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مقدمة الطبعة الثانية

�لحمد هلل رب �لعالمين، و�ل�س��اة و�ل�س��ام على �أ�س��رف خلقه �سيدنا محمد و�آله 

�لطيبين �لطاهرين. و�للعنة �لد�ئمة على �أعد�ئهم �أجمعين.

وبع��د.. كان��ت ول ز�لت جامعة �لنج��ف �لأ�س��رف �لعلمية حا�سن��ة لفكر وتر�ث 

�أه��ل �لبيتR كما �أنها �لمنهل �لعذب �لذي ينهل من��ه �لباحث و�لمفكر و�لفقيه 

وغيرهم.

وكان��ت هذه �لجامعة � �لتي جاه��د علماوؤها ومفكروها ورجالته��ا بعلمهم وفكرهم 

لحف��ظ هذ� �لت��ر�ث و�سونه من �أن يعبث به �لعابثون و�لحاق��دون � هي �لح�سن �لمنيع 

ف��ي حفظ �لأمانة �لإلهية �لمتمثلة بحفظ �لعقيدة �ل�سليمة من �ل�سو�ئب، محققة بذلك 

�سيانة للتاريخ و�لتر�ث، �ساعية في جمع وحدة �لكلمة ونبذ كل ما يفرق بين �لم�سلمين 

على مختلف توجهاتهم.

وق��د عانت �لنجف م��ن محاولت �لتهمي�ش تارة و�لإلغاء �أخ��رى على �أيدي �أنظمة 

تعاقب��ت على �لحكم، محاولة تفريغها م��ن مفكريها وعلمائها حيناً، �أو محاولة �حتو�ئهم 

حين��اً �آخر، وذلك تو�سًا �إل��ى �أغر��ش تخدم هدف �ل�سلط��ات �لحاكمة على ح�ساب 

�لحقيقة �لمتمثلة بحفظ �لعقيدة.

لك��ن قد قي���ش �هلل �أعام بارزة في مدر�سة �أهل �لبي��ت R حملو� �لأمانة باأمانة 

و�إخا���ش، في �س��ر�ء كانو� �أو �س��ر�ء، ُمَتَحّدين بذلك ظلم �لظلم��ة وجبروت �لجبابرة 

وطغيان �لطغاة في ظل �أنظمة حاقدة على كل ما له عاقة بالعقيدة �لدينية، يحاول فيها 

هوؤلء �لطغاة طم�ش معالم �لدين و�لر�سالة بتزوير وت�سويه �لتاريخ و�لحقيقة.
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وكان م��ن �أبرز ه��وؤلء �لأعام �سليل بيت عل��م وفكر، ونتاج ه��ذه �لمدينة �لعريقة 

و�أحد �أعمدتها وعلم من �أعامها، �سماحة �لمرجع �لديني �لكبير �آية �هلل �لعظمى �ل�سيد 

محمد �سعيد �لطباطبائي �لحكيم { �لذي خّطت ير�عته �ل�س��ريفة �أجوبة م�سائل �سائل 

يبحث عن �لحقيقة في زمن قد �سّوهت فيه �لحقيقة، فكان { �لعالم في �لجو�ب و�لأمين 

في �لتبليغ و�ل�سادق في �لقول.

ونح��ن �إذ نت�سرف من خال موؤ�س�سة �لمر�سد باإع��ادة طباعة هذ� �ل�سفر �لجليل �إنما 

نرجو بذلك �أن نكون من �لذين دعو� فاأجابو� وكانو� من �لم�ساهمين في ن�سر تر�ث �أهل 

.Rلبيت�

�ء �لكر�م باأن �سماحته { ق��د ز�د م�سححاً ومنقحاً وم�سيفاً 
ّ
ون��ود �أن نلفت نظر �لقر

ف��ي �أجوبته لل�سائل على ما �أر�سله �إليه وطبع في �لطبعة �لأولى، وذلك �إتماماً و�إجالء لبع�ض 

�لأجوب��ة �لتي لم ي�سع �لوق��ت �أو �لمقام في �لتف�سيل في بيانها فاأرج��اأ �لتف�سيل �إلى وقت 

لحق وقد حان.

ن�ساأل �هلل �سبحانه وتعالى �أن يحفظ �لم�سلمين وياأخذ بيدهم ويقيهم �سر �أعد�ئهم ويجمع 

كلمتهم على �لحق و�لخير، كما ن�ساأله تبارك وتعالى �أن يحفظ ويبارك في �لح�سن �لذي 

ح�س��ن تر�ث �أهل �لبي��ت R، �أل وهي جامعة �لنجف �لأ�س��رف بعلمائها ومفكريها 

 ،R ورجالته��ا وعلى ر�أ�ش �لجميع مر�جعها �لعظ��ام �لذين حفظو� تر�ث �أهل �لبيت

وفي مقدمتهم �سماحة �سيدنا �لموؤلف {.

النا�شر 
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مقدمة الطبعة الأولى

ِمْلَنَها َوَأْش�َفْقَن  َباِل َفَأَبْيَ َأْن َيْ ْرِض َواْلِ َواِت َواْلَ َ�� َماَنَة َعَل السَّ ﴿إِنَّ�ا َعَرْضَن�ا اْلَ

ُه َكاَن َظُلومًا َجُهواًل﴾ َلَها اْلِْنَساُن إِنَّ ِمْنَها َوَحَ

 )الأحزاب:72(. 

في �لوقت �ل��ذي تمثل �لعقيدة محور�ً رئي�ساً لاأمانة �لإلهية في عاتق �لإن�سان، مما 

ب و�لتزّمت،  ي�ستدع��ي �لمو�سوعية و�عتماد �لبرهان في كل مفا�سلها، بعيد�ً عن �لتع�سّ

باعتبار �أن �لهدف منها �لحقيقة و�لخروج عن عهدة �لم�سوؤولية.

�إّل �أنه��ا من �لناحي��ة �لو�قعية تحّولت � ل��دى �لكثيرين � �إلى �سب��ب رئي�ش للفرقة 

و�لع��د�ء بي��ن �لجماع��ات و�لتجاهات �لمختلف��ة، و�أحيان��اً محور�ً لل�س��ر�ع وممار�سة 

�ل�سغوط �لظالمة، و�لتعدي على �لحرمات، و�سفك �لدماء من دون حق. بينما يفتر�ش 

ف��ي �لبحث �لعقي��دي �ن ي�ساهم � عندما تخل���ش �لنو�يا وي�سمو �أطر�فه��ا � في تعميق 

مة، بل و�إثر�ء �لفكر و�لبحث �لعلمي.
ُ
�أو��سر �لمحبة و�لوئام بين �أبناء �لأ

ويمثل هذ� �لكتاب نموذجاً بارز�ً للبحث �لعقيدي �لإيجابي حيث يت�سمن حو�ر�ت 

متنوع��ة ومتتالية، �أجر�ها �أحد �لباحثين �لأردنيي��ن � �لذي �ساء عدم ذكر ��سمه ب�سبب 
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ظروف خا�سة ناأمل �أن ل تطول � مع َعَلم بارز من �أعام مدر�سة �آل �لبيت R ، و�أحد 

�أعم��دة �لحوزة �لعلمي��ة �لعريقة في �لنجف �لأ�سرف، �سماح��ة �لمرجع �لديني �لكبير 

�لذي �أثرى �لمكتب��ة �لعربية و�لإ�سالمية 
 
�ل�سيد محمد �سعي��د �لطباطبائي �لحكيم {

بمجموع��ة من �لكتب و�لبحوث �لعلمية و�لثقافية �لمتنوعة، و�لمعروف بانفتاحه على ق�سايا 

مة وهمومها.
ُ
�لأ

و�س��وف يلم���ش �لقارئ �لكريم ف��ي �إجابات �ل�سي��د �لحكيم )حفظ��ه �هلل( �لعمق 

و�لمو�سوعي��ة �لعلمي��ة و�لَنَف�ش �لطويل �لهادئ، �لبعيد تماماً ع��ن �لت�سنج و�لم�سادرة، 

وه��و ما حّفز �لمحاور �لفا�سل �إل��ى متابعة حو�ره وتنويعه، ليكتمل نتاجاً �سخماً ثرياً في 

م�سمونه، ومبدعاً في منهجه، فاتحاً �أفقاً رحباً للعلماء و�لباحثين �لم�سلمين من مختلف 

�تجاهاته��م ومذ�هبهم ف��ي تعاطيهم لق�ساي��ا �لفكر و�لعقيدة، و�نفتاحه��م على بع�سهم 

بم��ا ي�ساهم في وح��دة �ل�سف �لإ�سامي وتقوي��ة �أو��سر �للحم��ة �لإ�سامية، بدًل من 

مة ويخدم خطط �أعد�ئها 
ُ
ب �لأعم��ى �لمقيت �لذي ي�ستت �سمل �لأ �لنغاق و�لتع�سّ

و�لمترب�سين بها.

ونح��ن �إذ نقدم هذ� �لكت��اب لرو�د �لعل��م و�لحقيقة ن�ساأل �لب��اري تعالى �أن يجمع 

�لم�سلمين على �لخير و�لهدى تطبيقاً لقوله عّز من قائل: 

ُقوا} ُموا ِبَحْبِل اهلِل َجِميعًا َوال تََفرَّ {َواْعتَ�صِ

)�آل عمر�ن:103(.

النا�شر
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�لحم��د هلل رب �لعالمي��ن. و�ل�ساة و�ل�س��ام على �أ�سرف �لخل��ق �أجمعين �سيدنا 

محمد وعلى �آله �لطاهرين و�سحبه �لأكرمين �ساماً �إلى يوم �لدين.

�أما بعد �سماحة �لمرجع �لديني �لعامة  �ل�سيد محمد �سعيد �لحكيم �لمحترم.

�إلى �لطيب �لكريم �سام �هلل عليكم ورحمته وبركاته.

�أرجو من ف�سيلتكم �لتكرم بالإجابة على بع�ش �ل�ستف�سار�ت �لتي �ساأوردها في هذه 

�لر�سالة. فاأقول.

نحن معا�شر الم�شلمين من اأهل ال�شنة وال�شيعة يلزمنا  K �س1: 

التع��رف عل��ى الت��راث الإ�ش��المي ل��كال الطائفتي��ن، 

وخ�شو�ش��ًا اأن اأهل ال�شنة في غياب عن تراثهم اأوًل، 

وعن تراث ال�ش��يعة ثانيًا. فما اأهم الكتب المعتمدة 

ف��ي العقيدة والفق��ه والحدي��ث وال�ش��يرة عندكم؟ 

اأدام اهلل ف�شلكم.

ق�ش��ية �شب ال�ش��حابة اأو تكفيرهم من جهة ال�شيعة  K �س2: 

هل هو �ش��حيح الن�ش��بة لهم؟ وخ�شو�ش��ًا تكفير اأبي 

بك��ر وعم��ر وعثم��ان � ر�ش��ي اهلل عنه��م � ه��ل يق��ول 

ال�شيعة به؟ وكذلك بالن�شبة لعائ�شة O؟
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ق�ش��ية تحري��ف الق��راآن ال��ذي ين�ش��به بع���ض اأهل  K �س 3: 

ال�شنة لل�شيعة هل هذا �شحيح ن�شبته لأهل ال�شيعة؟ 

م��ع اإنن��ي ق��راأت كالمًا لل�ش��يخ محم��د اأب��ي زهرة في 

كتابه )الإمام جعفر ال�شادق( نقاًل منه عن المحقق 

الطو�ش��ي عدم �ش��حة هذا. فما راأيكم اأطال اهلل في 

اأعماركم؟.

