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Abstract : 

This massage is still amanuscript which we try to eliminate 

the dust of the past centuries to be one of the works of the 

dishnguished Indian Scientist Imam shah woliullah Al- 

Dahalwi in which the Shiite ideas are intellectually engaged 

these ideas reap the Coliphs and the first elite of the Islamic 

Leaders . they try to destroy this correlation through 

deviding in into two worring groups . this is clear Falsehood . 

and friend mahammed al- asheq completed this benefit . The 

study is about Publishing amanuscript that was not 

Published in Arabic before . it also aims to provide on 

illustrative study of the author , writer , and manuscript .  

KeyWords : Sunnis , Alrahimia School , Shiite suspicions ,  

Companions ,  Makkah . 

 

 

  

mailto:waleedmahmod.47@azhar,edu,eg


 

  

 

 
 لإلماـ شاه ولي اهلل الدىموي بتعقيب الشيخ محمد العاشؽ " دراسة وتحقيؽ " يػةاالنتصار لمفرقة السن فيالمقدمة السنيػة 

 

3685 

 
 ٍقذٍح

َـّ اإلنسػاف مػالـ يعمػـ ، والصػالة والسػالـ عمػأ  َـّ بػالقمـ عمػ الحمد هلل الذى عم
 المبعوث رحمة لمعالميف سيدنا محمد وعمأ آلو وأصحابو أجمعيف . 

 ٗتعـذ ،،،

ال تنضػب ، وميمػا  ذاذفذخاهر المؤلفػات والنتػاج العممػي لعقػوؿ عمماهنػا األفػ
ود أكثػػر ، فكػػـ سػػبؽ األولػػوف فػػأ إزاحػػة امػػت ت جنبػػات المكتبػػة اإلسػػالمية فػػالمفق

الستار عػف كثيػر مػف الكتابػات والمؤلفػات ومػف ذلػؾ فػالمفقود كثيػر ، والموجػود ولػـ 
  يتح لنا االطالع عميو أيًضا كثير ، لذا حاولنػا أف نسػيـ فػأ ىػذا المحػيط ولػو بقطػرة

دىموي مميف أف يكوف ليذا الجيد نصيب مف كتابات اإلماـ المجػدد شػاه ولػي اهلل الػآ
محدث اليند وعالميػا ، وقاهػد ثػورة التجديػد فييػا ، وصػاحب المدرسػة الػولي إالىيػة 

نتمنػأ أف تكػوف  ؛ لذابيا ، والتأ شغمت كتاباتو موضًعا ىاًما فأ المكتبة اإلسالمية 
 لما سبؽ . جادة ىذه الرسالة المطولة إضافة 

لمخطوطػة ولػـ طمعنا عمييا فيما نشرتو جامعة الريػاض مػف مقتنياتيػا اأفقد 
ليػػذه الرسػػالة ، بينمػػا ورد ذكػػر طبعػػة ليػػا بالمغػػة الفارسػػية نعثػػر عمػػأ طبعػػة عربيػػة 

 قديمًا ولـ تتكرر ، وال أظنيا تتكرر . 

فيي رسالة تنتصر ألىؿ السػنة ومػذىبيـ عمػأ الشػيعة ، فمػف المسػتبعد أف 
 يقـو الشيعة بإعادة نشرىا .

وعمػأ يػد ،  فارسػيةالمغػة اللذا سعينا فأ نشػر ىػذه المخطوطػة التػأ كتبػت ب
الشػػيخ محمػػػد العاشػػؽ بالعربيػػػة فػػأ نفػػػس توقيػػت تأليفيػػػا ، وبعػػدىا بأيػػػاـ نسػػػخت 
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الػػنص  ، وقػػد سػػبقناالنسػػخة التػػي اعتمػػدنا عمييػػا ، كمػػا ورد فػػي نيايػػة المخطػػوط 
 بدراسة عف المؤلؼ والكاتب والمخطوطة التأ بيف أيدينا .

مػأ الكتػب المتخصصػة فػأ كػؿ وقد اعتمدنا فأ التعريؼ بكؿ ما جان فييا ع
بػػاب ، ثػػـ خرجنػػا مػػا جػػان مػػف أحاديػػث مػػف خػػالؿ كتػػب الحػػديث المعتمػػدة ، وعر فنػػا 
باألعالـ واألماكف واأللفػاظ الػواردة مػف الكتػب المتخصصػة ، آممػيف مػف اهلل عزوجػؿ 

 القبوؿ والسداد . 

 ٗاهلل ادل٘فـق  ،،،
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 متٍٖذ 
لتنوير فأ شبو القارة الينديػة ، يعد اإلماـ شاه ولأ اهلل الدىموي أحد رموز ا

وأحػػد أكبػػر الػػدعاة المحػػدثيف شػػيرة وذيوًعػػا ، عرفػػو أىػػؿ ىػػذه الػػبالد عالًمػػا عػػاماًل ، 
معايًشا ل حداث ومشارًكا فييا ، قاهًدا لحممة التنوير والدفاع عف السنة ، كمػا عرفػو 

، ليس فأ عمػـ العالـ اإلسالمي مؤلًفا فًذا صاحب مكانة بارزة فأ المكتبة اإلسالمية 
نما كاف موسوعًيا فأ معارفو وكتاباتو .  واحد ، وا 

نفض عنيػػا تػػراب القػػروف الماضػػية نػػونحػػف ا ف أمػػاـ إحػػدى رسػػاهمو التػػأ 
لتنضـ إلأ عالماتو البارزة فأ المكتبة اإلسالمية ، وقبؿ أف نتعرؼ عمييػا ، ونطػالف 

اتبيا ، وتمميػذه الػذى صفحاتيا بالتحقيؽ والدراسة ، حرٌى بنا أف نقؼ عند المؤلؼ ك
 أسيـ فأ إكماؿ فاهدتيا . 
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 اىقسٌ األٗه 
 اىذراسح

 أٗالً : اإلٍاً شآ ٗىل اهلل اىذٕي٘ي : 
 ـ امسٔ ّٗسثـٔ :1

د ػخ الشييػػػف الشيػػػىػػو اإلمػػاـ شػػاه ولػػأ اهلل أحمػػد بػػف الشػػاه عبػػد الػػرحيـ بػػ
عمر بػف  وجيو الديف بف معظـ بف منصور ينتيي نسبو إلأ الخميفة الثاني الفاروؽ

 (1)الخطاب ػ رضأ اهلل عنو وأرضاه ػ . 

ف ػرف الثامػػػأواهػػؿ القػػو ف ػرف السابػػػر القػػػأواخػػ ػيد فػػػأ الينػػػو إلػػػت أسرتػػػقدمػػ
لػذا تحركػت كثيػر مػف  ؛ف كانػت حمػالت التتػار تػدمر العػالـ اإلسػالمي ػري ، حيػػاليج

األسػر المسػممة  د ، التػأ كانػت تحكميػاػأ الينػػة إلػػر العريقػػالبيوتات الكريمػة واألسػ
التركيػػة األصػػؿ ، فتحولػػت ىػػذه الػػبالد إلػػأ مراكػػز إسػػالمية تسػػتقبؿ أصػػحاب العمػػـ 

 (2) والفضؿ ، ومجامف ألصحاب األقالـ وأىؿ البحث والتحقيؽ.

 ـ ٍ٘ىذٓ ّٗشأذٔ :2
ولد اإلمػاـ شػاه ولػأ اهلل وقػت طمػوع الشػمس يػـو األربعػان رابػف شػواؿ سػنة 

يػػة بيمػػت أو فمػػت ، وىػػي قريػػة صػػغيرة لكػػف ـ ( بقر 1731فبرايػػر  21ىػػػ ) 1114
ي ) مػػريبػػة مػػف دىر نكػػر ػ بػػإقميـ أتربػػراديش القػة مظفػػػمعروفػػة بعمماهيػػا ػ بمديريػػ

الذى تػوفأ بعػد والدتػو  (3)نؾ زيب عالمكير ر عاصمة الينػد ( فأ عيد اإلمبراطور أو 
                                           

 .  109عبيد اهلل السندي : التمييد لمتعريؼ بأهمة التجديد ، ص( 1)
 .  2/445الندوي : رجاؿ الفكر والدعوة ، جػ  أبو الحسف( 2)
السمطاف " أورنؾ زيب " ىو أبو المظفر محيأ الػديف محمػد " عػالمكير " سػمطاف مممكػة شػبو ( 3)
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 (1)بأربف سنوات . 
شػػيخ عبػػدالرحيـ وقػػد بػػدأت نشػػأتو العمميػػة عمػػأ يػػد والػػده العػػالـ الكبيػػر ال

الدىموي ، وىو مف وجوه مشايخ دليي ومف أعيانيـ ، ومف كبار عممان اليند الذيف 
راجعوا الفتاوى اليندية المشيورة بػ " الفتاوى العالمكيرية " فدرس عميو شاه ولأ اهلل 

 والفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ، والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث  ،والتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير ،عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو المغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ػ  1730ىػػ/ 1145ػ  1143والتصوؼ ... وغيرىػا ، قبػؿ أف ينتقػؿ مػا بػيف عػامي 

 (2) ـ إلأ الحجػاز ويتتممذ عمأ يد كبار شيوخ الحرميف .1732

 ـ عصـزٓ : 3
يعتبػػر عصػػر اإلمػػاـ الػػدىموي الػػذى عػػاش فيػػو " عصػػر فوضػػأ " وانحػػالؿ 

 واضطرابات سياسية واجتماعية .

نػؾ زيػب ر سياسًيا : فقد ولػد قبػؿ وفػاة اإلمبراطػور المغػولي العػادؿ العػالـ "أو 
ػ  1068ر " بػأربف سػنوات ، وىػو الػذى حكػـ الينػد أكثػر مػف خمسػيف سػنة عػالمكي
ـ ، وكانت وفاتو ىي بداية مرحمة االنييار ليذه الدولة 1707ػ  1658ىػ / 1118

ونيا التػأ انتيػت ؤ وتفككيا الػداخمي ، وتصػارع القػوى الخارجيػة عمػأ التػدخؿ فػأ شػ
 باالحتالؿ اإلنجميزي لميند .

                                                                                                           

ـ ، وتػػػوفأ 1619ىػػػػ / 1028القػػػارة الينديػػػة ومػػػا حوليػػػا ، أحػػػد أحفػػػاد " تيمػػػور لنػػػؾ " ولػػػد 
فتاوى اليند المنسػوبة إليػو ـ ، عرؼ بعممو وزىده ، وىو صاحب موسوعة 1707ىػ / 1118

" الفتاوى العالمكيريػة " . محمػد خميػؿ المػرادي : سػمؾ الػدرر فػأ أعيػاف القػرف الثػاني عشػر ، 
 .  113/  4جػ

 .  26ػ  21/  2عمي الطنطاوي : رجاؿ مف التاريخ ، جػ
 .  25السيالكوتي : الشاه ولأ اهلل الدىموي ، ص( 1)
 .  13/  1هلل البالغة ، جػالسيد سابؽ : مقدمة تحقيؽ حجة ا( 2)
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 اعًيا بانتشار الفسؽ والفجور واالنحالؿ األخالقػي . وتبف ذلؾ انييارًا اجتم
وكذا دينيًا وثقافًيا ؛ بأف قؿ  العممان ، وانتشر الجيؿ واالنحػراؼ عػف صػحيح 
الػػديف مػػف ناحيػػة ، ومػػف ناحيػػة أخػػرى توغػػؿ الشػػيعة فػػأ بػػالد الينػػد ، وازداد نفػػوذ 

 (1) أمراهيـ الذيف استغموا ىذه الفرصة لنشر عقاهدىـ وأفكارىـ.

وقيادة المجتمف مف تبقأ مف عممان السنة كانوا عاجزيف عف حمؿ األمانة و 
الينديػة  صػحاب الػدياناتأمػف وحمايتو مف ىذه اليجمات الشرسػة التػأ تعػرض ليػا 

 والشيعة ، فقد لحؽ الضعؼ والتدىور بالجميف ، الخاصة والعامة إال مف رحـ اهلل . 

 ـ شٍ٘خـٔ :4
عمـ ، خمؽ منػو منػذ البدايػة نػواة عػالـ ،  وجود اإلماـ شاه ولأ اهلل فأ بيت

حيػػث حفػػظ القػػرآف الكػػريـ وىػػو ابػػف سػػبف سػػنيف ، ثػػـ تمقػػأ العمػػـ عػػف والػػده الشػػيخ 
عبدالرحيـ الدىموي مؤسس المدرسة " الرحيميػة " فػأ دىمػي العاصػمة الينديػة حتػأ 

ػ  1730ىػػ / 1145ػ  1143ثػـ انتقػؿ بػيف عػامي ،  (2)أصبح خمسة عشػر سػنة 
 بالد الحجػاز .ـ إلأ 1732

ىػػػػ 1143: " وفػػػأ ىػػػذه السػػػنة  (3)وكمػػػا يػػػذكر اإلمػػػاـ عػػػف رحمتػػػو فيقػػػػوؿ 
ـ( تقت إلأ زيارة الحرميف الشريفيف وتشرفت بالحج فأ آخرىا ، ثـ جػاورت 1730)

، أروي ـ( بيػػػت اهلل الحػػػراـ ، وزرت المدينػػػة المنػػػورة 1731ىػػػػ )1144فػػػأ سػػػنة 
ره مػف مشػايخ الحػرميف ، وفػأ أثنػان وغيػ (4)الحديث عف الشػيخ أبػي طػاىر المػدني 

                                           

 .  16ػ  7السيالكوتي : الشاه ولأ اهلل الدىموي ، ص( 1)
 .  1119/  1عبد الحي الكتاني : فيرس الفيارس ، جػ( 2)
 .  6ػ  5شاه ولأ اهلل الدىموي : الجزن المطيؼ فأ ترجمة العبد الضعيؼ ، ص( 3)
اىيـ بػػف حسػػف بػػف شػػياب الكػػردي أبػػو طػػاىر المػػدني : ىػػو العالمػػة المحػػدث محمػػد بػػف إبػػر ( 4)
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ػ  عليه أفضل الصلوات وأتم  التييم تػ اإلقامة توجيت إلأ روضة حضرة سيد البشر 
فحصمت منػو فيػوض كثيػرة ، وجالسػت عممػان الحػرميف وغيػرىـ مجالسػات مطرقػة ، 
ولبسػت الخرقػة الصػوفية مػف الشػيخ أبػي طػاىر المػدني ػ رحمػو اهلل ػ ولعميػا حاويػة 

ـ( أديػػت 1731ىػػػ )1144ة كميػػا وعمػػأ تمػػاـ ىػػذا العػػاـ أي عػػاـ بخػػرؽ الصػػوفي
 ـ( . 1732ىػ )1145مناسؾ الحج ثـ عدت إلأ اليند فأ أواهؿ سنة 

                                                                                                           

ىػػػ 1145ـ( وتػػوفأ رابػػف رمضػػاف 1670ىػػػ )1081الكػػوراني الشػػيرزوري ثػػـ المػػدني ، ولػػد 
ـ( مسند الحرميف ، قيؿ أنو نسػخ بيػده سػبعيف مجمػًدا كػاف ػ رحمػو اهلل ػ عػالـ المدينػة 1733)

وغيرىػا ،  فػأ عصػره ، ووارث عمػـ والػده العالمػة الشػيير ، اشػتير فػأ عمػـ الحػديث واألصػوؿ 
د الحي الكتػاني ػعب           .  25شاه ولأ اهلل الدىموي : اإلرشاد إلأ ميمات اإلسناد ، ص

 . 495ػ  494/  1: فيرس الفيارس ، جػ
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 ـ ظٖ٘دٓ اإلصالؼٍـح :5
عمػػؿ شػػاه ولػػأ اهلل فػػأ التػػدريس خمًفػػا لوالػػده فػػأ المدرسػػة الرحيميػػة التػػأ 

بعػد عودتػو مػف رحمػة سبعة عشرة سنة ، و أسسيا والده الشيخ عبد الرحيـ ، وعمره 
بنػػاًنا كبيػػرًا افتػػتح فيػػو  (1)بػػالد الحػػرميف كثػػر تالميػػذه فأعطػػاه السػػمطاف محمػػد شػػاه

 (2)مدرسة " دار العمـو " التأ تخرج منيا الكثير ممف حمموا راية التنوير فأ الينػد . 

فقػػاد اإلمػػاـ وحركتػػو التنويريػػة الجيػػود اإلصػػالحية ، وكػػاف عميػػو المػػدار فػػأ 
اهلل العظمػػأ عمػػأ العبػػد  : " ومنػػة (3)ا ولػػو جيػػود مشػػكورة يقػػوؿ عنيػػا الفقػػو والفتيػػ

الضػػعيؼ .. وأليمػػو الطريقػػة المرضػػية فػػأ الفقػػو أو فقػػو تػػدويف فػػف الفقػػو الحػػديث 
ػ  اـ ، والترغيبات وساهر ما جػان عػف رسػوؿ اهلل ػ ػوأسرار السنف ، ومصالح األحك

لـ أسػبؽ إليػو فػأ تدوينػو ، ولػـ مف ربو عزوجؿ وقاـ بتعميمو ، والحؽ أف ىذا الفف 
 ـ فيو أحد ما أحكمو الفقير " . كاليحكـ ال

وبػأوالده ، وبػأوالد بنتػو وتالميػذىـ الحػديث  وفأ عمـ الحػديث : أحيػا اهلل بػو
 (4)والسنة باليند بعد موتيما وعمأ كتبو وأسانيده المدار فأ تمؾ الديػار . 

                                           

ىػػ/ 1161ػ  1131محمد شاه : ىو أبو الفػتح ناصػر الػديف محمػد شػاه بػف جيػاف شػاه ، ) ( 1)
ا إلػأ الممػذات ولػو مواجيػات مػف " نػادر ـ ( كاف متياوًنا بأمور الممؾ منصػرفً 1748ػ  1719

شاه " ممؾ إيراف ، وأحمد شاه األبدالي ممؾ األفغػاف . السػيالكوتي : الشػاه ولػأ اهلل الػدىموي ، 
 .  12ػ  11ص

 .  525ػ  524د/ عبد المنعـ النمر : تاريخ اإلسالـ فأ اليند ، ص( 2)
 .  6الضعيؼ ، صاإلماـ شاه ولأ اهلل : الجزن المطيؼ فأ ترجمة العبد ( 3)
 .  178الكتاني : فيرس الفيارس ، ص( 4)
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اإلصػػالحية العمميػة وجيػوده وقػد اسػتخدـ اإلمػاـ الػػدىموي أيًضػا مػف أشػػغالو 
التجديدية ، حكمتو السياسية وذكاهو البالغ وعمو  نظػره ، بحيػث لػو كػاف فػأ المغػوؿ 
بقيػػة مػػف صػػالح ، وفػػأ أمػػران الدولػػة وأعيانيػػا عمػػوي ىمػػة وحنكػػة سياسػػية ، لكانػػت 

مأمف مف الطامعيف المفسديف القصيرى النظر ، ولـ تطأىػا أقػداـ اإلنجميػز  ػياليند ف
 . "(1) 

ويكفػػي أف نقػػوؿ أف مدرسػػة اإلمػػاـ شػػاه ولػػأ اهلل الػػدىموي وأبناهػػو وتالميػػذه 
أراهػػو وأفكػػاره بػػؿ الفكريػػة ؛ الزالػػت قاهمػػة حتػػأ ا ف تػػذخر بمنتسػػبييا ، وكػػذا بقيػػت 

وجيػػوده وردوده فػػأ الػػدفاع عػػف أىػػؿ السػػنة مػػواقفيـ ، وعمػػأ مػػدار قػػروف قػػادوا 
 مجتمعيـ لمنيوض والتحرر . 

