بیان الحكم الممیز بین الحق والباطل ؛ " » تقتلك الفئة الباغیة«" 
میعا والفاصل بین المجتھد المصیب، والمجتھد المخطئ، مع توقیر الصحابة وتعظیمھم ج

عمر بن عبد العزیز أفضل أم : ولذا لما سئل بعض األكابر؛ في القلب لرضا الرب 
 أفضل من -    -لغبار أنف فرس معاویة حین غزا في ركاب رسول اهللا : معاویة؟ قال

إذ من القواعد المقررة أن العلماء واألولیاء من األمة . كذا وكذا من عمر بن عبد العزیز
 :غ الصحابة الكبراء، وقد أشار إلى ھذا المعنى قولھ سبحانھ وتعالىلم یبلغ أحد منھم مبل

  خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك جك مق حق مف ُّ 

 ُّ : ، وقولھ )٣( َّ جم يل ىل مل خل ُّ : وكذا قولھ تعالى)٢( َّ

                                                           

 )٣٩٤/ ٤(منھاج السنة النبویة البن تیمیة ) ١(
 ١٠:  سورة الحدید(٢)
 ١٠٠:  سورة التوبة(٣)
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والثاني أن المراد بھ أن من مد :  قال المظھر)١( َّ مب خب حب جب هئ

القتل، ویفعلون بھ ما یفعلون بمن حاربھم، لسانھ فیھ بشتم أو غیبة یقصدونھ بالضرب و
اھـ ،  وحاصلھ أن الطعن في إحدى الطائفتین ومدح األخرى حینئذ مما یثیر الفتنة، 

  )٢(" فالواجب كف اللسان، وھذا المعنى في غایة من الظھور، فتأمل 

كان قتلھ : فإن قیل:"         وقد أجاب بن حجر رحمھ اهللا عن شبھة الرافضة بقولھ 
صفین وھو مع علي والذین قتلوه مع معاویة وكان معھ جماعة من الصحابة فكیف ب

فالجواب أنھم كانوا ظانین أنھم یدعون إلى الجنة وھم ، یجوز علیھم الدعاء إلى النار؟ 
مجتھدون ال لوم علیھم في إتباع ظنونھم فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببھا وھو 

 عمار یدعوھم إلى طاعة علي وھو اإلمام الواجب الطاعة إذ طاعة اإلمام وكذلك كان
  )٣(" ذاك وكانوا ھم یدعون إلى خالف ذلك لكنھم معذورون للتأویل الذي ظھر لھم 

         وھنا إشكال قد یرد وال بد من الجواب عنھ ، وھو ھل یدخل الصحابة في عموم 
: فقلت: ، قال"تل والمقتول في النار إذا تواجھ المسلمان بسیفیھما فالقا  : " قول النبي 

" إنھ كان حریصا على قتل صاحبھ : " ھذا القاتل فما بال المقتول؟ ، قال! یا رسول اهللا
  )٤(متفق علیھ 

مجمل ھذا الحدیث إذا كان القتال بین : قلت : "  قال في مرقاة المفاتیح :والجواب عنھ 
 یقع كثیرا فیما بین أھل حارة وحارة، المسلمین على جھة العصبیة والحمیة الجاھلیة كما

وقریة وقریة، وطائفة وطائفة من غیر أن یكون ھناك باعث شرعي ألحدھما، وال یصح 
لئال ینافي قولھ تعالى جل ؛ حمل الحدیث على إطالقھ الشامل لقضیة صفین ونحوھا 

، وألن اإلجماع على أن قتلى  )٥( َّ	 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري   ُّ  :شأنھ

لیسوا في النار، فكالم أبي بكرة إما محمول على أنھ كان مترددا متحیرا في طائفة علي 
أمر علي ومعاویة، ولم یكن یعرف الحق من الباطل، ولم یمیز أحدھما من اآلخر، وإما 
فھم من كالم األحنف أنھ یرید حمایة العصبیة ال إعالء الكلمة الدینیة على ما یشیر إلیھ 