الإم��ام المهدي المنتظر عند ال�ش��نة هو غير الإمام  K �س 4: 

المه��دي عن��د ال�ش��يعة. ه��ل يمك��ن الق��ول ب�ش��حة 

الراأيين معًا اأم ل. وما وجه ال�شواب اأهو عند ال�شنة 

اأم عند ال�شيعة؟

الإم��ام  ن�ش��ب  بوج��وب  ال�ش��يعة  عن��د  ال�ش��تدلل  K �س 5: 

ا�ش��تدلل باللطف الإلهي، وه��و يوجب وجود العدل 

بي��ن النا�ض من خالل الإمام، لكنه األ يعار�ش��ه الآن 

خل��ّو النا���ض م��ن اإم��ام ع��ادل، في�ش��قط ال�ش��تدلل 

باللطف الإلهي؟ 

م��ا وجه الدلل��ة بحديث العترة على وجوب ن�ش��ب  K �س6: 

�ش��يدنا عل��يQ لالإمام��ة؟ وه��ل يمك��ن اأن يفه��م 

الحديث على اأن الر�شولPيو�ش��ي ال�ش��حابة باآل 

البي��ت خيرًا، واأن يعتنوا به��م، ل اأنه ن�ض بالخالفة 

له؟

واقعة الغدير  يقول ال�شيعة:  اإنها متواترة. لكن  K �س7: 



11 في رحاب العقيدة / ج   1

اأهل ال�ش��نة لم ينقلوها بكتب الحديث. فكيف تكون 

بالمتوات��رة ولم يروها اأهل ال�ش��نة ولو بخبر  اآحاد 

�شعيف؟!

ه��ل هناك بح�ش��ب علمكم كتاب في ال��رّد على كتاب  K �س 8: 

)منهاج ال�ش��نة( لبن تيمية لل�شيعة، الذي األفه في 

ال��رّد على الحلي، مع اأن اأهل ال�ش��نة قد قاموا بالرّد 

على ابن تيمية في كتابه هذا، منهم ال�شيخ اأبو حامد 

بن مرزوق في كتابه )براءة الأ�شعريين(؟

هل من الممكن على ح�ش��ب راأيك��م التالقي بين اأهل  K  ���س 9: 

ال�شنة وال�شيعة؟ وخ�شو�شًا اأنني اأعلم اأن اأهل ال�شنة 

� م��ن الأ�ش��اعرة والماتريدية � ل يكفرون ال�ش��يعة، 

ب��ل عل��ى العك���ض يذك��رون اآراءه��م العقيدي��ة ف��ي 

كتبهم ويناق�ش��ونها. واإن راأوا �ش��الل بع�ض المغالين 

م��ن ال�ش��يعة، وكذل��ك ي�ش��للون بع���ض المغالي��ن من 

ال�ش��نة. 

اأرج��و  التك��رم منكم بالإيعاز اإلى طلب��ة العلم بالرّد  K �س10: 

على كتاب تحت عنوان:  )حتى ل ننخدع( للمدعو 

)عبد اهلل المو�شلي( الذي قد مالأه �شاحبه بالنقل 

عن ال�شيعة وعلمائهم في تكفير اأهل ال�شنة، واإباحة 

اأمواله��م ودمائه��م. فاإنن��ي اأعل��م اأن��ه ل وق��ت لك��م، 

لن�ش��غالكم. ولهذا اقترحت عليكم ذل��ك القتراح، 

واإل فاأنتم الأعلم في ذلك.
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 والكت��اب ه��ذا طب��ع في م�ش��ر، والقائم عل��ى طبعه )دار �ش��المة 

للن�ش��ر والتوزيع(. وخ�شو�ش��ًا اأن بع�ض ال�شلفية قد 

قاموا بن�شره والعتماد على ما فيه.

وفي �لنهاية �أرجو م�سامحتي على �لإطالة، وقلة �لأدب معكم. و�أرجو من �هلل توفيقكم 

� و�أن تخدمو� �لم�سلمين � لما يحبه وير�سى. 

و�أرجو �لتكرم بالدعاء لي.

3 /12/ 1999 م

)عي�شى ربيح اأمين(

الأردن � عمان

ماحظة: �أرجو �لتكرم بالإجابة �لمف�سلة و�لموثقة بالمر�جع. و�سكر�ً.
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�لحم��د هلل رب �لعالمين. و�ل�س��اة و�ل�سام على �سيد �لمر�سلي��ن وخاتم �لنبيين 

محمد و�آله �لطيبين �لطاهرين. ولعنة �هلل على �أعد�ئهم �أجمعين �إلى يوم �لدين.

�إلى �لأخ �لكريم عي�سى ربيح �أمين �لمحترم. وفقه �هلل تعالى لمر��سيه.

�ل�سام عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

وبع��د.. فقد و�سلنا كتابك �لكري��م، ونظرنا في �لأ�سئلة �لت��ي ت�سمنها فوجدناها قد 

حامت حول مو��سيع هامة حقيقة بالبحث و�لنظر، و�لحو�ر فيها نافع مثمر. �إل �أن بع�ش 

تل��ك �لمو��سيع قد يك��ون مثار�ً للح�سا�سية، فيحتاج �لحو�ر فيه��ا �إلى مو�سوعية كاملة، 

و�سعة �سدر، وتجرد عن �لتر�كم��ات و�لم�سلمات �لموروثة، من �أجل �لو�سول للحقيقة 

�لتي يجري �لحو�ر حولها.

�أم��ا ب��دون ذلك فيك��ون �لحو�ر فيه��ا عقيم��اً، لأن �لجمود على تل��ك �لتر�كمات، 

و�لتم�سك بتل��ك �لم�سلمات، يمنع من م�سد�قية �لروؤية، وم��ن �لو�سول للحقيقة �لتي 

يحوم �لحو�ر حولها.

في  توغلت  قد  و�لم�سلمات  �لتر�كمات  تلك  لأن  تعقيد�ً،  �لأمر  يزيد  قد  بل 

لحر��ستها،  �لعو�طف  وتجندت  و�لتقدي�ش،  �لحتر�م  من  بهالة  و�أحيطت  �ل�سمائر، 

بغ�ساء  من  ذلك  على  يترتب  قد  وما  و�إثارتها،  �لعو�طف  لتاأجيج  �سبباً  م�سها  فيكون 

و�سحناء، وردود فعل �سيئة، نحن في غنى عنها، خ�سو�ساً في هذه �لظروف �لحرجة 

 �لم�سلمون بها.
ّ
�لتي يمر

و�لأف�سل حينئ��ٍذ �أن يحتفظ كل طرف بعقيدته لنف�س��ه، ونكتفي بح�سن �لمخالطة 
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ْهَدى 
َ
ْعَلُم ِبَمْن ُهَو اأ

َ
و�لمعا�سرة، كما قال �هلل جل �ساأنه:{ُقْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعَلى �َصاِكَلِتِه َفَربُُّكْم اأ

.
)1(

�َصِبياًل}

النهي عن المراء والخ�شومة �شرعًا

ولعل��ه ل��ذ� ورد ع��ن �لنبي و�آل��ه �سل��و�ت �هلل عليه��م �أجمعين �لنهي ع��ن �لمر�ء 

و�لخ�سومة. 

 :Pقال: قال �لنبي« :Qفف��ي حديث م�سعدة بن �سدقة عن �لإم��ام �ل�سادق

ثاث من لقي �هلل بهن دخل �لجنة من �أي باب �ساء: من ح�سن خلقه، وخ�سي �هلل في 

 .
)((

�لمغيب و�لمح�سر، وترك �لمر�ء و�إن كان محقاً«

وف��ي حديث �إ�سماعيل بن �أبي زياد عنهQ عن �آبائهR قال: »قال ر�سول �هلل

P: �أنا زعيم ببيت في �أعلى �لجنة وبيت في و�سط �لجنة وبيت في ريا�ش �لجنة لمن 

 .
)3(

ترك �لمر�ء و�إن كان محقاً«

.
)((

وز�د في خبر جبلة: »ولمن ترك �لكذب و�إن كان هازًل، ولمن ح�سن خلقه«

وف��ي حدي��ث �أبي �أمامة قال: »قال ر�سول �هلل: �أنا زعي��م ببيت في رب�ش �لجنة لمن 

ت��رك �لمر�ء و�إن كان محقاً. وببيت في و�سط �لجنة لم��ن ترك �لكذب و�إن كان مازحاً. 

 .
)((

وببيت في �أعلى �لجنة لمن ح�سن خلقه«

وفي حديث �أبي هريرة: »قال: قال ر�سول �هلل: ل يوؤمن �لعبد �لإيمان كله حتى يترك 

.
)((

�لكذب من �لمز�حة، ويترك �لمر�ء و�إن كان �سادقاً«

وفي حديث م�سعدة بن �سدقة عن �لإمام �ل�سادقQ: »قال: قال �أمير �لموؤمنين

))) �سورة الإ�سراء الآية: 84/ 

)2) الو�شائل 8: 567 باب: 35) من اأبواب اأحكام الع�شرة حديث:2.

)3) الو�شائل 8: 567 باب: 35) من اأبواب اأحكام الع�شرة حديث: 7 ، 8.

)4) الم�شدر ال�شابق.

)5) �شن���ن اأب���ي داود 4: 253 كت���اب الأدب: باب في ح�شن الخلق، واللفظ له/ �شنن ابن ماجة ): 9) باب اجتناب البدع والجدل/ ال�شنن الكبرى 

للبيهق���ي 0): 249 كت���اب ال�شهادات: باب المزاح ل ترد ب���ه ال�شهادة ما لم يخرج في المزاح.../ �شنن الترمذي 4: 358 كتاب البر وال�شلة 

عن ر�شول اهللP: باب ما جاء في المراء.

)6) م�شن���د اأحم���د 2: 352 في م�شند اأبي هريرة، واللفظ له/ مجمع الزوائد ): 92 كتاب الإيمان: باب ما جاء اأن ال�شدق من الإيمان/ المعجم 

الأو�شط 5: 208.
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Q: �إياكم و�لمر�ء و�لخ�سومة، فاإنهما يمر�سان �لقلوب على �لإخو�ن، وينبت عليهما 

... �إلى غير ذلك.
)1(

�لنفاق«

ويب��دو م��ن كتابك �أنك ل�س��ت ب�سدد �لمم��ار�ة و�لخ�سومة، بل تري��د �لبحث عن 

�لحقيق��ة، وتحاول �لو�سول �إليها. ولذ� ر�أينا �أنه ل يح�سن منا رّدك و�سّد �لطريق عليك، 

فاإن��ه ظلم لك، وللحقيقة �لت��ي تتوخاها. بل يلزمنا �ل�ستجابة لك فيما �أردت. ونرجو لنا 

ولك �لتوفيق في ذلك.

ل بد من تهيئة الجو المنا�شب للحوار المثمر

غي��ر �أن �لجدير بالذكر �أنه ما من حقيق��ة �إل ويمكن �لت�سكيك فيها، بل �لإنكار لها 

و�لخ�سام حولها، وما من دليل �إل ويمكن �لإ�سكال عليه و�لتكلف في رده.

وكفان��ا �ساه��د�ً على ذلك وجود �لباري ج��ل �ساأنه، فاإنه مع بد�هت��ه � لبد�هة حاجة 

�لموجود�ت �لكونية للعلة �لموجدة لها � �سار مورد�ً لل�سك و�لإنكار و�لجدل و�لخ�سام 

في جميع �لع�سور، وحتى ع�سورنا �لتي تعتبر متقدمة متنورة.

كل ذلك لأن �لأهو�ء و�لعو�طف، و�لم�سلمات �لموروثة، وما ت�ستتبعه من تر�كمات، 

تحول دون م�سد�قي��ة �لروؤية، وتمنع �لنف�ش من �لإذعان بالحقيقة، و�ل�ستجابة للدليل، 

وتحمله��ا على �لتكلف ف��ي رّده، وعلى �لت�سبث بالأوه��ام و�ل�سبهات في مقابل �لأدلة 

�لحقيقة بالقبول.

