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  :المؤلِّف

باحث عن الحقيقة، جاهد في سبيل الوصول إليها جهاداً مريراً حتـى            

  . }والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا{ هداه اهللا إلى سواء السبيل 

  . ولــد فــي قريــة ديــر الغــصون فــي الــضفة الغربيــة بفلــسطين المحتلــة

فحـصل علـى دبلـوم فـي     أنهى دراسته الثانوية ثـم سـافر إلـى األردن           

  ثم سـافر إلـى الفليبـين فحـصل علـى البكـالوريوس             . المهن الهندسية 

فـــي الهندســـة المدنيـــة ثـــم الماجـــستير فـــي إدارة اإلنـــشـاءات       

Construction Mangement  وهو على وشك الحصول علـى 

  :شهادة الدكتوراه في اإلدارة الحكومية بعد إنجاز بحثه

Islamic Puplic Administration.  
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كم هو مؤسف حـال المـسلمين فـي أيامنـا وقـد تـداعت علـيهم          

 األمم كما تتداعى اآلكلة على قصعتها، بعد أن نجح االستعمار في بـث            

الفتنة والتفرقة بين أبناء األمة الواحدة، وتوسـيع هـوة الخـالف بيـنهم         

 راضه الخبيثة، والتي ال تتحقق إالّ بضرب المـسلمين بعـضهم          تحقيقاً ألغ 

  .ببعض

ــصحوة       ــامي ال ــروا تن ــالم، أن ي ــداء اإلس ــى أع ــعب عل ــد ص   وق

المباركة في نفوس أبنـاء أمتنـا اإلسـالمية، والـسعي لتحكـيم القـرآن               

والسنة في بلداننا، ال سيما بعد نجاح إحدى هـذه المحـاوالت والتـي         

ر العالمي الذي ما انفك يحاول القضاء    أحدثت صدمة هائلة لالستكبا   

عليها بشتّى الوسائل والسبل، فأخذ يثير في السنوات األخيرة ما كـان             

دفيناً طوال مئات السنين الماضية من الخالفات الطائفيـة والتعـصبات           

  المذهبية بين أهل السنة والشيعة، وقد أوكلت هذه المهمة لعمالء
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 سـيما حكـام الحجـاز المتـسلطين         االستعمار في منطقتنا اإلسـالمية ال     

والـذين  " خدمـة الحـرمين الـشريفين     "على المقدسـات تحـت غطـاء        

بدورهم أوعزوها إلـى أجـرائهم مـن وعـاظ الـسالطين فـي الجزيـرة                

العربية وخارجها، بتأليف ونشر الكتب المختلفـة التـي تطعـن بعقائـد             

مـن  الشيعة وترميهم بالكفر والتمجس والتهـود والتنـصّر وغيـر ذلـك             

الترهات، والتي ولألسف قد أوقعت الكثير من البـسطاء والمتعـصبين           

ضحايا لهذه الهجمة الـشرسة، بعـد أن صـدقوا مـن غيـر تمحـيص أو          

 بحث كل ما جاء في تلك الكتب السامة، والتي وزعت بماليـين النـسخ        

  .في جميع أرجاء العالم اإلسالمي

التي كانت وقد تعرضت ـ كغيري من المسلمين ـ لهذه الحملة، و

تقوم بها بعض الحركات وكأن مهمتها فقط هو حماية أهل السنة من 

الخطر الشيعي، وتوعيتهم بعقائد هذه الطائفـة التـي علـى حـد قـولهم         

وقد استنكرت في البداية هذه الحملـة       . تنبع من اليهودية والمجوسية   

نظراً للطريقة البعيدة عن األدب والموضوعية التي يصفون بها حقيقة          

الشيعة، والتي كنت االُحظ أنهـا تتـسم أيـضاً بالمبالغـة والتهويـل فـي           

  .أغلب األحيان

  فــالبرغم مــن أنّنــي ولــدت ألبــوين ســنّيين فــي فلــسطين، والتــي  

غالبية سكانها الساحقة من أهل السنة والجماعة، وبـالرغم ممـا كنـت     

  أعتقده بأن طائفة أهل السنة والجماعة هي الطائفة الصحيحة، إالّ
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  .ني لم أكن أرى كفر الشيعةأنّ

ــي،     ــة عل ــن منزل ــشأنهم، هــو رفعهــم م ــت أعلمــه ب ــا كن فكــل م

وتفضيلهم له على باقي الصحابة دون أن أعرف سبباً لذلك وهي غير          

المنزلة التي يعتقدها معظم أهل السنة باستحقاقه لها، والتي ال تتعـدى     

ي كونــه رابــع الخلفــاء الراشــدين فهــو صــحابي يــساوونه بمنزلــة بــاق 

الصحابة بمن فيهم معاوية وعمـرو بـن العـاص، إالّ أن هـذه المبالغـة                

بمنزلة علي لم تكن بنظري لتخرجهم من دائر اإلسالم، وهذا بـالرغم     

أيضاً من أنّه كانت تتردد أقاويل عندنا بأن الشيعة يفضلون علياً علـى             

خاتم األنبياء، واعتقادهم بخطأ جبريل في تنزيل الرسالة بل تـأليههم           

إالّ . ه في بعض األحيان، وإن عنـدهم قرآنـاً غيـر قرآننـا وغيـر ذلـك       ل

 أنني لم أكن ألقي لذلك باالً، حيث أنّني ال أنسى ما حييت ما قاله مرة              

إن : (أســتاذي فــي موضــوع التربيــة اإلســالمية فــي المدرســة الثانويــة

الشيعة طوائف متعددة منها مـا كـان يؤلّـه عليـاً فعـالً، ولكـن الطائفـة                

 مامية اإلثني عشرية ـ أو كما تسمى بالجعفرية ـ هي أقـرب الطوائـف    اإل

وبمـا أن هـذه الكلمـات كانـت         ) إلى أهل الـسنة، وأتباعهـا مـسلمون       

صادرة ممن أعتقد بصالحه وتقواه وسـعة علمـه واطالعـه، وكـذلك             

اعتداله وموضوعيته بنقد اآلخرين من أصحاب المبادىء والنظريـات     

هبه السني، فإن هذه الكلمات ظلت ترن في        المخالفة لإلسالم أو لمذ   

  أذني على مر األيام والسنوات، وهذا فضالً عن تأثري أيضاً بأحد
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أقاربي الذي كان داعية هللا ال أشك أبداً فـي إخالصـه وحرصـه علـى        

وحدة المسلمين سنة وشيعة، وقد ترسخ هذا المفهوم في نفـسي بعـد            

علمـت أن معظـم     ذلك حتى أصبح حقيقـة واقعـة وخـصوصاً عنـدما            

علماء أهل السنة ودعـاتهم فـي عـصرنا، يـرون بـأن الـشيعة مـسلمون                 

موحدون كاإلمام الشهيد حسن البنا، والـشهيد سـيد قطـب، والعالمـة         

 المودودي، والشيخ عبدالحميد كشك، والشيخ العالمة محمـد الغزالـي،   

والشيخ شلتوت، واألستاذ البهنـساوي، والتلمـساني، وأنـور الجنـدي،           

أيوب، وسعيد حـوى، وفتحـي يكـن، وأبـو زهـرة، ويوسـف            وحسن  

ــراءة     ــشرف بق ــر ممــن أت ــر الكثي ــرهم الكثي العظــم، والغنوشــي، وغي

. مؤلفاتهم، والتـي مـألت رفـوف مكتبـات جيـل الـصحوة اإلسـالمية            

 وهكذا فإنّه لم يكن ليداخلني أي شك بأن الشيعة مـسلمون، ولـم أكـن          

قـد غضـضت نظـري عـن     حتى أفرق بين السني والشيعي ألنني كنت  

تلك الفروق التـي بينهمـا، والتـي ال تجعـل بـأي حـال، مـن األحـوال                   

 أحدهما مسلماً واآلخر كافراً، والتي لم أكن أعلم تفاصيلها، ولـم أكـن            

مستعداً حتى للتفكير فيها أو حتى البحث عنها لشعوري بعدم الحاجة           

ول في إلى مثل هذه البحوث التي تتطلب التنبيش في التاريخ، والدخ        

            متاهات قد ال توصل إلى أي نتيجة، وكنت مقتنعاً في ذلك الحين أن

التقصي لمعرفة مثل هذه الفروق واالختالف هو من نوع الفتنـة التـي            

. ينبغي االبتعاد عنها أو الحديث فيها وخصوصاً أن الفـريقين مـسلمان     

  فبنفس النظرة التي كنت أنظر فيها إلى علي ومعاوية بأنهما مسلمين
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الرغم من كل ما حصل بينهمـا، فقـد كنـت أنظـر كـذلك إلـى أهـل           ب

  .السنة والشيعة

وقد تزامن سفري إلى بالد الغربة لتكملة دراسـتي الجامعيـة فـي             

منتــصف الثمانينــات، مــع اشــتداد ســعير هــذه الفتنــة وتزايــد ارتفــاع  

األصوات المحذرة من العقيدة الشيعية، والتي كانـت غالبـاً مـصحوبة        

رة اإلسالمية فـي إيـران وبـشخص قائـدها والـذي كنـت              بالطعن بالثو 

أعتقد بأنّه المستهدف الحقيقي من كل تلك الحملـة، وكنـت أحيانـاً             

كثيرة أجـد نفـسي معرضـاً للنقـد ال لـشيء إالّ لعـدم اعتقـادي بكفـر                   

      الهجوم التـالي كـان يـأتي أشـد الشيعة، وكلما كنت أحاول أن أدافع فإن 

 لـي مـرة بأنـه يجـب علـي أن اختـار       من سابقه، حتى أن أحدهم قـال      

طريقــاً واحــداً وأحــدد مــذهبي بوضــوح، فــال يجــوز أن أكــون ســنياً 

ومتعاطفاً مع الـشيعة ومؤيـداً للثـورة االسـالمية فـي إيـران فـي نفـس                  

ال يمكـن   !) عقيـدة (الوقت، ألن هذه المسألة علـى حـد رأيـه مـسألة             

ت الـصعبة   التساهل فيها، وال أخفي بأنه كانت تواجهني بعض اللحظا        

 والمحرجة لعدم معرفتي بتفاصيل المـذهب الـشيعي، فكنـت ال أدري مـا             

أجيب به على ادعاء البعض بأن ما عند الشيعة من عقائد مثل اإلمامـة              

والعصمة والتقية وتكفير الصحابة، فإنّها تخرجهم من الملة، حتى بدأ    

 الشك يداخلني فعالً حول حقيقة الشيعة، وتولد عنـدي اهتمـام كبيـر            

  ، وهكذا فقد وجدت نفسي مدفوعاً إلى)العقائد(باالطالع على هذه 
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ما يحاول الكثيرون التهرب منه، إنّه البحث عن الحقيقة، في محاولـة            

ولكـن كيـف سـأقوم      . لوضع حد لشهور طويلـة مـن الحيـرة والـشك          

بذلك؟ هل أكتفي بقراءة ما كتبه كتاب أهـل الـسنة الـذين يكفـرون               

لـك الكثيـر منهـا ولـم أكتـسب أي قناعـة             الشيعة؟ لقـد قـرأت قبـل ذ       

البتعاد أغلـب كتّابهـا عـن األدب والـروح العلميـة فـي البحـث التـي                  

وهل أكتفي بآراء المعتدلين مـن      . توجب الموضوعية وإعطاء الدليل   

أهل السنة والذين يعتبرون الخالف بين السنة والشيعة ضـجة مفتعلـة            

م؟ ولكن هذه اآلراء    كالغزالي والبهنساوي وعز الدين إبراهيم وغيره     

  .ال تحل المشكلة بل تبقيها معلقة ومن حيث بدأت

ولم يبق أمامي سوى تقصّي الحقيقـة مـن كتـب الـشيعة، ولكـن               

                 هذا الخيار كنت أستبعده كلياً فـي البدايـة، ألننـي كنـت أعتقـد بـأن

الشيعة في مؤلفاتهم سيستدلون على ما هم عليه من اعتقاد من خـالل           

إالّ . لخاصة بهم، والتي بالطبع ال تعتبر حجة عندناأحاديثهم وطرقهم ا

مـن صـديق لـي      " المراجعات"أنّني حصلت الحقاً على كتاب يسمى       

تعرفت عليه حينهـا، وكـان لحـسن الحـظ مهتمـاً مثلـي بالبحـث عـن                  

حقيقة الشيعة، وكان بدوره قد حصل علـى ذلـك الكتـاب مـن أحـد                

 منـه صـديقي أن      أصدقائه الشيعة الذي نصحه بقراءتـه بعـد أن طلـب          

  .يعطيه كتاباً يتعرف من خالله على عقائد الشيعة

  ، هذا، وبالرغم من أن كاتبه شيعي إالّ أنّه"المراجعات"وكتاب 
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ولدهشتي الكبيـرة فإنّـه يحـتج بمـا يعتقـده الـشيعة مـن خـالل كتـب                

  .الحديث التي عند أهل السنة السيما الصحيحين منها

البحـث عـن هـذه الحقيقـة     وقد وجدت فيه ما يشجع فعـالً علـى      

التي حيرت الناس وفرقتهم، وكنت أحاول دائماً أن أشترك مع بعض       

األصدقاء بالبحث والمناقشة حول ما حواه هـذا الكتـاب الـذي كـان              

عبارة عن مراسالت بين عالم سني هـو شـيخ األزهـر سـليم البـشري،            

 وآخر عالم شيعي هو اإلمام شرف الدين العاملي من لبنان حول أهم           

المسائل الخالفية بين السنة والشيعة، وال أخفي بأن ما قرأته في ذلـك         

 الكتاب كان مفاجأة كبيرة لي، وال أبالغ بالقول أنه كـان صـدمة العمـر،             

فلم أكن أتوقع أبداً بأن الخالف بـين أهـل الـسنة والـشيعة هـو بتلـك              

 الصورة التي رأيتها فعالً من خالل ذلك الكتاب، واكتشفت بأنّني كنت          

 جاهالً بالتاريخ والحديث شأني شأن كل من اطّلع على هـذا الموضـوع         

 ممن رأيت وقابلت، والذين كان من ضمنهم من يحمل الـدكتوراه فـي         

وكان لشدة . الشريعة، كما سترى ذلك من خالل تفاصيل هذا البحث  

وقع بعض الحقائق التي ذكرت في ذلك الكتـاب علينـا وبـالرغم مـن       

 يدل على ذلك من القـرآن والـصحيحين، فـإن           ادعاء كاتبه بوجود ما   

لو صـح   : (بعضنا أخذ يشك فعالً بصحتها حتى أن أحد األصدقاء قال         

فعالً ما يزعمه هـذا الكاتـب الـشيعي بوجـود مثـل هـذه الحقـائق فـي            

  ،)صحيح البخاري، فإنني سأكفر بجميع أحاديث البخاري بعد اليوم
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ي قـصده كـان بـأن ذلـك         إالّ أنّه لم يكن يقصد ما يقوله، وكل مـا فـ           

الكاتب الشيعي من المستحيل أن يكون صـادقاً، وقـد كـان احـساسنا            

جميعاً بأنّه لو صح فعالً ما جاء في ذلك الكتاب، فإنـه سـيعني الكثيـر                

  .بالنسبة لنا على صعيد فهم حقيقة الخالف بين السنة والشيعة

  " المراجعـات "وأصبح ضـرورياً أن نتحقـق ممـا جـاء فـي كتـاب          

الل رؤيتنا لصحيح البخاري بأنفسنا، وقد وفقنا اهللا تعـالى وبعـد    من خ 

ولم أتفاجأ . جهد جهيد من الحصول على نسخة من صحيح البخاري

 أبداً بوجود كل ما أشار إليه ذلك الكاتب الشيعي في موضعه فعـالً فـي               

  .صحيح البخاري

لمــاذا كــل هــذا التركيــز علــى صــحيح  : ولعــل الــبعض يتــساءل

 المعلوم أن ما يحتج به من كتاب اهللا يحتاج إلـى تأويـل        البخاري؟ فمن   

في أغلب األحيان، ويحتمل له أكثر من معنى حسب تفسيره بـالطبع،            

، فهـذه    ١} ....عبس وتولى أن جـاءه األعمـى      { : فمثالً قوله تعـالى   

 اآليات لم تذكر اسم العابس وال األعمى، فكان دور الحديث المـروي           

 صحيح البخاري المكانة األولى فـي       ليوضح ذلك، وهكذا فقد احتلّ    

االعتبار من حيث الصحة بعد كتاب اهللا عند أهل السنة الذين ألزمـوا             

أنفسهم بكل ما فيه، وبذلك فإن الحديث يحسم ما اختلف عليـه فـي              

  .تفسير آيات الكتاب الكريم

                                                
  .٢ ـ ١:  عبس١
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وكلما كنت أقرأ كتباً إضافية حول هذا الموضوع، فإن الحقيقـة           

وضـوحاً حتـى ظهـرت لـي فـي النهايـة بـأجلى          كانت تبدو لي أكثـر      

إالّ أن الـسؤال الـذي أخـذ يراودنـي          . صورها وبما ال يقبـل أي شـك       

دائماً يدور حول سبب إخفاء كثير من الحوادث التّاريخية وأحاديث    

عنا بالرغم من توثيقها في المـصادر المعتبـرة عنـد أهـل               الرسول

موض الذي رافق مـسألة    السنة، والتي من شأنها توضيح الكثير من الغ       

فهـل إخفـاء    . الخالف بين الـسنة والـشيعة علـى مـر القـرون الماضـية             

الحقــائق أو التعتــيم والتــشويش عليهــا يقبــل مبــرراً لمنــع الفتنــة كمــا 

  يزعمون؟ أليست الفتنة كلها بإخفاء الحقائق وتزييفها؟

  اسة، فــإنإنّنــي عنــدما بــدأت بحثــي حــول هــذه المــسألة الحــس  

في كانت بأن أتحقق من أن الـشيعة مـسلمون أم ال، ولـم              أقصى أهدا 

يكن عندي أي شك بأن الطريقة التي عليها أهل السنة والجماعة هي            

الطريقة الصحيحة، ولكنه وبعد االطالع والتقصي والتفكيـر مليـاً فـي            

هذا األمر، فإن النتيجـة التـي توصـلت إليهـا كانـت مفارقـة مدهـشة،                 

 ولمـاذا . ة من قبول الحقيقة التـي وجـدتها  ولكنني لم أتردد لحظة واحد    

ال أقبلها ما دام هناك ما يساندها من حجج وبراهين ممـا يعتبـر حجـة                

عند أهل السنة، وما دامت متمشية مع العقل الذي اعتبـره جـل وعـال               

حجة على الخالئق أجمعين؟ وقد تقبل هـذه الحقيقـة أيـضاً عـدد ال               

  عج بعض المتعصبين والذينبأس به من الطلبة عندنا، األمر الذي أز
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أفتوا بتكفيرنا وحتى عدم جواز رد السالم الذي نلقيه عليهم، وأثـاروا   

 ٣٠٠ضدنا اإلشاعات والتي كانت أخفهـا أخـذ راتـب شـهري قـدره               

دوالر من السفارة اإليرانية مقابل تشيعنا، وأما صحيح البخاري الـذي        

ــحيح الب    ــيس ص ــف ول ــه مزي ــالوا بأنّ ــيهم فق ــه عل ــا ب ــاري احتججن خ

  ؟!!الحقيقي

وأمام هذا الجهل والتعصب من جهة، ومظلومية الشيعة من جهـة          

أخرى، فقد ارتأيت أن أكتب خالصة بحثي وأقدمه لكل باحث عن           

فمـا دام هنـاك مـن يفتـري علـى الـشيعة       . الحقيقة، وليطلع المأل عليها 

 كذباً وتضليالً، وقد جوز لهم البعض ذلك، فإن الحق أحـق بـأن يكتـب         

  .وينشر

وبــالرغم ممــا قــد يــسببه هــذا الكتــاب مــن اآلم وجــروح لــبعض 

مـن المـالم فـي ذلـك؟ فبالنـسبة لهـذا       : المتعـصبين، إالّ أنّنـي أسـألهم   

الكتــاب والــذي يحــوي عرضــاً آلراء الفــريقين وتفنيــدهما فــي أهــم 

المسائل المختلف عليها، فإنّه لم يرد فيه شاردة أو واردة إالّ ودعمت 

ما هو موضع االعتبار والتصديق عنـد أهـل الـسنة      باألدلة والبراهين، م  

فلماذا ال يلومون الجهل . كصحيحي البخاري ومسلم بالدرجة األولى

الذي منعهم من معرفة هـذه الحقـائق؟ أو أئمـتهم المتعـصبين الـذين               

أخفوها عـنهم؟ أو لمـاذا ال يلومـون البخـاري ومـسلم وغيرهمـا مـن                 

   سبب لهم هذه الصدمة؟علماء الحديث الذين أخرجوا في كتبهم ما
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ولكن كيف يكون ذلك وقد ألزم أهل السنة أنفسهم بكل ما جاء في        

صحيحيهما؟ وطائفة الشيعة اإلمامية االثني عشرية التي نقـصدها فـي           

هذا البحث هي التي يعتقد أتباعها بخالفة علي وبقية أئمة أهل البيت          

يعة مـن  ، وأما ما اندرج تحت اسـم الـش   االثني عشر بعد الرسول

طوائف تقول بألوهية علي أو بنبوته أو غير ذلك مـن الطوائـف، فـإن           

فلماذا يصر البعض علـى اعتبـار هـذه الطوائـف مـن             . الشيعة منها براء  

الشيعة؟ ولماذا يقومـون بإشـاعة هـذه الترهـات وغيرهـا مـضللين بهـا         

عوام المـسلمين وجهـالهم؟ ولمـاذا هـذا التزويـر الـشائن فـي تـاريخ                 

  ينهم الحنيف؟المسلمين ود

  

   هـ١٤١١ شعبان ٢٦                                      

  أسعد القاسم                                                    

  مانيال                                                                
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  الفصل األول
 

 
  

  إن اإلمامــة أو الخالفــة تعنــي القيــادة، وقــد أصــبحت مــصطلحاً  

، والتـي ال يمكـن ألحـد أن          لقيادة المسلمين بعد وفـاة الرسـول        

ينكرها بهذا المفهوم، ذلك أن القيادة مطلب فطري ألية جماعة، وقد 

 تعيـين اإلمـام أو    كان اختالف المسلمين من السنة والشيعة حول طريقة         

الخليفة والدور الذي يقوم به، وهو يعد من أعظم االختالفات بيـنهم             

على االطالق، وإن باقي االختالفـات مـا هـي إالّ نتيجـة طبيعيـة لهـذا         

ــك أن اإلمامــة كمــا يراهــا الــشيعة بــنص مــن      االخــتالف الكبيــر، ذل

، وأن  ^ومختصة باألئمة االثني عشر من أهل البيـت           الرسول

يكـون بـالرجوع إلـى        معرفة أحكام اإلسالم بعد رحيل الرسـول      

هؤالء األئمة أو إلى الصحيح مما روي عنهم، وإذا تعارض قولهم مع 

قول غيرهم فإنّه يجب األخذ بقولهم بوصـفهم الخزانـة األمينـة لـسنة            

  .  المصطفى

  إنّها بالشورى، ولكنّهم: وأما اإلمامة عند أهل السنة فإنّهم قالوا
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 يمانعون أن تكون بنص من الخليفة السابق إلى الالحـق، كمـا فـي              ال

، وكـذلك     الذي نص على خالفة عمـر      حالة الخليفة أبو بكر   

 يجوزون أن تؤخذ الخالفة بالقّهر وغلبة السيف كما في حالـة الخالفـة             

وأما معرفة أحكام اإلسالم عندهم فإنّهـا       . األموية والعباسية والعثمانية  

إلى الصحيح مما روي عن طريق الـصحابة مـن غيـر            تكون بالرجوع   

تفريق بينهم، حيث اعتبروا جميع الصحابة عـدوالً وثقـاة بـالرغم مـن      

أن قسماً كبيراً منهم تورط في معركتي الجمل وصفين، وقـد أعملـوا     

 القتل ببعضهم البعض في تلك المواقع وغيرها من الحوادث التي تجعل          

وسـترى شـرحاً وافيـاً حـول     . لعدالة كثير منهم في محل شك وتساؤ    

  .عدالة الصحابة في فصل الحق إن شاء اهللا

وما دامت الحال هكذا، وبوجـود االخـتالف بـين الـشيعة وأهـل              

السنة، فاألجدر قبل إصدار حكم بـبطالن مـذهب أو تفـضيل طريقـة      

على أخرى التريـث والنظـر فيمـا ذهـب إليـه كـل فريـق مـن حجـج                    

 الغـرض، حيـث نجمـل فيمـا يلـي           وبراهين، وقد خصصنا بحثنا لهـذا     

النصوص التي تمسك بها الشيعة كأدلة تثبت مذهبهم في اإلمامة ورد 

  :أهل السنة على ذلك على النحو التالي

  .األدلة في إثبات إمامة أهل البيت: أوالً

  .األدلة في إثبات عدد أئمة أهل البيت: ثانياً

  . ×  طالباألدلة في إثبات استخالف النبي لعلي بن أبي: ثالثاً
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  نصوص اإلمامة              

  

  

   ^األدلة في اثبات إمامة أهل البيت: أوالً

   فـي إمامـة أهـل البيـت          إن النصوص المرويـة عـن الرسـول       

  :على األمة من بعده كثيرة، نورد هنا أشهرها

  إن : فمـــن صـــحيح مـــسلم، بـــسنده عـــن زيـــد بـــن أرقـــم قـــال

  أنــا بــشر يوشــك أن يــأتي أال أيهــا النــاس فإنمــا : " قــال الرســول

رسول ربي فأجيب، وإنّي تـارك فـيكم ثقلـين أولهمـا كتـاب اهللا فيـه            

الهدى والنور، فخذوا بكتاب اهللا فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب اهللا 

وأهل بيتي، اذكركم اهللا في أهل بيتي، اذكركم اهللا         .... واستمسكوا به 

  . ١" في أهل بيتي، اذكركم اهللا في أهل بيتي

رأيـت  : "ن صحيح الترمذي، بسنده عن جابر بـن عبـداهللا قـال           وم

 في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصوى يخطـب،           رسول اهللا 

يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن تمـسكتم بـه لـن         : فسمعته يقول 

  . ٢" تضلوا، كتاب اهللا وعترتي أهل بيتي

                                                
  .٣٦ ح٢٨٧٣ ص٤صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل علي ج ١
  .٣٧٨٨ ح٦٦٣ ص٥صحيح الترمذي ج ٢
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ذهب وهذا الحديث لو لم يوجد غيره لكفى في إثبات أحقية مـ           

 باإلضافة إلـى الكتـاب    ^الشيعة الذي يوجب التمسك بأهل البيت 

 واضـحاً فـي أتـم      الكريم، حيث نجد في هذا الحديث أمر الرسول       

من بعده، وإن هذا التمسك      ^ صور الوضوح بالتمسك بأهل البيت    

  .باإلضافة إلى األخذ بالقرآن الكريم هو شرط النجاة وعدم الضالل

وكثيراً غيره من علماء الحديث مـن أهـل         وبالرغم من أن مسلماً     

السنة قد أخرجوا هذا الحـديث فـي صـحاحهم ومـسانيدهم، إالّ أنّـه               

ولدهشتي الكبيرة أجد معظم أهل السنة يجهلونه بـل وينكرونـه عنـد          

سماعهم به وكأنه غير موجود، ومحتجين بأن الصحيح في ذلـك هـو             

فت فيكم مـا لـن      إنّي قد خل  : "قال  ما رواه أبو هريرة بأن الرسول     

ــا     ــتم بهم ــا أو عمل ــذتم بهم ــا أخ ــداً م ــدهما أب ــضلوا بع ــاب اهللا : ت   كت

  . ١ "وسنتي

وعند التقصي عن مصدر هذه الرواية، وجدت أنّها لـم تـرو فـي              

   كل من البخاري والنسائي والذهبي٢أي من الصحاح، وقد ضعفها 

                                                
: ، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي١١٤ ص١٠السـنن الكبـرى للبيهقـي ج ١

  .٩٤ص
ذكر الدكتور أحمد بن مسعود بن حمدان في تحقيقه لكتاب شرح أصول اعتقاد  ٢

فيه صالح بن موسى الطلحي، قال فيه : سنده ضعيف: "٨٠أهل السنة والجماعة ص

منكر : ليس بشيء وال يكتب حديثه، وقال البخاري: ضعيف، وقال يحيى: الذهبي

".متروك: الحديث، وقال النسائي
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 وغيرهم، وقد رواها الحاكم في مستدركه الذي يعتبر بإجماع علمـاء        

كتـاب  "...أهل السنة أقل درجة من صحيح مسلم الذي أورد حديث           

  . ١" اهللا وعترتي أهل بيتي

وعلى فرض عدم تعارض الروايتين، فإنّه البـد مـن التـسليم بـأن               

في رواية الحـاكم هـو الـسنة المـأخودة عـن      " سنتي"المقصود بكلمة  

طريق أهل البيت النبوي وليس غيرهم كما يتبين بوضوح فـي روايـة            

  .سلمم

وتـرك روايـة    " كتاب اهللا وسـنتي   ".... أما التمسك برواية الحاكم     

فإن فـي ذلـك مخالفـة لـيس         " كتاب اهللا وعترتي أهل بيتي    ".... مسلم  

فقط لما أجمع عليه علماء الحديث من أهل الـسنة بتقـديم أحاديـث              

مسلم على أحاديث الحاكم، بل ومخالفاً أيضاً للمنطق والعقل، ذلـك         

مجردة كما في رواية الحاكم ال تفيد علماً، فجميـع        " تيسن"أن كلمة   

، وبالنظر إلى وجود   الطوائف اإلسالمية تزعم أنها تتبع سنة النبي        

االختالفات الكثيـرة بـين هـذه الطوائـف، والتـي غالبـاً يكـون سـببها                 

االختالف في السنة النبوية المنقولـة إليهـا عبـر طـرق مختلفـة والتـي              

لقرآن الكريم الـذي أجمعـت جميـع طوائـف          تعتبر مفسرة ومكملة ل   

المــسلمين علــى صــحة نقلــه، وهكــذا فــإن االخــتالف فــي الحــديث 

  المنقول ـ والذي أدى إلى االختالف أيضاً في تفسير القرآن ـ أصبحت

                                                
   .٩٣ ص ١المستدرك ج  ١



٢٤

السنة النبوية سنناً متعـددة والمـسلمون تبعـاً لـذلك أصـبحوا مـذاهب               

فأي سـنة   .....عين فرقة وفرقاً متعددة أيضاً، روي أن عددها ثالث وسب       

من تلك السنن أحق باالتباع؟، وإنّه لسؤال فطري يدور في خلد كـل            

من يتمعن في هذا االختالف والذي جاء الحديث أعاله ليجيب عليه  

 حتى ال يترك المسلمين هكذا يحيرون في إسالمهم بعـد رحيـل مبلغـه،      

 المطهـرة فكانت التوجيهات النبوية المقدسة تقضي بأخذ السنة النبويـة          

 عن طريق أهل البيت النبوي الذي نطق القرآن بتطهيرهم، وهـي بـذلك            

واضحة ال تحتمل ألفاظها أي معنى آخر، وإن ذلك األخذ هو وحده         

  .األمان من الفتنة والضالل

ــة    وهنــا يطــرح ســؤاالن ال تكتمــل الــصورة وضــوحاً إالّ باإلجاب

  :عليهما

  يث السابق؟من هم أهل البيت المقصودون في الحد: أولهما

لمـاذا خـصص الحـديث األخـذ عـن أهـل البيـت فقـط                 : ثانيهما

  وليس عموم الصحابة كما يقول أهل السنة؟

  

  من هم أهل البيت؟

  : يــروي مــسلم فــي صــحيحه، بــسنده عــن صــفية بنــت شــيبة قالــت 

   وعليــه مــرط مرحــل مــن شــعر  خــرج رســول اهللا:  عائــشةقالــت"

  الحسين فدخل معه، ثمأسود فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء 



٢٥

إنمـا يريـد   { : جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قـال      

   ٢ . ١} اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

ــة ـ    : "... ومــن صــحيح مــسلم أيــضاً  ــل { ولمــا نزلــت هــذه اآلي   فق

 عليـاً وفاطمـة     ـ دعـا رسـول اهللا   ٣} تعالوا ندع أبناءنا وأبنـاءكم 

  . ٤اللهم هؤالء أهلي :  وحسيناً فقالوحسناً

  فمـــن الحـــديثين الـــسابقين يتبـــين أن أهـــل البيـــت فـــي عهـــد  

  علــي وفاطمــة وابناهمــا، ولكــن مــاذا بالنــسبة لنــساء  :  هــم النبــي

  ؟ النبي 

، بسنده عـن زيـد بـن          يروي مسلم في صحيحه عن الرسول     

ــال  ــه ق ــم أنّ ــدهما  : "... أرق ــين أح ــيكم ثقل ــارك ف ــي ت ــاب أال وإنّ    كت

اهللا عزَّوجلّ هو حبل اهللا، من اتبعه كان على الهدى ومن تركـه كـان               

ــا  ــه فقلن ــى ضــاللة، وفي ــال  : عل ــساؤه؟ ق ــه؟ ن ــن أهــل بيت ــم : م   ال، وأي

  واهللا إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع 

  

                                                

  .٣٣:  األحزاب١

.٦١ ح١٨٨٣ ص٤ صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل الحسن والحسين ج٢

.٦١:  آل عمران٣

.٣٢ ح١٨٧١ ص٤ صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل علي ج٤



٢٦

  . ١" بعده

  ومن صحيح الترمـذي بـسنده عـن عمـرو بـن أبـي سـلمة ربيـب                  

 إنما يريد اهللا ليذهب عـنكم  {لما نزلت هذه اآلية ـ  : " قال النبي

 ـ فـي بيـت أم سـلمة، فـدعا       }الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيـرا 

 خلف ظهـره، فجللهـم بكـساء ثـم           ×فاطمة وحسناً وحسيناً وعلي   

اللهـم هـؤالء هـم أهـل بيتـي فأذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم                  : قال

أنت علـى مكانـك     : بي اهللا؟ قال  وأنا معهم يا ن   : تطهيرا، قالت أم سلمة   

  . ٢" وأنت على خير

، قـال    أن رسـول اهللا     : "ومن مسند أحمد بسنده عن أم سلمة      

وائتيني بزوجـك وابنيـك، فجـاءت بهـم، فـألقى علـيهم             :  ÷ لفاطمة

اللهـم إن هـؤالء آل   : ثم وضع يده عليهم ثـم قـال  ) قال(كساًء فدكياً   

على آل محمـد إنّـك      محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد و      

فرفعت الكساء ألدخـل معهـم فجذبـه مـن يـدي            : حميد مجيد، قالت  

  . ٣ "إنك على خير: وقال

     وبالرغم من وضوح األدلة السابقة في تعيـين أهـل البيـت، إالّ أن

  البعض يعارض ذلك محتجاً باآليات التالية من سورة األحزاب في

                                                

  .٣٦ ح١٨٧٣ ص٤ صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل علي ج١

  .٣٧٨٧ ح٦٦٣ ص٥ صحيح الترمذي ج٢

.٣٢٣ ص٦ مسند أحمد ج٣



٢٧

ا أيها النبـي قـل      ي{   داللتها على شمول أهل البيت لنساء النبي      

ألزواجك إن كنتن تُردن الحياة الـدنيا وزينتهـا فتعـالين أُمـتّعكن             

    إنما يريد اهللا ليـذهب عـنكم     ... وأسرحكن سراحاً جميالً وإن كنتن

 وكمـا يظهـر، فـإن حجـة         ١ } الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيـرا     

وقـوع ـ   هؤالء القائلين باشتمال أهل البيت على نساء النبي إنما تأتي ل

إنما يريد اهللا ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت ويطهـركم               { 

 ـ في نفس اآلية التي نزل جزء منها في نساء النبـي، ويمكـن    }تطهيرا

  :تفنيد هذا الرأي من عدة وجوه منها

ــي     ١ ــساء النب ــد ن ــشأن تهدي ــة ب ــات القرآني ــزول اآلي    ـ إن ن

متتابعـاً، ال يعنـي     بالطالق، ومن ثم إرادة اهللا بتطهير أهـل البيـت جـاء             

بالضرورة أن يكون المقصود بالمناسبتين هـو نـساء النبـي، ذلـك أنّـه               

يوجد كثير من اآليات في القرآن الكريم من هذا النوع حيث تجدها 

تحوي أمرين مختلفين ولعل سبب وقوعهما معاً في نفس اآلياية هـو            

ــات     ــذه اآلي ــة ه ــن أمثل ــصول المناســبتين، وم ــن ح ــي زم ــق ف   : التواف

}مت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهـلَّ لغيـر اهللا بـه              حر

والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكـل الـسبع إالّ مـا            

 ذكّيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا باألزالم ذلكم فسق اليوم         

  يئس الذين كفروا من دينكم فال تخشوهم واخشون اليوم أكملت

                                                
.٣٣ ـ ٢٨: حزاب األ١



٢٨

 فمـن * ليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم ديناً لكم دينكم وأتممت ع 

، حيث  ١}اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم فإن اهللا غفور رحيم   

تجد في هذه اآلية مجيء الحـديث بـشأن إكمـال الـدين فـي وسـط                 

  .الحديث بشأن المأكوالت المحرمة

   بمقـصود هـذه اآليـة     ـ ما يؤكد عـدم دخـول نـساء النبـي      ٢

  جـاء بـضمير الجمـع المؤنـث،         ء النبـي    هو أن الكـالم بـشأن نـسا       

ــتن ــنكن.... كنــــ ــستن.....مــــ ــضعن.... لــــ ــي ...تخــــ ــرن فــــ وقــــ

وعندما بدأ الكـالم بـشأن التطهيـر تحـول ضـمير            ....تبرجن....بيوتكن

ويطهـركم ـ ولـيس    ..... المخاطب إلى ضمير الجمع المذكر ـ عـنكم  

  .ويطهركن.... عنكن

الترمـذي   ـ األحاديث الـصحيحة الـسابقة مـن صـحاح مـسلم و      ٣

  ومسند أحمد وغيرها تثبت بداللة قاطعة عدم دخول نساء النبـي          

  عنــدما ســألته   حيــث كانــت إجابــة الرســول. ضــمن أهــل البيــت

أنـت علـى مكانـك أنـت     : وأنا معهم يا نبي اهللا؟ قـال .... ـ  أم سلمة

  : مــن أهــل بيتــه؟ نــساءه؟ قــال: ".... علــى خيــر ـ، وفــي روايــة مــسلم  

  ....".ال

  :ديث الثقلين الذي رواه مسلم وأحمد وغيرهما ـ وفي ح٤

                                                
  .٣:  المائدة١



٢٩

 يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لـن تـضلوا، كتـاب          "... 