 ولم یقل أرید معاونة اإلمام الحق والخلیفة -    - اهللا أرید نصر ابن عم رسول: قولھ
المطلق، وبھذا یتبین أن حمل ھذه الفتنة على قضیة علي ال یجوز، ویؤول بما قال الطیبي 

قتالھا في النار للزجر والتوبیخ والتغلیط علیھم، وأما كف :  وأما قولھ-  رحمھ اهللا -
 مصیبا، فال یجوز -  -، وإن كان علي األلسنة عن الطعن فیھم، فإن كال منھم مجتھد

                                                           

 ١١ - ١٠:  سورة الواقعة(١)
 )٣٣٩٧/ ٨(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، للقاري) ٢(
 )٥٤٢/ ١(فتح الباري البن حجر ) ٣(

 وم�سلم  ٦٦٧٢برقم  ) ٢٥٩٤ / ٦( باب إذا التقى المسلمان بسیفیھما   ،  أخرجھ البخاري كتاب الفتن      (٤)
 ٢٨٨٨برقم  ) ٢٢١٣ / ٤( كتاب الفتن وأشراط الساعة باب إذا تواجھ المسلمان بسیفیھما 

 ٩:  سورة الحجرات(٥)
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تلك : قال عمر بن عبد العزیز. الطعن فیھما، واألسلم للمؤمنین أن ال یخوضوا في أمرھما
  )١(" دماء طھر اهللا أیدینا منھا فال نلوث ألسنتنا بھا 

  اطب اس

   ولن اط  ثدا د  

ھم من جمیع الذنوب صغیرھا وكبیرھا ، وأنھ ال یصدر         یعتقد الرافضة عصمة أئمت
: " عنھم أي معصیة ، وال یجوز علیھم خطأ وال نسیان ، یقول صاحب عقائد اإلمامیة 

إن اإلمام كالنبي یجب أن یكون معصوما من جمیع الرذائل والفواحش ما ظھر منھا وما 
معصوما من السھو بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسھوا كما یجب أن یكون 

  )٢("والخطأ والنسیان

  فھو الذي  ویعللون ذلك بأن اهللا أوكل األئمة بحفظ الشریعة والقیام علیھا بعد النبي 
یفسرھا ویقید مطلقھا ویوضح غامضھا ویمنع عنھا التحریف والتزییف والضالل ، وال 

  .ینبغي أن یكون مثل ھذا الشخص عرضة للخطأ والمعاصي 

القول بعصمة علي وأبنائھ كثیرة وأولھا حدیث عمار الذي تمسكوا بھ وأدلة بطالن 
 ، فھو یدل على بطالن القول بعصمة علي فكفروا بموجبھ وفسقوا الصحابة الكرام 

  : من وجھین 

أن علیا لم یحتج بھا على الصحابة الذین قاتلوه ، وال على الصحابة الذین التزموا  -١
 .الحیاد عن الفریقین المتقاتلین 

أن عمار نفسھ لم یستدل على الصحابة بعصمة علي رضي اهللا وجمیع روایات  -٢
 .عمار لم یرد فیھا ذكر للعصمة إطالقا 

ھذا باإلضافة إلى أن األئمة الذین نسبوا لھم العصمة قد باشروا كثیرا من األعمال ( 
فكانت أعمالھم واضحة للناس بعضھا صواب وبعضھا خطأ فلم یكن ھناك مجال 

 عصمتھم ، بل إنھم ھم أنفسھم قد شھدوا باحتمال الخطأ منھم إذ إنھ روي عن الدعاء
ال تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فإني لست آمن : " أنھ قال ألصحابھ علي 

   . )٣("أن أخطئ 

وما ورد من أن الحسین كان یظھر الكراھیة لصلح أخیھ الحسن مع معاویة ، وأبدى لومھ 
 وحثھ على قتال أھل الشام ، ولو كان علي معصوما من الخطأ أو ألخیھ على ذلك ، بل

عالما بالغیب كما قالوا ما قبل التحكیم ، ولو كان الحسین كذلك لما إنتھى إلى المصیر 

                                                           