 ـ ٍإىفاذـٔ :6
دُّ اإلمػػػاـ شػػػاه ولػػػأ اهلل الػػػدىموي مػػػف العممػػػان الموسػػػوعييف فػػػأ معارفػػػو يعػػػ

الشرعية ، وكتاباتو ومؤلفاتو المتنوعة فأ أكثر مف باب ، وعمأ كثرة ىػذه المؤلفػات 
ىػػػي مصػػػادر فػػػأ أبوابيػػػا وخصوًصػػػا مػػػا يتعمػػػؽ بػػػرد الشػػػبيات ، ومواجيػػػة األفكػػػار 

جػػود اإلسػػالمي فػػأ شػػبو الشػػيعية اليدامػػة ، وكػػذا مػػا يخػػتص بحاضػػر ومسػػتقبؿ الو 
 القارة اليندية . 

 ٍِٗ أشٖز ٍإىفاخ اإلٍاً شآ ٗىل اهلل : 
 ػ حجة اهلل البالغة ) بالمغة العربية ( . 1

 ػ إزالة الخفان عف خالفة الخمفان ) بالفارسية ( . 2

 ػ قرة العينيف فأ تفضيؿ الشيخيف ) بالفارسية ( . 3
                                           

 .  637ػ  636/  2أبو الحسف الندوي : رجاؿ الفكر والدعوة ، جػ( 1)
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 ة ( . ػ اإلرشاد إلأ ميمات اإلسناد ) بالعربي4
 ػ أطيب النعـ فأ مدح سيد العرب والعجـ ) بالعربية ( . 5

 ػ إنساف العيف فأ مشايخ الحرميف ) بالفارسية ( . 6

 ػ اإلنصاؼ فأ بياف أسباب االختالؼ ) بالعربية ( . 7

 ػ أنفاس العارفيف ) بالفارسية ( .8

 ػ البدور البازغة ) بالعربية ( . 9

 عربية والفارسية ( . ػ التفييمات اإللييػة ) بال10

 ػ العقيدة الحسنة ) بالعربية ( . 11

أسػػمان كثيػػرة وصػػمتنا لكتبػػو المدونػػة بالمغػػة العربيػػة والفارسػػية إلػػأ إضػػافة 
 (1)حصرىا كثير ممف دونوا سيرتو وكتبوا ترجمتػو . 

                                           

. عبيػد اهلل السػندي : التمييػد لتعريػؼ أهمػة  46ػ  41محسف التيمي : اليانف الجني ، لوحة  (1)
 .   499ػ  2/495جػ. أبو الحسف الندوي : رجاؿ الفكر والدعوة ،  66التجديد ص
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 ـ سٗظرٔ ٗأتْاؤٓ :7
 يػػػػذكر اإلمػػػػاـ شػػػػاه ولػػػػأ اهلل فػػػػأ ترجمتػػػػو لنفسػػػػو فػػػػأ رسػػػػالتو المعنونػػػػة 

: "وفػأ السػنة  (1)" الجزن المطيؼ فأ ترجمػة العبػد الضػعيؼ " عػف زواجػو فيقػوؿ بػ 
وأسرع فضيمة الوالد فأ التػزويج ، حتػأ  ، عشرة ) يقصد مف عمره ( تزوجت ةالرابع

أعبػان ىػذا األمػر واسػتميموه ، كتػب إلػييـ حضػرة إنو لما اعتذر أصياري عف تحمؿ 
ىػػذا السػػر بعػد ، وىػػو أنػػو قػػد ماتػػت أـ والػدي أف فػػأ ىػػذا التعجيػػؿ سػرًا ، وقػػد ظيػػر 

زوجتي بعد أياـ ، ثـ بعد قميؿ توفيت جدتيا مف قبؿ األـ ثـ مات الشػيخ فخػر العػالـ 
بػػف فضػػيمة عمػػي الشػػيخ أبػػو الرضػػان قػػدس سػػره ، ثػػـ ماتػػت أـ أخػػي الكبيػػر الشػػيخ 

، ثػـ وقعػت حادثػة صالح الديف ، ثـ ضعؼ حضرة والدي وغمب عميػو أمػراض شػتأ 
مو اهلل تعالأ ػ ، فعمـ أف ذلؾ كػاف مػف إليػاـ ، والواقػف أف التػزويج إف لػـ وفاتو ػ رح

 يكف فأ ذلؾ الحيف لـ يكف إلأ سنيف . 

و ػاف لػػػ" فكػػ:  (2) بقولػػو الشػػيخ محمػػد صػػديؽ حسػػف خػػاف هأمػػا أبنػػاؤه فيػػذكر 
 /الشػػػػيخ ، (4)رفيػػػػف الػػػػديف/ ، الشػػػػيخ  (3)عبػػػػد العزيػػػػز  /وف : الشػػػػيخػأوالد صالحػػػػ

                                           

 .  3ص( 1)
 .  7ضميمو ممحقة بالجزن المطيؼ ، ص( 2)
ىػػ / 1159الشيخ عبدالعزيز : ىو ابف اإلماـ شاه ولأ اهلل لقب بػ " سراج اليند " التساع عمومو ولد ( 3)

ـ وتمقأ العمـ عف والده وكبار عممان دىمي ، عمؿ بالتدريس وخمؼ والده فأ حمؿ راية العممان 1746
ىػػػ / يونيػػو 1239و مصػػنفات كثيػػرة منيػػا " تحفػػة إثنػػأ عشػػرية " وغيػػره كثيػػر ، وتػػوفأ فػػأ شػػواؿ ، لػػ

، عبػػد العزيػػز صػػالح المحمػػودي : مقدمػػة سػػعادة الػػداريف ،  15/ 4ـ . الزركمػػي : األعػػالـ جػػػ1828
 . 14ص

خ عبد ـ ( تخرج عمأ يد أبيو وأخيو الشي1817ػ  1749ىػ / 1233ػ  1163الشيخ رفيف الديف : ) ( 4)
العزيز ، وحمؿ الراية بعد أخيو الشيخ عبد العزيز حيف كؼ بصره ، وقضأ حياتو فأ التدريس والتعميـ 

 .  59. الفريواهي : جيود مخمصة فأ خدمة السنة المطيرة ، ص
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ـ ػ، وكميـ عممان نجبػان حكمػان فقيػان كأسالفيػ (2)، الشيخ عبدالقادر  (1)عبدالغني 
 . " 

ا : اىشٍخ حمَذ عاشق :
ً
 شاٍّ

محمد عاشؽ بف عبيد اهلل بف محمد الصػديقي  /الشيخ العالـ الكبير المحدث
البيمتي ، أحد كبار المشايخ ، يرجف نسبو إلأ محمػد بػف أبػي بكػر الصػديؽ ػ رضػأ 

يف واسػطة ، اشػتغؿ بػالعمـ مػف صػباه ، والـز الشػيخ األجػؿ اهلل عنو ػ بإحػدى وعشػر 
ذ عنػػو ػولػػأ اهلل بػػف عبػػد الػػرحيـ العمػػري الػػدىموي ، وكػػاف ابػػف عمتػػو ، فصػػحبو وأخػػ

ـ( فحػج 1730ىػػ )1143العمـ والمعرفة ، وسافر إلأ الحرميف الشريفيف معو سنة 
شػيخ أبػو طػاىر وزار ، وشاركو فأ األخػذ والقػرانة عمػأ أسػاتذة الحػرميف ، أجميػـ ال

محمد بف إبراىيـ الكردي المدني فأجازه ، وبمغ رتبة لـ يصؿ إلييػا أحػد مػف أصػحاب 
اإلماـ ولأ اهلل الدىموي ، فأ العمـ والمعرفة ، وصار صاحب سري اإلماـ كما عبَّر بػو 

 (3)الشيخ أبو طاىر فأ اإلجازة ، فقاؿ : إنو مرآة كمالػو ، وخديف جميؿ خصالػو . 

                                           

الشػيخ عبػدالغني : تخػػرج عمػأ يػػد أبيػو وأخيػو الشػػيخ عبػدالعزيز ، واشػػتغؿ بالتػدريس وتػػوفأ ( 1)
ـ ( فأ عنفواف شبابو قبؿ إخوتو الثالثة ، وقد رزقو اهلل ابًنا مجاىًدا 1812ىػ / 1279عاـ ) 
بف الشيخ عبدالغني . الفريواهي : المرجػف السػابؽ ، ماـ المجدد محمد إسماعيؿ الشييد ىو اإل
 .  59ص

ـ ( أخذ الفقو والحديث عف أبيػو 1838ػ  1754ىػ / 1253ػ  1167الشيخ عبد القادر : ) ( 2)
بػػد العزيػػز ، ودرس مػػدة مػػف الزمػػاف فػػأ المسػػجد األكبػػر أبػػادي ، وتػػولأ إدارة وأخيػػو الشػػيخ ع

 .  58المدرسة الرحيمية بعد وفاة الشيخ عبد العزيز : الفريواهي : المرجف السابؽ ، ص
 .  827/  6عبد الحي الحسني : نزىة الخواطر ، جػ( 3)



 

  

 

 
 لإلماـ شاه ولي اهلل الدىموي بتعقيب الشيخ محمد العاشؽ " دراسة وتحقيؽ " يػةاالنتصار لمفرقة السن فيالمقدمة السنيػة 

 

3697 

بف اإلماـ ولي اهلل ، وأخيو رفيػف الػديف ، والسػيد لشيخ عبدالعزيز أخذ عنو ا
أبو سعيد البريموي ، وخمؽ كثير ، ومف مصنفاتو " سبيؿ الرشػاد " ، " القػوؿ الجمػي 
فأ مناقب الولي " وىو فأ أخبار شيخو اإلماـ ولأ اهلل الدىموي ، " دعان االعتصاـ 

الموطػػأ " لمشػػيخ ولػػأ اهلل ، وقػػد " ومػػف أعظػػـ مػػتثره كتػػاب " تبيػػيض المصػػفأ شػػرح 
 (1) ـ( .1773ىػ )1187توفأ نحو سنة 

ا : رساىح ادلقذٍح اىسٍْ
ً
 االّرصار ىيفزقح اىسٍْح : يف حشاىص

وىػػي رسػػالة مطولػػة وضػػعيا اإلمػػاـ شػػاه ولػػأ اهلل الػػدىموي فػػأ الػػرد عمػػأ 
ريػؽ الشيعة واتياماتيـ ، وافتراناتيـ ، ينتصر فييا اإلماـ لمذىب أىؿ السػنة عػف ط

تناوؿ مزاعـ الشيعة فأ السيدة عاهشة ػ رضأ اهلل عنيػػا ػ والػرد بػذكر فضػؿ عاهشػة 
 ػ الواردة فييا وفأ عمميا ومنزلتيا .  مف خالؿ أحاديث رسوؿ اهلل ػ 

وكػػذا الػػرد عمػػأ مػػزاعميـ وطعػػونيـ فػػأ الصػػحابة ػ رضػػواف اهلل عمػػييـ ػ ، 
 . وباألخص الشيخيف أبي بكر وعمر ػ رضأ اهلل عنيما ػ

ثـ يتناوؿ منزلة أىؿ البيت والصحابة ومناقبيـ التأ تمزمنا األدب معيـ عند 
 تناوؿ سيرتيـ وتاريخيـ .

ثـ يكمؿ الشيخ محمد عاشؽ تمميذ الشيخ وكاتب رسالتو مسألة وقعػت بينػو 
وبيف أحد رجاؿ الشيعة وكيؼ ىاجـ ذاؾ الرجؿ أىؿ السنة بػافترانات جدليػة ، حػاوؿ 

الشػػيعة مسػػتغاًل حػػب جميػػف المسػػمميف  ؿ البيػػت ، ولكػػف  فييػػا إثبػػات صػػحة مػػذىب
تصدى لو الشػيخ بػالردود العقميػة والنقميػة الثابتػة الصػحة والواضػحة الداللػة ، ومػف 

 ما يقوؿ .  توصح في أتأ بما ال يدع مجااًل لمشؾالشيعة خالؿ مذىب 
                                           

الحسف الندوي : رجاؿ الفكػر  ، أبو 828ػ  827/  6عبد الحي الحسني : نزىة الخواطر ، جػ (1)
 .  718/  2والدعوة ، جػ
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" ثـ طرح ما يسميو بػ " أـ المسػاهؿ " عنػد الشػيعة ، وىػي " مسػألة اإلمامػة 
 فتناوليا بالرد والتحميؿ وتفنيد أدلة الشيعة والرد عمييا . 

 ـ سٍاُ ٍٗناُ اىرأىٍف :1
: " إنيػا تمػت  (1)أتحفنػا كاتػب الرسػالة الشػيخ محمػد العاشػؽ بالزمػاف فقػاؿ 

يـو الخمػيس بػيف الظيػر والعصػر ثالػث عشػر ذي القعػدة سػنة أربػف وأربعػيف ومايػة 
 ىػ .1732مايو  7وألؼ " وىو الموافؽ 

: " أنيػا تمػت فػأ مكػة المعظمػة زادىػا  (2)أيًضػا بقولػػو أما المكاف فقد ذكػره 
اهلل شػػرًفا وتعظيًمػػا فػػأ خمػػوة الربػػاط الزماميػػة المشػػرفة عمػػأ بيػػت اهلل جانػػب الحجػػر 
والميزاب ماهاًل إلػأ الػركف العراقػي بػيف بػاب العجمػة وبػاب الس ػدة مػف أبػواب المسػجد 

 الحراـ " .

سالة قد ألفت ودونػت فػأ فتػرة وجػود اإلمػاـ شػاه ولػأ وىذا يعني أف ىذه الر 
 اهلل وابف عمتو وتمميذه محمد العاشؽ بمكة المكرمة فأ رحمتيـ العممية . 

 ـ ّسخح ادلخط٘ط :2
 االنتصػػػػػػار لمفرقػػػػػػة  يفػػػػػػ يصػػػػػػمنا مػػػػػػف " رسػػػػػػالة المقدمػػػػػػة السػػػػػػنية لػػػػػػـ

 السػػػػنية " سػػػػوى نسػػػػخة واحػػػػدة محفوظػػػػة فػػػػأ مكتبػػػػة " جامعػػػػة الريػػػػاض " تحػػػػت 
 .  918/7ؽ 4284رقـ 

                                           

 .  13المقدمة السنية : لوحة ( 1)
 . نفس المصدر والصفحة ( 2)
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وعػػدد لوحاتيػػا ثالثػػة عشػػر لوحػػة تبػػدأ مبتػػورة األوؿ بقػػوؿ المؤلػػؼ "عبػػداهلل 
التسػػترى" وتنتيػػي بنيايػػة الرسػػالة بقولػػػو " وصػػمأ اهلل عمػػأ محمػػد وآلػػو وصػػػحبو 

 الديف " . ـأجمعيف وسمـ تسميًما كثيرًا إلأ يو 

وىػػي نسػػخة جيػػدة ناقصػػة األوؿ خطيػػا نسػػخ مقػػرون ، يتػػراوح عػػدد أسػػطر 
 لوحاتيا بيف خمس وعشريف وست وعشريف سطرًا .

ىػو محمػد بػف : وناسخ ىذه النسخة مف الرسػالة كمػا ذكػر ىػو فػأ نيايتيػا 
: " بػيف ظيػر وعصػر األحػد  (1)إسماعيؿ العبيدلي البصري ، وقد نسػخيا كمػا يقػوؿ 

ىػػػػ عمػػػأ يػػػد الفقيػػػر محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ 1144فػػأ ثالثػػػيف مػػػف ذي القعػػػدة سػػػنة 
 ـ. 1732مايو  24فأ مكة المشرفة الموافؽ  العبيدلي البصري

النسػػخة التػػأ بػػيف أيػػدينا قػػد نسػػخت بعػػد سػػبعة عشػػر يوًمػػا مػػف  وبيػػذا فػػإف
اكتماؿ تدويف الرسالة وفأ نفس المكاف " مكة المكرمة " فيي نسخة أصػيمة حفظػت 

 لنا ىذه الرسالة التأ لـ تصمنا بالعربية إال مف ىذه النسخة . 

السػػيالكوتي أف لممقدمػػة السػػنية نسػػخة مطبوعػػة بينمػػا يػػذكر محمػػد بشػػير 
 (2)عف ذلؾ .  ةدابالفارسية ، ولـ يذكر أي تفصيؿ زي

وىػػذا يعنػػي أف الرسػػالة دونػػت بالفارسػػية ، ثػػـ كتػػب الشػػيخ محمػػد العاشػػؽ 
وأكمؿ ىو إضافاتو ، وبعػدىا بسػبعة عشػر يوًمػا  (3)نسخة منيا بالعربية ػ كما ذكر ػ 

 ا .النسخة التي بيف أيدين تنسخ

                                           

 .  13: لوحة  ةالمقدمة السني( 1)
 .  43الشاه ولأ اهلل الدىموي : ص( 2)
 . ( 5مخطوط المقدمة السنية ، لوحة ) (3)
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 ـ إٍَٔح اىزساىح :3
فػأ  "أ ػ تكمػف أىميػة رسػالة " المقدمػة السػنيو فػأ االنتصػار لمفرقػة السػنية

ثبات بطالنيا .   (1)أنيا كتبت خصيًصا لمرد عمأ مزاعـ الشيعة وا 

مػػذىب أهمػػتيـ بػػدوف مناقشػػة ألف األهمػػة  يتبعػػوف الشػػيعةظيػػار أف ب ػ إ
ينمػػا أىػػؿ السػػنة يأخػػذوف مػػف عنػػدىـ معصػػموف حتػػأ لػػو خػػالفوا حػػديثا صػػحيًحا ، ب

 أهمتيـ ويردوف . 

ج ػ وردت مخالفػة الشػيعة ألحاديػث رويػت عػف محمػد البػاقر عػف أبيػو عػف 
وىو ما يػدلؿ أف مػذىب اإلمػاـ جعفػر الصػادؽ ربمػا  ػ رضي اهلل عنو ػ جده الحسيف 

 يكوف مدسوًسا عميػو . 

مسػاهؿ  وىػي إلأ قضػية اإلمامػة عنػد الشػيعة وأنيػا أـ ال رسالةال تد ػ تطرق
 سبب رهيس لتكفيرىـ معظـ الصحابة . 

قامتو فأ شبو القػارة الينديػة ومعرفتػو التامػة بمػذاىب  ىػ ػ اإلماـ الدىموي وا 
 الشيعة جعمو مف أقدر العممان عمأ التصدي ليذه المزاعـ عف معرفة وعمـ . 

رسالة مطولة أضاؼ عمييا كاتبيا محمد العاشؽ ما يػتـ  ةو ػ المقدمة السني
 يػػدؼ مػػف مسػػاهؿ تعػػرض ليػػا وىػػو مػػا يػػنـ عػػف فيػػـ المؤلػػؼ والكاتػػب لالتيامػػات ال

اورة عقميػػة ، ومنػػاظرة راقيػػة ، حػػفكانػػت حًقػػا " م ، وقػػوتيـ وموسػػوعيتيـ فػػأ الػػردود
 حفظت لنا مف خالؿ ىذه المخطوطة . 