و�إذ� �أردت �أن ت�س��ل ف��ي حو�رنا ه��ذ� �إلى �لحقيقة فعليك  � بع��د �لتوكل على �هلل 

تعالى، وطلب �لعون و�لت�سديد منه � �أن تتهياأ لذلك، وتتحرر من كل ما يحول دونه من 

تر�كمات وم�سلمات، وتنظر �إلى ما نذكره في حديثنا هذ� نظرة مو�سوعية هادئة.

ث��م �جعل نف�سك ميز�ناً فيم��ا بيننا وبينك. فاإذ� ذكرنا لك �سيئاً من �لأدلة و�ل�سو�هد 

على خاف ما عندك، ولم تذعن به نف�سك، فافتر�ش �أنك تملك نظيره في �ل�ستدلل. 

ف��اإن ر�أيته بوجد�ن��ك �سال�حاً لأن يكون حج��ة لك، فهو �سال���ح لأن يكون حجة لنا، 

وعليك �لإذعان له،  وقد �أو�سلناك للحقيقة، ولزمتك �لحجة. 

))) الو�شائل 8: 567 باب: 35) من اأبواب اأحكام الع�شرة حديث:).
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ه بوجد�نك �سال�ح��اً لأن يكون حجة لك، فاأر�سدن��ا �إلى وجه �لخلل فيه 
َ
و�إن ل��م تر

و�لموؤ�خ��ذة عليه، لننظر فيم��ا تذكره، ونتعرف على وجهة نظ��رك، ثم نرى كيف نعقب 

عليه.

وبذلك يكون حو�رنا هادفاً مثمر�ً �إن �ساء �هلل تعالى، وحرّياً ب�سرف �لوقت �لثمين فيه. 

ومن �هلل �سبحانه ن�ستمد �لعون و�لتوفيق و�لتاأييد و�لت�سديد. وهو ح�سبنا ونعم �لوكيل.
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نحن معا�شر الم�شلمين من اأهل ال�شنة وال�شيعة يلزمنا  K �ض1: 

التع��رف عل��ى الت��راث الإ�ش��المي ل��كال الطائفتي��ن، 

وخ�شو�ش��ًا اأن اأهل ال�شنة في غياب عن تراثهم اأوًل، 

وعن تراث ال�ش��يعة ثانيًا. فما اأهم الكتب المعتمدة 

ف��ي العقيدة والفق��ه والحدي��ث وال�ش��يرة عندكم؟ 

اأدام اهلل ف�شلكم.

ج: قد �أدرك علماء �ل�سيعة و�أهل �لبحث منهم من يومهم �لأول �إلى يومنا هذ� ما تقول، 

فهم على �طاع وب�سيرة تامين بتر�ثهم وتر�ث جمهور �ل�سنة. وهم ل يتح�س�سون 

من تر�ث جمه��ور �ل�سنة، بل يجدون في �لطاع عليه تتميماً لثقافتهم، وتاأكيد�ً 

لحجتهم، لأن فيه �لكثير من �ل�سو�هد لهم. ولأنهم �أهل حجة و��ستدلل، ول تتم 

لهم �لحجة �إل بالطاع على ما عند �لآخرين وتمحي�سه ومحاكمته. 

وي�سهد بذلك �أمر�ن:

�لأول: �أن مكتباته��م �لعام��ة و�لخا�سة ممل��وءة من تر�ث �لجمه��ور وكتبهم. وهي في 

�لمكتبات �لعامة مذكورة في �لفهار�ش �لمعرو�سة في متناول كل من يطلبها.

�لثان��ي: �أن كثير�ً من موؤلفيه��م، ي�سيرون للم�سادر �لتي يرجع��ون �إليها وياأخذون منها، 

وفيه��ا �لكثير من ذلك �لتر�ث. بل كثير�ً ما تزي��د م�سادرهم �ل�سنية على م�سادرهم 

�ل�سيعية.

م�شادر التراث ال�شيعي في الحديث

وبع��د بيان ذلك نق��ول: �لتر�ث �ل�سيعي كثير جد�ً وق��د ت�سمنته كتب كثيرة، نذكر 

منها في �لحديث..

1 � )�لكافي( تاأليف �أبي جعفر محمد بن يعقوب بن �إ�سحاق �لكليني �لر�زي}، 

�لمتوف��ى �سنة )8)3 �أو 9)3ه�(. وهو في �أحادي��ث �لنبيP و�لأئمة من �أهل �لبيت

R. مبوب تبويباً جيد�ً. يبد�أ بالأ�سول � في �لعقائد و�لأخاق و�لآد�ب وما ينا�سب 
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ذلك � ثم بالفروع م�ستوعباً لكتب �لفقه و�أبو�به �لمختلفة، وينتهي بالرو�سة في متفرقات 

متنوعة.

ويمتاز هذ� �لكتاب � م�سافاً �إلى جامعيته لاأ�سول و�لفروع � باأمرين:

�أحدهما: �أنه �لكتاب �لوحيد �لتاّم �لمو�سع �لذي و�سل �إلينا مما �ألف في ع�سور �لأئمة 

)عليه��م �ل�ساة و�ل�سام(، فاإنه �ألف في �أو�خر ع�س��ر �لغيبة �ل�سغرى، �لذي يعتبر 

من ع�سور ح�سور �لأئمةR، لإمكان �لرجوع فيه لاإمام من طريق نو�به �لخا�سين 

�لذين كانو� على �ت�سال مبا�سر به.

كما �أن��ه �لع�سر �لذي تكامل في��ه لل�سيعة عقائدهم وفقهه��م وثقافتهم �لدينية. فقد 

��ستط��اع �لأئمةR في �لمدة �لطويلة �لتي ق�سوها م��ع �ل�سيعة � مع �ل�سغط �ل�سديد 

عليه��م � �أن يبث��و� تعاليمهم تدريجاً حتى تبلورت وتركزت، وق��ام لل�سيعة كيان علمي � 

متمث��ل في �لحوز�ت �لعلمية � يحمل تلك �لتعاليم ويحفظها، بحيث �أمنو�R عليها 

من �ل�سياع و�لتحريف. 

ومن �أجل ذلك �أمكن وقوع �لغيبة �لكبرى )�سنة 9)3 ه�( بانقطاع �لإمامQ عن 

�لت�سال �لمبا�سر بال�سيعة، لكتفائهم بما عندهم من تعاليم �أئمتهمR، وقيام �لحجة 

.
)1(

ِّنٍَة} به عليهم وعلى �لنا�ش {ِليَْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بَيِّنٍَة َويَْحيَى َمْن َحيَّ َعن بَي

ثانيهم��ا: �أن موؤلفه )قد���ش �هلل تعالى روحه( قد �سرح في مقدمت��ه باأنه قد توخى جمع 

�لأخبار �ل�سحيحة عن �لمع�سومين )عليهم �أف�سل �ل�ساة و�ل�سام(. 

ول يري��د ب�سحة �أخباره �أنه رو�ها بط��رق �سحيحة كل رجالها ثقات، لعدم ظهور هذ� 

�لم�سطلح في ع�سره )ر�سو�ن �هلل عليه(، بل �لظاهر �أنه يريد �أنه رو�ها من كتب م�سهورة 

معروفة في ع�سور �لأئمةR معول عليها عند �ل�سيعة، على مر�أى من �لأئمة وم�سمع 

منهم. بل قد ثبت عر�ش بع�سها على �لأئمةR وت�سحيحهم لها.

وي�سه��د ب�سدقه في ذلك، وبح�سن �ختياره لاأحاديث، ثن��اء قدماء علماء �لطائفة � 

مم��ن تاأخر عنه � على �لكتاب �لمذكور وعل��ى موؤلفه، و�أنه جليل �لقدر عارف بالأخبار 

))) �شورة النفال الآية:42.
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عال��م بها، و�أنه �أوثق �لنا���ش في �لحديث و�أثبتهم، حتى عرف بي��ن علماء �ل�سيعة بثقة 

�لإ�سام.

ول نعن��ي بذل��ك �لتعهد ب�سح��ة كل خبر من �أخباره. فاإن ذلك �أم��ر متعذر مع ُبعد 

�لعهد، وخفاء كثير من قر�ئن �ل�سحة و�سو�هدها علينا، وتعر�ش �لإن�سان للخطاأ و�لغفلة. 

ب��ل نعني �أن �لكتاب ي�سل��ح �أن يعك�ش �سورة عامة �إجمالية عن مفاهيم �أهل �لبيت

R، ويعط��ي مام��ح و��سحة لها، في �لمجالت �لتي طرقها. ف��اإن �لو�قع �لإجمالي 

للكت��اب هو �ل�سحة، و�سدق �لخبر. خ�سو�س��اً �إذ� كان رجال �ل�سند ثقات، �أو تعددت 

�لأخبار في م�سمون و�حد، �أو م�سامين متقاربة.

نع��م ق��د ل يعول على �لخب��ر و�إن كان موثوقاً ب�س��دوره، لعلٍة في��ه، كالتقية، ووجود 

�لمعار�ش له، وغير ذلك مما يعرفه �أهله.

) � كت��اب )من ل يح�سره �لفقيه( تاأليف �أبي جعفر محمد بن علي بن �لح�سين بن 

بابوي��ه �لقمي، �لمعروف عند �ل�سيعة بال�سدوق}، �لمتوفى  �سنة 381 ه�. وهو�أي�ساً 

ف��ي �أحاديث �لنبيP و�لأئمة من �أهل  �لبي��تR، وم�ستوعب لأبو�ب �لفقه. قد 

�لتزم موؤلفه فيه غالباً �لقت�سار على ما ينا�سب �ختيار�ته �لفقهية.

3 � )تهذي��ب �لأحكام( ل�سيخ �لطائفة �أبي جعفر محمد بن �لح�سن �لطو�سي}، 

 Rو�لأئمة من �أهل بيته Pلمتوف��ى �سنة 0))ه�. وه��و �أي�ساً في �أحاديث �لنب��ي�

م�ستوعب لأبو�ب �لفقه.

) � )�ل�ستب�س��ار( ل�سيخ �لطائفة �ل�سابق �لذك��ر. م�ستوعب لأبو�ب �لفقه. ق�سد فيه 

�لجمع بين �لأخبار �لمتعار�سة، ولو ب�سورة متكلفة، ذهاباً منه �إلى �أن �لجمع مهما �أمكن 

�أولى من �لطرح. وقد ��ستخرجه من كتابه �ل�سابق )�لتهذيب(، فهو مخت�سر منه.

وهذه �لكتب لما لها من �لأهمية و�لمكانة تعرف عند �ل�سيعة ب�)�لكتب �لأربعة(.

)  � )و�سائ��ل �ل�سيعة �إلى تح�سيل م�سائل �ل�سريعة( تاأليف محمد بن �لح�سن �لحر 

�لعامل��ي}، �لمتوف��ى �سنة )110 ه�.  قد جمع فيه �أحادي��ث �لكتب �ل�سابقة، وز�د 

عليه��ا �أحاديث كثيرة ماأخوذة من كتب �أخرى لم تبلغ �سهرتها �سهرة تلك �لكتب. وقد 
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��ستوعب فيه �أبو�ب �لفقه.

) � )بحار �لأنو�ر( تاأليف �ل�سيخ محمد باقر بن �ل�سيخ محمد تقي �لمجل�سي}، 

�لمتوفى �سنة 1111ه�. وهو في �لحديث �أي�ساً. جمع فيه �لحديث من كتب كثيرة. وقد 

��ستوعب �أ�سول �لعقيدة، و�ل�سماء و�لعال��م، و�لمعاد، وق�س�ش �لأنبياءR و�سيرهم، 

و�سيرة �لنبيP و�أهل بيتهR، و�لفقه، و�لأدعية، و�لأخاق، وغير ذلك.

ويبد�أ في كل باب بما ينا�سبه من �لآيات �لقر�آنية، ويتكلم فيها، ثم يتعر�ش لاأحاديث 

�لمنا�سبة لذلك �لباب، وي�سرح منها ما يحتاج لل�سرح.

