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  الرحيمبسم اهللا الرحمن      

مقدمة المركز

ال يخفى أنّنا الزلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومـضاعفتها نحـو            

الفهم الصحيح واالفهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة،        

مما يستدعي االلتزام الجاد بالبرامج والمنـاهج العلميـة التـي توجـد       

قّة، بـشكل يتناسـب     حالة من المفاعلة الدائمة بين االُمة وقيمها الح       

  .مع لغة العصر والتطور التقني الحديث

وانطالقاً من ذلك، فقـد بـادر مركـز االبحـاث العقائديـة التـابع               

لمكتب سماحة آية اهللا العظمى الـسيد السيـستاني ـ مـد ظلّـه ـ إلـى        

اتّخاذ منهج ينتظم على عدة محاور بهدف طرح الفكـر االسـالمي            

  .الشيعي على أوسع نطاق ممكن

 عقد الندوات العقائديـة المختـصّة، باستـضافة     : ومن هذه المحاور  

نخبة من أساتذة الحوزة العلمية ومفكّريهـا المرمـوقين، التـي تقـوم        

  نوعاً على الموضوعات الهامة، حيث يجري تناولها بالعرض والنقد 
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والتحليل وطرح الرأي الشيعي المختار فيها، ثـم يخـضع ذلـك            

ال ـ للحـوار المفتـوح والمناقـشات الحـرة      الموضـوع ـ بطبيعـة الحـ    

  .لغرض الحصول على أفضل النتائج

والجل تعميم الفائدة فقد أخذت هـذه النـدوات طريقهـا إلـى            

  .شبكة االنترنت العالمية صوتاً وكتابةً

كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئـي وتوزيعهـا          

فيـة فـي شـتى    على المراكز والمؤسسات العلمية والشخـصيات الثقا   

  .أرجاء العالم

وأخيراً، فـإن الخطـوة الثالثـة تكمـن فـي طبعهـا ونـشرها علـى                 

بعــد » سلــسلة النــدوات العقائديــة«شــكل كــراريس تحــت عنــوان 

  .إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنية الالزمة عليها

وهــذا الكــراس الماثــل بــين يــدي القــارئ الكــريم واحــد مــن 

  .يهاالسلسلة المشار إل

  .سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله

  مركز االبحاث العقائدية

  فارس الحسون              
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم    

  تمهيد

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والـسالم علـى سـيدنا محمـد             

 ولـين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنـة اهللا علـى أعـدائهم أجمعـين مـن اال        

  .واالخرين

وبعد، فـإنّي أحمـد اهللا سـبحانه وتعـالى علـى أن وفّقنـي لهـذه                 

مركـز االبحـاث   «البحوث فـي هـذه الليـالي المباركـة، بطلـب مـن             

، وكانوا قد طلبوا منّي أن أبحث عـن الموضـوعات التـي      »العقائدية

عينوها هم، وبطلب منهم، وعلـى أن تكـون البحـوث علـى أسـاس               

معتبـرة المتّفـق عليهـا بـين المـسلمين، ولـذا فقـد              الكتاب والـسنّة ال   

الحظتم أنّي أثبتُّ حتّى مـسألة تفـضيل االئمـة علـى االنبيـاء علـى                

أساس أحاديث الفريقين، وأثبتُ العصمة كمـا يقـول بهـا أصـحابنا         

  .على أساس أحاديث الفريقين
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وحاولت أن تكون االدلّة التي أستند إليها من أقدم كتب أهـل        