يظهر أن المقصودين في ذلك يجب التمـسك        " اهللا وعترتي أهل بيتي   

 هـن المقـصودات أو هـن         بهم، فإذا فرضنا جدالً أن نـساء النبـي        

  من الصور سيتمـسك بهـن      ضمن المقصودين في الحديث، فبأي صورة     

؟ ويجـب مراعـاة أنهـن قـد أمـرن             المسلمون بعد وفـاة الرسـول     

في اإلجابة على هذا السؤال فـضالً عـن أنّهـن وجـدن            . بالتزام بيوتهن 

جميعاً في عصر واحد، وإذا قيل أن التمسك بهن يكـون باألخـذ ممـا     

 إنّه وجد منهن من لم ترو ولو حديثاً       : روي عنهن من أحاديث فنقول    

  .واحداً

إنّما يريد اهللا ليذهب عنكم { :  ـ إن الرجس المقصود في اآلية٥

يعنـي فـي اللغـة القـذر وهـو          }الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيـراً     

للداللة على اإلثم، والطهارة في اللغة تعني النظافة وهـي للداللـة هنـا      

  .على التقوى

م فالمراد من إذهابـه سـبحانه وتعـالى الـرجس عـنهم هـو تبـرئته               

وتنزيههم عن األمور الموجبة للـنقص فـيهم، وأي ذنـب مهمـا صـغر               

فإنّه موجب في نقص مقترفيه، وهـذا يعنـي أن اهللا تعـالى أراد تطهيـر              

أهل البيت من كل الذنوب صـغيرها وكبيرهـا، ومـا ذاك إالّ العـصمة          

وأما إذا قيل أن المراد بـالتطهير فـي هـذه اآليـة هـو مجـرد                 . والتطهير

  ي باالجتناب عن النواهي واالمتثال لألوامر، فإن ذلكالتقوى الدين



٣٠

  مــردود ألن التطهيــر بهــذا المعنــى لــيس مختــصاً بأهــل البيــت وإنمــا  

مـا  { : هو لجميع المسلمين المكلفين بأحكـام الـدين كقولـه تعـالى            

يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويـتم نعمتـه    

  . ١} عليكم

نا بعصمة من نزلت اآلية بحقهم، فـإن نـساء          وهكذا، فإنه إذا سلم   

لسن من ضمنهم ألنهن لسن مـن المعـصومات، فباإلضـافة             النبي

إلى أنّه لم يقل أحد من األولين أو اآلخرين بذلك فإنّه عرف تهديـد         

  . لهن بالطالق وغير ذلك مما ستراه في فصل الحق الرسول

  

  :شواهد إضافية على عصمة أهل البيت

إني تركت فـيكم مـا إن تمـسكتم بـه لـن      : "...قلين ـ حديث الث ١

حيـث يظهـر مـن هـذا التوجيـه      " تضلوا، كتاب اهللا وعترتي أهل بيتـي    

النبوي أن شرط عدم الضاللة هو التمـسك بالكتـاب والعتـرة، ولـيس              

من المعقول أن من يحتمل وجود الخطأ أو الزلل فيه يكون مأمناً من             

) الثقـل األكبـر  (، كتـاب اهللا   الضالل، وهذا دليل على عـصمة الثقلـين       

الثقـل  (الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، وأهل البيـت              

  ).الكبير

  *وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن { :  ـ اآلية القرآنية٢

                                                
  .٦: المائدة ١



٣١

قال ومن ذريتي قال ال ينال عهدي       * قال إنّي جاعلك للنّاس إماماً      

  . ١}  الظالمين

 اآلية تشير إلى علو منـصب اإلمامـة ورفعتـه،           ففضالً عن أن هذه   

ال يمكـن أن    ) إمامـة البـشرية   (فإنّها تدلّ كذلك على أن نيل عهـداهللا         

 يكون من نصيب ظالم، والخطيئة بصغيرها وكبيرها تجعل من مرتكبهـا          

ظالماً، فكان البد أن يكون اإلمام معصوماً عن ارتكاب أي خطيئة أو    

  .إثم

، يروي الحاكم بسنده عـن حـنش    ـ وفي مستدرك الصحيحين ٣

يـا أيهـا   : سمعت أبا ذر يقول وهـو آخـذ ببـاب الكعبـة       : قال: "الكناني

الناس من عرفني فأنا مـن عـرفتم ومـن أنكرنـي فأنـا أبـوذر، سـمعت                  

مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبهـا          :  يقول رسول اهللا   

 هـذا حـديث صـحيح   : قـال الحـاكم  .  ٢" نجا ومن تخلف عنهـا غـرق    

  .اإلسناد

قـال  : " ـ وفي مستدرك الصحيحين أيضاً، بالسند عن ابن عباس ٤

ــول اهللا ــل     :   رس ــرق، وأه ــن الغ ــل األرض م ــان أله ــوم أم   النج

  بيتي أمان ألمتي من اإلختالف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب، اختلفوا

                                                
  .١٢٤: البقرة ١
  .٣٤٣ ص٢مستدرك الصحيحين ج ٢



٣٢

  . ١ "فصاروا حزب إبليس 

  عـة التـي    ـ ولمزيـد مـن التوضـيح فـي تبيـان تلـك المنزلـة الرفي        ٥

حظي بها أهل البيت، نـذكر بعـض األحاديـث المرويـة فـي صـحيح                

 وقـد اختـصوا      ^البخاري والتي تشير إلى نعت أهل البيت بكلمـة        

بهذا النعت دون غيرهم من جميع الصحابة وأزواج النبي، وهذه أمثلة 

  :لذلك كما رواها البخاري في صحيحه

غـنم،  كانت لـي شـارف مـن نـصيبي مـن الم     :  قال  ×عن علي "

أعطاني شـارفاً مـن الخمـس، فلمـا أردت أن ابنـي             ) ص(وكان النبي   

  وطرق النبـي  : "...  وكذلك ٢ ..."   بنت رسول اهللا    ÷بفاطمة

: قـال : "...  وفـي روايـة أخـرى      ٣ " ليلـة للـصالة     ‘باب فاطمة وعليـاً   

:  وكـذلك  ٤ ...." يـشبهه  ‘  وكان الحـسن بـن علـي        رأيت النبي 

، وقد يقول قائل إن ذلـك ال         ٥ ...."برهأخ ‘عن علي بن الحسين   "...

لمـاذا اختـصوا بهـا وحـدهم دون     : يدل على تميزهم، ولكـن الـسؤال     

  غيرهم؟

                                                

.١٤٩ ص٣ مستدرك الصحيحين ج١

. كتاب البيوع باب ما قيل في الصواغ٧٨ ص٣ صحيح البخاري ج٢

. كتاب التهجد٦٢ ص٢ صحيح البخاري ج٣

.   كتاب المناقب باب صفة النبي٢٢٧ ص٤ صحيح البخاري ج٤

. كتاب التوحيد باب في المشيئة واإلرادة١٦٨ ص٩ صحيح البخاري ج٥



٣٣

ــر الرســول    ٦ ــد أم ــه    ـ وق ــى آل بيت ــصالة عل ــأن تكــون ال    ب

مالزمــة للــصالة عليــه، ففــي الحــديث الــذي أخرجــه البخــاري فــي  

 بـن  لقينـي كعـب  : صحيحه بالسند عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قـال   

يـا  : خـرج علينـا فقلنـا      أهـدى لـي هديـة؟ إن النبـي          : عجرة فقال 

: رسول اهللا، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيـف نـصلي عليـك؟ قـال              

 قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم           

، ووجـه اإلرتبـاط فـي هـذا      ١ "وعلى آل إبـراهيم إنـك حميـد مجيـد        

  وآله من جهة، وبين سيدنا محمـد وآلـه      ×الحديث بين سيدنا إبراهيم   

 كان نبياً وآله أيضاً كـانوا أنبيـاء        ×من الجهة األخرى، هو أن إبراهيم     

ومرجعـاً للنـاس مـن بعـده، وهكـذا كـان آل محمـد الخزانـة األمينــة         

للرسالة المحمدية حيث أن المسلمين قد أمروا بـالرجوع إلـيهم بعـد             

 أئمة وليسوا أنبياء كآل إبـراهيم،   ، إالّ أنّهم كانوا     وفاة المصطفى 

أال ترضى أن تكـون     : " × لعلي  وكما جاء في حديث الرسول    

 وسـيأتي   ٢" مني بمنزلة هـارون مـن موسـى إالّ أنّـه لـيس نبـي بعـدي                

  .الكالم في هذا الحديث الحقاً

  ويفهــم مــن جميــع مــا ســبق أن اهللا جــل وعــال قــد اخــتص أهــل 

  من يمأل الفراغ الذيبالعصمة والتطهير، بوصفهم  ^ البيت

                                                
  . لصالة على النبي١ كتاب الدعوات باب ٩٥ ص٨صحيح البخاري ج ١
. كتاب المغازي باب غزوة تبوك٣ ص٦صحيح البخاري ج ٢



٣٤

ــول  ــه الرس ــة،     ترك ــال الالحق ــى األجي ــالة إل ــل الرس ــشأن حم    ب

وسالمة حفظها من تحريف المحرفين وتشكيك المشكّكين، فما هي  

للشريعة اإللهيـة إذا لـم تكـن لـتحفظ           فائدة سالمة تبليغ الرسول   

بعد رحيله بأيدي أمينة؟ وما حـدث للـشرائع الـسابقة مـا فيـه اإلجابـة         

فية علـى هـذا التـساؤل، حيـث أن اتباعهـا كـانوا يأخـذون معـالم                  الوا

شرائعهم بعد رحيل مبلغيها عن أي من كان، فحصل التحريف الذي           

 افتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق مـنهم        { : أخبر عنه جل وعال   

،  ١}يسمعون كالم اهللا ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمـون           

النصوص القرآنية من الزيادة أو النقصان ال ومن نافلة القول أن حفظ 

يكفــي وحــده بــأي حــال مــن األحــوال لحفــظ الــشريعة اإللهيــة مــن 

  .التحريف

ــوة فــي وظائفهــا العامــة عــدا     ــداداً للنب ــر امت ــذلك تعتب   فاإلمامــة ب

ما يتـصل بـالوحي فإنّـه مـن مختـصات النبـوة، والمقـصود بامتداديـة              

ــاً وع     ــشرع علم ــظ ال ــو حف ــوة ه ــة للنب ــصمة   اإلمام ــت ع ــالً، فلزم   م

  األئمــة للــزوم ضــرورة نقــل التــشريع اإللهــي لألجيــال الالحقــة عــن  

طريق نقية وأصيلة والتي تمثلت باألئمة اإلثني عشر مـن أهـل البيـت              

  .النبوي

                                                
  .٧٥: البقرة ١



٣٥

  ): خلفاء الرسول (األدلة في إثبات عدد األئمة : ثانياً

 أن األئمة أو الخلفاء مـن بعـده هـم مـن             لقد أخبر المصطفى  

ش وأن عددهم اثنا عشر، وأخرج البخـاري فـي صـحيحه بـسنده              قري

يكـون اثنـا عـشر     :  يقـول   سمعت النبـي  : قال: "عن جابر بن سمرة   

  . ١ "كلهم من قريش: أميراً، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنّه قال

ال يزال الـدين قائمـاً حتـى تقـوم الـساعة أو             : "وفي صحيح مسلم  

  . ٢ " كلهم من قريشيكون عليكم اثنا عشر خليفة 

  ال يـزال أمـر النـاس ماضـياً مـا ولـيهم اثنــا       : "وفـي صـحيح مـسلم   

  . ٣ "عشر رجالً 

سـئل  : "وفي مسند أحمد بسنده عن عبداهللا بـن مـسعود، أنّـه قـال        

ــال  رســول اهللا ــاء، فق ــشأن الخلف ــي   :  ب ــاء بن ــدة نقب ــا عــشر كع   اثن

  . ٤" إسرائيل

ــاه   ــشر إ: "وفــي التــوراة عنــد أهــل الكتــاب مــا معن   ن اهللا تعــالى ب

  إبراهيم بإسماعيل وإنّه سينميه ويكثره ويجعل من ذريته اثني عشر

                                                
   كتاب األحكام باب سيكون اثني عشر ١٠١ ص٩صحيح البخاري ج ١

.أميراً
  .١٠ ح١٤٥٣ ص٣سلم جصحيح م ٢
  . كتاب اإلمارة باب الناس تبع لقريش٦ ح١٤٥٢ ص٣صحيح مسلم ج ٣
  .٣٩٨ ص١مسند أحمد ج ٤



٣٦

فاألمــة العظيمــة المقــصودة هــي أمــة ســيدنا  .  ١ "أميــراً وأمــة عظيمــة

، واإلثنـا عـشر أميـراً        × الذي انحدر نسله من إسماعيل     محمد

  والذين ينحدر نسلهم منه، وهمهم األئمة أو الخلفاء بعد الرسول

  .نفس المقصودين باألحاديث الصحيحة أعاله

ولعل هذه المسألة تعد من أكثر المـسائل التـي حـار فيهـا علمـاء                

أهل السنة، ولم يستطيعوا تقديم تفسير موحد أو مقنـع يحـدد ماهيـة              

ــث      ــنهم األحادي ــدث ع ــذين تتح ــشر، وال ــي ع ــاء اإلثن ــؤالء الخلف ه

 هـذه   الصحيحة الكثيـرة المتواجـدة فـي صـحاحهم، حتـى أصـبحت            

المسألة لغزاً محيراً عندهم، حيث إن تفسيراتهم يـشوبها اإلضـطراب،     

اثنـي  (وغالباً ما تصل إلى طريق مسدود من حيث عدم انطبـاق عـدد              

على أي مجموعة من الخلفاء، ابتداًء باألربعة األوائـل ومـروراً           ) عشر

ــاألمويين والعباســيين والعثمــانيين، وهــل هــم منتخــب مــن أولئــك    ب

  جميعاً؟

  ورد مثـاالً يظهـر مـدى اضـطرابهم فـي تفـسير هـذا الحـديث،                 ون

وقد وجـد مـن اإلثنـي عـشر، الخلفـاء األربعـة،             : "حيث قال السيوطي  

والحسن ومعاوية وابـن الزبيـر وعمـر بـن عبـدالعزيز، هـؤالء ثمانيـة،                

ويحتمل أن يضم إليهم المهدي العباسي ألنه في العباسيين كعمر بن            

  طاهر العباسي أيضاً لما أوتيه من العدلعبدالعزيز في األمويين، وال

                                                
).٢٠: ١٧(سفر التكوين  ١
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  . ١" ويبقي االثنان المنتظران أحدهما المهدي ألنه من أهل البيت

وعندما نقول بحيرتهم في تفسير لغز الخلفاء اإلثنـي عـشر، فإننـا             

نقصد العلماء منهم، وأما العوام فإنّهم وفي أغلب الحاالت لم يتطرق           

 ثبت عدد خلفاء الرسـول    إلى سمعهم مثل هذه األحاديث، التي ت      

أو الحديث الذي يأمر بالتمسك بالثقلين وغيرها الكثير مما فيه إشارة           

 ، بالرغم من وجودها في الكتـب الـصحاح         ^ إلى فضائل أهل البيت   

  .عندهم

وكــم كــان اســتغرابي كبيــراً عنــدما قــال الــدكتور أحمــد نوفــل  

ر لي معـه بـأن      أثناء حوا ) االستاذ في كلية الشريعة بالجامعة األردنية     (

حديث اإلثني عشر خليفة هو من اختالقي وليس له وجود في كتب             

الحديث عند أهل السنة، ثم غادر المكان مـن فـوره ورفـض تكملـة               

وقد حدث ذلك بعد القائه محاضرة في مانيال وإجابته لبعض          . الحوار

أسئلة الحضور حول نشأة الشيعة والتـشيع، وبـصورة مغـايرة للحقيقـة             

 مما دفعني لإلعتراض علـى مغالطتـه هـذه وقمـت بعـرض             التي اعتقد 

بعض األحاديث التي تثبت محمدية التشيع وليس سبأيته كما ادعى،          

وليس عندنا قصد بذكر هذه الحادثة التشهير بذلك األسـتاذ الفاضـل             

 سامحه اهللا، وإنّما إشارة إلى حقيقة البد من إظهارهـا وهـو أن التعـصّب     

  وإنّه لشيء غريب، فكيف يجرأ أحد. ذلكيدفع بالبعض إلى أكثر من 

                                                
  .، ط الفجالة الجديدة ـ القاهرة١٢تاريخ السيوطي ص ١



٣٨

على التـصدي لإلجابـة علـى أسـئلة حـول موضـوع يجهـل الحقـائق                 

األولية المتعلقة بـه؟ ومـا بالـك عنـدما يكـون األمـر متعلقـاً بالـشؤون                  

الدينية؟ وما هو حكم الذي يفتـي بغيـر علـم؟ وال حـول وال قـوة إال                

  .باهللا

 الـسنة بحـل لغـز       وهكذا، ففي الوقت الذي نرى فيـه حيـرة أهـل          

الخلفاء اإلثني عشر، وتجاهل الكثيـرين مـنهم األحاديـث الـصحيحة            

الساطعة الدالة على ذلك، فإن طائفة الشيعة اإلمامية أتباع أهل البيـت            

النبوي قد وضعوا النقاط على الحروف بما يتعلق بهذا الـشأن، وبينـوا             

ن أهـل   أن المقصودين باألحاديث السابقة هـم األئمـة اإلثنـا عـشر مـ             

البيت النبوي، بل واستدلوا على ذلك بأحاديث مما روي عـن طريـق             

العترة الطاهرة والموجودة في كتب الحديث عنـدهم تبـين أسـمائهم       

  :بصورة ال تجعل أي مجال للشك بالتعرف عليهم وهم

  ".أميرالمؤمنين" ـ علي بن أبي طالب ١

  ".السبط" ـ الحسن بن علي ٢

  ".داءسيدالشه" ـ الحسين بن علي ٣

  ".زين العابدين" ـ علي بن الحسين ٤

  ".الباقر" ـ محمد بن علي ٥

  ".الصادق" ـ جعفر بن محمد ٦

  ".الكاظم" ـ موسى بن جعفر ٧



٣٩

  ".الرضا" ـ علي بن موسى ٨

  ".الجواد" ـ محمد بن علي ٩

  ".الهادي" ـ علي بن محمد ١٠

  ".العسكري" ـ الحسن بن علي ١١

  ".منتظر عجل اهللا فرجهالمهدي ال" ـ محمد بن الحسن ١٢

  

  : × األدلة في استخالف علي بن أبي طالب: ثالثاً

كان فيما سبق بيان األدلـة فـي إثبـات إمامـة أهـل البيـت وعـدد                   

  .على استخالفهم على األمة  الخلفاء منهم الذين نص الرسول

ــي   ــى اســتخالف النب ــة عل ــي األدل ــي   وفيمــا يل ــن أب ــي ب  لعل

 شـواهد قطعيـة تثبـت ذلـك،         ، وهي إضـافة لمـا سـبق مـن         ×طالب

 ×ومن أشهر ما روي في استخالف علي . وخصوصاً حديث الثقلين  

هو ما عرف بخطبة الغدير بعد االنتهـاء مـن حجـة الـوداع فـي الـسنة                  

 الحادية عشرة للهجرة، حيث أعلن رسول الهدى على المأل ذلك بقولـه           

مـن كنـت    : "في نهايتها كما روى الترمذي بسنده عن زيـد بـن أرقـم            

، وقد أخرج ابن ماجـة جـزءاً مـن هـذه الخطبـة               ١" اله فعلي مواله  مو

  اقبلنـا مـع    : "المسهبة في صـحيحه بالـسند عـن البـراء بـن عـازب قـال               

   في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق، فأمر رسول اهللا

                                                
  .٣٧١٣ ح٦٣٣ ص٥ج: صحيح الترمذي ١
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ألست أولى بالمؤمنين من    : ، فقال ×بالصالة جامعة، فأخذ بيد علي    

: لست أولـى بكـل مـؤمن مـن نفـسه، قـالوا            أ: بلى، قال : أنفسهم؟ قالوا 

فهذا ولي من أنا مواله، اللهم وال من وااله، اللهم عـاد مـن    : بلى، قال 

  . ١ "عاداه

: وفي مسند أحمد بن حنبل بسنده عن البراء بن عازب أيضاً قـال      

  : فــي ســفر، فنزلنـا بغــدير خـم، فنــودي فينــا    كنـا مــع رسـول اهللا  "

 تحت شجرتين، فصلى الظهـر       الصالة جامعة، وكسح لرسول اهللا    

ألستم تعلمون أنّي أولـى بـالمؤمنين مـن         : ، فقال  × وأخذ بيد علي  

ألستم تعلمـون أنـي أولـى بكـل مـؤمن مـن             : بلى، قال : أنفسهم؟ قالوا 

من كنت مواله فعلـي     : فقال× فأخذ بيد علي  : بلى،قال: قالوا! نفسه

عمـر بـن   فلقيـه  : مـواله، اللهـم وال مـن وااله، وعـاد مـن عـاداه، قـال       

هنيئـاً لـك يـا ابـن أبـي طالـب، أصـبحت        : الخطاب بعد ذلك، فقال له    

  . ٢وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة 

نـسبة إلـى وقـوع      " حـديث الغـدير   "إن هذا الحديث اشتهر باسم      

قـرب مكـة، وهـو ممـا ال      " غـدير خـم   "هذه الحادثة في مكان يسمى      

  من كتبيستطيع أحد أن يشكك في روايته، حيث أنّه روي في كثير 

                                                
 دار الفكر، ، ط١٦، باب فضل علي بن أبي طالب ح٤٣ ص١ج: سنن ابن ماجة ١

  .بيروت
  .٢٨١ ص٤ج: مسند أحمد ٢



٤١

 الحديث عند أهل السنة، وحتى أن بعض العلماء قد أخرج له أكثر مـن             

  . طريقاً من طرق أهل السنة فقط٨٠

 قــد أشــهد    ويظهــر مــن األحاديــث الــسابقة أن الرســول    

ألستم تعلمون بأني أولى    : "المسلمين على واليته عليهم عندما سألهم     

ى بكـل مـؤمن مـن       ألستم تعلمون أنّي أولـ    .... بالمؤمنين من أنفسهم؟  

البد ) أولى بالمؤمنين من أنفسهم(ويفهم أنّه من يمتلك صفة      " نفسه؟

قائـداً، وعنـدما      وأن يكون قائداً للمؤمنين كما كان فعالً الرسول       

مـن كنـت مـواله فعلـي     : " بهذه الصفة بقولـه    ×قرن بينه وبين علي   

والـشيعة  . ×يكون قد أعطـى صـفة القيـادة مـن بعـده لعلـي           " مواله

لون كـل عـام فـي الثـامن عـشر مـن ذي الحجـة بهـذه المناسـبة             يحتف

  .ويسمونها بعيد الغدير

وأما أهل السنة فقد حملوا هذا الحديث على غيـر ذلـك، وقـالوا              

بأنه ال يدل على الخالفة، وفسروا كلمة مولى بالمحب أو الصديق ال            

 من كنـت  "ولي األمر، وبذلك يكون معنى هذا الحديث على رأيهم أنّه           

  "!!ه فهذا علي صديقهصديق

ــة   ــة أن كلم ــولى"والحقيق ــة    " م ــي اللغ ــدة ف ــاني عدي ــأتي بمع   ت

أو " معتَـق "العربية، وحتى قيل إن لهـا سـبعة عـشر معنـى مـن ضـمنها                 

، لذلك فإن كلمة مولى في هذا الحديث تفهم باإلضافة إلى           "الخادم"

  ما سبق من خالل قرائن كثيرة أنّها تدل على القيادة، ومن هذه



٤٢

  :قرائنال

يا أيها النبي بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل {  ـ آية  ١

 التي نزلـت كمـا جـاء      ١} فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من الناس      

 في تفاسير كثيرة قبل خطبة الغدير، وهي في مفهومها تدل على وجـود            

أمر من اهللا سبحانه وتعالى يراد تبليغه، وأن هذا األمر كمـا يظهـر مـن     

 اآليـة ومـن خـالل لهجتهـا الحـادة علـى درجـة مـن الخطـورة                   سياق

  .واألهمية يدل على أن المقصود ليس مجرد الصداقة والمناصرة

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممـت علـيكم نعمتـي    {  ـ آيـة   ٢

، والتـي نزلـت كمـا ذكـر مفـسرون            ٢ }ورضيت لكم اإلسالم دينـاً    

 تبليـغ الرسـالة     كثيرون بعد حادثة الغـدير، حيـث تـدل علـى اكتمـال            

المحمدية والتي لم تكن لتكتمل بدون تبليغ والية على وأهل البيت            

عموماً، ومـن المـستبعد القـول بـأن اكتمـال التبليـغ قـد حـصل تبليـغ                   

  ! بصداقته ومحبته لعلي الرسول

   خطبــة الغــدير،  ـ إن الظــروف التــي ألقــى فيهــا الرســول    ٣

  التجمع والذين قيل أنحيث الصحراء المحرقة وقد أمر المسلمين ب

                                                
 ١٢، والتفسير الكبير للرازي ج١٣٥ص: ، الواحدي في أسباب النزول٦٧: المائدة ١

  .٤٩ ـ ٤٨ص
، تاريخ بغداد للخطيب ٢٥٩ ص٢، السيوطي في الدر المنثور ج٣: المائدة ٢

  .٢٩٠ ص٨البغدادي ج



٤٣

عددهم جاوز التسعين ألفاً، وأخـذ االقـرار مـنهم بواليـة اهللا ورسـوله              

قبل أن يأمرهم بواليـة علـي، تؤكـد علـى أن األمـر لـم يكـن متعلقـاً                  

  .بمجرد حب علي وصداقته

 ـ األحاديث السابقة وخصوصاً حديث الثقلين وكذلك ما يلـي   ٤

 علـي دون أن تـدع أي        من أحاديث تدل في مجموعها علـى خالفـة        

  .مجال للشك

  

  :شواهد إضافية على استخالف علي

بعـث  : "في صحيح الترمذي وبسنده عن عمران بـن حـصين قـال           

 ، فمـضى   × جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب        رسول اهللا 

في السرية فأصاب جارية، فأنكروا عليه وتعاقد أربعـة مـن أصـحاب             

ما تريدون من علي؟ :  وقال والغضب يعرف في وجهه رسول اهللا

  . ١" إن علياً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي

   إنّمـا ولـيكم اهللا ورسـوله والـذين آمنـوا،        {: وفي قوله تعالى  

، حيـث ذكـر     ٢ }الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون      

  أغلب المفسرين من أهل السنة أنها نزلت في علي عندما تصدق
                                                

  .٣٧١٢ ح٦٣٢ ص٥ج: صحيح الترمذي ١
  : ، أسباب النزول للواحدي١٨٦ ص٦سير الطبري ج، تف٥٥: المائدة ٢

  ، أنساب األشراف ١٦٧ ـ ١٦٤ ص١، شواهد التنزيل للحاكم ج١٣٣ص

  .٣٨١ ص٢ج



٤٤

  .ين جاءه وهو في ركوعه أثناء تأديته للصالةبخاتمه لمسك

أن : "وفــي صــحيح البخــاري، عــن مــصعب بــن ســعد عــن أبيــه  

اتخلفنـي فــي  : خـرج إلــى تبـوك واســتخلف عليـاً فقــال    الرسـول 

أال ترضى أن تكـون منـي بمنزلـة هـارون مـن             : الصبيان والنساء؟ قال  

 ، ويــدل هــذا الحــديث علــى أن ١"موســى إالّ أنّــه لــيس نبــي بعــدي 

 فـي بنـي     × له جميع المناصب التي كـان يحتلهـا هـارون          ×علياً

: إسـرائيل ـ باسـتثناء النبـوة ـ، والتـي بينهـا سـبحانه وتعـالى فـي قولـه            

أشـدد بـه أزري     * هارون أخي   * واجعل لي وزيراً من أهلي      ...{

 ، حيـث    ٢} قال قد أوتيت سؤلك يـا موسـى       ... وأشركه في أمري  

  ومعاونـه × كان وزيراً لموسـى    ×يظهر في هذه اآليات أن هارون     

  .الخاص وشريكه في قيادة األمة

وما يؤكد استحقاق علي لهـذه المنزلـة الرفيعـة باسـتخالفه علـى              

األمة، أنّه كان األعلم بين جميع الصحابة، بدليل مـا يرويـه البخـاري               

اقرؤنـا  :  قال عمر : "، فعن ابن عباس قال     عن عمر بن الخطاب   

ــي  ــضانا عل ــي، وأق ــ٣ "أب ــام    ك ــم باألحك ــو األعل ــضى ه ذلك أن األق

  .والقوانين كما ال يخفى

                                                
  .، كتاب المغازي٣ ص٦ج: صحيح البخاري ١
.٣٦ ـ ٢٩: طه ٢
  .ـ" ننسخ آية أو ننسها" كتاب التفسير باب قوله ـ ٢٣ ص٦ج: صحيح البخاري ٣



٤٥

ويكفي الثبات أعلميته بين جميع الصحابة أنه كـان بـاب مدينـة            

وحكمته، ففي مـستدرك الـصحيحين بـسنده عـن           علم رسول اهللا  

أنـا مدينـة العلـم وعلـي بابهـا، فمـن       : "  ابن عباس، قال رسول اهللا   

  . ١" أراد العلم فليأت الباب

أنـا مدينـة الحكمـة    : " ي صحيح الترمذي قال رسـول اهللا وف

:  لعلـي  ، وفي مستدرك الصحيحين قـال رسـول اهللا   " ٢ وعلي بابها 

  . ٣ "أنت تبين ألمتي ما اختلفوا فيه من بعدي "

   قــد جعــل كــره علــي عالمــة مــن عالمــات  بــل إن الرســول

حه النفاق، كما يظهر ذلك من الرواية التي أخرجها مـسلم فـي صـحي             

  والذي فلق الحبـة وبـرأ النـسمة إنّـه لعهـد      : " قال  ×بالسند عن علي

ــي ــي األمـ ــضني إالّ   النبـ ــؤمن وال يبغـ ــي إالّ مـ ــي أن اليحبنـ    إلـ

  . ٤ "منافق

 خليفة بعده، أال ينبغي على األمـة   وحتى لو لم يعين الرسول   

  أن تختار األعلم واألكثر تميزاً ليكون قائداً لها؟

   كان األعلم بين جميع الصحابة، × أن علياًفقد بينا فيما مضى

                                                
.١٢٦ ص٣مستدرك الصحيحين ج ١
.٣٧٢٣ ح٦٣٧ ص٥صحيح الترمذي ج ٢
.١٢٢ ص٣مستدرك الصحيحين ج ٣
 كتاب اإليمان باب حب علي كرم اهللا وجهه من ١٣١ ح٨٦ ص١صحيح مسلم ج ٤

.االيمان



٤٦

حيث كانوا يرجعون إليه إذا ما واجهتهم معضلة دينية معقدة، ومثـال            

أتــي عمــر : "ذلــك مــا أخرجــه أبــو داود بــسنده عــن ابــن عبــاس قــال

  بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناساً، فـأمر بهـا عمـر أن تـرجم، فمـر                 

مجنونـة بنـي    : هـذه؟ قـالوا   ما شـأن    :  فقال  ×بها علي بن أبي طالب    

  : ارجعوا بها، ثـم أتـاه فقـال       : فالن زنت، فأمر بها أن ترجم، قال، فقال       

يا عمر، أما علمت أن القلم قد رفـع عـن ثالثـة، عـن المجنـون حتـى           

بلـى،  : يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الـصبي حتـى يعقـل؟ قـال        

ــال ــال  : ق ــرجم؟ ق ــال هــذه ت ــال: فمــا ب ــالفأرســلهما، : ال شــيء، ق   : ق

 وأخـرج البخـاري أيـضاً جـزءاً مـن الحادثـة فـي               ١ "فجعل عمر يكبر  

  . ٢ صحيحه

 بإمـام الزاهـدين،   ×باإلضافة إلى ذلك، فقد عرف اإلمام علي   

واشتهر بشجاعته وبطوالته الخارقة، فقد كان أول فدائي في اإلسالم،   

الـدور   وكان له في كل معركة من معارك اإلسـالم مـع الرسـول       

ثالثين صنديداً من صناديد    " ذي الفقار "ي بدر قتل بسيفه     الحاسم، فف 

 قريش، وفي أحد وحنين وقف ذلك الموقف التاريخي مـستميتاً يـدافع           

  ، وفي!! بعد فرار الغالبية العظمى من الصحابة عن الرسول

                                                
.، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا٤٣٩٩ً ح١٤٠ ص٤سنن أبي داود ج ١
 كتاب المحاربين باب ال يرجم المجنون ٢٠٤ ص٨صحيح البخاري ج ٢

  .جنونةوالم



٤٧

الخندق تصدى لمبارزة عمالق المشركين عمرو بن عبدود العـامري         

 فيـه أي مـن بـاقي الـصحابة          واجهز عليه في الوقـت الـذي لـم يجـرؤ          

 دعاهم لذلك ثالث مـرات       بالخروج إليه، بالرغم من أن الرسول     

بالقيام بذلك والذي كان صغير السن مقارنة       × قبل أن يسمح لعلي   

وفي خيبر إذ فتح اهللا على يديه بـاب الحـصن، بعـد             . بمعظم الصحابة 

 أن استعصى على المسلمين يومها وقد عجز عن فتحه جمع كبير مـن      

  .الصحابة مجتمعين

وتميز أيضاً عن باقي الصحابة بأنه لـم تدنـسه الجاهليـة بأوثانهـا،              

ولـم   وتلقى تربيته الفريدة علـى يـد معلـم البـشرية األول محمـد             

يفارقه لحظة طوال حياتـه حتـى فـارق الـدنيا وهـو بـين يديـه، فكـان              

ــه يتلقــى العلــم والحكمــة مــن رســول اهللا   فاســتحق   طــوال حيات

  . وحكمته وأخاه  يكون باب مدينة علم رسول اهللابجدارة أن

ــال    ــن عمــر ق ــسنده عــن اب   : فقــد روى البخــاري فــي صــحيحه ب

:  تدمع عيناه، فقال   × بين أصحابه، فجاء علي     آخى رسول اهللا  "

يا رسول اهللا، آخيت بين أصحابك ولم تواخ بيني وبـين أحـد، فقـال               

تـــى أن وح. ١ "أنـــت أخـــي فـــي الـــدنيا واآلخـــرة:   رســـول اهللا

   قال النبي: " اعتبر علياً منه كما روى البخاريالرسول

  

                                                
  .٣٧٢٠ ح٦٣٦ ص٥ج: صحيح الترمذي ١



٤٨

  . ١ "أنت مني وأنا منك: لعلي

وتميز أيضاً عـن بـاقي الـصحابة بأنّـه كـان األكثـر فـضائالً، كمـا           

ما : "أخرج ذلك الحاكم في مستدركه نقالً عن أحمد بن حنبل بقوله          

لعلـي بـن    من الفضائل ما جاء      جاء ألحد من أصحاب رسول اهللا     

  . ٢  " ×أبي طالب

إن اهللا أمرنـي أن أزوج  : " وفي كنـز العمـال، قـال رسـول اهللا        

، وكـان ذلـك بعـد أن رفـض تزويجهـا لعـدد مـن                 ٣" فاطمة من علي  

 الصحابة تقدموا لطلبها في محاولة لنيل هذا الشرف العظيم بالزواج مـن         

  وسيدة نساء المؤمنين وأهل الجنة والتـي يغـضب         بضعة الرسول   

لو لـم يخلـق علـي مـا كـان لفاطمـة       : "اهللا لغضبها، وقد صدق من قال 

  . ٤ "كفوء

وبعد كل ذلك، فإنّه لو كان اختيار الخليفة موكوالً إلـى النـاس،             

كان األكثر تميزاً بـين الـصحابة، وبالتـالي األكثـر لياقـة              ×فإن علياً 

  .واستحقاقاً للخالفة

  

  
                                                

  . كتاب فضائل الصحابة٢٢ ص٥ج: صحيح البخاري ١
.١٠٧ ص٣ج: مستدرك الصحيحين ٢
  .٣٠ص: ، ذخائر العقبى٣٧٧٥٣ ح٦٨٣ ص ١٣كنز العمال ج ٣
  .٥١٢٧ ح٣٧٢ ص٣كنوز الحقائق للمناوي، وأخرجه الديلمي ج ٤



٤٩

  مخالفة جمهور المسلمين لنصوص اإلمامة

  

د كان فيمـا سـبق تبيـان لألدلـة فـي إثبـات واليـة أهـل البيـت               لق

 علـى   ×عموماً، واستخالف أئمتهم االثني عشر ابتداًء باإلمام علـي        

  . إلى الرفيق األعلى األمة بعد انتقال المصطفى

ويبقى السؤال الحاسـم والـذي البـد مـن اإلجابـة عليـه لكـشف                 

  الـسنة والـشيعة  الكثير من الغموض الذي واكب قصة الخالف بين أهل       

إذا كانـت النـصوص الـسابقة تـدل حقـاً           : وهو. عبر التاريخ اإلسالمي  

، فلماذا وكيف آلت الخالفة إلى غيرهم؟  ^على إمامة أهل البيت  

  في كل ما يأمرهم به؟؟  وألم يكن الصحابة يتبعون الرسول

وفي المحاولة لإلجابة على ذلك، فإننا نورد بعضاً مـن الحـوادث       

لمهمة في صدر اإلسالم والتي كـان لهـا األثـر األكبـر فـي             التاريخية ا 

تغير مسار التاريخ اإلسالمي، حيث نترك للقارىء أن يـصدر حكمـه            

  :ومن هذه الحوادث المهمة. الخاص بعد ذلك

  . من كتابته للوصية  ـ منع بعض الصحابة رسول اهللا١

  . ـ تخلف بعض الصحابة عن بعثة أسامة وطعنهم في إمارته٢

  .  حداث السقيفة وبيعة أبي بكر ـ أ٣

  .   ـ استخالف عمر٤

  



٥٠

  .   ـ استخالف عثمان٥

  . ـ موقعة الجمل وخروج أم المؤمنين٦

  . ـ موقعة صفين وتمرد معاوية٧

  .×  ـ استشهاد اإلمام علي٨

  . ×  ـ معاهدة الصلح واستشهاد اإلمام الحسن٩

  .×  ـ ثورة كربالء واستشهاد اإلمام الحسين ١٠

  :اول كال من هذه الحوادث بشيء من التفصيل كما يلىوسنتن

  

  : من كتابته للوصيةمنع بعض الصحابة رسول اهللا: أوالً

أخرج البخاري في صحيحه سـتة روايـات بهـذه الحادثـة والتـي              

 بأربعة أيام فقط، فعـن ابـن عبـاس           حصلت قبل وفاة الرسول   

وجعـه   يوم الخميس، وما يـوم الخمـيس، اشـتد برسـول اهللا      : "قال

آتوني اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، فتنازعوا وال ينبغي     : فقال

  فـذهبوا يـردون    . مـا شـأنه أهجـر؟ اسـتفهموه       : عند نبي تنـازع، فقـالوا     

  . ١" دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه: عليه فقال

   لمـا حـضر رسـول اهللا     : "وفي رواية أخـرى، قـال ابـن عبـاس         

  هلموا أكتب لكم كتاباً ال تضلوا:   رجال، فقال النبيوفي البيت 

                                                
  .ووفاته  النبي كتاب المغازي باب مرض ١١ ص٦صحيح البخاري ج ١



٥١

 قــد غلبــه الوجــع وعنــدكم إن رســول اهللا: بعــضهم: بعــده، فقــال

القرآن، حسبنا كتاب اهللا، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من          

قربوا يكتب لكم كتاباً ال تضلّوا بعـده، ومـنهم مـن يقـول غيـر           : يقول

قـال  . ، قومـوا   ختالف قال رسـول اهللا    ذلك، فلما أكثروا اللغو واال    

إن الرزيـة كـل الرزيـة مـا حـال بـين             : فكان يقول ابن عباس   : عبيداهللا

  وبـــين أن يكتـــب لهـــم ذلـــك الكتـــاب الخـــتالفهم  رســـول اهللا

  . ١ "ولغطهم

   لمــا حــِضر رســول اهللا: "وفــي روايــة ثالثــة، قــال ابــن عبــاس

هلم أكتـب  :  ي وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النب 

   قـد غلـب عليـه       إن النبـي  : فقـال عمـر   . لكم كتابـاً التـضلوا بعـده      

الوجــع وعنــدكم القــرآن، حــسبنا كتــاب اهللا، فــاختلف أهــل البيــت، 

كتابـاً لـن   قربـوا يكتـب لكـم النبـي       : فاختصموا، منهم مـن يقـول     

ــال عمــر   ــروا اللغــو  . تــضلوا بعــده، ومــنهم مــن يقــول مــا ق فلمــا أكث

  قــال  . قومــوا:  ، قــال رســول اهللا   النبــي واالخــتالف عنــد 

إن الرزيـة كـل الرزيـة مـا حـال بـين       : وكان ابن عباس يقول : عبيداهللا

   وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختالفهمرسول اهللا

  

                                                
  .ووفاته  كتاب المغازي باب مرض النبي١٢ ص٦ صحيح البخاري ج١



٥٢

  . ١ "ولغطهم

 إن رسـول اهللا   : فقـالوا : ".... وفي صحيح مـسلم، كـان ردهـم       

 معنـاه أن الوجـع قـد غلـب          فقال عمر كلمـة   : "...  وفي رواية  ٢ "يهجر

  ،  ٣" عنــدنا القــرآن، حــسبنا كتــاب اهللا:  ثــم قــالعلــى رســول اهللا

حيث تجد أن كلمة يهجر قد استبدلت في الرواية األخيرة بما معنـاه             

  ).األكثر تهذيباً(أنّه الوجع 

وبالتمعن في الروايات أعاله، نتـيقن أن أول مـن وصـف رسـول           

  بن الخطاب والذي أيده في ذلك بعـض        بالهجران إنّما هو عمر     اهللا

، وطـرده    الحاضرين من الصحابة مما أدى إلى غضب رسول اهللا        

  ".قوموا عني: "إياهم من مجلسه بقوله

والحقيقة إن هذه الحادثة يفهم منها بدون أدنى شك إساءة إلـى            

 ، والتي كانت صدمة كبيرة لي لـدى علمـي           شخص الرسول الكريم  

   يجهل حدوثها الغالبية العظمى من أهل السنةبها، والتي حسب ظني

                                                
   كتاب المرضى باب قول المريض قوموا ١١ ص٦صحيح البخاري ج ١

  .عني
 ٣صحيح مسلم كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ج ٢

.٢١ ح١٢٥٩ص
 ١٢٥٩ ص٣في صحيحه ج، ورواه مسلم ٧٣ص: السقيفة ألبي بكر الجوهري ٣

  .٢٢ح



٥٣

وكثيراً ممن أسمعتهم هذه الحادثـة لـم        ! بالرغم مما تحويه من أهوال    

يصدقوا بها من هول الصدمة، بل إن بعـضهم أقـسم األيمـان الغـالظ               

بأنه إذا صدق فعالً وجود هذه الحادثة في صحيح البخاري، فإنّه لـن             

وبعـضهم صـدق هـذه    . صحيحيثق بعد ذلـك بـأي روايـة فـي هـذا الـ       

هو الذي أول من رمـى   الرواية ولكنه لدى العلم بأن الخليفة عمر    

بالهجران غضب غضباً شديداً ورفض التـصديق بـذلك،           الرسول

 بل وقرر عدم الوثوق بصحيح البخاري أو بأي من كتب الحـديث التـي     

تروي مثل هذه الروايات التي تسيء إلى الـسلف الـصالح علـى حـد               

  !!رأيه

وسر الدهشة في هذه الحادثـة هـو أنّـه كـان ينبغـي علـى جميـع                  

  الـــصحابة الحاضـــرين، أن يقـــدموا دون أدنـــى تـــأخير مـــا أمـــرهم  

 به حتى يكتب لهم الوصية ألخيرة التي كان مقدراً لها  رسول اهللا

أن تتضمن ما من شأنه أن يأمن المسلمون بعده من الضالل لو التزموا     

رواية هذه، ومن كان من أهل الـسنة ليتوقـع          وأطاعوا كما يظهر من ال    

 وكبار الصحابة انتهى بطرده إيـاهم مـن   أن آخر لقاء بين الرسول  

مجلسه بعد أن ودعوه بتلك الكلمة المؤلمة والتي ال يحتمل لها سوى 

معنى واحد وقد ذكره النـووي فـي شـرحه علـى صـحيح مـسلم بأنـه             

  وإذا تأملت: ( شرف الدين والعياذ باهللا، وكما ذكر اإلمام١ "الهذي"

                                                
.٩٣ ص١١صحيح مسلم بشرح النووي ج ١



٥٤

وقوله " آتوني اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده: " في قول الرسول

إني قد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلّوا، : "في حديث الثقلين

تعلم ان المقصود في الحديثين واحـد،       " كتاب اهللا وعترتي أهل بيتي    

جبـه   في مرضه أن يكتـب لهـم تفـصيل مـا أو            حيث أراد الرسول  

عليهم في حديث الثقلين، ولكنه عدل عن الكتابة بعد كلمـتهم تلـك             

التي فاجأوه بها اضطرته إلى العدول لئال يفتح البعض باباً إلى الطعـن            

 إذ لم يبق أثر لكتابة الكتاب سوى الفتنة واالختالف مـن       -في النبوة   

لفـوا  بعده في أنه هجر فيما كتبه ـ والعياذ باهللا ـ أم لم يهجر، كمـا اخت   

 بذلك في حضرته كما يظهر من خالل األحاديث السابقة، وقـد اكتفـوا            

 بما عندهم من القرآن وجوزوا ألنفسهم العدول عن كالم النبـي       

وهو في حال المرض، وكأنهم قد نسوا ما قاله جل وعال في حق نبيه              

علمـه  * إن هو إالّ وحي يوحى * وما ينطق عن الهوى    { : الكريم

   وما آتاكم الرسول فخـذوه ومـا نهـاكم          {: اآلية و ١} شديد القوى 

 إنّه لقول رسول كريم ذي قوة عند  {:  وكذلك اآليـة   ٢} عنه فانتهوا 

  ٤ . ٣} وما صاحبكم بمجنون* مطاع ثم أمين * ذي العرش مكين 

  
                                                

.٥ ـ ٣: النجم ١
.٧: الحشر ٢
  .٢٢ ـ ١٩: التكوير ٣
.٢٦٢ ـ ٢٦١ص: بتصرف عن كتاب المراجعات لإلمام شرف الدين ٤



٥٥

  : وقد وصف ابن عباس ذلـك الموقـف خيـر وصـف عنـدما قـال            

ين أن يكتب لهم    وب  إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اهللا        "

  ".ذلك الكتاب الختالفهم ولغطهم

ــه      ــاس وأخرج ــن عب ــا رواه اب ــى م ــاء عل ــك، وبن ــل ذل ــم ك   ورغ

: مــا مــات إالّ وقــد أوصــى البخــاري فــي صــحيحه فــإن الرســول

دعوني فالـذي أنـا فيـه خيـر ممـا تـدعوني إليـه، وأوصـاهم                  : فقال"...