ولم يقت�سر فيه على �لأحاديث �لمعتبرة، بل ذكر حتى �سو�ّذ �لأخبار وغر�ئبها، منبهاً 

ف��ي كثير من �لمو�رد �إلى غر�بتها. فهو كتاب كبير جامع طبع موؤخر�ً فيما يقرب من مائة 

مجلد.

وهناك كتب كثيرة في �لحديث ل ي�سعنا ��ستق�ساوؤها. وهي ت�ستمل على فنون �لعلم 

�لمختلف��ة من �لعقيدة و�لفقه و�ل�سي��رة، وعلل �لأحكام، و�أح��و�ل �لأئمةR، وغير 

ذلك.

م�شادر التراث ال�شيعي في الفقه

�أما كتب �لفقه فهي تنق�سم �إلى ق�سمين:

�لأول: �لمت��ون �لفقهية. وهي �لتي يقت�سر فيها على فتاوى موؤلفيها، على �ختافهم في 

�لآر�ء. ونذكر منها..

1، ) � �لمقنع، و�لهد�ية. لل�سيخ �ل�سدوق �لمتقدم.

3 � �لمقنع��ة. لل�سي��خ �لمفي��د محمد بن محمد ب��ن �لنعم��ان}، �لمتوفى �سنة 

13)ه�.

) � �لنهاية. لل�سيخ �لطو�سي �لمتقدم.

) � �لمر��س��م. لحمزة بن عبد �لعزيز �لديلمي}، �لمعروف ب�سار، �لمتوفى �سنة 

8)) �أو 3))ه� .

) � �لو�سيلة. لبن حمزة}، من علماء �لقرن �لخام�ش �لهجري.
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7 � �سر�ي��ع �لإ�س��ام. لأبي �لقا�سم نجم �لدين جعفر ب��ن �لح�سن �لحلي �لمعروف 

بالمحق��ق}، �لمتوفى �سنة )7)ه� . وقد تناوله كثير من �لفقهاء �سرحاً وتعليقاً. وهو 

من �لكتب �لتي تدر�ش في �لحوز�ت �لعلمية حتى ع�سرنا �لحا�سر.

8 � �لمخت�س��ر �لناف��ع. له �أي�ساً. وقد تناوله بع�ش �لفقه��اء �سرحاً وتعليقاً. وهو �لذي 

طبعته د�ر �لتقريب بين �لمذ�هب �لإ�سامية بم�سر �سنة )137ه�.

9 � قو�عد �لأحكام. لل�سيخ جمال �لدين �لح�سن بن علي بن �لمطهر �لحلي}، 

�لمعروف بالعامة، �لمتوفى �سنة ))7ه�. وقد تناوله كثير من �لفقهاء �سرحاً وتعليقاً.

10، 11 �  �لدرو�ش �ل�سرعية، و�للمعة �لدم�سقية. كاهما لل�سيخ �أبي عبد �هلل محمد 

�بن مكي �لمعروف بال�سهيد، �لمقتول في �سنة )78ه�.

وهن��اك متون فقهية �أخرى كثيرة للقدماء و�لمتاأخرين في جميع �لع�سور، و�إلى �أيامنا 

ه��ذه، حيث جرت �سي��رة �لفقهاء على تاألي��ف �لر�سائل �لعملي��ة �لمت�سمنة لفتاو�هم، 

ليعرفها مقلدوهم � �لذين يرجعون �إليهم في �أمور دينهم � ويعملو� عليها.

�لثان��ي: �لكتب �لفقهي��ة �ل�ستدللية. وهي �لتي يعنى موؤلفوه��ا بال�ستدلل على 

�لفت��اوى، وبيان ماآخذها من �لكت��اب و�ل�سنة وغيرهما مماي�سل��ح لا�ستدلل ح�سب 

نظرهم.

وقد عني علماء �ل�سيعة بذلك قديماً وحديثاً، لفتح باب �لجتهاد عندهم، فا يكون 

�لرجل منهم فقيهاً حتى تكون له �ختيار�ته �لفقهية، وي�ستطيع �ل�ستدلل عليها. غير �أن 

بع�سهم لم ي�سج��ل ��ستدلله في كتاب �ألفه، وبع�سهم �سجله في كتاب �أو �أكثر. ونذكر 

من هذه �لكتب..

1 � كت��اب م��ن ل يح�سره �لفقيه �لمتقدم، حيث �سبق �أنه �قت�سر فيه غالباً على ذكر 

�لأحاديث �لتي تنا�سب �ختيار�ته �لفقهية.

) � كت��اب �لمب�س��وط. ل�سيخ �لطائفة �أبي جعفر محمد ب��ن �لح�سن  �لطو�سي} 

�لمتق��دم. وقد عني في��ه بتفريع �لفروع �لفقهي��ة و�لإكثار من ذلك، عل��ى غر�ر ما عند 

�لمذ�هب �لأخرى.
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3 � كت��اب �لخاف. لل�سيخ �لطو�سي �لمتقدم �أي�ساً. في �لفقه �لمقارن بين مذ�هب 

�لم�سلمين.

) � كت��اب �لغنية في �أ�سول �لفقه وفروعه.تاأليف �أب��ي �لمكارم عز �لدين حمزة بن 

علي بن زهرة �لح�سيني}، �لمتوفى �سنة )8)ه�.

) � كت��اب �لمعتبر. للمحقق �لحلي �لمتقدم}. �سرح فيه كتابه �لمخت�سر �لنافع 

�لمتقدم، ولم يكمله.

)، 7، 8 � كت��اب تذكرة �لفقهاء، وكتاب منته��ى �لمطلب، وكتاب مختلف �ل�سيعة. 

وهو في �لفقه �ل�سيعي �لمقارن. كلها  للعامة �لحلي} �لمتقدم ذكره.

9 � كت��اب جامع �لمقا�سد في �سرح كتاب قو�عد �لعامة �لمتقدم. تاأليف �لمحقق 

�لثان��ي �ل�سيخ علي بن �لح�سين بن عبد�لعالي �لعاملي  �لكركي}، �لمتوفى � على 

ما ذكره �لأكثر� �سنة 0)9ه�.

10، 11 �  كت��اب م�سالك �لأفهام في �سرح كتاب �سر�يع �لإ�سام �لمتقدم، وكتاب 

�لرو�س��ة �لبهية في �سرح كتاب �للمعة �لدم�سقية �لمتق��دم. كاهما تاأليف �ل�سيخ زين 

�لدين بن نور �لدين علي، �لمعروف بال�سهيد �لثاني، �لمقتول �سنة ))9ه� �أو ))9ه� .

)1 � كتاب مد�رك �لأحكام في �سرح كتاب �سر�يع �لإ�سام �لمتقدم. تاأليف �ل�سيد 

محمد بن علي �لمو�سوي �لعاملي }، �لمتوفى �سنة 1009ه�.

13 � كتاب ك�سف �للثام في �سرح قو�عد �لعامة �لمتقدم. تاأليف �ل�سيخ محمد بن 

�لح�سن �لأ�سفهاني، �ل�سهير بالفا�سل �لهندي }، �لمتوفى �سنة 1137ه�.

)1 � كت��اب مفتاح �لكر�مة في �سرح قو�ع��د �لعامة �لمتقدم. تاأليف �ل�سيد محمد 

جو�د �لح�سيني �لعاملي }، �لمتوفى حدود �سنة )))1 ه�. وهو كتاب كبير طبع في 

ع��دة مجلد�ت كبيرة. وقد عني موؤلفه في��ه بجمع �أقو�ل �لعلماء من �لإمامية في م�سائل 

�لفقه. مع ��ستدلل مخت�سر في بع�ش �لمو��سع.

)1 � ريا���ش �لم�سائل ف��ي �سرح كتاب �لمخت�سر �لناف��ع للمحقق �لحلي �لمتقدم. 

تاأليف �ل�سيد علي �لطباطبائي}، �لمتوفى �سنة 31)1ه�.
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)1 � كت��اب جو�هر �لكام في �سرح كتاب �سر�يع �لإ�س��ام �لمتقدم ذكره. تاأليف 

مرجع �لطائفة في ع�سره �ل�سيخ محمد ح�سن �ل�سيخ باقر}، �لمتوفى �سنة )))1ه�. 

وهو �أو�سع كتاب فقهي ��ستدللي �سار مو�سع عناية �لعلماء و�هتمامهم حتى �أيامنا هذه. 

وق��د طبع �أخي��ر�ً في ثاثة و�أربعين مجل��د�ً. بعد �أن طبع فيما �سب��ق في �ست مجلد�ت 

كبار.

17 � كتاب م�ستم�سك �لعروة �لوثقى. تاأليف �سيدنا �ل�ستاذ �لجد مرجع �لطائفة في 

ع�سره �ل�سيد مح�سن �لطباطبائي �لحكيم }، �لمتوفى �سنة 1390ه�.

وغير ذلك من �لكتب �لكثيرة في جميع �لع�سور، و�إلى �أيامنا هذه.

م�شادر التراث ال�شيعي في ال�شيرة

�أم��ا كتب �ل�سي��رة فهي غالب��اً تتد�خل مع كتب �لعقي��دة عند �ل�سيع��ة، لأنهم �إنما 

يعنون غالباً ب�سيرة �لنبيP و�لأئمةR. وهم يركزون فيها على �أدلة �لنبوة و�لإمامة 

و�سو�هدهما، وعلى ف�سائلهم ومناقبهم )�سلو�ت �هلل عليهم(. 

ونذكر منها على �سبيل �لمثال..

1 � �لإر�س��اد. تاأليف �ل�سيخ �لمفيد �لمتقدم ذكره. وهو يعنى بترجمة �لأئمة �لثني 

ع�سر، وبيان ف�سائلهم، و�سو�هد �إمامتهم.

) � �إعام �لورى باأعام �لهدى. تاأليف �أبي علي �لف�سل بن �لح�سن �لطبر�سي}، 

 Pلمتوفى �سنة 8)) ه�. وهو يعنى بترجمة �لمع�سومين �لأربعة ع�سر � �لنبي �لأعظم�

و�ل�سديقة فاطمة �لزهر�ء و�لأئمة �لثني ع�سر )�سلو�ت �هلل عليهم( � و�ل�ستدلل على 

ع�سمتهم، وعلى نبوة �لنبيP و�إمامة �لأئمةR و�حد�ً بعد و�حد.

3 � �إثبات �لو�سية. تاأليف �أبي �لح�سن علي بن �لح�سين بن علي �لم�سعودي �لهذلي، 

�ساحب كتاب مروج �لذهب، وهو من علماء �لقرن �لر�بع �لهجري.

) � كفاي��ة �لأثر في �لن�ش عل��ى �لأئمة �لثني ع�سر. تاأليف علي بن محمد بن علي 

�لخز�ز �لر�زي، وهو من علماء �لقرن �لر�بع �لهجري.

) � مناق��ب �آل �أبي طالب. تاأليف �لحاف��ظ ر�سيد �لدين �أبي عبد�هلل محمد بن علي 
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�بن علي بن �سهر�آ�سوب �ل�سروي �لمازندر�ني، �لمتوفى �سنة 8))ه�. وهو يعنى بترجمة 

�لنب��يP و�إثبات نبوت��ه، وبترجمة �لأئمة �لثني  ع�سرR و�إثب��ات �إمامتهم، وذكر 

ف�سائلهم ومناقبهم.

) � ك�سف �لغمة في معرفة �لأئمة. تاأليف �أبي �لح�سن علي بن عي�سى بن �أبي �لفتح 

�لإربلي، وهو من علماء �لقرن �ل�سابع �لهجري. ويعنى بترجمة �لمع�سومين �لأربعة ع�سر 

� �لنب��يP و�ل�سديقة فاطمة �لزهر�ء و�لأئمة �لثن��ي ع�سر )�سلو�ت �هلل عليهم( � وما 

يتعلق بالنبوة و�لإمامة.

