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 اإلمجاع

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد  

 

 يف موضوِع اإلمجاع؟النُّصرييَِّة ما ُحكُم العلويَِّة 

 

ًاا،  أمَّا االتِّفاُق، هو - لغًة - اإلمجاُع  هاِدواالجتالقياِس  أهُل به َيقصُد مصطالل    فهو اصطالح

 .األموِر الدينيَِّة من أمٍر على اتِّفاَقهم

 الشَّرعيَِّة، اِماألًك على ًدٍّ سواء لتأصيِليعُة طوالشِّالسُّنَُّة  هاْتتناوَل اليت املباًِث من اإلمجاُع

ََ به اووئُّ   ومن ََ أبرز من قا أبرِز القائلنَي به عنَد السطُّنَِّة الشَّافعُُّّ وابُن تيييََّة، أمَّا عنَد الشِّيعِة فكا

ََ برواياٍت غريبٍة  َِمغلوطٍة واملفيد، وهم يأخذو  ََك!!!أصحاِب بنَي عليه بامُلجَيِع )ُخْذ: كيثِل القو

َِ اهلِل )ص! كاحلديِث الطططلرس وقد اًتجُّوا إلثباِت اإلمجاِع بأًاديَث منحولٍة  وب:طططينسطططو

ََّ اهلَل ال جييُع أمَّيت على ضحلٍة!!! واحلديِث املنسوِب: )ليَس أًد  يفارُق اجلياعَة شرباا فييوُت،  )إ

 إالَّ ماَت ميتًة جاهليًَّة!!!

َِ الكريِم نذكطط كيا اًتجُّ ََطُسالرَّ ُيَشاِقِق ُر منها قوله تعاىل: )َوَمنطط وا بآيات من القرآ  َبْعِد ِمن و

َمصطِطااا!، وقوله:  َوسطَطاءْت َجَهنََّم َوُنصطْطِلِه َتَولَّى َما ُنَولِِّه اْلُيْؤِمِننَي سطَطِبيِل َغْيَر َوَيتَِّبْع اْلُهَدى َلُه َتَبيََّن َما

ََ النَّاِس َعَلى َهَداءطططط  ُش لَِّتُكوُنوْا َوَساًلا ُأمًَّة َجَعْلَناُكْم )َوَكَذِلََك َُططط الرَُّس َوَيُكو ِهيداا!، وقوله: ططَش َلْيُكْمَع و

ََ َوَأِطيُعوْا الّلَه َأِطيُعوْا آَمُنوْا الَِّذيَن َأيَُّها )َيا  ِإَلى َفُردُّوُه شطَطٍُّْء ِفُّ اَزْعُتْمَتَن َفِإَ ِمنُكْم اأَلْمِر َوُأْوِلُّ الرَّسطُطو

َِ!، وقوله تعاىل: )َواْعَتِصُيوْا الّلِه  َتَفرَُّقوْا!. َواَل َجِييعاا الّلِه ِبَحْبِل َوالرَُّسو

َّ نهَجنا العلويَّ  َّ النُّصططايَّ إ َّ هذه ااياِت تؤكُِّد أ يرفُض مصططاللَ  اإلمجاِع ويعترُبُه باطًح أل

ََ بعَد غيبِة وُرسُطِلِه فق   األمَر ليَس للنَّاِس بل هلِل َِ اهلِل )ص! أمجعرسيِّدنا ، فاملسليو وا على توليِة سو

إلمام علٍُّّ )م! والنا اَيكخليفٍة لليسطلينَي االفنَي وصيََّة النَِِّّّ األكرِم )ص! وبيعاِتِه األربعِة لِ  أبُّ بكٍر

َِ َمن  ََ فيها: )اللهمَّ وا َِ وبيعِة داِر أمِّ َسَلَية وبيعِة الغديِر اليت قا َِ اهلِل وبيعِة الرِّضوا يف بيعِة داِر رسو

ََ هذا هو اهُلَدى الطَيْدُعو إليِه يف كتاِب  واالُه وعاِد َمن عاداُه وانصْر َمن َْ َمن خذَلُه!، فكا نصَرُه واخُذ

وُه، ومع فاطيَة الزَّهراء )ع! وأًَرقسيَِّدِتنا ا مل يتحقَّْق ألهِل السَّقيفِة ما أراُدوا هاَجيوا بيَت طيَّطاهلِل، ول
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َّ أهَل اإلمجاِع اتَّبعوا هذا السَّبيَل االفنَي سبيَل ا رعيٍَّة هلدى، وهذا ُيسِقُ  اإلمجاَع كحجٍَّة شذلََك فإ