لوفـد  أخرجوا المشركين من جزيـرة العـرب، واجيـزوا ا         : بثالث، قال 

  !!. ١ "بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة، أو قال فنسيتها

 قد نطق بهذه الوصايا بحضور أهل        ومن المؤكد أن الرسول   

واحـداً  ) ابـن عمـه   (بيته وبعض أقاربه والذين كان عبداهللا بـن عبـاس           

رزيـة يـوم    "منهم، وذلك في أحد األيام األربعة التي تلت يوم الرزية           

وعلى ذمة البخاري أن    ) الوصية الثالثة (الغريب، أن   ولكن  ". الخميس

ابن عباس لم يشأ أن يذكرها، وعلى كل حال، فإن الشيعة ومما روي 

  ذكروا أن الوصية المنسية أو المـسكوت عنهـا          ^من طريق أهل البيت   

  . × هي استخالف علي

  

  :تخلف بعض الصحابة عن بعثة أسامة وطعنهم في إمارته: ثانياً

   عقد ف عند جميع المسلمين أن الرسولمن المعرو

                                                
  . كتاب المغازي باب مرض النبي ووفاته١١ ص٦صحيح البخاري ج ١



٥٦

ألسامة بن زيد سرية لغزو الروم وهو ابـن الـسابعة عـشر عامـاً، وهـي                 

، ولــم يبــق أحــد مــن وجــوه   آخــر الــسرايا علــى عهــد الرســول 

 وأمثـالهم،   المهاجرين واألنصار كأبي بكر وعمر وأبي عبيـدة وسـعد         

أهـل الـسير    ـ وقـد أجمـع علـى هـذه الحقيقـة       ١إالّ وقد عبأه بالجيش

 أسامة بالمـسير، إالّ   واألخبار وهي من المسلمات ـ وأمر الرسول 

 أنّهم تثاقلوا في ذلك، وقد طعن بعضهم في تأميره عليهم، حتـى غـضب    

من طعنهم غضباً شديداً، فخرج معـصب الـرأس، وكـان            الرسول

ذلك أثناء مرضه األخير قبل وفاته بيومين، وصـعد المنبـر وقـال كمـا               

   أمــر الرســول: قــال: " ري بــسنده عــن ابــن عمــرأخــرج البخــا

إن تطعنـوا فـي إمارتـه فقـد        : أسامة على قوم فطعنوا في إمارته، فقـال       

طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم اهللا لقد كـان خليقـاً لإلمـارة، وإن                

 ثـم  ٢" كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده        

تعجيـل فـي ذلـك، إالّ أنّهـم تبـاطؤوا مـرة             حضهم على المسير بها وال    

  .قبل أن يبدأوا بالمسير  أخرى، وتوفي الرسول

  :ويستفاد من هذه الحادثة ما يلي

                                                
   ٣، تاريخ الطبري ج٦٥٦ص: رجال حول الرسول لخالد محمد خالد ١

   ٤، طبقات ابن سعد ج٣١٧ ص٢، النهاية البن األثير ج١٨٦، ١٨٤ص

.٦٩ ـ ٦٥ص
  . كتاب المغازي باب غزوة زيد بن حارثة١٧٩ ص٥صحيح البخاري ج ٢



٥٧

  ، حيـث    ـ اجتهاد بعـض الـصحابة فـي موضـع نـص النبـي        ١

                    أنّهم اعترضوا علـى تـأمير أسـامة علـيهم لـصغر سـنة بـالرغم مـن أن

نا هذه، فإنّه لن يصعب علينـا   قد عقد لواءه بيده، فإذا فهم الرسول

 فهم كيفية وسبب اجتهادهم في مسائل أكبر كاستخالف علـي وإمامتـه   

  .كما سترى ذلك فيما بعد

ــول    ٢ ــأمير الرس ــسبعة      ـ إن ت ــن ال ــو اب ــيهم وه ــامة عل    ألس

عشرة عاماً فقط، كان درساً عملياً للصحابة في مسألة تقبل إمارة مـن             

 غضبه الشديد عنـدما طعنـوا فـي    هو أصغر منهم سناً، حيث أظهر لهم 

  .إمارته

ــد الرســول   ٣ ــدما عق ــأن    ـ عن ــم ب ــواء ألســامة، كــان يعل    الل

موعد انتقاله إلى الرفيق األعلى قد دنا، وال شـك أنّـه كـان يفكـر بمـا        

سيحصل بعده من تنازع على الخالفة، فكانت حكمته بالغة في وضع        

هـا بالمـسير قبـل      كبار المهاجرين واألنصار في تلك السرية والتي أمر       

وفاته بأيام حتى ال يكون هناك أي مجال للتنازع على اإلمارة، فـضالً         

 طـوال فتـرة     وقـد كـان علـي مالزمـاً للرسـول         . عن االجتهاد فيهـا   

 مرضه، وبعد وفاته اشتغل بغسله في الوقت الذي ذهب فيه المهاجرون          

لوا واألنصار يتنازعون على اإلمارة في سقيفة بني ساعدة بعد أن تثـاق            

 ورفضوا المسير في بعثة أسامة والذين كانوا جنوداً فيها، اجتهـاداً مـنهم            

   في حال لقلقهم كما يبدو على ما سيحدث بعد وفاة رسول اهللا



٥٨

  !غيابهم

وهكذا، فإن مـن يـصعب عليـه قبـول أو اسـتيعاب مـسألة رفـض               

بعض الصحابة إلمامة علي بن أبي طالب عليهم، فكيف يفسر رفـض          

هم تأمير أسامة عليهم بل وطعنهم في ذلك، بالرغم من أنّه هؤالء أنفس

  أيضاً؟  بأمر من الرسول

وبما أن حادثتي رزيـة يـوم الخمـيس والطعـن بتـأمير أسـامة قـد                 

 وبكل مـا فيهمـا مـن أهـوال، فمـا بالـك               حصلتا في حياة الرسول   

  ؟؟  بالذي سيحصل بعد وفاته

  

  احداث السقيفة وبيعة أبي بكر: ثالثاً

  ومن معه من أقربـاء الرسـول       ×الوقت الذي كان علي   في  

بعد رحيله عـن هـذه الـدنيا، كـان عمـر بـن               مهتمين بتجهيز النبي  

، ويهدد كل من يقول ذلـك        الخطاب يعلن إنكاره لوفاة الرسول    

بالقتل، ولم يكن يصدق بوفاته حتى رجع أبو بكر من مكـان خـارج              

 في صـحيحه بـسنده عـن     المدينة يدعى السنح، كما ذكر ذلك البخاري        

ــشة ــول اهللا: " عائـ ــال  إن رسـ ــسنِْح، قـ ــر بالـ ــو بكـ ــات وأبـ    مـ

ــول  : اســماعيل ــر يق ــام عم ــة، فق ــي بالعالي ــول  : تعن ــات رس ــا م   واهللا م

 واهللا ما كان يقع فـي نفـسي إالّ ذاك وليبعثنـه         : وقال عمر : ، قالت  اهللا

  اهللا فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، فجاءه أبوبكر، فكشف عن



٥٩

بـأبي أنـت وأمـي، طبـت حيـاً وميتـاً، واهللا             : فقبله، فقال   اهللا رسول

أيهـا  : الذي نفسي بيده، ال يذيقك اهللا الموتتين أبـداً، ثـم خـرج فقـال      

  . ١ "الحالف على رسلك

" ســقيفة بنــي ســاعدة"أمــا األنــصار فقــد اجتمعــوا فــي ســقيفتهم 

، وعنـدما علـم      ورشحوا سعد بن عبادة ليكون خليفـة رسـول اهللا         

بذلك، ذهبوا إليهم علـى     ) أبوبكر وعمر وأبو عبيدة   ( المهاجرين   كبار

الفور وأعلنوا أنهم أحق باألمر، ودار حوار بين المهاجرين واألنـصار           

اشتد فيه الجدل والنزاع، وقد وقـف زعـيم األنـصار سـعد بـن عبـادة                 

ــائالً ــشر      : "ق ــتم مع ــالم، وأن ــة اإلس ــصار اهللا وكتيب ــنحن أن ــد ف ــا بع أم

قد دفت دافة مـن قـومكم، فـإذا هـم يريـدون أن      المهاجرين رهط، و 

  . ٢ "يختزلونا من أصلنا، وأن يحضنونا من األمر

فقام أبوبكر وألقى خطابـاً ذكـر فيـه فـضل المهـاجرين، واحـتج               

 :بقرشيتهم في أحقيتهم، بالخالفة كما ذكر ذلك البخاري فـي صـحيحه           

  فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن"

  

                                                
 كتاب فضائل الصحابة باب إن لم تجد نبي فإن ٨ ـ ٧ ص٥صحيح البخاري ج ١

.أبا بكر
ين من أهل الكفر باب رجم الحبلى  كتاب المحارب٢١٠ ص٨صحيح البخاري ج ٢

  .من الزنا



٦٠

ال، : فقـال أبـوبكر   ...  ١ الجراح، فذهب عمـر يـتكلم فأسـكته أبـوبكر         

ــربهم      ــرب داراً وأع ــط الع ــم أوس ــوزراء، ه ــتم ال ــراء وأن ــا األم   ولكنّ

 فبايعوا عمر بن    ٣ وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين     .... ، ٢ أحساباً  

  . ٤ "الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح

  : بـن المنـذر قـائالً   فرد عليه أحـد وجهـاء األنـصار وهـو الحبـاب        

، وكـان رد األنـصار فـي      ٥" ال واهللا ال نفعل، منـا أميـر، ومـنكم أميـر           "

أنـا جـذيلها المحكـك وعـذيقها        : فقـال قائـل األنـصار     : "رواية أخرى 

ــا أميــر ومــنكم أميــر، يــا معــشر قــريش   فكثــر اللغــط، . المرجــب، من

  . ٦" وارتفعت األصوات، حتى فرقت من األختالف

إلى هذا الحد، جاء دور عمـر بـن الخطـاب،           وبعد تأزم الموقف    

  هيهات أن يجتمع اثنان في قرن، واهللا ال ترضى العرب أن: "فقال

                                                
 كتاب فضائل الصحابة باب إن لم تجد نبي فإن ٨ ص٥ صحيح البخاري ج١

  .أبابكر
 كتاب فضائل الصحابة باب إن لم تجد نبي فإن ٨ ص٥ صحيح البخاري ج٢

  .أبابكر
 كتاب المحاربين من أهل الكفر باب رجم الحبلى ٢١١ ص٨ صحيح البخاري ج٣

.من الزنا
 كتاب فضائل الصحابة باب إن لم تجد نبي فإن ٨ ص٥ صحيح البخاري ج٤

  .أبابكر
٥

   

 كتاب المحاربين من أهل الكفر باب رجم الحبلى ٢١١ ص٨ صحيح البخاري ج٦

.من الزنا



٦١

  ".يؤمروكم ونبيها من غيركم، ولنا الحجة بذلك على من أبى

يـا معـشر األنـصار، أملكـوا        : "فرد عليه الحباب بـن المنـذر قـائالً        

نتم أحق بهذا األمر عليكم أمركم، وال تسمعوا مقالة هذا وأصحابه، فأ

  ".منهم

ولكن األنصار انقـسموا فـي هـذه األثنـاء علـى أنفـسهم، فـذهب               

أســيد بــن حــضير زعــيم األوس ـ الــذي كــان معارضــاً لــزعيم قبيلــة   

الخــزرج ســعد بــن عبــادة ـ وأعلــن للمهــاجرين تأييــده لهــم ووعــد    

  .بإعطائهم البيعة

ر وقـسم   إبسط يدك أبايعك، فبايعه عم    : فقام عمر وقال ألبي بكر    

ــن المهــاجرين واألنــصار، وكمــا يــروي البخــاري بالــسند إلــى          م

:  بأن عمر أخـذ البيعـة ألبـي بكـر بتهديـدة وتخويفـه لهـم                 عائشة

فما كانت من خطبتهما من خطبة إالّ نفـع اهللا بهـا، لقـد             : قالت عائشة "

  . ١" خوف عمر الناس، وإن فيهم لنفاقاً فردهم اهللا بذلك

  سـعد بـن عبـادة الـذي رفـض المبايعـة ـ        وقال عمر يومهـا بـشأن   

: وقد كان شيخاً كبير السن ـ كما ـ يروي ذلك البخاري في صـحيحه   

  قتلتم سعد بن عبادة،: ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم"...

  
                                                

 كتاب فضائل الصحابة باب إن لم تجد نبي فإن ٩ ص٥صحيح البخاري ج ١

  .أبابكر



٦٢

  . ١ "قتله اهللا: فقال عمر

وإلى هذا الحد نسدل الستار على مسرح أحداث الـسقيفة والتـي           

 ألبــي بكــر بعــد صــراع مــشهود بــين المهــاجرين انتهــت بعقــد البيعــة

واألنصار على الخالفة، وقد اصطبغ ذلك النـزاع بنزعـة جاهليـة كمـا              

يظهر بوضـوح مـن خـالل الـتمعن بطبيعـة الحـوار الـذي جـرى بـين                   

 الفريقين، والحجج التي احتج بها كل على اآلخر، وقد اعترف الخليفـة           

) فلتـة (ي بكر كانـت      في آخر حياته بأن بيعة أب       عمر بن الخطاب  

ولكن اهللا وقى شـرها ـ علـى رأيـه ـ كمـا يـروي ذلـك البخـاري فـي           

فال يغترن امرؤ أن يقول إنّما كانت بيعة : "... صحيحه، حيث قال عمر

أبي بكر فلتـة وتمـت، أال وإنّهـا قـد كانـت كـذلك، ولكـن اهللا وقـى               

  . ٢ "شرها

 هاشـم   وسـائر أوليائـه مـن بنـي       ×والكل يعلم أن اإلمـام عليـاً      

وغيرهم من الصحابة ـ أمثال الزبير وطلحة وعمار وسـلمان والمقـداد    

وأبوذر وخزيمة ذي الشهادتين وخالد بن سعيد وأبي بن كعب وأبي           

أيوب األنـصاري وغيـرهم ـ لـم ـ يـشهدوا تلـك البيعـة ولـم يـدخلوا           

  السقيفة يومئذ، ألنّهم كانوا منصرفين بكلهم إلى الخطب الفادح بوفاة

                                                
  .٨ ص٥، ج٢١١ ص٨صحيح البخاري ج ١
 كتاب المحاربين من أهل الكفر باب رجم الحبلى ٢١٠ ص٨ح البخاري جصحي ٢

  .من الزنا



٦٣

وقيامهم بالواجب من تجهيـزه وتـشييع جثمانـه الطـاهر،             الرسول

وقد أبرم أهل السقيفة البيعة ألبي بكر، فلم يكن بمقـدور علـي ومـن           

معه أكثر من أن يخالفوا ويمتنعوا عن المبايعة، كما يظهر مـن روايـة              

،  وإنّه قد كان من خبرنـا حـين تـوفى اهللا نبيـه            : "عمر بن الخطاب  

، واجتمعـوا بأسـرهم فـي سـقيفة بنـي سـاعدة            إالّ أن األنصار خالفونـا    

  . ١" وخالف منا علي والزبير ومن معهما

 لإلحتجاج عليهم أثراً سوى الفتنة التـي        ×ولم ير اإلمام علي   ( 

 كان يفضل أن يضيع حقه على حدوثها في تلك الظروف، بسبب الفتن           

الخطيرة التي أحاطت باإلسالم من كل جانب، فخطر يهـدد اإلسـالم          

 فقين من أهل المدينة وبمن حولهم من األعراب الـذين قويـت           من المنا 

، باإلضـافة إلــى خطـر مــسيلمة    شـوكتهم بعــد رحيـل المــصطفى  

الكــذاب وطليحــة بــن خويلــد األفــاك وســجاح الدجالــة، والرومــان  

 واألكاسرة والقياصرة وغيرهم الذين كانوا للمـسلمين بالمرصـاد، وغيـر          

 م ووجوده، فكان من الطبيعي    ذلك من األخطار التي كانت تهدد اإلسال      

 بحقه، ولكن دون أن يمحو حجيتـه فـي           ×أن يضحي اإلمام علي   

الخالفة، فـأراد االحتفـاظ بحقـه فـي الخالفـة واإلحتجـاج علـى مـن                 

  اجتهد فيها بالشكل الذي ال يوقع الفتنة التي سينتهزها أعداء اإلسالم،

                                                
 كتاب المحاربين من أهل الكفر باب رجم الحبلى ٢١٠ ص٨صحيح البخاري ج ١

  .من الزنا



٦٤

 ١)هورفقعد في بيته وتخلف عن المبايعة هو ومن معـه لمـدة سـتة شـ               

 ×وكما في رواية البخاري التالية، والتي تثبت أيضاً أنه لـو كـان لعلـي               

القوة الكافية النتزاع حقه بالقوة في ذلك الوقت دون حـصول الفتنـة             

  : قالتلفعل، فعن عائشة

   ســتة أشــهر، فلمــا توفيــت بعــد النبــي) فاطمــة(وعاشــت ".... 

وكان لعلي .  عليهادفنها زوجها علي ليالً، ولم يؤذن بها أبابكر وصلى

من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علـي وجـوه النـاس،             

فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعتـه، ولـم يكـن يبـايع تلـك األشـهر،                

 ان ائتنا وال يأتنا أحد معك كراهية لمحـضر عمـر،          : فأرسل إلى أبي بكر   

سيتهم وما ع: ال واهللا ال تدخل عليهم وحدك، فقال أبوبكر     : فقال عمر 

  . ٢"أن يفعلوا بي؟ واهللا آلتينّهم

  : هذا بقوله×ولقد فسر اإلمام شرف الدين تصرف عـي 

  ولو أسـرع علـي إلـيهم فـي المبايعـة حـين عقـدها، لمـا تمـت                   ( 

له حجة وال سـطع لـشيعته برهـان، لكنـه جمـع فيمـا فعـل بـين حفـظ                

الـدين، واالحتفــاظ بحقــه فــي الخالفـة، فــالظروف يومئــذ ال تــسمح   

   وتظهر هذه الحقيقة جليا٣ً )ومة بسيف، وال مقارعة بحجةلمقا

                                                
.٢٨٤ص: بتصرف عن كتاب المراجعات لإلمام شرف الدين ١
  . كتاب المغازي باب غزوة خيبر١٧٧ ص٥صحيح البخاري ج ٢
.٢٨٥ص: عن كتاب المراجعات لإلمام شرف الدينبتصرف  ٣



٦٥

 أكثـر مـن مـرة يحـضه علـى      ×عندما سـعى أبـو سـفيان إلـى علـي         

إن شـئت ألملئنهـا علـيهم خـيالً         : "االستمساك بحقه في الخالفة قـائالً     

 كـان  ×ولكـن اإلمـام  .  ١" ورجاالً، وألسـدنها علـيهم مـن أقطارهـا       

مـرة، ألنـه كـان يعلـم أن مـا      يرفض هذا النوع من المساعدة في كـل    

يقصده أبو سفيان هو إذكاء نار الفتنة وإشعال حـرب ال يقـوم بعـدها           

  .لإلسالم قائمة

   باستخالف أبي بكر؟هل المح الرسول 

ــاح    ــر بالخالفـــة والمـ   إن بعـــض مـــن يقـــول بأحقيـــة أبـــي بكـ

 له بذلك فانّما ذلـك علـى روايـة أخرجهـا ابـن الجـوزي                الرسول

ــي  ــسنده عــن عل ــ: × ب ــبض رســول اهللا : "الق ــا ق ، فوجــدنا  لم

 قد قدم أبا بكر في الصالة، فرضينا لدنيانا من رضي رسـول             النبي

  . ٢ " لديننا، فقدمنا أبابكراهللا

 الذين يدعون روايته    ×وهذه الرواية فيها كذب صارخ، فعلي     

 لهذا الحديث هو الذي خالف أبا بكر ولم يبايعه إالّ بعد ستة أشهر وقد             

   المخالفون من عظماء الصحابة كما مر، وعلى تقدير صحةتشيع حوله

                                                
حوادث ( الطبعة الثامنة، تاريخ الطبري ٤١٨خلفاء الرسول لخالد محمد خالد ص ١

  ). هجرية١١سنة 
  .٢٥٧ ص١صفوة الصفوة البن الجوزي ج ٢



٦٦

  . أول من يبايع ×الرواية فإنّه يلزم أن يكون اإلمام علي

 عـن مبايعـة أبـي بكـر، والـذي           ×وباإلضافة إلى تخلّف علـي    

يكفي وحده لدحض تلك الرواية، فـإن هنـاك دالئـل أخـرى تؤكـد               

  :كذبها

 لواءهـا بيـده    ـ بعثـة أسـامة بـن زيـد التـي عقـد رسـول اهللا        ١

الشريفة، وحث الصحابة على المسير بها وهو في آخر لحظات عمره         

 الشريف، وقد كان بين أفراد تلك السرية كبار المهـاجرين ـ أمثـال أبـي    

 أن يـستخلف أبـا بكـر    بكر وعمر وأبي عبيدة ـ، فلو أراد الرسول 

  .لما جعله بين أفراد تلك السرية

ج بهـا أبـو بكـر نفـسه يـوم       ـ ولو صحت الروايـة أعـاله، الحـت    ٢

السقيفة على مخالفيه في الوقـت الـذي كـان هـو فـي أمـس الحاجـة                  

لحجة يحسم بها ذلك الصراع، وبـدالً مـن ذلـك، فقـد رأينـاه يحـتج                 

  .كما مر" أعربهم أحساباً"يومئذ بأن قبيلة قريش هي 

 ـ وفق كل ذلك، فإن هذه الرواية تـدحض بوجـود األحاديـث     ٣

، فراجع ما أوردناه فـي ذلـك        ×ستخالف علي القطعية الثبوت في ا   

  .من نصوص في الصفحات السابقة

  

  ÷ غضب فاطمة

   غاضبة على أبي بكر بسبب حرمانه إياها ÷لقد توفيت فاطمة



٦٧

، فكما يروي البخـاري فـي صـحيحه بالـسند         من ميراثها من النبي   

  طلبـت    بنـت رسـول اهللا     ÷إن فاطمـة  : "....  قالـت  إلى عائشة 

  فقـال  .  ممـا أفـاء اهللا عليـه   يراثها، ما ترك رسـول اهللا  ان يقسم لها م   

ــوبكر  ــا أب ــول اهللا: له ــالإن رس ــدقة،   :  ق ــا ص ــا تركن ــورث، م   ال ن

ــول اهللا  ــت رس ــة بن ــزل   فغــضبت فاطم ــم ت ــر فل ــا بك ــرت أب  فهج

: قالـت .  ستة أشـهر  مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول اهللا      

  مــن  ل اهللاوكانــت فاطمــة تــسأل أبــابكر نــصيبها ممــا تــرك رســو 

لـست  : خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبوبكر عليها ذلك، وقـال         

  . ١"  يعمل به تاركاً شيئاً رسول اهللا

وقد كان غضبها على أبي بكر عظيمـاً إلـى الحـد الـذي جعلهـا                    

 أن ال يصلي أبوبكر عليها بعد وفاتها، بل وال حتـى أن            × توصي علياً 

 جثمانها الطاهر سـراً     ×ارى اإلمام علي  يمشي في جنازتها، حيث و    

  :في الليل كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه بالسند إلـى عائـشة            

فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمـة علـى             "....

وعاشـت بعـد   : أبي بكر في ذلـك فهجرتـه فلـم تكلمـه حتـى توفيـت           

يالً، ولـم يـؤذن      ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي لـ         النبي

  . ٢ "بها أبابكر وصلى عليها

                                                
  . كتاب الخمس باب الفرائض٩٦ ص٤صحيح البخاري ج ١
.يبر كتاب المغازي باب غزوة خ١٧٧ ص٥صحيح البخاري ج ٢
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، هـي قريـة فـي       ÷وأرض فدك التي كانت تطالـب بهـا فاطمـة         

 مـن   الحجاز كان يسكنها طائفة مـن اليهـود، ولمـا فـرغ الرسـول             

 علـى  خيبر، قـذف اهللا فـي قلـوبهم الرعـب، فـصالحوا رسـول اهللا        

ل  ألنها مما لم يوجـف عليهـا بخيـ         فدك، فكانت ملكاً لرسول اهللا    

، باإلضـافة لمـا ملكـه       ÷وال ركاب، ثم قدمها البنته فاطمـة الزهـراء        

، فكانت هذه كلهـا       من خمس خيبر وصدقات النبي     الرسول

  . خاصة وال حتى فيها ألحد غيرهملكاً لرسول اهللا

   ـ على رأي أبي بكـر ـ كانـت تطالـب بمـا لـيس لهـا          ÷ففاطمة

ثالـث لهمـا،    وهي حسب هذا الـرأي تكـون أحـد أمـرين ال             . حق فيه 

كمـا يعلـم     (أنّها كانت جاهلة التعلم حكم ميراث النبـي       : أولهما

  .أنّها كانت كاذبة تطمع بأخذ ما لم يكن حقاً لها: وثانيهما) أبو بكر

 التـي كـان     ÷والحقيقة أن كال األمرين مستحيالن على الزهراء      

 يغضب اهللا لغضبها وهي سيدة نساء المؤمنين وأهل الجنة، وقـد طهرهـا             

 تعالى من كل اثم ورجس كما مر سـابقاً، وكمـا اخـرج البخـاري        اهللا

  : قال في صحيحه أن الرسول

يا فاطمة، أال ترضين أن تكوني سيدة نـساء المـؤمنين أو سـيدة              "

  . ١ "نساء هذه األمة

                                                
  . كتاب االستئذان باب من ناجى بين يدي الناس٧٩ ص٨صحيح البخاري ج ١
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  . ١" فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني"

  . ٢ "فاطمة سيدة نساء أهل الجنة"

   كانـت كـسائر النـساء ولـيس لهـا           ÷ وحتى لو سلمنا أن فاطمة    

كل تلك الميزات ـ كما في الروايات أعاله ـ فـإن كونهـا ابنـة لمعلـم       

ــشرية وزوجــة ألميرالمــؤمنين علــي  ــه  ×الب ــه بأن ــذي شــهدوا ل  وال

أقضاهم ـ أي أعلمهم ـ ينفي عنها أي احتماليـة لجهـل، ذلـك أنّـه لـو       

ــيس حقــاً لهــا وأن الرســول  ÷كانــت فاطمــة     ال  تطالــب بمــا ل

يورث ـ على حد رأي أبي بكر ـ فـإن أيـاً مـن أبيهـا أو زوجهـا كـان         

األجدر أن يعلمها بـذلك، وخـصوصاً أن غـضبها علـى أبـي بكـر دام                 

لــستة شــهور وهــذه الفتــرة هــي كــل مــا عاشــته فاطمــة بعــد رحيــل    

  . المصطفى

ولكن هيهات أن تكون فاطمة والعياذ باهللا كذلك، حيث إنّه لمـا            

بكر حقهـا فـي فـدك ومـا أفـاءاهللا علـى أبيهـا بالمدينـة                 بلغها منع أبي    

وخمس خيبر، ذهبت إليه وهو في حشد مـن المهـاجرين واألنـصار،             

  :وخطبت فيهم ما أجهش له القوم بالبكاء، ونقتطف من خطبتها تلك

                                                

   كتاب فضائل الصحابة باب مناقب فاطمة ٣٦ ص٥ صحيح البخاري ج١

  .رضي اهللا عنها
   كتاب فضائل الصحابة باب مناقب فاطمة ٣٦ ص٥ صحيح البخاري ج٢

  .رضي اهللا عنها
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وأنتم اآلن تزعمـون أن ال إرث لنـا وال حـظ ـ أفحكـم الجاهليـة        "... 

 يوقنون ـ ويهاً معشر المـسلمة،   تبغون ومن أحسن من اهللا حكماً لقوم

أفي كتاب اهللا أن ترث أباك وال أرث أبي؟ لقد جئت شيئاً فرياً ـ ثـم   

* وما محمد إال رسول قد خلت من قبلـه الرسـل    {تلت عليهم ـ   

أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن            

أأهتـضم  !!  بني قيلـة   إيهاً.... ١} يضر اهللا شيئاً وسيجزي اهللا الشاكرين     

  . ٢إلى آخر تلك الخطبة ....ميراث أبي وأنت بمرأى مني ومسمع؟

ال " ال نـورث  : "  وباإلضافة لذلك، فـإن معنـى قـول الرسـول         

يعني عدم انطباق قوانين الميراث على األنبياء ـ كما اجتهد فـي ذلـك    

وورث  {: وقد نص القرآن الكريم على ذلك بقولـه تعـالى  . أبوبكر ـ 

، كما إن زكريا يـدعو اهللا تعـالى أن يرزقـه مـن               ٣ }...مان داوود سلي

يرثني ويرث مـن آل يعقـوب واجعلـه رب          { : يرثه، فرزقه يحيـى   

 ولـيس معنـى     ٤} ....يا زكريا إنّا نبشرك بغالم اسمه يحيـى       * رضياً  

يرثني في اآلية السابقة أن يرث النبوة، فالنبوة ليست بالوراثة، وبذلك         

  هو أن األنبياء لن يجمعوا أو" ال نورث: " رسولفإن معنى قول ال

  
                                                

.١٤٤: سورة آل عمران ١
  .٥٠٥ ـ ٥٠٤ح طوال الغرائب البن األثير صمنال الطالب في شر ٢
  .١٦: النمل ٣
.٧ ـ ٦: مريم ٤
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يكدسوا الذهب والفضة، ليكون ميراثـاً بعـدهم، كمـا يفعـل الملـوك              

  .وطالب الدنيا

، فقـد وجـد       من ميراث النبي    ÷وبحرمان أبي بكر لفاطمة   

البعض في ذلك فرصة لإلدعـاء بـأن هـذا الخـالف هـو الـسبب وراء                 

ليس ألنّه يرى نفسه صـاحب       عن مبايعة أبي بكر، و     ×تخلف علي 

وإذا كان األمر كذلك، فما معنى تخلف جمـع مـن          . الخالفة الشرعي 

أعاظم الصحابة عن المبايعة أيـضاً وقـد والـوا عليـاً؟ ومـا معنـى قـول           

ان آتنا وال يأتنا أحـد معـك كراهيـة          : إن علياً أرسل أبي بكر    : "عائشة

ي مـسألة  ؟؟ فعمر بن الخطاب لم يكن له أي تـدخل فـ       "لمحضر عمر 

، بينما كان له الـدور الحاسـم فـي انهـاء        الخالف في ميراث النبي   

صراع السقيفة لصالح أبي بكر، هذا فضالً عـن أن مـسألة الميـراث ال       

تعتبر مانعاً أو مبرراً في أي حال من األحوال لعدم إعطاء اإلمام علـي              

  . البيعة ألبي بكر أو حتى التخلف عنها ÷وفاطمة

  

  ميتة جاهلية؟) ليها السالمع(هل ماتت فاطمة

 أخـــرج البخـــاري فـــي صـــحيحه بـــسنده عـــن ابـــن عبـــاس أن

من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنّه مـن خـرج مـن    : " قال الرسول

  . ١" السلطان شبراً مات ميتة جاهلية

                                                
  . كتاب الفتن باب سترون بعدي أموراً تنكرونها٥٩ ص٩ج: صحيح البخاري ١
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من مات ولـيس فـي عنقـه     : "وفي صحيح مسلم، قال الرسول    

  . ١" بيعة مات ميتة جاهلية

مـن مـات بغيـر إمـام مـات          : "ال الرسـول  وفي مسند أحمد، ق   

  . ٢" ميتة جاهلية

فاألحاديث الثالثة أعاله تثبت قطعـاً أن مـن يمـوت دون مبايعـة              

األمير أو اإلمام، فإن ميتته تعتبر جاهلية، وال شك أن اإلمام المقـصود             

  .هنا هو اإلمام الواجب الطاعة حسب الشريعة اإللهية وليس غيره

   دون مبايعــة الخليفــة أبــي   ÷راءولقــد توفيــت فاطمــة الزهــ   

، ليس ذلك فقط، بـل وماتـت غاضـبة عليـه وأوصـت بـأن ال                 بكر

يصلي عليها أو حتى يمشي في جنازتها، حيث أخـرج البخـاري فـي              

 مـن   ÷ بـشأن حرمـان أبـي بكـر لفاطمـة          صحيحه ما روته عائشة   

  : ميراث الرسول

ــم  فغــضب فاطمــة بنــت رســول اهللا "...  ــابكر، فل    فهجــرت أب

ــزل ــول اهللا    ت ــد رس ــت بع ــت، وعاش ــى توفي ــه حت ــتة  مهاجرت    س

  ، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليالً ولم يؤذن بها أبابكر....أشهر

  
                                                

 ١٤٧٨ ص٤كتاب اإلمارة باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين ج:  صحيح مسلم١

  .٥٨ذ ح 

  .٩٦ ص٤ج:  مسند أحمد٢
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  . ١" وصلى عليها

 لـم تـسير علـى هـدى         ÷فهل يمكن ألحد القـول بـأن الزهـراء        

التوجيهات النبوية في األحاديث السابقة؟ حيث أظهرت عدم صبرها         

فعـل الخليفـة أبـي بكـر، وعـدم طاعتهـا لـه        على ما رأته وكرهته مـن      

واعتراضها وغضبها عليه، ووصيتها بأن ال يـصلي عليهـا أو أن يمـشي        

في جنازتها، األمر الذي يدل على أنّها لم تبتعد عن سلطان أبـي بكـر        

  !شبراً واحداً فقط وإنما أمياالً كثيرة

 ماتـت   ÷فهل يمكن القول بنـاًء علـى ذلـك أن فاطمـة الزهـراء             

  اهلية؟؟ميتة ج

 وبإتفاق جميع فرق المسلمين هـي سـيدة نـساء           ÷ولكن فاطمة 

المؤمنين وسيدة نساء الجنة، كما أثبت ذلـك البخـاري فـي صـحيحه              

ــساء   : "بقــول الرســول ــا فاطمــة أال ترضــين أن تكــوني ســيدة ن ي

فاطمة سيدة نساء : " وكذلك قوله ٢ "المؤمنين أو سيدة نساء هذه األمة     

  يغـــضب  ن ذلـــك، فـــإن الرســـول، وفـــضالً عـــ ٣" أهـــل الجنـــة

  لغضبها والذي يعني دون شك غضب اهللا تعالى على من يغضبها، كما

                                                

  . المغازي باب غزوة خيبر، كتاب١٧٧ ص٥ صحيح البخاري ج١

. كتاب اإلستئذان باب من ناجى بين يدي الناس٧٩ ص٨ صحيح البخاري ج٢

 كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة رضي اهللا ٣٦ ص٥ صحيح البخاري ج٣

  .عنها



٧٤

فاطمــة بــضعة منــي فمــن :  قــالإن الرســول: "جــاء فــي الحــديث

فكيف ألحد من االنس أو الجن أن يقول بأنّهـا          .  ١" أغضبها أغضبني 

  ماتت ميتة جاهلية؟

 تحكــم بميتــة فبنــاًء علــى مــا ســبق واألحاديــث الــصحيحة التــي

جاهليــة لكــل مــن يمــوت دون مبايعــه الخليفــة أو األميــر أو اإلمــام   

  :الواجب الطاعة، هناك احتمالين ال ثالث لهما

ــر      : األول ــوبكر األمي ــان أب ــة، وك ــة جاهلي ــت ميت ــة مات   أن فاطم

  .الواجب الطاعة

  أن فاطمـة لـم تمـت ميتـة جاهليـة، وكـان أبـوبكر األميـر                 : الثاني

  .غير واجب الطاعة

الـواجبي الطاعـة والـذين عـدم        ) أو األمـراء  (وهكذا فـإن االئمـة      

مبـايعتهم فيهـا ميتـة جاهليـة هــم ليـسوا أبـابكر أو معاويـة أو الــسفاح        

  .وغيرهم

  

  استخالف عمر: رابعاً

اكتـب  : لما نزل بأبي بكر المرض دعى عثمان بن عفان وقـال لـه         

   قحافة إلىبسم اهللا الرحمن الرحيم، هذا ما عهد به أبوبكر بن أبي

                                                
   كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة ٣٦ ص٥صحيح البخاري ج ١

  .رضي اهللا عنها
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أمـا بعـد،    : فأغمى على أبـي بكـر، فكتـب عثمـان         . المسلمين، أما بعد  

فإنّي أستخلف عليكم عمر بن الخطاب ولـم آلكـم خيـراً، ثـم أفـاق                

أراك خفت أن يختلـف النـاس إن أسـلمت نفـسي فـي              : أبوبكر فقال 

وأقرهـا  . جزاك اهللا خيـراً عـن اإلسـالم وأهلـه         : نعم، قال : غشيتي، قال 

  . ١ هذا الموضعأبوبكر من 

ــده الــصحيفة التــي فيهــا     وكمــا يــروى أيــضاً أن عمــر كانــت بي

أيها الناس اسمعوا وأطيعوا قول : "استخالف أبي بكر له ويقول للناس

  . ٢ "إنّي لم آلكم نصحاً: خليفة رسول اهللا إنّه يقول

وهكذا، فإنّه كما لعب عمر بن الخطاب ذلك الدور الحاسم فـي            

يوم الـسقيفة بتخويفـه للنـاس وبأخـذه مـنهم           تنصيب أبي بكر خليفة     

 كمـا مـر إثباتـه ـ، مـستغالً االنـشقاق الـذي        -البيعة ألبي بكر بالـشدة  

حــصل بــين صــفوف األنــصار وغيــاب أصــحاب الخالفــة الــشرعيين 

فإن أبـابكر أيـضاً لعـب       .  لمثواه األخير  النشغالهم بتجهيز الرسول  

لفه ذلك سوى حبرة    نفس الدور، بتنصيب الخليفة عمر بعده، ولم يك       

  .قلم

  

                                                
   ـ٢٥١ ص٤٤ تاريخ دمشق البن عساكر ج،٤٢٩ ص٣تاريخ الطبري ج ١

 ٢٥٢.
  .٤٢٩ ص٣تاريخ الطبري ج ٢
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وبالرغم من شدة مرض أبي بكـر أثنـاء كتابتـه تلـك الوصـية بـل         