وهناك كتب �أخرى ل ي�سع �لمقام ��ستق�ساءها.

م�شادر التراث ال�شيعي في العقيدة

�أما كتب �لعقيدة فهي على ق�سمين:

�لأول: م��ا ت�سمن �لتعريف بعقائد �ل�سيعة �إجماًل م��ن دون ��ستدلل، �أو مع ��ستدلل 

مخت�سر نذكر منها..

1 � �لعتقاد. تاأليف �ل�سيخ �ل�سدوق} �لمتقدم ذكره.

) � ت�سحي��ح �لعتقاد. تاأليف �ل�سي��خ �لمفيد } �لمتقدم ذكره. �سرح فيه كتاب 

�لعتقاد لل�سدوق } �لمتقدم، وذكر موؤ�خذته عليه.

3 � �أو�ئل �لمقالت في �لمذ�هب و�لمختار�ت. تاأليف �ل�سيخ �لمفيد} �لمتقدم 

ذكره.

) � جم��ل �لعلم و�لعم��ل. تاأليف �ل�سريف �لمرت�سى علي ب��ن �لح�سين �لمو�سوي 

}، �لمتوفى �سنة )3) ه�.

) � �لقت�ساد. تاأليف �ل�سيخ �لطو�سي } �لمتقدم ذكره.

) � �لعقائد �لجعفرية. تاأليف �ل�سيخ �لطو�سي } �لمتقدم �أي�ساً.

7 � عقائ��د �لإمامي��ة. تاأليف �ل�سيخ محم��د ر�سا �لمظفر، �لمتوف��ى  �سنة )138ه�. 

وق��د جمع في��ه عقائد �لإمامية ببي��ان موجز و��سح حديث. وهو م��ن �لكتب �لمن�سورة 

�لم�سهورة في �أيامنا هذه.
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�لثاني: ما عني فيه بال�ستدلل على �لعقائد، وهي كتب كثيرة نذكر منها:

1 � �ل�سافي. تاأليف �ل�سيد �لمرت�سى } �لمتقدم ذكره.

) � تلخي���ش �ل�سافي. تاأليف �ل�سيخ �لطو�سي �لمتقدم ذكره. وقد �خت�سر فيه كتاب 

�ل�سافي �لمذكور.

3 � كتاب �لألفين. تاأليف �لعامة �لحلي } �لمتقدم ذكره. وقد عني فيه بتكثير 

�لأدلة على �لإمامة.

) � نهج �لحق. تاأليف �لعامة �لحلي �أي�ساً. وهو �لكتاب �لذي رّد عليه �بن روزبهان 

في كتابه �لذي �سماه: �إبطال �لباطل.

) � منه��اج �لكر�مة. تاأليف �لعام��ة �لحلي �أي�ساً. وهو �لكت��اب �لذي رّد عليه �بن 

تيمية في كتابه �لذي �سماه: منهاج �ل�سنة.

) � �إحقاق �لحق. تاأليف �لقا�سي نور �هلل بن �سريف �لدين �لح�سيني �لمرع�سي}، 

�لمقت��ول ف��ي �لقرن �لح��ادي ع�سر �لهجري. وه��و رّد على كتاب �إبط��ال �لباطل لبن 

روزبهان، �لذي رّد به على كتاب نهج �لحق �لمتقدم ذكره. 

وقد طبع هذ� �لكتاب موؤخر�ً مع تعليقات مو�سعة و�إ�سافات قام بها �لمرحوم �لمرجع 

�لديني �ل�سيد �سهاب �لدين �لمرع�سي } �لمتوفى حدود �سنة 10)1ه�.

7 � دلئ��ل �ل�س��دق. تاألي��ف �لمرجع �لدين��ي �ل�سيخ محمد ح�س��ن �لمظفر} 

�لمتوف��ى �سنة )137ه�. وهو رّد على كتاب �إبطال �لباطل لبن روزبهان �لمتقدم ذكره. 

وتعر�ش بالمنا�سبة للرّد على �بن تيمية في بع�ش �لمو��سع.

8 � ح��ق �ليقين في معرفة �أ�سول �لدين. تاأليف �ل�سيد عبد �هلل �سبر}، �لمتوفى 

في �أو��سط �لقرن �لثالث ع�سر �لهجري.

9 � �سر�ط �لحق في �أ�سول �لدين. تاأليف �ل�سيخ محمد �آ�سف �لمح�سني �لمعا�سر.

10 � �لتوحيد. تاأليف �ل�سيخ �ل�سدوق } �لمتقدم ذكره. وهو في �لحديث، لكن 

عني موؤلفه بالتاأكيد على تنزيه �هلل تعالى عن �لتج�سيم و�لت�سبيه و�لجبر. وهو من �سوؤون 

�لعقيدة.
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11 � تنزيه �لأنبياء. تاأليف �ل�سريف �لمرت�سى } �لمتقدم ذكره. وهو يعنى باإثبات 

ع�سمة �لأنبياء وتنزيههم عن �لمعا�سي. 

)1 � �لغدير في �لكتاب و�ل�سنة و�لأدب. تاأليف �ل�سيخ عبد�لح�سين �لأميني}، 

�لمتوف��ى �سنة 1390ه� . وقد تعر�ش فيه لحدي��ث �لغدير، وذكر طرقه، وترجم لل�سعر�ء 

�لذي��ن ذكرو� �لغدير في �سعرهم. و��ستط��رد بالمنا�سبة لكثير من ف�سائل �أمير �لموؤمنين 

�لإم��ام علي بن �أبي طالب )عليه �أف�سل �ل�س��اة و�ل�سام( ولكثير مما يتعلق بمذهب 

�أهل �لبيت )�سلو�ت �هلل عليه��م(. وناق�ش كثير�ً ممن هاجم �لمذهب. و�أفا�ش في ذكر 

�لم�سادر، فهو مو�سوعة مهمة في جو�نب �لعقيدة و�لتاريخ.

13� �إكم��ال �لدين و�إتمام �لنعمة. تاأليف �ل�سيخ �ل�سدوق} �لمتقدم ذكره. وهو 

يعن��ى بق�سية غيبة �لإم��ام �لثاني ع�سر �لحجة بن �لح�سن �لمه��دي )�سلو�ت �هلل عليه 

وعلى �آبائه(، و�ل�ستدلل عليها و�لدفاع عنها.

وهناك كثير من �لكتب و�لر�سائل �لمخت�سة بهذه �لق�سية لكل من �ل�سيخين �لمفيد 

و�لطو�سي )قد�ش �سرهما( �لمتقدم ذكرهما وغيرهما، ي�سيق �لمقام عن ��ستق�سائها.

)1 � �لمر�جعات. تاأليف �ل�سيد عبد �لح�سين �سرف �لدين �لمو�سوي}. تحدث 

فيه عن بع�ش �لأمور �لعقائدية في حو�ر هادئ بين �لموؤلف و�ل�سيخ �سليم �لب�سري �سيخ 

�لجامع �لأزهر في وقته. وببيان �سهل �سيق. وهو من �لكتب �لنافعة �لم�سهورة.

)1 � �لف�س��ول �لمهم��ة ف��ي تاألي��ف �لأم��ة. لل�سي��د عبد�لح�سي��ن �س��رف �لدين 

�لمو�سوي} �لمتقدم، حاول فيه �لتقريب بين �ل�سيعة و�ل�سنة.

وهناك كتب كثيرة �أخرى تتعلق بالعقائد لمن ذكرناهم ولغيرهم، ل ي�سعنا ��ستق�ساوؤها. 

وفيما ذكرناه كفاية.

هذ� ، ولبد لمن يريد �لتعرف على �لم�سادر �ل�سيعية من �أمرين:

لي�س كل ما ت�شمنته الم�شادر ال�شيعية متفقًا عليه بينهم

�لأول: �أن كثير�ً مما تت�سمنه �لم�سادر �ل�سيعية لي�ش �أمر�ً متفقاً عليه بين �ل�سيعة. و�إنما 

�تفق��و� على �أ�سول �لعقيدة، من �لتوحيد وما يتعلق به، من تنزيه �هلل �سبحانه وتعالى 
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عن �لظلم و�لجبر و�لتج�سي��م و�لت�سبيه و�لمكان و�لزمان. ثم �لنبوة. ثم �إمامة �لأئمة 

�لثني ع�سرR، وما يتعلق بهما من ع�سمة �لأنبياء و�لأئمة )�سلو�ت �هلل عليهم(، 

ثم �لمعاد �لج�سماني.

كما �تفقو� على بع�ش �لأمور �لأخرى �لتي ثبتت باأدلة قطعية من �لن�سو�ش �لمتو�ترة 

�أو �لإجماع �أو حكم �لعقل �لقطعيين. وتلك �لأمور تتعلق بالفقه و�ل�سيرة وما بعد �لموت 

وغير ذلك. وقد �ختلفو� في كثير من �لأمور، لأن باب �لجتهاد مفتوح عندهم.

و�لخت��اف �لمذكور يجري حتى في �لن�سو�ش و�لأحادي��ث �ل�سريفة، فلي�ش كل 

حدي��ث يذعنون بم�سمون��ه �أو يتفقون عليه. وك��م من حديث مت��روك ل يعمل عليه، 

عل��ى معايير و�سو�ب��ط ل ي�سعنا تف�سيلها في هذه �لعجال��ة، �أو هو مورد للخاف بينهم، 

لختافهم في تلك �ل�سو�بط و�لمعايير.

و�لمه��م �أنه ل ينبغي �لت�سرع ف��ي ن�سبة ما يوجد في تلك �لم�س��ادر � من م�سامين 

�لأحاديث �أو �أقو�ل �لعلماء � �إلى �ل�سيعة باأجمعهم وتحميلهم م�سوؤوليته �إل بعد �لتاأكد 

من �إذعانهم به و�تفاقهم عليه.

نعم ل ريب في �أن تلك �لم�سادر تك�سف عن �لمامح �لعامة لآر�ء �ل�سيعة و�أقو�لهم، 

وتو�سح �لخطوط �لعري�سة لثقافتهم ومنهجيتهم.

لبد للباحث من المو�شوعية والتجرد

�لثان��ي: �أن من �لطبيعي �أن من ل��م ياألف �لثقافة �ل�سيعية، وعا�ش �لثقافة �ل�سنية و�ألفها، 

�سي�سدم عند �لرجوع للم�سادر �ل�سيعي��ة، خ�سو�ساً في �لأمور �لمذهبية �لح�سا�سة، 

�لت��ي يحمل لها في نف�سه قد�سي��ة و�حتر�ماً. فاإن ما تت�سمن��ه �لم�سادر �ل�سيعية من 

ذل��ك و�إن وجد متفرقاً في �لم�س��ادر �ل�سنية، �أو وجدت له �سو�هد فيها، �إل �أنه لي�ش 

بحي��ث يلتفت �إليه في خ�سّم �لكثرة �لكاثرة م��ن �لأحاديث و�لم�سلمات �لموروثة 

عند �ل�سنة.

وم��ن هنا فالازم �لتثبت عند �لرجوع للم�سادر �ل�سيعي��ة وعدم �لت�سرع في �لإنكار 

و�ل�ستب�س��اع عن��د �لطاع على بع�ش م��ا تت�سمنه، لأن ذلك كل��ه يبتني على �أ�سول 
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موؤ�سل��ة، قد �أتعب �ل�سيعة �أنف�سهم في �ل�ستدلل عليها، وذكر �ل�سو�هد لها من م�سادر 

�سني��ة وغيره��ا، في م�سيرة طويلة �ساق��ة، من �أحاط بها وخرج منها يه��ون عليه �سماع ما 

تت�سمنه م�سادرهم مما يخالف م�سلماته وموروثاته، ول يفاجاأ بها،  ول ي�سدم. 