، لم أعتمد إالّ    ÷ قنها، حتّى في مسائل مظلومية الزهراء       السنّة وأت 

علــى كتــبهم وعلــى أقــدم المــصادر الواصــلة إلينــا مــن مؤلّفــاتهم   

ومصنّفاتهم، ونقلنا عنها ما جاء فيها من تلك القضايا، وما كنّا نتوقّع            

  .÷ منهم أن ينقلوا أكثر من هذا فيما يتعلّق بالزهراء 

رواياتنا، وعن أهل البيت فيمـا يتعلّـق        وأما ما في كتبنا، وما في       

بالعصمة، وما يتعلّق بمظلومية الزهراء، ومـا يتعلّـق بمـسائل تفـضيل          

االئمة على االنبياء، وكذا ما يتعلّق بمسائل االمامة وغيـر ذلـك مـن              

المسائل، فالبد وأن نعقد مجالس وبحوثاً أُخرى، الن تكـون تلـك            

ات االُخـرى، إالّ أن االخـوة       الروايات محور بحوثنا في تلك الجلس     

في هذا المركز طلبوا منّي أن تكون المصادر سـنّية فقـط وال أنقـل             

شيئاً عن كتب أصحابنا، وقد الحظتم أنّي وبحمد اهللا علـى التوفيـق         

وفّقت لما كنّا نرمي إليه في هذه المجالس، وأرجو من اهللا سـبحانه      

 يبحث عن هذه وتعالى أن تكون هذه المباحث معينة لمن يريد أن        

  .القضايا بإنصاف، وأن تكون مفيدة له في هذا المجال
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  أساليب القوم في التحريف    

  

كما الحظتم في خـالل البحـوث أنّـي تعرضـت ونبهـت علـى               

بعض التحريفات الواقعـة مـنهم فـي نقـل االحاديـث، وفـي روايـة                

 علـى أنّهـم ـ أي أهـل     االخبار والقضايا والحـوادث، ونبهـت أيـضاً   

السنّة ـ حاولوا قدر االمكـان أن يتكتّمـوا علـى حقـائق القـضايا وال       

 ينقلوا لنا الحوادث كما وقعت، ومع ذلك فقد عثرنا على مـا كنّـا نريـده              

 من خالل رواياتهم والنظر في أخبارهم وكتـبهم، ثـم طلبـتم أن أذكـر     

  : موارد أُخرى من التحريفات في هذه اللّيلة، فأقول

إن للقوم أساليب عديدة في رد ما يتعلّق بأهل البيت وبمـسائل            

  .االمامة، وكلّ ما يستدل به االمامية في بحوثهم

فأول شـيء نـراه فـي كتـبهم أنّهـم يغفلـون الخبـر، ويحـاولون                 

التعتيم عليه وعدم نقله وعدم نشره، ولذا نرى أن كثيراً من االخبـار         

   الصحيحين، أو الصحاح الصحيحة بأسانيدهم غير مخرجة في
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الستّة من كتبهم، فأول محاولة منهم هي إغفال االخبـار الـصحيحة            

  .التي يستند إليها الشيعة فال ينقلونها

ثم إذا نقلوا حديثاً يحاولون أن يحرفوه، والتحريـف يكـون علـى             

  .أشكال في كتبهم

تارة ينقلون الحـديث مبتـوراً وينقـصون منـه محـلّ االسـتدالل         

ــون االســماء    ومــورد ــي ألفاظــه، فيرفع ــارة يبهمــون ف  الحاجــة، وت

  .الصريحة ويضعون في مكانها كلمة فالن إبهاماً لالمر

ــدار        ــان المق ــي مك ــضعون ف ــر وي ــن الخب ــذفون م ــارة يح وت

  .المحذوف كلمة كذا وكذا

  .وتارة نراهم يصحفون االلفاظ

فــإن لــم يمكــنهم التالعــب بمتنــه، انبــروا للطعــن فــي ســنده،   

  .عيف الحديث أو تكذيبهوحاولوا تض

فإن لم يمكـنهم ذلـك أيـضاً، وضـعوا فـي مقابلـه حـديثاً آخـر                 

  .وادعوا المعارضة بين الحديثين

  .وهذه أساليبهم

أما المستنسخون، والناشرون للكتـب، والـرواة لتلـك الروايـات        

  .والمؤلفات، فحدث عنهم وال حرج
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مبيـت  أتذكر أنّي رأيت في أحد المصادر، عندما يـروي خبـر            