 ـ ٍْٖط اىرؽقٍق :4

                                           

 377بو القارة اليندية فأ مواجية الفكر الشيعي صد/ وليد محمد إبراىيـ : كتابات عممان ش( 1)
 . 
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ثػػـ قمػػت بنسػػخ أ ػ حاولػػت قػػرانة األصػػؿ المخطػػوط قػػرانة جيػػدة متمعنػػة ، 
 صؿ وضبطو ػ قدر االستطاعة ػ بما يتوافؽ مف مراد مؤلفو . األ

 ب ػ استخدمت الطريقة اإلمالهية الحديثة فأ الكتابة ، وعالمات الترقيـ . 

ج ػ صححت األخطػان اإلمالهيػة والنحويػة التػأ وردت فػأ المػتف ، ووضػعت 
 الصواب فأ اليامش . 

 د ػ عرَّفت باألعالـ واألماكف الواردة فأ النص . 

 . ىػ ػ فأ ا يات القرآنية ، عرَّفت بالسورة وا ية الواردة 

 و ػ قمت بتخريج األحاديث الواردة فأ المتف مف كتب الحديث المعتمدة . 

 ز ػ عرَّفت باأللفاظ المبيمة الواردة فأ النص مف الكتب المتخصصػة . 

ح ػ توخيػت األمانػة العمميػة فمػـ أغيػر شػيًها مػف الػنص ووضػعت مػا يحتػاج 
 لمتصويب فأ اليامش . 

 ط ػ قمت بمقابمة التواريخ اليجرية بما يوافقيا مف التواريخ الميالدية . 
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 اىقسٌ اىصاًّ
 حتقٍق ادلقذٍح اىسٍْح يف االّرصار ىيفزقح اىسٍْح

وناىيػؾ بػو عمًمػا وزاىػًدا لػـ يػؤمف برسػوؿ اهلل ػ  (2)عبد اهلل التستري  (1)... 
 وكفػأ بػو جاللػػة : أييمػا  (3)ؿ عبد اهلل بف المبػارؾ ػ مف لـ يوقر أصحابو ، وسه

أفضؿ معاوية أو عمر بف عبد العزيز ، فقاؿ : الغبار الذى دخؿ أنؼ فرس معاوية ػ 
ػ خير مف عمر بف عبد العزيز كذا مر ة  رضأ اهلل عنو ػ مف رسوؿ اهلل ػ 

أشػار  (4)
ز إال بمجػرد فػف لػـ يػ ال يعػدليا شػين وىػذا فػيم بذلؾ أف فضيمة محبتو ورؤيتو ػ 

ػ فما بالؾ فيمف ضـ إلييا أنو ىاجر وجاىػد فػأ سػبيؿ اهلل مػف  رؤية رسوؿ اهلل ػ 
أو نقؿ شيًها مف الػديف إلػأ مػف  ،ػ وأنفؽ أموالو وذخاهره وبذؿ ميجو رسوؿ اهلل ػ 

فيذا مما ال يمكف إدراؾ فضمو أًصال ، فالشؾ أف الشيخيف مف أكابر الصػحابة  ،بعده

                                           

 . ىكذا جانت النسخة مقطوعة البداية ( 1)
... عبد اهلل التستري : المقصود ىنا سيؿ بف عبد اهلل التستري وكنيتو أبو محمد ، أحد أهمػة ( 2)

صػحب الصوفية وعمماهيـ ، والمتكمميف فأ العمـو والرياضػيات ، واإلخػالص وعيػوب األفعػاؿ ، 
ىػػ( سػنة خروجػو إلػأ الحػج بمكػة ، 245خالو محمد بف سوار ، وشاىد ذا النوف المصػري )ت

وثمػانيف أصػح ،  اتوفأ سنة ثالث وثمانيف ، وقيؿ سنة ثػالث وتسػعيف ومػاهتيف ، وأظنيػا ثالثًػ
 .  171ػ  166واهلل أعمـ ، وأسند الحديث . أبو عبدالرحمف السممي : طبقات الصوفية ، ص

 بف المبارؾ : ىو عبد اهلل بف المبارؾ بف واضح الحنظمي أبػو عبػد الػرحمف ولػد سػنة عبد اهلل( 3)
ـ ، طمػػب العمػػـ وىػػو ابػػف عشػػريف سػػنة وأخػػذه عػػف بقايػػا التػػابعيف ، أكثػػر مػػف 736ىػػػ / 118

الترحؿ فأ طمب العمـ حتأ مات ، حدث عنو كثير مػف كبػار المحػدثيف وحديثػو حجػة باإلجمػاع 
ـ . الػػذىبي : سػير أعػػالـ النػػبالن ، 797ىػػ / 181ؿ ، تػوفأ سػػنة وىػو فػػأ المسػانيد واألصػػو

 .  421ػ  378/  8جػ
 . كذا مرة : ىكذا وردت بالعامية فأ النص ، وربما المقصود بيا خيٌر منو مرات عديدة ( 4)
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 (1)وفػأ المحػيط  ،، فتكفيػرىـ كفػر وزندقػة وضػاللة عػنيـ ػ بػؿ أفضػميـ ػػ رضػأ اهلل
تجػوز الصػالة خمػؼ الرافضػة ألنيػـ أنكػروا خالفػة ػ رحمػو اهلل تعػالأ ػ ال  (2)لمحمػد 

الصديؽ ػ رضأ اهلل عنو ػ ، وقد أجمعت الصحابة ػ رضأ اهلل عنيـ ػ عمأ خالفتػو ، 
 (3) عنو ػ فيو كافر . وفأ الخالصة مف أنكر خالفة الصديؽ ػ رضأ اهلل

وتكره الصالة خمؼ صاحب ىوى وبدعة وال يجػوز خمػؼ  (4)وفأ المرغيناني 
ال يجػوز ويكػره ،  الرافضة ثـ قاؿ وحاصمو أف كؿَّ ما ىو ىػوى يكفػر بػو ال يجػوز ، وا 

 أصح األقواؿ .وكذا مف أنكر خالفة عمر ػ رضأ اهلل عنو ػ فأ 

لػأ الشػيعة مػف قػذؼ عاهشػة فحاشػاىـ تـ إبسنثانًيا بأف ما  ٗأظاتد اىشٍعح
                                           

المحػػيط : ويقصػػد بػػو كتػػاب " المحػػيط البرىػػاني فػػأ الفقػػو النعمػػاني " البرىػػاف الػػديف محمػػود ( 1)
ـ ، جمػف فػأ مؤلفػو الكثيػر مػف مسػاهؿ 1219ىػػ / 616روؼ بابف مػازة المتػوفأ الحنفي المع

المػػذىب الحنفػػي وفروعػػو معتمػػًدا عمػػأ مػػف سػػبقوه ومػػا اسػػتفاده مػػف شػػيوخ زمانػػو ، وىػػو مػػف 
الكتب المعتبرة عند الحنفيػة . عبػد الكػريـ سػامي الجنػدي : مقدمػة تحقيػؽ المحػيط البرىػاني ، 

 .  29،  7/  1جػ
و الفقيو محمد بف الحسػف العالمػة فقيػو العػراؽ أبػو عبػد اهلل الشػيباني ، الكػوفي ، محمد : ى( 2)

صاحب أبي حنيفة النعماف ، ولد بواسػط ونشػأ بالكوفػة ، وأخػذ عػف أبػي حنيفػة بعػض الفقػو ، 
وأتـ الفقو عمأ القاضي أبي يوسؼ ، أخذ عنو الشافعي فأكثر جًدا وأبو عبيد وىشاـ بػف عبيػد 

ـ بالري . الػذىبي : سػير أعػالـ النػبالن 805ىػ / 189فأ ػ رحمو اهلل ػ سنة اهلل وآخروف ، تو 
 .  135/  9، جػ

 .  406/  1ابف مازة : المحيط البرىاني ، جػ( 3)
المرغيناني : ىو برىاف الديف أبو الحسف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الصديقي الفرغاني ( 4)

ـ " 1197ىػػ/ 593فأ فقو الحنفيػة المتػوفأ سػنة  المرغيناني ، صاحب كتاب " بداية المبتدى
ينتيي نسبو إلأ أبي بكر الصػديؽ ػ رضػأ اهلل عنػو ػ ، اسػتمر فػأ تػأليؼ كتػاب اليدايػة ثالثػة 
عشرة سنة ، وقد اعتنأ الكثير مف العممان بوضف حواشي وشروح لكتاب اليدايػة . عبػد الحػي 

 .  13ػ  11يناني ، صالمكنوي : كتاب اليداية فأ شرح بداية المبتدي لممرغ
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 لمػػػػػػػا خالفػػػػػػػت أمػػػػػػػر اهلل أي قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػالأ :  نعػػػػػػػـعػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ ثػػػػػػػـ حاشػػػػػػػاىـ 
     ُُِِِرب ُُروُرك  ََ ْن   َوقَرر

أ اهلل ػوأقػدمت عمػأ حػرب عمػي ػ رضػ (2)، وجػانت بصػرة  (1)
: حربؾ حربي ،  (3)لقولػو ػ  وحرب عمي  ىو حرب رسوؿ اهلل ػ   و ،ػعنو ػ وأبغضت
 الطعػف .  صارت مورد

ــ٘ه مػػة البيػػوت والنيػػي عػػف الخػػروج منيػػا لػػيس شػػاماًل ز األمػػر بمال  (4) : أق
ػ فػأ بعػض األسػفار  لجميف األحواؿ واألزمنة يدؿ عمأ ذلؾ خروج بعضيف معػو ػ 

بعػد البعض ، ظنػي الداللػة لممجتيػد أف يخػرج بعػض البػاقي بػفكاف عامًا مخصوًصػا 
 اهشة ػ رضأ اهلل عنيا ػ مجتيػدة . التخصيص لعمة مشتركة يستنطبيا ، وكانت ع

                                           

 .  33سورة األحزاب ، آية ( 1)
بصػػرة : مدينػػة مشػػيورة بػػالعراؽ ، ويقػػاؿ البصػػرة األرض الغميظػػة التػػأ فييػػا حجػػارة تقمػػف ، ( 2)

ر بػف ػة عمػػوتقطف حوافر الدواب ، فتحيا عتبػة بػف غػزواف ػ رضػأ اهلل عنػو ػ فػأ عيػد الخميفػ
 .  432ػ  430/  1معجـ البمداف ، جػالخطاب ػ رضأ اهلل عنو ػ . ياقوت الحموي : 

ػ حربػؾ حربػي : مػف حػديث : " أنػا حػرب لمػف حػاربكـ وسػمـ لمػف سػالمكـ " رواه  قولػػو ػ ( 3)
، ومف طريؽ اإلمػاـ أحمػد رواه الطبرانػي فػأ المعجػـ الكبيػر  9698اإلماـ أحمد فأ مسنده ح 

، وىػذا إسػناد  1529 ، وا جري فأ الشريعة ح 4713، والحاكـ فأ المستدرؾ ح  2621ح 
ألنو فيو " تميػد بػف سػميماف " رافضػي كػذاب  وفػأ لفػظ خبيػث . انظػر ميػزاف االعتػداؿ ،  ٍػ ؛واى
، وابػف حبػاف  145، وابف ماجػة ح 3870، والحديث رواه الترمذي فأ سننو ح  358/  1جػ

مف طريؽ أسباط بف نصر اليمداني ، عف السد ي عف صبيح مولأ أـ  6977فأ صحيحو ح 
ممة عف زيد بف أرقـ بو مرفوًعػا ؛ وىػذا إسػناد ضػعيؼ جػًدا ألف فيػو صػبيح ىػذا مجيػوؿ بػؿ س

كذاب ، وقد ساؽ الذىبي الحديث باإلسناد السابؽ قاؿ : " تفرد بو أسباط " انتيأ . مػف ميػزاف 
ًدا ال يصمح ال لالحتجاج وال لالعتبػار ػؼ جػ، وبالجممة فيذا حديث ضعي 176/  1االعتداؿ  جػ

 . 
 . أقوؿ : أي اإلماـ شاه ولي الديف الدىموي المؤلؼ ( 4)
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مػػا أشػػكؿ عمينػػا أصػػحاب   (2) :عػػف أبػػي موسػػأ أنػػو قػػاؿ (1) يأخػػرج الترمػػذ
ػ حديث قط فسهمنا عاهشة إال وجػدنا عنػدىا عمًمػا ، فػيمكف أف يكػوف  رسوؿ اهلل ػ 

خروجيا فأ بعض الحاالت واألزمنة لمنافف ومصالح تراىا مخصًصػا عنػدىا مػف ىػذا 
ْ َ   َولَ  عمػػأ أف الظػػاىر مػػف سػػياؽ قولػػػو تعػػالأ :  ،ذورالعمػػـو فػػال محػػ َ  َُربَررر ْ نن َُربَررر
  الَجاِهِلو ِة اأُلوَلى

وال            و النيي عف الخروج بال سػتر ػ، أف المراد إنما ى (3) 
ف خروجيػػا إلػػػأ البصػػرة كػػػاف لإلصػػالح ال لمحػػػرب كمػػا حققػػػو بعػػػض إحجػػاب ، ثػػػـ 

اشتير فال بأس أيضا ألنو عػف اجتيػاد ، والمجتيػد المحققيف ، ولو كاف لمحرب كما 
ف كػػاف مخطيهػػا ال يكػػوف مؤاخػػذا ، وقػػاؿ البيضػػاوي  لَرركنل   : فػػأ قولػػػو تعػػالأ :  (4)وا 

َ رررَ  الل رررِ  َ رررَب َ  ، لػػػوال حكػػػـ مػػػف اهلل سػػػبؽ فػػػأ المػػػوح وىػػػو أف ال يعاقػػػب   (5) ِكتَرررامِّ 
 ،واإلصػابة (7) انحكـ االىتدالمجتيديف ك (6) جتيد فأ اجتياده بؿ نقوؿ حكـ خطأالم

 .ت ػروي رزيف عف عمر بف الخطاب ػ رضأ اهلل عنو ػ أنو قاؿ سمع ،واإلصابة
ربي عف اخػتالؼ أصػحابي مػف بعػدي فػأوحي  (1)لت أ: س (8)ػ يقوؿ  رسوؿ اهلل ػ 

                                           

 . في النص والصواب ما أثبتناه ىكذا وردت   "الترميذي"  (1)
 4257أخرجو الترمذي فأ سننو فأ كتاب المناقب ، باب فضػؿ عاهشػة ػ رضػأ اهلل عنيػا ػ ح( 2)

 . ، وقاؿ حديث حسف صحيح غريب 
 .  33سورة األحزاب ، آية ( 3)
 .  32/  2يضاوي : تفسير البيضاوي ، جػالب( 4)
 .  68سورة األنفاؿ ، آية ( 5)
 .  ما أثبتناهىكذا وردت فأ النص والصواب " خطان "( 6)
 .  ما أثبتناهىكذا وردت فأ النص والصواب  " االىتدأ"  (7)
،  أورد زريف بف معاوية فأ كتابو " تجريػد الصػحاح " جمػف فيػو بػيف الموطػأ والكتػب الخمسػة( 8)

فقػػاؿ محقػػؽ جػػامف األصػػوؿ ، وأمػػا قولػػػو " أصػػحابي كػػالنجـو " فأخرجػػو ابػػف بطػػة فػػأ اإلبانػػة 
 عف ابف عباس ػ رضأ اهلل عنيما ػ  702ح 564/  2الكبرى جػ
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ف أصحابؾ عندي بمنزلة النجـو فأ السػمان بعضػيا أقػوى إاهلل إلأ يا محمد فأوحي 
ىػـ عميػو فيػو عنػدي عمػأ ىػدى ثػـ قػاؿ : بشئ ممػا مف بعض ولكؿ نور فمف أخذ 

 أصحابي كالنجـو بأييـ اقتديتـ اىتديتـ .

أمػػا حػػديث حربػػؾ حربػػي فػػيمكف أنػػو لػػـ يكػػف وصػػؿ إلػػأ عاهشػػة أو يكػػوف 
مخصوًصػػا بػػبعض الحػػروب إذ يمكػػف أف يكػػوف اإلضػػافة لمعيػػد ، ثػػـ ذكػػرت الشػػيعة 

ف ػة أف ابػػأ كتب الشيعػترويًجا لكتبيـ الباطمة وتزييًفا لكتب أىؿ السنة ، أنو روى ف
ػ فكأنػو  ػ فمرَّت عمييما امرأة مف أزواج النبػي ػ  مكتـو كاف جالًسا عند النبي ػ 

 أنكػػػػػػػػػػػػػػػػر عمييػػػػػػػػػػػػػػػػا فقالػػػػػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػػػػػو أعمػػػػػػػػػػػػػػػػأ ، قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل 
 (صػمأ اهلل)ػ    ة أف رسوؿ اهللػ، وروى فأ كتب أىؿ السن (2)ػ لست أنت عميا  ػ 
فأراىػا قوًمػا يضػربوف المعػازؼ ثػـ قػاؿ يػا حمػؿ عاهشػة عمػأ كتفػو  وسمـ ػ عميو  (3)

ينسػب إلػأ أرذؿ النػاس فكيػؼ إلػأ ، فيػذا الشػئ ال يمكػف أف  (4)حميران ىؿ شػبعت 
                                                                                                           

عف جابر ابف عبد اهلل  895ح 183/  2وأخرجو ابف عبد البر فأ جامف بياف العمـ وفضمو جػ
 الحػػػػػػػارث بػػػػػػػف غصػػػػػػػيف مجيػػػػػػػوؿ ، ، وقػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػذا إسػػػػػػػناد ال تقػػػػػػػوـ بػػػػػػػو حجػػػػػػػة ، ألف 

وانتيػأ  9/584وقد استوفأ تخريجو وبياف طرقو اإلماـ بػف الممقػف فػأ كتابػو البػدر المنيػر جػػ
 . إلأ ضعفو بمجموع طرقو 

 .  ما أثبتناهىكذا وردت فأ النص ، والصواب " سهمت"  (1)
نمػػا المفػػظ الصػػواب مػػا أخرجػػو الترمػػذي فػػأ سػػننو ح ( 2) عػػف أـ  3005لػػـ أجػػده بيػػذا المفػػظ ، وا 

ػ وميمونػة ، فقالػت بينمػا نحػف عنػده أقبػؿ ابػف أـ مكتػوـ  سممة أنيا كانت عند رسوؿ اهلل ػ 
ػ =احتجبػا منػو فقمػت يػا رسػوؿ  فدخؿ عميو ، وذلؾ بعدما أمرنا بالحجػاب فقػاؿ رسػوؿ اهلل ػ 

لسػػتما أػ " أفعميػػاواف أنتمػػا  اهلل ألػػيس ىػػو أعمػػأ ال يبصػػرنا وال يعرفنػػا فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل ػ 
 . تبصرانو " قاؿ أبو عيسأ الترمذي ىذا حديث حسف صحيح 

 . سقط مف النص أثبتناه ليستقيـ المعنأ( 3)
نما أخرج البخػاري فػأ صػحيحو ح( 4) أف عاهشػة ػ رضػأ اهلل عنيػا ػ قالػت :  950لـ أجده بيذا المفظ ، وا 

مػا قػاؿ تشػتييف تنظػريف  وكاف يـو عيد ، يمعب السوداف بالػدرؽ والحػراب، فإمػا سػألت النبػي ػ  ػػ  وا 
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ػ ، أقػوؿ أخػرج البخػاري ومسػمـ أف عاهشػة ػ رضػأ اهلل عنيػا ػ  سػي د المرسػميف ػ 
حراب ػ يقـو عمأ باب حجرة والحبشة يمعبوف بػال : واهلل لقد رأيت النبي ػ  (1)قالت 