 )٣٣٩٧/ ٨( مشكاة المصابیح ، للقاري مرقاة المفاتیح شرح) ١(
 )٦٧(عقائد اإلمامیة ، محمد رضا ص ) ٢(

 ).٣٣٥(للشریف الرضا ص،نھج البالغة(٣) 
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الذي إنتھى إلیھ ، وتاریخ أئمة الشیعة مليء باألحداث والمواقف التي جانبھم الصواب 
  )١() ھم من البشر عرضة للخطأ والصواب فیھا مما یدل على عدم عصمتھم وأنھم كغیر

  اطب ادس

  ادروس اد ادة ن دث ر ن ر

لقد حث اإلسالم على االجتماع والوحدة ، وحذر م�ن الفرق�ة وال�شتات ب�ین األم�ة الواح�دة                     
ولزوم جماعة المسلمین مطلب عقدي دلت علی�ھ الن�صوص ال�شرعیة، وق�د ح�ذر اإلس�الم               

ر من الخروج على األئمة لما في ذلك من الشرور والمفاسد التي ال تحمد عقباھا أشد تحذی
 ع��ن قت��ال األم��راء والخ��روج عل��ى األئم��ة وإن ظلم��وا  -   -ونھ��ى : " ، ق��ال ب��ن الق��یم 

وجاروا ما أقاموا الصالة سدا لذریعة الفساد العظیم، والشر الكبیر بقتالھم كما ھو الواق�ع،         
والخ��روج عل��یھم م�ن ال��شرور أض��عاف أض�عاف م��ا ھ��م علی��ھ،   فإن�ھ ح��صل ب��سبب قت�الھم   

  )٢(واألمة فى بقایا تلك الشرور إلى اآلن 

والقارئ للتاریخ یتبین لھ أن معظم وقائع الخ�روج عل�ى الحك�ام كان�ت اجتھ�ادا ف�ي مقابل�ة                   
النص ونھایتھا الفشل والتشتت  ، أمال لزوم جماعة المسلمین ففیھ قوام األمة ونصرتھا و 

ا في األرض وسأنقل ھنا مجموعة من األحادیث التي تحدثت عن ھذا الشأن ، وق�د        تمكینھ
  : بلغت أكثر من مائة حدیث  

  أوص�اني أن أس�مع و أطی�ع وإن ك�ان عب�دا            إن خلیلي   «:  قال   عن أبي ذر     -١
مجدع األطراف وفي لفظ آخر عند ابن أبي عاصم بسند صحیح اسمع وأط�ع     

  )٣(»لمن كان علیك 

علی�ك ال�سمع والطاع�ة ف�ي ع�سرك          « قال ق�ال رس�ول اهللا        ة  عن أبي ھریر   -٢
 )٤(» ویسرك ومنشطك ومكرھك وأثرة 

م��ن أط��اع األمی��ر فق��د أط��اعني وم��ن   «:    ق��ال أن النب��ي ع��ن أب��ي ھری��رة   -٣
أط��اعني فق��د أط��اع اهللا وم��ن ع��صى األمی��ر فق��د ع��صاني وم��ن ع��صاني فق��د  

 )٥(»عصا اهللا 

                                                           

 )٢٠٥(دراسة عن الفرق ، أحمد جلي ص ) ١(
 )٣٦٩/ ١(إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان ) ٢(
) ٤٤٨ /  ١( ن وقتھ�ا    ب�اب كراھی�ة ت�أخیر ال�صالة ع�         ، أخرجھ مسلم في ص�حیحھ، كت�اب الم�ساجد          ) ٣(

 )٦٤٨(برقم 
باب وجوب طاعة األم�راء ف�ي غی�ر مع�صیة وتحریمھ�ا             ، أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب األمارة       ) ٤(

  في المعصیة
 )١٨٣٦(برقم  ) ١٤٦٥ / ٣( 
باب وجوب طاعة األم�راء ف�ي غی�ر مع�صیة وتحریمھ�ا             ، أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب األمارة       ) ٥(