 على فراش رسول اهللا في ليلة الهجـرة، الروايـة           ×أمير المؤمنين   

 بات علي على فراش رسول اهللا، أتذكّر أنّـه فـي أحـد المـصادر          : تقول

  .كلمة التاء بدلها الناسخ بالالم، التاء من بات بدلها بالالم

ينقلون عن بعض الصحابة، وكما قرأنا في الجلسات الماضـية،          

ون أوالدهم على أميـر المـؤمنين، يـأتون بأبنـائهم           أنّهم كانوا يعرض  

أتحـب  : ويوقفونهم على الطريق، فإذا مر أمير المؤمنين قالوا للولـد         

  ...نعم، علم أنّه منه وإالّ: هذا ؟ فإن قال

فينقلون عن بعض الصحابة أنّهم كانوا يقولون ـ وهـذا موجـود    

الـب، نبـور أي   كنّا نبور أبناءنا بحب علي بن أبـي ط : في المصادر ـ 

نختبر، نختبرهم نمتحنهم، لنعرف أنّهم مـن صـلبنا أو ال، كنّـا نبـور               

  .أبناءنا بحب علي بن أبي طالب

  .كنّا بنور إيماننا نحب علي بن أبي طالب: الحظوا التصحيف

ــا أصــبحت     ــور، أبناءن ــور أصــبحت بن ــاً، نب ــاء أصــبحت نون   الب

  .البإيماننا، كنّا بنور إيماننا نحب علي بن أبي ط

  .وهكذا يصحفون االخبار

  وإما أن يرفعوا الحديث أو قسماً من الحديث ويتركوا مكانه 

  



١٢

  

بياضاً، ويكتبون هاهنـا بيـاض فـي النـسخة، وهـذا أيـضاً كثيـر فـي                   

كتبهم، هنـا بيـاض فـي النـسخة، الحظـوا المـصادر، حتّـى الكتـب                 

  .الكالمية أيضاً

 مقـدار، وقـد     أتذكّر أن موضعاً من شرح المقاصد حـذف منـه         

كتب محقّقـه أن هنـا بياضـاً فـي النـسخة، وكـذا فـي تـاريخ بغـداد             

للخطيب البغدادي، وفي تـاريخ دمـشق البـن عـساكر، وغيـر هـذه               

  .الكتب

  .فهكذا يفعلون، وكلّ ذلك لئالّ يظهر الحق، وما أكثر هذا

ويا حبذا لو انبرى أحد لجمع هذه القضايا وتأليف كتـاب فـي             

  .ذلك

و قارنتم الطبعات الجديدة للكتب، وقابلتموهـا مـع         وأما أنّكم ل  

  الطبعـات الــسابقة، حتّــى تفــسير الكـشّاف للزمخــشري، لــه أبيــات،   

أربــع خمــس أبيــات فــي تفــسيره، هــي فــي بعــض الطبعــات غيــر   

  .موجودة، الن تلك االبيات فيها طعن على المذاهب االربعة

  .وهكذا في قضايا أُخرى

ــف   ــرى أن المؤلِّ ــا ت ــراً م ــد   وكثي ــاب أح ــص كت ــق يلخّ الالّح

  السابقين، وليس الغرض من تلخيصه لذلك الكتاب إالّ طرح ما في 
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ذلك الكتاب مما يضر بأفكاره ومبادئه، والكتاب االصلي ربما          

يكون مخطوطاً، أو لربما ال تعثر على نسخة منه أبداً، وقـد حكمـوا              

  .عليه باالعدام

 القـضايا التافهـة     حتّى أن كتـب أبـي الفـرج ابـن الجـوزي فـي             

طبعوها ونشروها، له كتاب في أخبار المغفّلين، له كتاب في أخبار           

  .الحمقى، وأخبار الطفيليين، وكتبه من هذا القبيل طبعت

               البن الجوزي رسالة كتبها فـي تكـذيب مـا رووه مـن أن لكن

 قد صلّى خلف أبي بكر في تلك الصالة التي جـاء إلـى              النبي  

شة ال من الرسول، حتّى إذا، إطّلـع علـى ذلـك          المسجد بأمر من عائ   

خرج معتمداً على رجلين، ونحى أبابكر عن المحراب وصلّى تلك          

الصالة بنفسه الشريفة، فيروون أن رسول اهللا اقتـدى بـأبي بكـر فـي      

  .تلك الصالة وصلّى خلفه

فالبن الجوزي كتاب في تكذيب ما ورد فـي هـذا البـاب، أي             

ــي ب  ــن  فــي صــالة النبــي خلــف أب ــات اب كــر، يكــذّب هــذه الرواي

الجوزي، هذه الرسالة لم ينشروها، وحتّى لـم يكثّـروا نـسخها ولـم            

  .يستنسخوها

  أتذكّر أنّي راجعت كتاباً أُلّف في مؤلّفات ابن الجوزي 
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المخطوط منها والمطبوع، فلم يذكر لهذا الكتـاب إالّ نـسخة واحـدة،             

