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الفصل االول

االسالم وااليمان والعقيدة والفقه
بسم هللا الرحمن الرحيم
اعلم رعاك هللا تعالى ووفقك وسدد خطاك ان االسالم امران فقه واعتقاد.
ويدخل الرجل فيه اي االسالم بنطق الشهادتين شهادة ان ال اله اال هللا وان
محمدا رسول هللا  ،فاما الفقه فهو احكام العبادة اي اعمال الجوارح واما
العقيدة فاحكام االرادة اي اعمال القلب ؛ وهما شيئان مختلفان فما كان من
الفقه فليس من العقيدة وما كان من العقيدة فليس من الفقه .
واالسالم كما ورد في حديث عبدهللا بن عمر المروي عن رسول هللا تعالى
عليه الصالة والسالم عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :سمعت
على خ َْم ٍس :شَهادةِ ْ
أن ال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولُ(( :بُنِي اإلسال ُم َ
وإيتاء َّ
إلهَ إالَّ هللاَّ ،
ج
وإقام الصالةِ،
ع ْبدُه َو َرسولُهُ،
ِ
ِ
وأن ُمح َّمداً َ
الزكاةِ ،و َح ِ
ُ
الحديث
ُخاري و ُمسل ٌم .وتخريجه  -:هذا
ص ِ
البيتِ ،و َ
وم َرمضانَ ))َ .رواهُ الب ِ
خرجاه في "الصحيحين" من رواية عكرمة بن خالد ،عن ابن عمر .وخرجه
َّ
ٌ
طرق أخرى عنه .وقد روي هذا
عمر ،وله
ابن
َ
مسلم من طريقين آخرين عن ِ

عن النَّبي ِ صلى هللا عليه وسلم،
الحديث من رواية
ِ
بن عب ِد هللا ال َب َجليِ ،
جرير ِ
وخرج حديثَه اإلمام أحمدُ.
َّ

اقول ان اركان االسالم خمسة الشهادتان واقامة الصالة وايتاء الزكاة وصوم
رمضان وحج البيت  ،فالمقيم لها هو المسلم والمفرط ال نقول بكفره بل نقول
في اسالمه كالم ونظر وايمانه يعتريه الخلل وعليك تدارك ذلك .
اما االيمان فهو ستة اركان وردت في حديث عمر بن الخطاب رضوان هللا
تعالى عليه فقد روى مسلم في كتابه صحيح مسلم قال:عن عمر بن الخطاب
رضي هللا عنه قال :بينما نحن جلوس عند رسول هللا عليه الصالة والسالم ،
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ،شديد سواد الشعر ،ال يرى عليه أثر
السفر ،وال يعرفه منا أحد ،حتى جلس إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فأسند
ركبته إلى ركبتيه ،ووضع كفيه على فخذيه ،وقال :يا محمد أخبرني عن
اإلسالم ،فقال له :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا،
وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة ،وتصوم رمضان ،وتحج البيت إن استطعت إليه
سبيال ،قال :صدقت ،فعجبنا له يسأله ويصدقه ،قال :أخبرني عن اإليمان،
قال :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خيره
وشره ،قال :صدقت ،قال :فأخبرني عن اإلحسان ،قال  :أن تعبد هللا كأنك
تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،قال :فأخبرني عن الساعة ،قال :ما

المسؤول بأعلم من السائل ،قال :فأخبرني عن أماراتها ،قال :أن تلد األمة
ربتها ،وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ،يتطاولون في البنيان .ثم
انطلق فلبث مليًا ،ثم قال :يا عمر ،أتدري من السائل ،قلت :هللا ورسوله أعلم،
قال  :فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» فااليمان ان تؤمن باهلل تعالى ومالئكته
وكتبه ورسله وباليوم االخر وبالقدر خيره وشره  .فمن اعتقد بهذه الستة
اركان فهو عندنا المؤمن ومن فرط او قصر في بعضها فال نقول بكفره ولكن
اسالمه ناقص وايمانه ليس بكامل .
فاما اعمال الجوارح اي الفقه فهي بين الوجوب واالستحباب والحرمة
والحلية والكراهة  ،فكل عمل في االسالم اتت به الشريعة فهو يتردد بين هذه
الخمسة امور .
واما اعمال االرادة اي اعمال القلب اي العقيدة فهي االعتقاد باهلل تعالى ربا
مستحقا للعبادة وهذا هو التوحيد واالعتقاد برسول هللا تعالى عليه الصالة
والسالم رسوال من عند هللا تعالى حقا مبعوثا الى الخلق كافة .

الفصل الثاني

العقيدة في هللا تعالى

عليك عند اعتقادك باهلل جل وعال مراعاة امور وهي وضع قوله تعالى "
ليس كمثله شيء " نصب عينيك ،فمخالفة هللا تعالى لغيره يجب ان يكون
ديدنك .
ايضا عليك االعتقاد بان هللا تعالى ذات واحدة خارجة عن عالم الخلق ال
تدخل فيه ابدا وال يخرج عن سلطانها  ،وانه سبحانه الخالق للخلق اجمعين
انسهم وجنهم مالئكتهم وشياطينهم ارضهم وسمائهم .

استوى فوق العرش المخلوق استواءا تاما بال زمان وال مكان وهو خالق
الزمان والمكان  ،وانه الرب الموجد لجميع االشياء ال تصله الظنون وال
تحيط به العقول .
برء النسمة وشق النور والظلمة  ،قادر على كل شيء بدءا بذاته دون
واسطة و امرا بواسطة مالئكته .
عال على مخلوقاته علوا كامال فال تدانيه وال تقاربه وال تلحق به  .متفرد
بملكه قديم في سلطانه  ،كل يوم هو في شأن يسالونه كل شيء من مخلوقاته
ويسالهم عن كل شيء حسابا وعقابا وال يسال عن ما يفعله في شيء .
االول بغير ابتداء واالخر بغير انتهاء  ،تسبحه الحملة للعرش وتدعو الهل
االرض من المؤمنين رحيم بر تواب ومنتقم شديد العقاب ال اله له ينازعه
وال رب يماثله خسئت الخلق عن ان تشاركه في ملكوته .

الفصل الثالث
العقيدة في الرسول والنبي واالمام

عليك عند اعتقادك برسول من الرسول ان ال تخرج الى مخالفة لنص من
القران الكريم فتعارضه او خبر من السنة فتشاكله  ،والزم الطريقة الوسطى
وال تاخذنك السبل يمنة ويسرة  ،وارشد في اعتقادك وجانب اهل الزيغ
والغلو والجفاء في دينك .
الرسول والنبي كذلك رجل بعثه هللا تعالى الى فئة من الناس سواء اكانوا
قومه كما هو غالب االنبياء والمرسلين او الى الخلق كافة كما هو حال
رسولنا محمد عليه الصالة والسالم  ،وهو رجل معصوم من كل افة وبلية

وال ذنوب له وال معاصي وال يهم وال يفكر قطعا في اي منها  ،وهو امين
في تبليغ شريعة هللا تعالى الى الناس المبعوث اليهم.
وهو رجل كامل العقل ليس فيه سفه او خبل او حمق  ،وليس رجال تعتريه
افات الناس الخلقية كالهمز واللمز والغمز والغيبة والنميمة والطعن والسب
والشتم والقذف والثلب  ،فهو كامل الخلق حسن النفس نقي الروح .
وهو رجل ال ينسى اال ما انساه هللا تعالى ربه الكريم  ،يعمل على نشر
شريعة هللا تعالى بين الناس فيامرهم بها ويدعوهم اليها  ،هادي بامر هللا
تعالى ،مهتدي بدين هللا تعالى.
وهو مامون في بالغه ال يزيد فيه وال ينقص ويخبر بكالم هللا تعالى كما ابلغه
به الملك بالوحي  ،يسير بامر هللا تعالى متوكال عليه البالغ دينه للناس ،
يحكم بالعدل وال يجور وال يظلم مثقال ذرة .
اما العقيدة في االمام فهي ذات العقيدة في الرسول والنبي اال ان االمام
اليوحى اليه

الفصل الرابع

العقيدة في االئمة االثني عشر
عليك االعتقاد بامامة االئمة االثني عشر من ولد فاطمة وهم علي بن ابي
طالب وابناه الحسن والحسين و ابنه علي بن الحسين وابنه محمد بن علي
وابنه جعفر بن محمد وابنه موسى بن جعفر وابنه علي بن موسى و ابنه
محمد بن علي و ابنه علي بن محمد و ابنه الحسن بن علي واخرهم الحجة
المهدي عليهم الصالة والسالم اجمعين .
فعليك االيمان بهم كائمة لالسالم وخلفاء للرسول عليه الصالة والسالم
وامراء للمؤمنين فانهم موضوع ومنصوبون من هللا تعالى بوحي وامر منه
كنعمة انعمها على رسوله بان اختارهم لهذا الموضع الشريف والمكان
الرفيع وانهم الهداة لالمة بعد رسول هللا تعالى عليه الصالة والسالم .