 فيما كتـب،  ) يهجر(واغمائه حينها، إالّ أن أحداً لم يقل بأن أبابكر كان           

 بتلـك   بينما لم يتردد الخليفة عمر ومن كان يؤيده برمي الرسـول          

 حتـى ال يـضلوا  الكلمة المؤلمة حين سألهم أن يأتوه بكتاب يكتبه لهـم    

  !!بعده أبداً

وزعم أبوبكر أن سبب تسميته للخليفة عمر بعده هو خـشيته مـن          

االختالف بعده، وهكذا تقبل أهل السنة هذا العذر منه بعد أن خالف 

الــشورى التــي يزعمــون أنهــا المبــدأ الــذي يــتم بــه انتخــاب خليفــة   

معاويـة  وسترى الحقاً كيف أنّهم تقبلوا أيضاً حتى خالفة         . المسلمين

وابنه يزيد من بعده بالرغم من تسنمهم إلمرة المسلمين بالقهر وغلبـة            

السيف الذي أعملوه برقاب المسلمين قتالً ال سيما العترة الطاهرة من           

  .أهل البيت

ولكن السؤال الذي أردنا طرحه هنا، لماذا لم يتقبـل أهـل الـسنة              

ي بكـر؟   لخليفة بعده كما تقبلوا ذلك من أبـ       فكرة تسمية الرسول  

 وخصوصاً أن أسباب االختالف على الخالفة وقت وفاة الرسـول  

كانت أعظم مما كانـت عليـه زمـن وفـاة أبـي بكـر، هـذا فـضالً عـن                     

 فيما يختلـف  ^ النصوص الواضحة بوجوب الرجوع إلى أهل البيت        

 واسـتخالف علـي بـن أبـي      به المـسلمون بعـد رحيـل المـصطفى        

  .× طالب
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  :استخالف عثمان: خامساً

  لـو كـان أبـو    : ا طعن الخليفـة عمـر، قيـل لـه اسـتخلفت، فقـال             لم

عبيدة الجراح حياً الستخلفته، ولو كان سالم مولى أبـي حذيفـة حيـاً              

إن رجاالً يقولون إن بيعة أبي بكر فلتة وقى         : "الستخلفته، ثم قال لهم   

ــر مــشورة، واألمــر بعــدي      اهللا شــرها، وإن بيعــة عمــر كانــت عــن غي

ت أمركم شـورى إلـى سـتة نفـر مـن المهـاجرين          جعل:  قال ١ "شورى

ادعوا لي علياً وعثمـان وطلحـة والزبيـر         : "األولين، حيث سماهم قائالً   

وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فإذا اجتمع رأي أربعة، 

فليتبع االثنـان األربعـة، وإذا اجتمـع رأي ثالثـة وثالثـة، فـاتبعوا رأي                

  . ٢ ..."اعبدالرحمن بن عوف فاسمعوا وأطيعو

ومن الرواية أعاله بظهر أن الخليفة عمر قـد جعـل الترشـيح بيـد               

عبدالرحمن بن عوف، وهـذه صـورة ثالثـة مـن صـور الـشورى التـي          

يقولون بها، وقد أمر الخليفة عمر عبدالرحمن بـن عـوف أن يـشترط           

فيمن يبايع له العمل بسيرة الشيخين ـ أبـوبكر وعمـر ـ باإلضـافة إلـى       

  . وسنة نبيهالعمل بكتاب اهللا

  وكما كان متوقعـاً، فقـد انقـسم الـستة إلـى ثالثتـين ومرشـحين،                

  فأما الثالثة في الطرف األول هم علي وطلحة والزبير ومرشحهم هو

                                                
.٢٢٧ ص٤ تاريخ الطبري ج١
  .٦١ ص٣، طبقات ابن سعد ج١١٩ ص٦ أنساب االشراف ج٢
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علي، وأما الثالثة فـي الطـرف اآلخـر فكـانوا سـعد وعثمـان وطلحـة                 

 شرط العمل بـسيرة  ×وقد رفض اإلمام علي   . ومرشحهم هو عثمان  

 بينمـا  ١"هـادي اعمل بكتـاب اهللا وسـنة نبيـه واجت   : "الشيخين حيث قال 

  .وافق عثمان على ذلك الشرط، فآلت إليه الخالفة تبعاً لذلك

وقــد أخــرج البخــاري جــزءاً مــن هــذه الحادثــة فــي صــحيحه،   

طرقني عبدالرحمن بعـد هجـع      : "فبالرواية عن المسور بن مخرمة قال     

اً، فـواهللا مـا   أراك نائمـ : من الليل فضرب الباب حتـى اسـتيقظت فقـال         

اكتحلــت هــذه الــثالث بكثيــر نــوم، انطلــق فــادع لــي الزبيــر وســعداً  

ادع لي عليـاً فدعوتـه فناجـاه        : فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال     

ادع : ثـم قـال  . حتى أبهار الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمـع       

لي عثمان، فدعوته، فناجاه حتى فـرق بينهمـا المـؤذن بالـصبح، فلمـا               

لى بالناس الصبح واجتمع اولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من           ص

كان حاضـراً مـن المهـاجرين واألنـصار وأرسـل إلـى أمـراء األجنـاد                

فلما اجتمعـوا، تـشهد عبـدالرحمن       . وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر     

أما بعد، يا علي إنّـي قـد نظـرت فـي أمـر النـاس فلـم أراهـم                    : ثم قال 

أبايعـك  ): عثمان(فقال  . جعلن على نفسك سبيالً   يعدلون بعثمان، فال ت   

  على سنة اهللا ورسوله والخليفتين من بعده، فبايعه عبدالرحمن وبايعه

                                                
. ط الثامنه٢٧٢خلفاء الرسول خالد محمد خالد ص ١
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  . ١" الناس

وهكذا فإنّه بوضع الخليفة عمر شرط قبول مـن يبـايع لـه العمـل               

بسيرة الشيخين بجانب العمل بكتاب اهللا وسـنة نبيـه، يكـون قـد قـرر                 

 مـن   ×، ألنه كان يعلم موقف اإلمام علـي       الخالفة لعثمان من حينه   

هذا الشرط باإلضافة إلى علمه بأن طلحة والزبير سـيقفان فـي جانـب             

أضف إلـى ذلـك     . علي لما عرف من موقفهما المؤيد له يوم السقيفة        

إعطاء عمر حق الترجيح إلى عبدالرحمن بن عوف، ليتـضح لـك أي             

  نوع من الشورى التي يزعمون؟

  

  :مقتل الخليفة عثمان

لقــد أثيــر كــالم كثيــر حــول مقتــل الخليفــة عثمــان، وتــضاربت  

األقوال والروايات في ذلك، وخصوصاً بما يتعلق بالفئـة التـي كانـت             

تحرض على قتله، واألسباب التي كانت تدفعهم لذلك األمر، وبلـوغ           

  .تلك األحداث ذروتها بمقتله

على أن أرجح التفـسيرات لـذلك تكمـن فـي الممارسـات علـى               

دة الحكم، وتعيين الوالة من أقرباء الخليفة عثمـان وصـرف           صعيد س 

األموال لهم من خزينة الدولة األمر الذي أثار ضـده مالمـة الالئمـين              

  بل ال: "يقول الكاتب المعروف خالد محمد خالد. وثورات الثائرين

                                                
  . كتاب األحكام باب كيف يبايع اإلمام الناس٩٧ ص٩ صحيح البخاري ج١
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نكاد نشك في أن عثمـان كـان يـدرك أيـضاً أن أكثـر الـذين رحبـوا                   

إنّمـا فعلـوا ذلـك رغبـة     .... لي كرم اهللا وجهـه باختياره للخالفة دون ع 

منهم في االنعتاق من تزمت الحياة وتقـشف المعيـشة اللـذين طالـت              

معاناة الناس لهما، واللذين سيفرضان عناءهمـا مـن جديـد لـو تـسنم                

األمر علي بن أبي طالب الذي كان بمنهجـه الـصارم وعدلـه المكـين          

  عدلـــه وتقـــشفه وتقـــشفه وورعـــه يمثـــل امتـــداداً لـــصرامة عمـــر و 

  . ١ ..."وورعه

وقد لعبـت أيـادي أقربـاء الخليفـة عثمـان مـن بنـي أميـة بـأموال                   

الدولة لدرجة أن البعض يعتقد بأن الدولة األمويـة بـدأ حكمهـا منـذ              

اختيار الخليفة عثمان ومبايعتـه، وهـذا أبـو سـفيان يؤكـد هـذا الـرأي         

يـا بنـي أميـة      : "أيضاً بقوله للخليفـة عثمـان بعـد أن عقـدت البيعـة لـه              

تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان مـا زلـت أرجوهـا       

تلقفوهـا  : "وفي روايـة أخـرى    . ٢ "لكم، ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة    

  .٣ "تلقف الكرة فما هناك جنة وال نار

وكان مـن ضـمن الـذين اعترضـوا علـى الخليفـة عثمـان فـضالء          

  سعود، وعمار بن ياسر،كأبي ذر الغفاري، وعبداهللا بن م: الصحابة

                                                
  . ط الثامنة٢٧٦ول لخالد محمد خالد صخلفاء الرس ١
.١٦٧٩ ص٤، االستيعاب ج٣٥١ ص٢مروج الذهب للمسعودي ج ٢
.٣٨ ص٩شرح نهج البالغة ج ٣
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. حيث وقف منهم الخليفة موقفاً متشدداً، وأجرى عليهم عقابـاً مريـراً       

فأما أبوذر فقد القى النفي إلى الربذة عقاباً لـه بـسبب اعتراضـه علـى                

معاوية ـ والي الخليفة على الشام ـ في كنـزه للـذهب وتبـذيره للمـال       

  .على حساب بيت مال المسلمين

مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضـي اهللا         : "لفعن زيد بن وهبة قا    

كنت بالـشام فاختلفـت أنـا       : ما أنزلك منزلك هذا؟ قال    : عنه، فقلت له  

والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونهـا فـي   { ومعاوية فـي ـ   

نزلـت فينـا   : فقلت. نزلت في أهل الكتاب: قال معاوية.  ـ ١} سبيل اهللا

. يـشكوني  ، وكتـب إلـى عثمـان      فكان بيني وبينه في ذلك    . وفيهم

فكثر علـي النـاس حتـى       : أن أقدم المدينة فقدمتها   : فكتب إلي عثمان  

  .كأنهم لم يروني قبل ذلك

. إن شـئت تنحيـت فكنـت قريبـاً        : فذكرت ذلك لعثمان، فقال لي    

فــذاك الــذي أنزلنــي هــذا المنــزل، ولــو أمــروا علــي حبــشياً لــسمعت 

  . ٢ "وأطعت

  احب بيـت المـال فـي الكوفـة، فقـد      وأما عبـداهللا بـن مـسعود صـ        

القــى كــسراً فــي أضــالعه بعــد أن ضــربه غــالم عثمــان عقابــاً بــسبب 

  اعتراضه على الوليد بن عقبة بن أبي معيط ـ أخ الخليفة عثمان ألمه

                                                
.٣٤: سورة التوبة ١
  . كتاب الزكاة١٣٣ ص٢صحيح البخاري ج ٢
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ابـن أبـي   (وواليه على الكوفة بعد عزله لسعد بن أبي وقاص ـ ألخذه  

  . ١ ماالً من بيت مال المسلمين دون إرجاعه) معيط

وأما عمار بن ياسر، فقد القى الفتق نتيجـة للـضرب المبـرح مـن               

غالم عثمـان عقابـاً لـه لـصالته علـى ابـن مـسعود ودفنـه دون إعـالم                    

إالّ أن عمار فعل ذلك بوصـية مـن ابـن مـسعود      . الخليفة عثمان بذلك  

  ! ٢حتى ال يصلي عليه الخليفة 

فـة مـن    وغيرهم الكثيرون ممن اعترضوا على تبذير أقربـاء الخلي        

بني أمية ألموال الدولة العامة، فمروان بن الحكـم مـثالً أخـذ لوحـده       

وراجع المزيد عن الخليفـة عثمـان مـن كتـاب           ! خمس خراج افريقيا  

  .للعالمة المودودي" خالفة وملوكية"

ــشة     ــؤمنين عائ ــضب أم الم ــان لغ ــد ك ــى  وق ــها عل    واعتراض

  وا نعـثالً فقـد    اقتلـ : "الخليفه عثمان، بـل وتحريـضها علـى قتلـه بقولهـا           

   ما عمل على ازدياد  بعد أن اتهمته بتغيير سنة النبي٣" كفر

                                                
، شرح ١٧٠ ص٢، تاريخ اليعقوبي ج١٤٧ ص٦البالذري في أنساب األشراف ج ١

  .١٥٤ ص١نهج البالغة ج
   ٢، تاريخ اليعقوبي ج٥٠ و٤٧ و٤٢ ص٣رح ابن أبي الحديد جش ٢

  .١٧١ ـ ١٧٠ص
  ، وغيرها من ٨٠ ص٥، النهاية البن األثير ج٤٥٩ ص٤الطبري ج ٣

  .المصادر
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 الثورة ضده، فاجتمع عليه كثير من أهل المدينة مع القوم الذين وصلوا

  .من مصر والشام والكوفة، فقتلوه

  

  : × بيعة اإلمام علي

× بعد مقتل الخليفة عثمـان، تهافـت النـاس علـى اإلمـام علـي              

إن هذا الرجل قد قتل، والبد للناس مـن  : يعة، فقالوا له  يطلبون يده للب  

  .وتمت البيعة. إمام، وال نجد اليوم أحق بهذا األمر منك

 أن يقــيم العــدل بــين النــاس فيجعــل ×ولمــا أراد اإلمــام علــي

الضعيف يساوي القوي ال فرق بينهما، وأن يقيم الحدود التـي أنزلهـا       

ا ضـده وأثـاروا الفـتن وسـيروا       اهللا في كتابه، فعارضه بعـضهم، وقـامو       

الجيوش معلنين العصيان والتمرد عليه، وكـان ذلـك فـي عـدة مواقـع               

  .أهمها موقعتا الجمل وصفين

  

  :موقعة الجمل وخروج اُم المؤمنين: سادساً

عندما علمت أم المؤمنين بمقتل الخليفـة عثمـان ومبايعـة النـاس             

واهللا ليـت هـذه      ":لعلي قالت لعبيداهللا بن كالب الذي أخبرهـا بـذلك         

فقـال  " انطبقت على هذه إن تم األمر لصاحبك، ويحك أنظر ما تقول          

مـا شـأنك   : فولولت، فقال لها. هو ما قلت لك يا أم المؤمنين  : لها عبيد 

  يا أم المؤمنين، واهللا ما أعرف أحداً أولى بها منه، فلماذا تكرهين
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 مكـة   فانـصرفت إلـى   . ردوني، ردوني : واليته؟ وصاحت أم المؤمنين   

فقـال لهـا   ! قتـل واهللا عثمـان مظلومـاً، واهللا ألطلـبن بدمـه       : وهي تقـول  

اقتلـوا  "ولم؟ فواهللا أول من أمال حرفه ألنت، فقد كنت تقولين        : عبيد

إنّهـم اسـتتابوه ثـم قتلـوه، وقـد قلـت وقـالوا،              : ، قالـت  "نعثالً فقد كفر  

وقولي األخير خير من قولي األول، فانصرفت إلى مكة فنزلـت علـى             

يـا أيهـا النـاس، إن عثمـان     : ب المسجد واجتمع الناس إليها وقالـت      با

  . ١ قتل مظلوماً، واهللا ألطلبن بدمه

وقد وافق غضب أم المؤمنين عائشة غضب طلحة والزبير بعد أن       

 عهـد واليتـي الـيمن والبحـرين منهمـا، فنكثـا             ×استرد اإلمام علي  

ؤمنين للسير  ، وذهبا إلى مكة يحثون أم الم      × عهديهما لإلمام علي  

ــادة أم    إلــى قتــال علــي، فخرجــوا وقــد ســار معهــم جــيش كبيــر بقي

المؤمنين متوجهين نحـو البـصرة حيـث دارت رحـى معركـة عرفـت             

، وقد كان الظفر فيها بجانب جيش اإلمام وقتل )معركة الجمل(باسم 

فيها طلحة والزبير وثالثة عشر ألفاً من المسلمين، وكل هؤالء ذهبـوا            

لمؤمنين باإلقتصاص من قتلة عثمان والـذين ادعـت         ضحية دعوة أم ا   

  .أنهم اندسوا في جيش اإلمام

ومهما يكن األمر، أولم يكن األجدر بها أن تدع كل ذلك لولي             

  األمر؟

                                                
  .٢٠٦ ص٣، ابن األثير ج٤٥٩ ص٤الطبري ج ١
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وما هـي   .  ١} وقرن في بيوتكن  { وخصوصاً أن اهللا تعالى أمرها      

  وذاك؟

 لخروجهـا  إالّ إذا كـان . فعثمان رجل من بني أمية، وهي من تـيم  

  ؟!سبب آخر غير ذلك

وبالرغم من أن واقع هذه الحادثة يجيـب علـى هـذه التـساؤالت             

 لهذه الفتنـة وإشـارته   بوضوح فإنّه يضاف إلى ذلك تنبؤ الرسول       

   خطيبــاً فأشــار نحــو  قـام النبــي : "فعــن عبــداهللا قــال. إلـى مــسببيها 

ــال  ــشة فق ــسكن عائ ــرن   : م ــع ق ــث يطل ــن حي ــاً، م ــة، ثالث ــا الفتن    هاهن

  . ٢ "الشيطان

وقد اعتبر عمار بن ياسر أن طاعة عائـشة فـي هـذا الفعـل كانـت            

  :فعن ابن زياد األسدي قال. على حساب طاعة اهللا جل وعال

  إن عائــشة قــد ســارت إلــى البــصرة، : فــسمعت عمــاراً يقــول"....

 فـي الـدنيا واآلخـرة، ولكـن اهللا تبـارك            وواهللا إنّها لزوجـة نبـيكم     

  . ٣ "يعلم إياه تطيعون أم هي؟وتعالى ابتالكم ل

                                                
  .٣٢: األحزاب ١
   كتاب الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج ١٠٠ ص٤صحيح البخاري ج ٢

  .النبي
   كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج ٧٠ ص٩ح البخاري جصحي ٣

.البحر



٨٦

 عـرف عنهـا     وحتى قبل هذه الحادثة بأمد بعيـد، فـإن عائـشة          

فعـن  . غيرتها الشديدة مـن علـي، وكانـت التطيـق حتـى ذكـر اسـمه               

 واشتد به وجعـه      لما ثقل النبي  : إن عائشة قالت  (عبيداهللا بن عتبة    

   استأذن أزواجه في أن يمرض فـي بيتـي فـأذن لـه، فخـرج النبـي                

بين رجلين تخط رجاله في األرض، بـين عبـاس ورجـل آخـر، قـال                

أتدري من الرجـل اآلخـر؟      : فأخبرت عبداهللا بن عباس فقال    : عبيداهللا

  . ١) هو علي: ال، قال: قلت

ــشة   ــمعته عائ ــا س ــل م ــول اهللا   ولع ــي لرس ــول عل ــن ق     م

بشأنها في حادثة االفك كان سبباً لهذه الغيرة والضغينة، فعن عبيـداهللا            

يـا رسـول اهللا، لـم    : وأما علي بن أبـي طالـب فقـال       : "... مسعود قال  بن

  . ٢" يضيق اهللا عليك والنساء سواها كثير

وقد وصف أمير الشعراء أحمـد شـوقي غيـرة عائـشة مـن خـالل             

  :× أبيات يخاطب بها اإلمام علي

  ماذا رمت عليك ربة الجمل       يا جبالً تأبى الجبال ما حمل 

  أم غصة لم ينتزع شجاها              جاها أثأر عثمان الذي ش

  كيد النساء موهن الجبال              ذلك فتق لم يكن بالبال 

                                                
 كتاب الوضوء باب صب النبي وضوءه على المغمى ٦١ ص١صحيح البخاري ج ١

  .عليه
  . كتاب التفسير باب ـ لوال إذ سمعتموه ـ١٢٩ ص٦صحيح البخاري ج ٢



٨٧

  وإن تك الطاهرة المبرأة              وإن أم المؤمنين المرأة 

  ما لم يزل طول المدى من ضغنها         أخرجها من كنها وسنها 

  

  :اُسطورة عبداهللا بن سبأ

أن هذا الشخص اسـمه عبـداهللا بـن سـبأ           : "ألسطورةوموجز هذه ا  

ــد     ــيمن، أظهــر إســالمه فــي عــصر عثمــان ليكي وهــو يهــودي مــن ال

بالمسلمين، فتنقـل فـي الحواضـر اإلسـالمية مصر،والـشام، والبـصرة،             

، وأن عليـاً هـو وصـيه، وأن عثمـان            والكوفة مبشراً برجعـة النبـي     

من كبار الصحابة غاصب حق هذا الوصي، فمال إليه وتبعه جماعات      

والتابعين من أمثال عمار بن ياسر وأبي ذر ومحمد بـن أبـي حذيفـة،               

وغيرهم، واسـتطاع أن يجـيش الجيـوش لقتـل الخليفـة عثمـان حتـى          

 وهكذا تتسلسل حوادث هذه األسطورة الموضـوعة        -قتلوه في داره    

حتــى تنتهــي بحــرب الجمــل ـ حيــث يــأمر عبــداهللا بــن ســبأ أتباعــه    

يش علـي وعائـشة دون علمهمـا، فيثيـروا الحـرب،            باإلندساس في ج  

  . ١" وهكذا وقعت معركة الجمل

   والذي تصدى٢ذكر العالمة السيد مرتضى العسكريوكما 
                                                

  .٢٧٢أحاديث أم المؤمنين للعالمة العسكري ص ١
 هذه الشخصية عدد من العلماء المحققين مثل الدكتور طه وقد نفى أيضاً وجود ٢

، والدكتور كامل مصطفى الشيبي في ٧٦٠ ص١حسين في كتابه الفتنة الكبرى ج

.٤٧ ـ ٤٦ ص١كتابه الصلة بين التشيع والتصوف ج
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 إن واضعها هو سيف بن عمـرو      : (لكشف زيف هذه األسطورة الخرافية    

 هــ، ومنـه أخـذ جميـع         ١٧٠التميمي البرجمي الكوفي المتـوفي سـنة        

قـصة وانتـشرت فـي كتـب التـاريخ مـدى            المؤرخين، ثم اشـتهرت ال    

القرون حتى يومنا هذا، حتى أصبحت من الحوادث الشهيرة التـي ال            

يتطــرق إليهــا الــشك، وقــد فــات المعظــم مــن الكتّــاب والمــؤرخين   

الشرقيين والمستشرقين أن هذه األسـطورة وضـعها راو واحـد فـرد ال       

لقـدامى  شريك له، وأن الراوي هذا ـ سيف بن عمرو ـ مـشهور عنـد ا    

: من علماء الحديث بالوضع ومتهم بالزندقة، حيث قال فيـه أبـو داود            

سيف متروك وإنّمـا ذكرنـا   : "، وقال ابن عبدالبر  "ليس بشيء، كذاب  "

 ضعيف متروك الحديث لـيس بثقـة  : "، وقال فيه النسائي "حديثه للمعرفة 

وقد أخذ عن هذا الراوي الطبري وابن عساكر وابن أبي          ". وال مأمون 

  . ١ )من الطبري أخذ سائر الكتّاب والمؤرخون إلى يومنا هذابكر و

ومن المعروف أن روايات اآلحاد ال تفيد إالّ الظـن العلمـي، وال             

تفيد يقيناً، فما بالك إذا كان هذا الراوي غير ثقـة وقـد اشـتهر بكذبـه            

  وزندقته، فهل تقبل روايته؟

ــسلمين       ــن الم ــرى م ــة كب ــى طائف ــم عل ــل أن يحك ــف يقب وكي

  عتماد على روايات آحاد ثبت كذب أصحابها، ويهمل ما تواترباال

   من أحاديث تثبت عكس ذلك؟ وإنّه لمن أكبر عن رسول اهللا

                                                
، ٧١ ـ ٤٧ص: بتصرف عن كتاب عبداهللا بن سبأ للعالمة السيد مرتضى العسكري ١

.٧٧ ـ ٧٦
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مهازل التاريخ أن ينسب التشيع إلى رجل أسطوري ـ عبداهللا بن سبأ ـ   

بـالرغم مـن وجـود ذلـك الكـم          " علـي الوصـي   "زاعمين نشره لفكرة    

ثبـت بـأن التـشيع لـم يكـن إالّ           الهائل من النصوص الـصحيحة التـي ت       

محمدياً ال غير وراجع نصوص اإلمامة في الـصفحات الـسابقة لتـرى             

  .فيها من اإلعراب" عبداهللا بن سبأ" أين محل 

إنّي تـارك فـيكم مـا إن تمـسكتم بـه لـن           : "أعبداهللا بن سبأ القائل   

مـن كنـت مـواله      : "تضلوا، كتاب اهللا وعترتي أهل بيتي؟، أهو القائل       

  ؟ أهو القائل باستخالف األئمة اإلثني عشر؟"الهفعلي مو

وأي مهزلة هذه تقول بأن رجالً يهودياً يـأتي مـن الـيمن ويعلـن               

إسالمه نفاقاً، ثم يعمل كل تلك األعمال الخارقـة والتـي تـصل لحـد               

تسييره لجيوش المسلمين ضـد بعـضها الـبعض دون علـم أحـد فيـه؟                

: ال فيـه الرسـول    الذي ق ×وهل من المعقول أن يقع اإلمام علي      

ضحية لخدعة هذا اليهـودي؟ الشـك       " أنا مدينة الحكمة وعلي بابها    "

  .أن من يقول بذلك قد ضل ضالالً بعيداً

  

  :موقعة صفين وتمرد معاوية: سابعاً

 النـصر فـي موقعـة الجمـل، توجـه بجيـشه             ×بعد أن تـم لعلـي     

لتصفية المعارضـة التـي يقودهـا معاويـة بـن أبـي سـفيان فـي الـشام،                   

  القى الجيشان عند الفرات، وقد حاول اإلمام إصالح الموقفوت

  بالوسائل السلمية، إال أن رد معاوية على الوفد الذي بعثه إليه اإلمام 



٩٠

ــسيف : "كــان ــيس عنــدي إالّ ال ــي فل ــصرفوا عن ــتحم .  ١"ان وهكــذا ال

، دبـر   ×الجيشان، وعندما الحت تباشير النصر لصالح جيش اإلمام       

، فــأمر جنــوده برفــع المــصاحف علــى  "خدعــة المــصاحف"معاويــة 

 رؤوس الرماح، ومع أن اإلمام تصدى لكشف هذه المـؤامرة التـي يـراد        

، إالّ  ×بها عرقلة النصر الذي كان وشيكاً لصالح جيش اإلمام علي         

أن المطالبين بإيقاف القتال في جيشه لم يستجيبوا لنداءاته المتكـررة           

اإلمام الشديدة الختيار   واضطروه إلى قبول التحكيم، ورغم معارضة       

أبي موسى األشعري كطرف ممثالً عن جيـشه فـي التحكـيم لـضعفه               

ال أرى أن تولـوا أبـا موسـى         : "×ووهن رأيه، حيث قال لهم اإلمام     

، وكان علـي قـد عـزل         ٢" الحكومة، فإنّه ضعيف عن عمرو ومكائده     

وقد كان هناك تخطيط مسبق لرفع      . أبا موسى عن والية الكوفة أيضاً     

 صاحف والتنسيق لذلك مع حركة موالية لمعاوية مندسة فـي جـيش           الم

اإلمام والتي عملت على المطالبة بقبول التحكـيم واختيـار األشـعري             

ممثالً في التحكيم، وقد جاءت نتـائج التحكـيم ـ كمـا توقـع اإلمـام ـ        

لصالح معاوية حيث بدأ األمر يستتب له شـيئاً فـشيئاً بعـد هـذا التمـرد         

   عن طاعة خليفة المسلمين بغياً منه وطمعاً في النعيمالكبير والخروج

  .الدنيوي الذي طالما حلم به

                                                
  .٨٧ص: ة البن الصباغ المالكيالفصول المهم ١
  .٩٦ص: تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ٢
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وقد كنت في الماضي استغرب كثيراً لهذه الواقعة التي قتل فيهـا            

ما يزيد على التـسعين ألفـاً مـن الجـانبين، وكانـت اإلجابـة كالمعتـاد                 

د إنها كانت مجرد فتنة حصلت بين صحابيين جليلـين، وقـ      : (فيقولون

اجتهدا، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، وال ينبغـي          

) التفكير في ذلك، فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم            

وغير ذلك مما يسدون به أي باب من شـأنه أن يكـشف النقـاب عـن              

وهكذا تبقى هذه المسألة بنظر أهل السنة       . كما يسمونها ) الفتنة(هذه  

ز غامض ليس له حل، مما فتح الباب علـى مـصراعيه       معلقة وكأنها لغ  

للمستشرقين ليدلوا بدلوهم في ديننا، حتى أن بعضهم قال بأنّه يوجـد          

إذا تالقـى   : " في اإلسالم تناقض، مـشيراً إلـى حـديث رسـول اهللا           

  والــذي يتعــارض " المــسلمان بــسيفيهما فالقاتــل والمقتــول فــي النــار 

فـي موقعـة صـفين كانـا مـسلمين      مع قـول أهـل الـسنة بـأن الفـريقين          

فلمـاذا هـذا اإلصـرار علـى عـدم تمييـز            !! وقائداهما صحابيين جليلين  

الحــق مــن الباطــل؟ فلمــاذا ال تقــال الحقيقــة إذن؟ وهــل هــي فعــالً   

  غامضة؟

ــة حقيقــة     ــه معرف ــبس علي ــد الت ــذي ق ــإن ال   وعلــى كــل حــال، ف

  :ذلكمعاوية، فليتمعن بما يلي من دالئل، وليكن للقارىء حكمه بعد 

  والذي فلق الحبة: "×فقد أخرج مسلم في صحيحه قول علي

   أنّه ال يحبني إالّ مؤمن وال وبرأ النسمة إنّه لعهد النبي األمي



٩٢

 فما بالك بالذي يسير الجيـوش لقتالـه؟ ومـا هـو             ١" يبغضني إالّ منافق  

حكـم أهـل الـسنة بمــن يخـرج عـن طاعــة إمـام المـسلمين الواجــب        

  الطاعة؟

فعـن أبـي سـعيد      . اري ما يشير إلى بغي معاويـة      وفي صحيح البخ  

كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين          : "الخدري قال 

ويـح عمـار،    :  ومسح على رأسـه الغبـار وقـال         لبنتين فمر به النبي   

 وقـد   ٢" تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى اهللا ويدعونه إلـى النـار           

عنـدما استـشهد عمـار وهـو يقاتـل          هـذه    تحققت نبـوءة الرسـول    

  . في صفين ×تحت راية اإلمام علي

ــال      ــي ق ــد العرب ــن خال ــسند ع ــصحيحين بال ــستدرك ال ــي م   : وف

يـا أبـا عبـداهللا،      : دخلت أنا وأبو سـعيد الخـدري علـى حذيفـة فقلنـا            (

قـال  :  فـي الفتنـة؟ قـال حذيفـة         حدثنا ما سـمعت مـن رسـول اهللا        

فـإذا اختلـف    : فقلنـا . دار دوروا مـع الكتـاب حيـث مـا           رسول اهللا 

  انظروا الفئة التي فيها ابن سمية،: الناس فمع من نكون؟ فقال

   يقــول فالزموهــا، فإنــه يــدور مــع كتــاب اهللا، ســمعت رســول اهللا 

  

                                                

 ٨٦ ص١ صحيح مسلم كتاب اإليمان باب حب علي كرم اهللا وجهه من االيمان ج١

.٧٨ح
 كتاب الجهاد باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل ٢٥ ص٤ صحيح البخاري ج٢

  .اهللا



٩٣

ــة عــن    : لعمــار ــة الباغي ــن تمــوت حتــى تقتلــك الفئ ــا اليقظــان ل ــا أب   ي

  . ١)الطريق

والية الـشام   وقد كان بغي معاوية وتمرده متوقعاً، فمنذ أن تسلّم          

في عهد الخليفة عمر، والنعيم والجاه والقـصور التـي بناهـا، وتوسـعه              

بكل ذلك زمن الخليفة عثمان، لم يكن من السهل على رجل مثله أن  

 إن لـم يعزلـه مـن         ×يتخلى عنها، وكان يعلم يقيناً أن اإلمـام عليـاً         

الوالية، فإنّه على األقل سيجرده من جميـع مـا تملكـه علـى حـساب                

  .ت مال المسلمين، وإنّه سيساويه مع غيره من المسلمينبي

وحادثته مع الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري فـي عهـد الخليفـة             

عثمان لتدل أيضاً على مـا نقـول بـه مـن تكالبـه علـى الـدنيا وتبـذيره            

ألموال الدولة العامة، وقد أدى اعتراض أبي ذر على معاوية بأن أمـر             

فعن زيد . الربذة بعد أن استدعاه إلى المدينة  الخليفة عثمان بنفيه إلى     

مـا أنزلـك بهـذه     : مـررت علـى أبـي ذر بالربـذة فقلـت          : "بن وهبة قال  

والذين يكنزون الذهب والفـضة     { كنا بالشام فقرأت    : األرض؟ قال 

  ما:  قال معاوية٢} وال ينفقونها في سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم

  ، ٣ "إنّها لفينا وفيهم: قلت: قال. هذه فينا، ما هذه إالّ في أهل الكتاب

                                                
  .١٤٨ ص٢مستدرك الصحيحين ج ١
.٣٤: سورة التوبة ٢
. كتاب التفسير باب قوله والذين يكنزون الذهب٨٢ ص٦صحيح البخاري ج ٣



٩٤

 لـه  وهكذا فقد عوقب أبوذر بـالنفي بـالرغم مـن شـهادة الرسـول       

مـا أظلـت الخـضراء وال أقلـت الغبـراء مـن ذي              : "بالصدق عندما قال  

  . ١"لهجة أصدق من أبي ذر

ويظهر من هذه الحادثة كيف تالعب معاوية بتفسير القرآن مـن           

.  األمـة التـي لـيس لـه أي حـق فيهـا      أجل التغطية على تبذيره ألمـوال    

والمصيبة أن البخاري قد أخرج في صـحيحه مـا يجعـل مـن معاويـة                

أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده      : "فقيهاً، فعن ابن أبي مليكة قال     

دعه فإنّه قد صحب رسـول  : مولى البن عباس، فأتى ابن عباس، فقال    

   وإذاعلمــت أن ! ٣"فقيــه"قــال إنّــه  :  وفــي روايــة أخــرى  ٢ "اهللا

معاوية أمضى عشرين عامـاً كخليفـة للمـسلمين، وقبلهـا كـوال علـى               

الشام، فللقارىء أن يتصور عندئذ المـدى الـذي تمكـن فيـه معاويـة                

  لتبريـر   التأثير فـي وضـع ونقـل أحاديـث تنـسب إلـى رسـول اهللا               

  أفعاله والتي بالرغم من كل الجهود التي بذلت للتغطية عليها، بقيت

 كتب الحديث والتاريخ بصورة ال تبقـي أي التبـاس فـي             واضحة في 

  !!معرفة حقيقة هذا الخليفة والذين اعتبروه أيضاً أميراً للمؤمنين

                                                
   ٢، مسند أحمد ج)رض( مناقب أبي ذر ٦٦٩ ص٥صحيح الترمذي ج ١

  .١٧٥ص
. كتاب فضائل الصحابة باب ذكر معاوية٣٥ ص٥صحيح البخاري ج ٢
  . كتاب فضائل الصحابة باب ذكر معاوية٣٥ ص٥صحيح البخاري ج ٣



٩٥

ــه       ــي عائلت ــذوره ف ــه ج ــم ل ــة والحك ــي الوالي ــة ف ــق معاوي   وخل

يـا بنـي أميـة    : "السفيانية حيـث قـال أبـوه لعثمـان بعـد عقـد البيعـة لـه              

ه أبو سفيان مـا زلـت أرجوهـا    تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف ب   

فما هناك : "... وفي رواية أخرى بزيادة١" لكم ولتصيرن إلى صبيانكم  

وفي ذلك ما يشير إلى حقيقة الهدف الذي دخلت فيـه           ". جنة وال نار  

هذه العائلة فـي اإلسـالم مـن أجلـه بعـد فـتح مكـة حيـث دخـل فـي                    

 نـوع مـن     اإلسالم جميـع أهلهـا، وانظـر فـي الروايـة التاليـة لـتعلم أي               

اإلسالم هذا الذي دخلوه وهم له كـارهون، فعـن عبـداهللا بـن عبـاس                

واهللا ما زلت ذليالً مستيقناً بأن أمره سيظهر، حتى : قال أبو سفيان: "قال

، فإذا كان لسان أبـي سـفيان قـد           ٢" أدخل اهللا قلبي اإلسالم وأنا كاره     

  تحدث بذلك، فما بالك لو قُدر لقلبه أن يتكلم عما بداخله؟

ــول  ــوال الرس ــن أق ــي    وم ــسلم ف ــه م ــا أخرج ــة م ــي معاوي    ف

 إليه ذات يوم ابن عباس يدعوه ليكتب له،          بعث النبي : (صحيحه

   إليه يطلبه، فوجده يأكلفوجده ابن عباس يأكل، فأعاده النبي

  ، وفي صحيح  ٣)ال أشبع اهللا بطنه: إلى ثالث مرات، فقال النبي

                                                
  .١٦٧٩ ص٤، االستيعاب ج٣٥١ ص٢مروج الذهب ج ١
  . كتاب الجهاد٥٧ ص٤صحيح البخاري ج ٢
 كتاب البر والصدقة واآلداب باب من لعنه ٩٦ ح٢٠١٠ ص٤صحيح مسلم ج ٣

  .١٥٢ ص١٦النبي صحيح مسلم بشرح النووي ج



٩٦

ــول   ــال الرس ــضاً، ق ــسلم أي ــا م: "...م ــال   أم ــصعلوك ال م ــة ف   عاوي

  . ١" له

   فــي معاويــة وعمـــرو   وفــي مــسند أحمــد، قــال الرســول     

  اللهـم اركـسهما فـي الفتنـة ركـساً، ودعهمـا إلـى النـار                : "ابن العـاص  

  . ٢ "دعاً

وغير ذلك الكثير من الروايـات التـي تبـين حقيقـة أميرالمـؤمنين              

بتنـصيبه  معاوية ابن آكلة األكباد والذي ختم أعماله فـي هـذه الـدنيا             

البنه يزيد السكير الفاسـق خليفـة علـى المـسلمين مـن بعـده، ولـيس                 

عنده من العمر ما يزيد على عـشرين عامـاً مخالفـاً بـذلك لـيس فقـط         

  بل يكـون قـد خـالف    ×معاهدة الصلح التي عقدها مع اإلمام الحسن      

اهللا وسنة رسوله وسيرة الشيخين وكل السنن األخـرى التـي يتحـدث             

  .عنها أهل السنة

  

  : × استشهاد اإلمام علي: ثامناً

 هي موقعـة النهـروان،      ×كانت آخر موقعة خاضها اإلمام علي     

حيث خاض بها قتاالً ضد المجموعة التي فرضت التحكيم عليـه فـي             

                                                
   كتاب الطالق باب المطلقة البائن ال نفقة ٤٧ ح١١١٩ ص٢صحيح مسلم  ١

  .لها
.٤٢١ ص٤مسند أحمد ج ٢



٩٧

 صفين، ولكنها ندمت بعد عدة أيام، فنكثت عهدها وخرجـت مـن بيعـة     

وقد انتصر ، "المارقين"أو " الخوارج"اإلمام، وقد عرفوا فيما بعد باسم 

، وكان يتهيأ الستئناف قتـال المتمـردين فـي الـشام            ×عليهم اإلمام 

× بعد أن فشل التحكيم عند اللقـاء بـين الحكمـين، بيـد أن اإلمـام               

" عبـد الـرحمن بـن ملجـم    "استشهد على يد أحد أفراد الخوارج وهو    

عندما طعن اإلمام بسيف وهـو فـي سـجوده، عنـد صـالة الفجـر فـي                  

 اليـوم التاسـع عـشر مـن رمـضان سـنة أربعـين               مسجد الكوفة صـبيحة   

  .للهجرة بعد خمسة أعوام من الحكم

 يعـاني مـن علتـه ثالثـة أيـام، عهـد خاللهـا               ×وقد بقي اإلمـام   

 ليمـارس بعـده مـسؤولياته فـي         ×باإلمامة إلى ولده الحسن الـسبط     

  .قيادة األمة

 كــان ابنــاً ×وهــذا االســتخالف لــم يكــن بلحــاظ أن الحــسن 

كان األصلح للخالفـة بنظـره، وإنّمـا عمـالً بـأمر اهللا         ، أو أنّه    ×لعلي

اإلثني عـشر ـ كمـا مـر سـابقاً ـ         تعالى الذي اختار خلفاء الرسول

  . ثانيهم ×حيث كان اإلمام الحسن

  