  .ات العالم نسخاً كثيرةوالحال أنّه يذكر لمؤلّفاته االُخرى في مكتب

  ولماذا ؟

النّهم يعلمون بأن تكذيب مثـل هـذا الخبـر يـضر باسـتداللهم              

  .بصالة أبي بكر المزعومة على إمامة أبي بكر بعد رسول اهللا

  .وكم لهذه االُمور من نظائر، ويا حبذا لو تجمع في مكان واحد
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  نماذج من التحريفات  

وأما أنّكم إذا طلبتم أن أذكر لكم بعض االشياء، إضافةً إلى ما            

 اطّلعتم عليه في خالل البحوث، أذكر لكم مـوارد معـدودة فقـط، وال             

  :أُطيل عليكم

النجـوم  «:  يقـول  ـ هناك حديث يروونه عـن رسـول اهللا    ١

أمان الهل السماء فإذا ذهبت ذهبوا، وأهل بيتي أمان الهل االرض          

  .» بيتي ذهب أهل االرضفإذا ذهب أهل

هذا الحديث موجود في المصادر، ومن المصادر التـي يـروى           

مسند أحمد، وهذا الحديث ليس االن موجـوداً       : عنها هذا الحديث  

  .فيه

، مـصادره كثيـرة، ومـن    »أنا مدينة العلم وعلـي بابهـا  «:  ـ قوله ٢

مصادره صحيح الترمذي، ينقل عن صحيح الترمذي هذا الحـديث      

  صول البن االثير، وأيضاً في تاريخ الخلفاء للسيوطي، في جامع االُ
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وأيضاً في الـصواعق البـن حجـر، والفـضل ابـن روزبهـان يعتـرف                

  .بوجود هذا الحديث في صحيح الترمذي ويحكم بصحته

  !وأنتم ال تجدونه االن في صحيح الترمذي، وكم لهذا من نظير 

ــت      ــوردين أحبب ــذكّر م ــت أت ــصحيحين، فكن ــي ال ــا ف أن وأم

  .أذكرهما لكم في هذه الليلة بطلب منكم طبعاً واكتفي بهذا المقدار

 ـ الحظــوا هــذا الحــديث فــي صــحيح مــسلم، يــروي هــذا     ٣

الحديث مسلم بن الحجاج بسنده عن شقيق، عـن أُسـامة بـن زيـد،         

أال تدخل علـى عثمـان فتكلّمـه ؟    : قيل له ـ أي الُسامة ـ  : قال شقيق

 إالّ أُسمعكم، واهللا لقد كلّمتـه فيمـا بينـي    أترون أنّي ال أُكلّمه  : فقال

وبينه، مادون أن أفتتح أمراً ال أُحـب أن أكـون أول مـن فتحـه، وال            

 أقول الحد يكون علي أميراً إنّه خير النـاس بعـدما سـمعت رسـول اهللا               

يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندرق أقتاب بطنـه           : يقول

ر بــالرحى، فيجتمــع إليــه أهــل النــار فيــدور بهــا كمــا يــدور الحمــا

يا فـالن مالـك ؟ ألـم تكـن تـأمر بـالمعروف وتنهـى عـن                  : فيقولون

بلى قد كنت آمراً بالمعروف وال آتيه، وأنهى عن         : المنكر ؟ فيقول  

  .المنكر وآتيه

قد كلّمتـه مـراراً،     : أال تدخل على عثمان فتكلّمه ؟ قال      : قيل له 

   المنكر، لكن ال أُريد أن وناصحته، وأمرته بالمعروف ونهيته عن
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ثم ذكـر هـذا الحـديث عـن     ... تطّلعوا على ما قلته له، كلّمته بيني وبينه     