الفصل الخامس

االدلة على امامتهم
صحابة؛ منهم :علي بن
جم ٍع من ال َّ
اوال حديث الثقلين الشهير الذي روي عن ْ
أبي طالب ،وأبو سعيد ال ُخدري ،وجابر بن عبد هللا ،و ُجبَير بن ُمط ِعم،
أرقم ،وزيد بن ثابت ،وعبد هللا بن َحنطب ،ونُ َبي
و ُحذيفة بن أَسيد ،وزَ يد بن
َ
بن ُ
ش َريط وزيد بن ثابتٍ ،رضي هللا عنهم.

َ
ين – قوله عليه الصالة والسالم
حديث الثَّقلَ ِ

هللا ،و ِعترتي أه َل
((تَركتُ فِيكم الثَّقلين ،ما إن تم َّ
تاب ِ
سكتُم بهما ،لن تضلُّواِ :ك َ
بيتي))

راجع المالحق ؛ حديث الثقلين ؛ دراسة علمية للسيد علوي السقاف
فيلزم من حديث الثقلين المذكور هذا هداية العترة للناس بعد رسول هللا تعالى
وعليه فالبد من معصوم منهم يرجع اليه الناس وال يكون الرجل منهم
معصوما اال اذا كان اماما فلزم من ذلك وجود ائمة منهم عليهم الصالة
والسالم يهدون واليكون هؤالء اال االئمة االثني عشر من ولد فاطمة الن
المداليل في الحديث ال تنطبق اال عليهم فعليه يكونون هم المعنيون بحديث
الثقلين المذكور انفا .
فعلى المسلم فوق االعتقاد بهم وااليمان بهم توليهم كذلك وجعلهم مناط
الوالية وكذلك التبري ممن ناصبوهم العداء من الكفرة والنواصب والمردة
والفسقة وايضا التمسك بحبلهم المتين واالهم عدم الغلو فيهم ورفعهم فوق
درجاتهم اعلى هللا تعالى في العالمين درجاتهم.

الفصل السادس
الشهادتان
الشهادة االولى وهي ان ال اله اال هللا تعالى هي اقرار صادر من العبد هلل
تعالى بالربوبية والعبودية خالصة من قلب مؤمن به معتقد بها وهي عماد
التوحيد وال يقبل اسالم المسلم اال بها نطقا واعتقادا .
والشهادة االولى هي من اعظم ما دعا اليه االنبياء والمرسلون بل انها
االعظم طرا  ،وكان كل نبي ورسول يبعثه الى قوم كان اول مايدعوهم اليها
فان قبلوها بلغهم بقية الشرائع وان ردوها فقد اذنو بالعذاب وكان هالكهم
محتما .

الشهادة الثانية ان محمدا رسول هللا تعالى اي ان محمد بن عبدهللا بن
عبدالمطلب هو رسول مبعوث الى الخلق كافة من هللا تعالى حقا  ،شهادة
صادرة من قلب معتقد بذلك مؤمن به وال يقبل اسالم المسلم اال بها نطقا
واعتقادا .
وشهادة ان محمدا رسول هللا هي من اعظم دعائم الملة بل انها الدعامة الثانية
بعد شهادة التوحيد وقد اخذ هللا الميثاق من جميع رسله وانبياءه على االيمان
برسوله محمد والتبشير به وان يدعو اقوامهم واتباعهم لاليمان به ونصرته.
فهاتان الشهادتان عظيمتان في االسالم جليلتان في الملة كريمتان في االيمان
فبهما ينتظم اسالم المسلم وبغيرهم يفسد دينه ويهلك .

الفصل السابع
العقيدة في الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم
اعلم ان صحابة رسول هللا تعالى بين طرفين في االعتقاد ؛ فمن مجافي لهم
وطاعن فيهم من اهل االسالم ومن مغالي ومعتقد فيهم ماليس بحق  ،لذا فانه
عليك التوسط في االعتقاد بهم .
فاقول انهم – اي صحابة رسول هللا تعالى – قوم مسلمون مؤمنون افراد
مكلفون بشرائع االسالم وانهم امنو برسول هللا تعالى ونصروه في اول امر
االسالم ولهم فضل صحبته على بقية االمة ورؤيته صلى هللا تعالى وسلم
عليه .

الفصل الثامن
االعتقاد في امهات المؤمنين رضوان هللا تعالى عليهن
عليك التوسط في االغتقاد بامهات المؤمنين بين طرفي الجفاء والغلو ؛ فال
تغالي فيهم وترفعهن فوق درجاتهن وال تجافي فيهن وتطعن او تخرج من
االسالم ايا منهن .
فامهات المؤمنين هن – ثالثة عشر زوجة مات عليه الصالة والسالم عن
تسع – هن ازواجه في الجنة وانهن طاهرات مطهرات مبرئات من كل عيب
وسوء .

المالحق
بحث في حديث الثقلين الشريف
للسيد الشيخ العالم
سقَّاف
علوي بن عبدالقادر ال َّ
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دِراسة حديثية فقهية
سقَّاف
علوي بن عبدالقادر ال َّ

سلين،
رب العالَ ِمين ،وال َّ
الحمدُ هلل ِ
صالة والسالم على خاتم األنبياء والمر َ
بإحسان و َمن سار على
وعلى آله وأصحابه الغُ ِر الميامين ،وعلى تابعيهم
ٍ
يوم الدِين.
آثارهم إلى ِ
نهجهم وا ْقتفَى َ
ِ

أ َّما بعدُ:
َ
َّ
سكتُم بهما ،لن تضلُّوا:
فإن
ين (( -تَركتُ فِيكم الثَّقلين ،ما إن تم َّ
حديث الثَّقلَ ِ
ص َّحةً
هللا ،و ِعترتي أه َل بيتي))ِ -من األحادي ِ
تاب ِ
ث التي كثُر فيها القو ُل ِ
ِك َ
ْ
بعض الناس معناه؛ فأردتُ بهذه
وتباينت فيه األفهام ،واشتبه على
وضعفًا،
ِ
الدِراسة المختصرة للحديث توضي َح الصواب فيه ،وتنتظم هذه الدراسةُ في
ثالث مسائ َل:

المسألة األولى :ألفاظ الحديث ،وتخريجها.
المسألة الثانية :معنى الحديث.
المسألة الثالثة :الردُّ على ال ُّ
ش َبه المثارة حوله.

المسألة األولى :ألفاظ الحديث ،وتخريجها.
جم ٍع من
جاء حديث الثَّقلين بلفظ ...(( :كتاب هللا ،و ِعترتي أه َل بيتي)) عن ْ
صحابة؛ منهم :علي بن أبي طالب ،وأبو سعيد ال ُخدري ،وجابر بن عبد هللا،
ال َّ
أرقم ،وزيد بن ثابت ،وعبد هللا
و ُج َبير بن ُمط ِعم ،و ُحذيفة بن أَسيد ،وزَ يد بن
َ
بن َحنطب ،ونُبَيط بن ُ
ش َريط( ،رضي هللا عنهم أجمعين) ،بألفاظٍ مختلفة -
كما سيأتي.
جمع من
سنَّتي)) ،أو ...(( :و ُ
َاب هللا ،و ُ
نبيه)) عن ْ
وجاء بلفظِ (( :كت َ
سنَّة ِ
َّ
الخطاب ،وعبد هللا بن عمر ،وعبد هللا بن
عمر بن
ضا؛ منهمُ :
صحابة أي ً
ال َّ
عمرو بن عوف
ي ،وأنس بن مالك ،و َ
عبَّاس ،وأبو ه َ
ُريرة ،وأبو سعيد الخدر ُّ
المـُزَ ني ،وناجية بن ُج ْندُب( ،رضي هللا عنهم أجمعين) ،بألفاظٍ مختلفة  -كما
سيأتي.

صحيحين  -البخاري ومسلم  -بل الذي في
وليس واحدًا منها في أحد ال َّ
سك بالكتاب،
سنة ،بل فيه التم ُّ
سك بال ِعترة وال بال ُّ
صحيح مسلم ليس فيه التم ُّ
والوصيةُ بالعترة ،ولف ُ
كتاب هللا ،فيه
قلينَّ :أولهما:
ُ
ظه(( :أنا تاركٌ فِيكم ثَ ِ
َّ
فحث على ِكتاب هللا ور َّ
غب
ال ُهدى والنُور؛ ف ُخذوا بكتاب هللا ،واستمسِكوا به،
ذكركم هللاَ في أهل بيتي،
ذكركم هللاَ في أه ِل بيتي ،أ ُ ِ
فيه ،ثم قال :وأه ُل بَيْتي ،أ ُ ِ
ذكركم هللا في أه ِل بَيتي)) ،وسيأتي ُ
بيان ذلك بالتفصيل.
أُ ِ

سنَّة ،وتارةً
الثقلين جاء تارةً
والحاصلَّ :
أن حديث
سك بالكتاب وال ُّ
باألمر بالتم ُّ
ْ
ِ
سك بالكتاب والوصي ِة بأه ِل بيت
سك بالكتاب وال ِعترة ،وتارةً أخرى بالتم ُّ
بالتم ُّ
النبي ِ صلَّى هللا عليه وعليهم وسلَّ َم ،وس َّمى الكتاب ثَ ً
قال ،وجاء في بعض
قال ،وجاء في بعضها تسمية ال ِعترة ثَ ً
سنة ثَ ً
قال.
الروايات والطرق تسمية ال ُّ