  في المعصیة
 )١٨٣٥(برقم  ) ١٤٦٥ / ٣( 
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على الم�رء الم�سلم ال�سمع والطاع�ة     «:قال    أن النبي عن عبد اهللا بن عمر   -٤
فیما أحب وكره إال أن یؤمر بمعصیة فإن أمر بمع�صیة ف�ال س�مع وال طاع�ة                 

«)١( 

م��ن خل��ع ی��دا م��ن «:   یق��ول ق��ال س��معت رس��ول اهللا ع��ن عب��د اهللا ب��ن عم��ر  -٥
طاعة لقي اهللا یوم القیامة وال حجة لھ ومن م�ات ول�یس ف�ي عنق�ھ بیع�ة م�ات           

 )٢(» میتة جاھلیة 

اس�معوا و أطیع�وا    «  :ق�ال رس�ول اهللا      : عن أنس بن مالك رض�ي اهللا ع�ن ق�ال           -٦
 )٣(» وإن استعمل علیكم عبد حبشي كأن رأسھ زبیبة 

م�ن ك�ره م�ن    «:   ق�ال عن عبد اهللا بن عب�اس رض�ي اهللا عنھم�ا أن رس�ول اهللا                 -٧
 )٤(» أمیره شیئا فلیصبر فأنھ من خرج من السلطان شبرا مات میتة جاھلیة 

إنھ��ا س��تكون بع��دي أث��رة «  : ق��ال ق��ال رس��ول اهللا اهللا ب��ن م��سعود ع��ن عب��د  -٨
وأمور تنكرونھا قالوا یا رسول اهللا كیف تأمر من أدرك منا ذلك ق�ال ت�ؤدون             

  )٥(» الحق الذي علیكم وتسالون اهللا الذي لكم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

باب وجوب طاعة األم�راء ف�ي غی�ر مع�صیة وتحریمھ�ا             ، أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب األمارة       ) ١(
  في المعصیة

 )١٨٣٩(برقم  ) ١٤٦٥ / ٣( 
باب وجوب مالزمة جماعة الم�سلمین عن�د ظھ�ور الف�تن      ، أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب األمارة       ) ٢(

 )١٨٥١(برقم  ) ١٤٧٥ / ٣( 
 ٦( ب�اب ال�سمع والطاع�ة لإلم�ام م�ا ل�م تك�ن مع�صیة                ، البخاري في صحیحھ كتاب األحكام      أخرجھ  ) ٣(
 )٦٧٢٣(برقم  ) ٢٦١٢/
 / ٦(   س�ترون بع�دي أم�ورا تنكرونھ�ا     أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الفتن باب ق�ول النب�ي     ) ٤(

 المسلمین عند باب وجوب مالزمة جماعة، ومسلم في صحیحھ ، كتاب األمارة ) ٦٦٤٤(برقم  ) ٢٥٨٨
 )١٨٩٤(برقم ) ١٤٧٥ /  ٣( ظھور الفتن 

 / ٣( ب�اب وج�وب الوف�اء ببیع�ة الخلف�اء األول ف�األول       ، أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كت�اب األم�ارة         ) ٥(
 )١٨٤٣(برقم  ) ١٤٧١
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       ا  
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  :وصیات التي توصل إلیھا الباحث في ختام البحث أود اإلشارة إلى إھم النتائج والت

 عمار بن یاسر بن عامر بن مالك بن كنانة ، من السابقین األولین إلى اإلسالم -١

أسلم في دار األرقم ، وشھد بدرا، وأح�دا والخن�دق، وبیع�ة الرض�وان م�ع رس�ول                    -٢
، قتل ی�وم ص�فین وك�ان عم�ره یومئ�ذ أربع�ا         وغیرھا من الغزوات  اهللا  

 .وتسعین سنة 

 ار متفق على صحتھ أخرجھ البخاري ومسلم رحمھما اهللاحدیث عم -٣

محب�تھم دون أن نف�رط ف�ي       : عقیدة أھل السنة في الصحابة وفیما وق�ع بی�نھم ھ�ي              -٤
ح��ب أح��د م��نھم ، وال نتب��رأ م��ن أح��د م��نھم ، ون��بغض م��ن یبغ��ضھم ، وال         
نخوض فیما وقع بینھم ونعتب�رھم جمیع�ا مجتھ�دون فم�ن أخط�أ فل�ھ أج�ران ،                    