  .رسول اهللا

 من صحيح مسلم فـي الجـزء الثـامن فـي      ٢٢٤هذا في الصفحة    

  .هذه الطبعة

وال بأس أن أقرأ لكم ما في صـحيح البخـاري، لتعرفـوا كيـف               

قـد كلّمتـه    :  تكلّـم هـذا ؟ قـال       أال: قيل الُسامة : قال: يحرفون الكلم 

مادون أن أفتح باباً أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل             

 أنت خير، بعـدما سـمعت مـن رسـول        : بعد أن يكون أميراً على رجلين     

يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمـار          : اهللا يقول 

ألست كنـت تـأمر     أي فالن،   : برحاه، فيطيف به أهل النار، فيقولون     

 إنّي كنت آمـر بـالمعروف وال      : بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول     

  .أفعله

الحظوا كم اختصر من الحديث من االشياء التـي قالهـا أُسـامة           

بالنــسبة لعثمــان، ولــيس فــي نقــل البخــاري هنــا اســم عثمــان، قيــل 

أال تكلّم هذا، فمن هذا ؟ غير معلوم في هـذا الموضـع، أال     : الُسامة

  لّم هذا ؟تك

فالن، : أما في موضع آخر، أتذكّر أنّي رأيته يذكره على العادة      

  .أال تكلّم فالن، مع االختصار للحديث
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  إنّكـم لتـرون    : لـو أتيـت فالنـاً فكلّمتـه ؟ قـال          : قيل الُسامة : قال

أنّي ال أُكلّمه إالّ أسمعكم، إنّي أُكلّمه فـي الـسر دون أن أفـتح بابـاً، ال              

تحه، وال أقول لرجل إن كان علـي أميـراً إنّـه خيـر              أكون أول من ف   

ومـا سـمعته يقـول ؟       : الناس، بعد شيء سمعته من رسول اهللا، قـالوا        

  .إلى آخره... سمعته يقول: قال

أيضاً مع اختصار في اللفظ، وقد رفع اسم عثمان ووضع كلمـة            

  .فالن

  . من المجلد الثاني٥٦٦وهذا في صحيح البخاري ص

 مـن   ٦٨٧لم أعطكـم عنوانـه، هـو فـي ص         وذلك المورد الذي    

  .المجلد الرابع

  .هذا بالنسبة إلى عثمان

 ـ وأمـا بالنـسبة إلـى الـشيخين، فـأقرأ لكـم حـديثاً آخـر فـي           ٤

  :صحيح مسلم، ثم أقرأ ما جاء في صحيح البخاري

  ثم نـشد عباسـاً وعليـاً ـ نـشد أي عمـر       : في حديث طويل يقول

: نعـم، قـال  : وم أتعلمان ذلك ؟ قاالبن الخطّاب ـ بمثل ما نشد به الق 

أنا ولي رسول اهللا، فجئتما تطلـب       : فلما توفي رسول اهللا قال أبوبكر     

ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته مـن أبيهـا ـ يعنـي     

  ما نورث ما تركنا : قال رسول اهللا: علي والعباس ـ فقال أبوبكر
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اس ـ فرأيتمـاه، أي فرأيتمـا    صدقة، فرأيتماه ـ عمر يقول لعلي والعب 

واهللا يعلم إنّه لـصادق     : أبابكر كاذباً آثماً غادراً خائناً، ثم يقول عمر       

بار راشد تابع للحق، فليكن على بالكم، فرأيتماه كاذباً آثمـاً غـادراً       

ــا ولــي رســول اهللا وولــي أبــي بكــر،    ــوبكر وأن خائنــاً، ثــم تــوفّي أب

ئناً، واهللا يعلم إنّي لصادق بـار راشـد         فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خا    

 جئتني أنت وهذا، وأنتمـا جميـع، وأمركمـا           ... تابع للحق فولّيتها ثم

  .إلى آخر الحديث... واحد، فقلتما إدفعها إلينا

فرأيتماه كاذبـاً آثمـاً غـادراً خائنـاً،       : ومحلّ الشاهد هذه الجملة   

  .فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً

فــي بـاب حكـم الفـيء مــن    ) ٥/١٥٢(يح مـسلم  هـذا فـي صـح   

  .كتاب الجهاد

أُنـشدكما  : ثم قال لعلـي وعبـاس     : وللننظر في صحيح البخاري   

 أنـا : ثم توفّى اهللا نبيـه، فقـال أبـوبكر        : باهللا، هل تعلمان ذلك ؟ قال عمر      

ولي رسول اهللا فقبضها أبوبكر، فعمل فيها بما عمل رسول اهللا، واهللا          

  .دق بار راشد تابع للحقيعلم إنّه فيها لصا

واهللا يعلم إنّه فيها لـصادق بـار        ... فرأيتماه: فأين صارت الجملة  

راشد تابع للحق.  