ً
أوال :األحاديث التي ذُكرت فيها العترة دون السنة
سك أو ْ
األخذ بها ،أو الحث على اتِباعها ِمن
جاء ذِكر العترة دون األمر بالتم ُّ
حديث :علي ِ بن أبي طالب ( [ )]1وأبي سعي ٍد الخدري ِ ( [ ،)]2وجابر بن
عبد هللا ( [ ،)]3و ُجبَير بن ُمط ِعم ( [ ،)]4و ُحذيفةَ بن أَسيد ( [ ،)]5وزيد بن
أرقم ( [ ،)]6وزيد بن ثابت ( [ ،)]7وعبد هللا بن َح ْن َ
طب ( [ ،)]8ونُبَيط بن
َ
ُ
ش َريط ( [ ،)]9رضي هللا عنهم ،ومن ألفاظ ذلكَ (( :و َّ
ع ِن اثْنَتَي ِْن:
سائِلُ ُك ْم َ
ّللاُ َ
أتعرض لها؛ رغبةً في االختصار.
ع ْن ِعتْ َرتِي)) ،وهذه لن َّ
آنَ ،و َ
َ
ع ِن ْالقُ ْر ِ
سك بها تارةً بقولهَ (( :ما ْ
إن أخذتُم به))،
وجاء ذِكرها مع
ِ
الحث على التم ُّ
وتارةً(( :ما ْ
إن تم َّ
سكتُم به)) ،وأخرىِ (( :
إن اتَّبعتُموهما)) ،من حديث :علي ِ
أرقم ،وزيد
بن أبي طالب ،وجابر بن عبد هللا ،وأبي سعي ٍد ال ُخدريِ ،وزيد بن
َ
بن ثابتٍ ،رضي هللا عنهم ،وهذا تفصيلها ( [:)]10

ُ
حديث علي ِ بن أبي طالب رضي هللا عنه(( :تركتُ فيكم ما ْ
إن أخذتُم به
-1
كتاب هللا ،سببُه بيده وسببُه بأيديكم ،وأه َل َبيتي)) ( [. )]11
لن تضلُّوا:
َ
ُ
سكتُم به لن
حديث زَ يد بن ثاب ٍ
-2
ت رضي هللا عنه(( :إني تاركٌ فيكم ما إن تم َّ
ي
تضلُّوا :كتاب هللا ،و ِعترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى ِ
يردَا عل َّ
الحوض)) ( [.)]12
َ
سكتُم به لن
 -3حديث زَ يد بن
أرقم رضي هللا عنه(( :إنِي تاركٌ فيكم ما إن تم َّ
َ
سماء
تضلُّوا بعدي  -أحدُهما أعظ ُم من اآلخَر :-كتاب هللا ،ح ْب ٌل ممدودٌ من ال َّ
الحوض،
ي
إلى األرض ،و ِعترتي أهل بيتي ،ولن َّ
َ
يتفرقَا حتى ِ
يردَا عل َّ
فانظروا كيف تَخلُفوني فيهما)) ( [.)]13
أمرين لن تضلُّوا إن اتَّبعتموهما،
وفي لفظ آخر(( :أيُّها الناس ،إنِي تاركٌ فيكم
ِ
كتاب هللا ،وأه ُل بيتي ِعترتي)) ( [.)]14
وهما:
ُ
ُ
جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما(( :يا أيُّها الناس ،إني تركتُ
حديث
-4
ِ
فيكم ما ْ
إن أخذتُم به لن تضلُّوا :كتاب هللا ،و ِعترتي أ ْه َل َبيتي)) ( [. )]15
 -5حديث أبي سعي ٍد ال ُخدري ِ رضي هللا عنه(( :إنِي قد تركتُ فيكم ما ْ
إن
أكبر ِمن اآلخَر  -كتاب هللا ،ح ْب ٌل
ين  -أحدهما ُ
أخذتم به ،لن تضلُّوا بعدي :الثَّقلَ ِ
فترقَا حتى
ممدود من ال َّ
سماء إلى األرض ،و ِعترتي أهل بيتيَ ،أال وإنهما لن َي ِ
الحوض)) ( [. )]16
ي
َ
ِ
يردَا عل َّ

وفي لفظ آخر(( :تركتُ فيكم ما ْ
كتاب هللا ،وأه َل
سكتم به ،فلن تضلُّوا:
إن تم َّ
َ
بيتي)) ( [. )]17
وفي لفظ آخر(( :إني تاركٌ فيكم ما ْ
سكتم به ،لن تضلُّوا بعدي  -أحدهما
إن تم َّ
سماء إلى األرض ،و ِعترتي
أعظ ُم من اآلخَر  :-كتاب هللا ،حب ٌل ممدود من ال َّ
ي الحوض ،فانظروا كيف تَخلُفوني
أ ْهل بيتي ،ولن َّ
يتفرقَا حتى ِ
يردَا عل َّ
فيهما)) ( [. )]18

ثانيًا :األحاديث التي ذُكرت فيها السنة دون العترة
ُّ
َ
أحاديث
سنَّة نبيِه صلَّى هللا عليه وسلَّ َم في
جاء
الحث على التم ُّ
سك بكتاب هللا و ُ
صحابة  -كما تقدَّم  -وهي:
عن عد ٍد من ال َّ
َّ
الخطاب رضي هللا عنه(( :تركتُ فيكم أمرين لن تضلُّوا
مر بن
 -1حديث ُ
ع َ
َّ
نبيه صلَّى هللا عليه وسلَّ َم)) ( [.)]19
كتاب هللا ج َّل
بعدهما:
وعز ،و ُ
َ
سنَّةَ ِ
مر رضي هللا عنهما...(( :وما َّ
سنَّةَ
عطلوا
 -2حديث عبد هللا بن ُ
كتاب هللا و ُ
َ
ع َ
سهم بينهم)) ( [. )]20
رسو ِلهَّ ،إال ج َعل هللا بأ َ

 -3حديث عبد هللا بن عبَّاس رضي هللا عنهما(( :تركتُ فيكم أيُّها الناس ،ما
نبيه)) ( [. )]21
إن اعتصمتم به ،فلن تضلُّوا أبدًا :كتاب هللا ،و ُ
سنَّة ِ
ِ
 -4حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه(( :قد تركتُ فيكم بَ ْعدي ما إن أخذتُم،
نبيكم صلَّى هللا عليه وسلَّ َم)) ( [. )]22
لم تضلُّوا :كتاب هللا ،و ُ
سنَّة ِ
 -5حديث أبي ه َُريرة رضي هللا عنهِ (( :إني قد خَلَّفتُ فيكم اثنين ،لن تضلُّوا
ي الحوض)) (
بعدهما أبدًا :كتاب هللا ،و ُ
سنتي ،ولن َّ
يتفرقَا حتى ِ
يردَا عل َّ
[.)]23
 -6حديث أبي سعي ٍد ال ُخدري ِ رضي هللا عنه(( :يا أيُّها الناس ,إنِي قد تركتُ
سنَّتي ,وال تعسفوه؛ فإنَّه
سنَّتي؛
ِ
فاستنطقوا القرآن ب ُ
فيكم الثَّقلين :كتاب هللا ،و ُ
تقصر أيديكم ما أخذتُم بهما)) (
أبصاركم  ,ولن ت َِز َّل أقدامكم ,ولن
لن تع َمى
ُ
َ
[. )]24
عروة بن ُّ
إن اعتصمتُم
 -7حديث ُ
الزبير رضي هللا عنهما(( :تركتُ فيكم ما ِ
نبيكم)) ( [. )]25
نين :كتاب هللا ،و ُ
سنَّة ِ
به ،لن تضلُّوا أبدًا :أمرين ِبي ِ
 -8حديث عبد هللا بن أبي ن َِجيح رضي هللا عنه(( :تركتُ فيكم ما إن
نبيه)) ( [. )]26
اعتصمتُم به ،فلن تضلُّوا أبدًا :كتاب هللا ،و ُ
سنَّة ِ

عمرو بن عوف ال ُمزني رضي هللا عنه(( :تركتُ فيكم أمرين ،لن
 -9حديث َ
نبيه)) ( [. )]27
تضلُّوا ما تمسكتم بهماِ :كتاب هللا ،و ُ
سنَّة ِ
ع ْقبة رضي هللا عنه رضي هللا عنه ...(( :لن تضلُّوا
 -10حديث موسى بن ُ
نبيه)) ( [.)]28
أمرا ِبينًاِ :كتاب هللا ،و ُ
بعده أبدًاً ،
سنَّة ِ
 -11حديث ناجية بن ُجنُدب رضي هللا عنه(( :تركتُ فيكم ما ْ
إن أخذتم به ،لم
سنَّة
سنَّته بأيديكم! ويقال :قد تركتُ فيكم:
كتاب هللا ،و ُ
تضلُّوا :كتاب هللا ،و ُ
َ
نبيه)) ( [. )]29
ِ
 -12وعن مالكٍ أنَّه بلَغَه َّ
أن رسو َل َّ
ّللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم قال(( :تَركتُ
تاب َّ
سنَّةَ ن َِبيه)) ( [. )]30
تضلُّوا ما تَم َّ
ّللا ،و ُ
سكتُم بهماِ :ك َ
ين ،لن ِ
في ُكم َ
أمر ِ