 .أجر واحدومن أصاب فلھ 

  داللة من دالالت النبوة مقتل عمار  -٥

 . في تلك الحروب وھذا مذھب أھل السنة دل الحدیث أن الحق مع علي  -٦

 دل الحدیث أن معاویة ومن معھ مؤمنون ، ولفظ البغي إذا أطلق فالمراد بھ الظلم  -٧

م��ن الراف��ضة م��ن ی��ستدل بالح��دیث عل��ى كف��ر ال��صحابة وھ��ذا باط��ل ف��ي الكت��اب     -٨
 .والسنة

 .دل الحدیث على بطالن قول الرافضة بعصمة على من وجھین  -٩

حث اإلسالم على االجتماع والوحدة ، وحذر من الفرق�ة وال�شتات ب�ین األم�ة                 -١٠
 .الواحدة ولزوم جماعة المسلمین والطاعة لولي أمرھم 

یوصي الباحث بالتعمق في دراسة شبھ الرافضة والرد علیھا وھي كثیرة في              -١١
اعي حیث یسھل نشرھا وت�شكیكك الم�سلمین بعقی�دتھم          مواقع التواصل االجتم  

في الصحابة وفي الكتاب والسنة ، كشبھھم حول رواة الح�دیث م�ن ال�صحابة      
  كأبي ھریرة وأمھات المؤمنین باألخص عائشة رضي اهللا عنھا 
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  المصادر والمراجع

 القرآن الكریم .١

   الطبع�ة األول�ى ،    ١٤٠٦ منھاج السنة النبویة ، الب�ن تیمی�ة ، مؤس�سة قرطب�ة          - .٢
  .محمد رشاد سالم : تحقیق 

  ١٣٩٢الثانیة، :  بیروت ، الطبعة–، دار إحیاء التراث العربي  .٣

اإلبانة الكبرى البن بطة ، أبو عب�د اهللا عبی�د اهللا ب�ن محم�د ب�ن محم�د ب�ن حم�دان                     .٤
رض��ا معط��ي، وعثم��ان األثی��وبي،    : العكب��ري المع��روف ب��ابن بط��ة  ، المحق��ق    

الولی�د ب�ن س�یف الن�صر، وحم�د الت�ویجري ، دار الرای�ة للن�شر         ویوسف الوابل، و  
  والتوزیع، الریاض

، ) ٦٣٠ت (أسد الغابة ، عز الدین بن األثیر أبو الحسن علي بن محمد الجزري        .٥
  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩دار الفكر  بیروت ، 

: اإلصابة في تمییز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر الف�ضل الع�سقالني، تحقی�ق           .٦
  .م١٩٩٢-ھـ١٤١٢، ١/لبجاوي، دار الجیل، بیروت، طعلي محمد ا

إغاثة اللھفان من مصاید ال�شیطان محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب ب�ن س�عد ش�مس               .٧
محمد حامد الفقي ، مكتبة المعارف، الریاض،       : الدین ابن قیم الجوزیة  ، المحقق      

  .المملكة العربیة السعودیة 

مؤس�سة  ، محمد باقر المجلسي  ، اربحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھ       .٨
  .م١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣، ٢/ط، لبنان، بیروت، الوفاء

البدای��ة والنھای��ة أب��و الف��داء إس��ماعیل ب��ن عم��ر ب��ن كثی��ر القرش��ي الب��صري ث��م          .٩
   م١٩٨٨ -، ھـ ١٤٠٨الدمشقي ، علي شیري دار إحیاء التراث العربي األولى 

ي ، سل�سلة الكت�ب المؤلف�ة    تصحیح القراءة في نھج البالغة ، الشیخ خالد البغداد     .١٠
  .في أھل البیت علیھم السالم  ، إعدادمركز األبحاث العقائدیة 