  : معاهدة الصلح واستشهاد اإلمام الحسن: تاسعاً

 المنبـر   ×، اعتلـى اإلمـام الحـسن      ×بعد استشهاد اإلمام علي   

 وإمامـاً لألمـة، إالّ أن       وبـايعوه خليفـة للنبـي     ونهض أهل الكوفـة     



٩٨

ذلك لم يدم سوى ستة شهور، فعندما وصل الشام نبأ استشهاد اإلمـام             

، تحرك معاوية بجيش كبير نحو الكوفة ليأخـذ بيـده زمـام             ×علي

  . على االستسالم×المسلمين، ويجبر اإلمام الحسن بن علي

وعقـد ميثـاق    مناصاً سوى المسالمة ×ولم يجد اإلمام الحسن  

وأمـا األسـباب التـي فرضـت عليـه عقـد مثـل هـذا                . صلح مع معاويـة   

الصلح فقد كانت تفكك جيشه ووضع العـراق الـداخلي المـضطرب            

من جهة، واألمبراطورية الرومانية التي كانت تتحين الفرصة لـضرب          

اإلسالم وقد تأهبت بجيش عظيم لحرب المسلمين من جهة أخـرى،           

في ظل ×  حرب بين معاوية واإلمام الحسنمما يؤكد أنّه لو نشبت

هذه الظروف لكـان المنتـصر فيهـا أمبراطوريـة الـروم ولـيس اإلمـام                 

  .وال معاوية× الحسن

 بقبوله السالم قد أزال خطراً كبيـراً كـان        ×وهكذا فإن الحسن  

  :يهدد اإلسالم، وأما بنود معاهدة الصلح فكانت

ألمــور إلــى  الحكومــة وأزمــة ا× ـ يــسلّم الحــسن بــن علــي  ١

معاوية على شرط أن يعمل معاوية وفق مبادىء القرآن وسنة رسـول            

  . اهللا

   ـ تكون الخالفة بعد موت معاوية حقاً خاصاً باإلمام٢

، وإذا حدث له حادثة فإن الخالفة ستكون ألخيه اإلمـام           ×الحسن

  .×الحسين



٩٩

 سـواء  × ـ تمنع الشتائم وكافـة اإلسـاءات ضـد اإلمـام علـي      ٣

  .ر أو غيرهاعلى المناب

 ـ ينفق مبلغ خمسة ماليين درهم الموجودة في بيت المال فـي   ٤

، ويجـب علـى معاويـة أن      ×الكوفة تحت إشـراف اإلمـام الحـسن       

 ، ليوزعها ×يرسل سنوياً مليون درهم من الخراج إلى اإلمام الحسن        

على عوائل أولئك الذين استشهدوا في معركتي الجمل وصفين إلـى           

  .× جانب اإلمام علي

 ـ يتعهد معاوية بأن يدع الناس قاطبة من أي جنس وعنصر في  ٥

منأى من المالحقة واألذى، ويتعهد أيضاً أن ينفـذ بنـود هـذا الـصلح       

  .بدقة ويجعل الملة عليه شهيداً

 هـ بعد أن دست له ٥٠ استشهد في سنة ×إالّ أن اإلمام الحسن 

 سب إلـى  السم، والتي كانت تنـ    ) جعدة بنت األشعث بن القيس    (زوجته  

وقـد حرضـها معاويـة علـى اقتـراف      . إحدى األسر المخالفة للعلويين 

هذه الجريمة السوداء بإرساله إليها مائة ألف درهم، ووعده إياها بأن       

 وقد فـرح معاويـة فرحـاً    . ×يزوجها بابنه يزيد إذا دست السم للحسن      

، إذ كان يرى أن أكبـر   ×كبيراً عندما علم باستشهاد اإلمام الحسن  

  بة بوجه مآربـه ـ وخـصوصاً توطيـد الحكـم لألسـرة األمويـة ـ قـد         عق

  .زالت من الوجود

  وهكذا فقد تم لمعاوية بعد ذلك ما أراد، وتمكن من تنصيب 



١٠٠

فأين هـذا مـن اعتقـاد أهـل         . ابنه المراهق الخليع يزيد على األمة قهراً      

السنة بأن الخالفة هي بالشورى؟ أو لم يرفضوا النـصوص التـي تـدلّ              

استخالف أئمة أهل البيت بحجة أن الخالفة هي بالـشورى؟ أو           على  

ليس يدل هذا على أن الخالفة ـ على رأيهم ـ إن لـم تكـن بالـشورى      

فهي غير شرعية؟ ولكن لماذا اعتبروا أن خالفة يزيد شرعية؟ وكيف   

  قبلوا تسميته بأميرالمؤمنين؟

وتأمــل فيمــا يلــي لتــرى شــيئاً مــن صــفحات تاريخنــا اإلســالمي  

يزيـد بـن    " أميرالمـؤمنين "السوداء، وسـرداً لقـبس مـن قبـسات حيـاة            

  !!معاوية بن أبي سفيان

  

  :× ثورة كربالء واستشهاد اإلمام الحسين: عاشراً

، في سـنة خمـسين للهجـرة، شـرعت     ×بعد وفاة اإلمام الحسن  

 وطلبت منه أن يعـزل معاويـة        ×الشيعة في العراق بمراسلة الحسين    

 ذكر في جوابـه إلـيهم أن لـه          ×ن الحسين عن امرة المسلمين، ولك   

  .مع معاوية عهداً وميثاقاً ال يستطيع نقضهما

وأما معاوية فقد كان يقوم طيلة العشرين سنة مـن حكمـه بتهيئـة            

  يزيد ليجعل منه أميراً للمؤمنين،" الماجن"وتوطيد الخالفة البنه 

  فحسب والتـي عاهـد     ×مخالفاً بذلك ليس معاهدته مع اإلمام الحسن      

                    اهللا عليها، وإنّما نقض وخـالف مـا عليـه أهـل الـسنة مـن اعتقـاد بـأن



١٠١

اختيار الخليفة يكون بالشورى، واشتراط الصالح والتقوى فيه، لترى         

مدى الجرم الذي اقترفـه معاويـة بحـق اإلسـالم والمـسلمين، والـذي            

تبعه على منهجه بقية خلفاء األمويين والعباسيين والعثمـانيين والـذين           

 ق غالبيتهم العظمى من حكام المسلمين الفسقة الفجرة فـي         يصعب تفري 

  .عصرنا

وبعد مـوت معاويـة سـنة سـتين للهجـرة، تربـع يزيـد علـى سـدة             

الحكم، فكان بالطه بؤرة المجون واإلثم، فهو وباعتراف جميع فـرق    

المسلمين كان يحتـسي الخمـور عالنيـة، ويـشرب حتـى الثمالـة فـي                

  :ثورة أشعار ضحلة نذكر فيهاالسهرات الحافلة ومن أقواله المأ

  شغلتني خمرة الديدان عن صوت االذان 

  وتعوضت عن الحور عجوزاً في الدنان                                   

وال غرابة في ذلك، فيزيد تربى علـى يـد مربيـة مـسيحية، وكـان              

  كما يـصفه المؤرخـون شـاباً أهوجـاً، خليعـاً، مـستبداً، مترفـاً، ماجنـاً،                 

أنـه صـلى مـرة      : النظـر، وفاقـداً للحيطـة، وقـد روي عنـه أيـضاً            قصير  

بالمسلمين صالة الجمعة يوم أربعاء، وصلى بهم الفجر أربع ركعـات           

بعد أن كان شارباً حتى الثمالة وغير ذلك الكثير الكثير مما لـيس فـي     

  هدفنا تبيانه، وإنّما ذكرنا لتلك االنتهاكات ما هو إالّ وسيلة إللقاء

 وجــوب ×لظــروف التــي رأى فيهــا اإلمــام الحــسينالــضوء علــى ا

االنتفاضة والثـورة مـستهدفاً إحيـاء اإلسـالم والـسنن الدينيـة بعـد أن                



١٠٢

× أصبحت مهددة بالمسخ والفناء، ولم يكن هدف اإلمام الحسين        

في ثورته االستيالء على الخالفة والسلطة، فهو يعلم أن حظـوظ بنـي             

بعـد نكـوص أهـل العـراق        أمية في المحافظة عليها أوفـر وخـصوصاً         

  .ورهبتهم من األمويين

 فـي إحـدى خطاباتـه بـالقرب مـن           ×ويصرح اإلمـام الحـسين    

أيها النـاس، مـن رأى إمامـاً جـائراً          : "كربالء عن سبب انتفاضته بقوله    

يحلل حرمات اهللا وينقض عهد اهللا من بعد ميثاقه ويخالف سنة نبيـه،             

غير بقـول وال فعـل، كـان        ويحكم بين عباد اهللا باإلثم والجور ثم لم ي        

أيها النـاس، إنّهـم     : "وكذلك قوله " حقاً على اهللا أن يكبه معه في النار       

أطاعوا الـشيطان، وعـصوا الرحمـان، وأفـسدوا فـي األرض، وعطلـوا              

السنن واستأثروا ببيت أموال المسلمين، وحلّلوا حرمات اهللا، وحرمـوا       

  ".ما أحله اهللا، وأنا أحق الناس باإلنكار عليهم

ــالنكوص واالرتــداد الــذي ×وعنــدما علــم اإلمــام الحــسين   ب

حصل في الكوفة، جمـع أصـحابه وأهـل بيتـه الـذين كـانوا بـصحبته                 

ــائالً  ــارحهم ق ــصرف،     : "وص ــب أن ين ــن أح ــيعتنا، فم ــذلنا ش ــد خ ق

فتفرقوا من حوله يميناً وشماالً، حتى      " فلينصرف، فليس عليه منا ذمام    

  .ة والمدينةبقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من مك

 بقى مصراً على قراره وبنفس العزيمة        ×ولكن اإلمام الحسين  

التي انطلق بها من مكة المكرمة، وليس معه سـوى أصـحابه وأخوتـه             
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وأبناءه وأبناء عمومته، وال يتجاوز عددهم ثماني وسبعين، وقد كـان           

  :لسان حاله يقول كما وصف أحد الشعراء

   بقتلي يا سيوف خذينيإالّ     إن كان دين محمد لم يستقم 

والتقى بالجيش الذي أرسـله والـي الخليفـة األمـوي يزيـد علـى               

بقيـادة عمـر بـن سـعد، وكـان قوامـه اثنـين              " عبيداهللا بن زياد  "الكوفة  

  ؟"وثالثين ألفاً كما في بعض الروايات

وكان طبيعياً أن تمكن جيش يزيد بن معاوية من قتل هذه الفئـة             

 في ذلك اليوم صورة مأسـاة أهـل البيـت           القليلة العدد، وقد تجسدت   

ومظلوميتهم بأجلى صورها، وكأن يزيد بن معاوية في هذه المذبحـة         

  قـل ال أسـألكم عليـه     : " كان يدفع األجـر الـذي سـأله رسـول اهللا          

  ".أجراً إالّ المودة في القربى

ولقد حدث التاريخ عـن مـشاهد وصـور مأسـاوية يـصعب علـى          

 ومن ذلك مأساة طفل رضيع هو عبـداهللا   ....أحد وصفها على حقيقتها   

 ، الذي حمله اإلمام إلى المعسكر األموي يطلب       ×ابن اإلمام الحسين  

 وبين ماء الفرات، وأخذ ×له الماء بعد أن حالوا بين مخيم الحسين

  حمله يطلب له الماء وليحرك ضمائرهم ويثير... منهم العطش مأخذه

صوبوا سهماً نحـو الرضـيع      إحساسهم اإلنساني، فما كان منهم إالّ أن        

وأهل ×فأردوه قتيالً، واستمر تساقط الشهداء من أصحاب الحسين   

آخر من استشهد فـي تلـك       ×وكان الحسين . بيته الواحد تلو اآلخر   
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 المعركة الحاسمة، ولم يكتفوا بقتل سيد شباب أهل الجنة، بـل احتـزّوا            

رأسه وفصلوه عن جـسده، وحمـل رأس الحـسين ورؤوس أصـحابه             

ا يقتسمها القتلة، ويرفعونها متوجهين بها إلى يزيد بن معاوية في    هداي

ــأمير     ــسميته ب ــى ت ــصر بعــض المــسلمين عل ــزال ي ــذي ال ي ــشام وال ال

  ....!المؤمنين، وال حول وال قوة إالّ باهللا

وبعــد ســرد كــل هــذه األحــداث التــي تبــين بوضــوح األهــداف 

فها الداعيـة  بثورته، والتي وصـ ×السامية التي من أجلها قام الحسين  

ــه   ــدالرحمن بقول ــدكتور عمــر عب ــر ال ــشهاد : "اإلســالمي الكبي إن است

إالّ أنّه وجد أيـضاً   ". الحسين أعظم ألف مرة من بقائه على قيد الحياة        

من ينتقص من قيمة هـذه الثـورة العظيمـة لوقـوعهم ضـحية اإلعـالم                

األموي المضلل ـ والذي حـاول جاهـداً تزويـر التـاريخ ـ ولوقـوعهم        

  التعصب المذهبي المقيت، فيضطرون بذلك إلى هـذا التحريـف          ضحية

أن اإلمــام : ابــن تيميـة مـثالً مــا معنـاه   ) شــيخ اإلسـالم (الـشائن كقـول   

  بثورته هذه، قد أحدث فتنة في أمة اإلسالم بخروجـه عـن      ×الحسين

وإذا سألنا شيخ اإلسالم عن خروج معاوية       !! طاعة ولي أمر المسلمين   

 فإنّه يـرى بـأن ذلـك كـان فتنـة بينهمـا وال       ،×من طاعة اإلمام علي  

   أيضاً على اإلمامذنب لهما فيها، وهكذا بالنسبة لخروج عائشة

  .×علي

وما هذه إالّ صورة من صور محاوالت التزييف المكـشوف فـي            

  تاريخنا اإلسالمي، وإالّ فكيف نفسر تجاهل معظم أهل السنة لهذه 
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 بأبشع ما يكون اء رسول اهللالمأساة التأريخية، والتي يقتل فيها أبن     

القتل والتعذيب، وقد سار على نهج معاوية وابنه يزيد سـائر أبنـاءهم             

من ملوك بني أمية والعباس في قمع أي حركـة معارضـة لـسلطانهم،              

وخصوصاً آل البيت النبوي الذين كانوا مالحقـين دائمـاً باالضـطهاد            

  .والتشريد والقتل والتعذيب

د آل البيت النبوي فحـسب، فقـد كـان          ولم يقتصر هذا الظلم ض    

من ضمن ضحايا االستبداد األمـوي مـن غيـر آل البيـت عبـداهللا ابـن                 

الزبير مثالً، حيث سجل التاريخ ذلك المـشهد المأسـاوي فـي الحـرم              

المكي عندما ذُبح و سلخ ابن الزبير و الذي لم تشفع لـه قدسـية هـذا                 

ه وال تـستبيح فيـه      المكان الذي كانت حتى الجاهلية تقدسـه و تعظّمـ         

دماء الوحش فضال عن البشر، ولم تشفع له الكعبـة عنـد حكـام بنـي                

أمية والتي تعلق بستائرها؟؟ والتـي حتـى رميـت بـالمنجنيق فـي عهـد         

عبدالملك بن مروان الذي أطلـق العنـان ليـد طاغيتـه الحجـاج ليقتـل                

لو لـم تكـن     : "وقد قال فيهما الحسن البصري    . ويذبح الناس بغير حق   

: ، وقول عمر بن عبدالعزيز"د الملك سيئة سوى الحجاج لكفته لعب

فـضالً عمـا    ". لو جاءت كل أمة بطاغيتها، وجئنـا بالحجـاج لغلبنـاهم          "

  عرف من تمزيق الوليد بن عبدالملك لكتاب اهللا وغير ذلك الكثير

فهل تؤهل هذه األعمال صاحبها أن يكون مـسلماً فـضالً عـن          . الكثير

  ين وأميراً للمؤمنين؟؟أن يكون خليفة للمسلم
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ــا       ــي تأريخن ــر ف ــادة النظ ــى إع ــة إل ــوم بحاج ــا الي ــك أنن    ١ ال ش

اإلسالمي وإمعان النظر في كثير من الحوادث فيه واستنطاقها لما لهـا            

ــا       ــي عليه ــالمية الت ــذاهب اإلس ــالم الم ــم مع ــق برس ــاط وثي ــن ارتب م

 المسلمون اليوم، ولما فيها ما يساعد على معرفة حقيقـة هـذه الطائفـة             

فبــسبب تلــك الحــوادث تفــرع . أو تلــك بعيــداً عــن الظلــم والتجنــي 

المسلمون عن الخط اإلسالمي المحمـدي األصـيل وأصـبحوا بـذلك       

طوائف وشيعاً متفرقة كل منهـا تـزعم بأنهـا الطائفـة الناجيـة، ولـيس                

ألحد في عصرنا أن ينتظر وحياً من السماء ليخبره باسم هذه الطائفة،            

اؤه عقالً لنميـز بـه الخبيـث مـن الطيـب وجعلـه              وقد أعطانا اهللا جل ثن    

وإذا قيـل لهـم   { : حجة على عباده، ونهانا عن التقليد ألعمى بقولـه      

تعالوا إلى ما أنزل اهللا وإلى الرسول قالوا حسبنا مـا وجـدنا عليـه               

: ، وبقولـه   ٢} آباءنا، أولو كان آباؤهم ال يعلمون شيئاً وال يهتـدون         

، وأمرنـا بالبحـث     }بل جاءهم بالحق وأكثـرهم للحـق كـارهون        {

: عندما قـال  . والتقصي قبل األخذ والتصديق بقول كل من هب ودب        

إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على        {

  . ٣ }ما فعلتم نادمين
                                                

لترى المدى " حقائق عن أميرالمؤمنين يزيد"نظر الصورة المرفقة لغالف كتاب ا ١

  !!الذي وصل إليه البعض في تزييف هذا التأريخ
  .١٠٤: المائدة ٢
  .٦: الحجرات ٣
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  الفصل الثاني

  

  عدالة الصحابة             

  

ــر المــسائل   إن مــسألة الــصحابة ود رجــة عــدالتهم هــي مــن أكب

المختلف عليها بين أهل السنة والشيعة، ومن أكثرها حساسية، فأهـل           

السنة يرون الـصحابة جمـيعهم عـدوالً ال يتطـرق إلـيهم الجـرح، وال               

، وهـم  يجوز نقدهم أو الشك فيما يروونه من حـديث رسـول اهللا      

  .بذلك يلتزمون بكل ما رواه الصحابي

 السنة ـ كما ذكر النووي في مقدمـة شـرحه    والصحابي عند أهل

 ولـو لحظـة،   كل مسلم رأى رسـول اهللا : "على صحيح مسلم ـ هو 

وهذا هو الصحيح في حده، وهـو مـذهب ابـن حنبـل والبخـاري فـي         

  . ١" صحيحه والمحدثين كافة

  وأما الشيعة فإنّهم يرون أن الصحابة لم يكونوا على درجة 

                                                
  .٣٥ ص١صحيح مسلم بشرح النووي ج ١
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  للجرح والنقد مستندين في ذلك إلى      واحدة من العدالة، وهم معرضون    

أدلة دامغة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وأما ما يفترى به على 

الشيعة بأنّهم يكفرون جميع الصحابة باإلضافة إلى سـبهم ولعـنهم مـا         

هو إالّ كذب صارخ، فنقد الـصحابي ال يعنـي تكفيـراً لـه كمـا يـشيع        

ياً على األدلة المقنعة، فلمـاذا      بعض السخفاء، وإذا كان ذلك النقد مبن      

  الغضب وكل هذه الضجة؟

: ففي الصحابة مؤمنون أثنى اهللا عليهم في القـرآن الكـريم بقولـه         

،  ١}... لقد رضي اهللا عن المؤمنين إذ يبايعونك تحـت الـشجرة           {

 إن اهللا تعـالى قـد  : (فكما ذكر العالمة لطف اهللا الصافي بشأن هذه اآليـة        

فقط ممن حـضروا بيعـة الـشجرة، ولـم تـشمل            خص الثناء بالمؤمنين    

المنافقين الذين حضروها مثل عبداهللا بن أبي وأوس بن خـولى، فـال             

داللة لآلية على كل من بايع، وال تدل على حسن خاتمة أمـر جميـع          

المبايعين المؤمنين، فاآلية ال تدل على أكثر من أن اهللا تعـالى رضـي              

يثيبهم عليها، فرضا اهللا عن أهـل  عنهم بيعتهم هذه ـ أي قبلها منهم ـ و  

هذه البيعة ليس مستلزماً لرضاه عنهم إلى األبـد، والـدليل علـى ذلـك         

إن الذين يبايعونك إنّما يبـايعون اهللا يـد اهللا           {: قوله تعالى بـشأنهم   

  فوق أيديهم فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد

                                                
  .١٨: الفتح ١
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و لـم يجـز أن يكـون مـن          ، فلـ   ١} عليه اهللا فـسيؤتيه أجـراً عظيمـاً       

المبايعين من ينكث بيعته وكان رضا اهللا عنهم إلى األبـد، لمـا كانـت        

  . ٢}  فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه{: هناك فائدة لقوله تعالى

   بـردتهم بعـد وفاتـه، ومـن         وفي الصحابة مـن أخبـر الرسـول       

ثم هالكهـم يـوم القيامـة مـن خـالل الحـديث التـالي الـذي أخرجـه             

  : في صحيحه بسنده عن سهل بن سعد قالالبخاري

أنـا فـرطكم علـى الحـوض مـن ورده           :  يقـول  سمعت النبـي  "

شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبداً، ليرد علي أقوام أعرفهم 

إنّهـم  : لـسمعته يزيـد فيـه، قـال       : قـال . ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم    

سـحقاً سـحقاً لمـن      : إنّك ال تدري ما بدلوا بعدك، فأقول      : مني، فيقال 

  . ٣ "بدل بعدي

  : في حديث له مع الصحابةوعند عبداهللا، قال النبي

حتـى إذا  . ليـرفعن إلـي رجـال مـنكم    . أنا فرطكم على الحـوض   "

  ال: أي رب، أصحابي، يقول: أهويت ألناولهم اختلجوا دوني، فأقول

                                                
.١٠: الفتح ١
: اهللا الصافيبتصرف عن كتاب مع الخطيب في خطوطه العريضة للعالمة لطف  ٢

  .١٢١ ـ ١٢٠ص
 كتاب الفتن باب واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا ٥٩ ص٩صحيح البخاري ج ٣

  .منكم خاصة
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  . ١ "تدري ما أحدثوا بعدك

ــشيران   ــذان ي ــسابقين والل ــداً للحــديثين ال ــى اإلحــداث وتأكي  إل

 يـشبههم بـأمم اليهـود والنـصارى الـذين           والتبديل، فإن الرسـول     

   حرفوا الكلم عـن مواضـعه، فعـن أبـي سـعيد الخـدري أن النبـي                

  :قال

  لتتبعن سنن من كـان قـبلكم شـبراً شـبراً، وذراعـاً ذراعـاً، حتـى                  "

  يــا رســول اهللا، اليهــود   : قلنــا. لــو دخلــوا جحــر ضــب تبعتمــوهم    

  . ٢"فمن؟: لوالنصارى؟ قا

وإذا رأوا تجارة {: وفي الصحابة من أخبر اهللا عنهم بكتابه العزيز

، حيث نزلت هـذه اآليـة فـي     ٣} أو لهواً انفضّوا إليها وتركوك قائماً 

ــول   ــوا الرس ــذين ترك ــصحابة ال ــة   ال ــوم الجمع ــب ي ــو يخط    وه

عندما سمعوا بقافلة قدمت من الشام، ولم يبق معه مـنهم سـوى اثنـي               

 فقط من كل تلـك اآلالف مـن الـصحابة، فعـن جـابر بـن                 عشر رجالً 

  :عبداهللا قال

                                                
 كتاب الفتن باب واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا ٥٨ ص٩صحيح البخاري ج ١

  .منكم خاصة
 كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة باب لتتبعن من ١٢٦ ص٩صحيح البخاري ج ٢

  . قبلكمكان
.١١: الجمعة ٣
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  ، فثـار النـاس إال       أقبلت عير يـوم الجمعـة ونحـن مـع النبـي           "

ــضّوا {: اثنــى عــشر رجــالً فــأنزل اهللا ــواً انف   وإذا رأوا تجــارة أو له

   ١ .}إليها

  :وفي رواية أخرى قال

  إذ أقبلــت عيــر تحمــل طعامــاًبينمــا نحــن نــصلي مــع النبــي"

 إالّ اثنـى عـشر رجـالً فنزلـت      فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبـي    

   وإذا رأوا تجــارة أو لهــواً انفــضّوا إليهــا وتركــوك {: هــذه اآليــة

   ٢ .}قائماً

   عنـد فـرارهم     ونفس العدد مـن الـصحابة، بقـي مـع الرسـول           

 أن يتبرأ يومئـذ مـن فعلهـم    في موقعة أحد، مما حدى برسول اهللا 

  :لبراء بن عازب قالذلك، فعن ا

ــي " ــل النب ــر     جع ــن جبي ــداهللا ب ــد عب ــوم أح ــة ي ــى الرجال    عل

 في أخراهم ولم يبق     وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول     

  . ٣ " غير اثنى عشر رجالً مع النبي

  : قالوعن أنس

                                                
. كتاب التفسير١٨٩ ص٦صحيح البخاري ج ١
. كتاب الجمعة١٦ ص٢صحيح البخاري ج ٢
والرسول يدعوكم (  كتاب التفسير باب قوله تعالى ـ ٤٨ ص٦صحيح البخاري ج ٣

  ).في أخراكم



١١٢

يـا رسـول اهللا     : غاب عمي أنس بن النضر عـن قتـال بـدر، فقـال            "

 كين، لئن أشهدنى اهللا قتـال المـشركين       غبت عن أول قتال قاتلت المشر     

 اللهـم : فلما كان يوم أحد، وانكشف المسلمون قـال       . ليرين اهللا ما أصنع   

  . ١" إنّي اعتذر إليك مما صنع هؤالء، يعني أصحابه

ويوم حنين كان فرار الصحابة أدهى وأمر، حيـث كـانوا يعـدون           

عة هـذه   باآلالف، وقد نزل القرآن الكريم يؤنبهم علـى فعلـتهم الـشني           

ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً         {: بقوله تعالى 

وضاقت عليكم األرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثـم أنـزل اهللا             

  . ٢} ....سكينته على رسوله وعلى المؤمنين

ما كـان لنبـي أن      {: وفي الصحابة من أنزل اهللا تعالى في حقهم       

ون عـرض الـدنيا واهللا   يكون له أسرى حتى يثخن في األرض تريد   

يريد اآلخرة واهللا عزيز حكيم لوال كتاب من اهللا سبق لمسكم فيمـا             

 ، وكان نزول هذه اآلية بحق فئة مـن الـصحابة           ٣} أخذتم عذاب عظيم  

كان من رأيهم أن يأخذوا العير وما تحمل قافلة أبوسفيان وتفضيلهم           

  ليرى بدر  قبل موقعةذلك على القتال عندما استشارهم الرسول

  
                                                

   كتاب الجهاد باب قوله ـ من المؤمنين رجال ٢٣ ص٤ صحيح البخاري ج١

  .صدقوا ـ
.٢٦ ـ ٢٥ : التوبة٢
  .٦٨ ـ ٦٧:  األنفال٣



١١٣

  .مدى استعدادهم ورغبتهم للقتال

 لدعواتهم القبليـة ونزعـاتهم      وفي الصحابة من أنّبهم الرسول    

  : قالالجاهلية، كما يظهر مما رواه جابر بن عبداهللا

كنــا فــي غــزاة، قــال ســفيان مــرة فــي جــيش فكــسع رجــل مــن "

يـا لألنـصار، وقـال      : المهاجرين رجالً مـن األنـصار، فقـال األنـصاري         

مـا بـال    :  فقـال  يا للمهاجرين، فسمع ذلـك رسـول اهللا       : يالمهاجر

  . ١" دعوى جاهلية

وهــذه الــدعوى الجاهليــة كــادت أن تحــدث حربــاً بــين قبيلتــي  

 األوس والخزرج اللتين تـشكالن مجمـوع األنـصار، فعـن عائـشة            

  :قالت

يا رسـول اهللا، أنـا واهللا أعـذرك منـه،     : فقام سعد بن معاذ فقال  "....

 ضربنا عنقه، وإن كـان مـن اخواننـا مـن الخـزرج              إن كان من األوس   

أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخـزرج وكـان              

كـذبت لعمـر   : قبل ذلك رجالً صالحاً، ولكن احتملتـه الحميـة، فقـال         

فثار الحيان األوس . اهللا، واهللا لنقتلنّه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين

   على المنبر فنزل فخفضهم سول اهللاوالخزرج حتى هموا، ور

                                                
 كتاب التفسير باب قوله ـ سواء عليهم استغفرت ١٩١ ص٦صحيح البخاري ج ١

.لهم ـ



١١٤

  . ١" حتى سكتوا وسكت

وفي الصحابة من كان يبغض علياً والذي كان كُرهه عالمـة مـن           

  :عالمات النفاق كما مر، فعن أبي بريدة قال

 علياً إلى خالـد ليقـبض الخمـس وكنـت أبغـض             بعث النبي "

 علـى  أال ترى إلـى هـذا؟ فلمـا قـدمنا         : علياً، وقد اغتسل، فقلت لخالد    

  : نعـم، قـال   : يا بريدة، أتبغض عليـاً؟ فقلـت      :  ذكرت له فقال   النبي

  . ٢"ال تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك

، كما ظهر ذلـك     ومن الصحابة من كان يطعن بقرارات النبي      

 في طعنهم بتأمير أسامة بن زيد على سبيل المثال، فعـن ابـن عمـر        

  :قال

أسـامة بـن زيـد، فطعـن بعـض           بعثاً، وأمر علـيهم      بعث النبي "

إن تطعنـوا فـي إمارتـه، فقـد كنـتم      : الناس في إمارته فقـال النبـي    

  . ٣" تطعنون في إمارة أبيه من قبل

 مــن مجلــسه عنــد مــا  ومــن الــصحابة مــن طــردهم الرســول 

  اعترضوا على أمره لهم بكتابة وصيته األخيرة والذين بدالً من ذلك

                                                
  . كتاب الشهادات٢٢٩ ص٣صحيح البخاري ج ١
 كتاب المغازي باب بعث علي وخالد رضي اهللا ٢٠٧ ص٥صحيح البخاري ج ٢

  .عنهما إلى اليمن
  .صحابة باب مناقب زيد كتاب فضائل ال٢٩ ص٥صحيح البخاري ج ٣



١١٥

  :ن ابن عباس قالوصفوه بالهذيان، فعن سعيد بن جبير ع

يــوم الخمــيس ومــا يــوم الخمــيس، ثــم بكــى حتــى بــل دمعــه   "

ــت  ــصى، فقل ــال    : الح ــيس؟ ق ــوم الخم ــا ي ــاس، م ــن عب ــا اب ــتد : ي   اش

إئتوني بكتف اكتب لكم كتاباً ال تضلوا       :  وجعه، فقال  برسول اهللا 

مـا لـه أهجـر؟      : بعده أبداً، فتنازعوا وال ينبغي عند نبـي تنـازع، فقـالوا           

  . ١" ذروني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه: لفقا. استفهموه

، حتى  وفي الصحابة من تنازع على اإلمارة بعد وفاة الرسول        

وصـل الحــد ببعـضهم أن يطالــب تعيــين أميـرين واحــداً للمهــاجرين    

وآخر لألنصار، مما يثبت عدم تخلّيهم عن نزعاتهم القبليـة الجاهليـة            

  .في باب أحداث السقيفةبالرغم من إسالمهم كما مر تفصيله 

وفي الصحابة أبو هريرة ومعاوية اللذان أفردت لهما أبواباً خاصة 

  .في أماكن أخرى من هذا البحث فراجع

  ولعـل مبالغــة أهــل الــسنة فــي رفـع منزلــة الــصحابي مردهــا إلــى   

، ولكن ذلك ليس أكثر امتيـازاً مـن التـشرف           تشرفه بصحبة النبي  

يا نـساء النبـي مـن       {: تعالى بشأن نساءه  بالزواج منه، حيث قال اهللا      

  وكذلك. ٢}يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين

                                                
 كتاب الخمس باب إخراج اليهود من جزيرة ١٢٠ ص٤صحيح البخاري ج ١

  .العرب
  .٣٠: األحزاب ٢



١١٦

إن تتوبا إلى {: قوله تعالى بشأن تظاهر عائشة وحفصة على النبي

اهللا فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو مـواله ـ إلـى    

وامـرأة لـوط كانتـا    ـ ضرب اهللا مثالً للذين كفروا امرأة نوح    : قوله

تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما مـن اهللا      

  . ١ }شيئاً وقيل ادخال النار مع الداخلين

 ال تعنـي بالـضرورة   ونقصد من ذلك أن كثرة مصاحبة النبـي       

ارتفاع درجة إيمان المصاحبين، فباإلضافة إلى ما سـبق مـن روايـات      

ي عن أزواجه ما يشابه ذلك، إن لم        ، فقد رو  بشأن أصحاب النبي  

  : قاليكن أبلى وأشد، فعن ابن عباس

ــين       " ــرأتين اللت ــن الم ــر ع ــأل عم ــد أن أس ــا أري ــنة وأن ــت س   لبث

 فجعلت أهابه، فنزل يوماً منزالً فدخل األراك،      تظاهرتا على النبي  

كنا في الجاهلية ال نعد : عائشة وحفصة، ثم قال:فلما خرج سألته فقال

، فلما جاء اإلسالم وذكرهن اهللا رأينا لهن بذلك علينا حقـاً   النساء شيئاً 

وكـان بينـي وبـين امرأتـي     . من غير أن ندخلهن في شيء مـن أمورنـا    

تقـول هـذا لـي      : وإنّـك لهنـاك، قالـت     : كالم فأغلظت لـي فقلـت لهـا       

إنّي أحذرك أن :  فأتيت حفصة فقلت لهاوابنتك تؤذي رسول اهللا

  . ٢" تعصي اهللا ورسوله

                                                
  .١٠ ـ ٤: التحريم ١
. كتاب اللباس١٩٦ ص٧صحيح البخاري ج ٢



١١٧

  : قالتعائشةوعن 

ــول اهللا " ــش    كــان رس ــة جح ــب ابن ــد زين ــسالً عن ــشرب ع  ي

: ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقـل لـه            

ال، ولكننـي كنـت     : قـال . أكلت مغافير، إنّي أجـد منـك ريـح مغـافير          

أشرب عسالً عند زينب ابنـة جحـش فلـن أعـود لـه، وقـد حلفـت ال             

  . ١"تخبري بذلك أحداً

 كـن حـزبين،     إن نـساء النبـي    : " أيـضاً قالـت     ئشةوعن عا 

أم سـلمة   : فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسؤدة، والحزب اآلخر       

  . ٢" وسائر نساء رسول اهللا

كنت أغـار علـى الالتـي وهـبن أنفـسهن           : " قالت وعن عائشة 

: اتهــب المــرأة نفــسها؟ فلمــا أنــزل اهللا تعــالى:  وأقــوللرســول اهللا

 وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيـت ممـن          ترجى من تشاء منهن   {

  مـا أرى إالّ ربـك يـسارع فـي          : قلـت .  ٣}عزلت فـال جنـاح عليـك      

  . ٤" هواك

                                                
  . كتاب التفسير باب أيها النبي لم تحرم١٩٤ ص٦صحيح البخاري ج ١
.من أهدى إلى صاحبه كتاب الهبة باب ٢٠٤ ص٣صحيح البخاري ج ٢
  .٥١: سورة االحزاب ٣
   كتاب التفسير باب قوله ـ ترجى ما تشاء ١٤٧ ص٦صحيح البخاري ج ٤

.منهن ـ



١١٨

استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة      : " قالت وعن عائشة 

:  فعرف استئذان اخت خديجة فارتاع لذلك، فقالعلى رسول اهللا

   مــا تــذكر مـــن عجــوز مـــن   : فِغــرتُ فقلـــت : اللهــم هالــة، قالـــت  

عجائز قريش، حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبـدلك اهللا خيـراً            

  . ١ " منها

وفي قول آخر لعائشة بـشأن خديجـة التـي تميـزت علـى جميـع                

 يوم كـذب بـه النـاس،        ، فقد صدقت بدعوة النبي     نساء النبي 

وتصدقت له بمالها يوم حرمه الناس، ورزق منها الولـد، األمـر الـذي              

 كـان دائـم    لشديدة منها وخصوصاً أن الرسول    يفسر غيرة عائشة ا   

الذكر لفضائلها حتى بعد موتها، وفـي ذلـك مـا ينـاقض قـول عائـشة                 

  .بالرواية السابقة من أن اهللا قد أبدله خيراً منها

مـا   ما غرت على أحد من نـساء النبـي        : " قالت فعن عائشة 

.  يكثـر ذكرهـا  غرت على خديجة وما رأيتها، ولكـن كـان النبـي     

ما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثـم يبعثهـا فـي صـدائق خديجـة،                 ورب

كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إال خديجـة، فيقـول إنّهـا             : فربما قلت له  

  . ٢" كانت وكانت وكان لي منها ولد
                                                

 كتاب مناقب األنصار باب تزويج النبي خديجة ٤٨ ص٥صحيح البخاري ج ١

.وفضلها
 كتاب مناقب األنصار باب تزويج النبي خديجة ٤٨ ص٥صحيح البخاري ج ٢

  .وفضلها



١١٩

وما يرتكز عليه من يعتقدون عدالة جميع الـصحابة هـو زعمهـم             

"  اهتـديتم  أصـحابي كـالنجوم بـأيهم اقتـديتم       : " قال أن رسول اهللا  

  ...".بأيهم أخذتم قوله: "وفي رواية أخرى

وبــالرغم مــن أن أهــل الــسنة ال يقولــون صــراحة بعــصمة جميــع 

الصحابة، إالّ أن من يزعم صـحة هـذه الروايـة فإنّـه البـد وأن يعتقـد          

باالقتداء  بعصمتهم جميعاً ألنه ليس من الممكن أن يأمر الرسول         

وحي هـذه الروايـة المزعومـة ـ     مطلقاً دون أي قيد أو شـرط ـ كمـا تـ    

  .بمن يحتمل فعله لمعصيته

وهكذا، فإن الروايـات الـسابقة والتـي تجعـل عدالـة الكثيـر مـن                

 الصحابة محل نظر وتأمل إنّما هي في غالبها بشأن من طالـت صـحبتهم             

، فمـا بالـك إذن بعدالـة مـن سـموا بالـصحابة لمجـرد               لرسول اهللا 

حـدة؟؟ ولمـاذا يـا تـرى هـذه       ولـو للحظـة وا   رؤيتهم لرسـول اهللا   

 المبالغة؟ وهل العدالة أو التقوى تكتسب لمجـرد رؤيـة الرسـول           

بحـسن نيـة     ولو لحظة أم بالطاعة واالقتـداء بمـا أمـر بـه الرسـول             

  وإخالص؟؟

ولعل هذا التنـاقض الـذي يأبـاه العقـل الـسليم والفطـرة البـشرية                

سنة يتضح بأجلى صورة بتفضيل بعض علماء المـسلمين مـن أهـل الـ             

كابن تيمية لمعاويـة بـن أبـي سـفيان علـى الخليفـة الزاهـد عمـر بـن                    

  عبدالعزيز ال لشيء إالّ ألن معاوية كان صحابياً وعمر تابعياً، وذلك



١٢٠

 بالرغم مما اشتهر به عمر بن عبدالعزيز من التقوى والعدل علـى عكـس     

معاوية الذي اشتهر بإحداثه الفتنة الكبرى بين المـسلمين فـي صـفين             

  كما مر سابقاً، وإضافة لما اشـتهر       ×ه على أميرالمؤمنين علي   وخروج

به عمر بن عبدالعزيز بأنّه الخليفة الراشدي الخامس عند أهـل الـسنة،    

وهذا بحد ذاته يدل على عدم رشد معاوية، وبالتالي عدم لزوم رشـد             

  . أحد بمجرد صحبته لرسول اهللا

مـن  : ى درجـة ومن المفيد أن نتساءل في هذا المقـام، أيهمـا أعلـ     

 بعــد أن رأى عــشرات المعجــزات الــسماوية بــأم آمــن بالرســول

  عينيه، أم الذي آمن باإلسالم دون أن يرى أياً منها؟؟

ــوى        ــة تق ــة بدرج ــذه المبالغ ــسيراً له ــم أر تف ــي ل ــة أنّن   والحقيق

الصحابة، وإشاعة فكرة عدالتهم جميعاً ما هو إالّ لغلق الباب في وجه 

ة الـذين عملـوا علـى إبعـاد الخالفـة عـن          كل من ينتقد بعض الصحاب    

أصحابها الشرعيين، وهكذا فإن الكثيـرين مـن أهـل الـسنة يرفـضون              

 بإمامـة المـسلمين ال    ^جميع األدلة الدامغة على احقية أهل البيت  

لشيء إال االعتقادهم بعدالة جميع الصحابة وهم لذلك يحملـون أي            

  .تصرف قاموا به على الصحة

لى بث هذه الفكرة الخاطئة فهو ألنّهم كـانوا         وأما الذين عملوا ع   

خطـراً يهـدد عروشـهم، لعلمهـم مـا          ^يرون باألئمة من أهل البيت    

  لهؤالء حقاً في ذلك، فكان البد من محاولة إضفاء نوع من التعتيم
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والفوضى على األحاديث واآليات التـي تظهـر مكـانتهم وفـي نفـس              

 لألئمـة مـن أهـل    الوقت رفعهم لمكانة جميع الصحابة حتى ال يكون 

البيت تلك الميـزة التـي أهلـتهم ليكونـوا موضـع اختيـار اهللا عزّوجـلّ                 

  . إلمامة أمة اإلسالم بعد رحيل المصطفى

وهكذا، فإن الحديث المزعوم والقائل بنجومية جميـع الـصحابة          

  : الذي مر قد اقتبست الفاظه ومعانيه من حديث الرسول 

 وأهـل بيتـي أمـان ألمتـي     النجوم أمان ألهل األرض من الغـرق،   "

من االختالف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب، اختلفوا فـصاروا حـزب            

  . ١ "إبليس

وقد كان من أهم اآلثار الـسلبية التـي تمخـضت نتيجـة لالعتقـاد             

بعدالة جميع الصحابة هو وجود ذلك الكم الهائل من الروايات الغثـة      

ذلــك مــن فــي كتــب الحــديث كاإلســرائيليات والمــسيحيات وغيــر  

 الخرافات مما يتخذ مطاعن على دين اإلسالم، ذلك أن تلـك الروايـات            

قد أخذت محل القبول والتصديق لمجرد أنها رويـت عـن الـصحابة             

 بالرغم من كل ما يحتمل عليهم فعله كما بينا ذلك من خالل الروايـات             

  .العديدة السابقة

                                                
.١٤٩ ص٣رك الصحيحين جمستد ١
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  الفصل الثالث

  
  

 
  

    القرآن هو الوحي اإللهي المنزل من اهللا تعـالى         (يعتقد الشيعة أن

على لسان نبيه األكرم في تبيان كل شيء، وهو معجزته الخالدة التـي     

أعجزت البشر عن محاربتها في البالغة والفصاحة وفيما احتـوى مـن          

 وهـذا  حقائق ومعارف عالية، ال يعتريه التبـديل والتغييـر والتحريـف،     

، ومـن   الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل علـى النبـي     

ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه وكلهم علـى غيـر                

 )هدى، فإنّه كالم اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه             

١ .  