الخالصة:
ورد حديث الثقلين بلفظ( :كتاب هللا وعترتي) ولفظ( :كتاب هللا وسنتي)
بأسانيد ضعيفة ،وبأسانيد جياد يصح االحتجاج بها ،وهللا أعلم.
المسألة الثانية :معنى الحديث وفقهه

يُس َّمى هذا الحديث "حديث الثقلين"؛ لقوله صلَّى هللا عليه وسلَّ َم كما في بعض
لين)) ،والثَّقَل( :المتاع المحمو ُل على الدَّابَّة) (
ألفاظهِ (( :إني تاركٌ فيكم الثَّقَ ِ
س ِميَا بذلك؛ ل ِعظم أقدارهما ،وقيل :لشدَّة
[)]31؛ قال القاضي عياض( :قِيل ُ
ْ
سميَا ثَقلين؛ لعظمهما ،وكبير شأنهما)
يِ ( :
األخذ بهما) ( [ ،)]32وقال النوو ُّ
قلين؛ إعظا ًما لقدرهما) ( [.)]34
( [ ،)]33وقال البغو ُّ
ي( :ف َجعلهما ثَ ِ

تلوث بلوثتهم بلفظ(( :كتاب هللا ،و ِعترتي)) حتى
وقد تم َّ
سك الشِيعةُ و َمن َّ
ً
باطال َّ
سك بالكتاب وال ِعترة جاء في صحيح مسلم،
عموا زع ًما
أن األمر بالتم ُّ
ز َ
سنَّتي)) حتى ضعفوا لفظ
سك بعض أه ُل ال ُّ
وتم َّ
سنَّة بلفظِ (( :كتاب هللا ،و ُ
((و ِعترتي))!
واألولى الجمع ،حيث ال تعارض بينهما ،كما سيتضح ذلك من خالل البحث.

وقبل ن ْقل أقوال العلماء وفَهمهم للحديث تجدُر اإلشارة إلى َّ
سك
أن األمر بالتم ُّ
األمر به
سنَّة واالعتصام بهما ،من أساسيات هذا الدِين ،وقد جاء
بالكتاب وال ُّ
ُ
صحيحة ،فسواء ص َّح لفظ(( :كتاب هللا،
في ِكتاب هللا تعالى ،وفي األحادي ِ
ث ال َّ
سك
سنَّتي)) ،أو لم يص َّح منهما شيء ،فالتم ُّ
و ِعترتي)) ،أو لفظ(( :كتاب هللا ،و ُ
سك بالقرآن ،سوا ًء بسواء ،وهذه جملةٌ من اآليات واألحاديث
سنَّة كالتم ُّ
بال ُّ
التي تد ُّل على ذلك:

ضى َّ
سولُهُ أَ ْم ًرا أَ ْن
ّللاُ َو َر ُ
قال هللا تعالىَ { :و َما َكانَ ِل ُمؤْ ِم ٍن َو َال ُمؤْ ِمنَ ٍة ِإذَا قَ َ
ض َال ًال ُم ِبينًا}
ّللا َو َر ُ
َي ُكونَ لَ ُه ُم ْال ِخ َي َرة ُ ِم ْن أَ ْم ِر ِه ْم َو َم ْن َي ْع ِ
ض َّل َ
سولَهُ فَقَدْ َ
ص َّ َ
[األحزاب.]36 :
ّللا فَاتَّ ِبعُونِي يُحْ ِب ْب ُك ُم َّ
ّللاُ} [آل عمران.]31 :
وقال{ :قُ ْل ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ت ُ ِحبُّونَ َّ َ
ع ْنهُ فَا ْنتَ ُهوا} [الحشر.]7 :
الر ُ
وقالَ { :و َما آَتَا ُك ُم َّ
سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَ َها ُك ْم َ
المهديين
سنَّ ِة ال ُخلفاء
سنَّتي و ُ
وقال صلَّى هللا عليه وسلَّ َم(( :عليكم ب ُ
ِ
بالنواجذ)) ( [.)]35
عضُّوا عليها
الراشدين ،تم َّ
ِ
سكوا بها ،و َ
ِ
مني)) ( [.)]36
يس ِ
ب عن ُ
وقال(( :ف َم ْن َر ِغ َ
سنَّتي ،فلَ َ
تاب هللا ،وخَير ال ُهدَى هُدَى ُمح َّم ٍد)) ( [.)]37
وقالَ (( :خيْر ال َحدي ِ
ث ِك ُ
تاب ومثلَهُ معهُ)) ( [.)]38
وقالَ (( :أال إنِي أوتيتُ ال ِك َ

أقوال العلماء في معنى الحديث:

نسلم َّ
أن المراد بالثقلين :القرآن ،وال ِعترة،
ي( :ال ِ
 -1قال ابن قُدامة المقدس ُّ
الرواية األخرى(( :تركتُ فيكم أمرين
وإنَّما المراد :القرآن وال ُّ
سنة ،كما في ِ
سنَّة رسوله)) ،أخرجه مالكٌ في
لن تضلُّوا ما تم َّ
سكتم بهما :كتاب هللا ،و ُ
خص  -صلَّى هللا عليه وسلَّ َم  -العترةَ بالذِكر؛ ألنَّهم
الموطأ ( [ ،)]39وإنَّما
َّ
أخبر بحاله صلَّى هللا عليه وسلَّ َم) ( [.)]40
ُ

سلم َّ
قلين :الكتاب ،والعترة ،بل الكتاب،
ي( :ال نُ ِ
 -2وقال اآلمد ُّ
أن المراد بالثَّ ِ
سنَّتي") ( [.)]41
وال ُّ
سنَّة ،على ما ُروي أنَّه قالِ " :كتاب هللا ،و ُ

ابن تَيميَّةَّ ( :
 -3وقال شيخ اإلسالم ُ
ي صلَّى هللا عليه وسلَّم قال عن
إن النب َّ
ُ
الصادق
الحوض ،وهو
يردَا عليه
َ
فترقَا حتى ِ
ِعترته :إنَّها والكتاب لن يَ ِ
المصدوق؛ فيد ُّل على َّ
أن إجماع ال ِعترة ُح َّجة ،وهذا قو ُل طائف ٍة من أصحابنا،
وذكره القاضي في المعت َمد ،لكن العترة هم بنو هاشم كلهم :ولد العبَّاس ،وولد
عليٍ ،وولد الحارث بن عبد ال ُم َّ
وغيرهم ،وعلي
طلب ،وسائر بني أبي طالب
ُ
وسيد ال ِعترة هو رسو ُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم ...
وحده ليس هو ال ِعترةِ ،
بعض األ َّمة ،فيلزم
سنَّة واإلجماع ،والعترة
[و] إجماع األ َّمة ُح َّجة بالكتاب وال ُّ
ُ
إجماع األ َّمة إجماعُ ال ِعترة) ( [.)]42
من ثُبوت
ِ

 -4وقال ُ
ي( :وفي رواي ٍة صحيحة(( :إنِي تاركٌ فيكم أمرين،
ابن حجر الهيتم ُّ
كتاب هللا ،وأه ُل بيتي ِعترتي)) ...وفي
لن تضلُّوا إن تبعتموهما ،وهما:
ُ

المقتصرة على
سنَّتي)) وهي المرادُ من األحاديث
رواي ٍةِ (( :كتاب هللا ،و ُ
ِ
َّ
ِكره عن ذكرها ،والحاصلَّ :
الكتاب؛ َّ
الحث
أن
ألن ال ُّ
مبينة له ،فأ ْغنى ذ ُ
سنة ِ
سنة ،وبالعلماء بهما من أهل البَيت) ( [.)]43
سك بالكتاب ،وبال ُّ
وقَع على التم ُّ

أعرف بصاحب البيت
 -5وقال المال علي القاري( :أه ُل البيت غالبًا يكونون
َ
وأحواله؛ فالمراد بهم أه ُل العلم منهم ،ال ُم َّ
طلعون على ِسيرته ،الواقفون على
ً
مقابال لكتاب هللا
وحكمته ،وبهذا يصلُح أن يكونوا
طريقته ،العارفون ب ُحكمه ِ
الح ْك َمةَ}) ( [.)]44
َاب َو ِ
سبحانه ،كما قالَ { :ويُ َع ِل ُم ُه ُم ال ِكت َ

ي( :من المعروف َّ
أن الحديث م َّما َيحت ُّج به الشِيعة ،و َيلهجون
 -6وقال األلبان ُّ
سنة أنهم مصيبون في ذلك ،وهم جميعًا
كثيرا ،حنى يتو َّهم
بعض أهل ال ُّ
ُ
بذلك ً
واهمون في ذلك ،وبيانُه من وجهين:

األولَّ :
أكثر
أن المراد من الحديث في قوله صلَّى هللا عليه وسلَّ َمِ (( :عترتي)) ُ
َّ
سنة ،بل هم مستمسكون بهَ ،أال وهو َّ
أن
م َّما يريده الشِيعة ،وال يردُّه أه ُل ال ُّ
ض ًحا في بعض
العترة فيه هم أه ُل بيته صلَّى هللا عليه وسلَّ َم ،وقد جاء ذلك مو َّ
طرقه كحديث الترجمة(( :و ِعترتي أ ْهل بيتي)) ،وأهل بيته في األصل :هم
َّ
الصدِيقةُ عائشةُ رضي هللا عنهن
ِنساؤه صلَّى هللا عليه وسلَّ َم،
وفيهن ِ
جميعًا ،...وتخصيص الشِيعة (أهل البيت) في اآلية بعلي ٍ وفاطمة والحسن