  ثم توفّى اهللا أبابكر، فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين 
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من إمارتي، أعمل فيها بما عمل رسول اهللا، وما عمل فيهـا أبـوبكر،    

  فرأيتمــاه إلــى .  راشـد تــابع للحـق  واهللا يعلـم إنّــي فيهـا لــصادق بــار

  .فرأيتماني إلى آخره... آخره

  . من المجلد الثاني٥٠٦هذه في الصفحة 

فتـوفّى اهللا نبيـه فقـال    :  من المجلّد الرابـع يقـول  ٥٥٢أما في ص  

أنا ولي رسول اهللا، فقبضها فعمل بما عمل به رسول اهللا، ثم     : أبوبكر

لـي رسـول اهللا، فقبـضتها سـنتين         أنا وليـه وو   : توفّى اهللا أبابكر فقلت   

أعمل فيها مـا عمـل رسـول اهللا وأبـوبكر، ثـم جئتمـاني وكلمتكمـا          

  .إلى آخره... واحدة، وأمركما جميع

واهللا يعلم إنّـه بـار راشـد تـابع          ... فرأيتماه كذا وكذا  : فال يوجد 

للحق، فرأيتماني كذا وكذا واهللا يعلم أنّي بار راشد تابع للحق، فـال   

  .وال ذاك موجودهذا موجود 

أُنـشدكما بـاهللا، هـل    :  من المجلّـد الرابـع يقـول   ١٢١أما في ص  

أنـا ولـي    : نعم، ثم تـوفّى اهللا نبيـه فقـال أبـوبكر          : تعلمان ذلك ؟ قاال   

رسول اهللا، فقبضها أبوبكر يعمل فيها بما عمـل بـه فيهـا رسـول اهللا،        

وأنتما حينئـذ، وأقبـل علـى علـي وعبـاس تزعمـان أن أبـابكر كـذا            

  .كذا، واهللا يعلم إنّه فيها صادق بار راشد تابع للحقو

  .كذا وكذا بدل تلك الفقرة
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ــابكر فقلــت أنــا ولــي رســول اهللا وأبــي بكــر،  : ثــم تــوفّى اهللا أب

  فقبــضتها ســنتين أعمــل فيهــا بمــا عمــل رســول اهللا وأبــو بكــر، ثــم

  ...جئتماني وكلمتكما واحدة، وأمركما جميع

: ا قـااله بالنـسبة إلـى عمـر نفـسه          في بقية الحـديث ال يوجـد مـ        

  .وأنّه حلف بأنّه أي هو بار راشد صادق تابع للحق... فرأيتماني

  .وهذا حديث واحد، والقضية واحدة، والراوي واحد

: في صحيح مـسلم علـى مـا جـاء عليـه مـشتمل علـى الفقـرتين         

  .فرأيتماني... فرأيتماه

 أمــا فــي صــحيح البخــاري، فــي أكثــر مــن ثــالث مــوارد علــى

  .أشكال مختلفة

  .وهذا فيما يتعلّق بالشيخين

ولماذا هذا التحريف ؟ الن عمر بن الخطّاب ينسب إلـى علـي             

والعباس أنّهما كانا يعتقدان في أبي بكر وفـي عمـر أن كـال منهمـا             

كاذب غادر خائن إلى آخره، وهما يسمعان من عمر هـذا الكـالم،     

ة هذا الشيء إليهمـا،     ولم نجد في الحديث أنّهما كذّبا عمر في نسب        

وسكوتهما على هذه النسبة تصديق، وحينئذ يكون الـشيخان بنظـر           

  .علي والعباس كاذبين خائنين غادرين، وإلى آخره

  نحن ال نقول هذا الحديث صدق أو كذب، نحن ال ندري 
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بأصل القضية، إنّما ننظر في الصحيحين والفرق بين الـروايتين، أمـا            