: ويقول شيخ المحدثين محمد بن علي القمي الملقب بالـصدوق    

   هو مادنا في القرآن الذي أنزل اهللا تعالى على نبيه محمداعتقا"

                                                
، ط القسم العربي بدار التبليغ ٨٥ص: عقائد اإلمامية لمحمد رضا المظفر ١

  .االسالمي قم
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ومـن  .... بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس لـيس بـأكثر مـن ذلـك              

  . ١" نسب إلينا أنّا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب

ويؤكد ذلـك مـا يقولـه األسـتاذ البهنـساوي وهـو أحـد مفكـري                 

ثني عشرية يـرون كفـر      إن الشيعة الجعفرية اإل   : "...اإلخوان المسلمين 

وإن .... من حرف القرآن الذي أجمعت عليه األمة منذ صدر اإلسالم        

المصحف الموجود بين أهل السنّة هـو نفـسه الموجـود فـي مـساجد               

وبيوت الشيعة، ويواصل قوله في مجـال رده علـى ظهيـر والخطيـب،              

فينقل رأي السيد الخـوئي، وهـو أحـد مجتهـدي الـشيعة فـي العـصر                  

المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف فـي القـرآن،          ": الحاضر

ــي      ــى النب ــزل عل ــرآن المن ــع الق ــو جمي ــدينا ه ــين أي وأن الموجــود ب

  . ٢ "األعظم

وأما الشيخ محمد الغزالـي فيقـول فـي كتابـه دفـاع عـن العقيـدة                 

سمعت من هوالء من يقول فـي    : " والشريعة ضد مطاعن المستشرقين   

 .اً آخر يزيد وينقص عن قرآننا المعـروف    إن للشيعة قرآن  : مجلس علم 

أين هذا القرآن؟ ولماذا لم يطلع االنس والجن على نـسخة         : فقلت له 

  فلماذا هذا....منه خالل هذا الدهر الطويل؟ لماذا يساق هذا االفتراء؟

                                                
  .٩٣ص: اعتقادات الصدوق ١
  .٦٠ص: السنة المفتري عليها ٢



١٢٥

  . ١ "الكذب على الناس وعلى الوحي؟

وأما الروايات غير الصحيحة والتي قد يستند إليها الـبعض والتـي    

 تقول بتحريف القرآن والموجودة في كتب الحديث عند الشيعة، فإنّهـا   

مدانة ومرفوضة يوجد مثيلها في كتـب صـحاح الحـديث عنـد أهـل               

  :أنّها قالت  السنة، وقد أخرج البخاري بسنده عن عائشة

  :  رجــالً يقــرأ فــي ســورة بالليــل فقــال     ســمع رســول اهللا "

نـسيتها مـن سـورة كـذا        يرحمه اهللا لقد أذكرني آية كذاوكذا كنت أ       

   .٢ "وكذا

وبالطبع فإنّه ال يمكن ألحد أن يصدق بما يعنيه الحـديث أعـاله             

 للقـرآن كـامالً أن نـسيانه      والذي يشير إلـى عـدم حفـظ الرسـول         

 لبعض اآليات منه، وفيما يلي ما يشير إلى أن جزءاً من سورة األحـزاب             

  وذلك على حـد    لم يجدوه إالّ مع خزيمة األنصاري أثناء جمع القرآن،        

  :ما أخرجه البخاري في صحيحه، فعن زيد بن ثابت قال

لمــا نــسخنا الــصحف فــي المــصاحف فقــدت آيــة مــن ســورة  "

يقرؤها لم أجدها مع أحد إالّ مع  األحزاب كنت أسمع رسول اهللا

   شهادته شهادة رجلينخزيمة األنصاري الذي جعل رسول اهللا

                                                
  .دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين ١
.ن كتاب فضل القرآن باب نسيان القرآ٢٣٩ ص٦صحيح البخاري ج ٢
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  . ٢" ـ ١ } اهللا عليه رجال صدقوا ما عاهدوا {من المؤمنين ـ 

  :وفي رواية أخرى عن زيد بن ثابت قال

  فقمــت فتتبعــت القـــرآن أجمعــه مـــن الرقــاع واألكتـــاف     ".... 

والعسب وصدور الرجال حتى وجدت مـن سـورة التوبـة آيتـين مـع               

فأين هذه الرواية مـن       ٣" خزيمة األنصاري لم أجدهما مع أحد غيره      

  اتر؟؟الحقيقة القائلة بنقل القرآن بالتو

ومن ضمن الروايات الكثيرة التي أخرجهـا البخـاري وغيـره مـن        

رجال الحديث من أهل السنة في صحاحهم ومسانيدهم، والتي تقول    

صـراحة بتحريـف القـرآن الكـريم مـا يـروى عـن الخليفـة عمـر بــن          

  : قال بالسند عن عبداهللا بن عباسالخطاب

   بـن زيـد     خرج عمر بن الخطاب فلما رأيتـه مقـبالً قلـت لـسعيد            "

فـأنكر  . ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف      : بن عمرو بن نفيل   

ما عسيت أن يقول مـا لـم يقـل قبلـه؟ فجلـس عمـر علـى                  : علي وقال 

: فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على اهللا بما هو أهله، ثـم قـال         . المنبر

  ا بينأما بعد، فإنّي قائل لكم مقالة قدر لي أن أقولها، ال أدري لعله

                                                
.٢٣: األحزاب ١
  . كتاب التفسير باب فمنهم من قضى نحبه١٤٦ ص٦صحيح البخاري ج ٢
. كتاب التفسير باب لقد جاءكم رسول من أنفسكم٩٠ ص٦صحيح البخاري ج ٣
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يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلتـه،            

ومن خشي أن ال يعقلها فال أحلّ ألحد أن يكذب علي.  

 بالحق، وأنزل عليـه الكتـاب، فكـان ممـا           إن اهللا بعث محمداً   

 رجـم رسـول اهللا    . أنزل اهللا آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها      

واهللا مـا   : "ال بالناس زمان أن يقـول قائـل       فأخشى إن ط  . ورجمنا بعده 

 والـرجم . نجد آية الرجم في كتاب اهللا، فيضلوا بترك فريضة أنزلهـا اهللا           

في كتاب اهللا حق على من زنى إذا أحصن مـن الرجـال والنـساء، إذا                

  . ١" قامت البينة أو كان الحمل أو االعتراف

            عمـر بـن     والرواية التالية التـي أخرجهـا البخـاري أيـضاً تبـين أن 

 )على حد زعمـه   (الخطاب كان يود أن يضيف تلك اآلية التي أسقطت          

  :بنفسه، ولكنه كان يخشى كالم الناس

لوال أن يقول النـاس زاد عمـر فـي كتـاب اهللا لكتبـت               : قال عمر "

ــي     ــد النب ــاعز عن ــر م ــدي وأق ــرجم بي ــة ال ــأمر   آي ــاً ف ــا أربع    بالزن

  . ٢" برجمه

   والشيخة إذا زنياوالشيخ: "وأما اآلية المزعومة فهي

                                                
 كتاب المحاربين من أهل الكفر باب رجم ٢١٠ ـ ٢٠٩ ص٨ صحيح البخاري ج١

  .الحبلى من الزنا
  .ام باب الشهادة تكون عند الحاكم كتاب األحك٨٦ ص٩ صحيح البخاري ج٢
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  : كما روى ذلك ابن ماجة في صحيحه١ "فارجموهما البتة

وبما أن القرآن الذي بين أيدينا نعتقـد جزمـاً بعـدم تعرضـه ألي               

 قد التبس عليه  نقصان أو زيادة، فإنّه البد وأن يكون الخليفة عمر        

األمر، وقد يكون مصدر هذا االلتباس وجود آية الرجم فعالً، ولكـن         

راة أهل الكتاب وليس القرآن الكريم كما يظهر من رواية ابن           في تو 

  :عمر الذي قال

ــي "... ــى النب ــال     أت ــا، فق ــد زني ــود ق ــن اليه ــرأة م ــل وام    برج

ــود ــالوا  : لليه ــا؟ ق ــصنعون بهم ــا ت ــا،   : م ــا ونخزيهم ــسخّم وجوههم   ن

  فــأتوا بـــالتوراة فاتلوهــا إن كنــتم صـــادقين، فجــاءوا فقـــالوا     : قــال 

اقرأ، فقرأ حتـى انتهـى إلـى موضـع منهـا      :  ـ لرجل ممن يرضون أعور

ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح،         : فوضع يده عليه، قال   

يا محمـد، إن عليهمـا الـرجم ولكننـا نتكاتمـه بيننـا، فـأمر بهمـا            : فقال

  . ٢ "فرجما

 بـين كتـاب اهللا      وما يقوي احتمال وقوع التباس الخليفة عمـر       

هـذه  : "ب مـا ذكـره الجزائـري فـي كتابـه          الحكيم وتوراة أهـل الكتـا     

  وكيف تجوز قراءة تلك: (... وهذا نصه" نصيحتي إلي كل شيعي

                                                
.٢٥٥٣ ح٨٥٤ ص٢سنن ابن ماجة ج ١
   كتاب التوحيد باب ما يجوز من تفسير ١٩٣ ص٩صحيح البخاري ج ٢

  .التوراة
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 يـري عمـر بـن الخطـاب       الكتب المنسوخة المحرفة والرسول   

 إذا! ألم آتيكم بها بيـضاء نقيـة؟      : وفي يده ورقة من التوراة فينتهره قائالً      

ورقـة مـن    لم يرض لعمـر مجـرد النظـر فـي تلـك ال         كان الرسول 

  . ١...) التوراة

  :ويروى عن الخليفة عمر أيضاً قوله

ثم إنّا كنّا نقرأ من كتاب اهللا ـ أن ال ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر  "

ــن        ــوا ع ــم أن ترغب ــراً بك ــائكم ـ أو إن كف ــن آب ــوا ع ــم أن ترغب   بك

  . ٢" آبائكم

وال يخفى على أحد أن هذه اآلية كسابقتها ليس لها وجـود فـي              

  .كتاب اهللا

وأما عبداهللا بن مسعود، فقد روي عنه أنّـه كـان يـضيف كلمتـي               

 ـ فعـن   }والليـل إذا يخـشى  {على اآلية الكريمة ـ  " الذكر واألنثى"

  :علقمة قال

كيف يقرأ عبداهللا ـ والليل إذا يخشى ـ فقرأت عليـه ـ والليـل      "....

  واهللا لقد أقرأنيها: إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر واألنثى ـ قال

                                                
  .هذه نصيحتي إلى كل شيعي ألبي بكر الجزائري ١
 كتاب المحاربين من أهل الكفر باب رجم الحبلى ٢١٠ ص٨صحيح البخاري ج ٢

  .من الزنا
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  . ١"  من فيه إلى فيرسول

وهكذا يوقعنا البخاري الذي أخرج هذه الرواية في صحيحه في          

 للمــسلمين تنــاقض جديــد، ذلــك إنّــه يــروي أيــضاً أمــر الرســول

: فبالروايد عـن ابـن عمـر قـال        . باستقراء القرآن من عبداهللا بن مسعود     

  : كان يقولبأن الرسول

أو "  بـن مـسعود فبـدأ بـه    عن عبـداهللا : استقرئوا القرآن عن أربعة   "

من عبداهللا بن مسعود، وسالم مـولى       : استقرئوا القرآن من أربعة   : "قال

  . ٢" أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل

ــول  ــا الرس ــف يأمرن ــسن   فكي ــن ال يح ــرآن مم ــتقراء الق  باس

  حفظه؟

نترك اإلجابة على هذا السؤال بـالطبع للبخـاري ومـن سـار علـى               

  . ما روي في صحيحهمنهجه باعتقاد صحة كل

ــن       ــضاً، فع ــك أي ــل ذل ــه مث ــد في ــد وج ــسلم، فق ــحيح م ــا ص   وأم

  : أنّها قالتعائشة

                                                
   كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمار ٣١ ص٥البخاري جصحيح  ١

  .وحذيفة
 كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عبداهللا بن ٣٤ ص٥صحيح البخاري ج ٢

  .مسعود
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كان فيما أنزل من القـرآن ـ عـشر رضـعات معلومـات ـ فتـوفي         "

  ، وزعــم عائــشة هــذا  ١ "وهــن فيمــا يقــرأ مــن القــرآن رســول اهللا

مما فيه رد صريح على من يقول بـأن أمثـال هـذه الروايـات هـو ممـا                

ــ ــاة     ن ــن وف ــالرغم م ــا ب ــتمرار قراءته ــا اس ــى زعمه ــا معن سخ، وإالّ فم

  ؟؟النبي

  :وعن أبي األسود عن أبيه قال

إن أبا موسى األشعري بعث إلى قـراء البـصرة وكـانوا ثالثمائـة               "

  وإنّــا كنّــا نقــرأ ســورة كنــا نــشبهها فــي : رجــل، فقــال فيمــا قــال لهــم

   كـان البـن آدم   الطـول والـشدة ببـراءة، غيـر أنّـي حفظـت منهـا ـ لـو         

  واديــان مــن مــال البتغــى واديــاً ثالثــاً، وال يمــأل جــوف ابــن آدم إال  

  . ٢" التراب ـ

للـسيوطي، يـذكر بعـض    ) االتقان في علـوم القـرآن  (وفي كتاب  

 ســورة فقــط أو بإضــافة ســورتي الحقــد ١١٢الروايــات بــأن القــرآن 

   بالقدروغير ذلك من أمثال تلك الروايات والتي نكتفي....!  ٣ والخلع

                                                

  .، كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات٢٤ ح١٠٧٥ ص٢ صحيح مسلم ج١

باب لو أن البن آدم واديين . ١١٩ ح٧٢٦ ص٢ صحيح مسلم كتاب الزكاة ج٢

  .تغى ثالثاًالب

  .٦٥ص:  االتقان في علوم القرآن للسيوطي٣
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  .الذي أوردناه منها

  وبعد، فهل يجوز أن يقول الـشيعي أن قـرآن أهـل الـسنة نـاقص                

 أو زائد لوجود روايات تقول بذلك في كتب الحديث عندهم؟ بالتأكيـد           

وأما مسألة . ال، ألن إجماع أهل السنة هو القول بعدم تحريف القرآن   

لحـديث  وجود هذه الروايات القائلة بـالتحريف فـي كتـب صـحاح ا            

عندهم ـ ال سيما البخاري ومسلم منها والتي ألزم أهل الـسنة أنفـسهم    

بأن جميع ما روي فيها يعتبر صحيحاً على رأيهـم ـ فـإن تفـسير ذلـك      

فإمـا أن تلـك الروايـات صـحيحة     : يكون بأحد أمـرين ال ثالـث لهمـا      

ولكن فيها من االلتباس الذي حصل لرواتها كما هو الحال بشأن آية            

وإما أن تكون تلك الروايـات غيـر صـحيحة كمـا هـو الحـال                . الرجم

بالنسبة لباقي الروايات التي ذكرناها، وبذلك فإنّه البد من إعادة النظر 

  ).بالصحيحين(في تسمية كتابي البخاري ومسلم 

فبماذا نفـسر إذن تلـك الحملـة المـسعورة التـي يقـوم بهـا بعـض                 

لشيعة بتحريف القرآن   الكتاب أمثال ظهير والخطيب وغيرهم بإتهام ا      

لمجرد وجود روايات ضعيفة في كتب الحديث عندهم تقول بذلك          

هي مرفوضة عندهم، ويوجد ما يـشابهها الكثيـر مـن الروايـات التـي               

فمن كان بيتـه    . أخرجها رجال الحديث من أهل السنة في صحاحهم       

  !من زجاج ال يرمي بيوت اآلخرين بالحجارة
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  الفصل الرابع

  

 

 

  

  :موقف الفريقين من السنّة النبوية

إن ممــا يفتــرى بــه علــى الــشيعة مــن قبــل بعــض الحمقــى بــأنهم 

، وهذا هراء مـا بعـده هـراء، وننقـل آراء             ينكرون سنة المصطفى  

  .بعض علماء أهل السنة حول موقف الشيعة من السنة النبوية المطهرة

ــ   ــو زه ــشيخ محمــد أب ــول ال ــه يق ــي كتاب ــصادق "رة ف ــام ال   ": اإلم

السنة المتواترة حجة عندهم بال خالف في حجيتها، والتواتر عندهم  "

إن إنكار حجية السنّة النبوية المأثورة بالتواتر .... يوجب العلم القطعي

 كفر ألنه إنكار للرسالة المحمدية، أما إنكار حجيـة          عن الرسول 

  . ١" قاً وال تعد كفراًأقوال األئمة فإنّها دون ذلك تعد فس

  ويقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه ـ دفاع عن العقيدة

                                                
  .ألبى زهرة" اإلمام الصادق" ١
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ومـن هـؤالء األفّـاكين، مـن     : "...والشريعة ضد مطاعن المستـشرقين ـ  

روج أن الـشيعة اتبـاع علـي، وأن الـسنيين أتبـاع محمـد، وأن الــشيعة       

ا لغو قبـيح    يرون أن علياً أحق بالرسالة أو أنّها أخطأته إلى غيره، وهذ          

إن الـشيعة يؤمنـون برسـالة محمـد ويـرون           : "ثم يقـول  " وتزوير شائن 

شرف علي في انتمائه إلى هذا الرسول وفي استمـساكه بـسنته، وهـم              

كسائر المسلمين ال يرون بشراً في األولين وال في اآلخرين أعظم من  

  . ١" فكيف ينسب لهم هذا الهذر...الصادق األمين

  ين أهــل الــسنة والــشيعة حــول مكانــة وال يوجــد أي اخــتالف بــ

السنة النبوية المطهـرة ووجـوب األخـذ بهـا، ولكـنهم اختلفـوا حـول            

، أو   طريقة نقـل هـذه الـسنة إلـى األجيـال الالحقـة لجيـل النبـي                

فيكفي عند أهل السنة إيصال اسناد الحديث بنقل . طريقة التثبت منها

 بعـدالتهم جميعـاً،   الثقة عن الثقة إلى أي من الصحابة الذين يعتقدون  

وعندهم صحيحا البخاري ومـسلم ال يـشك قطعـاً بـصحة أحاديثهمـا              

حتى أصبحا وكأنّهما بنفس مرتبة القرآن الكريم من حيـث الـصحة،        

 وإالّ فما معنى إلزام الغالبية العظمى من أهل السنة ألنفسهم بقبـول كـل             

 ما احتواه هذان الـصحيحان؟ وتأكيـداً لـذلك، ننقـل رأي الـشيخ أبـو               

جميع : "عمرو بن الصالح من مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم

  ما حكم مسلم رحمه اهللا بصحته في هذا الكتاب ـ صحيح مسلم ـ فهو

                                                
  .للغزالي" دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين" ١
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 مقطوع بصحته، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلـك ألن           

األمــة تلقــت ذلــك بــالقبول ســوى مــن ال يعتــد بخالفــه ووفاقــه فــي  

ــم أضــاف ـ      ظــن مــن هــو معــصوم مــن الخطــأ ال   : "...اإلجمــاع ـ ث

  . ١" يخطىء،واألمة في إجماعها معصومة من الخطأ

وأما الشيعة فإنّهم يشترطون أوالً إيصال أسناد الحـديث إلـى أي     

إنـي تركـت    : " محتجين بقـول الرسـول      ^من أئمة أهل البيت   

  . ٢"فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب اهللا وعترتي أهل بيتي 

إنّما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيـت  { :وبقوله تعالى 

، وأما الشروط األخرى فأهمهـا عـرض الروايـة           ٣ }ويطهركم تطهيرا 

على كتاب اهللا ثم النظر في متنها وسندها ومقارنتها بروايـات أخـرى             

ثبتت بالتواتر القطعي، وأخيراً عرضها على العقل، وأي رواية ينقصها          

  .ألخذ بها يكون محل نظر وتأملأي من هذه الشروط، فإن ا

الكـافي، مـن ال     : (وكتب الحديث الرئيسية عند الشيعة أربعة هي      

، وجميـع الروايـات فـي هـذه        )يحضره الفقيـه، االستبـصار، التهـذيب      

  الكتب خاضعة للتحقيق، ففيها الغث والسمين، وال يرون صحة جميع

                                                
  .١٩ ص١صحيح مسلم بشرح النووي ج ١
دار  ، باب مناقب أهل البيت النبي٦٦٣ ـ ٦٦٢ ص٥صحيح الترمذي ج ٢

  .الكتاب العربي
  .٣٣ :األحزاب ٣
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شيعة الروايات المخرجة في هذه الكتب، حيث أنّـه ال يوجـد عنـد الـ       

كتاب يوضع قبال كتاب اهللا في الصحة، كما هو الحال عند الشيخين          

  .البخاري ومسلم في صحيحيهما

ففـي كتـاب ـ مـصادر الحـديث عنـد الـشيعة اإلماميـة ـ للعالمـة            

المحقق السيد محمد حسين الجاللي، تقسيم ألحاديث الكافي حيث         

 ٩، ٤٨٥ حـديثاً، منهـا   ١٦، ١٢١مجمـوع األحاديـث التـي فيـه      : "يقول

ــعيفاً، و  ــديثاً ض ــسن و ١١٤ح ــديث ح ــق و ١١٨ ح ــديث موث  ٣٠٢ ح

وهـذا يظهـر بوضـوح كيـف        "  حـديث صـحيح    ٥٧٠٢حديث قوي و  

فأين هذه الحقيقة   . ضعف علماء الشيعة آالف األحاديث في الكافي      

من تشدق بعض األفّاكين مثل ظهيـر والخطيـب القـائلين بـأن كتـاب              

 أهل السنة، ثم يـدعون    الكافي عند الشيعة هو كصحيح البخاري عند      

، وهذا كذب صـارخ يكـرروه فـي كتـبهم           "صحيح الكافي "أن اسمه   

المسمومة بهدف تضليل القارىء بإضفاء صفة الصحة على روايـات          

ضعيفة اقتبسوها من الكافي أو غيره من كتـب الحـديث عنـد الـشيعة           

  .إلقامة الحجة عليهم وإدانتهم بها

  : موقف الفريقين من عصمة النبي

لوقت الذي يثير فيـه بعـض المغرضـين واألفّـاكين إشـاعات           في ا 

  ، وكما هو كاذبة بتفضيل الشيعة ألئمتهم على شخص الرسول
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سائد في مفهوم الكثير من أهل السنة، فإنني وجدت من خالل بحثي            

 بدرجة تفـوق بكثيـر مكانتـه بنظـر أهـل      أن الشيعة يقدسون النبي   

  .السنة

  ويـرون كفـر مـن ينكـر حكمـاً           فالشيعة يقدسون سـنة النبـي     

 بأنّه أفضل األولين واآلخـرين، فهـم يـرون ضـرورة             أمر به النبي  

 بوصفهم أوثق الطرق ^التمسك باألئمة اإلثني عشر من أهل البيت

، وهم يدرأون عن كل ما أحـيط بمـسألة عـصمة            نقالً لسنة النبي  

 من شبهات وأقاويل، فهو بنظرهم معصوم فـي أمـور الـدين      النبي

  .الدنيا وقبل النبوة وبعدهاو

 علـى   وأما أهـل الـسنة فـإنّهم أيـضاً يفـضلون شـخص النبـي              

األولين واآلخرين، إالّ أنّهم يرون أن عصمته محدودة باألمور الدينية 

فقط، والتي هي بنظرهم األمور المتعلقة بتبليغ الرسالة لـيس إالّ، ومـا             

  .دون ذلك فهو كغيره من البشر يخطىء ويصيب

أن نفنّد هذا القول، نعرض للقارىء صوراً مما يعتقده أهل          وقبل  

  لنــرى بــصورة جليــة حقيقــة مــوقفهم  الــسنة بــشأن عــصمة النبــي

فعـن  . بهذا الشأن، ومن خالل ما يعتبرونه أصح الكتب بعد كتـاب اهللا   

  : قالت عائشة

  حتى فاجـأه الحـق وهـو فـي غـار حـراء، فجـاءه الملـك فيـه،                   "...

  ما أنا بقارىء، فأخذني فغطني حتى:  النبياقرأ، فقال له: فقال
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فرجـع بهـا ترجـف      ) ثالثـاً (... اقـرأ   : بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقـال      

زملوني، زملوني، فزملوه حتى    : بوادره حتى دخل على خديجة فقال     

يا خديجة، مالي؟ ثم انطلقت به خديجة حتى        : ذهب عنه الروع فقال   

وهـو ابـن عـم    . زى بن قصيأتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالع       

خديجة أخو أبيها، وكـان امـرءاً تنـصر فـي الجاهليـة، وكـان يكتـب                 

 الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من االنجيل ما شاءاهللا أن يكتـب وكـان            

أي ابن عـم، اسـمع مـن ابـن     : شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت له خديجة  

رأى  مـا    ابن أخـي مـاذا تـرى؟ فـأخبره النبـي          : أخيك، فقال ورقة  

هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيهـا جـذعاً    : فقال ورقة 

أو مخرجـي   :  أكون حياً حين يخرجك قومـك، فقـال رسـول اهللا          

  . ١ ...."هم؟

 لم يكن يعلم بأن مـا أنـزل عليـه كـان             فهل يعقل أن الرسول   

النبـوة وأن ورقـة بـن نوفـل ـ النـصراني ـ هـو الـذي أعلمـه بـذلك؟؟            

 بروايتها هذه بما هو أغرب من ذلك، وبما تقـشعر         ئشةوتستمر عا 

  :له األبدان

ثم لم ينشب ورقة حتى توفي وفتر الـوحي فتـرة حتـى حـزن      "... 

  فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي يتردي من رؤوس النبي

                                                
   كتاب التعبير باب أول ما بدى به رسول ٣٨ ص٩صحيح البخاري ج ١

  . اهللا
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شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له    

نّـك رسـول اهللا حقـاً، فيـسكن لـذلك جأشـه             يا محمد، إ  : جبريل فقال 

وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلـك، فـإذا              

  . ١ "أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك

 لـم يكـن يحفـظ       وهل يمكن لمسلم أن يصدق بأن الرسول      

ــى       ــناد إل ــاري باإلس ــه البخ ــا أخرج ــانظر إذن لم ــه؟ ف ــرآن بكامل الق

  : قالتعائشة

رحمـه اهللا لقـد     :  رجالً يقـرأ فـي المـسجد، فقـال         سمع النبي "

  . ٢أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا 

، فقـد روي    وأما بالنسبة لما يزعمونـه مـن جـواز سـهو النبـي            

  :باإلسناد إلى جابر بن عبداهللا أنّه قال

  يــا :  جــاءه عمــر بــن الخطــاب يــوم الخنــدق فقــالإن النبــي"

ســول اهللا، واهللا مــا كــدت أن أصــلي حتــى كــادت الــشمس تغــرب ر

، واهللا مـا صـليتها، فنـزل        وذلك بعـدما أفطـر الـصائم، فقـال النبـي          

   إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربتالنبي

                                                
   كتاب التعبير باب أول ما بدى به رسول ٣٨ ص٩صحيح البخاري ج ١

. اهللا
  وصل " كتاب الدعوات باب قوله تعالى ٩١ ص٨صحيح البخاري ج ٢

  ".عليهم



١٤٠

  . ١" الشمس، ثم صلى بعدها المغرب

  :وعن أبي هريرة قال

 إلينــا رســول أقيمــت الــصالة وعــدلت الــصفوف قيامــاً، فخــرج"

  مكـانكم، ثـم    :  فلما قام في مصاله ذكـر أنّـه جنـب، فقـال لنـا              اهللا

  . ٢" رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه

  :وعن أبي هريرة أيضاً

 الظهر ركعتين ثم سلم، ثـم قـام إلـى خـشبة             فصلى بنا النبي  "

بكر وعمـر  في مقدم المسجد، ووضع يده عليها وفي القوم يومئذ أبـو  

قصرت الصالة؟ وفـي    : فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا      

يا نبـي اهللا، انـسيت      : يدعوه ذا اليدين، فقال   القوم رجل كان النبي   

بل نسيت يـا رسـول اهللا،       : لم أنس ولم تقصر، قالوا    : أم قصرت؟ فقال  

  . ٣" صدق ذو اليدين: قال

 أحد اليهود مـن  ويصل األمر ـ على حد زعمهم ـ إلى أن يتمكن  

   أنّه فعل الشيء وما فعله، فيتهيأ للنبيأن يسحر النبي

                                                
  ي ـ ما  كتاب األذان باب قول الرجل للنب١٦٥ ص١صحيح البخاري ج ١

  .صلينا ـ
   كتاب الغسل باب إذا ذكر في المسجد أنه ٧٧ ص١صحيح البخاري ج ٢

  .جنب
  . كتاب األدب باب ما يجوز من ذكر الناس٢٠ ص٨صحيح البخاري ج ٣



١٤١

وسؤاله لعائشة عن نزول الوحي عليه أم لم ينزل، وهـل أتـى أهلـه أم                

  لم يأتي؟

  : قالتفعن عائشة

 كذا وكذا يخيل إليه أنّه يـأتي أهلـه وال يـأتي،             مكث النبي "

: ني في أمر اسـتفتيته فيـه  يا عائشة إن اهللا تعالى أفتا   : فقال لي ذات يوم   

أتاني رجالن فجلس أحدهما عند رجلي، واآلخر عند رأسـي، فقـال            

  مطبـوب،  :مـا بـال الرجـل؟ قـال     : الذي عند رجلي للـذي عنـد رأسـي        

  . ١" لبيد بن أعصم: ومن طبه؟ قال: قال. يعني مسحوراً

  : أيضاً أنّها قالتوعن عائشة

  فعـل الـشيء ومـا       حتى أنّه يخيـل إليـه أنّـه           سحر رسول اهللا  "

 أشـعرت : فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا اهللا ودعاه ثم قال            

  . ٢ "يا عائشة أن اهللا قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟

وقد رفض الشيخ محمد عبده هذه الروايات التـي تقـول بوقـوع             

ــول ــالى    الرس ــه تع ــع قول ــارض م ــا تتع ــسحر ألنه ــأثير ال ــت ت   : تح

  . ٣ }بعون إالّ رجالً مسحوراًوقال الظالمون إن تت{ 

                                                
 كتاب األدب باب إن اهللا يأمر بالعدل ٢٣ ـ ٢٢ ص٨صحيح البخاري ج ١

  .واالحسان
. كتاب الطب باب السحر١٧٦ ص٧صحيح البخاري ج ٢
  .٨: الفرقان ٣



١٤٢

 بشهواته، فقـد أخـرج البخـاري فـي          وأما عن تحكم الرسول   

  :صحيحه بالرواية عن أبي هشام قال

 لمـا كـان فـي مرضـه جعـل يـدور فـي نـساءه                 إن رسول اهللا  "

فلمـا كـان    :قالت عائشة . أين أنا غداً؟ حرصاً على بيت عائشة      : ويقول

  . ١" يومي سكن

  : قالتوعن عائشة

ــ" ــول اهللاك ــأيتهن   ان رس ــسائه، ف ــين ن ــرع ب ــفراً أق    إذا أراد س

خرج سهمها خرج بهـا معـه، وكـان يقـسم لكـل امـرأة مـنهن يومهـا                   

وليلتها، غير أن سودة بنـت زمعـة وهبـت يومهـا وليلتهـا لعائـشة زوج             

  . ٢"  تبتغي بذلك رضا رسول اهللاالنبي 

ــروايتين أعــاله، أن الرســول     ن كــا وممــا يفهــم أيــضاً مــن ال

يقسم لكل من نـسائه يومهـا وليلتهـا، إالّ أن الروايـة التاليـة تتعـارض                  

  :فعن أنس بن مالك قال. معهما

   يــدور علــى نــساءه فــي الــساعة الواحــدة مــن   كــان النبــي" 

  قلت ألنس أو كان يطيقه؟: الليل والنهار وهن احدى عشرة، قال

  

                                                
  . كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة٣٧ ص٥صحيح البخاري ج ١
  . كتاب الهبة باب هبة المرأة لغير زوجها٢٠٨ ص٣صحيح البخاري ج ٢



١٤٣

  . ١" كنا نتحدث أنّه أعطي قوة ثالثين: قال

عبس وتولى أن  { :  أهل السنة أن اآليات الكريمة     ويقول كذلك 

أو يـذّكّر فتنفعـه     * ومـا يـدريك لعلّـه يزكّـى         * جاءه األعمـى    

   لعبوســه بوجــه عبــداهللا قــد نزلــت عتابــاً للرســول ٢ }....الــذكرى

 عنـه   ابن مكتوم والذي كان ضريراً، وأن سبب إعـراض الرسـول          

مـع عتبـة بـن ربيعـة،        حسب ما يرويه أهل السنة هو انشغاله بالحديث         

وأبي جهل بـن هـشام، والعبـاس بـن عبـدالمطلب، واُبـي، وأميـة بـن                   

خلف، يدعوهم إلى اهللا ويرجو إسالمهم، وقد طلب ابن مكتـوم مـن         

 الرسول حينها أن يقرؤه ويعلمه مما علمه اهللا حتى ظهرت الكراهـة فـي             

ــال فــي نفــسه  وجــه رســول اهللا يقــول هــؤالء : لقطعــه كالمــه وق

نّما أتباعه من العميان والعبيـد، فـأعرض عنـه وأقبـل علـى              الصناديد إ 

  .القوم الذين كان يكلمهم

  والـشيعة يرفــضون ذلـك ويقولــون إن هـذه اآليــات نزلـت بحــق     

وقـد  . رجل من بني أمية أعرض عن ذلك األعمى وليس الرسول       

  ":الميزان"ذكر العالمة محمد حسين الطباطبائي في تفسيره 

  رة الداللة على أن المراد بها هووليست اآليات ظاه"... 

                                                
 كتاب الغسل باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على ٧٦ ص١صحيح البخاري ج ١

  .نسائه في غسل واحد
  .٤ ـ ١: عبس ٢



١٤٤

   بل خبر محض لم يـصرح بـالمخبر عنـه، بـل فيهـا مـا يـدل                   النبي

مـع  على أن المعني بها غيره ألن العبوس ليست من صفات النبـي           

ثـم الوصـف بأنـه    . األعداء المباينين فضالً عن المؤمنين المسترشدين  

وقـد  .... كريمةيتصدى لألغنياء ويتلهى عن الفقراء ال يشبه أخالقه ال        

وإنـك  { :  إذ قال ـ وهو قبل نـزول هـذه الـسورة ـ     عظم اهللا خلقه

، فكيف يعقل أن يعظم اهللا خلقه أول بعثته ويطلق   }لعلى خلق عظيم  

القول في ذلك ثم يعود فيعاتبه على بعض ما ظهر من أعماله الخلقيـة      

 نواويذمه بمثل التصدي لألغنياء وإن كفروا والتلهي عن الفقراء وان آم          

  . ١" واسترشدوا

ــسنة       ــل ال ــذ أه ــا أخ ــسابقة وأمثاله ــات ال ــى الرواي ــاداً عل   واعتم

 إالّ لألمور الدينيـة والتبليغيـة       اعتقادهم بعدم اشتمال عصمة النبي    

 مطلقاً وبدون أي قيـد   فقط، ولكن اهللا تعالى أمر باالقتداء برسوله      

 وما ينطق عـن الهـوى إن هـو إالّ وحـي       { : أو شرط، فقوله تعالى   

وما آتاكم الرسول فخـذوه ومـا       { : ، وكذلك قوله تعالى    ٢} يوحى

   وإذايدل على عدم تقييد عصمته بل إطالقها،.  ٣ }نهاكم عنه فانتهوا

                                                
   الطبعة ٢٠٣ ص ٢٠سيد محمد حسين الطباطبائي ج تفسير الميزان للعالمة ال ١

  . م ١٩٧٤الثانية 
   .٤ – ٣النجم  ٢
   .٧: الحشر  ٣



١٤٥

 فـإن اهللا يكـون قـد أمرنـا بخطـأ، وهـذا مـا                جاز أن يخطىء النبي   

  .نستعيذ باهللا أن نقول بمثله

  افة  باإلضــوإن تــسرب الروايــات التــي تمــس بعــصمة النبــي

إلى أنّها من وضع الوضاعين حتى تتخذ مطاعن علـى ديـن االسـالم،            

فإنّه يحتمل أيضاً أسباب أخرى لوضعها منها ما يصلح ليكون مؤيـداً            

 أنـه يهجـر ـ وهـو     لموقف بعض الصحابة عندما قالوا في الرسول

في مرضه األخير ـ عندما طلب منهم أن يأتوه بكتاب يكتبه لهم حتى  

 فال غرابة بعد ذلك من وجود بعـض الروايـات والتـي          ال يضلوا بعده،  

وذلك  تجعل من أحد الصحابة يصيب في مسائل أخطأ فيها النبي

ومنها ما نسب بشأن نـزول  . على حد زعم مروجي مثل هذه الروايات   

بـضرورة   آية الحجاب بعـد تنبيـه عمـر بـن الخطـاب لرسـول اهللا              

  :تحجب نسائه فعن أنس قال

  يـا رسـول اهللا، يـدخل عليـك البـر والفـاجر             : قلت:  قال عمر "

فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ـ وفي رواية أخرى، قـال عمـر    

  فلــم يفعــل ـ فــأنزل اهللا آيــة       : احجــب نــساءك، قالــت  : للرســول

  . ١"الحجاب

  وأيضاً ما نسبه أهل السنة بشأن آية النهي عن الصالة على

                                                
   كتاب ٦٦ ص٨ كتاب التفسير، و ج١٤٨ ص٦صحيح البخاري ج ١

  .االستئذان



١٤٦

 ن أصـر الرسـول  المنافقين بأنها نزلت مؤيدة لموقـف عمـر بعـد أ        

  على الصالة على ابن أبي المنافق، فيـروى عـن عبـداهللا بـن عمـر أنّـه                  

  :قال

يـا  :  فقـال  لما توفي عبداهللا بن أبي جاء ابنـه إلـى رسـول اهللا            "

فأعطـاه  . رسول اهللا أعطني قميصك اكفنه فيه وصل عليه واسـتغفر لـه           

جـاء ليـصلي    إذا فرغت منه فآذنّا، فلما فرغ آذنه بـه ف         : قميصه وقال له  

أليس قد نهاك اهللا أن تصلي علـى المنـافقين؟          : عليه فجذبه عمر فقال   

 استغفر لهم أو ال تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن    { : فقال

وال تصل على أحد منهم مات أبـداً وال  {  ـ فنزلت ـ   }يغفر اهللا لهم

  . ١" فترك الصالة عليهم. }تقم على قبره

  :ر نفسه قالوفي رواية أخرى عن عم

  . ٢ ) "فعجبت بعد من جرأتي على رسول اهللا"... 