أب��و من��صور محم��د ب��ن أحم��د األزھ��ري  ، دار  :  تھ��ذیب اللغ��ة  ، اس��م المؤل��ف .١١
األول��ى  ، : م ، الطبع��ة ٢٠٠١ - بی��روت  -دار إحی��اء الت��راث العرب��ي  : الن��شر 
  محمد عوض مرعب: تحقیق 

لمخت�صر، محم�د ب�ن إس�ماعیل أب�و عب�داهللا البخ�اري الجعف�ي،            الجامع الصحیح ا   .١٢
-ھ�ـ ١٤٠٧،  ٣/الیمامة، بی�روت، ط   ، مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر     .د: تحقیق
  .   م١٩٨٧

  دراسة عن الفرق ، أحمد الجلي مركز الملك فیصل للبحوث الطبعة الثانیة  .١٣

، أب�و  سنن الترمذي محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي     .١٤
ومحمد فؤاد عب�د   ) ٢،  ١جـ  (تحقیق أحمد محمد شاكر     ) ھـ٢٧٩: المتوفى(عیسى  
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 م��صر –ش��ركة مكتب��ة ومطبع�ة م��صطفى الب��ابي الحلب��ي  : الناش��ر) ٣ج��ـ (الب�اقي  
   م١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥الثانیة، : الطبعة

س��یر أع��الم الن��بالء ، ش��مس ال��دین أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عثم��ان ب��ن  .١٥
  م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧:  القاھرة الطبعة-، دار الحدیثقایماز الذھبي 

شرح أصول اعتقاد أھ�ل ال�سنة والجماع�ة ، أب�و القاس�م ھب�ة اهللا ب�ن الح�سن ب�ن                     .١٦
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ، : منصور الطبري الرازي الاللكائي  ، تحقیق      

  م٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٣الثامنة، :  السعودیة ،الطبعة–دار طیبة 

، اب��ن أب��ي الع��ز الحنف��ي، المكت��ب اإلس��المي، بی��روت،   ش��رح العقی��دة الطحاوی��ة  .١٧
  ھـ١٣٩١، ٤/ط

شرح نھج البالغة عبد الحمید بن ھبة اهللا بن محمد بن الحسین بن أب�ي الحدی�د،               .١٨
دار احی�اء  : محم�د أب�و الف�ضل اب�راھیم الناش�ر      : أبو حام�د، ع�ز ال�دین ، المحق�ق        

  .الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاه

:  مسلم بن الحجاج ،  احیاء التراث العربي ،  بیروت ، تحقیق      صحیح مسلم  ،    .١٩
  .محمد فؤاد عبد الباقي 

تقری�ب األس�انید وترتی�ب    : المقصود بالتقریب(طرح التثریب في شرح التقریب      .٢٠
أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي         ) المسانید

أحمد ب�ن عب�د ال�رحیم ب�ن الح�سین الك�ردي         : بكر بن إبراھیم العراقي ، أكملھ ابنھ      
الرازیاني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدین، اب�ن العراق�ي  ، الطبع�ة الم�صریة                 

  .القدیمة

، ١محم��د محم��ود الفھ��داوي مكتب��ة الرش��د ط .د،عدال��ة ال��صحابة عن��د الم��سلمین   .٢١
١٤٢٨.  

دی�ة ،  عقائد االمامیة، العالمة ال�شیخ محم�د رض�ا المظف�ر ، سل�سلة الكت�ب العقائ              .٢٢
 .مركز األبحاث العقائدیة : إعداد 

 مقدمة أبي زید القیرواني لكتابھ الرسالة ، أبو محمد عبد اهللا ب�ن           -عقیدة السلف    .٢٣
أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن     : عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي ، نظمھ�ا ) أبي زید (

هللا بكر بن عبد ا: حسین بن مشرف الوھیبي التمیمي المالكي األحسائي  ، المحقق
  أبو زید ، دار العاصمة

دار ب�ن خزیم�ة     ، عبد المح�سن العب�اد      ، عقیدة أھل السنة والجماعة في الصحابة      .٢٤
  ١٠ط