والحسين رضي هللا عنهم ،دون نِسائه صلَّى هللا عليه وسلَّ َم من تحريفهم
انتصارا ألهوائهم ...
ت هللا تعالى؛
آليا ِ
ً

الوجه اآلخَرَّ :
أن المقصود من ((أهل البيت)) إنَّما هم العلما ُء الصالحون
ي رحمه هللا
منهم ،والمتمسِكون بالكتاب وال ُّ
سنة؛ قال اإلمام أبو جعفر الطحاو ُّ
تعالى( :ال ِعترة :هم أه ُل بي ِته صلَّى هللا عليه وسلَّ َم ،الذين هم على دِينه،
بأمره)).
وكذلك المتمسِكون ْ

والحاصلَّ :
سنة
أن ذِكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذِكر ُ
سنَّتي
سنَّته صلَّى هللا عليه وسلَّ َم في قوله(( :فعليكم ب ُ
الخلفاء الراشدين مع ُ
عرفتَ ما تقدَّم ،فالحديث شاهدٌ قوي لحديث
و ُ
سنَّ ِة الخلفاء َّ
الراشدين ...))...إذا َ
سكتم بهما :كتاب هللا،
((الموطأ)) بلفظ(( :تركتُ فيكم
أمرين لن تضلُّوا ما تم َّ
ِ
سنَّة رسوله)) ( [.)]45
و ُ

المسألة الثالثة :الردُّ على ال ُّ
شبه المثارة حوله
أثار الشِيعة و َمن تأثر بهم ُ
شبهةً حول هذا الحديث ،طارت في اآلفاق،
بعض الناس ،وتساءل عنها آخَرون ،خالصتهاَّ :
أن حديث األمر
وصدَّقها
ُ
سك بال ِعترة واتِباع أهل بيت النبي ِ صلَّى هللا عليه وسلَّ َم صحيح ،وأنَّه
بالتم ُّ

صحيحين،
سك بال ُّ
بخالف التم ُّ
ثابتٌ في صحيح مسلمِ ،
ُرو في أحد ال َّ
سنة؛ فلم ي َ
ضعاف.
وأسانيده ِ

والردُّ على ذلك من وجوه:
ي
الوجه األول :ليس في صحيح مسلم
األمر ِ
ُ
باتباع ال ِعترة ،بل أ َمر فيه النب ُّ
َّ
ْ
وحث عليه ،ور َّ
غب فيه،
سك به،
صلَّى هللا عليه وسلَّ َم
باألخذ بكتاب هللا ،والتم ُّ
صى فيه أصحابَه بأه ِل بيته ،وكان هذا في َح َّجة الوداع قبل موته صلَّى
ثم ْأو َ
يوشك ْ
يأتي
أن
اس ،فإنَّما أنا بَش ٌَر ِ
هللا عليه وسلَّ َم ،ولفظ الحديث(( :أيُّها النَّ ُ
َ
كتاب هللا ،فيه ال ُهدى
ينَّ :أولهما:
ُ
رسو ُل ربي فأ ُ َ
جيب ،وأنا تاركٌ فيكم ثَقلَ ِ
َّ
فحث على كتاب هللا ،ور َّ
غب فيه
ب هللا ،واستمسِكوا به -
والنُّور؛ ف ُخذوا بكتا ِ
ذكركم هللاَ في أهل بيْتي،
ذكركم هللا في أ ْهل بيتي ،أ ُ ِ
 ثم قال :وأهل بَيتي ،أ ُ ِذكركم هللاَ في أ ْهل بيتي)) ( [.)]46
أُ ِ

ذكركم هللا في أهل بيتي -
ي :وقوله (( :وأهل بيتي ،أ ُ ِ
قال أبو العبَّاس القرطب ُّ
ثالثًا))؛ هذه الوصية ،وهذا التأكيد العظيم يَقتضي :
َ
وجوب احترام آل النبي ِ
وجوب
وإبرارهم ،وتوقيرهم ،ومحبَّتهم
صلَّى هللا عليه وسلَّ َم وأهل بيته،
َ
َ
ع ِلم من
ذر ألحد في التخلُّف عنها .هذا مع ما ُ
الفروض المؤ َّكدة ،التي ال ُ
ع َ
خصوصيتهم بالنبي ِ صلَّى هللا عليه وسلَّ َم ،وبأنهم جز ٌء منه؛ فإنَّهم أصولُه
عه التي تنشأ عنه) ( [.)]47
التي نشأ منها ،وفرو ُ

وقال ُ
ابن كثير( :وال تُن َك ُر الوصاة ُ بأهل البيت ،واألمر باإلحسان إليهم،
واحترامهم وإكرامهم؛ فإنَّهم من ذريَّة طاهرةِ ،من أشرف بيت ُوجد على
سنة النبويَّة،
سبًا ،وال سيَّما إذا كانوا متَّ ِبعين لل ُّ
وجه األرض ،فَ ً
سبًا ون َ
خرا وح َ
ال َّ
صحيحة الواضحة الجليَّة ،كما كان عليه سلفُهم ،كالعبَّاس وبنِيه ،وعلي ٍ
وأهل بيتِه وذُريَّته ،رضي هللا عنهم أجمعين) ( [.)]48

وحف ً
وقال مال علي القاري" ( :ف ُخذوا ب ِكتاب هللا" ،أي :استنبا ً
ظا و ِعل ًما،
طا ِ
ً
ومن جملة كتاب هللا
سكوا به اعتقادًا
وعمالِ ،
((واستمسكوا به)) ،أي :وتم َّ
العم ُل بأحاديث رسو ِل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم؛ لقوله سبحانهَ { :و َما آَتَا ُك ُم
سو َل فَقَدْ
الر ُ
الر ُ
ع ْنهُ فَا ْنتَ ُهوا} [الحشرَ { ،]7 :م ْن ي ُِط ِع َّ
َّ
سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَ َها ُك ْم َ
أَ َ
ّللا فَاتَّبِعُونِي يُحْ بِ ْب ُك ُم َّ
ّللاُ} [آل
طا َ
ّللا} [النساء ]80 :و {قُ ْل إِ ْن ُك ْنت ُ ْم ت ُ ِحبُّونَ َّ َ
ع َّ َ
سكوا بكتاب هللا ،و ُخذوا به)) (( -ف َح َّ
ث)) -
عمران - ]31 :وفي رواية(( :فتم َّ
فحرض أصحا َبه ((على كتاب هللا)) ،أي :على محافظ ِة
بتشديد الـ ُمثلَّثة  -أيَّ :
ومراعا ِة مبانيه ومعانيه ،والعمل بما فيه(( ،ور َّ
غب فيه)) -بتشديد الغَين
حقه ،ثم يمكن أنَّه
المع َجمة ،-أي :ذ َكر
المرغبات من حصول الدرجات في ِ
ِ
وخوف بالعقوبات ِل َمن ترك متابعةَ اآليات ،فيكون حذفه من باب
ر َّهب َّ
سعة رحمة هللا تعالى،
االكتفاء ،ويمكن أنَّه اقتصر على البشارة؛ إيما ًء إلى َ
َّ
وأن رحمته للعالَ ِمين ،وأ َّمته أ َّمة مرحومة.
سالم ((وأهل بيتي)) ،أي :وثانيهما أ ْه ُل بيتي
ي عليه ال َّ
(ثم قال) ،أي :النب ُّ
ذكركم هللا))  -بكسر الكاف المشدَّدة  -أي :أُحذِركموه(( ،في أهل بيتي)):
((أ ُ ِ
وإشعارا بال ِعلَّة ،والمعنى:
ضع الظاهر موض َع المضمر؛ اهتما ًما بشأنهم،
ً
ُو ِ

أ ُ ِنبهكم َّ
حق هللا في محافظتهم ،ومراعاتهم واحترامهم وإكرامهم ،ومحبَّتهم
كرر الجملة إلفادة المبالَغة ،وال يبعُد أن يكون أراد بأحدهما
ومودَّتهمَّ ... ،
آلَه ،وباألخرى أزوا َجه؛ ِل َما سبَق من َّ
أن أهل البيت يُطلق عليهما) ( [.)]49