   قــد خيــر بالــصالة والحقيقــة فــي تلــك الحادثــة أن الرســول

استغفر لهـم أوال تـستغفر      { : على المنافقين واالستغفار بقوله تعالى    

 وقـد اختـار   ٣} لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلـن يغفـر اهللا لهـم       

  المنافق لما في ذلك من فائدة عظيمة الصالة على ذلك  الرسول

                                                
  . كتاب اللباس باب لبس القميص١٨٥ ص٧ صحيح البخاري ج١
. كتاب الجنائز١٢١ ص٢ صحيح البخاري ج٢
.٨٠:  التوبة٣



١٤٧

 ومصلحة متوخاة واستئالفاً لقومه الخزرج، وقد أسلم بذلك مـنهم ألـف      

 على ذلك المنافق قبل نزول النهـي عـن        رجل، وقد كانت صالته   

 ال تدل على النهي الـذي  }....استغفر لهم أو ال تستغفر    { ذلك، فآية   

نزول آية النهي  وخطأه بسببه، وفهمه عمر واعترض على الرسول

ــى خطــأ الرســول    ــداً عل ــدل أب ــافقين ال ت ــى المن    عــن الــصالة عل

في صالته على عبداهللا بن أبي والعياذ باهللا، فهي تكون خطأ لو فعلهـا              

وال يستفاد مـن هـذه الحادثـة سـوى          . بعد نزول آية النهي وليس قبل     

، وكما اعترف عمر نفـسه      خطأ عمر وشدة اعتراضه على الرسول     

أصبت في اإلسالم هفوة ما أصـبت       : " يروى عنه أنّه قال    بذلك، حيث 

  . ١" الخ.... أن يصليمثلها قط، أراد رسول اهللا

ومثل ذلك ما يروى أخذ الفداء من األسرى يوم بدر، وأن اآليـة             

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في األرض تريـدون             { 

 لوال كتـاب مـن    *عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة واهللا عزيز حكيم         

  نزلت ـ على حسب رأي ٢ }اهللا سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم

بـسبب أخـذه الفـداء مـن أسـرى بـدر        أهل السنة ـ عتاباً للرسـول  

 وعدم قتله لهم، في نفس الوقت الذي كان فيه عمر بـن الخطـاب يريـد      

  قتلهم جميعاً، فنزلت اآلية مؤيدة لرأي عمر، ورووا ما يؤيد رأيهم

                                                
 .٤٣٩٣ ح ٤١٩ ص ٢كنز العمال ج  ١
   .٦٨ ، ٦٧األنفال  ٢



١٤٨

 بـشأن معنـى اآليـة     وضعوه من عندهم، ونسبوه إلى الرسـول      قوالً

 السابقة الذي يتضمن تهديداً بالعذاب الشديد ولكن لمن ذلـك التهديـد؟   

:  كان يبكي مع أبي بكر حيـث قـال  فيروي أهل السنة أن الرسول    

 إن كاد ليمسنا في خالف ابن الخطاب عذاب عظيم، ولو نـزل عـذاب             "

  . ١ "بما أفلت منه إالّ ابن الخطا

أن اآلية السابقة قد نزلت قبل معركـة بـدر       : وحقيقة هذه الحادثة  

وتنديداً بالصحابة الذين فضلوا العير وما تحمله قافلة أبو سفيان علـى           

 ليـرى مـدى اسـتعدادهم      القتال، وذلك عندما استشارهم الرسـول     

ورغبتهم لقتال المـشركين، فـالنهي فـي اآليـة لـيس فـي مطلـق أخـذ                  

ى وإنما النهي عن أخذ األسرى دون قتال المشركين          لألسر النبي

بأخـذ   كما كان يريد بعض الـصحابة عنـدما استـشارهم الرسـول           

وكيف يعقل أن تكون هذه اآليـة التـي تهـدد           . القافلة منهم أو قتالهم   

قـد نزلـت تنديـداً    ) أي القتـال (الذين ال يريـدون إثخانـاً فـي األرض     

وقد قتـل فـي   ! هم شر قتلة   وقد أثخن في المشركين وقتل     بالرسول

  .تلك الموقعة سبعين من صناديد قريش

  

  :أبو هريرة وكثرة روايته للحديث

  نظراً لكثرة ما رواه أبو هريرة من أحاديث، فقد ارتأيت إلقاء 

                                                
   . ١٠٨ ص ٤الدر المنثور للسيوطي ج  ١



١٤٩

بعض الضوء على شخصيته، حيث أجمع رجال الحديث على أن أبـا            

نّه لم  ، على حين أ   هريرة كان أكثر الصحابة حديثاً عن رسول اهللا       

 إالّ عامـاً وتـسعة أشـهر ـ أو ثالثـة أعـوام حـسب        يصاحب النبـي 

 حـديثاً  ٥٣٧٤بعض الروايات ـ وقد احتوت صحاح أهل الـسنة علـى    

  . حديثا٤٤٦ًروى منها البخاري 

   أحــد مـا مـن أصـحاب النبـي    : "أمـا أبـو هريـرة نفـسه فيقــول    

 كان يكتـب    أكثر حديثاً عنه مني إالّ ما كان من عبداهللا بن عمر، فإنّه           

 حـديثاً، لـم يخـرج منهـا         ٧٢٢، وكل ما رواه ابـن عمـر          ١" وال أكتب 

  . حديثا٢٠ًيخرج منها البخاري سوى سبعة أحاديث، ومسلم 

  ، فقـد أجـاب      وأما سبب كثرة مصاحبة أبي هريـرة للرسـول        

  :هو نفسه عن ذلك عندما قال

ــا    " ــون مـ ــد، ويقولـ ــر واهللا الموعـ ــرة يكثـ ــا هريـ ــون أن أبـ   يقولـ

جرين واألنــصار ال يحــدثون مثــل أحاديثــه؟ وإن إخــوتي مــن للمهــا

 المهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق وإن اخوتي من األنصار كـان     

علـى   يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرءاً مسكيناً ألزم رسول اهللا        

  . ٢ "فأحضر حين يغيبون، وأعي حين ينسون. ملء بطني

                                                
  . كتاب العلم ٣٩ ص ١صحيح البخاري ج  ١
  . كتاب المزارعة باب ما جاء في الغرس ١٤٣ ص ٣صحيح البخاري ج  ٢



١٥٠

يرة، وإنّي كنت ألزم رسول     إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هر      "

بــشبع بطنــي حتــى ال آكــل الخميــر، وال ألــبس الحريــر، وال   اهللا

 وكنت ألصق بطني بالحـصباء مـن الجـوع وإن     . يخدمني فالن وال فالنة   

 كنت الستقرىء الرجل اآلية هي معي كي ينقلب بي فيطمعنـي، وكـان      

نا ما أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعم  

كان في بيته حتى أن كان ليخرج إلينـا العكـة التـي لـيس فيهـا شـيء               

  . ١" فنشقها فنلعق ما فيها

  وقد عبر أبو هريـرة عـن تقـديره لتـصدق جعفـر بـن أبـي طـاب                   

ما احتذى بالنعـال وال ركـب المطايـا، وال          : " عليه بالطعام بأنه قال فيه    

".  ٢طالـب   أفضل من جعفر بن أبـي  وطىء التراب بعد رسول اهللا    

فما هو المعيار الذي اعتبره أبو هريرة بتفضيله جعفـر بـن أبـي طالـب               

  على جميع الصحابة؟

 ضـرب أبـا   وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب    

  ـ من قال ال إله إال اهللا:  هريرة لما سمعه يحدث عن رسول اهللا

  

                                                
 كتاب فضائل الصحابة باب مناقب جعفر بن أبي ٢٤ ص ٥صحيح البخاري ج  ١

  .طالب 
  .٢٠٩ ص ٣ صحيح ج ، و الحاكم بإسناد٣٧٦٤ ح ٦٥٤ ص ٥أخرجه الترمذي ج  ٢



١٥١

 لقـد  :، وروى ابن عبدالبر عـن أبـي هريـرة نفـسه قـال            ـ ١ دخل الجنة 

حدثتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر بن الخطاب لضربني عمر   

  . ٢بالدرة 

لو طال عمر عمـر حتـى مـات     : "وقال الفقيه المحدث رشيد رضا    

، وقال مـصطفى   ٣" أبو هريرة لما وصلت إلينا تلك األحاديث الكثيرة     

فكان بذلك ـ يعني أبـو هريـرة ـ أول راويـة اتهـم       :".... صادق الرافعي

  . ٤ "إلسالم في ا

وعند حدوث معركة صفين، فقد كان تشيع أبو هريرة لمعاويـة،           

وقد كوفىء على حسن روايته للحديث ومناصرته لهـم بـأن أغـدقوا             

عليه، فكان مروان بن الحكم ينيبه عنه فـي واليـة المدينـة، فتحولـت         

  :أحواله من حال إلى حال، وقد روي عن أيوب بن محمد أنه قال

رة وعليـه ثوبـان ممـشقان مـن كتـان، فـتمخط          كنا عند أبي هريـ    "

بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان؟ لقد رأيتنـي وإنّـي آلخـر      : فقال

  إلى حجرة عائشة مغشياً علي، فيجيء  فيما بين منبر رسول اهللا

                                                
 باب الدليل على أن من مات على ٥٢ ح ٦٠ – ٥٩ ص ١صحيح مسلم ج   ١

  .التوحيد دخل الجنة قطعاً 
  . ط السادسة ٤١فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ص  ٢
 .٨٥١ ص ١٠مجلة المنارج  ٣
 .٢٧٥ ص ١تاريخ آداب العرب ج  ٤



١٥٢

الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أنّي مجنون، وما بي من جنون،            

  . ١" ما بي إالّ الجوع

ــشيعه  ــرتبط بت ــبعض حــديث رســول   ومــا ي ــه ل ــة كتمان    لبنــي أمي

  ، ألن روايتــه لهــا ســتعرض حياتــه للمــوت، فعــن أبــي هريــرة  اهللا

  :نفسه قال

ــول اهللا  " ــن رس ــت ع ــه،   حفظ ــدهما فبثثت ــا أح ــاءين، فأم    وع

  . ٢" وأما اآلخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم

  :وأين هذا من قول أبي هريرة نفسه

  رة، ولـوال آيتـان فـي كتـاب اهللا          أكثر أبو هري  : إن الناس يقولون  "

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات { ما حدثت حديثاً، ثم يتلو ـ  

والهدى من بعد ما بيناه للنـاس فـي الكتـاب أولئـك يلعـنهم اهللا                

إالّ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتـوب  * ويلعنهم الالعنون   

   ٤ . ٣} عليهم وأنا التواب الرحيم

  ل هذه األدلة الدامغة تتبين حقيقة أبي هريرة وأمانتهومن خال

                                                
 كتاب االعتصام بالكتاب و السنة باب ما ذكر ٢٧٥ ص ٩صحيح البخاري ج  ١

  .النبي على التفاق أهل العلم 
  .  كتاب العلم باب حفظ العلم ٤١ ص ١صحيح البخاري ج  ٢
   .١٦٠ ، ١٥٩: سورة البقرة  ٣
. كتاب العلم باب حفظ العلم ٤٠ ص ١صحيح الخاري ج  ٤



١٥٣

في رواية الحـديث، والتـي تجعـل منـه شـبيهاً بوعـاظ الـسالطين فـي           

زماننا، ويتضح سـبب إعـراض الـشيعة عـن رواياتـه، وبمـا يـصلح أن                

يكون رداً على مغاالة أهل السنة بقبول أحاديث أبي هريرة، وطعنهم           

  .في كل من يوجه إليه النقد

 اختصار علوم الحديث، قال ابـن حنبـل وأبـوبكر الحميـدي      ففي

ال نقبل رواية من كذب في أحاديـث رسـول اهللا           : "وأبوبكر الصيرفي 

مـن كـذب فـي      : "، وقال السمعاني   ١" وان تاب عن الكذب بعد ذلك     

  . ٢" خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه

جهـا  ونعرض فيما يلي بعضاً من روايات أبـي هريـرة والتـي أخر            

قـد فقـأ    × البخاري في صحيحه، نبدأ بزعم أبي هريرة بأن موسى          

  !عين ملك الموت

  ، ‘ أرســل ملــك المــوت إلــى موســى: "فعــن أبــي هريــرة قــال

أرسـلتني إلـى عبـد ال يريـد       : فلما جاءه صـكه فرجـع إلـى ربـه فقـال           

  ارجــع فقــل لــه يــضع يــده علــى  : فــرد اهللا عليــه عينــه وقــال. المــوت

  ثــم : أي رب، ثــم مــاذا؟ قــال: قــال. عرة ســنةمــتن ثــور، فلــه بكــل شــ

  فاآلن، فسأل اهللا أن يدنيه من األرض المقدسة رمية: قال. الموت

  
                                                

   . ١١١اختصار علوم الحديث ص  ١
   .١٤التقريب للنووي ص  ٢



١٥٤

  . ١" بحجر

  يقـال لجهـنم هـل امـتألت، وتقـول هـل            : "وعن أبي هريـرة قـال     

ــط      ــا فتقــول ق ــه عليه ــالى قدم ــارك وتع ــرب تب ــضع ال ــد؟ في ــن مزي   م

  . ٢" قط 

ينــزل ربنــا تبــارك :  قــال رســول اهللا: "وعــن أبــي هريــرة قــال

: وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر، يقول           

من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يـستغفرني فـأغفر      

  . ٣ "له؟

  والرواية األخيرة تتناقض مع ما يعتقـده أهـل الـسنة مـن اسـتقرار               

دنيا فـي آخـر الليـل ـ     اهللا جل وعال على العرش، فنزوله إلى السماء ال

 سـاعة مـن الليـل    ٢٤كما يزعم أبو هريرة ـ يعني بقائه فيها طـوال ألــ    

والنهار لدوام وجود وقت آخـر الليـل علـى األرض ولكـن فـي بقـع                 

ترى لو كان أبـو هريـرة يعلـم بكرويـة           ! مختلفة نظراً لكروية األرض   

  األرض، فهل كان ليروي مثل هذه الروايات؟

ــضاً      كانــت بنــو  :  قــال النبــي : " قــالوعــن أبــي هريــرة أي

  إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل

                                                
  . كتاب الجنائز ١١٧ ص ٢صحيح البخاري ج  ١
   كتاب التفسير باب قوله و هل من مزيد١٧٣ ص ٦صحيح البخاري ج  ٢
  . كتاب التهجد ٦٦ ص ٢صحيح البخاري ج  ٣



١٥٥

واهللا ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إالّ أنّه آدر، فذهب           : وحده، فقالوا 

مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبـة، فخـرج موسـى              

ت بنو إسـرائيل  ثوبى يا حجر، ثوبي يا حجر حتى نظر    : في أثره يقول  

وأخذ ثوبه فطفق بالحجر    : واهللا ما بموسى من بأس    : إلى موسى فقالوا  

واهللا إنّـه لنـدب بـالحجر سـتة أو سـبعة ضـرباً              : فقال أبو هريـرة   . ضرباً

  . ١" بالحجر

ــضاً    ــرة أي ــي هري ــن أب ــول اهللا: "وع ــالإن رس ــودي :  ق   إذا ن

 قـضي  للصالة أدبر الشيطان لـه ضـراط حتـى ال يـسمع التـأذين، فـإذا         

النداء، أقبل حتى إذا ثوب بالصالة ادبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل       

 اذكر كذا، وكذا لما لم يكـن يـذكر  : حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول     

  . ٢" حتى يظل الرجل ال يدري كم صلى

ــال    ــضاً ق ــرة أي ــي هري ــن أب ــي : "وع ــال النب ــل  :  ق ــا رج   بينم

خلقـت للحراثـة،    . لق لهذا لم أخ : راكب على بقرة التفتت إليه فقالت     

  وأخـذ الـذئب شـاة فتبعهـا الراعــي،     . آمنـت بـه وأبـوبكر وعمــر   : قـال 

  : مــن لهــا يــوم الــسبع؟ يــوم ال راعــي لهــا غيــري؟ قــال: فقــال الــذئب

  وما هما يومئذ في: قال أبو سلمة. آمنت به أنا وأبوبكر وعمر

                                                
   كتاب الغسل باب من اغتسل عرياناً وحده ٧٨ ص ١صحيح البخاري ج  ١

  .في خلوة 
  . كتاب األذان باب فضل التأذين ١٥٨ ص ١صحيح البخاري ج  ٢



١٥٦

  . ١ "القوم

ي أكثـر أبـو   والحقيقة أن األحاديث السابقة من اإلسـرائيليات التـ    

هريــرة مــن روايتهــا، وذلــك يرجــع لكثــرة مالزمتــه لكعــب األحبــار  

  .اليهودي الذي تظاهر باعتناقه اإلسالم

ــه     ــرة قولـ ــي هريـ ــن أبـ ــد روي عـ ــة، فقـ ــول الجنـ ــن دخـ   : وعـ

  يــدخل الجنــة مــن أمتــي زمــرة هــي  : يقــول ســمعت رســول اهللا"

سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر، فقـام عكاشـة بـن محـصن      

ادع اهللا لـي يـا رسـول اهللا أن يجعلنـي            : ألسدي يرفع نمرة عليه، قـال     ا

يـا  : اللهم اجعله منهم، ثم قـام رجـل مـن األنـصار، فقـال          : منهم، فقال 

سـبقك  :  فقال رسول اهللا  . رسول اهللا، ادع اهللا لي أن يجعلني منهم       

  . ٢" عكاشة

  :  إذ قـال بينمـا نحـن عنـد النبـي    : "وعن أبي هريرة أيـضاً قـال      

ما أنا نائم، رأيتني في الجنة فـإذا امـرأة تتوضـأ إلـى جانـب قـصر،                  بين

لعمـر بـن الخطـاب، فـذكرت غيرتـه          : لمن هذا القصر؟ فقالوا   : فقلت

  . ٣" أعليك أغار يا رسول اهللا: فبكى عمر وقال. فوليت مدبراً

                                                
   كتاب المزارعة باب استعمال البقر ١٣٦ ص ٣صحيح البخاري ج  ١

  .للحراثة 
  . كتاب اللباس باب البرود و الحبر و الشملة ١٨٩ ص ٧صحيح البخاري ج  ٢
   كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة ١٤٢ ص ٤صحيح البخاري ج  ٣

  .الجنة 



١٥٧

ونختتم روايـات أبـي هريـرة بـبعض الفتـاوى، التـي رويـت عنـه             

لو اطلع في بيتك أحد ولم تـأذن      : "قال أنّه    منسوبة إلى رسول اهللا   

  ، وأمـا    ١"له حذفتـه بحـصاة ففقـأت عينـه مـا كـان عليـك مـن جنـاح                  

ال يمـشي   : " قـال  الفتوى األخـرى عـن أبـي هريـرة أن رسـول اهللا            

  . ٢" أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً، أو ليحفهما جميعاً

  

  :وقفة مع البخاري في صحيحه

قـاء ولـو نظـرة سـريعة علـى صـحيح            لقد أصبح من الضروري إل    

البخاري بوصفه أصح كتب الحديث عند أهل السنة الذين يعتقدون           

بصحة جميـع مـا روي فيـه مـن جهـة، وبوصـفه الحـاوي للكثيـر مـن           

 روايات أبي هريرة وذلك الكم الهائل من الروايات التي تطعـن بعـصمة    

  . وغيرها من جهة أخرى النبي

 ألـف   ٦٠٠مـن   ) صحيحة برأيـه  الـ (فقد أخرج البخاري أحاديثـه      

لــم أخــرج فــي هــذا الكتــاب إالّ : "حـديث، وكمــا روي عنــه إذ قــال 

  . ٣" صحيحاً، وما تركت من الصحيح أكثر

                                                

 كتاب الديات باب من أخذ حقه أو اقتص دون ٨ ص٩ صحيح البخاري ج١

  .السلطان

  . كتاب اللباس باب ال يمشي في نعل واحدة١٩٩ ص٧ صحيح البخاري ج٢

  .٥ ابن حجر في مقدمة شرح الباري على صحيح البخاري ص٣



١٥٨

ومأخــذنا األول علــى الــشيخ البخــاري هــو اعتمــاده علــى عدالــة 

سلسلة رواة الحديث كشرطه الوحيد إلثبات صحة الحديث المروي         

 من معنى األمر الـذي يفـسر وجـود          وبدون النظر إلى متنه وما احتواه     

. االضطراب والفساد والتناقض في كثير من الروايـات التـي أخرجهـا           

فحتى لـو كـان الـراوي عـدالً، فـإن ذلـك ال يمنـع نـسيانه جـزءاً مـن                      

الحديث الذي سمعه فضالً عن احتمالية روايته للحـديث بـالمعنى ال            

 مـن ألفاظـه   بعين اللفظ الذي سمعه األمر الذي يفقد الحـديث جـزءاً         

األصلية والتي يحتمل أن يكون لها معنـى آخـر لـم يتنبـه لـه الـراوي                  

وخصوصاً مع طول سلسلة الرواة التي قد تتضمن في بعـض األحيـان             

  .لسبعة أو ثمانية أفراد

ــصوصاً     ــال وخ ــة الرج ــى عدال ــوف عل ــعوبة الوق وإذا أضــفنا ص

ضح لنـا  المنافقين منهم والذين ال يعلم سرائرهم سوى رب العباد، يتـ        

  .العيب األكبر في منهج البخاري في إخراجه ألحاديثه

  إن بعـض الرجـال الـذي       : "وقد قـال أحمـد أمـين تأكيـداً لـذلك          

روى لهم غير ثقات، وقد ضعف الحفـاظ مـن رجـال البخـاري نحـو             

  . ١" الثمانين

  وفيما يلي مزيد من الروايات التي عدها البخاري صحيحة

                                                
   .٤ رقم ١١٨ ، ص ١١٧ ص ٢ضحي اإلسالم ألحمد أمين ج  ١



١٥٩

 فعن أبي سـعيدالخدري، . لى مر العصور  وألزم بها أهل السنة أنفسهم ع     

  فيتـساقطون حتـى يبقـى      : "... قال بـشأن يـوم الحـساب       أن الرسول 

مـا يحبـسكم وقـد ذهـب     : من كان يعبداهللا من بر أو فاجر، فيقال لهم   

فارقناهم ونحن أحـوج منـا إليـه اليـوم، وانـا سـمعنا              : الناس؟ فيقولون 

: ، وإنما ننتظر ربنا، قـال منادياً ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون      

: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول           

هـل  : فـال يكلمـه إال األنبيـاء، فيقـول        ! أنـت ربنـا؟   : أنا ربكم، فيقولون  

  الــساق، فيكــشف عــن ســاقه، : بيــنكم وبينــه آيــة تعرفونــه؟ فيقولــون

  . ١" فيسجد له كل مؤمن

   كنــا جلوســاً ليلــة مــع النبــي  ":وعــن جريــر بــن عبــداهللا قــال 

إنّكم سترون ربكم كما تـرون      : فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة، فقال      

  . ٢" هذا، ال تضامون في رؤيته

  ويكفـي لـرد الـروايتين األخيـرتين، بمـا أخـرج البخـاري بـسنده         

 يـا أمتـاه هـل رأي محمـد        :   قلـت لعائـشة   : "عن مسروق، قال  

 ممـا قلـت، أيـن أنـت مـن ثـالث مـن        لقـد قـف شـعري    : ربه؟ فقالت 

  .رأى ربه فقد كذبحدثكهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمداً

                                                
  .ب وجوه يومئذ ناضرة  كتاب التوحيد با١٥٨ ص ٩صحيح البخاري ج  ١
 فسبح بحمد ربك وج – كتاب التفسير باب قوله ١٧٣ ص ٦صحيح البخاري ج  ٢

  . باب التوحيد ١٥٦ ص ٩



١٦٠

ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهـو اللطيـف   { ثم قرأت ـ  

وما كان لبشر أن يكلمـه اهللا إالّ وحيـاً أو مـن وراء            { ــ    ١} الخبير

  . ٣ " ٢} حجاب

وجوه يومئذ ناضـرة  { إن قـول اهللا ـ   : "ويقول العالمة العسكري

أي منتظـرة وذلـك مثـل    " ـ أي إلى أمر ربها ناظرة  ٤} إلى ربها ناظرة

 واسأل القرية التـي { " قوله تعالى في حكاية قول أوالد يعقوب ألبيهم       

فـي تلـك اآليـة، وفـي        ) أمر(قد  ". أي واسأل أهل القرية    "٥} كنا فيها 

 يـدل علـى     ، وهكذا تؤول سائر اآليات التي ظاهرها      )أهل(هذه اآلية   

  . ٦" أن اهللا تبارك وتعالى جسم

ومن اإلسرائيليات األخر التـي وجـدت فـي كتـاب البخـاري مـا               

   جــاء حبــر مــن األحبــار إلــى رســول اهللا: "روي عــن عبــداهللا قــال

ــال ــى أصــبع،    : فق ــسماوات عل ــل ال ــا نجــد أن اهللا يجع ــا محمــد، إنّ   ي

ئـق علـى   والشجر على أصبع والماء والثرى على أصـبع، وسـائر الخال    

  حتى بدت نواجذه فضحك النبي. أنا الملك: فيقول. أصبع

                                                
 .١٠٣: االنعام  ١
   .٥١: الشوري  ٢
. كتاب التفسير باب سورة النجم ١٧٥ ص ٦صحيح البخاري ج  ٣
   .٢٢: القيامة  ٤
 .٨٢: يوسف  ٥
  . ٣١ ص ١معالم المدرستين ج  ٦



١٦١

وما قـدروا اهللا حـق      { :  ثم قرأ رسـول اهللا    . تصديقاً لقول الحبر  

  . ٢  ١} قدره

ــر  ــن عمـ ــن ابـ ــالوعـ ــول اهللا: " قـ ــال رسـ ــع : " قـ   إذا طلـ

ــب      ــاب حاج ــرز، وإذا غ ــى تب ــصالة حت ــدعوا ال ــشمس ف ــب ال   حاج

ال تحينــوا بــصالتكم طلــوع الــشمس فــدعوا الــصالة حتــى تغيــب، و

الشمس وال غروبها، فإنّهـا تطلـع بـين قرنـي شـيطان، أو الـشيطان، ال                  

  . ٣" أدري أي ذلك

وأنا ال أدري كيف يمكننا التصديق بمثل هذه الخرافات؟ وهذه          

 ألبي ذر حـين غربـت    قال النبي : "أخرى عن أبي ذر الغفاري قال     

فإنهــا : قــال. لــماهللا ورســوله أع: تــدري أيــن تــذهب؟ قلـت : الـشمس 

تذهب حتى تسجد تحت العـرش فتـستأذن فيـؤذن لهـا، وتوشـك أن               

تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، وتوشك أن تسجد فال يقبـل     

ارجعي من حيث جئت، فتطلع     : وتستأذن فال يؤذن لها فيقال لها     . منها

  والشمس تجري لمستقر لها ذلك{ : فذلك قوله تعالى. من مغربها

                                                
 .٦٧: الزمر  ١
   و ما قدروا اهللا حق – كتاب التفسير باب ١٥٧ ص ٦صحيح البخاري ج  ٢

 .-قدره 
  . كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ١٤٩ ص ٤صحيح البخاري ج  ٣



١٦٢

   ٢ . ١} العليمتقدير العزيز 

إن :  قـال  أمـا علمـت أن النبـي      : "وعن عمر بن الخطاب قال            

وال { :  بـالرغم مـن أن اهللا تعـالى يقـول          ٣" الميت ليعذب ببكاء الحي   

  ؟ ٤} تزر وازرة وزر أخرى

  مـا  :  رجـل فقيـل     ذكـر عنـد النبـي     : "وروي عن عبـداهللا قـال     

  .زال نائماً حتى أصبح ما قام إلى الصالة

  . ٥" بال الشيطان في اذنه: الفق

ــال     ــه ق ــداهللا رفع ــن عب ــابر ب ــن ج ــوا   : "وع ــة وأوك ــروا اآلني   خم

األسقية، وأجيفوا األبواب، واكفتوا صبيانكم عند العشاء، فـإن للجـن           

انتشاراً وخطفة، واطفئـوا المـصابيح عنـد الرقـاد فـإن الفويـسقة ربمـا                

  . ٦" اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت

  قدر من الروايات والتي يوجد غيرها الكثير مماونكتفي بهذا ال

                                                
  .٣٨: يس ١
 كتاب بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر ١٣١ ص٤صحيح البخاري ج ٢

.بحسبان
.ب الجنائز كتا١٠٢ ص٢صحيح البخاري ج ٣
  .١٥: اإلسراء ٤
  . كتاب التهجد٦٦ ص٢صحيح البخاري ج ٥
  . كتاب بدء الخلق١٥٧ ص٤صحيح البخاري ج ٦



١٦٣

يضع عالمة استفهام كبيرة أمام البخاري وصحيحه، وأول مـا يترتـب            

على إثباتنا خطـأ المقولـة الـشائعة بـصحة جميـع مـا أخـرج فـي هـذا             

الصحيح هو عدم صالحية أي حديث فيه ليكون حجة لمجرد إعطاء 

لزمنـا إعـادة النظـر فـي     ولذلك فإنّـه ي . الشيخ البخاري له صفة الصحة 

العقائد التي أخذت بناء علـى بعـض أحاديثـه مثـل إمكانيـة رؤيـة اهللا         

تعالى ووضع قدمـه فـي جهـنم، وعـدم اكتمـال عـصمة النبـي وعـدم           

حفظه جميع القرآن، وفقأ موسى لعين ملـك المـوت وغيرهـا الكثيـر              

الكثير، مما أخذ مكان االعتبار والتصديق بالرغم مما فيها من شبهات   

وخرافات تتخذ مطاعن علـى ديـن اإلسـالم، وهكـذا بالنـسبة لكتـب               

  .الحديث األخرى

ــا اإلســالمي     ــة تاريخن ــا مراجع ــه يلزمن ــضاً، فإنّ ــذلك أي   ونتيجــة ل

وإعادة النظر في كثير مما رواه البخاري وغيره مـن رجـال الحـديث               

ــك     ــع وجــود تل ــذا أو ذاك، وخــصوصاً م ــصحابي ه ــة ال حــول مكان

بينهم والتي ال زالت آثارها واضـحة أليامنـا         المنازعات التي حصلت    

  .هذه بوجود مذاهب مختلفة فرقت المسلمين وأضعفتهم
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١٦٥

  

  

  الفصل الخامس
  
  

  الزواج المؤقت              
  

ــزواج المتعــة وهــو    ــا يعــرف ب ــزوج المــرأة نفــسها  "وهــو م   أن ت

ائط الصحة للرجل بمهر معلوم إلى أجل مسمى بعقد نكاح جامع لشر  

الشرعية، صيغته بأن تقول المرأة للرجل بعد االتفاق والتراضـي علـى            

 زوجتك نفسي بمهر قدره ـ كذا ـ إلى ـ األجـل المعلـوم     "المهر واألجل 

فيكـون جـواب الرجـل علـى     " حيث تسمي مدة معينة علـى الـضبط ـ   

 ، وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقـود، وبتمـام           )قبلت: (الفور

وط العقد، تصبح المرأة زوجـة للرجـل، والرجـل زوجـاً لهـا إلـى            شر

منتهى المدة المعينة في العقد، ولهما أن يجدداه إلى فتـرة أخـرى أو              

حتى إلى أبد العمر إذا شاءا، ويجب على الزوجة أن تعتد بعد انقضاء 

 إذا كانت ممن تحيض، وإالّ فبخمـسة وأربعـين        ) حيضتين(المدة بقرءين   

  . ١" لمتعة ذكراً أو انثى يلحق بأبيهيوماً، وولد ا

                                                
   .٦٣ص : الفصول المهمة اإلمام شرف الدين  ١



١٦٦

وهذا النـوع مـن الـزواج ممـا يـشنَّع بـه علـى الـشيعة العتقـادهم                   

من أين جاء الشيعة بتشريع هذا النوع مـن         : بجوازه، ولكن السؤال هنا   

الزواج؟ وهل هذا النوع من التشريع ممـا يجتهـد بتحليلـه وتحريمـه؟           

 ة المطهـرة؟ ولإلجابـة علـى   وما هي أدلّة ذلك من الكتاب الكريم والسن       

  :كل ذلك نقول

               جميع المسلمين علـى اخـتالف مـذاهبهم يجمعـون علـى أن إن  

 هذا النوع من الزواج مما شرع في صدر اإلسالم، وقد أخـرج البخـاري          

  :بالرواية عن ابن عباس قوله

أال نختـصي؟  : ، ولـيس معنـا نـساء فقلنـا     كنا نغزو مـع النبـي    "

  بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قـرأ ـ  فنهانا عن ذلك، فرخص لنا

  . ٢ " ١}  يا أيها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل اهللا لكم{ 

فما استمتعتم به مـنهن فـآتوهن أجـورهن    { : وقد نزلت اآليـة  

  . ٣} فريضة

في هذا النوع من الزواج، حيث ذكر معظم مفـسري أهـل الـسنة              

   هو نكاح المتعة، وكان ابنأن االستمتاع المقصود في هذه اآلية

                                                
 .٨٧: المائدة  ١
يا أيها الذين آمنوا ال  (– كتاب التفسير باب قوله ٦٦ ص ٦صحيح البخاري ج  ٢

)لكم تحرموا طيبات ما أحل اهللا 
   .٢٤: النساء  ٣



١٦٧

فمـا  : "عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير يقرأون هذه اآلية هكـذا     

، وقـد ذكـر      ١" استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجـورهن        

  :ابن كثير في تفسيره موضحاً ذلك

ومن البعيد أن يـؤمن هـؤالء بتحريـف القـرآن، فالبـد أن يـراد                "

 ولكن الطوائف اإلسالمية اختلفت بـشأن       ،..."بذلك التفسير ال القراءة   

هـل حـرم    : دوام حلية هذا النوع من النكاح وأصبحت المعـضلة هـي          

  نكاح المتعة أم بقي على حله؟

قـد   فالحديث التالي يثبت بما ال يقبـل أي شـك أن الرسـول            

  :مات دون أن ينهى عن نكاح المتعة

  اهـا  نزلـت آيـة المتعـة فـي كتـاب اهللا ففعلن           : " قال  عن عمران 

 ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينـه عنهـا حتـى مـات،               مع رسول اهللا  

  . ٢ "قال رجل برأيه ما شاء

حيث تشير الرواية أعاله إلى أن رجالً قد اجتهد برأيـه فـي هـذا               

الزواج، ومن صحيح البخاري أيـضاً وتحـت بـاب التمتـع علـى عهـد         

  :يلي، جاءت نفس الرواية السابقة ولكن مقطوعة كما  رسول اهللا

                                                
 ، قراء ١٧٩ ص ٩ ، صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤٨٦ ص ١تفسير اين كثير ج  ١

  .اين مسعود 
. كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلي الحج ٣٣ ص ٦صحيح البخاري ج  ٢



١٦٨

   ونـــزل تمتعنـــا علـــى عهـــد رســـول اهللا: " عـــن عمـــران

  . ١" القرآن، وقال رجل برأيه ما شاء

وقــد جــاء فــي شــرح البــاري علــى صــحيح البخــاري أن الرجــل 

وتأكيـداً لـذلك مـا    .   ٢المقصود هنا هو الخليفة عمر بن الخطاب      

  :يرويه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي نضرة قال

ابن عباس وابن الزبير : بداهللا فأتاه آت فقالكنت عند جابر بن ع  "

ــين، فقــال جــابر  ــم  فعلناهمــا مــع رســول اهللا: اختلفــا فــي المتعت   ث

  . ٣ "نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما

  :وفي صحيح مسلم أيضاً باإلسناد إلى عطاء قال

قدم جابر بن عبداهللا معتمراً فجئناه فـي منزلـه فـسأله القـوم عـن                "

 نعم، استمتعنا على عهد رسـول اهللا      : لمتعة فقال أشياء، ثم ذكروا ا   

  . ٤" وأبي بكر وعمر

  

                                                
  . كتاب الحج١٧٦ ص٢صحيح البخاري ج ١
  لى صحيح ، شرح النووي ع٣٣٩ ص٣فتح الباري على صحيح البخاري ج ٢

  .٢٠٥ ص٨مسلم ج
 ٩ كتاب النكاح باب المتعة بشرح النووي ج١٧ ح١٠٢٣ ص٢صحيح مسلم ج ٣

  .١٨٤ص
 ٩ كتاب النكاح باب المتعة بشرح النووي ج١٥ ح١٠٢٣ ص٢صحيح مسلم ج ٤

  .١٨٣ص



١٦٩

  وأخرج أيضاً مسلم في صحيحه باإلسـناد إلـى جـابر بـن عبـداهللا              

  :أنّه قال

كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق األيـام علـى عهـد رسـول              "

  . ١" وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث اهللا

 حريـث هـذا هـي أن امـرأة فقيـرة طرقـت بابـه            وقصة عمـرو بـن    

متوسلة إليه بأن يعطيها طعاماً تـسد رمقهـا بـه، فـأبى ذلـك الرجـل أن                 

يعطيها شـيئاً إال إذا أعطتـه نفـسها زاعمـاً أن ذلـك هـو نكـاح المتعـة،           

وعندما قبلت المرأة هذا الشرط مكرهة وعلـم الخليفـة عمـر بـذلك،               

 ا التحريم، بل قرر رجم كـل مـن   غضب غضباً شديداً، مما دفعه إلى هذ      

 يمارس هذا النكاح، كما يظهر ذلك من الرواية التي أخرجها مسلم في           

  :صحيحه باإلسناد إلى أبي نضرة قال

كان ابـن عبـاس يـأمر بالمتعـة، وكـان ابـن الزبيـر ينهـى عنهـا،                   " 

:  فلما قام عمر قال تمتّعنا مع رسول اهللا: فذكرت ذلك لجابر فقال

سوله بما شاء، فأتموا الحج والعمرة، وابتّوا نكـاح هـذه   إن اهللا يحل لر 

  . ٢" النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إالّ رجمته بالحجارة

                                                

 ٩ كتاب النكاح باب المتعة بشرح النووي ج ١٦ ح ١٠٢٣ ص ٢صحيح مسلم ج  ١

   .١٨٣ص 

 كتاب الحـج بـاب مـذاهب العلمـاء فـي تحلـل           ١٤٥ح ٨٨٥ ص ٢ صحيح مسلم ج   ٢

  .١٦٨ ص٨المعتمر المتمتع، شرح النووي ج



١٧٠

ومن صحيح الترمذي عن عبداهللا بن عمرو وقد سـأله رجـل مـن            

إن أبـاك قـد نهـى    : هي حـالل، فقـال  : أهل الشام عن متعة الحج فقال  

إن كان أبي ينهى عنها وصـنعها رسـول         أرأيت  : "عنها، فقال ابن عمر   

  . ١" ، تترك السنة وتتبع قول أبي اهللا

 برأيه أن آية المتعة لم وقد اشتهر حبر األمة عبداهللا بن عباس     

تنسخ، كما يورد ذلك الزمخشري في تفسيره الكشاف، حيـث ينقـل            

 وفي صحيح البخـاري مـا     . عن ابن عباس أن آية المتعة من المحكمات       

  :أيضاً، فعن أبي جمرة قاليؤكد ذلك 

: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى          "

إنّما ذلك فـي الحـال الـشديد، وفـي النـساء قلـة أو نحـوه، فقـال ابـن                     

٢" نعم: عباس
 .  