ول نريد بذلك �أن ندعي �سحة جميع ما يذكره �ل�سيعة، �إذ ل موجب لتعجل �لأمور 

قبل �أو�نها. بل كل ما نريده عدم تعجل �لإنكار و�ل�ستب�ساع، و�لنتظار بهما حتى يطلع 

عل��ى �أ�سول �ل�سيعة و�أدلتهم وت�ستوعب، ثم يخت��ار �لمن�سف لنف�سه بعد ذلك ما يحلو 

له، ويقت�سيه وجد�نه وبرهانه �لذي ير�ه مقنعاً �أمام �هلل �سبحانه وتعالى ومعذر�ً بين يديه. 

فاإن �لمهم �إر�ساوؤه جل �ساأنه و�لخروج عن �لم�سوؤولية معه، وهو نعم �لرقيب و�لح�سيب. 

ول �أهمي��ة لإر�ساء �لنا�ش �أو �إ�سكاتهم. كما ل يغني �إر�ساء �لعو�طف و�إ�سباع �لرغبات. 

ف��اإن �أمد ذلك كله ق�سير، وهو �سائر �إلى زو�ل، وبعد ذلك �لح�ساب �لع�سير، ثم �لخلود 

في �لجنة �أو في �لنار.
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ق�ش��ية �شب ال�ش��حابة اأو تكفيرهم من جهة ال�شيعة  K �ض2: 

هل هو �ش��حيح الن�ش��بة لهم؟ وخ�شو�ش��ًا تكفير اأبي 

بك��ر وعم��ر وعثم��ان � ر�ش��ي اهلل عنه��م � ه��ل يق��ول 

ال�شيعة به؟ وكذلك بالن�شبة لعائ�شةO؟

ج: يوم السؤال حول أمرين:
�لأول: �لتكفير. 

ولي���ش م��ن ر�أي �ل�سيعة تكفير �ل�سحاب��ة، بل ول عامة �لم�سلمي��ن، على �ختاف 

طو�ئفهم. وذلك يبتني على حقيق��ة �لإ�سام وتحديد �أركانه عندهم. ويعرف ذلك من 

�أحاديثهم عن �أئمتهم )�سلو�ت �هلل عليهم( ومن فتاوى علمائهم وت�سريحاتهم.

معيار الإ�شالم والكفر عند ال�شيعة

ففي موثق �سماعة: »قلت لأبي عبد �هللQ: �أخبرني عن �لإ�سام و�لإيمان �أهما 

مختلف��ان؟ فقال: �إن �لإيمان ي�س��ارك �لإ�سام، و�لإ�سام ل ي�س��ارك �لإيمان. فقلت: 

ف�سفهم��ا ل��ي. فقال: �لإ�سام �سهادة �أن ل �إل��ه �إل �هلل، و�لت�سديق بر�سول �هللP. به 

حقن��ت �لدماء وعليه جرت �لمناكح و�لمو�ريث، وعلى ظاهره جماعة �لنا�ش. و�لإيمان 

.
)1(

�لهدى...«

وفي حديث �سفيان بن �ل�سمط: »�ساأل رجل �أبا عبد�هللQ عن �لإ�سام و�لإيمان 

م��ا �لفرق بينهما؟فق��ال: �لإ�سام هو �لظاهر �لذي عليه �لنا�ش �سهادة: �أن ل �إله �إل �هلل 

وحده ل �سريك له، و�أن محمد�ً عبده ور�سوله، و�إقام �ل�ساة، و�إيتاء �لزكاة، وحج �لبيت، 

.
)((

و�سيام �سهر رم�سان. فهذ� �لإ�سام...«

وف��ي �سحيح حم��ر�ن بن �أعين عن �أب��ي جعفرQ: »�سمعته يق��ول: �لإيمان ما 

��ستق��ر ف��ي �لقلب و�أف�سى ب��ه �إلى �هلل عزوج��ل، و�سدقه �لعمل بالطاع��ة هلل و�لت�سليم 

))) الكافي 2: 25 كتاب الإيمان والكفر: باب اإن الإيمان ي�شرك الإ�شالم والإ�شالم ل ي�شرك الإيمان حديث:).

)2) الكافي 2: 24 كتاب الإيمان والكفر: باب اإن الإ�شالم يحقن به الدم )وتوؤدى به الأمانة( واأن الثواب على الإيمان حديث:4.
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لأم��ره. و�لإ�س��ام ما ظهر من قول �أو فع��ل. وهو �لذي عليه جماع��ة �لنا�ش من �لفرق 

كله��ا. وبه حقنت �لدماء، وعليه جرت �لمو�ريث، وجاز �لنكاح، و�جتمعو� على �ل�ساة 

... �إلى غير ذلك من �لأحاديث 
)1(

و�لزكاة و�ل�سوم و�لحج، فخرجو� بذلك من �لكفر...«

�لكثيرة.

وه��ي ت�سهد باأنه يكفي ف��ي �لإ�سام �ل�سهادت��ان و�لإقر�ر بالفر�ئ���ش �ل�سرورية في 

�لدي��ن، وباأن غير �ل�سيعة من ف��رق �لم�سلمين ل يخرجون عن �لإ�سام، وتجري عليهم 

�أحكامه من حرمة �لمال و�لدم وغيرها �إل بحق.

ع��د� �لنو��سب، وهم �لذين ينا�سبون �أهل �لبيت )�سلو�ت �هلل عليهم( �لعد�ء، على 

كام وتف�سيل ل ي�سعنا �لحديث عنه، ول يهمنا فعًا، لأن �لكام في غيرهم.

وعلى هذ� جرت فتاوى علماء �ل�سيعة في جميع �لع�سور، دونوها في كتبهم �لمن�سورة، 

و�لت��ي هي في متناول كل من يريد معرف��ة ر�أي �ل�سيعة. تجد ذلك في م�سائل �لطهارة 

و�لنكاح و�لذباحة و�لمو�ريث و�لق�سا�ش وغيرها.

حو� في بع�ش �لمو�رد �لأخرى با�ستر�ط 
ّ
ولي�سو� في مقام �لتقية �أو �لمجاملة. ولذ� �سر

�لإيمان ز�ئد�ً على �لإ�سام. فلتلحظ.

ويح�سن �إثبات م��ا ت�سمنه م�سدر و�حد، وهو كتاب �سر�يع �لإ�سام �لمتقدم، �لذي 

هو من �لكتب �لمعروف��ة. وقد �سرحه كثير من �لفقهاء. ويدر�ش في �لحوزة، كما تقدم. 

وعليه تقا�ش بقية �لم�سادر.

ق��ال في مبحث تغ�سيل �لميت: »وكل مظهر لل�سهادتين يجوز تغ�سيله عد� �لخو�رج 

.
)((

و�لغاة و�ل�سهيد...«

وقال في كتاب �لحدود في م�سائل حّد �لمرتد: »كلمة �لإ�سام �أن يقول: �أ�سهد �أن 

ل �إله �إل �هلل، و�أن محمد�ً ر�سول �هلل. و�إن قال مع ذلك: و�أبر�أ من كل دين غير �لإ�سام، 

.
)3(

كان تاأكيد�ً«

))) الكافي 2: 26 كتاب الإيمان والكفر: باب اإن الإيمان ي�شرك الإ�شالم والإ�شالم ل ي�شرك الإيمان حديث:5.

)2) �شرايع الإ�شالم ): 37.

)3) �شرايع الإ�شالم 4: 85)�� 86). 
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وق��ال في ف�سل �ل�ساة عل��ى �لميت: »�لأول: من ي�سلى علي��ه. وهو كل من كان 

.
)1(

مظهر�ً لل�سهادتين، �أو طفًا له �ست �سنين ممن له حكم �لإ�سام«

وق��ال في عدد �لنجا�سات: »�لعا�سر: �لكافر. و�سابطه كل من خرج عن �لإ�سام، �أو 

.
)((

من �نتحله وجحد ما يعلم من �لدين �سرورة، كالخو�رج و�لغاة«

وق��ال في كتاب �لن��كاح، في م�سائل لو�ح��ق �لعقد: »�لأولى: �لكف��اءة �سرط في 

�لن��كاح، وهي �لت�ساوي في �لإ�سام. وه��ل ي�سترط �لت�ساوي في �لإيمان؟ فيه رو�يتان، 

�أظهرهم��ا �لكتفاء بالإ�سام، و�إن تاأكد ��ستحباب �لإيم��ان. وهو في طرف �لزوجة �أتم، 

لأن �لم��ر�أة تاأخذ من دين بعلها. نعم ل ي�سح نكاح �لنا�سب �لمعلن بعد�وة �أهل �لبيت 

.
)3(

)عليهم �ل�ساة و�ل�سام(، لرتكابه ما يعلم بطانه من دين �لإ�سام«

وقال في �أول كتاب �لذباحة: »�أما �لذ�بح في�سترط فيه �لإ�سام �أو حكمه، فا يتوله 

�لوثني... ول ي�سترط �لإيمان. وفيه قول بعيد با�ستر�طه. 

نع��م ل ي�سح ذباحة �لمعل��ن بالعد�وة لأهل �لبي��تR � كالخارجي � و�إن �أظهر 

.
)((

�لإ�سام«

وقال في م�سائل �للو�حق: »ما يباع في �أ�سو�ق �لم�سلمين من �لذبائح و�للحوم يجوز 

.
)((

�سر�وؤه، ول يلزم �لفح�ش عن حاله«

وق��ال في كتاب �لفر�ئ�ش � وهي �لمو�ريث � عند �لكام في مو�نع �لإرث: »�لثالثة: 

�لم�سلم��ون يتو�رث��ون و�إن �ختلف��و� في �لمذ�ه��ب. و�لكفار يتو�رث��ون و�إن �ختلفو� في 

.
)((

�لنحل«

وق��ال في كت��اب �لق�سا�ش عند �لتعر���ش ل�سروطه: »�ل�سرط �لثان��ي: �لت�ساوي في 

))) �شرايع الإ�شالم ): 04)�� 05) .

)2) �شرايع الإ�شالم ):  53.

)3) �شرايع الإ�شالم 2: 299/ 

)4) �شرايع الإ�شالم 3: 204.

)5) �شرايع الإ�شالم 3:  206.

)6) �شرايع الإ�شالم 4: 3) .
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.
)1(

�لدين، فا يقتل م�سلم بكافر، ذمياً كان، �أو م�ستاأمناً، �أو حربياً...«

وقال ف��ي مبحث ق�سا���ش �لطرف:»وي�سترط ف��ي جو�ز �لقت�سا���ش �لت�ساوي في 

.
)((

�لإ�سام، و�لحرية، �أو يكون �لمجني عليه �أكمل«

وعلى ذلك تبتني نظرة �ل�سيعة وتعاملهم مع �ل�سحابة عموماً � بما فيهم من �سبق �لن�ش 

في �ل�سوؤ�ل عنهم � وغير �ل�سحابة من �لم�سلمين �لذين ي�سهدون �ل�سهادتين، ويعتنقون 

�لإ�س��ام ويعلنون دعوته، ويقيمون فر�ئ�سه. من دون نظ��ر �إلى فرقهم و�ختافاتهم فيما 

ز�د على �أ�سول �لإ�سام، ومن دون نظر �إلى بو�طن نفو�سهم وما تكنه �سدورهم وتنطوي 

عليه �سمائرهم، فاإن �لتعامل �إنما يكون على �لظاهر.

وعل��ى ذلك جرت �سيرة �لنبيP، ثم �سيرة �أئمتنا )�سلو�ت �هلل عليهم( في جميع 

ع�سورهم. وقد كان �أمير �لموؤمنينQ يقول عمن قاتله: �إنهم �إخو�ننا بغو� علينا، ولم 

يق��ل �إنهم كفرو�. ول��م ي�سترق ن�ساءهم ول ��ستحل �أمو�له��م، لأنهم �أهل �لقبلة، يعني: 

م�سلمين. وعلى هذ� جرى �سيعته. بل �لظاهر �أن �أكثر �لم�سلمين على ذلك.