ََ ُيشَطاِققِ  لقوِلِه تعاىل: )َوَمن  َتَولَّى َما ُنَولِِّه اْلُيْؤِمِننَي َسِبيِل َغْيَر َوَيتَِّبْع اْلُهَدى َلُه َتَبيََّن َما َبْعِد ِمن الرَُّسو

 َمِصااا!. َوَساءْت َجَهنََّم َوُنْصِلِه

لفقهاِء اإلمجاِع والقائلنَي به، بل هلِل ورسوِلِه وأولُّ األمِر يف قوله تعاىل: وأمَّا الالَّاعُة فليسطت  

ََ َوَأِطيُعوْا الّلَه َأِطيُعوْا آَمُنوْا الَِّذيَن َأيَُّها )َيا  ِإَلى َفُردُّوُه شطَطٍُّْء ِفُّ اَزْعُتْمَتَن َفِإَ ِمنُكْم اأَلْمِر َوُأْوِلُّ الرَّسطُطو

َِ الّلِه ََ ْمُكنُت ِإَ َوالرَّسططُطو ًْسططَطُن َخْير  َذِلََك ااِخِر َواْلَيْوِم ِبالّلِه ُتْؤِمُنو !، وأولو األمِر ليسطططوا َتْأِويًح َوَأ

َ، وليسوا تزكيًة ملعاوية بن أبُّ سفياالكاذَبِة ِه السَّحطنَي واألمراَء كيا روََّج لذلَك أبو هريرَة يف أًاديِث

ََ اإلماُم الباقُر  علياَء الالَّائفِة كيا قاَ الالباطبائُّ ََ ًيُث قا بعد حُمُه علينا س، بل هم األئيَُّة املعصطومو

ََقراءِة اايطِة: )إيطَّانا َعَنى خاصططططًَّة!،    يف ًديث آخر: )األئيَّة من ولِد علٍُّّ وفاطيَة إىل أَ تقوَم  وقا

ل ملهديِّ )ع! أئيٌَّة ُماَلاعٌة، بالسططَّاعُة!، وليَس املراُد أنَُّه بعَد غيبِة اإلماِم احلسططِن العسططكريِّ واإلماِم ا  

َّ طاعَة األئيَِّة اإلثين عشر مفروضٌة ًتى قياِم السَّاعِة وظهوِر القائِم املهديِّ املنتظِر )ع!.  املراُد أ

َّ َتَفرَُّقوْا! إالَّ للتَّأ َواَل َجِييعاا الّلِه ِبَحْبِل وما قوله سططططبحانه وتعاىل: )َواْعَتصطططِطُيوْا كيِد على أ

َُ إال حببطِل اهلِل، ال حببطِل النطَّاِس ًتَّى لو اجتيعوا على أمٍر، فكيطا أمجَع أهُل     االعتصطططط اَم ال يكو

َِ اهلِل )ص!، أمجَع أهُل الشِّططيعِة سطيِّدنا نَِّة واجلياعِة على االفِة وصططيَِّة ططط السُّ ََ طَتشُيواْلرسططو يِّعو

عيب حميَّد أبُّ شسيِّدنا باتِّباِع ًجَِّتِه علينا سحُمُه على االفِة أمِر اإلمام احلسطن العسكريِّ   اوونُة

ََّ األئيَُّة  ََ اإلمجاُع طريقًة يسلُكها َمن ال يوافُقهم أمُر اهلِل ورسوِلِه وأئيَِّتِه، وقد د بن نصا )ع!، وما زا

َِ اإلماِم الصططَّادِق  َّ السططَّبيَل !، ألَعامَِّةُخذ ِبَيا خالَف ال) علينا سططحُمُه:على ترِكِه يف أقواِلهم كيثِل قو

َِ سطيِّدنا    َنا ُهَو الالَِّريُق َواْلَحقُّ َأاملسي  )ع!: )النَِِّّّ الوًيَد لالاعِة اهلِل تعاىل هُّ اتِّباُع سُطُبِلِه بدليِل قو

ًَد  َيْأِتُّ ِإَلى ااِب ِإالَّ ِبُّ ،َواْلَحَياُة  !.َلْيَس َأ

 

 نكتفُّ لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد الباًث الديين