ــى     ــسيريهما باإلســناد إل ــي تف ــي ف ــي والثعلب ــد أخــرج الطبران وق

 ٣"  إالّ شـقي  لوال أن نهى عمر عن المتعـة مـا زنـى          : " أنّه قال  ×علي

  .أي قليل

وبالرغم من وضوح كل تلك األدلة وضوح الشمس في رابعـة           ( 

  النهار بشأن دوام حلية زواج المتعة، فإن الذي عليه غالبية جمهور

                                                
  .٨٢٤ ح١٨٥ ص٣ صحيح الترمذي ج١
  . كتاب النكاح١٦ ص٧ صحيح البخاري ج٢
  . ، تفسير الثعلبي ٩ ص ٥تفسير الطبراني ج  ٣



١٧١

أهل السنة اليـوم عكـس ذلـك، وإن اآليـة الخاصـة فـي هـذا النكـاح                   

ية يزعمون أنّها نسخت، وقد اختلفوا في الناسخ، فمنهم من قال بأنّه آ  

من الكتاب، ومنهم من قال أن الناسخ روايات من الـسنة، ونـرد كـال               

  الــرأيين باألحاديــث الــسابقة القطعيــة الثبــوت والتــي دلــت علــى أن

 مات دون أن ينهى عن المتعة، وأما من قال بأن الناسـخ               الرسول

والذين هم لفروجهم حافظون إالّ علـى       { : هو آية من الكتاب هـي     

، وايـة المتعـة     "مكية"، وهذه اآلية     ١} ت أيمانهم أزواجهم أو ما ملك   

ــة" ــة  " مدني ــشريع زواج المتع ــم ت ــدني"أو حك ــسخ  " م ــسابق ال ين وال

  .الالحق

  ،وأما من قال بأن الناسـخ كـان الـسنة المرويـة عـن الرسـول               

فإن األحاديث التي يزعمون بأنها ناسخة، تتناقض مع بعـضها الـبعض          

 وآخر في أوطـاس وثالـث يـوم         فمنهم من قال إنّها نسخت في خيبر،      

فتح مكة، ورابع في غزوة تبوك، وخامس في عمرة القضاء وسـادس            

 في حجة الوداع، وما اضطراب تلك الروايات وتناقـضها إالّ دلـيالً علـى     

 عدم صحتها، هذا باإلضافة إلى أن تلك الروايات ال تخـرج عـن كونهـا      

صّ عليـه   من أخبار اآلحاد التي ال تصلح أن تكـون ناسـخة لحكـم نـ              

القرآن وثبـت تـشريعه بإجمـاع المـسلمين، ألن النـسخ ال يقـع بخبـر                 

  وما{ : اآلحاد إجماعاً، واآلية التنسخها إالّ آية بدليل قوله تعالى

                                                
  .٥: المؤمنون ١



١٧٢

  . ١} ننسخ من آية أو نُنسها نأت بخير منها أو مثلها

ولذلك فإنّه مع وجود كل تلك النصوص الصريحة والتـي تثبـت        

 عنهـا، وبقـاء حلهـا حتـى         دم نهي النبي  مشروعية نكاح المتعة وع   

نهى الخليفة عمر عنها زمن خالفته، فإننا ال نجد حالً لهذه العقدة إالّ             

أن الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها ـ بنظره ـ للمسلمين في 

زمانه وأيامه، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعـاً مـدنياً ال دينيـاً       

 أجلّ مقاماً وأسمى إسـالماً  ن الخليفة عمر لمصلحة زمنية، حيث أ   

 من أن يحرم ما أحلّ اهللا أو أن يدخل في الدين ما ليس من الدين وهـو     

يعلم أن حالل محمد حالل إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى         

يوم القيامة، فالبد أن يكـون مـراده المنـع الزمنـي والتحـريم المـدني                

شأن نكاح المتعة لـيس األول مـن نوعـه،          الالديني، وموقفه المتشدد ب   

 فقدعرف عنه الشدة والخشونة في عامة أموره ويجتهد في ذلـك مبتغيـاً            

  . ٢) المصلحة العليا ـ بنظره ـ لإلسالم وإقامة الشرائع

ومن األمثلة على اجتهاد عمر في بعض األحكام وتشدده فيها هو 

ــة رمــضان    ــؤدوا نافل ــر المــسلمين أن ي ــدما أم ــسمى (عن ــا ي ــصالة م ب

  جماعة بعد أن كانت تؤدى فرادى على عهدي رسول) التراويح

                                                
.١٠٦:  البقرة١
  : مة محمد آل كاشف الغطاء بتصرف عن كتاب أصل الشيعة و أصولها للعال ٢

   .١٠١ص 



١٧٣

: ، وقد أخرج البخاري بـسنده إلـى أبـي هريـرة             وأبي بكر  اهللا

من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له مـا تقـدم           :  قال إن الرسول "

   والنـاس علـى ذلـك،       فتـوفي رسـول اهللا    : قال ابن شهاب  . من ذنبه 

 في خالفة أبي بكر وصـدر مـن خالفـة عمـر     ثم كان األمر على ذلك  

 ليلــة فــي خرجــت مــع عمــر بــن الخطــاب: قــال.رضـي اهللا عنهمــا 

رمــضان إلــى المــسجد، فــإذا النــاس أوزاع متفرقــون، يــصلي الرجــل 

إني أرى لو   : فقال عمر . لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط     

 جمعت هؤالء على قارىء واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهـم علـى            

أبي بن كعب، ثم خرجت معـه ليلـة أخـرى والنـاس يـصلون بـصالة                 

نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي : قال عمر; قارئهم 

  . ١" يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله 

بزيادة عدد ركعاتهـا    ) التراويح(وقد اجتهد أيضاً في تلك النافلة       

يزيـد فـي     ما كان رسـول اهللا    : "لتقا إلى عشرين، فعن عائشة   

  . ٢" رمضان وال في غيره على إحدى عشرة ركعة

ــض        ــده بع ــن بع ــر، وم ــة عم ــرين للخليف ــض المعاص ــن بع ولك

  المحدثين البسطاء، لما غفلوا عن معرفة سر نهي الخليفة عن زواج

                                                
  . كتاب صالة التراويح بابا فضل من قام رمضان ٥٨ ص ٣صحيح البخاري ج  ١
  . كتاب التهجد ٦٧ ص ٢صحيح البخاري ج  ٢



١٧٤

المتعة استكبروا منه أن يحرم مـا أحـلّ اهللا، واضـطروا إلـى اسـتخراج       

 بعد اإلباحة   جدوا سوى دعوى النسخ من النبي     مبرر لذلك، فلم ي   

  .فارتبكوا ذلك اإلرتباك واضطربت كلماتهم ذلك اإلضطراب

وانظر في الرواية التالية لترى مدى اإلضطراب واإلرتبـاك الـذي           

 ، حيث أخـرج   ×نتحدث عنه، واألدهى أن واضعيها نسبوها إلى علي       

س ال يـرى    إن ابـن عبـا    :  قيـل لـه    أن عليـاً  : "البخاري في صـحيحه   

 نهـى عنهـايوم خيبـر وعـن         إن رسول اهللا  : بمتعة النساء بأساً، فقال   

ــسية، وقــال بعــض النــاس  ان احتــال حتــى تمتــع، : لحــوم الحمــر األن

، فلـو    ١" النكـاح جـائز، والـشرط باطـل       : فالنكاح فاسد، وقال بعضهم   

فهم هؤالء علة نهي الخليفـة عنهـا ألغنـاهم عـن كـل ذلـك التكلـف               

  .واإلرتباك

ــة    كــان  ــا الديني ــة مــن وجهته ــي زواج المتع ــا ســبق النظــر ف فيم

  أما النظر فيهـا مـن الناحيـة األخالقيـة واإلجتماعيـة، فقـد              . والتاريخية

جاء تشريعها رحمة للبشر ورخصة للكثيرين السـيما المـسافرين فـي            

طلب علم أو تجارة أو جهاد أو مرابطة ثغر، ومع امتناع الزواج الدائم   

تبعات واللوازم والتي ال تتمشى مع حالة المـسافرين         لما له غالباً من ال    

وخصوصاً وهم في ريعان الـشباب وتـأجج سـعير الـشهوة، وهـم فـي          

  إما الصبر ومجاهدة النفس الموجب للمشقة التي: ذلك أمام خيارين

                                                
  . كتاب االكراه باب الحيلة في النكاح ٣١ ص ٩صحيح البخاري ج  ١



١٧٥

تؤدي إلى أمراض مزمنة وعلل نفسية مهلكة وغير ذلك من األضـرار            

ي الزنــا الــذي مــأل الــدنيا وإمــا الوقــوع فــ. التــي ال تخفــى علــى أحــد

  .بالمفاسد واألضرار

وهذه األسباب هي نفسها التي دفعـت بأحـد الوعـاظ الخليجيـين      

 ويدعى الشيخ أحمد القطان بأن يفتي للطلبة العرب في الفليبـين بجـواز            

، "زواج بنية الطـالق "ممارسة نكاح مؤقت ولكن بإسم مختلف سماه      

 الطـالق ودون أن يعلـم   وشرط هذا النكاح أن يضمر الزوج في نفسه     

أحداً بهذه النية، أي إنّه نكاح مؤقت في نية الزوج ودائم حسب علم             

ونية الزوجة، حيث يقوم الزوج بطالق زوجته عنـد انتهاءالمـدة التـي            

  .أضمرها في نفسه

وبالرغم من اعتراف مبتدعي هذا النوع من الـزواج بأنّـه يتـضمن        

 دم وجود أي دليـل عليـه      الكذب على الزوجة وخداعها، وبالرغم من ع      

من الكتاب أو السنة النبوية فـإنهم يبـررون تـشريعهم لـه بـالقول بـأن            

  !ضرره على كل حال يبقى أخف وطأة من مفاسد الزنا

  وقد أفتـى شـيخنا الـسالف الـذكر بهـذا بعـد أن سـئل عـن رأيـه                    

بنكاح المتعة وفتوى ابن عباس بجوازه، حيث كان جوابه بحرمة هذا           

لـو  : "ن عباس قد اخطـأ بتلـك الفتـوى، وأضـاف معلقـاً            النكاح وأن اب  

  "!!تتبعنا زلة العلماء لتزندقنا

  على رأي القطان" الزواج بنية الطالق"وهكذا أصبحت بدعة 



١٧٦

ــسنة     ــاب وال ــي الكت ــه ف ــذي جــاء حل ــة ال ــديالً عــن نكــاح المتع { ب

 وال حـول وال قـوة إالّ   ١} أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيـر     

  .باهللا

  

  : الحجمتعة

 وأمـر بهـا مـصداقاً       وأما متعة الحـج فقـد عملهـا رسـول اهللا          ( 

ذلك لمن لـم يكـن      ... فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج    { : لقوله تعـالى  

والمقصود بذلك هو االعتمار في .  ٢ }أهله حاضري المسجد الحرام

أشهر الحج قبل الحج، وهو فرض على من لـم يكـن أهلـه حاضـري               

أي :  عنه التمتع بـالحج لمـا فيـه مـن المتعـة            وقد قيل . المسجد الحرام 

اللذة بإباحة محظورات االحرام في المدة المتخللة بـين اإلحـرامين ـ    

 وهذا مـا كرهـه الخليفـة عمـر أيـضاً      ٣ )إحرام للعمرة وإحرام للحج ـ 

 مـات دون أن ينهـى عنهـا، فقـد     ونهى عنه بالرغم من أن الرسول   

  :لمسيب قالأخرج البخاري باإلسناد إلى سعيد بن ا

ــي      " ــسفان ف ــا بع ــا وهم ــي اهللا عنهم ــان رض ــي وعثم ــف عل   اختل

   فلماما تريد إالّ أن تنهى عن أمر فعله النبي: المتعة، فقال علي

                                                
.٦١:  البقرة١
.١٩٦:  البقرة٢
.لدين الفصول المهمة لإلمام شرف ا ٣



١٧٧

  . ١" رأى ذلك علي أهلّ بهما جميعاً

وانظر في الحديث التالي الـذي أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه              

 لنبيوالذي يظهر بوضوح أنه كان هناك من يجتهد في نصوص ا          

  :الصريحة فعن الحكم قال

  شــهدت عثمــان وعلــي رضــي اهللا عنهمــا، وعثمــان ينهــى عــن   "

لبيــك بعمــرة : فلمــا رأى علــي أهــلّ بهمــا. المتعــة وأن يجمــع بينهمــا

  . ٢"  لقول أحدما كنت ألدع سنة النبي: وحجة، وقال

 فـي قولـه أعـاله هـو عمـر بـن             ×والرجل الذي أشار إليه علي    

  ذلك في مواضع سابقة، وأما عذر عثمان فـي رأيـه          كما بينّا  الخطاب

ذلك هو أنّه عندما أخذت البيعة له كخليفة، اشترط عليه عبدالرحمن           

بن عوف بأمر من الخليفة عمر قبل موته أن يعمـل بكتـاب اهللا وسـنة                

فالنهي عن المتعتين كان يعتبر مـن ضـمن سـيرة       . نبيه وسيرة الشيخين  

 أن يحيــد عنهــا، وإالّ لمــا كانــت الــشيخين الــذي ال يــستطيع عثمــان

وقـد تـواتر عـن      . الخالفة لتؤول إليه لو لـم يبـايع علـى ذلـك الـشرط             

 وأنـا  متعتـان كانتـا علـى عهـد رسـول اهللا        : " قولـه  الخليفة عمر 

  .، ويقصد بذلك متعتي النساء والحج ٣" أنهى عنهما

                                                
  . كتاب الحج١٧٦ ص٢صحيح البخاري ج ١
  . كتاب الحج١٧٥ ص٢صحيح البخاري ج ٢
  .١٦٧ ص٥التفسير الكبير للرازي ج ٣



١٧٨

وكالم الخليفة عمر هذا يظهر بأن التـصرف فـي حكمهمـا، إنّمـا      

ــه ال  ــو من ــد    ه ــى عه ــا عل ــين كانت ــث روى أن المتعت ــواه، حي ــن س  م

عنهما، بل أسند النهي عنهمـا إلـى نفـسه           ، ولم يرو نهيه   النبي

  ".وأنا أنهى عنهما: "...بقوله

  :ورحم اهللا من قال بشأن قول الخليفة عمر السابق

  ".قبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه"

ية وبعيـداً  والحقيقة أن من يتـصفح تأريخنـا اإلسـالمي بموضـوع          

وإضـافة إلـى    (عن التعصب، فإنّه سيجد الكثير من األحكام األخـرى          

 وبـالرغم مـن   مما هو من اجتهاد الخليفة عمر) المتعتين والتراويح 

إالّ أن أهـل الـسنة   . وجود ما يعارضها من نصوص ثابتـة للرسـول    

قد تقبلـوا هـذه اإلجتهـادات عبـر األجيـال ظنّـاً مـنهم أنّهـا مـن صـنع                

  !! الرسول

  

  

  

  

  

  



١٧٩

  

  

  الفصل السادس
  
  

 
  

تتفق جميع الفرق اإلسالمية على ظهور رجـل فـي آخـر الزمـان              

يمأل الدنيا بالقسط والعدل، ويقيم دولة الحـق لتـشمل جميـع أرجـاء              

 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الـذكر { : المعمورة مصداقاً لقوله تعـالى  

ونريـد أن   { :  وقولـه تعـالى    ١ }دي الـصالحون  أن األرض يرثها عبا   

نمن على الذين استضعفوا في األرض ونجعلهـم أئمـة ونجعلهـم            

ويــأبى اهللا إالّ أن يــتم نــوره ولــو كــره { :  وكــذلك٢ }الــوارثين

  . ٣} ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون... الكافرون

تـه   أن هذا الرجل المنتظر هو مـن أهـل بي          وقد بين المصطفى  

  ال تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي: "بقوله

                                                
 .١٠٥: االنبياء  ١
 .٥: القصص  ٢
   .٣٣ – ٣٢: التوبة  ٣



١٨٠

  . ١" يواطىء اسمه اسمي

ال تقـوم الـساعة     : " وعن أبـي سـعيد الخـدري، قـال الرسـول          

حتى تمأل األرض ظلماً وجوراً وعدواناً ثم يخرج من أهل بيتـي مـن              

  . ٢" يمألها قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وعدواناً

  لـو لـم يبـق مـن الـدنيا إالّ           : " ل الرسـول  وعن أبي هريـرة، قـا     

يوم لطوله اهللا عزَّوجلّ حتى يملك رجل من أهل بيتـي، يملـك جبـل               

  . ٣" الديلم والقسطنطينية

  المهـدي مـن عترتـي مـن        : " وعن أم سـلمة، قـال رسـول اهللا        

  ".ولد فاطمة

 الـذي سـيظهر فـي آخـر         × أن عيـسى   وقد أخبـر الرسـول    

ــال  الزمـــان أيـــضاً سيـــصلي وراء ا ــرة، قـ ــن أبـــي هريـ   لمهـــدي، فعـ

  . ٤" كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم: "الرسول

تـواترت األخبـار بـأن      : "وقال الحافظ في شرح صحيح البخـاري      

  . ٥" المهدي من هذه األمة وأن عيسى بن مريم سينزل ويصلي خلفه

                                                
 ٤٢٨٢ ح ١٠٧ ص ٤ ، سنن أبي داود ج ٢٢٣٠ ح ٥٠٥ ص ٤صحيح التزمذي ج  ١

 .٣٧٧ و ٣٧٦ ص ١، مسند أحمد ج 
   .٣٦ ص ٣ ، مسند أحمد ج ٥٧٧ ص ٤مستدرك الصحيحين ج  ٢
  . ، باب الجهاد ٢٧٧٩ ح ٩٢٨ ص ٢سنن ابن ماجة ج  ٣
  . باب نزول عيسي بن مريم ٢٤٤ ح ١٣٧ ص ١صحيح مسلم ج  ٤
   .٣٨٥ ص ٦فتح الباري ج  ٥



١٨١

وقد أصدر المجمع الفقهي فـي رابطـة العـالم اإلسـالمي الفتـوى       

  :١٩٧٦ أيار ٣١لتالية بشأن المهدي المنتظر والمؤرخة في ا

 هو محمـد بـن عبـداهللا الحـسني العلـوي الفـاطمي            ×المهدي"

المهدي الموعود المنتظر، موعد خروجه في آخر الزمـان، وهـو مـن             

عالمات الساعة الكبرى يخرج من المغرب ويبايع له في الحجاز فـي      

 الكعبـة المـشرفة والحجـر    مكة المكرمة بين الركن والمقام بين بـاب      

  .األسود الملتزم

ويظهــر عنــد فــساد الزمــان وانتــشار الكفــر وظلــم النــاس ويمــأل  

األرض عدالً وقـسطاً كمـا ملئـت جـوراً وظلمـاً، يحكـم العـالم كلـه                  

  .ويخضع له الرقاب باإلقناع تارة وبالحرب أخرى

 مـن بعـده فيقتـل       ×وسيملك األرض سبع سنين وينزل عيـسى      

  .  معه فيـساعده علـى قتلـه ببـاب لـد بـأرض فلـسطين               الدجال أو ينزل  

 وهو آخر الخلفاء الراشدين اإلثني عشر الذين أخبر عـنهم النبـي          

  ....في الصحاح

وإن اإلعتقاد بخروج المهدي واجب وإنّه من عقائد أهـل الـسنة            

  . ١" والجماعة وال ينكره إال جاهل بالسنة ومبتدع في العقيدة

قون مع الشيعة بأن اإلمام المهـدي هـو         وهكذا فإن أهل السنة يتف    

   في أحاديثآخر الخلفاء اإلثني عشر الذين بشر بهم الرسول

                                                
   .٢٩ص : موامرة المتاجرين بالدين  ١



١٨٢

كثيرة، ويتفق الفريقان كذلك حول معظم النقـاط األخـرى المتعلقـة             

  :وأما أهم اإلختالفات بينهما بشأنه فهي. باإلمام المنتظر

د فـي    سـيول  ×يعتقد معظم أهل السنة أن اإلمام المهدي      :األول

 هــ ألبيـه اإلمـام       ٢٥٥آخر الزمان بينما يعتقد الشيعةُ بأنّه ولد في عـام           

الحسن العسكري وهو حادي عشر أئمة أهل البيت، ولكن اهللا تعـالى            

غيبه عـن العيـون لحكمـة رآهـا، وال يـزال حيـاً وسـيظهره فـي آخـر                    

  .الزمان

  يعتقد أهل السنة كما فـي الفتـوى أعـاله أن المهـدي هـو       : الثاني

  وأن اسم أبيه هو عبداهللا استناداً إلى روايـة عنـدهم           ×من ولد الحسن  

بينمـا يعتقـد الـشيعة أن       " يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي        "....

 وقـد ولـد ألبيـه الحـسن         ×المهدي ينحدر نسله من اإلمام الحسين     

يــواطىء اســمه : "... العــسكري، وأن الروايــة األخيــرة هــذه يروونهــا 

الحـسن   إشـارة إلـى حفيـد الرسـول       " يه اسـم ابنـي    اسمي واسم أب  

  .× السبط 

وحاول بعض الكتاب من أهل السنة التشنيع والطعـن فـي الـشيعة         

إلعتقادهم بوالدة اإلمام المنتظر وتـسلمه مقاليـد اإلمامـة وعنـده مـن              

 ويرجع هذا التشنيع في المقام األول إلى التعـصب لمـا          .  سنوات ٥العمر  

 ما يخالف اعتقادهم أو مـا ألفـوه أو ورثـوه    هم عليه من اعتقاد، فكل   

. فإنهم يحكمون في الحال ببطالنه دون النظر إلى ما احتج به غيـرهم            

  :ورداً على ذلك نقول



١٨٣

إن هناك كثير من علماء أهل السنة يعتقـدون بـأن المهـدي             : أوالً

هو محمد بن الحـسن العـسكري وأنّـه ال يـزال حيـاً حتـى يظهـره اهللا              

ومـن هـؤالء    . يقوله الشيعة اإلماميـة اإلثنـي عـشرية       موافقين بذلك ما    

  :العلماء

  . ـ محي الدين ابن العربي في فتوحاته المكية١

  . ـ سبط ابن الجوزي في كتاب تذكرة الخواص٢

  . ـ عبدالوهاب الشعراني في كتابه عقائد األكابر٣

  . ـ ابن الخشاب في كتابه تواريخ مواليد األئمة ووفياتهم٤

  .ري الحنفي في كتابه فصل الخطاب ـ محمد البخا٥

  . ـ أحمد بن إبراهيم البالذري في كتابه الحديث المتسلسل٦

  . ـ ابن الصباغ المالكي في كتابه الفصول المهمة٧

  . ـ العارف عبدالرحمن في كتابه مرآة األسرار٨

 ـ كمال الدين بن طلحة في كتابه مطالب الـسؤول فـي مناقـب     ٩

  .الرسول

  . ١وغيرهم . نفي في كتابه ينابيع المودة ـ القندوزي الح١٠

  ال يوجد أي دليل شرعي يثبت عكس ذلك، وغيبة: ثانياً

                                                
 للعالمة الدكتور محمد ألكون مع الصادقين" أخذت هذه المصادر من كتاب  ١

   " .١٩٦التبجاني ص 



١٨٤

اإلمام المنتظر لها مـا يـشابهها الكثيـر مـن المعجـزات التـي أخبـر بهـا           

فلبث  { سنة يـدعوهم     ٩٥٠ لبث في قومه     ×القرآن الكريم، فنوح  

ذلـك،   وقـد عـاش بـالطبع أطـول مـن          ١} فيهم ألف سنة إالّ خمسين    

ــالى  ٣٠٩ولبــث أهــل الكهــف   ــع اهللا تع ــائمون، ورف  ســنوات وهــم ن

 إليه ونجاه من القتل وسيعيده إلى الدنيا فـي آخـر الزمـان              ×عيسى

  . ال يزال حياً غائباً عن العيون×أيضاً، والخضر

 عند تسلمه اإلمامة بعد وفـاة       ×وأما بالنسبة لصغر سن المهدي    

، فـإن هنـاك   ^ البيـت  أبيه الحسن العسكري حادي عشر أئمة أهـل       

 نبيـاً × معجزات تماثلها بل وأكبر منها، فقد جعل اهللا عيسى بن مـريم          

كيف نكلم من كان    : قالوا* فأشارت إليه   { : وهو في المهد رضـيعاً    

،  ٢} إنّي عبداهللا آتاني الكتاب وجعلنـي نبيـاً  : في المهد صبياً؟ قال  

  يحيى خـذ يا { وهو صبياً ×وأعطى اهللا تعالى كذلك الحكم ليحيى   

  . ٣ }الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً

وإذا قيل بأن هذه المعجـزات كانـت لألنبيـاء، فنقـول بأنّـه لـيس                

ــاة       ــد وف ــزات بع ــف المعج ــى توق ــشير إل ــرعي ي ــل ش ــاك أي دلي هن

، والمعجزات ليست لألنبياء فقط، فأهل الكهف لم يكونـوا          النبي

   أمد في عمره حتىفإن اهللا قد" إبليس"أنبياء، وحتى سيد الشياطين 

                                                
  .١٤: العنكبوت  ١
 .٣٠ – ٢٩: مريم  ٢
   .١٢: مريم  ٣
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ومن ناحية أخرى، فإن الـذين يعترضـون علـى اإلعتقـاد            . قيام الساعة 

ــه      ــه وحقيقت ــم بمقام ــضاً لجهله ــع أي ــو راج ــر فه ــام المنتظ ــة اإلم بغيب

 الذي جعلـه اهللا نبيـاً وهـو فـي      ×سيكون إماماً لعيسى  ×فالمهدي

 هو  المهد رضيعاً، وهكذا فإنه لو علم أهل السنة وتيقنوا بأن اهللا تعالى           

ــوا خلفــاء     ــار األئمــة اإلثنــي عــشر مــن أهــل البيــت ليكون الــذي اخت

   وحفظة للرسالة المحمديـة، فـإن اسـتغرابهم بمـا أحاطـه             للرسول

اهللا من عناية بخاتم هؤالء األئمة ـ حتى يظهره ويـتم علـى يـده نـصر      

 .الحق المبين وإظهاره على الدين كله ـ سيزول ولن يكون لـه أي مبـرر   

لسنة ال يستغربون لما أخذوه من طريقهم أو من كل مـا           فأغلبية أهل ا  

 ينسجم مع مذهبهم بل يضعونه محل القبول والتسليم، وهذا لـيس فقـط      

بشأن تلك المعجزات التي ورد ذكرها فـي القـرآن الكـريم والتـي ال             

يــستطيع أحــد بــالطبع أن يثيــر أي شــبهة حولهــا، وإنّمــا يــشمل هــذا  

حي البخـاري ومـسلم، فكمـا       اإلعتبار مـا أخـذوه مـن روايـات صـحي          

يروون مثالً نزول اهللا إلى السماء الدنيا آخر الليـل وكـشفه عـن سـاقه        

 ، أو احتمال سـهو النبـي   )والعياذ باهللا (ووضع قدمه في جهنم يوم القيامة       

لعـين  × ووقوعه تحت تأثير السحر ونسيانه للقـرآن أو فقـأ موسـى           

ة بكاملهـا، أو    ملك الموت، ورجحان إيمان أبي بكر على إيمان األمـ         

" سـارية "اختراق رؤية عمر لآلفاق آالف األميال والتي عرفـت قـصة            

 أو" لو كان نبي بعـدي لكـان عمـر    "المشهورة عند أهل السنة، أو قولهم       

   قولهم بأن المالئكة تستحي من عثمان وإلى غير ذلك الكثير الكثير من



١٨٦

لعلـل  الحكايات التي يتقبلها غالبيتهم كما هـي وبـالرغم مـن وجـود ا            

الكثيــرة فيهــا، وأمــا مــا يعتقــده غيــرهم فيــستنكرونه جملــة وتفــصيالً 

 وأنا متأكد بأنه لو وجدت عقيـدة غيبـة        . وينفونه دون أي تأمل أو بحث     

  !اإلمام المنتظر عند أهل السنة لما أحاطوها بأية شبهة أو تساؤل

وفي هذا المقام تحضرني عدة طرائف صادفتني خـالل حـديثي           

فأحدهم وفي سياق استنكاره لـزواج المتعـة الـذي          مع بعض األخوة،    

يعتقد الشيعة بجوازه لم يكن يعلم بأن الرق لم يحرم في اإلسالم، بل    

               كان يطعن في ذلك لعدم انسجام ذلك مع عقله، وعندما بينـت لـه أن

أهل السنة جميعاً يقولون بعدم حرمته فإنّـه سـلم بـذلك علـى الفـور،                

مـن رؤيتـه لمـا يؤيـد عـدم تحريمهـا مـن              وأما نكاح المتعة وبـالرغم      

صحيح البخاري فإنّه أصـر علـى عـدم اإلقتنـاع بهـا ال لـشيء إالّ ألن                  

واألطرف من ذلك أنّني كنـت      ! ؟!عموم أهل السنة يعتقدون بحرمتها    

أقول لآلخرين أثناء دفاعي عما اهتديت إليه من إتبـاع لـصراط أهـل              

عض آيات القرآن أو    لب البيت أن الشيعة يعتقدون بنسيان الرسول     

 تمكن أحد اليهود من سحره أو قصة موسى مع ملك الموت وغير ذلك          

فإنّهم كانوا يستنكرون ويسخرون من هذه اإلعتقادات، وعندما بينت         

لهم بأن هذا بعض ما يشنّع به الـشيعة علـى أهـل الـسنة والمثبـت فـي                  

 أصح كتب الحديث عندهم كصحيح البخاري مثالً، فإن بعـضهم كـان           

قلب ليدافع عنها ويحاول أن يجد مبرراً لها ويصر على عدم التنازل ين

  وما ذاك إالّ ما يسمى بالتعصب. عنها وكأنها أصل من أصول اإلعتقاد



١٨٧

 المذهبي األعمى الذي لن يجدي بمواجهة الحقيقة ألن إغماض العـين          

عنهـا ال يعنـي انتفـاء وجودهـا، وإن مثـل هـؤالء كمثـل النعامـة التـي          

  .تعرفون

خالفاً لمـا يتـصوره الـبعض، فـإن اإلمـام المنتظـر وبـالرغم مـن                 و

اعتقاد جميع الفرق اإلسالمية بظهوره في آخر الزمان فإنـه سـيختلف       

عليه حين ظهوره وسيكون موضع امتحان كبير للمسلمين كافـة، بـل            

ــضاً     ــصارى أي ــاليهود والن ــسماوية ف ــع الرســاالت ال وألصــحاب جمي

  .يعتقدون بقدوم المنقذ الموعود

وقــد أخبــرت الروايــات أن المــسلمين ســيفتنون بالــدجال الــذي 

سيحارب المهدي حتى أن كثيراً منهم سيقاتل في صفه والذي تصفه     

  .بعض الروايات باألعور الدجال

والحقيقــة كمــا أراهــا أبعــد ممــا يعتقــده بعــض أهــل الــسنة بأنّــه  

، حيــث أنّــه مــن "كــافر"سـيكون مكتوبــاً علــى جبــين الــدجال كلمـة   

مستبعد أن يفتن به أحـد مـن المـسلمين مـادام بإمكانـه قـراءة تلـك                  ال

الكلمة التي تدل على حقيقته، وأما زعم بعضهم بأن المؤمن فقط هو            

الذي سيتمكن من قراءة تلك الكلمة على جبينه، فهذا أيضاً مرفوض           

ألنّه يعني بأن اإلمتحان يكون قد حسمت نتيجته قبل رؤيـة الـدجال،             

  معنى في هذه الحالة للفتنة التي أخبرت عنهـا الروايـات،           وال يوجد أي  

  .ونفس األمر ينطبق بالنسبة إلدعائهم بأنّه سيكون أعور العين

  ولهذا السبب فقد كنت سابقاً أتعجب كيف يمكن للمسلمين



١٨٨

عدم مبايعة المهدي عند ظهوره بل ومحاربتـه بـالرغم مـن انتظـارهم              

إالّ أنّه وبعد بحثي لمسألة الخالف      ؟؟  !لظهوره ويقينهم بأن اهللا ناصره    

بين أهل السنة والشيعة وعلمت ما لهذا الرجل مـن عالقـة وثيقـة بمـا                

يعتقده الشيعة وخصوصاً قولهم بأنّه إمامهم الثاني عشر، فقد بدت لي     

 فعندما يظهر اإلمام المنتظـر علـى  . هذه الفتنة بصورة أكثر جالء من قبل      

يعونه في الوقت الذي سيقول فيه حسب مواصفات الشيعة، فإنّهم سيبا

 المتعصبون من أهل السنة على الفور بأن هذا المهدي هو شيعي ولـيس            

  !الذي ننتظره والذي سيكون سنياً بال شك

ونستطيع أن نلمـس آثـار هـذه الفتنـة فـي حياتنـا المعاصـرة مـن                  

خالل التشنيع والطعن الذي قام بـه المتعـصبون مـن أهـل الـسنة ضـد                 

ية في إيران ومفجرها، أو غض نظرهم عنه فـي أغلـب            الثورة اإلسالم 

، ودون علـم مـنهم غالبـاً بحقيقـة     "شـيعي "األحيـان ال لـشيء إالّ ألنّـه    

باعثي هذه الفتنة ومؤججي نارها من أبنـاء جلـدتنا والـذين سـخرهم              

 أعداء األمة لهذا الغرض الخبيث، وذلك بالرغم مـن أن الرسـول           

ثيها فـي الحـديث الـذي أخرجـه       قد بشر بهذه الصحوة المباركة وباع     

  :البخاري في صحيحه بالسند إلى أبي هريرة الذي قال

ــي   ــد النب ــاً عن ــا جلوس ــة ـ      كن ــورة الجمع ــه س ــت علي    فأنزل

من هم يـا رسـول اهللا؟       : قلت:  قال }وآخرين منهم لما يلحقوا بهم    { 

فلم يراجعـه حتـى سـأل ثالثـاً وفينـا سـلمان الفارسـي، وضـع رسـول                   

  لو كان اإليمان عند الثريا لنا له: ان ثم قاليده على سلم اهللا



١٨٩

  . ١" رجال أو رجل من هؤالء

  وقد أشـار اهللا تعـالى أيـضاً فـي كتابـه العزيـز إلـى هـؤالء القـوم                    

ها أنتم هؤالء تدعون لتنفقوا في سبيل اهللا فمنكم من يبخل { : بقوله

ا تتولوومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه واهللا الغني وأنتم الفقراء وإن 

  فعـن أبـي هريـرة أن       ٢} يستبدل قوماً غيركم ثـم ال يكونـوا أمثـالكم         

يـا رسـول اهللا مـن هـؤالء         :  عندما تال هذه اآليـة سـألوه       رسول اهللا 

الذين إن تولينا استبدلوا بناثم ال يكونـوا أمثالنـا، فـضرب علـى فخـذ                

هذا وقومه، ولو كان الدين عند الثريـا لتناولـه رجـال       : "سلمان ثم قال  

   كـذلك إلـى الفئـة التـي سـتأخذ            وقـد نبـه الرسـول      ٣" رسمن الف 

: على عاتقها خلق الفتن بين المسلمين في زماننا، فعـن ابـن عمـر قـال           

. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بـارك لنـا فـي يمننـا             :  ذكر النبي "

اللهم بارك لنا في شامنا، اللهـم بـارك لنـا فـي             : وفي نجدنا؟ قال  : قالوا

  هناك: ا رسول اهللا، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثةي: يمننا، قالوا

  

                                                
 و آخرين منهم لما بلحقوا – كتاب التفسير باب ١٨٨ ص ٦صحيح البخاري ج  ١

 كتاب الفضائل باب فضل أهل ٢٥٤٦ ح ١٩٧٢ ص ٤ ، صحيح مسلم ج -بهم 

   .١٠٠ ص ١٦فارس بشرح النووي ج 
 .٣٨ : محمد ٢
 ص ٢٦ ، و الطبري ج ٢٥٨ ص ١٦ ، و القرطي ج ١٩٦ ص ٤تفسير ابن كثير ج  ٣

 .٦٧ ص ٦ ، والدر المنثور ج ٤٢



١٩٠

  . ١" الزالزل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان

وهذه الفئة المقصودة في هذا الحـديث لـم أرى لهـا تفـسيراً إالّ               

بالطائفة الوهابية والتي ولد مبتدعها محمد بن عبدالوهاب في إحدى          

تحـت غطـاء التوحيـد      ، هذه الطائفـة والتـي       "العيينة"قرى نجد تسمى    

الــذي جعلــت منــه واجهــة لمقاصــدها الخبيثــة فــي رمــي غيرهــا مــن 

بالكفر والـشرك، فعلـى سـبيل       ^ الطوائف السيما أتباع أهل البيت    

المثال فإنّهم يعتبـرون التوسـل باألنبيـاء واألوليـاء والـصالحين شـركاً              

عظيماً بالرغم من وجود ما يناقض ذلك فـي صـحيح البخـاري وممـا               

 كـان إذا    إن عمر بن الخطـاب    : "فعن أنس .  ليفة عمر فعله الخ 

اللهم إنـا كنـا نتوسـل       : قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب، فقال     

ــال        ــقنا، ق ــا فاس ــم نبين ــك بع ــل إلي ــا نتوس ــسقينا، وإن ــا فت ــك بنبين   : إلي

  . ٢" فيسقون

وأما سبب تركيز الوهابية على هذا الجانب، فهو ألن اتبـاع أهـل             

هم أكثر من غيرهم بتمسكهم واحترامهم لقدسية   عِرف عن ^ البيت

 واألئمة المعصومين من بعده ألنهم يرون       |شخص النبي الكريم  

 عظم منزلتهم عنداهللا تعالى، والذين لوالهم لما اهتدى بشر إلى صـراط           

  .اهللا المستقيم ولبقي البشر على غيهم وضاللهم

                                                
  . كتاب الفتن باب الفتنة من قبل المشرق٦٧ ص٩ صحيح البخاري ج١
  . كتاب االستسقاء ٣٤ ص ٢صحيح البخاري ج  ٢



١٩١

ي فـي  ويكفي في الرد على الوهابية ومبتدعها ما أخرجـه البخـار      

ــول  ــحيحه أن الرس ــالص ــشرق،    : " ق ــل الم ــن قب ــاس م ــرج ن   يخ

ويقرأون القرآن ال يجاوز تراقيهم، ويمرقون من الـدين كمـا يمـرق              

: قيـل . السهم من الرمية، ثم ال يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه      

  . ١" التسبيد: سيماهم التحليق، أو قال: ما سيماهم؟ قال

قـدم ابـن    " الحـديث الـشريف      ومعنى التسبيد هـو كمـا جـاء فـي         

  ، وهـذه الـصفة اشـتهر     ٢أي حالقاً شـعر رأسـه   " عباس ـ مسبداً ـ رأسه 

  . ٣" بها الوهابيون كما عرف ذلك من تاريخهم

 سيأتي لنصرة المستضعفين في األرض على قوى      ×والمهدي  

اإلستكبار كلها، فماذا تتوقعون من أعدائه؟ أو ليس إنّهم سـيحاولون           

ن مــن المـسلمين ووعـاظ الــسالطين وأئمـة الــضالل    تـسخير المنـافقي  

  لمحاربة هذا القادم الجديد؟

أو لم تروا فـي أيامنـا هـذه كيـف اسـتطاع حـاكم العـراق الـذي              

اشتهر بفسقه وكفر طريقته بأن يغرر بماليين المسلمين الذين خرجوا        

يهتفون باسـمه، عنـدما تظـاهر باإليمـان واإلعتمـاد علـى اهللا وإعـالن                

  لكفار والمشركين حتى اعتقد كثير من البسطاء بأن هذاالجهاد ضد ا
                                                

  .اجر و المنافق  كتاب التوحيد باب قراءة الف١٩٨ ص ٩صحيح البخاري ج  ١
 ط دار التراث ٢٨٢ص : مختار الصحاح للشيخ األمام محمد بن أبي بكر الرازي  ٢

  .العربي للطباعة و النشر 
  . م ١٩٧٨ ط استنبول ٧٧فتنة الوهابية ص  ٣



١٩٢

  !الدجال أصبح إمام المسلمين حقاً

وفي ذلك ما يكفي لإلشارة إلى ما سيكون عليه حـال المـسلمين             

 ما يجب وقت تعرضهم لحوادث أكبر وأشد، وقد بين المصطفى

على المسلمين عمله لضمان النجاة من الغرق في مستنقع هـذه الفـتن             

حيله بالتمسك بكتابه والعترة الطـاهرة مـن أهـل بيتـه ـ كمـا مـر        بعد ر

  .شرحه في الفصل األول

ــال    ــان ق ــن اليم ــة ب ــن حذيف ــول   : "فع ــسألون رس ــاس ي ــان الن   ك

:  عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافـة أن يـدركني، فقلـت     اهللا

إنّا كنّا في جاهلية وشر فجاءنا اهللا بهذا الخير، فهـل بعـد     . يا رسول اهللا  

  وهـل بعـد ذلـك الـشر مـن خيـر؟            : نعم، قلت : ا الخير من شر؟ قال    هذ

قوم يهـدون بغيـر هـديي       : وما دخنه؟ قال  : نعم، وفيه دخن، قلت   : قال

. نعـم : فهل بعد ذلـك الخيـر مـن شـر؟ قـال           : قلت. تعرف منهم وتنكر  

يـا رسـول   : قلـت . دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها  

فمـا  : قلـت .  مـن جلـدتنا ويتكلمـون بألـسنتنا        هـم : اهللا صفهم لنا، قـال    

: قلت. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم : تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال    

 فاعتزل تلك الفرق كلها ولـو أن      : فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام، قال       

  . ١" تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

                                                
   كتاب الفتن باب كيف األمر إذا لم تكن ٦٥ ص ٩صحيح البخاري ج  ١

  .جماعة 
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ــزام بجم   ــين بكــل وضــوح وجــوب اإللت اعــة والحــديث هــذا يب

المسلمين وإمامهم، وإنّه في حال اإللتباس فـي األمـر وعـدم إمكانيـة          

ــا    ــوي يأمرن ــه النب ــإن التوجي ــة، ف ــة الحقيق ــسكوت"معرف ــين "بال ، ويب

الدعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليهـا قـذفوه          "الحديث أيضاً أن    

 ليسوا من العجم وإنّما من جلدة العرب األمر الذي يؤكـد مـا جـاء      " فيها

  .حاديث السابقة بشأن الطائفة المبتدعةفي األ

   والحقيقة أن هذه الفتنـة التـي نمـر بهـا وقـد حـذرنا الرسـول           

من مغبة الوقوع في حبائلها، فإنّه يلزمنـا أن نكـون فـي أشـد حـاالت                 

ــى ســنة    ــذي يوصــلنا بأمــان إل ــق ال ــا للطري الحيطــة والحــذر باختيارن

ي يـصل   ، وخصوصاً مع وجـود الطـرق المتعـددة والتـ          المصطفى

 كما في بعض الروايات ـ وكل من هـذه   -عددها إلى ثالث وسبعين 

 بين لنا أن واحـدة منهـا        الطوائف تزعم أنّها الحق، إالّ أن الرسول      

وقـد وعـد اهللا بنـصر هـذه         . فقط هي الناجية ومادونها فهي دون ذلك      

ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين علـى الحـق ال          : "الطائفة الناجية بقوله  

  ".هم من خالفهم حتى يأتي أمر اهللايضر

  والمسلم بات في أيامنـا حـائراً ومـستغرباً لكـل مـا يجـري حولـه              

من هذه الضجة الكبرى والفتنة العظمى وهو يرى نفسه مطالباً بإعادة           

النظر بإسالمه وبكثير من الحوادث الهامة في تاريخنا اإلسالمي، ممـا          

م غريبـاً، وسـيعود غريبـاً       بدأ اإلسال : " يعتبر مصداقاً لقول الرسول   

  ....".كما بدأ
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وال شك أن من يمعن النظر فـي تأريخنـا اإلسـالمي وإلـى يومنـا                

هذا، ويتأمل بالذي حل بأهل البيت السيما األئمـة مـنم مـن مـصائب             

ومحن واستضعاف، ويفكر في سبب ضياع الحقيقة بـين أهـل الـسنة             

ى مـا يبـدو قـد       والتـي علـ   ) الغريبـة (فإنه سيدرك معنى عودة اإلسالم      

بدأت فعالً في السنوات األخيرة وقـد انقـشع جـزء مـن الظلمـة التـي                 

خيمها الظالمون على اتباع هذا الطريق على مر العصور ومصداقاً لمـا         

  : نطق به المصطفى الهادي

إنّا أهل البيت اختار اهللا لنا اآلخـرة علـى الـدنيا، وإن أهـل بيتـي                 "

في البالد حتى يأتي قوم من ههنـا  سيلقون بعدي أثرة وشدة وتطريداً    

ـ وأشار بيده نحو المشرق ـ أصحاب رايات سود فيسألون الحـق فـال    

يعطونــه فيقــاتلون فينــصرون ويعطــون مــا شــاؤوا، فــال يقبلونــه حتــى  

 يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي، فيملؤها عدالً كما ملئـت ظلمـاً، فمـن           

  . ١" أدرك ذلك فليأتهم ولو حبواً على الثلج

م عجــل فرجــه واجعلنــا مــن الــسائرين تحــت لوائــه، وآخــر اللهــ

دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد           

  .وآله الطيبين الطاهرين

  

                                                
، مسند ابن ابي شيبة ٤٠٨٨ ـ ٤٠٨٢  رقم الحديث١٣٦٦ ص٢سنن ابن ماجة ج ١

  .١٩٥٧٣ ح٢٣٥ ص١٥ج



١٩٥
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