وقال ابن باز( :نحن معكم في محبَّة أهل البيت الملتزمين بشريعة هللا،
والترضي عنهم ،واإليمان بأنَّهم من ِخيرة عباد هللا؛ ً
عمال بوصية رسول هللا
ِ
خرج في صحيح
رقم ال ُم َّ
صلَّى هللا عليه وسلَّ َم حيث قال في حديث زيد بن أَ َ
قلين :أولهما :كتاب هللا ،فيه ال ُهدى والنُّور؛ ف ُخذوا
مسلم " :إني تاركٌ فيكم ثَ ِ
ذكركم هللا في أهل بيتي،
سكوا به ...ثم قال :وأهل بيتي ،أ ُ ِ
ب هللا ،وتم َّ
بكتا ِ
ذكركم هللا في أ ْهل بيتي") ( [.)]50
أُ ِ
قلينَّ :أولهما :كتاب هللا ،فيه ال ُهدى
وقال في موضع آخَر(( :إني تاركٌ فيكم ثَ ِ
ذكركم هللا في
والنُّور؛ ف ُخذوا بكتاب هللا ،واستمسكوا به ،ثم قال :وأهل بيتي ،أ ُ ِ
ُذكر الناس باهلل في
أهل بيتي)) ،يعني بهم :زَ وجاتِه ،وقَراباتِه من بني هاشم ,ي ِ
أهل بيته ،بأن َيرفُقوا بهم ,وأن يُحسنوا إليهم ,ويكفُّوا األذى عنهم ,ويُوصوهم
بالحق ,ويُعطوهم حقوقَهم ما داموا مستقيمين على دِينه ،متَّ ِبعين لشريعته
ِ
سالم) ( [.)]51
صالة وال َّ
عليه ال َّ
فالحديث  -إذن  -فيه الوصيةُ والتذكير بآل بيته صلَّى هللا عليه وسلَّ َم بعدَ
سك واالتباع .ولم يقل أحدٌ من علماء األمة ممن
موته ،وليس فيه
األمر بالتم ُّ
ُ
تعرض لشرح الحديث أن أفراد عترته صلى هللا عليه وآله وسلم يكون لقولهم

من المنزلة مثل ما للقرآن ،فضالً عن أن يكون أولى باالتباع من سنة سيد
ولد عدنان صلى هللا عليه وسلم.

الوجه الثاني :على تقدير َّ
األمر باالتِباع
صح من األحاديث جاء فيها
أن ما َّ
ُ
فقد جاء في الحديث(( :و ِعترتي أهل بيتي)) ،وعترة النبي ِ صلَّى هللا عليه
ث بن عبد
وسلَّ َم هم بنُو هاشم كلُّهم ،من ولد العبَّاس ،وولد عليٍ ،وولد الحار ِ
َّ
ي بن
المطلب ،وسائر بني أبي طالب وغيرهم ( [ ،)]52وليس هم فقط عل َّ
أبي طالب وا ْبنَيه :الحسن والحسين ،وذُريتهم  -كما تزعم اإلماميَّةُ االثنا
عشرية  -كما َّ
أن أهل بيته يد ُخل فيهم أزوا ُجه رضي هللا عنهن؛ فعبد هللا بن
عبَّاس ،وعائشةُ رضي هللا عنهم  -وهما من أكثر ال َّ
صحابة روايةً عن النبي ِ
صلَّى هللا عليه وسلَّ َم ،ومن أكثرهم فق ًها و ِعل ًما  -داخالن في هذا الحديث بال
ً
دخوال أوليًّا .وهذا األمر ال يرتضيه من يحتج بهذا الحديث على تقديم
شك
ٍ
العترة في رأيهم وما ينقلونه هم عنهم على أدلة التشريع المتفق عليها.

الوجه الثالث :ما المقصودُ ب ِعترة النبي ِ صلَّى هللا عليه وسلَّ َم؟
ور َو ْوا عنه ،كعلي ِ بن أبي طالب ،وابنيه :الحسن
هل هم الذين ِ
صحبوه َ
َّ
عبيد هللا ،وجعفر بن
والحسين ،والعبَّاس بن عبد
المطلب وابنيه :عبد هللا و ُ
عقيل بن أبي طالب؟
أبي طالب وابنه عبد هللا ،و َ

عم
شر رجالً منهم فقط ،كما تز ُ
ي بن أبي طالب وذُريَّته ،بل وأحد َ
ع َ
أ ْم عل ُّ
برهان وال ِبينة؟!
الشيعة؛ تح ُّك ًما منهم بال
ٍ
سنِي ،والشِيعي،
أم أنَّهم عا َّمة ال ِعترة ،وفيهم  -كما هو الواقع اليوم  -ال ُّ
َّ
صوفي ،والعالم والجاهل؟
والزيدي ،وال ُّ
ف َمن هم العترة المعنيُّون في الحديث؟
سنَّتي)؛
ال يمكن أن يَستقيم فَ ْه ُم الحديث َّإال ب َج ْمعه مع اللَّفظ اآلخَر (كتاب هللا و ُ
سنة النبي ِ صلَّى هللا عليه وعلى آله
فنف ُهم منه  -إذن  -أن ال ِعترة هم المتَّبعون ل ُ
وسلَّم.

الوجه الرابع :تقدَّم معنا َّ
األمر باالقتداء
سنة كاتِباع القرآن ،وفيهما
أن اتباع ال ُّ
ُ
بصحابة رسو ِل هللا ،وليسوا كلُّهم من العترة ،بل في الحديث الصحيح األمر
المهديين
سنَّة ال ُخلفاء
بالتم ُّ
سنَّتي و ُ
سنَّة الخلفاء الراشدين؛ ((عليكم ب ُ
سك ب ُ
ِ
بالنواجذ)) ،وفيهم أبو بكر ،وعمر،
عضُّوا عليها
الراشدين؛ تم َّ
َّ
سكوا بها ،و َ
ِ
عثمان ،وهم ليسوا من العترة ،بل في الحديث الصحيح(( :اقتدُوا باللذَي ِْن
و ُ
سنَّة
بكر
سنَّة لل ُّ
وعمر)) ( [ ،)]53ومع ذلك فتعظيم أهل ال ُّ
من بعدي :أبي ٍ
َ
ً
أصال من أصول اإلسالم
وعمر
بكر
ص َمهم من أن يجعلوا االقتداء بأبي ٍ
َ
ع َ
سنَّة.
مقابل الكتاب وال ُّ

الوجه الخامس :على فرض أن ما صح من األحاديث جاء فيها األمر باالتباع
ت العترة ُ
كتاب هللا؟ َمن يجب علينا نتَّبع منهما؟!
فماذا لو خالف ِ
َ
شك يجب ْ
كتاب هللا ،و َمن َّ
ال َّ
شك في ذلك ،فقد كفَر!
أن نتبع
َ
سنَّة النبي ِ صلَّى هللا
إذن ال ِعترة تابعةٌ لكتاب هللا ،وفي كتاب هللا
األمر ِ
باتباع ُ
ُ
عليه وسلَّ َم؛ {فَاتَّبِعُونِي يُحْ بِ ْب ُك ُم َّ
سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَ َها ُك ْم
الر ُ
ّللاُ}َ { ،و َما آَتَا ُك ُم َّ
سنة باتِباعها لكتاب هللا ،فكان مردُّ ال ِعترة
ع ْنهُ فَا ْنتَ ُهوا}؛ إذن العترة تابعةٌ لل ُّ
َ
رب العالمين .بل إن شرف العترة ومكانتهم فرعٌ على
لل ُّ
سنة ،والحمد هلل ِ
شرفهم هللا به ،وهو رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،وال
شرف من َّ
شرع وال عق ٍل تقديم التابع على المتبوع ،والفرع على األصل،
يستقيم في
ٍ
لمن كان له عقل يعي به ،وهللا المستعان.

الخاتمة:
َح ُ
ديث الثَّقلين (( -إنِي تاركٌ فيكم الثَّقَلين))  -جاء بلفظ(( :كتاب هللا ،و ِعترتي
سنَّتي)) ،وقد اختلف العلما ُء في تصحيحها
أ ْهل بَيتي)) ،وبلفظِ (( :كتاب هللا و ُ
يردْ في صحيح مسلم كما ُّ
يظن ويُردِد البعض ،ومردُّ ال ِعترة
وتضعيفها ،ولم ِ
رب العالمين.
إلى الكتاب وال ُّ
سنَّة ،والحمدُ هلل ِ

وأخيرا:
ً
ت إلى هذه ال ِعترة ال َّ
كل َمن يَ ُم ُّ
بصلة ،بما أنعم هللا
شريفة ِ
فال بدَّ هنا ِمن تذكير ِ
سب ال َّ
شريف ،وبما أوجبه هللا على عباده المؤمنين من
به عليهم من النَّ َ
محبَّتهم ومودَّتهمِ ،من َّ
أن هذه نِعمةٌ يُسألون عنها يوم ال ِقيامة.
ُنمقه لكم َمن ض َّل
تغتروا بما ي ِ
سب ،إيَّاكم أن ُّ
فيا َمن َّ
شرفكم هللاُ تعالى بهذا النَّ َ
خير المنازل
سعيُه،
ِ
وعمي عن َّ
الرشاد منه ُجه ،م َّمن يريد أن يتجاوز بكم َ
التي وض َعكم هللاُ تعالى ورسولُه صلَّى هللا عليه وسلَّم بها!
وإيَّاكم والفر َح ببعض أقوال أهل األهواء التي ض َّخمت من هذا الحديث،
وأوهمت بإعطاء ال ِعترة من المكانة في التَّشريع ما لم ْ
يأذن به هللا؛ فك ُّل عاقل
ح َّإال بمقدار اتِباعه
منكم يعلم أنَّه ليس في قوله هو وال فِعله وال َهدْيه فال ٌ
واستمساكه ب َهدْي النبي ِ المعصوم صلَّى هللا عليه وعلى آله وسلَّم.
يظن َّ
َّ
أن قولَه
فخر ألح ٍد منكم بأن
ِ
ومن ثَ َّم فال حاجةَ ،وال فر َح ،وال مز َّيةَ ،وال َ
أو فِعله ،أو قول أح ٍد من الناس وفِعله يكون ُح َّجةً بمنزلة قول مح َّمد بن عبد
هللا ،وفِعله ،صلواتُ هللا وسال ُمه وبركاتُه عليه.