التو�شع في اإطالق الكفر في الكتاب وال�شنة وكلمات الم�شلمين

نعم كثير�ًًً ما يطلق �لكفر في �لكتاب �لمجيد و�لحديث �ل�سريف وكلمات �لم�سلمين 

عموم��اً على بع�ش من ي�سهد �ل�سهادتين، ويعل��ن �لإ�سام تارة: بنحو من �لمبالغة، من 

�أجل �لإغر�ق في �لتنفير.

و�أخ��رى: بلحاظ �لخروج عن مقت�سى �لإ�سام �لتام �لمبتني � مع �ل�سهادتين � على 

�ل�ستقامة في �لعقيدة و�لعمل، و�لوفاء بجميع ما عهده �هلل تعالى �إلى عباده وطلبه منهم.

وثالث��ة: بلح��اظ عدم مطابقة دع��وى �لإ�سام للعقيدة �لباطنة. وه��و ما يرجع لطعن 

�ل�سخ�ش بالنفاق.

ْولَـِئَك ُهُم 
ُ
نَزَل اهللُ َفاأ

َ
وعل��ى �أحد هذه �لوجوه يجري قوله تعالى: {َوَمن لَّْم يَْحُكـــم ِبَما اأ

.
)3(

اْلَكاِفُروَن}

))) �شرايع الإ�شالم 4:  ))2 .

)2) �شرايع الإ�شالم 4:  234 .

)3) �شورة المائدة الآية:44. 
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لَْيِه �َصـــِبياًل َوَمن َكَفَر َفاإِنَّ اهلل َغِنيٌّ  ِ عَلى النَّا�ِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن ا�ْصـــتََطاَع اإِ
وقوله �سبحانه: {َوهلِلهّ

.
)1(

َعِن اْلَعالَِميَن}

وقول �لنب��يP �لمروي بطرق متعددة: »ل ترجعو� بع��دي كفار�ً ي�سرب بع�سكم 

.
)((

رقاب بع�ش«

.
)3(

وقول عائ�سة عن عثمان: »�قتلو� نعثًا فقد كفر«

وق��ول عم��ر بن �لخطاب عن حاطب بن �أبي بلتعة: »ي��ا ر�سول �هلل ��سرب عنقه فقد 

.
)((

كفر«

وق��ول حذيفة: »�إنما كان �لنفاق على عهد �لنبيP. فاأما �ليوم فاإنما هو �لكفر بعد 

.
)((

�لإيمان«

وف��ي كام لأبي �سعي��ب: »�ن حف�ش �لفرد ناظ��ر �ل�سافعي، فق��ال حف�ش: �لقر�آن 

.
)((

مخلوق. فقال له �ل�سافعي: كفرت باهلل �لعظيم«

وفي حديث يا�سر �لخادم: »�سمعت �أبا �لح�سن علي بن مو�سى �لر�ساQ يقول: 

.
)7(

من �سّبه �هلل تعالى بخلقه فهو م�سرك، ومن ن�سب �إليه ما نهى عنه فهو كافر«

وفي حديث �أبي �ل�سلت �لهروي عنهQ: »فقلت له: يا �بن ر�سول �هلل، فما معنى  

�لخبر �لذي رووه: �أن ثو�ب ل �إله �إل �هلل �لنظر �إلى وجه �هلل؟ فقالQ: يا �أبا �ل�سلت 

م��ن و�سف �هلل بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه �هلل �أنبياوؤه ور�سله وحججه )�سلو�ت 

�هلل عليه��م( هم �لذين بهم يتوجه �إل��ى �هلل و�إلى دينه ومعرفته... فالنظ��ر �إلى �أنبياء �هلل  

ور�سل��ه وحججهR في درجاتهم ثو�ب عظيم للموؤمني��ن يوم �لقيامة، وقد قال �لنبي

))) �شورة اآل عمران الآية:97.

)2) �شحيح البخاري ): 56 كتاب العلم: باب الإن�شات للعلماء، 2: 9)6 كتاب الحج: باب الخطبة اأيام منى، وغيرهما/ 

)3) تاريخ الطبري 3: 2) في ذكر )قول عائ�شةO: واهلل لأطلبن بدم عثمان وخروجها وطلحة والزبير في من تبعهم اإلى الب�شرة(/ ال�شيرة 

الحلبية 3: 356 باب: ذكر نبذ من معجزاته.

)4) الأحاديث المختارة ): 286 فيما رواه )عبداهلل بن عبا�س عن عمر(، وقال: اإ�شناده �شحيح/ م�شند عمر بن الخطاب ): 55.

)5) �شحيح البخاري 6: 2604 كتاب الفتن: باب:اإذا قال عند قوم �شيئًا ثم خرج فقال بخالفه.

)6) ال�شنن الكبرى للبيهقي 0): 43 كتاب الأيمان: باب: ما جاء في الحلف ب�شفات اهلل تعالى كالعزة والقدرة.../ �شير اأعالم النبالء 0): 30 

في ترجمة الإمام ال�شافعي.

)7) عيون اأخبار الر�شا ): 93.
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P: م��ن �أبغ�ش �أهل بيتي لم يرني ولم �أره ي��وم �لقيامة. وقالQ: �إن فيكم من ل 

.
)1(

ير�ني بعد �أن يفارقني...«

وغير ذلك مما هو كثير جد�ً.

التو�شع في اإطالق الرتداد والنقالب على الأعقاب

وكذل��ك �لحال في �لرت��د�د و�لنقاب على �لأعقاب، حي��ث قد ير�د بهما نكث 

عه��د �لطاعة هلل تعالى و�لخ��روج عما يفر�سه �لدين �لحق، ولو مع �إعان دعوة �لإ�سام 

ٌد اإِالَّ َر�ُصـــوٌل َقْد َخَلْت ِمن  وعدم �لخروج عنه، كما هو �لمنا�سب لقوله تعالى: {َوَما ُمَحمَّ

 �َصـــْيئًا 
َ
ـــرَّ اهلل ْعَقاِبُكْم َوَمن يَنَقِلْب َعَلَى َعِقبَْيِه َفَلن يَ�صُ

َ
ْو ُقِتَل انَقَلْبتُْم َعَلى اأ

َ
اَت اأ َفاإِن مَّ

َ
�ُصـــُل اأ َقْبِلِه الرُّ

، لظهور �أنه قد ورد مورد �لتاأنيب لهم لفر�رهم في حرب �أحد، 
)((

اِكِريَن} َو�َصيَْجِزي اهللُ ال�صَّ

 .Pو�نهيارهم لما �سمعو� �لند�ء بقتل �لنبي

ْر�َس 
َ
وقول��ه �سبحانه حكاية لخطاب �لنبي مو�سىQلأ�سحابه: {يَا َقْوِم اْدُخُلوا االأ

.
)3(

ِريَن } ْدبَاِرُكْم َفتَنَقِلبُوا َخا�صِ
َ
وا َعَلى اأ �َصَة الَِّتي َكتََب اهللُ لَُكْم َواَل تَْرتَدُّ الُمَقدَّ

َل  ْيَطاُن �َصوَّ ْدبَاِرِهم مِّن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهُم اْلُهَدى ال�صَّ
َ
وا َعَلى اأ وقوله عزوجل: {اإِنَّ الَِّذيَن اْرتَدُّ

، كما يظهر من �سياق �لآيات �لتي بعدها.
)((

ْمَلى لَُهْم}
َ
لَُهْم َواأ

وياأتي في رو�يات �لحو�ش من قوله P: »فاأما �لن�سب فقد عرفته، ولكنكم �أحدثتم 

 .
)((

بعدي و�رتددتم �لقهقرى«

.
)7(

، ونحو ذلك
)((

وقوله P: »�رتدو� بعدك على �أدبارهم �لقهقرى«

وق��د �سرح بع�سهم باأن ق�سما م��ن �أهل �لردة لي�سو� مرتدي��ن حقيقة، بل ن�سب لهم 

))) التوحيد لل�شدوق: 7))� 8)).

)2) �شورة اآل عمران الآية: 44).

)3) �شورة المائدة الآية: )2.

)4) �شورة محمد الآية: 25.

.P 5) مجمع الزوائد 0) �س 364، كتاب البعث باب ما جاء في حو�س النبي(

)6) التمهيد ج2: �س: 297.

)7) تاأتي اإن �شاء اهلل في �س: 6)).
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.
)1(

�لرتد�د لمتناعهم من دفع �لزكاة لأبي بكر ، مع بقائهم  على �لإ�سام

وعل��ى ذلك يج��ري حدي��ث �أبي �لرج��اء �لعط��اردي ق��ال: »�أتيت �لمدين��ة فاإذ� 

�لنا���ش مجتمع��ون، و�إذ� ف��ي و�سطهم رجل يقبل ر�أ���ش رجل، وهو يق��ول: �أنا فد�وؤك؛ 

��ل؟ قال: ذلك عمر ب��ن �لخطاب  ��ل وَمن �لمقبَّ ل��ول �أن��ت هلكنا. فقل��ت: َمن �لمقبِّ

، �إل��ى غير ذلك.
)((

يقب��ل ر�أ���ش �أبي بك��ر في قتال �أه��ل �لردة �لذي��ن منعو� �ل��زكاة«

 لك��ن ذل��ك كله ل يرجع �إلى نفي �لإ�سام بالمعن��ى �لمتقدم، ول �إلى عدم ترتب 

�أحكام��ه �لمتقدم��ة � من حرمة �لم��ال و�لدم �إل بحق، وحّل �لذبائ��ح و�لنكاح وثبوت 

�لمير�ث ونحوها � كما هو �لمعلوم من مباني �لم�سلمين عموماً في فقههم، وتعاملهم مع 

بع�سه��م، و�سيرتهم فيما بينهم، �إل بع�ش فرق �لخ��و�رج �أو نحوهم ممن عّد من �ل�سو�ذ 

وباينه �لم�سلمون.

ول نعه��د م��ن عم��وم �ل�سيعة �لخروج عن ذل��ك في �ل�سحابة، ول ف��ي غيرهم من 

�لم�سلمين.

�للهم �إل �أن يكون هناك �ساذ ل يتي�سر لنا فعًا معرفته و�لوقوف على حديثه. ولو وجد 

فه��و وحده يتحم��ل م�سوؤولية قوله وموقفه، من دون �أن يتحم��ل عموم �ل�سيعة م�سوؤولية 

ذلك، ف�سًا عن �أن ين�سب �إليهم ويحمل عليهم.

�لثاني: �ل�سب و�لطعن. 

ول يتي�س��ر لنا �إعطاء موقف عملي عام لل�سيع��ة في ذلك، وتحديد ممار�ساتهم بنحو 

م�س��وؤول. ف��اإن �ل�سيعة �سعب، بل �سع��وب. وهم يختلفون فيما بينه��م � ك�سائر �لنا�ش � 

ف��ي قوة �ل�سخ�سية وتما�سك �لأع�س��اب، وفي ثقافتهم �لعام��ة و�لدينية، وتعرفهم على 

و�ق��ع �ل�سحاب��ة كاأفر�د وككل، وفي �لتز�مه��م �لديني و�لخلقي، وف��ي تربيتهم وبيئتهم 

ومجتمعاتهم، وفي �ندفاعاتهم �لعاطفية و�لنفعالية. ولكل ذلك �أثر مهم في ممار�ساتهم 

�لعملية من هذه �لجهة.

وكل م��ا ن�ستطيعه بيان موقف �ل�سيعة �لنظري م��ن �ل�سحابة ور�أيهم فيهم ح�سب ما 

))) راجع فتح الباري 2): 277/ والمحلى )): 93)/ وتحفة الأحوذي 7: 282/ و�شرح نهج البالغة 3): 87)، وغيرهم.