ػ يسػترني إلػأ أف قالػت فأقػدروا قػدر الجاريػة الحديثػة  فػأ المسػجد ورسػوؿ اهلل ػ 
الس ف الحريصة عمأ الميو ، فيذا يدؿ عمػأ أنيػا كانػت صػغيرة يومهػذ غيػر مكمفػة ، 
وأف الميو كاف ليًوا مشروًعا ال ممنوًعا ، إذ المعب والحراب بمنزلة الرمي فأ األعدان 

اف فػػأ المسػػجد فظيػػر أف قػػوليـ " حمػػؿ عاهشػػة " وقػػوليـ " أال تػػرى أنػػو كػػجيػػاد ، مل
يـ اهلل ، قػػاؿ العبػػد الضػػعيؼ  عفػػأ اهلل  (2)يضػػربوف المعػػازؼ " مػػف تحريفػػاتيـ قػػبح 

الشػيعة إلػأ مػا اختػاره عممػان مػا وران فأ تكفير  (4)قدس سر ه  (3)عنو ذىب الشيخ 
 . (5)النير ، ولمبحث فيو مجاؿ كما أشرنا إليو سابًقا 

               نظػػػر كمػػػا ال يخفػػػي ، فػػػإف المعنػػػة لتمسػػػؾ باألحاديػػػث التػػػأ ذكرىػػػا وفػػػأ ا
: لعف اهلل السارؽ ... إلخ ، ولعػف  (6)ال تختص بالكافر ، قاؿ عميو الصالة والسالـ 

                                                                                                           

فقمت : نعـ فأقامني ورانه وخدي عمأ خده وىو يقوؿ دونكـ يا بني أرفدة ) أى تابعوا المعب ( حتأ إذا 
 . مممت قاؿ حسبؾ قمت : نعـ ، قاؿ : فاذىبي 

ولفظػػو )فاقػػدروا قػػدر  5190أخرجػػو البخػػاري فػػأ صػػحيحو فػػأ بػػاب : حسػػف المعاشػػرة مػػف األىػػؿ ح( 1)
ديثػػة السػػف تسػػمف الميػػو ( ، ومسػػمـ فػػأ صػػحيحو فػػأ بػػاب الميػػو الػػذى ال معصػػية فيػػو الجاريػػة الح

 . ، ولفظو ) فاقدروا قدر الجارية الحديثة السف حريصة عمأ الميو (  2101ح
 . يقصد الكاتب محمد العاشؽ أف ىذه مداخمة منو فأ نص الدىموي ( 2)
 . يقصد المؤلؼ اإلماـ الدىموي ( 3)
 . ة دعاهية قدس سر ه : جمم( 4)
يقصػػػد اإلشػػػارة إلػػػأ مػػػا أورده اإلمػػػاـ الػػػدىموي فػػػأ البدايػػػة نقػػػاًل عػػػف كتػػػاب " المحػػػيط البرىػػػاني " ، ( 5)

 . والمرغيناني بشأف الشيعة 
ولكػػف  4503، ومسػػمـ فػػأ صػػحيحو عنػػو أيًضػػا ح 6783أخرجػػو البخػػاري عػػف أبػػي ىريػػرة ح( 6)

رؽ الحبػػؿ فتقطػػف يػػده ( أمػػا لعػػف لفظػػو ) لعػػف اهلل السػػارؽ يسػػرؽ البيضػػة فتقطػػف يػػده ، ويسػػ
عف ابف عمر ػ رضأ اهلل عنيما ػ ولفظػو )  5347الواشمة فقد أخرجو البخاري فأ صحيحو ح
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ػ  المستوشمات ... إلخ ، وقولػو فإنيـ مشركوف وبغضيما كفر لو نظاهر كقولػػو ػ 
 كفر . : مف ترؾ الصالة متعمًدا فقد (1)

" :  (3): " حربػػؾ حربػػي " وقولػػو  (2)ػ  ومػػا ذكػػره قػػد س سػػر ه فػػأ قولػػو ػ 
: مػف  (4)فاطمة بضعة منأ " مػف التأويػؿ يتػأتأ فػأ قولػو ػ عميػو الصػالة والسػالـ ػ 

أبغضيـ فقد أبغضػني وأمػا رجػوع المعنػة والتكفيػر عمػأ القاهػؿ فمعنػاه التػأثيـ باتفػاؽ 
ة عمأ محاربي عمي ػ رضأ اهلل عنػو ػ وسػابيو ولػو العممان وىذه الدالهؿ كميا ناىض
 .يقولوف بتكفيرىـ كاف مف الصحابة وأىؿ السنة ال 

ثػـ إف كتػب الشػيعة مممػوة بػأمور شػنيعة ال يمكػف نسػبتيا إلػأ أىػؿ البيػت ػ 
رضأ اهلل عنيـ ػ ، يقوؿ الناظر فييا بادي الرأي سبحانؾ ىذا بيتاف عظيـ ، ولو لـ 

ض أهمتيـ فأ قصة أـ كمثـو ػ رضأ اهلل عنيا ػ أنو قاؿ أوؿ يكف إال ما رووه عف بع
 (5)فرج ىنا وما نسبوه إلييـ مف تجويز تحميؿ فرج الجارية لكفاىـ شناعة انتيأ . 

                                                                                                           

 .  5693ػ الواشمة والمستوشمة ... الخ ( ، وأخرجو مسمـ عنو أيًضا ح لعف النبي ػ 
ت وىػػو قمػػ 3348ح 343/ 3أخرجػو الطبرانػػي فػأ األوسػػط عػف أنػػس ػ رضػأ اهلل عنػػو ػ جػػ( 1)

 . ضعيؼ فأ إسناده أبو جعفر الرازي ضعيؼ الحديث 
 . حربؾ حربي حديث سبؽ تخريجو ( 2)
، وكػػذا أخرجػػو مسػػمـ عنػػو  3714أخرجػػو البخػػاري فػػأ صػػحيحو عػػف المسػػور بػػف مخرمػػة ح( 3)

 .  6361أيًضا ح
 عف زيد بف أرقـ ػ رضػأ اهلل عنػو ػ قػاؿ : 154/  14أخرجو ابف عساكر فأ تاريخ دمشؽ جػ( 4)

ػ ومعيا ابناىػا الحسػف  كنت جالًسا فمرت فاطمة وىي خارجة مف بيتيا إلأ حجرة نبي اهلل ػ 
ػ فقػاؿ : مػف أحػب ىػؤالن فقػد أحبنػي ومػف  والحسيف وعمػي فػأ آثػارىـ فنظػر إلػييـ النبػي ػ 

 . أبغضيـ فقد أبغضني 
اهلل عنيػا ػ وعػف  والمقصود ىنا : قصة زواج السيدة أـ كمثـو ابنة عمي بف أبي طالب ػ رضأ( 5)

لتفػاؼ عمػأ ىػذا أبييا بالخميفة الثاني عمر بف الخطاب ػ رضػأ اهلل عنػو ػ ومحاولػة الشػيعة اال 
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عمػـ أف الػدخوؿ بػيف الصػحابة الكػراـ ػ رضػأ ا ػ قدس سػر هػ  ٗاهلل قاه اىشٍخ
وأمارة شقاوة واألسمـ  اهلل عنيـ ػ والحكـ فيما جرى بينيـ مف المشاجرات سون أدب ،

أف يفوض إلأ اهلل تعالأ ما وقف بيػنيـ ويػوكميـ أجمعػيف ، عمػأ أف حػبيـ ىػو حػب 
: مػف أحػبي ـ فبحب ػي أحػب يـ قػاؿ  (1)ػ لقولػػو ػ عميػو الصػالة والسػالـ ػ  النبػي ػ 

: " تمػػؾ دمػػان طيػػر اهلل عنيػػا  (2)الشػػافعي رحمػػو اهلل أو قػػاؿ عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز 
ر عنيا ألسنتنا " ولكف الشيعة الشنيعة لما اجترؤا عمأ سػب الصػحابة ػ يطأيدينا فمن

رضػأ اهلل عػنيـ ػ وطعنػوا فػييـ مػا أوجػب عمػأ عممػان اإلسػالـ أف يػردوا عمػييـ مػا 
 استطاعوا فكاف مف ىذا القبيؿ .

كما نبيػت عميػو فػأ صػدر الكػالـ : ما جرى مف ىذا الفقير فأ ىذه الرسالة 

                                                                                                           

وصػمت إلػأ  عمػي ػ رضػأ اهلل عنيمػا ػ التػييثبػت حقيقػة عالقػة عمػر ب الحػدث الصػريح الػذي
النسػػب والمصػػاىرة ، فيسػػعأ الشػػيعة إلػػأ التأويػػؿ فػػأ القصػػة بأوجػػو شػػتأ ، حتػػأ وصػػؿ الحػػد 

ىػػ : 329لمقوؿ بالغصب فأ النكػاح ... وأكثػر ، ومنػو =مػا ذكػره محمػد بػف يعقػوب الكمينػي ت
 42، ومحمد باقر المجمسي :بحار األنػوار جػػ 208/ 5فروع الكافي ػ باب تزويج أـ كمثوـ ، جػ

وقػػد جمػػف الباحػػث الشػػيعي السػػيد جعفػػر مرتضػػأ العػػاممي ، معظػػـ آران أىػػؿ   110ػ  106/ 
اواًل االنتصار لفرقتو بالتأويؿ فػأ القصػة ، التػأ اختػار الشػيعة فييػا التجنػي السنة والشيعة مح

عمأ اإلماـ عمي وابنتو ػ رضأ اهلل عنيما ػ بما ال يميؽ بأىؿ البيت األطيار والصػحابة األخيػار 
، عمػأ االعتػراؼ بزواجيػا مػف الخميفػة الثػاني عمػر بػف الخطػاب ػ رضػأ اهلل عنػو ػ . راجػف : 

ـ 2002ىػػ / 1423، ط المركز اإلسالمي لمدراسات ػ بيروت ، الطبعة األولػأ  ظالمة أـ كمثـو
 . 

 . حديث سبؽ تخريجو ( 1)
المقولػػة لمخميفػػة عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز ، نقميػػا عنػػو الشػػافعي . راجػػف أبػػو نعػػيـ األصػػبياني : ( 2)

 .  114/  9حمية األوليان جػ
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  أَنننَررارَُر نَررا َل ُُرَااِذرر ن ا يػػة ، ىػػذا مػػا تيسػػر لػػأ فػػأ ردىػػـ   (1) ... نَا ِإَ ن ِسرروَنا َوون َوذن
ػ وعمأ آلػو  واسهؿ اهلل سبحانو أف يثبت قموبنا عمأ دينو ويوفقنا لمتابعة حبيبو ػ 

أجمعيف وتختـ الرسالة بالخاتمة الحسنة ذكر مناقب أىؿ البيت ػ رضأ اهلل وأصحابو 
ََ البَرونر ِ  عػنيـ ػ قػػاؿ اهلل تعػالأ :  رر َه َوهن ْ نن ِهَ  َنررنُ ُل الر ْا   لِوُرر ن َُْكلن َُأنِهورر رر ،   (2) َويَُأه 

ػ رضػػأ اهلل عػػنيـ ػ  يففاطمػػة والحسػػنو فػػأ عمػػأ أكثػػر المفسػػريف عمػػأ أنيػػا نزلػػت 
ََ  ػ لقولو سػبحانو :  لتذكير ضمير عنكـ وما بعده،وقيؿ نزلت فأ نساهو ػ  ْن َواذنُكر

ِِرب ُُروُركُِ ُ  لَرى  ، ونسػب إلػأ ابػف عبػاس ػ رضػأ اهلل عنيمػا ػ وقيػؿ المػراد   (3)   ََرا يُرترن
:  (4)ػ وحده ، وأخرج أحمد عف أبي سػعيد الخػدري أنيػا نزلػت فػأ خمسػة  النبي ػ 
ػ وعمػي  وفاطمػة والحسػف والحسػيف ػ رضػأ اهلل عػنيـ ػ ، وذىػب الثعمبػي  النبػي ػ 

لمراد مػف الػرجس اإلثػـ والشػؾ ، وا (5)إلأ أف المراد مف أىؿ البيت جميف بني ىاشـ 
فيما يجب اإليمػاف بػو ، وثبػت مػف بعػض الطػرؽ تحػريميـ عمػأ النػار ، ولمػا نزلػت 

ََنَرا ىػذه ا يػة :  ُُ وَُرنَنا ْن ََُكلن  نَر ػ فاحتضػف الحسػف وأخػذ بيػد  دعػاىـ ػ   (6) َووَُرننَرا
سور فاطمة خمفو وعمي خمفيا ، فعمـ أنيـ المراد مف ا ية ، وعف مالحسيف ومشت 

أ فمف أبغضيا أبغضني ، نة مضع: فاطمة ب (7)ػ قاؿ  بف مخرمة أف رسوؿ اهلل ػ 

                                           

 .  286سورة البقرة ، آية ( 1)
 .  33آية سورة األحزاب ، ( 2)
 .  34سورة األحزاب ، آية ( 3)
عف أبػي سػعيد الخػدري ػ رضػأ اهلل عنػو ػ  3456ح 380/  3أخرجو الطبراني فأ األوسط جػ( 4)

وىو حديث ضعيؼ فأ سنده ، وكذا أخرجو القطيعػي فػأ زواهػده عمػأ فضػاهؿ الصػحابة لإلمػاـ 
 . رضأ اهلل عنو ػ ، لكف مف رواية " واثمة بف األسقف " ػ  1072ح 632/  2أحمد جػ

 .  147/  17اجف : القرطبي : الجامف ألحكاـ القرآف ، جػير ( 5)
 .  61سورة آؿ عمراف ، آية ( 6)
حديث المسور بػف مخرمػة ، أخرجػو البخػاري فػأ صػحيحو فػأ بػاب ذب الرجػؿ عػف ابنتػو فػأ ( 7)
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: خرجت مف  (1)يا ويؤذيني ما آذاىا ، وعف أبي ىريرة قاؿ براأما  يريبنيوفأ رواية 
،  (2)ػ فػأ طاهفػة مػف النيػار حتػأ أتػأ خبػأ فاطمػة فقػاؿ : أثػـ لكػف  رسػوؿ اهلل ػ 

سعأ حتأ اعتنؽ كؿ واحد منيما صاحبو فقاؿ رسوؿ يعني حسنا فمـ يمبث أف جان ي
ػ الميـ إني أحبو فأحبو وأحب مف يحبو ، وعف زيد بف أرقـ قاؿ: قاؿ رسوؿ  اهلل ػ 
أحدىما أعظـ  : إني تارؾ فيكـ ثقميف إف تمسكتـ بيما لف تضموا بعدي (3)ػ  اهلل ػ 

أىػؿ بيتػي ولػف  يرتػكتاب اهلل حبػؿ ممػدود مػف السػمان إلػأ األرض وعت؛ مف ا خر 
 وانظرا كيؼ تخمفوني فييما  وعنػو أف رسػوؿ اهلل ػ يتفرقا حتأ يردا عمأ الحوض 

: أنػػا حػػرب لمػػا  (4)ػػػ قػػاؿ : لعمػػي وفاطمػػة والحسػػف والحسػػيف ػ رضػػأ اهلل عػػنيـ ػ 
ػ  حاربيـ وسمـ لمػف سػالميـ ، وسػهمت عاهشػة أي النػاس أحػب إلػأ رسػوؿ اهلل ػ 

 ، عف ابف عمر أف رسوؿ اهلل ػ  (5)اؿ قالت زوجيا قالت : فاطمة ، فقيؿ مف الرج
مػػف الػػدنيا ، وعػػف عمػػي : الحسػػف  ايػتػػحاني: أف الحسػػف والحسػػيف ىمػػا ر  (6)ػػػ قػػاؿ 

، وعػف  (7)ػ ما بيف الصدر إلأ الرأس وما كاف أسفؿ مف ذلػؾ  أشبو برسوؿ اهلل ػ 
                                                                                                           

ة ، وكػػذا مسػػمـ فػػأ صػػحيحو فػػأ فضػػاهؿ فاطمػػة بنػػت النبػػي ػ عمييػػا الصػػال 5230الغيػػرة ح
 .  6460والسالـ ػ ح

، وكػذا مسػمـ فػأ صػحيحو عنػو أيًضػا  5884أخرجو البخاري فأ صػحيحو عػف أبػي ىريػرة ح( 1)
 .  6410ح

 .  564أثـ لكف : أي أثـ المهيـ . المعجـ الوجيز ص( 2)
/  17وقاؿ ىذا حديث حسف غريب ، وأحمد فأ مسنده جػ 4157أخرجو الترمذي فأ سننو ح( 3)

 محققو حديث صحيح بشواىده.              ، وقاؿ 11104ح 170
 . عف زيد بف أرقـ  5031ح 184/  5أخرجو الطبراني فأ المعجـ الكبير جػ( 4)
 .  5308ح 332/  13أخرجو الطحاوي فأ مشكؿ ا ثار جػ( 5)
عػف عبػد اهلل ابػف عمػر ػ رضػأ اهلل عنيمػا ػ والترمػذي  3753أخرجو البخاري فأ صػحيحو ح( 6)

 . ، وقاؿ أبو عيسأ : ىذا حديث صحيح  4139يًضا حفأ سننو عنو أ
أخرجػػو الترمػػػذي فػػػأ سػػػننو فػػأ كتػػػاب المناقػػػب ، بػػػاب مناقػػب الحسػػػف والحسػػػيف عػػػف عمػػػي ( 7)
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الحسػيف  ػ مػف الحسػف بػف عمػي ، وقػاؿ فػأ أنس قاؿ لـ يكف أحد أشػبو بػالنبي ػ 
ػ  ، وعػف ابػف عبػاس كػاف رسػوؿ اهلل ػ  (1)ػ  أيًضػا كػاف أشػبييـ برسػوؿ اهلل ػ 

حاماًل حسف بف عمي عمأ عاتقو فقاؿ رجؿ : نعـ المركب ركبت يا غػالـ فقػاؿ النبػي 
 (2)ػ ونعـ الراكب ىػو .  ػ 

                                                                                                           

، وقاؿ الترمذي : ىذا حديث حسف صحيح غريب ، وأخرجػو ابػف حبػاف فػأ صػحيحو  3712ح
 . عنو أيًضا  6974ح 430/  15جػ

ولػيس  6973، وابف حبػاف فػأ صػحيحو عنػو أيًضػا ح 3752أخرجو البخاري فأ صحيحو ح( 1)
 . ػ "  فييما قولػو : " الحسيف كاف أشبييما برسوؿ اهلل ػ 

، وقػػاؿ  4153أخرجػػو الترمػػذي فػػأ سػػننو بػػاب مناقػػب الحسػػف والحسػػيف عمييمػػا السػػالـ ح( 2)
 /3الترمذي : ىذا حديث حسػف غريػب ال نعرفػو إال مػف ىػذا الوجػو ، والحػاكـ فػأ مسػتدركو جػػ

 . وقاؿ : صحيح اإلسناد ولـ يخرجاه   4794ح 186
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وعف عاهشة ػ رضأ اهلل عنيا ػ فأ قصة تحري الناس بيداياىـ يػـو عاهشػة 
ػ ألـ سممة : ال تؤذيني فأ عاهشة فإف الوحي لػـ يػأتيني وأنػا فػأ ثػوب  ػ  أنو قاؿ