الصراط المستقيم.
أسأل هللاَ تعالى أن يَدلَّنا على
الحق ،وأن ي ِ
ُرشدنا إلى ِ
ِ

رب العالَمين،،،
والحمدُ هلل ِ

*****

( [ )]1أخرجه َّ
البزار ( ،)864وأبو نُعَيم في ((حلية األولياء)) (.)64/9
( [ )]2أخرجه أحمد ( )11119و( ،)11147وأبو َيعلَى ( )1027وابن سعد
في ((الطبقات الكبرى)) ( ،)194/2وابن ال َجعد في ((مسنده)) (،)2711
ي في ((الشريعة)) ( ،)1702والطبراني في ((المعجم الكبير))
واآل ُجر ُّ
(.)2679( )66/3
( [ )]3أخرجه الخطيب في ((المتفق والمفترق)) ()31/2

سنة)) ()1465
( [ )]4أخرجه ابن أبي عاصم في ((ال ُّ
ي بن َمخلَد في ((الحوض والكوثر)) ( ،)16والطبراني في
( [ )]5أخرجه بَق ُّ
((المعجم الكبير)) ( )3052و( ،)2683وأبو نُ َعيم في ((حلية األولياء))
(.)355/1
( [ )]6أخرجه أحمد ( ،)19332والطبراني في ((المعجم الكبير)) (،)66/3
َّ
سنن الكبرى)) (،)8464
و(،)167/5
والبزار ( )4325والنَّسائي في ((ال ُّ
َّ
والطحاوي في ((شرح ُمش ِكل اآلثار)) (.)1765
( [ )]7أخرجه أحمد ( )21618و( ،)21697وابن أبي شَيبة في
((المصنف)) ( ،)32337والطبراني في ((المعجم الكبير)) ()153/5
(.)4921
( [ )]8أخرجه الطبراني كما في ((مجمع الزوائد)) (.)198/5
ي في ((نسخة نُبيط)) (.)29
( [ )]9أوردَه الذهب ُّ
واختصارا سأذكر الشاهدَ منها فقط.
( [)]10
ً

ُ
الخ َيرة ال َم َهرة))
( [ )]11أخرجه
إسحاق بن َراه ُْوي ِه كما في ((إتحاف ِ
ُوصيري ( ،)210/7و((المطالب العالية)) البن حجر (.)252/4
للب ِ
والطحاوي في ((شرح مشكل اآلثار)) ( .)1760وفي سنده كثير بن زيد:
قال أحمد بن حنبل :ما أرى به بأسا ،وقال ابن معين :ليس به بأس ،وقال أبو
زرعة :صدوق فيه لين ،وقال النسائي :ضعيف ،وقال أبو جعفر الطبري:
وكثير بن زيد عندهم ممن ال يحتج بنقله .وقال ابن حبان :كان كثير الخطأ
على قلة روايته ال يعجبني االحتجاج به إذا انفرد ،وقال ابن حجر :صدوق
يخطىء.
ينظر(( :الجرح والتعديل)) ((( ،)841الضعفاء والمتروكين)) (،)505
((المجروحين)) ((( ،)894تقريب التهذيب)) ((( ،)5611تهذيب التهذيب))
(.)745
والحديث ص َّحح إسناده الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) (.)252/4
ع ْبدُ بن ُح َميد في ((مسنده)) (.)240
( [[ )]12إسناده ضعيف] أخرجه َ
وسرق ِة الحديث.
الح َّماني؛ متَّهم بالكذبِ ،
وفي سنده يحيى بن عبد الحميد ِ
ينظر(( :تهذيب التهذيب)) البن حجر ((( ،)399تقريب التهذيب)) البن
حجر (.)7591

سوي في ((المعرفة والتاريخ))
( [ )]13أخرجه الترمذي ( ،)3788والفَ َ
( ،)536/1وال َّ
ي( :حسن
شجري في ((ترتيب األمالي)) ( .)738قال الترمذ ُّ
ي بن المنذر كوفي؛ قال عنه النَّسائي :شيعي محض،
غريب) .وفي سنده عل ُّ
ثِقة .وقال ابن حجر :صدوق يتشيَّع .ينظر(( :الجرح والتعديل)) البن أبي
ضا:
حاتم ( ،)1128و((تقريب التهذيب)) البن حجر ( ،)4803وفي سنده أي ً
مح َّمد بن فُضيل؛ قال أحمد :كان يتشيَّع ،وكان حسنَ الحديث .ووثَّقه يحيى بن
معين ،وذ َكره ابن حبَّان في ((الثقات)) ،وقال :كان َي ْغلُو في التشيُّع .وقال أبو
داود :كان شيعيًّا محترقًا .ينظر(( :تهذيب الكمال)) للمزي (،)297/26
و((تهذيب التهذيب)) البن حجر (.)660
والحديث ض َّعفه اإلمام أحمد؛ قال شي ُخ اإلسالم ابن تيميَّة في ((منهاج السنة
غير واحد من أهل
)) (ُ ( :)394/7
سئل عنه أحمدُ بن حنبل ،فض َّعفه ،وض َّعفه ُ
ال ِعلم ،وقالوا :ال يص ُّح) ،وص َّححه األلباني في ((صحيح سنن الترمذي))
(.)3788
( [[ )]14إسناده ضعيف] أخرجه الحاكم ( ،)4577والشجري في ((ترتيب
سلمة بن ُك َهيل؛ وا ٍه .ينظر:
األمالي)) ( .)712وفي سنده :مح َّمد بن َ
((الثقات)) البن حبان ((( ،)10505ميزان االعتدال)) للذهبي (.)7614
( [[ )]15إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي ( ،)3786والطبراني في
ٌ
حسن غريبٌ من هذا
((المعجم الكبير)) ( ،)2680( )66/3قال الترمذي:
َ
الحديث
الوجه .وقال الطبراني في ((المعجم األوسط)) (( :)89/5لم يَر ِو هذا
عن جعفر بن مح َّمد َّإال زيدُ بن الحسن األنماطي) ،وزيد هذا قال عنه أبو
ض ِعف .وضعَّفه ابن حجر .ينظر:
حاتم :من َكر الحديث ،وقال الذهبيُ :

((الجرح والتعديل)) البن أبي حاتم ((( ،)2533الكاشف)) للذهبي (،)1731
((تقريب التهذيب)) البن حجر (.)2127
ي في ((صحيح سنن الترمذي)) (.)3786
والحديث ص َّححه األلبان ُّ
( [[ )]16إسناده ضعيف] أخرجه أحمد ( ،)11578وابن أبي عاصم في
((السنة)) ( ،)1553وأبو َيعلَى ( ،)1140والطبراني في ((المعجم الكبير))
( ،)2678( )65/3والبغوي في ((شرح السنة)) ( )3914واللفظ له .وفي
سنده عطية العوفي ضعفه أحمد ،وأبو حاتم الرازي وقال ابن حبان :ال يحل
االحتجاج به وال كتابة حديثه إال على جهة التعجب .وقال ابن حجر :صدوق
سا .ينظر(( :الجرح والتعديل)) البن أبي حاتم
يخطئ كثيرا وكان شيعيًّا مدل ً
((( ،)383/6المجروحين)) البن حبان ((( ،)176/2تقريب التهذيب)) البن
حجر ()4616
( [[ )]17إسناده ضعيف] أخرجه أحمد في ((فضائل الصحابة)) (،)170
سدِي؛ قال ابن عدي :أنكروا عليه
وفي سنده :إسماعيل بن موسى ابن بنت ال ُّ
الرواية فقد احتمله النَّاس َورووا عنه .ينظر:
الغلو في التَّ َ
شيُّع َوأما في ِ
((الكامل في الضعفاء)) ()529/1
عوف؛ قال ابن حجر :صدوق،
وفيه :أبو ال َج َّحاف  -واسمه داود بن أبي َ
شيعي ،ربَّما أخطأ .ينظر(( :تقريب التهذيب)) (.)1811

وفيه عطيَّة ال َعوفي؛ ضعيف ،وقد تقدم الكالم عليه.
ٌ
حسن
( [[ )]18إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي ( .)3788قال الترمذي:
ضا ،والحديث ص َّححه األلباني في
غريب .وفي سنده عطيَّة العوفي أي ً
((صحيح سنن الترمذي)) (.)3788
( [[ )]19إسناده ضعيف] أخرجه َبحْ شَل في ((تاريخ واسط)) (ص،)50
وفي سنده مجهول.
ي في (( ُ
شعب اإليمان)) (.)3315
( [ )]20أخرجه البيهق ُّ
سخاوي في ((األجوبة المرضية)) (،)546/2
ي ،وال َّ
ض َّعف إسنادَه البيهق ُّ
ي في ((صحيح الترغيب)) (.)2187
وص َّححه لغيره األلبان ُّ
ي في
( [[ )]21صحيح] أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) ،والمروز ُّ
سنة)) ( ،)68والعُقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (،)318( ،)250/2
((ال ُّ
والبيهقي في ((دالئل النبوة)) (.)449/5
ي بأحاديث ِعكرمة ،واحت َّج مسل ٌم بأبي أُويس،
قال الحاكم :احت َّج البخار ُّ
ي في ((الترغيب والترهيب))
ُ
وسائر ُرواته متَّفق عليهم .وقال المنذر ُّ
وجود طريقَه ُ
الملقن في ((البدر المنير))
ابن
ِ
( :)61/1أصلُه في ال َّ
صحيحَّ .
( ،)693/6وص َّحح إسنادَه ُ
ابن القيِم في ((تهذيب السنن)) (،)279/7