 من هـذا الخبـر أشـياء فـاالمر إلـيكم، ولـسنا االن             لو أردتم أن تستفيدوا     

بصدد التحقيق عن مفاهيم هذا الحديث ومداليلـه، وإنّمـا أردنـا أن             

نذكر لكم الفرق بين الشيخين البخاري ومـسلم فـي نقلهمـا للخبـر              

  .الواحد، أي لقضية واحدة

فهذه من جملة المـوارد، وقـضية عثمـان مـورد آخـر، وهكـذا               

   .موارد أُخرى
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  كلمة الختام              

 وأرى من المناسب أن أقطع الكالم بهذا المقـدار، وأكتفـي بهـذا             

الحد، وأسـأل اهللا سـبحانه وتعـالى أن يوفّـق كـلّ مـن يريـد معرفـة             

الحق، واالخذ بالحق، أن يوفّقه فـي هـذا الـسبيل، وأن يهديـه إلـى                

  .الصراط المستقيم

يزيدنا علمـاً وبـصيرةً وفهمـاً ودقّـة         نسأل اهللا سبحانه وتعالى أن      

            ـة منهـا، فـإنة وخاصّة العقائدية والتحقيقيالً في القضايا العلميوتأم

االنسان إن فارق هذه الدنيا وهو على شك من دينه، إن فـارق هـذه    

الدنيا ولم يكن على ثقة بما يعتقد به، فإنّه سيحشر مع من ال اعتقاد              

  .له

 يعتبر فيها الجزم، والبد فيهـا مـن اليقـين،           إن االُمور االعتقادية  

  .وكلّ أمر اعتقادي لم يصل إلى حد اليقين فليس باعتقاد

  فعلى من عنده شك، على من لم يصل إلى حد اليقين أن 
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يبحث، أن يحقّق، وإالّ فإن مات على هذه الحال كانت ميتتـه ميتـة        

كن عنده شك   جاهلية، فكيف بمن كان على شك أو حتّى إذا لم ي          

ة، ويوقع الناس في الشكيحاول أن يشكّك في االُمور االعتقادي.  

إن االُمـور االعتقاديــة البــد فيهــا مـن اليقــين والقطــع والجــزم،   

ولربما يكون هناك رجل قد بلغ من العمر مـا بلـغ ويكـون فـي أول         

 مرحلة من مراحل فهم عقائده الدينية، وقد تقرر عند علمائنـا أن ال      

 تقليد في االُصول العقائدية، فحينئذ ال يجوز االخـذ بقـول هـذا وذاك             

ــذا،      ــذا وك ــه ك ــد النّ ــاع أح ــوز اتّب ــذا وذاك، وال يج ــول ه ــه ق النّ

واالعتبارات والعناوين الموجودة في هذه الدنيا ال تجوز الحد وال          

تسوغ الحد أن يتّبع أحداً من أصحاب هذه العناوين، الن لـه ذلـك     

ذا ال يكون له عذراً عند اهللا سبحانه وتعالى، إن االُمـور            العنوان، وه 

  .االعتقادية البد فيها من القطع واليقين

 وقد عرفنا أن القطع واليقين إنّما يتحقّقـان ويحـصالن عـن طريـق        

القرآن العظيم، وعن طريق السنّة المعتبـرة، والسـيما الـسنّة المتّفـق             

 سـتكون يقينيـة، واهللا سـبحانه      عليها بين المسلمين، فإن تلـك الـسنّة       

  .وتعالى هو الموفّق

 وفي الختام أُذكّركم بأن بحوثنا هذه لـم تكـن نقـداً الحـد أو رداً       

  الخر، وإنّما كانت بحوثاً علمية، ودروساً عقائدية، ومن أراد أن 
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مركـز االبحـاث    «يقف على هذه البحوث ويطّلع عليها فليتّـصل بــ           

ؤولين في هـذا المركـز سـيحاولون أن يـوفّروا     ، فإن المس »العقائدية

  .لمن يراجع هذا المركز ما يحتاج من هذه البحوث أو غيرها

وآخــر دعوانــا أن الحمــد هللا رب العــالمين، والــصالة والــسالم 

  .على محمد وآله الطاهرين