، وقػاؿ لفاطمػة ػ  (1)إمرأة إال عاهشة ، قالت : أتوب إلػأ اهلل مػف أذاؾ يػا رسػوؿ اهلل 
،  (2)رضأ اهلل عنيا ػ : يػا بنيػة أال تحبػيف مػا أحػب قالػت بمػأ ، قػاؿ : فػأحبي ىػذه 

ػ مػا غػرت عمػأ خديجػة ومػا  ان النبػي ػ وعنيػا قالػت مػا غػرت عمػأ أحػد مػف نسػ
رأيتيػػا ولكػػف كػػاف يكثػػر ذكرىػػا وربمػػا ذبػػح الشػػاة ثػػـ يقطعيػػا أعضػػان ثػػـ يبيعيػػا فػػأ 
صدايؽ خديجة فربما قمت لو كأف لـ يكف فأ الدنيا امرأة إال خديجػة ، فيقػوؿ : إنيػا 

 . (3)كانت وكانت ، وكاف لأ منيا ولد 

 (4)ػ العباس مني وأنا منو.  وعف ابف عباس قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل ػ 

أحبػوا اهلل تعػالأ لمػا يغػذوكـ بػو مػف  (5)ػ  وعنػو قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ اهلل ػ 
ػػب اهلل وأحب ػػوا أىػػؿ بيتػػي لحب ػػي  ، وعػػف أبػػي ذر قػػاؿ : وىػػو آخػػذ  نعمػػو وأحب ػػوني لح 

                                           

وقػاؿ ىػذا حػديث حسػف  4253، والترمذي فأ سننو ح 2581أخرجو البخاري فأ صحيحو ح( 1)
 . غريب 

 . دوف قولػو ) فأحبي ىذه (  2581أخرجو البخاري فأ صحيحو عف عاهشة ح( 2)
لبخػػػاري فػػػأ صػػػحيحو حػػػديث صػػػحيح أخرجػػػو الشػػػيخاف البخػػػاري ومسػػػمـ فػػػأ صػػػحيحييما ، ا( 3)

 .  6433،  6431،  6430، ومسمـ فأ صحيحو فأ عدة مواضف ح 3817ح
، وقػاؿ ىػذا حػديث  4126أخرجػو الترمػذي فػأ سػننو فػأ مناقػب العبػاس بػف عبػد المطمػب ح( 4)

حسف صحيح غريب ال نعرفو إال مف حديث إسػراهيؿ عػف ابػف عبػاس ، وأخرجػو أيًضػا النسػاهي 
وقػػاؿ صػػحيح  5411ح 367/ 3الحػػاكـ فػػأ مسػػتدركو جػػػػ بيػػروت ، و  4789فػػأ سػػننو ح

 . اإلسناد ولـ يخرجاه ووافقو الذىبي 
عػف ابػف عبػاس ػ رضػأ  4158ػ ح أخرجو الترمذي فأ سننو فأ مناقب أىؿ بيت النبػي ػ ( 5)

وقػاؿ ىػذا حػديث  4716اهلل عنيما ػ وقاؿ ىذا حديث حسف غريػب ، والحػاكـ فػأ المسػتدرؾ ح
 . جاه ، ووافقو الذىبي صحيح اإلسناد ولـ يخر 
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: إال إف  مثػؿ أىػؿ بيتػي فػيكـ مثػؿ سػفينة  (1)ػ يقػوؿ  بباب الكعبة سمعت النبػي ػ 
 (2)د هلل . ػـ تعريب الرسالة والحمتركبيا نجأ ومف تخمؼ عنيا ىمؾ  ، نوح مف 

عفأ اهلل عنو مف عجيب ما وقف لي أنو باحثني رجؿ  (3)قاه اىعثذ اىضعٍف 
يميؿ إلأ الشيعة فقاؿ : ماذا تقوؿ فأ اإلماـ جعفر الصادؽ ػ رضػأ اهلل عنػو ػ أكػاف 

سنة ، يقبؿ قولػو ويصح تقميػده ، أـ عالمًا عداًل مجتيًدا رضيًا روى عنو أهمة أىؿ ال
رضػًيا روى عنػو أهمػة أىػؿ مجتيػًدا  (4) اًل لـ يكػف كػذلؾ ، قمػت : نعػـ كػاف عالًمػا عػد

و كبار الصوفية واستفادوا منػو ، وكػاف فػأ الدرجػة بالسنة ، وحمموا عنو العمـ وصح
و فإنػو ذىب لػمػالعميا مف ىذه األمور الشؾ فأ ذلؾ عندنا ، قاؿ : فمػـ ال تقمػده وال ت

 :أفضؿ مف ساهر األهمة المجتيديف لوجييف 

ػ أوصيكـ بكتاب اهلل وعترتػي  : أنو مف أىؿ البيت ، وقاؿ النبي ػ أؼذَٕا 
ذا كاف بعض الشافعية استدؿ عمأ وجػوب تقميػد الشػافعي بقولػػو ػ عميػو  أىؿ بيتي وا 

 .بذلؾ ػ أولأ  الصالة والسالـ ػ األهمة مف قريش فيذا الذى ىو فمذة كبده ػ 

: أنػو لػـ يختمػؼ فيػو أحػد مػف الفػرؽ ، وأمػا سػاهر األهمػة فػأثبتيـ  ٗاىصاًّ

                                           

مػف حػديث أبػي ذر ػ رضػأ اهلل عنػو ػ ، وقػاؿ : ىػذا  3312أخرجػو الحػاكـ فػأ المسػتدرؾ ح( 1)
حديث صحيح عمأ شرط البخاري ومسمـ ولـ يخرجاه ، وتعقبو الذىبي بقولػو : مفضؿ خرَّج لػو 

البػزار بإسػناد الترمذي فقط ، ضعفوه ، وأورده البوصػيري فػأ اتحػاؼ الخيػرة وعػزاه ألبػي يعمػي و 
 29، ح 186، وأخرجو السخاوي فػأ الُبمػدانيات وقػاؿ ىػذا حػديث حسػف ص 6729ضعيؼ ح

 . ط دار العطان 
يفيـ مف ىذه العبارة أف ىذه الرسػالة كتبػت أواًل بمغػة غيػر العربيػة )وىػي الفارسػية( ثػـ نقميػا ( 2)

 . الكاتب محمد العاشؽ إلأ المغة العربية 
 . محمد العاشؽ ، ومف ىنا يكمؿ ىو المقدمة السنية إلأ نيايتيا  يقصد نفسو أي الكاتب( 3)
 .  ما أثبتناهىكذا وردت ، والصواب " عدؿ"  ( 4)
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ة أحػؽ ممػف أصحابيـ وطعف فييـ الشيعة والزيدية والػذى لػـ يختمػؼ فيػو أىػؿ القبمػ
 اختمفوا فيو بالضرورة .

لو ألنو لـ تثبت أقوالو عندي مف طريؽ نقؿ : إنما ال أقمده وال أتمذىب قيد 
ب إليو مف المذىب إنما رواه الشيعة وىـ كفرة أو فسػقة لسػب يـ صحيح ، والذى ينس

الصحابة ػ رضػأ اهلل عػنيـ ػ ، وىػذا جػرح عظػيـ أسػقط عػدالتيـ ، ورفػف األمػف عػف 
رواتيـ ، وألف ىػذا الػذى ينسػب إليػو يخػالؼ األحاديػث الصػحيحة التػأ وصػمت إلينػا 

السػػونو ويعظمونػػو مػػف الثقػػات ، ولػػو كػػاف لػػو مػػذىب لنقمػػو أهمتنػػا ألنيػػـ كػػانوا يج
 ويأخذوف عنو . 

 ) ٍسأىح (
قاؿ : ال شبية أف أصحاب أبي حنيفة ىـ الذيف اعتنوا بتدويف مذىبو وجمف 
أقوالػو ، وأصحاب الشافعي ومالؾ ساكتوف غػافموف مػف اعتػرافيـ فػأ الجممػة بفضػؿ 
 ، أبي حنيفة وبكونو مجتيًدا ، وىكذا لكؿ إماـ مجتيد أصحاب اعتنوا بتدويف مذىبػو

إنما يوجد مذىبو عندىـ دوف غيرىـ ، وال يقدح ذلؾ فأ اتصػاؿ تمػؾ األقػواؿ وصػحة 
ذا تتبعنا ىذه المذاىب المدونػة  فمػيس منيػا مػذىب إالَّ وخػالؼ بعضػو نقميا عنو ، وا 

األحاديث الصحيحة كأبي حنيفػة ال يقػوؿ برفػف اليػديف عنػد الركػوع والرفػف منػو ، وال 
طػػب ، وال بنصػػاب زكػػاة الحبػػوب وكونيػػا بخمسػػة بػػالركعتيف يػػـو الجمعػػة واإلمػػاـ يخ

أوسػػؽ ، وال بخيػػار المجمػػس مػػف صػػحة األحاديػػث فػػأ كػػؿ ذلػػؾ ، وكػػذلؾ كػػؿ إمػػاـ 
ومجتيػػد وأمثػػاؿ ىػػذه الصػػور أكثػػر مػػف أف تحصػػأ ، وفػػأ الشػػيعة عب ػػاد متورعػػوف 

محتػػاطوف فػػأ الروايػػة وقػػد عػػرؼ مػػف مػػذىب البخػػاري أنػػو يأخػػذ بقػػوؿ  (1)صػػادقوف 
ف كاف   متأو اًل فأ البدعػة .الصدوؽ وا 

ثػػـ الفرقػػة الناجيػػة كيػػؼ تتعػػيف وكػػؿ يػػدعأ أنػػو ىػػو النػػاجي ، ألف مػػا عميػػو 
                                           

 . ىذا كالـ المتحدث الشيعي ( 1)
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ػ وىو الظاىر المتبادر والمتعي ف عند التحقيػؽ أو بعػده  الصحابة فأ زماف النبي ػ 
 ،ػ اختالًفػا عظيًمػا حتػأ آؿ األمػر إلػأ القتػاؿ وىػو باطػؿ ألنيػـ قػد اختمفػوا بعػده ػ 

ػ ليحر ضػنا  واحد يقتفيو اإلنساف ويعتمد عميو، وما كاف النبي ػ  وليس بعده شين
ة أحد الجانبيف وبطالف ا خر ، فػال يعمأ شين مشتبو ، والبد فأ االختالؼ مف حق

ذا ثبػػت أف المػػراد ممػػا عميػػو الصػػحابة فػػأ  (1)يكػػوف حينهػػذ كممػػا عميػػو أصػػحابي  ، وا 
نيػـ قػد أد ى إلػييـ أهمػتيـ أمػر فالشيعة يػدعوف أنيػـ عمػأ ذلػؾ وأػ  زماف النبي ػ 

، وأىػؿ السػنة يػدعوف أنيػـ عمػأ ذلػؾ وقػد أدى  شػينػ خالًصا ال يشوبو  النبي ػ 
ػ إلأ التابعيف ، ثـ أدى التابعوف ما عميو الصحابة إلػييـ ،  الصحابة أمر النبي ػ 

ثـ إذا أنصفنا عممنا أف الشيعة أصدؽ الفػريقيف وأقواىمػا حجػة ألنيػـ يػأتوف بشػين 
لـ يختمؼ فييـ الناس ال الشيعة وال أىػؿ  ، حد ال يكذب بعضو بعضا مف قبؿ أهمةوا

ولػـ يزالػوف معتػرفيف بعظػـ محميػـ فػأ العمػـ مثػؿ عمػي ػ كػـر اهلل وجيػو ػ  ، السػنة
واإلمػاـ محمػد البػاقر واإلمػاـ جعفػر الصػادؽ ػ رضػأ اهلل عنيمػا ػ ، وأمػا أىػؿ السػنة 

ون مػف مػس ػتقػوؿ طاهفػة يجػب الوضػ ، ًضػافيأتوف بأشيان مختمفة يكذب بعضػيا بع
وتقوؿ طاهفة ال يجب الوضػون منيمػا وكػؿ يسػتند مذىبػو إلػأ ، اإلمراة  سالذكر ولم

نػػو لػػيس  بعػػض الصػػحابة ويقػػوؿ أنػػو أدى إلينػػا مػػف أمػػر النبػػي ػ  ػ كػػذا وكػػذا وا 
نو عميو العمؿ ، والبد أف أحد األمػريف صػادؽ وا خػر كػاذب ، ومػا جعمػو  بمنسوخ وا 

مػف شػرح العقاهػد مػف قػرايف تعيػيف الفرقػة التاجيػة مػف أف سػياؽ  (2)ؿ الدواني الجال 
ػ وآثار الصحابة فقط  الحديث يدؿ عمأ أف ىذه الفرقة متتبعة لحديث رسوؿ اهلل ػ 

                                           

 . المقصود مف العبارة : أف البعض عمأ صواب والبعض عمأ خطأ  (1)
ـ ، فػأ دواف وسػػكف 1427ىػػ / 830ىػو جػالؿ الػديف محمػد بػف أسػعد الصػديقي الشػافعي ولػد سػنة ( 2)

مدينة شيراز وولأ قضان بالد فارس ، كاف رحمو اهلل فقيًيػا شػافعًيا متكمًمػا ، ومفسػًرا  ولػو الكثيػر مػف 
ـ، ودفػػف قريًبػػا مػػف قريػػة دواف  1522ىػػػ / 928الكتػػب أشػػيرىا شػػرح العقاهػػد العضػػدية ، وتػػوفأ سػػنة 

  . 127ػ  126/  3عمر رضا كحالػة : معجـ المؤلفيف ، جػ
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وليس أحد كذلؾ إاًل أىؿ السنة ، فإف الشيعة إنما يتبعوف أحاديث أهمتيـ زعًما منيـ 
ألنػو لػيس أحػد مػف أىػؿ المػذاىب ال يتتبػف  أنيـ معصوموف مف الخطأ فميس شئ ،

ػ يخػالؼ مػذىب  حػديث صػحيح عػف النبػي ػ نصػوص أهمتػو حتػأ لػو ورد عميػو 
متبوعو ألصر عمأ تقميده ، ولـ يمتفت إلأ الحديث ، وقػد اشػتير عػف مالػؾ ػ رحمػو 
اهلل ػ أنػػو ال يعمػػؿ باألحاديػػث الصػػحيحة إذا اتفػػؽ الفقيػػان السػػبعة عمػػأ خالفيػػا ، 

ى الشافعية والحنفية فػأ الفػروع واألشػاعرة والماتريديػة فػأ األصػوؿ ، إنمػا وكذلؾ نر 
يأخػػػذوف بػػػأقواؿ أهمػػػتيـ ويشػػػتغموف بػػػالتخريج عمػػػأ نصػػػوص أصػػػحابيـ ال يبػػػالوف 

ؼ مذىبيـ قدحوا فأ إسناده يخال (1)بمخالفة الحديث وال بموافقتو ، فإف وجدوا )ما( 
ل ظيػر ليػـ وجػو أوجػب العػدوؿ  الأعمػـ منػا فػوه ولو تػأوياًل بعيػًدا وقػالوا أهمتنػا أو أو 

 عنو فميس لنا أف نأخذ بو ، وال تفعؿ الشيعة أكثر مف ذلؾ .

 ،: يػػا ىػػذا لقػػد أعمػػاؾ اليػػوى فصػػرت ال تميػػز بػػيف الغػػث والسػػميف (2)قيــد 
بيف قولنا لنقؿ أهمتنا أف لػو مػذىًبا مسػتًقال يخػالؼ أال تميز ، والباطؿ والحؽ المبيف 

وبػػيف أف ينقػػؿ أهمتنػػا تفاصػػيؿ مذىبػػو  ،ا وكػػذا مػػف المسػػاهؿمػػذىب الجميػػور فػػأ كػػذ
ف لػـ ينقمػػوا تفاصػيؿ مػذىب أبػي حنيفػة ولػػـ  ويعتنػوا بتدوينػو ، فأصػحاب الشػافعي وا 
يعتنوا بتدوينو لكنيـ ذكػروا أف ألبػي حنيفػة مػذىًبا مسػتقاًل يجػوز تقميػده يوافػؽ أىػؿ 

يػػذكر أهمتنػػا أف لإلمػػاـ ، ولػػـ  (3)لة أالكوفػػة ويخػػالؼ أىػػؿ الحجػػاز فػػأ كػػذا وكػػذا مسػػ
جعفػػر الصػػادؽ مػػذىًبا كػػذلؾ ، نعػػـ خمػػص إلينػػا أنػػو كػػاف مػػف أىػػؿ المدينػػة يػػذىب 
مػػذىبيـ فػػأ أكثػػر األمػػور ، وىػػذا المػػذىب فيػػو مػػف اإلفػػراط والتفػػريط مػػاال يحصػػيو 
المحصػػي وال يحصػػؿ معػػو الظػػف أنػػو مػػذىب أىػػؿ البيػػت ، أال تعقػػؿ مػػاذا فػػأ المتعػػة 

                                           

 . ساقطة مف األصؿ أضفناىا ليستقيـ الكالـ ( 1)
 . رد الشيخ محمد العاشؽ ( 2)
 .  ما أثبتناهىكذا فأ األصؿ والصواب " مسهمة"  (3)
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ناعػة ، قولؾ إذا تتبعنا ىذه المذاىب ... إلخ ، اعمػـ أف وتحميؿ فرج الجارية مف الش
أحاديث ظيرت فأ الصػدر األوؿ ، واتفقػت الصػحابة ػ األحاديث عمأ قسميف : منيا 

رضأ اهلل عنيـ ػ والتابعوف عمأ روايتيا والعمػؿ بيػا ، ومنيػا أحاديػث لػـ تظيػر فػأ 
مػػؿ بيػػا ؛ فمػػنيـ مػػف الصػػدر األوؿ ولػػـ تتفػػؽ الصػػحابة والتػػابعوف عمػػأ روايتيػػا والع

بمغػػو الحػػديث وعمػػؿ بظػػاىره ، ومػػنيـ مػػف بمغػػو وأولػػو بمػػا يػػرى مػػف التأويػػؿ لػػداعأ 
نمػا أعنػي أف مػذىب الشػيعة يخػالؼ فػأ  حصؿ عنده ، ومنيـ مف لـ يبمغو رأًسا ، وا 

ػ نحػػو مػػف  ػػػ           كثيػػر مػػف المسػػاهؿ لمقسػػـ األوؿ ، فإنػػو روى عػػف النبػػي 
إنكػػـ سػػتروف ربكػػـ ، وظيػػر ىػػذا الحػػديث وقػػاؿ بػػو أىػػؿ سػػبعيف صػػحابًيا أنػػو قػػاؿ : 

ػ  ػػ           الصدر األوؿ والشػيعة ال يقولػوف بالرؤيػة ، وكػذلؾ روى عػف النبػي 
أحاديث كثيرة فأ فضاهؿ الخمفان الثالثة وساهر الصحابة ػ رضػأ اهلل عػنيـ ػ والمنػف 

معنأ ، والشيعة عف سبيـ بطرؽ متعددة ، وألفاظ متقاربة حتأ صارت مف المتواتر 
ػ قريب مف عشريف صحابًيا منيـ عمي ػ  ال يقولوف بذلؾ ، وروى صفة وضونه ػ 

رضأ اهلل عنو ػ بطرؽ كثيرة ، فإنو روى عنو منيا طريؽ محمد الباقر عف أبيو عف 
جده الحسيف بف عمي ػ رضأ اهلل عنيـ ػ  وىي موجودة عند النسػاهي ػ فيمػا أحفػظ ػ 

لػػرجميف والشػػيعة ال يقولػػوف بػػػو ، وقػػد ظيػػر لنػػا مػػف ىػػذه فكميػػـ اتفقػػوا عمػػأ غسػػؿ ا
، بيينػاالطػرؽ أف ىػذا المػذىب مفتػرى عمػأ جعفػر الصػادؽ ػ رضػأ اهلل عنػو ػ طيػورًا 

 .ػ  فإنو ما كاف ليدع ما رواه عف آباهو عف النبي ػ 

وروى مسػح الخفػيف جماعػات مػف الصػحابة مػنيـ عمػي ػ رضػأ اهلل عنػو ػ 
مػنيـ عمػي ، وروى النيي عف المتعة جماعات مف الصحابة  والشيعة ال يقولوف بػو

ػ رضأ اهلل عنيـ ػ والشيعة يقولوف بيػا ، ثـ إنا تتبعنا أحاديػث أىػؿ البيػت مرفوعيػا 
ال يخمػو  ، صػحيحة األسػانيد، كثيػرة العػدد  (1)وموقفيا مما رواه ثقاتنا فوجدنا )ىػا( 

                                           

 . ساقطة مف األصؿ أضفناىا لتماـ المعنأ ( 1)
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وىي تخػالؼ ىػذا المػذىب ، ىـ باب مف أبواب الفقو والسي ر إال وفيو شئ مروي عند
فكاف ىذا أقوى شاىد عمأ كونو مفترًيا ، أمػا عممػان أىػؿ السػنة فػإنيـ مػا  ،المفترى

 خالفوا قط أمثاؿ ىذه األحاديث .