ي في
وص َّححه ابن العربي في ((أحكام القرآن)) ( ،)250/4واأللبان ُّ
((صحيح الترغيب)) (.)40
( [[ )]22إسناده ضعيف] أخرجه أبو نُ َعيم في ((تاريخ أصبهان)) (.)138/1
الرقَاشي :قال البخاري :تكلَّم فيه ُ
شعبة .وقال أبو داود عن أحمدَ :ال
وفيه َيزيد َّ
يُكتب حديث يزيد .وقال ابن َم ِعين :رجل صالح وليس حديثُه بشيء .وقال أبو
ض ْعف .وقال النَّسائي والحاك ُم أبو أحمد :متروكُ الحديث.
حاتم :في حديثه َ
ُ
بأس به؛
عدي ٍ :له
وقال ابن َ
أحاديث صالحةٌ عن أنس وغيره ،وأرجو أنه ال َ
لرواي ِة الثقات عنه .ينظر(( :تهذيب التهذيب)) البن حجر ()271/11
( [ )]23أخرجه َّ
البزار ( )8993واللفظ له ،والعُقيلي في ((الضعفاء الكبير))
( ،)250/2وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ( ،)69/4والدارقطني
( ،)245/4والحاكم (.)4321
وفي سنده صال ٌح َّ
الطلحي؛ ض َّعفوه ،انظر(( :ذخيرة الحفاظ)) البن القيسراني
( ،)1010/2و((المهذب)) للذهبي ( ،)4105/8والحديث ص َّححه ابن حزم
ي في ((صحيح
في ((اإلحكام في أصول األحكام)) ( ،)251/2واأللبان ُّ
الجامع)) (.)3232
( [[ )]24إسناده ضعيف] أخرجه الخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (.)275/1

ضعيف الحديث .وقال أبو حاتم :متروكُ
عمر؛ قال ابن َمعين:
فيه :سيف بن ُ
ُ
َ
حديث الواقدي ِ .وقال أبو داود :ليس بشيءٍ  .وقال
الحديث ،يُشبه حديثُه
ي :ضعيف .ينظر(( :تهذيب التهذيب)) البن حجر
ي والدارقطن ُّ
النَّسائ ُّ
(.)259/4
صبَّاح بن مح َّمد؛ مختلَف فيهما.
وفيه أي ً
ي ،وال َّ
ضا :أَ َبان بن إسحاق األسد ُّ
ينظر(( :تهذيب التهذيب)) البن حجر ( ،)275/1و((المجروحين)) البن
حبان ( ،)413/1و((معرفة الثقات)) للعجلي ( )757و((تقريب التهذيب))
البن حجر (.)2898
( [[ )]25إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي في ((دالئل النبوة)) (.)448/5
ضعيف .ينظر(( :الجرح والتعديل)) البن أبي حاتم
وفيه :عبد هللا بن لَ ِهيعة؛
ٌ
((( ،)147/5المجروحين)) البن حبان ((( ،)431/1تاريخ أسماء الضعفاء
والكذابين)) البن شاهين (ص(( ،)118الكاشف)) للذهبي (،)2934
و((تقريب التهذيب)) البن حجر (.)3563
ي في ((تاريخه)) ( )181/12بإسناد رجالُه ثقاتَّ ،إال
( [ )]26أخرجه الطبر ُّ
شيخ الطبري مح َّمد بن ُح َميد الرازي.
ضعيف جدًّا] أخرجه ابن عبد ال َب ِر في ((جامع بيان العلم
( [[ )]27إسنادُه
ٌ
وفضله)) ( ،)1389والشجري في ((ترتيب األمالي)) ()753؛ وفيه إسحاق

ي ،وكثير بن عبد هللا بن عمرو بن عوف؛ ضعيفان .ينظر:
بن إبراهيم ال ُحنَين ُّ
((تهذيب التهذيب)) البن حجر ( )194/1و(.)377/8
ي في ((دالئل النبوة)) (.)448/5
( [ )]28أخرجه البيهق ُّ
بأس به .وقال يحيى بن َمعين :صدوق،
وفيه :ابن أبي أويس؛ قال أحمد :ال َ
ضعيف العقل ،ليس بذلك .وقال أبو حاتم الرازي :محلُّه الصدق ،وكان
ُ
مغفَّ ًال(( .الجرح والتعديل)) (.)613
ي في ((مغازيه)) (.)577/2
( [ )]29أورده الواقد ُّ
ي :متروك الحديث .ينظر(( :تهذيب التهذيب)) البن حجر (.)323/9
والواقد ُّ
( [ )]30أخرجه مالك بال ً
غا في ((الموطأ)) (.)899/2
ٌ
مشهور عن
معروف،
محفوظ،
قال ابن عبد ال َب ِر في ((التمهيد)) (:)331/24
ٌ
ٌ
النبي ِ صلَّى هللا عليه وسلَّم عند أهل ال ِعلم ،شهرةً يكاد يُستغنَى بها عن اإلسناد.
( [ )]31انظر(( :الفائق)) للزمخشري (.)170/1
( [ )]32انظر(( :مشارق األنوار على صحاح اآلثار)) (.)134/1

( [ )]33انظر(( :شرح صحيح مسلم)) (.)180/15
( [ )]34انظر(( :تفسير البغوي)) (.)447/7
ي ( ،)2676وابن ماجه (،)42
( [ )]35أخرجه أبو داود ( ،)4607والترمذ ُّ
وأحمد ( ،)17184من حديث ال ِعرباض بن ساريةَ رضي هللا عنه.
حسن صحيح ،وص َّححه َّ
ٌ
البزار كما في ((جامع بيان العلم))
ي:
قال الترمذ ُّ
ُ
وابن تيميَّة في ((مجموع الفتاوى)) (،)309/20
البن عبد البَ ِر (،)1164/2
الملقن في ((البدر المنير)) ( ،)582/9والعراقي في ((الباعث على
وابن
ِ
الخالص)) ( ،)1وابن حجر العسقالني في ((موافقة الخبر الخبر))
(.)136/1
ي ( ،)5063ومسلم ( )1401من حديث أنس بن
( [ )]36أخرجه البخار ُّ
مالك رضي هللا عنه.
( [ )]37أخرجه مسلم ( )867من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه.
( [ )]38أخرجه أبو داود ( ،)4604والترمذي ( ،)2664وابن ماجه (،)12
جود
وأحمد ( )17213من حديث ِ
المقدام بن َم ْع ِد ي َك ِر َ
ب رضي هللا عنهَّ .

ُ
وابن باز في
إسنادَه أحمدُ الحكمي في ((معارج القبول)) (،)1217/3
((مجموع فتاواه)) ( ،)245/1وص َّححه األلباني في ((صحيح سنن أبي
ي في ((صحيح دالئل النبوة))
داود)) ( ،)4604وح َّ
سنه لغيره الوادع ُّ
( ،)591وص َّحح إسنادَه ووثَّق رجالَه ُ
شعيبٌ األرناؤوط في تحقيق ((مسند
أحمد)) (.)130/4
( [ )]39بال ً
غا ،وتقدَّم تخريجه.
( [(( )]40روضة الناظر)) (.)470/1
( [(( )]41اإلحكام في أصول األحكام)) (.)308/1
( [(( )]42منهاج السنة النبوية)) (.)397-393/7
المحرقة)) (.)439/2
( [(( )]43الصواعق
ِ
( [(( )]44مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (.)3975 /9
( [(( )]45سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)260/4
رقم رضي هللا عنه.
( [ )]46أخرجه مسلم ( )2408من حديث زيد بن أَ َ

( [(( )]47المف ِهم ِل َما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) (.)51/20
( [(( )]48تفسير ابن كثير)) (.)201/7
) [(( )]49مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (.)3967/9
( [(( )]50مجموع فتاوى ابن باز)) (.)37/3
( [(( )]51مجموع فتاوى ابن باز)) (.)34/9
( [ )]52انظر(( :النهاية في غريب الحديث واألثر))البن األثير ،مادة
(عتر)(( ،منهاج السنة النبوية)) البن تيمية ((( ،)395/7التنوير شرح
الجامع الصغير)) للصنعاني (.)376/2
( [ )]53أخرجه الترمذي ( ،)3662وابن ماجه ( ،)97وأحمد (.)23293
حسنه الترمذي ،وابن عبدالبر في ((جامع بيان العلم)) ( ،)1165/2وابن
حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) ( ،)143/1وصححه ابن العربي في
((العواصم من القواصم)) ( ،)252وابن الملقن في ((شرح البخاري))
( ،)555/13واأللباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (.)3662
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