العواص��م والقواص��م ف��ي ال��ذب ع��ن س��نة أب��ي القاس��م ، اب��ن ال��وزیر، محم��د ب��ن     .٢٥
إبراھیم بن علي بن المرت�ضى ب�ن المف�ضل الح�سني القاس�مي، أب�و عب�د اهللا، ع�ز          

ش��عیب األرن��ؤوط ، مؤس��سة الرس��الة للطباع��ة   : تحقی��قال��دین، م��ن آل ال��وزیر ،  
   م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥الثالثة، : والنشر والتوزیع، بیروت ، الطبعة



 - ٥٥٠٨ -

فتح الباري ش�رح ص�حیح البخ�اري ، أحم�د ب�ن حج�ر ، دار المعرف�ھ بی�روت ،                       .٢٦
  تحقیق محب الدین الخطیب

 فتح الباري شرح صحیح البخاري ، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب      .٢٧
محم��ود ب��ن  : ب��ن الح��سن، ال��سالمي، البغ��دادي، ث��م الدم��شقي، الحنبل��ي  ، تحقی��ق    

:  المدین��ة النبوی��ة ، الحق��وق-ش��عبان ب��ن عب��د المق��صود ، مكتب��ة الغرب��اء األثری��ة  
  . م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٧األولى، :  القاھرة، الطبعة–مكتب تحقیق دار الحرمین 

لقیروان�ي ، عب�د المح�سن    قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة اب�ن أب�ي زی�د ا        .٢٨
ب��ن حم��د ب��ن عب��د المح��سن ب��ن عب��د اهللا ب��ن حم��د العب��اد الب��در ، دار الف��ضیلة،          

  .الریاض، المملكة العربیة السعودیة

محمد بن یزید أبو عبداهللا القزویني ، دار الن�شر  :  سنن ابن ماجھ ، اسم المؤلف  .٢٩
  محمد فؤاد عبد الباقي:  ، تحقیق -  - بیروت -دار الفكر : 

محمد بن مكرم ب�ن منظ�ور األفریق�ي الم�صري ،            :  ان العرب ، اسم المؤلف    لس .٣٠
 األولى:  بیروت ، الطبعة -دار صادر : دار النشر 

محم�د، أب�و الح�سن    ) س�لطان (مرقاة المفاتیح شرح مشكاة الم�صابیح ، عل�ي ب�ن          .٣١
األول�ى،  :  لبن�ان الطبع�ة    –نور الدین المال الھروي القاري  ، دار الفك�ر، بی�روت             

  م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل ب�ن ھ�الل ب�ن        .٣٢
:  الق��اھرة ، الطبع��ة–أحم��د محم��د ش��اكر ، دار الح��دیث : أس�د ال��شیباني ، المحق��ق 

   م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦األولى، 

معالم الفتن ، سعید أیوب ، سلسلة الكتب المؤلفة في أھل البی�ت عل�یھم ال�سالم ،         .٣٣
  .مركز األبحاث العقائدیة: اد إعد

المنھ��اج ش��رح ص��حیح م��سلم ب��ن الحج��اج ، أب��و زكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن   .٣٤
   بیروت –شرف النووي ، دار إحیاء التراث العربي 

أب��و : ال��نص واالجتھ��اد اإلم��ام عب��د الح��سین ش��رف ال��دین الموس��وي ، المحق��ق    .٣٥
س�ید ال�شھداء   : لمطبع�ة   ا  ھ١٤٠٤األول�ى   : أبو مجتبى الطبعة    : مجتبى ، الناشر    

   قم–علیھ السالم 

نظرة عابرة الى الصحاح الستة ، عبد الصمد شاكر ، سلسلة الكتب المؤلفة ف�ي                 .٣٦
  .مركز األبحاث العقائدیة : رد الشبھات ، إعداد

  .نفحات االزھار في خالصة عبقات االنوار ، السید على الحسینى المیالنى  .٣٧

  .عبداهللا دشتي : النفیس في بیان رزیة الخمیس الشیخ  .٣٨
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