ليـ اختالؼ فأ القسـ الثاني واعتمادىـ عمأ افتان مفتي الصػحابة ػ :  ّعٌ
ـ اقتػػديتـ اىتػػديتـ ، والصػػحابة كميػػـ كػػالنجـو بػػأيي (1)اهيـ يػػرضػػأ اهلل عػػنيـ ػ وفق

ف أخطأ أجر واختالفيـ رحمػة   .ولممجتيد إف أصاب أجراف وا 

وفأ الشيعة قـو صادقوف ؛ قمت : يمكف أف يكوف فػييـ الصػادقوف  :  ق٘ىل 
والكذوب قد يصدؽ ، ولكن ػا لمػا رأينػا تعصػبيـ لمػذىبيـ ودعػوتيـ إليػو ارتفػف األمػاف 

ز  (2)ييػػًدا السػػيم ا فيمػػا يكػػوف تأعػػف روايػػتيـ  لمػػذىبيـ ، وال نسػػمـ أف البخػػاري يجػػو 
الروايػػة عػػف المبتػػدعيف فيمػػا يػػدعوف إليػػو أو تفػػردوا بػػو ، ولػػو ثبػػت شػػين مػػف ذلػػؾ 
فإنما ىو إذا روى ذو بدعة مف قـو مف أىؿ العدؿ أو لـ يكف داعًيا إلأ مذىبو كيؼ 

ة  قولػؾ ال ومف األمر المتفؽ عميو أف رواية المبتدع ال تقبؿ إذا كاف داعيًا إلأ بدعػ
ال يخمو إمَّا أف يراد ... إلخ قمت بؿ الظاىر المتبػادر أف يػراد مػا عميػو الصػحابة فػأ 

ػ وبعػده جميًعػا ، واخػتالفيـ ال يضػر ألنػو فػأ أمػور االجتيػاد فييػا  زمػاف النبػي ػ 
واألقواؿ المختمفة فيمػا ىنالػؾ إمػا حقػة جميعيػا أو بعضػيا صػواب وبعضػيا  ، مساغ

جتياد وكذا مقمد ، وأما الفتف فقد ظيرت الدالهؿ عمػأ حقيَّػة خطأ صاحبو معذور باال
ذا كاف األمر كذلؾ فأىؿ السنة ىػـ الػذيف  المحؽ وخطأ المخطئ ولـ يبؽ التباس ، وا 

 ف الشيعة . يصدؽ عمييـ أنيـ ما عميو وأصحابي دو

ثـ إذا أنصفنا...إلخ ، ليس فأ محمو بؿ مف أنصؼ عمـ أف الشػيعة  :ق٘ىل 

                                           

 .  والصواب ما أثبتناه، في النص ىكذا وردت "  وفقاهيـ" (1)
 .  النص والصواب ما أثبتناهىكذا وردت فأ  "تاهييًدا"  (2)
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ا ليػـ ػػ فمػ أعػاذىـ اهلل عػف ذلػؾ ػ بعػد النبػي ػ  ثػر الصػحابة ارتػدوا ػيقولوف أف أك
 ؟ وأيف ىـ عما عميو الصحابة  ؟ والصحابة

ثـ اختالفيـ فأ الروايات ليس تكذيًبا بؿ الجميف صادقوف والكؿ سنة بمنزلة 
قرانة القرآف عمأ سبعة أحرؼ توسعة مف اهلل عمأ ىذه األمة دؿ عمأ ىذه التوسعة 

لػـ  فػ مف أخر صالة العصر حتأ وصػؿ إلػأ بنػي قريظػة ومػ يؼ النبي ػ عدـ تعن
قولػو لمف صمأ متيمم ا ثـ وجد المان فأعاد لػؾ األجػر مػرتيف ، وقولػػو لمػف ، و يؤخر

ررة  َنلَررى  لػػـ يعػػد أصػػبت السػػنة ، وقولػػػو تعػػالأ :  ََ َِ َُكَهررا قَا ُت َْكن َ رر  ل ونَررة  َوون َُر ََررا َقَأتنررُتل 
َِ الل  ِ ُوُصكِلَها َِِبإِ  والروايات عف أهمة  ، إلأ غير ذلؾ مما ال يحصأ مف الدالهؿ  (1) ذن

أىؿ البيت ػ رضأ اهلل عنيـ ػ فأ كتب كثيرة جًدا بحيػث لػو جمعيػا أحػد بانفرادىػا لػـ 
ونحف قػاهموف بيػا إال  أف الروايػات المفتريػات التػأ  ، يكف بأقؿ مما جمعتـ فأ كتبكـ
ىػػذا بضػػاهرنا ، أال تػػروف أنكػػـ ال تقولػػوف بالروايػػات  تفػػردتـ بيػػا ال نقػػوؿ بيػػا ولػػيس

 التأ تفردنا بيػا . 

ا جعمو الدواني ... إلخ ، قمت : ىذا تدليس منكـ فػإف الشػيعة ال ػوم ل :ـق٘ى
يقولػػوف بالمػػذىب ألف حقيقتػػػو جمػػف المسػػػتنبطات مػػف الكتػػػاب والسػػنة وال تقولػػػوف 

حًيا باطنًيا فػأيف ىػذا المػذىب مػف باالستنباط بؿ تقولوف كاف اهلل يوحي إلأ األهمة و 
ػ وأثػار الصػحابة ػ رضػأ اهلل عػنيـ ػ بخػالؼ مػذاىبنا المدونػة  حديث رسوؿ اهلل ػ 

فإنيا جميعيػا متفقػة عمػأ أصػؿ واحػد وىػو تتبػف األحاديػث واألثػار واالسػتنباط منيػا 
 ، فػأ صػحة الحػديث عنػدهومف لـ يقؿ بحديث أو أثر فمقياـ قادح  ، والقياس عمييا

كونو محكًما معمواًل بو ، ثـ ال عبرة بالعواـ المقمديف إذ لػيس ليػـ منصػب البحػث  أو
ػ إذا وضػح ، وكػـ ألبػي  والتفتػيش ، وأمػا العممػان فيػـ عمػأ حػديث رسػوؿ اهلل ػ 

                                           

 . 5سورة الحشر ، آية  (1)



 

  

 

 
 لإلماـ شاه ولي اهلل الدىموي بتعقيب الشيخ محمد العاشؽ " دراسة وتحقيؽ " يػةاالنتصار لمفرقة السن فيالمقدمة السنيػة 

 

3723 

حنيفػة والشػافعي ػ رحميمػا اهلل تعػالأ ػ مػف نػص  عمػأ أنػو إذا خالفػت أقوالنػا حػديث 
ػ وذلػؾ مػذىبنا ، فممػا أجبتػو بيػذه  بقوؿ النبي ػ  ػ فاتركوا أقوالنا وخذوا النبي ػ 

د فػأ نفسػو لمنػاظرتي مػف  األجوبة بيت ولػـ يسػتطف أف يػرد شػيهًا عمػأ أنػو كػاف ذو 
نما قمت ما قمت بديية والحمد هلل رب العالميف.  مدة مديدة ، وا 

أصػؿ قواعػد الشػيعة وأـ مسػاهميـ  ػ  عفػأ اهلل عنػوػ  (1) قاه اىعثذ اىضعٍف
فإنيـ ال يكفروف الصػحابة ػ رضػأ اهلل عػنيـ ػ إال زعًمػا مػنيـ أنيػـ ، مامة مسألة اإل

، وال خػػالفوا اإلمػػاـ الحػػؽ ، وال يطعنػػوف فػػييـ إالَّ إيضػػاًحا لعػػدـ اسػػتحقاقيـ اإلمامػػة 
يخػػالفوف القػػروف المشػػيود ليػػا بػػالخير فػػأ مثػػؿ الرؤيػػة والمتعػػة ومسػػح الػػرجميف إال 

مف مواضف الخػالؼ كمػا ال يخفػأ ، فػال يتػأتأ متمسكيف بأقواؿ األهمة إلأ غير ذلؾ 
نقض مذىبيـ إال  بقمف ىذا األصػؿ ، وىػدـ ىػذا البنػان قػالوا : اإلمامػة رياسػة عامػة 

ػ ، وشػرط اإلمػاـ أف يكػوف معصػوًما عالًمػا  فػأ الػديف والػدنيا نيابػة عػف النبػي ػ 
زيػػف بجميػػف األحكػػاـ مفتػػرض الطاعػػة ، أقػػوؿ ىػػذا التعريػػؼ يػػدافف قػػوليـ بإمامػػة 

العابديف ومف بعده ػ رضأ اهلل عنيـ ػ إذ لـ يوجد فييـ رياسة عامة فأ الدنيا اتفاًقػا 
ف  ، فأما أف يكوف المراد فأ التعريؼ استحقاؽ ىذه الرياسة وثبوتيا فأ حكـ اهلل  وا 
لـ يتحقؽ فػأ الخػارج بالفعػؿ لمنػف مػانف ؛ فقػوليـ رياسػة فػأ الػدنيا مػأوؿ  وقػوليـ 

يسػتحقوف ـ ىره ، أو يكوف المراد مف قوليـ بإمامة ىػؤالن أنيػبإمامة ىؤالن عمأ ظا
ف لػػـ يتصػػفوا بػػو بالفعػػؿ فقػػوليـ  ، جميػػف الري اسػػتيف المػػأخوذتيف فػػأ حػػد اإلمامػػة وا 

وعمػأ كػؿ تقػدير البػد مػف   ،بإمامة ىؤالن مأوؿ وقوليـ رياسة فأ الدنيا عمأ ظاىره
ؼ والمطؼ واجب عميػو عقػاًل َمحؿ قالوا : نصب اإلماـ واجب عمأ اهلل تعالأ ألنو لط

،  (2)اهلل لطيػػؼ بعبػػاده إذ تركػػو مػػف القػػادر المختػػار نقػػص ، وشػػرًعا لقولػػػو تعػػالأ : 
                                           

 . يقصد الشيخ / محمد العاشؽ نفسو  (1)
 .  19سورة الشورى ، آية " اهلل لطيؼ بعبادة يرزؽ مف يشان وىو القوي العزيز "   (2)
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ػ ، وال يتـ إال ببياف المكمؼ بو  وألف التكميؼ بالفراهف ال جـر باؽ بعد رسوؿ اهلل ػ 
 (3)والخػارجأ (2)والقػدرى  (1)وال يحصؿ البياف بمحض الكتػاب والسػنة ، ألف المرجػأ 

ا  وال يتضػػح ػوجميػػف أىػػؿ األىػػوان يتمسػػكوف بيمػػا ويػػدافف بعضػػيـ بعًضػػا بمدلوليمػػ
ة حتػأ يقػوؿ ػالمحؽ ، فالبد مف نصب معصـو عالـ بجميػف األحكػاـ مفتػرض الطاعػ

يػػرد              ، وال يكػػوف ألحػػد أف  (4)لة أالحػػؽ وال يخطػػئ ، وال يعجػػز فػػأ مسػػ
                 صػػػػػابة ، وألنػػػػػا عرفنػػػػػا مػػػػػف سػػػػػنة اهلل أنػػػػػو النػػػػػزاع وتتحقػػػػػؽ اإلعميػػػػػو فينقطػػػػػف 

َكاسُ  ال يفو ض شين إلأ اختيار العبػاد قػاؿ :  ََ ِس الس ر َْ ََُهلن َلَدَسر رَكا  َولَرِك اُر بَرَ  الَقر   َوهن
ػ أف ال يترؾ ما يحتاجوف إليو مبيما حتأ عمميػـ  سيرة نبيو ػ  ومف  (5) َواأَلرنضُ 

، فاإلمامة التأ بيا صالح معاشيـ  (6)لكـ بمنزلة الوالد لمولد الخرنة وقاؿ : إنما أنا 

                                           

: المرجأ نسبة إلأ فرقة المرجهة ، واإلرجان عمأ معنيػيف : أحػدىما بمعنػأ التػأخير ، والثػاني (1)
إعطػػان الرجػػان ، وىػػـ أربعػػة أصػػناؼ : مرجهػػة الخػػوارج ، ومرجهػػة القدريػػة ، ومرجهػػة الجبريػػة  

  . 1/139والمرجهة الخالصة . الشيرستاني : الممؿ والنحؿ ، جػ
القػػدرى : نسػػبة إلػػأ فرقػػة القدريػػة وىػػـ : القدريػػة : لقػػب مػػف ألقػػاب المعتزلػػة ، وقيػػؿ إف أىػػؿ  (2)

بوف إلػأ أف النػاس ىػـ الػذيف يقػدروف أعمػاليـ وأف اهلل تعػالأ السنة سموىـ قدرية ألنيػـ يػذى
ليس لو فييا صنف وال تقدير . صالح أبو السػعود : الفػرؽ والجماعػات والمػذاىب اإلسػالمية ، 

 .  153ص
الخارجي نسبة إلأ فرقة الخوارج وىـ : كؿ مف خرج عمأ اإلمػاـ الحػؽ الػذى اتفقػت الجماعػة  (3)

كػػاف الخػػروج أيػػاـ الصػػحابة عمػػأ األهمػػة الراشػػديف أو كػػاف بعػػدىـ عميػػو يسػػمأ خارجًيػػا سػػوان أ
عمأ التػابعيف بإحسػاف واألهمػة فػأ كػؿ زمػاف ، والمقصػود ىنػا الػذيف خرجػوا عمػأ اإلمػاـ عمػي 

 .  114/  1ممف كانوا معو فأ حرب صفيف . الشيرستاني : الممؿ والنحؿ جػ
 .  هما أثبتناىكذا وردت فأ األصؿ ، والصواب "  مسهمة" (4)
 .  71سورة المؤمنوف ، آية  (5)
 .  8أخرجو أبو داوود فأ سننو عف أبي ىريرة ح( 6)
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بيانيا فعممنػا يقيًنػا أن ػو حكػـ بنصػب  (1)ؿ مومعادىـ أولأ بأف ال تفو ض إلييـ وال يي
 ػ بي ف اإلماـ بعده وفرض طاعتو .  اإلماـ ال محالة ، وأف النبي ػ 

: ال يجب عميو شين قولكـ نصب اإلماـ واجب عمأ اهلل تعالأ ، قمنا  أق٘ه :
 :  َُ َت ا يَردن  َ َنُل َن ََ  َل ُيسن نَُلك  .   (2) َوُهلن ُيسن

أنػػو تقريػػب ليػػـ إلػػأ الخيػػر ، قمنػػا : كػػـ مػػف : لطػػؼ ... إلػػأ آخػػره ، قــ٘ىنٌ 
تقريب ليس بموجود كنصب اإلماـ وتسميطو عمأ الناس الذى ال يحصؿ فايدة نصبو 

 مػػػػػػػػػييـ ال لطػػػػػػػػػؼ إال بػػػػػػػػػو ، بػػػػػػػػػؿ لقػػػػػػػػػوؿ نصػػػػػػػػػب اإلمػػػػػػػػػاـ بدونػػػػػػػػػو وبػػػػػػػػػاؿ ع
، فإف فرقتـ بيف المطفػيف أوجبػتـ أحػدىما دوف ا خػر ، قمنػا : ال يػتـ اسػتداللكـ بيـ 
 . (3)وتبينوا أنو مف القسـ الواجب دونو خرط القتاد  ، نوا مواقف كؿ منياعيي حتأ تُ 

: وتركو مف القادر المختار نقص قمنا : ىذا جاٍر بعينػو فػأ الجػاهف  ٗق٘ىنٌ 
يض ال يشفأ ، واهلل قادر عمأ سد خمة ىذا ودالة مرض ذلؾ ، وفأ ال يطعـ ، والمر 

تػػرؾ بعػػث األنبيػػان فػػأ زمػػف الفتػػرة وفػػأ تػػرؾ تسػػميط اإلمػػاـ عمػػي النػػاس ، فمػػا ىػػو 
 .جوابكـ ، فيو جوابنا 

واهلل لطيؼ بعباده قمنا : قد لطؼ بيػـ بسػالمة جػوارحيـ وحواسػيـ  ق٘ىنٌ : 
رساؿ األنبيان إلييـ وأنزاؿوعقوليـ  الكتب عمييـ ، أمػا جميػف أنػواع المطػؼ بحيػث  وا 

ال يثنيو منيا نصب اإلماـ فال داللػة عميػو ، واسػتداللكـ عمػأ لطػؼ خػاص بمػا يػدؿ 

                                           

  .  وردت في النص والصواب ما أثبتناه كذا"ى وال يميؿ" (1)
 .  32سورة األنبيان ، آية ( 2)
المقصود : القتاد ىو نبات صمب لو شوؾ كاإلبر مف الفصػيمة القرنيػة ، ومنػو يسػتخرج أجػود ( 3)

مغ ، وفأ المثؿ " مف دونو خرط القتاد " يضرب لمشئ ال يناؿ إال بمشقة عظيمة . المعجـ الص
 .  490الوجيز ، ص
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 .كمية خبط وأى  خبط عمأ ثبوت مطمؽ المطؼ مف غير 
: ال يتـ إال ببياف المكمؼ بػو ... إلخ ، قمنا : إف أردتـ البياف الذى ال ق٘ىنٌ 

وال يبقػػأ معػػو خفػػان أصػػاًل ، فنصػػب اإلمػػاـ أيًضػػا ال يفيػػد ىػػذا يتطػػرؽ إليػػو شػػبية ، 
البياف مالـ يكف ظاىرًا مسمًطا إذ عند عػدـ ظيػوره يتطػرؽ الشػبيات فػأ تعيينػو كمػا 
وقػػف عنػػدكـ حتػػأ اختمفػػتـ اختالًفػػا ال يرجػػأ االتفػػاؽ بعػػده ، بػػؿ ال يفيػػد نصػػبو مػػف 

بيػػػػا مشػػػػغولوف ظيػػػػوره أيًضػػػػا ألف الكمفػػػػيف منتشػػػػروف فػػػػأ مشػػػػارؽ األرض ومغار 
، فالبػػد مػػف  (1)لة أبحػػواهجيـ ال يمكػػنيـ مشػػافية اإلمػػاـ والرجػػوع إليػػو فػػأ كػػؿ مسػػ

 تطرؽ الشبيات.المروية في (2)ات ياالعتماد عمأ خبر ا حاد واالستدالؿ بالعموم

ثػػـ مػػا قػػولكـ فػػأ غيبػػة اإلمػػاـ حيػػث ال يصػػؿ إليػػو أحػػد بػػزعمكـ ، إف حصػػؿ 
ف لػـ يحصػؿ  نبي ػ البياف والحالة ىذه فمـ ال يحصػؿ بػال ػ وىػو حيػأ  فػأ قبػره ، وا 

ات والفحػػاوى وقيػػاس النظيػػر عمػػأ يػػبطػػؿ مػػذىبكـ ، وأنػػتـ صػػوبتـ االسػػتدالؿ بالعموم
وقػػوع االخػػتالؼ فػػأ النظيػػر فػػأ زمػػاف غيبػػة اإلمػػاـ منػػذ دىػػر طويػػؿ ولػػو لػػـ تبػػالوا ب

ف ، وىذه كتػبكـ مممػوة بػذلؾ فػأي شػناعة فػأ إثبػات مثمػو مػ (3)كـ مجتيديكـ وعمماه
ف أردتػـ  زماف وفاتو ػ  ػ وىؿ إثبات ىذا ونفي ذلؾ إال محػض تنػاقض وتيافػت ، وا 

البياف الذى ال يضره تطرؽ الشبيات فيكػوف المطمػوب بحيػث ينالػو كػؿ سػميـ الفطػرة 
اب والسػنة كيػؼ ػجامف ل دوات بصحيح نظػره ، فػال نسػمـ أنػو ال يحصػؿ بمجػرد الكتػ

ََ َوكن  وقػد قػػاؿ اهلل تعػػالأ :  يرَنُ لن الوَرركن َِ لنررُ  َلُ ررلن  تِررب ََ ََ ررُ  َنلَرونُ لن نِتن َن ََ ُن ، كفػػأ   (4) َوَو
بالقرآف إماًما وبالسنة تبياًنا قولكـ جميف أىؿ األىػوان يتمسػكوف بمػا قمنػا إنمػا ضػموا 

                                           

 .   ما أثبتناه ، والصواب لنصىكذا وردت فأ ا "مسهمة"  (1)
 .  نص والصواب ما أثبتناهىكذا وردت فأ ال" بالعمومات" ( 2)
 .  ا أثبتناهفي النص والصواب مىكذا وردت "   وعمماؤكـ" ( 3)
 .  3سورة الماهدة ، آية ( 4)



 

  

 

 
 لإلماـ شاه ولي اهلل الدىموي بتعقيب الشيخ محمد العاشؽ " دراسة وتحقيؽ " يػةاالنتصار لمفرقة السن فيالمقدمة السنيػة 

 

3727 

أف أال تروف  ،فأ النظر أو لعدـ جمف األدوات (1)سبيؿ الرشاد لغمبة اليوى أو لغطط 
 .لناس إال اختالًفا وتشعًبا ما زاد ا كـوجود اإلماـ بزعم

 .ػ ... إلخ  : عرفنا مف سنة اهلل وسيرة نبيو ػ  ق٘ىنٌ 

: مػػا فػػو ض اهلل سػػبحانو إلػػأ اختيػػارىـ شػػيًها بػػؿ أمػػرىـ أف ينظػػروا فػػأ قيْــا 
الدالهؿ إذا أرادوا نصب خميفة مػثاًل ال يػألوف فػأ النظػر فكػؿ مػف اجتمػف رأييػـ عميػو 

أصػاًل ، نعػػـ ارشػاد إلػأ طريػػؽ معرفػة الحػػؽ وجػب نصػبو ، ولػػيس فػأ ذلػؾ تفػػويض 
ػ بيػاف مػا يحتػاج إليػو وتعمػيـ طػرؽ االجتيػاد نػوع مػف  وكػذلؾ مػا أىمػؿ النبػي ػ 

 .البياف أما أكثر مف ذلؾ فال يجب 

عندنا وعندكـ بعد غيبة اإلماـ ىي غير مبينػة   (2)لة فكـ مف مسأ : ٗتاجلَيح
ا عممنػا أصػوؿ الشػريعة وطػرؽ التأمػؿ لكػف إذ ،وقد أمرنا باالجتياد والعمؿ بما ظيػر

ػا جمًيػا عمػأ أف اإلمػاـ  فقػد كمػؿ الػديف وتمػت النعمػة ، قػالوا: نػصَّ النبػي ػ  ػ نصَّ
... إلػأ إلػخ بعده عمي ػ رضأ اهلل عنو ػ ثـ الحسف ثـ الحسيف ػ رضػأ اهلل عنيمػا ػ 

 . 

آف ػ نػص جمػي لنقػؿ إلينػا بػالتواتر كتيػات القػر  : لو كاف مػف النبػي ػ  قيْا
وكالغزوات والسي ر وأعداد الركعات ومقادير الزكػوات لتػوفر الػدواعي إلػأ نقمػو ، وىػؿ 
مثػػؿ مػػف يػػدعأ الػػنص  الجمػػي  إال مثػػؿ مػػف يخبػػر أف الخطيػػب قتػػؿ عمػػأ المنبػػر يػػـو 
الجمعػػة وىػػو يخطػػب والنػػاس ال يعممػػوف ، فػػإف قػػالوا : ال بػػؿ الػػدواعي إلػػأ كتمانػػو 

ر ىػػذا الػػنص لػػـ يطعػػو أحػػد ، فاجتيػػدوا فػػأ متػػوفرة ألنػػو تػػولأ الخالفػػة مػػف لػػو ظيػػ

                                           

لغطػػط فػػأ النظػػر : غػػط فػػأ نومػػو ردد الػػنفس فػػأ خياشػػيمو بصػػوت مسػػموع ، والمػػراد أصػػاب  (1)
 . 452النـو نظره . المعجـ الوجيز ، ص

 .  نص والصواب ما أثبتناهىكذا وردت فأ ال" مسهمة" (2)
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كتمانو ، والذى يجاىر الممػوؾ باإلنكػار كالكبريػت األحمػر ، فمػـ يزالػوا يجتيػدوف فػأ 
 الكتماف حتأ انقضأ عمأ ذلؾ قروف كثيروف واشتبو باألمر .

ولػو سػمـ ففػي سػاير النػاس ال فػأ الشػيعة ، وقػد اختمفػت فػرؽ  : قيْا تعٍذ
تمفػت ذريػة عمػي ػ رضػأ اهلل عنػو ػ أنفسػيـ ، فمػنيـ مػف بػؿ اخالشػيعة فيمػا بيػنيـ 

يقوؿ بالنص الجمي ومنيـ مػف يقػوؿ بػالخفي ومػنيـ مػف يقػوؿ بػأف الخالفػة شػورى 
فػأ ذريػة الحسػف والحسػيف ػ رضػأ اهلل عنيمػا ػ وكػؿ مػف خػرج مػنيـ بالسػيؼ فيػو 

ؿ بيػػا اإلمػػاـ ولػػيس إمػػاـ مػػف أهمػػتكـ إال وقػػد اختمفػػتـ فيػػو فقػػاؿ بإمامتػػو قػػـو ولػػـ يقػػ
 .آخروف 

فالضرورة قاضية بأف لو كاف نص فال أقؿ مف أف يعممو الشػيعة  ٗتاجلَيح : 
وأوالد عمػي ػ رضػأ اهلل عنػو ػ ويظيػروه عنػد تمػؾ المناقشػات فيرجػف المخػالؼ إلػأ 
الموافؽ ، أو يقيـ الحجػة أىػؿ الحػؽ عمػأ غيػرىـ إقامػة بينػو تعػرؼ مػنيـ ولػـ يكػف 

كػالـ أواهميػـ قبػؿ غيبػة اإلمػاـ وتشػديدىـ فػأ  كذلؾ ، والشػؾ أف كػؿ مػف اطمػف عمػأ
يس واالسػتنباطات ، وتصػريحيـ بأنػو ال يالرجوع إلأ اإلماـ فػأ كػؿ شػئ ، ورد المقػا

بعػد غيبػة واخػتالؼ  (1) الناطؽ ، وكالـ أواخػرىـ الػذيف نشػأواإال باإلماـ يتـ التكميؼ 
تشػعبيـ فػأ ذلػؾ بجميػف المختمفػات واالسػتنباط والقيػاس  و روايػاتيـ وقيػاـ عممػاهيـ 

شعوًبا وتسييميـ فأ كؿ ما شددوا فيو عمـ كذب مقالتيـ ، وقاؿ سبحانؾ ىذا بيتاف 
 عػػدد عظػػيـ ولػػيكف ىػػذا آخػػر مػػا أردنػػا إيػػراده فػػأ ىػػذه الرسػػالة والحمػػد هلل أواًل وآخػػرًا 

خمقػػو ورضػػا نفسػػو ومػػداد كمماتػػو وزنػػو عرشػػو وصػػمأ اهلل عمػػأ محمػػد سػػيدنا وآلػػو 
 .ؾ يا أرحـ الرحميف وأصحابو أجمعيف برحمت

                المسػػػػػػماة بػػػػػػػ " المقدمػػػػػػة السػػػػػػنية فػػػػػػأ االنتصػػػػػػار :  متــــــد اىزســــــاىح

                                           

 .  ه نص والصواب ما أثبتناىكذا وردت فأ ال:   نشاؤ"  (1)
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                    لمفرقػػػػػػػة السػػػػػػػنية لشػػػػػػػيخنا وموالنػػػػػػػا أبػػػػػػػو الفيػػػػػػػاض الشػػػػػػػيخ ولػػػػػػػأ  اهلل آداـ اهلل 
                ظمػػػػػػو العػػػػػػالي بيػػػػػػد أفقػػػػػػر الخاليػػػػػػؽ إلػػػػػػأ رحمػػػػػػة اهلل الخػػػػػػالؽ ، الفقيػػػػػػر محمػػػػػػد 

                الخمػػػػػػيس بػػػػػػيف الظيػػػػػػر والعصػػػػػػر عنػػػػػػو يػػػػػػـو  أ وعفػػػػػػ ولعاشػػػػػػؽ كػػػػػػاف اهلل لػػػػػػا
                  ثالػػػػػػػث عشػػػػػػػر ذى القعػػػػػػػدة سػػػػػػػنة أربػػػػػػػف وأربعػػػػػػػيف ومايػػػػػػػة وألػػػػػػػؼ فػػػػػػػأ مكػػػػػػػة 
                   (1)المعظمػػػػػػػػػة زادىػػػػػػػػػا اهلل شػػػػػػػػػرفًا وتعظيًمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػأ خمػػػػػػػػػوة الربػػػػػػػػػاط الزماميػػػػػػػػػة 

  (3)ماهاًل إلأ الركف العراقي  (2)والميزاب المشرفة عمأ بيت اهلل جانب الحجر 

مػػف أبػػواب المسػػجد الحػػراـ ، والحمػػد هلل رب  (5)وبػػاب الس ػػدة  (4)بػػيف بػػاب العجمػػة 

                                           

الزمامية : رباط الزمامية أو مدرسة الزمامية أو رباط الشػامية بنتػو امػرأة ىنديػة أوقفتػو عمػأ  (1)
فقران الينود ، ولممدرسة باب يعرؼ بباب الزمامية مف أبواب شماؿ الحػـر ، وقػد افتتحػت سػنة 

،  25ـ . د/ فػػػوزي بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػده السػػػاعاتي : حػػػارة الشػػػامية ، ص1431ىػػػػ / 835
 . 619/  1يخ / محمد الصباغ : تحصيؿ المراد فأ أخبار البيت الحراـ ، جػالش

الحجر والميزاب : يقصد بالحجر ىػو حجػر سػيدنا إسػماعيؿ بجػوار الكعبػة ، أمػا الميػزاب فيػو ( 2)
الجزن المثبت عمأ سػطح الكعبػة فػأ الجيػة الشػمالية والممتػد نحػو حجػر إسػماعيؿ والمصػرؼ 

، سػػامي  405لكعبػػة .  أبػو الوليػػد األزرقػػي : أخبػار مكػػة ، صلمميػاه المجتمعػػة عمػأ سػػطح ا
 .  48المغموث : أطمس الحج والعمرة ، ص

الركف العراقي : وىو الركف الذى يمأ الركف الشرقي بحسب الحركة فأ الطواؼ ويسمأ بالركف ( 3)
يؿ ػ الشمالي لمواجيتو لمشماؿ تقريًبا ، وىو الذى يكوف عمأ الجانب الشرقي مف حجػر إسػماع

عميو السالـ ػ ويسمأ بالركف العراقي لكوف باتجاه العراؽ وبينو وبيف الركف األسود باب الكعبػة 
 .  48. سامي بف عبد اهلل بف أحمد المغموث : أطمس الحج والعمرة ، ص

باب العجمة : ويقاؿ باب الباسطية ، وىو باب صغير فػأ المسػجد الحػراـ محػدث كػاف مفتوًحػا ( 4)
ة وبينيمػػا زقػػاؽ حتػػأ وسػػف الػػدار "يقطػػيف بػػف موسػػأ" فجعػػؿ الػػدار فػػأ جػػدار عمػػأ دار العجمػػ

، أبػو  153المسجد وليا باب ضيؽ باسـ باب العجمة . ابػف بطوطػة : رحمػة ابػف بطوطػة  ص
 .  607ػ  606الوليد األزرؽ : أخبار مكة ، ص

مػف دار ابػف  باب السدة : مف أبواب الجيػة الشػمالية ، ويطمػؽ عميػو اسػـ بػاب العتيػؽ لقربػو( 5)
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العالميف ، والصػالة والسػالـ عمػأ سػيدنا محمػد وآلػو وأصػحابو أجمعػيف ، وفػأ ىػذه 
ىػػػ عمػػأ يػػد الفقيػػر 1144بػػيف ظيػػر وعصػػر األحػػد فػػأ ثالثػػيف مػػف ذى القعػػدة سػػنة 

فػأ مكػة المشػرفة زادىػا اهلل شػرفًا وتعظيًمػا  (1)محمد بف إسػماعيؿ العبيػدلي البصػري
وتكريًما ، وزاد مف شر فيا وعظ ميا ممف حجًيا أو اعتمرىا تشػريًفا وتعظيًمػا وتكريًمػا 

آجمعػيف وبرًا وال حوؿ وال قوة إال باهلل العمي العظػيـ وصػمأ اهلل عمػأ محمػد وصػحبو 
 أ يـو الديف . وسمـ تسميمًا كثيرًا إل

                                                                                                           

عتيؽ ، وأما تسميتو بباب السدة لكونو سد وفػتح ، وسػماه األزرقػي بػاب عمػرو بػف العػاص . 
 .  82، ابف جبير : رحمة ابف جبير ، ص 606أبو الوليد األزرقي : أخبار مكة ، ص

 . والمقصود بو الناسخ ( 1)
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 اخلامتـــح
لنػػا بعػػض  وبعػػد أف انتيينػػا بعػػوف اهلل وتوفيقػػو مػػف الدراسػػة والتحقيػػؽ ، بػػدا

 النتاهج والتوصيات نتناوليا فيما يمي : 
 أٗالً : اىْرائط :

ػػػ شػػيد أىػػؿ السػػنة فػػأ شػػبو القػػارة الينديػػة معركػػة حاميػػة ، أضػػعفوا قبػػؿ 1
ة جػػاىزة السػػتقباؿ األفكػػار قػػوف المنطالػػدخوؿ فييػػا حتػػأ سػػاد الجيػػؿ والخرافػػة ، لتكػػ

 الشيعية والغزو الثقافي . 

ػػ بػالرغـ مػف ظػالـ ىػذه الفتػرة إال أف اهلل قػيض ليػذه الػبالد عممػاًنا أفػػذاًذا 2
حممػوا مشػعؿ التنػوير  ، ه وتالميػذهؤ ي وأبنػامنيـ اإلماـ المجدد شػاه ولػي اهلل الػدىمو 

 تربيـ . وراية الحديث الشريؼ فكاف حاجزًا بيف الشيعة وم

ػ عممان ىذه البالد وأخص المتبحريف منيـ فأ األفكػار والمػذاىب الشػيعية 3
أكثػػر مػػف غيػػرىـ عمػػأ التصػػدي لمشػػيعة وأفكػػارىـ ، فيػػـ المعاصػػروف ، لػػدييـ القػػدرة 

 ة المتتاليػة . يوالمواجيوف والمتمرسوف عمأ ىذه المناظرات الفكر 

ىػذه المخطوطػة الراقيػة سػوان  ػ األفكار تواجو باألفكار ، وىذا ما رأيناه فػأ4
 فيما كتبو اإلماـ الدىموي ، أو ما أضافو الكاتب الشيخ محمد العاشؽ . 

ػ ىناؾ كثير مف المخطوطات طمست أو أىمؿ نشرىا ألنيا تحمػؿ أفكػارًا ال 5
تػػروؽ لمػػف بيػػدىـ ىػػذه المخطوطػػات ، وىػػذا مػػا رأينػػاه فػػأ النسػػخة الفارسػػية مػػف 

 ا سوى بضف كممات ثـ اختفت. المخطوطة والتأ لـ يصمنا عني

ػ كتب السابقوف كتابات متعمقػة تناولػت قضػايا ال نػزاؿ نعػيش تفاصػيميا ، 6
 وال تحتاج سوى جيد مف الباحثيف لموصوؿ إلييا ونشرىا . 
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ػ مواجية الفكر الشيعي ال تحتاج لكتابات جديدة بقدر ما تحتاج إلأ إعادة 7
 . نشر ما كتبو السابقوف 

ا : اىر٘صٍ
ً
 اخ :شاٍّ

ػ ىناؾ الكثير مف المخطوطات التػأ كتبػت فػأ مواجيػة الفكػر الشػيعي فػأ 1
بالد فارس ، وشبو القارة اليندية ، ولكف تمكف مذاىب الشيعة ىنػاؾ تمنػف البػاحثيف 
مػػػف النشػػػر والدراسػػػة ، لػػػذا وجػػػب عمينػػػا لفػػػت انتبػػػاه بػػػاحثي المشػػػرؽ إلػػػأ ىػػػذه 

 المخطوطات . 

أ ا ف مف اكتشاؼ جمو األعظـ لػذا مػف ػ تراث أمتنا عظيـ ، لـ نتمكف حت2
 كمؿ دراسة ما استحدث مف موضوعات . نثـ  ، أولوياتنا نفض الغبار عنو

ػ بعػض المخطوطػات ربمػا نشػرة بقواعػد ليسػت دقيقػة فػأ أزمنػة ماضػية ، 3
 اأخطػػان ، كػػاف بعضػػيا متعمػػدً بيػػا مػػف يتصػػدى لتصػػحيح مػػا ورد  فوا ف تحتػػاج لمػػ

 لطمث حقاهؽ بعينيا .

لعمػػؿ بجممتػػو محاولػػة إلضػػافة كممػػات صػػنفيا أحػػد كبػػار عممػػان األمػػة ىػػذا ا
 نتمنأ أف يصحبيا التوفيؽ فتصؿ لمف يفيد منيا . 

 ٗاهلل ادل٘فق
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 قائَح ادلصادر ٗادلزاظع
 ـ اىقزآُ اىنزٌٌ . 

 أٗالً : ادلخط٘طاخ : 
 ٕـ( . 1176ـ اىذٕي٘ي : شآ ٗيل اهلل أمحذ تِ عثذ اىزؼٌٍ خ )

أ االنتصػػار لمفرقػػة السػػنية ػ مكتبػػة جامعػػة الريػػاض ػ المقدمػػة السػػنية فػػ ػ1
 .  7/  918ػ ؼ 4284السعودية ، محفوظة تحت رقـ 

 ٕـ( . 1281ـ حمسِ اىرًٍَ : حمَذ تِ حيٍى خ )

ي فػػأ أسػػانيد الشػػيخ عبػػدالغني ػ مكتبػػة مخطوطػػات المسػػجد نػػاليػػانف الج ػ2
 عمـو الحديث .  5/21301النبوي ػ السعودية ، محفوظ تحت رقـ 

 ًٍّا : ادلصادر اىعزتٍح : شا

 ٕـ( .616ـ اتِ األشري : أت٘ اىسعاداخ ادلثارك تِ حمَذ خ )

ػ تحقيؽ / عبد القادر األرناؤوط ،  جامف األصوؿ فأ أحاديث الرسوؿ ػ  ػ1
 ط دار الفكر ) بدوف تاريخ ( .

 ٕـ( .431ـ األصثٖاًّ : أت٘ ّعٌٍ أمحذ تِ عثذ اهلل خ )

ان ، ط مكتبة الخانجي ػ القاىرة ، دار الفكػر حمية األوليان وطبقات األصفي ػ2
 ـ . 1996ىػ / 1416ػ بيروت 

 ٕـ(.256ـ اىثخاري : اإلٍاً أت٘ عثذ اهلل حمَذ تِ ئمساعٍو خ )

 ىػ . 1421صحيح البخاري ػ ط جمعية المكنز اإلسالمي ، الطبعة األولأ  ػ3
 ٕـ( .387ـ اتِ تطـح : أت٘ عثذ اهلل عثٍذ اهلل تِ حمَذ خ )
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الكبرى ، تحقيؽ / رضا بف نعساف مصطفأ وآخريف ، ط دار الراية  اإلبانة ػ4
 ـ . 2003ىػ / 1415ػ الرياض ، الطبعة الثانية 

 ٕـ( . 779تِ عثذ اهلل اىي٘اذً اىطْعً خ ) ـ اتِ تط٘طح : أت٘ عثذ اهلل حمَذ

تحفػة النظػار فػأ غراهػػب األمصػار وعجاهػب األسػػفار المعػروؼ برحمػة ابػػف  ػ5
د بػػف عبػد المػنعـ العريػاف ، ط دار إحيػػان العمػـو ػ بطوطػة ، تحقيػؽ / محمػ
 ـ . 1987ىػ / 1407بيروت ، الطبعة األولأ 

 ٕـ( . 839ـ اىث٘صريي : أمحذ تِ أتً تنز اىث٘صريي خ )

إتحاؼ الخيرة الميػرة بزواهػد المسػانيد العشػرة ، ط دار الػوطف ػ الريػاض ،  ػ6
 ـ . 1999ىػ / 1420الطبعة األولأ 

 ٕـ( . 791اىذٌِ أتً سعٍذ عثذ اهلل اىشرياسي خ )ـ اىثٍضاٗي : ّاصز 

أنػػوار التنزيػػؿ وأسػػرار التأويػػؿ ػ المعػػروؼ بتفسػػير البيضػػاوي ، تحقيػػؽ /  ػ7
محمػػد صػػحبي حسػػف حػػالؽ ، د/ محمػػود أحمػػد األطػػرش ، ط دار الرشػػيد ػ 

 ـ . 2000ىػ / 1421بيروت ، الطبعة األولأ 
 ٕـ( . 279ـ اىرتٍذي : أت٘ عٍسى حمَذ تِ عٍسى خ )

الجػػامف الكبيػػر المعػػروؼ بسػػنف الترمػػذي ، ط جمعيػػة المكنػػز اإلسػػالمي ػ  ػ8
 ىػ . 1421الطبعة األولأ 

 ٕـ(. 614ـ اتِ ظثري : أت٘ احلسِ حمَذ تِ أمحذ اىنْاًّ خ )

 رحمة ابف جبير ، ط دار صادر ػ بيروت ) بدوف تاريخ ( .  ػ9
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 ٕـ( . 415ـ احلامٌ اىٍْسات٘ري : أت٘ عثذ اهلل حمَذ تِ عثذ اهلل خ )

المسػػتدرؾ عمػػأ الصػػحيحيف ، تحقيػػؽ / مصػػطفأ عبػػد القػػادر عطػػا ، ط  ػ10
 ـ. 1990ىػ / 1411دار الكتب العممية ػ بيروت ، الطبعة األولأ 

 ٕـ(. 354ـ اتِ ؼثاُ : أت٘ ؼامت حمَذ تِ ؼثاُ اىث٘سرً خ )

اإلحساف بترتيب صحيح ابف حباف ، ترتيب ابف بمباف الفارسي ، تحقيػؽ  ػ11
ط ، ط مؤسسػػة الرسػػالة ػ بيػػروت ، الطبعػػة الثانيػػة / شػػعيب األرنػػاؤو 

 ـ . 1993ىػ / 1414
 ٕـ( . 275ـ أت٘ داٗد : سيٍَاُ تِ األشعس اىسعسراًّ خ )

ىػػ 1421سنف أبي داود ، ط جمعية المكنز اإلسػالمي ، الطبعػة األولػأ  ػ12
 . 

 ٕـ(. 1176ـ اىذٕي٘ي : اإلٍاً شآ ٗيل اهلل أمحذ تِ عثذ اىزؼٌٍ خ )

ميمات اإلسناد ، تحقيؽ / بدر بف عمػي بػف طػامي العتيبػي  اإلرشاد إلأ ػ13
 ـ . 2009ىػ/ 1430، ط دار ا فاؽ ػ السعودية ، الطبعة األولأ 

الجزن المطيؼ فأ ترجمة العبد الضعيؼ ، تعريب وتعميؽ الشػيخ/ عطػان  ػ14
اهلل بػػف حسػػيف السػػمفي الفوجيػػاني ، ط دار العمػػـو الفزنويػػة الىػػور ػ 

 ( . باكستاف ) بدوف تاريخ 
حجة اهلل البالغة ، تحقيؽ / السيد سابؽ ، ط دار الجيؿ ػ بيروت الطبعة  ػ15

 ـ . 2005ىػ / 1426األولأ 
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 ٕـ(. 748ـ اىذٕثً : مشس اىذٌِ أت٘ عثذ اهلل حمَذ تِ أمحذ تِ عصَاُ خ )

سػػػػػير أعػػػػػالـ النػػػػػبالن ، تحقيػػػػػؽ / شػػػػػعيب األرنػػػػػاؤوط ، محمػػػػػد نعػػػػػيـ  ػ16
ىػػ / 1402، الطبعػة الثانيػة  العرقسوسي ، ط مؤسسة الرسالة ػ بيروت

 ـ . 1982

ميزاف االعتداؿ فأ نقد الرجاؿ ، تحقيؽ / عمي محمد معوض وآخر ، ط  ػ17
 ـ .1995ىػ / 1415دار الكتب العممية ػ بيروت 

 ٕـ(. 912ـ اىسخاٗي : مشس اىذٌِ حمَذ تِ عثذ اىزمحِ خ )

، البمػدانيات ، تحقيػؽ / حسػاـ بػف القطػاف ، ط دار العطػان ػ السػعودية  ػ18
 ـ . 2001ىػ / 1422الطبعة األولأ 

 ٕـ(.412ـ اىسيًَ : أت٘ عثذ اىزمحِ حمَذ تِ احلسني خ )

طبقػػات الصػػوفية ، تحقيػػؽ / مصػػطفأ عبػػد القػػادر عطػػا ، ط دار الكتػػب  ػ19
 ـ .2003ىػ / 1424العممية ػ بيروت ، الطبعة الثانية 

 ٕـ(. 548ـ اىشٖزسراًّ : أت٘ اىفرػ حمَذ تِ عثذ اىنزٌٌ تِ أتً تنز خ )

الممؿ والنحؿ ، تحقيؽ / عبد العزيز محمد الوكيؿ ، ط مؤسسة الحمبي ػ  ػ20
 ـ . 1968ىػ / 1387القاىرة ، الطبعة األولأ 

 ٕـ(. 361ـ اىطرباًّ : سيٍَاُ تِ أمحذ تِ أٌ٘ب اىيخًَ خ )

المعجـ األوسط ، تحقيػؽ / طػارؽ عػوض اهلل ، ط دار الحػرميف القػاىرة  ػ21
 ىػ . 1415

تحقيؽ / حمدي عبد المجيػد السػمفي ، ط مكتبػة العمػـو المعجـ الكبير ،  ػ22
 ـ . 1983ىػ / 1404والحكـ ، الموصؿ ػ العراؽ ، الطبعة الثانية 
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 ٕـ(.321ـ اىطؽاٗي : أت٘ ظعفز حمَذ تِ سالٍح تِ سيَح األسدي ادلصزي خ )

شرح مشكؿ ا ثار ، تحقيػؽ / شػعيب األرنػاؤوط ، ط مؤسسػة الرسػالة ػ  ػ23
 ـ . 1987ىػ / 1408بيروت 

 ٕـ(. 463ـ اتِ عثذ اىرب : أت٘ عَز ٌ٘سف تِ عثذ اىرب اىقزطثً خ )

            جػػامف بيػػاف العمػػـ وفضػػمو ، تحقيػػؽ / أبػػو عبػػد الػػرحمف فػػواز أحمػػد ،  ػ24
 ـ. 2003ىػ/1424ط مؤسسة الرياف ػ دار ابف حـز ، الطبعة األولأ 

 ٕـ(. 571ـ اتِ عسامز : أت٘ اىقاسٌ عيً تِ احلسِ خ )

شػػؽ ، تحقيػػؽ / عمػػرو بػػف غرامػػة العمػػروي ، ط دار الفكػػر ػ تػػاريخ دم ػ25
 ـ . 1995ىػ / 1415بيروت 

 ٕـ(. 671ـ اىقزطثً : أت٘ عثذ اهلل حمَذ تِ أمحذ تِ أتً تنز خ )

الجامف ألحكاـ القرآف والمبػيف لمػا تضػمنو مػف السػنة المعػروؼ بتفسػير  ػ26
ة القرطبػػي ، تحقيػػؽ د/ عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي ، ط مؤسسػػ

 ـ . 2006ىػ / 1427الرسالة ػ بيروت ، الطبعة األولأ 
 ٕـ(. 368ـ اىقطٍعً : أت٘ تنز أمحذ تِ ظعفز تِ محذاُ اىثغذادي خ )

الزواهد عمأ فضاهؿ الصػحابة لإلمػاـ أحمػد ، تحقيػؽ / وصػي اهلل محمػد  ػ27
 ـ . 1983ىػ / 1403عباس ، ط مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولأ 

 ٕـ( . 329ق٘ب خ )ـ اىنيًٍْ : حمَذ تِ ٌع

ىػػػ / 1428الكػػافي ، ط منشػػورات الفجػػر ػ بيػػروت ، الطبعػػة األولػػأ  ػ28
 ـ . 2007

 ٕـ(. 273ـ اتِ ٍاظح : أت٘ عثذ اهلل حمَذ تِ ٌشٌذ اىقشًٌْٗ خ )
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ىػػ 1421سنف ابف ماجة ، ط جمعية المكنز اإلسالمي ، الطبعة األولػأ  ػ29
 . 

 ٕـ(. 616محذ احلْفً خ )ـ اتِ ٍاسج : تزٕاُ اىذٌِ أت٘ ادلعايل حمَ٘د تِ أ

المحػػػيط البرىػػػاني فػػػأ الفقػػػو النعمػػػاني ، تحقيػػػؽ / عبػػػد الكػػػريـ سػػػامي  ػ30
ىػػػ / 1424الجنػػدي ، ط دار الكتػػب العمميػػة ػ بيػػروت ، الطبعػػة األولػػأ 

 ـ . 2004
 ٕـ(. 1111ـ اجمليسً : حمَذ تاقز خ )

ػ  ر أخبار األهمة األطيار ، ط دار إحيان التراثر بحار األنوار الجامعة لد ػ31
 ـ . 1983ىػ / 1403بيروت ، الطبعة الثالثة 

 ٕـ(. 593ـ ادلزغٍْاًّ : تزٕاُ اىذٌِ أت٘ احلسِ عيً تِ أتً تنز خ )

بداية المبتدى فأ الفقو عمأ مذىب اإلماـ أبي حنيفة ، طبف عمأ نفقة/  ػ32
 حامد إبراىيـ كراسوف ) بدوف تاريخ ( . 

 ٕـ( . 261ٍسات٘ري خ )ـ ٍسيٌ : اإلٍاً أت٘ احلسني ٍسيٌ تِ احلعاض اىْ

  ىػ. 1421إلسالمي ، الطبعة األولأ صحيح مسمـ ، ط جمعية المكنز ا ػ33
 ٕـ(. 814ـ اتِ ادليقِ : سزاض اىذٌِ أت٘ ؼفص عَز تِ عيً خ )

البػػدر المنيػػر فػػأ تخػػريج األحاديػػث وا ثػػار الواقعػػة فػػأ الشػػرح الكبيػػر  ػ34
ض الطبعػة تحقيؽ / مصطفأ أبو الغػيط وآخػريف ، ط دار اليجػرة ػ الريػا

 ـ . 2004ىػ / 1425األولأ 
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 ٕـ(. 313ـ اىْسائً / أت٘ عثذ اىزمحِ أمحذ تِ شعٍة خ )

 ىػ. 1421سنف النساهي ، ط جمعية المكنز اإلسالمي ، الطبعة األولأ ػ35
 ٕـ(. 251ـ أت٘ اى٘ىٍذ األسرقً : حمَذ تِ عثذ اهلل تِ أمحذ األسرقً خ )

ؽ / عبػد الممػؾ بػف عبػداهلل أخبار مكة وما جان فييػا مػف ا ثػار ، تحقيػ ػ36
 ـ . 2003ىػ / 1424بف دىيش ، الطبعة األولأ 

 ٕـ( . 626ـ ٌاق٘خ احلَ٘ي : شٖاب اىذٌِ أت٘ عثذ اهلل ٌاق٘خ تِ عثذ اهلل خ )

 ـ . 1977ىػ / 1397معجـ البمداف ، ط دار صادر ػ بيروت  ػ37
ا : ادلزاظع اىعزتٍح ٗادلعزتح : 

ً
 شاىص

 ـ أت٘ احلسِ اىْذٗي : 

لفكػػػر والػػػدعوة فػػػأ اإلسػػػالـ ، تقػػػديـ د/ مصػػػطفأ السػػػباعي ، د/ رجػػػاؿ ا ػ1
ىػػػ / 1428مصػطفأ الخػف ، ط دار ابػف كثيػر ػ بيػروت ، الطبعػة الثالثػة 

 ـ . 2007
 ـ ظعفز ٍزذضى اىعاٍيً  .

ظالمة أـ كمثـو ، ط المركز اإلسالمي لمدراسػات ػ بيػروت ، الطبعػة األولػأ  ػ2
 ـ . 2002ىػ / 1423

 غي٘ز .ـ ساًٍ تِ عثذ اهلل ادل

أطمػػس الحػػج والعمػػرة ػ تأريًخػػا وفقًيػػا ، ط مكتبػػة العبيكػػاف ػ الريػػاض ،  ػ3
 ـ . 2010ىػ / 1431الطبعة األولأ 

 ـ صالغ أت٘ اىسع٘د .

الفرؽ والجماعات والمذاىب اإلسالمية منذ سقيفة بني سػعيد وحتػأ اليػـو   ػ4
 ـ . 2005ط مكتبة النافذة ػ القاىرة ، الطبعة األولأ 



 

  

 

 
 لإلماـ شاه ولي اهلل الدىموي بتعقيب الشيخ محمد العاشؽ " دراسة وتحقيؽ " يػةاالنتصار لمفرقة السن فيالمقدمة السنيػة 

 

3740 

 زٌ٘ائً .فعثذ اجلثار اىـ عثذ احلً تِ 

جيود مخمصة فأ خدمػة السػنة المطيػرة ، ط الجامعػة السػمفية ػ بفػارس ػ  ػ5
 ـ . 1980ىػ / 1400اليند ، الطبعة األولأ 

 ـ عثذاحلً تِ عثذاىنثري اىنراًّ .
فيػػػرس الفيػػػارس واألثبػػػات ، تعميػػػؽ د/ إحسػػػاف عبػػػاس ، ط دار الغػػػرب   ػ6

 ـ .1982ىػ / 1402اإلسالمي ػ بيروت ، الطبعة الثانية 
 ـ عثذ احلً اىينْ٘ي .

اليداية شرح بداية المبتدى لممرغيناني ، تحقيؽ / نعيـ أشػرؼ نػور أحمػد  ػ7
، ط إدارة القػػرآف والعمػػـو اإلسػػالمية ، كػػراتش ، باكسػػتاف ، الطبعػػة األولػػأ 

 ىػ . 1417
 ـ عَز رضا مؽاىح . 

ـ 1993ىػػ/1414معجـ المؤلفيف ، ط مؤسسة الرسػالة ، الطبعػة األولػأ  ػ8
 . 

 ـ عثٍذ اهلل اىسْذي : 

التمييػػػد لتعريػػػؼ أهمػػػة التجديػػػد ، تحقيػػػؽ / أبػػػو سػػػعيد غػػػالـ مصػػػطفأ  ػ9
القاسمي ، ط لجنة إحيان التراث السندي ، مطبعة جامعة السندر باكستاف 

 ـ . 1976ىػ / 1396، الطبعة األولأ 
 ـ د/ ف٘سي تِ حمَذ تِ عثذٓ اىساعاذً . 

يػػا وشػػرؼ الجػػوار فػػأ شػػماؿ المسػػجد حػػارة الشػػامية والحػػارات المجػػاورة ل ػ10
 ـ . 2011ىػ / 1432الحراـ ، الطبعة األولأ 
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 ـ جمَع اىيغح اىعزتٍح . 

 ـ . 1993ىػ / 1414المعجـ الوجيز ، ط وزارة التربية والتعميـ ػ مصر  ػ11
 ـ حمَذ تِ أمحذ تِ سامل اىصثاغ .

تحصيؿ المراـ فػأ أخبػار البيػت الحػراـ والمشػاعر العظػاـ ومكػة المكرمػة  ػ12
ووالتيا الفخاـ ، تحقيؽ / عبػد الممػؾ بػف عبػد اهلل بػف دىػيش ، الطبعػة 

 ـ . 2004ىػ / 1424األولأ 
 ـ حمَذ تشري اىسٍاىن٘ذً .

الشػاه ولػي اهلل الػدىموي ػ حياتػو ودعوتػو ، ط دار ابػف حػـز ػ بيػروت ،  ػ13
 ـ . 1999ىػ / 1420الطبعة األولأ 

 ٗىٍذ حمَذ ئتزإٌٍ . ـ

الينديػة فػأ مواجيػة فكػر الشػيعة اإلمػاـ شػاه كتابات عممان شػبو القػارة  ػ14
ولي اهلل الدىموي وابنو الشيخ عبد العزيز نموذًجا ، بحث منشور بمجمة 

( ػ المجمػد األوؿ 47كمية ا داب ػ جامعة جنوب الوادي ػ مصر ، العػدد )
 .ـ 2017