)2) تاريخ دم�شق 43: 502 في ترجمة عمران بن خالد بن يزيد بن اأبي جميل.
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تملي��ه عليهم تعاليمهم وتفر�سه عليهم �أدلتهم، فنقول: لل�سيعة في ذلك مذهب ي�سترك 

فيه معهم �ل�سحابة و�لتابعون، ومن بعدهم.

نظرة ال�شحابة لأنف�شهم ل تنا�شب القد�شية

ف��اإن من يقر�أ تاريخ �ل�سحابة، وما �سجر بينه��م، و�سدر عنهم، يعلم علم �ليقين �أنه ل 

�أ�سا���ش لهالة �لتقدي���ش �لجماعي �لتي يحاول �أن يحيطهم به��ا بع�ش �لنا�ش. بل يظهر 

ل��ه �أن �ل�سحبة � حتى بنظر �ل�سحابة �أنف�سه��م � غير عا�سمة عن �لذنوب، ول مانعة من 

�لعي��وب، و�أنها ل تحجز بع�سهم عن �لنيل و�لطعن في �لبع�ش �لآخر، وعن �سبه ولعنه. 

بل �ساع طعن بع�سهم في بع�ش، ونيله منه، وتهمته، و�ستمه، ولعنه، من دون �أن تمنعهم 

�ل�سحبة من ذلك.

ما حدث بين ال�شحابة في اأمر عثمان

فق��د بات من م�سلمات �لتاريخ ما حدث منه��م في �أمر عثمان من طعن بع�سهم في 

بع�ش قوًل وعمًا. 

وكان من �أ�سد �لطاعنين على عثمان و�لموؤلبين عليه طلحة و�لزبير وعائ�سة. 

، ومن دخول �لنا�ش عليه وخروجهم 
)1(

وق��د روو� �أن طلحة منع من �إدخال �لماء عليه

.
)((

منه

وق��ال �ب��ن �أبي �لحديد: »روى �لمد�ئني في كتاب  مقت��ل عثمان �أن طلحة منع من 

دفن��ه ثاثة �أيام... و�أن حكيم بن حز�م �أحد بن��ي �أ�سد بن عبد �لعزى وجبير بن مطعم 

�بن �لحارث بن نوفل ��ستنجد� بعليQ على دفنه، فاأقعد طلحة لهم في �لطريق نا�ساً 

بالحج��ارة... وروى �لو�ق��دي قال: لما قتل عثمان تكلمو� ف��ي دفنه فقال طلحة: يدفن 

.
)3(

بدير �سلع. يعني مقابر �ليهود«

وق��ال: »وروى �لنا�ش �لذين �سنف��و� في و�قعة �لد�ر �أن طلح��ة كان يوم قتل عثمان 

))) الإمام���ة وال�شيا�ش���ة ): 38 ف���ي )ح�شار اأهل م�شر والكوف���ة عثمانS(/ اأن�شاب الأ�ش���راف 5: )7 في )م�شير اأه���ل الأن�شار اإلى عثمان 

واجتماعهم اإليه مع من اجتمع من اأهل المدينة(.

)2) تاريخ الطبري 2: 668 � 669 في ذكر )الخبر عن قتله )عثمان( وكيف قتل(.

)3) �شرح نهج البالغة 0): 6� 7 في )ذكر ما كان من اأمر طلحة مع عثمان(.
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مقنع��اً بثوب قد ��ستتر به عن �أعين �لنا�ش يرمي �لد�ر بال�سهام. وروو� �أي�ساً �أنه لما �متنع 

عل��ى �لذي��ن ح�سروه �لدخول من باب �ل��د�ر حملهم طلحة �إل��ى د�ر لبع�ش �لأن�سار، 

فاأ�سعدهم �إلى �سطحها وت�سورو� منها على عثمان د�ره فقتلوه.

وروو� �أي�ساً �أن �لزبير كان يقول: �قتلوه فقد بدل دينكم. فقالو�: �إن �بنك يحامي عنه 

بالب��اب، فقال: ما �أكره �أن يقتل عثمان ولو ب��دئ بابني. �إن عثمان لجيفة على �ل�سر�ط 

.
)1(

غد�ً«

وقد �سبق عن عائ�سة �أنها كانت تقول: »�قتلو� نعثًا فقد كفر«. 

وق��ال �ليعقوبي: »وكان بين عثمان وعائ�سة منافرة، وذلك �أنه نق�سها مما كان يعطيها 

عم��ر بن �لخط��اب ، و �سيرها �أ�س��وة غيرها من ن�س��اء ر�سول �هللP، ف��اإن عثمان يوماً 

ليخط��ب، �إذ دل��ت عائ�س��ة قمي�ش ر�سول �هللP ون��ادت: يامع�س��ر �لم�سلمين ، هذ� 

جلب��اب ر�سول �هللP لم يبل وقد �أبلى عثم��ان �سنته. فقال عثمان: رّب ��سرف عني 

.
)((

كيدهن �إن كيدهن عظيم«

وق��د �ألَّبت هي وحف�سة �لنا�ش عليه وهو ي�سلي، فلم��ا �سّلم قال: »�إن هاتان �لفتانتان 

فتنتا �لنا�ش في �ساتهم. و�إل تنتهيان �أو لأ�سّبنكما ما حّل لي �ل�سباب، و�إني لأ�سِلكما 

.
)3(

لعالم«

ولم��ا �أنكر عليه �سعد ذلك ق�س��ده عامد�ً، فان�سّل �سعد فخرج م��ن �لم�سجد، فتبعه 

 .
)((

عثمان، و�سادف �لإمام علياQً بباب �لم�سجد، ف�ستم �سعد�ً �أمامه

وفي حديث لعائ�سة مع مرو�ن حينما طلب منها �أن ت�سلح بين عثمان و�لنا�ش قالت: 

»�أت��رى �أني في �سك من �ساحبك؟! �م��ا و�هلل لوددت �أنه مقطع في غر�رة من غر�ئري ، 

.
)((

و�أني �طيق حمله ، فاأطرحه في �لبحر«

))) �شرح نهج البالغة 9: 35� 36 في �شرح كالم لالإمامQ في �شاأن طلحة والزبير: )واهلل ما اأنكروا عليَّ منكرًا...(.

)2) تاري���خ اليعقوب���ي ج 2:: 75) اأيام عثمان بن عف���ان ، ومثله في �شرح نهج البالغة  3: 9/ وقربب منه في الفتوح لبن اأعثم 2: 420 في خروج 

عائ�شة اإلى الحج لما حو�شر عثمان واأ�شرف على القتال ومقالها فيه.

)3) الجامع لالأزدي )): 356 باب الفتن.

)4) الجامع لالأزدي )): 355  باب الفتن.

)5) تاريخ اليعقوبي ج 2: 76) في اأيام عثمان بن عفان .
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وفي رو�ية �أخرى �ّنها قالت لمرو�ن: » وددت و�هلل �نك و�ساحبك هذ� �لذي يعنيك 

.
)1(

�أمره في رجل كل و�حد منكما رحا، و�أنكما في �لبحر«

.
)((

وقد �تهم جماعة طلحة و�لزبير وعائ�سة بالتاأليب عليه وقتله، منهم عثمان نف�سه

وقال �أمير �لموؤمنينQ: »و�إني بليت باأربعة: �أدهى �لنا�ش و�أ�سخاهم طلحة، و�أ�سجع 

�لنا���ش �لزبير، و�أطوع �لنا�ش في �لنا�ش عائ�سة، و�أ�س��رع �لنا�ش �إلى فتنة يعلى بن �أمية... 

و�إنه��م ليطلبون حقاً تركوه ودماً �سفكوه، ولقد ولوه دوني، و�إن كنت �سريكهم في �لإنكار 

لما �أنك��روه. وما تبعة عثمان �إل عندهم. و�إنهم لهم �لفئة �لباغية... و�هلل �إن طلحة و�لزبير 

 .
)3(

وعائ�سة ليعلمون �أني على �لحق و�أنهم مبطلون«

وق��ال في مقام �آخر: »�أما �إنهم ل��ن يدعو� �أن يخرجو� يقولون نطلب بدم عثمان، و�هلل 

.Qوغير ذلك من كامه ،
)((

نعلم �أنهم قتلة عثمان«

وقال محمد بن طلح��ة: »دم عثمان ثاثة �أثاث: ثلث على �ساحبة �لهودج � يعني 

عائ�س��ة � وثلث عل��ى �ساحب �لجمل �لأحمر � يعني طلح��ة � وثلث على علي بن �أبي 

.
)((

طالب«

وق��ال �سعد بن �أب��ي وقا�ش لمن �ساأله عن قتل عثمان: »�إني �أخبرك: �إنه قتل ب�سيف 

�سلت��ه عائ�س��ة، و�سقله طلح��ة، و�سّمه علي بن �أب��ي طالب، و�سكت �لزبي��ر و�أ�سار بيده، 

.
)((

و�أم�سكنا نحن، ولو �سئنا دفعنا عنه. ولكن عثمان غير وتغير«

وق��ال �إ�سر�ئيل بن مو�سى: »�سمعت �لح�س��ن يقول: جاء طلحة و�لزبير �إلى �لب�سرة، 

فقال لهم �لنا�ش: ما جاءكم؟ قالو�: نطلب دم عثمان. قال �لح�سن: �أيا �سبحان �هلل، �أفما 

))) الطبق���ات الكب���رى  5: 38 ف���ي ترجم���ة م���روان بن الحكم ب���ن اأبي العا�س ، تاري���خ دم�شق 57:  258 ف���ي ترجمة مروان ب���ن الحكم بن اأبي 

العا�س. 

)2) تاريخ الطبري 2: 668 � 669 في ذكر )الخبر عن قتله )عثمان( وكيف قتل(.

)3) ال�شتيعاب 2: 3)2� 4)2 في ترجمة طلحة بن عبيداهلل.

.(Q4) تاريخ الطبري 3: 2 في ذكر )اإت�شاق الأمر في البيعة لعلي بن اأبي طالب(

)5) تاريخ الطبري 3: 6) في ذكر )دخولهم الب�شرة والحرب بينهم وبين عثمان بن حنيف(. 

)6) الإمام���ة وال�شيا�ش���ة ): 48 ف���ي ذك���ر )بيعة علي بن اأبي طال���ب )كرم اهلل وجهه( وكيف كان���ت(/ وقريب منه العق���د الفريد 4: 295 كتاب 

الع�شجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم واأخبارهم: في )ما قالوا في قتلة عثمان(.
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.
)1(

كان للقوم عقول فيقولون: و�هلل ما قتل عثمان غيركم«

 .
)((

وقد ��ستهر �لنقل عن مرو�ن بن �لحكم �أنه قتل طلحة ثاأر�ً لعثمان

بل قال في �ل�ستيعاب: »ول يختلف �لعلماء �لثقات في �أن مرو�ن قتل طلحة يومئٍذ، 

.
)3(

وكان في حزبه«

كم��ا روي عن طلحة �أنه ن��دم على ما كان منه مع عثمان، وذكر �أن كفارة ذلك �أن يقتل 

.
)((

هو

وق��د كان من جملة �لمنكرين على عثمان و�لطاعني��ن عليه عمار بن يا�سر، وقد قال هو 

.  وكان ل يرى لدمه حرمة 
)((

ومحم��د ب��ن �أبي بكر عنه: �إنه كفر باهلل من بعد �إيمانه، وناف��ق

.
)((

تقت�سي �لق�سا�ش

ق��ال �لباقان��ي: »وقد روي �أنه )�أي عمار( كان يقول: عثم��ان كافر. وكان يقول بعد 

قتل��ه: قتلنا عثم��ان ويوم قتلناه كافر�ً. فلعل عثمان �نته��ره و�أدبه لكثرة قوله: قد خلعت 

.
)7(

عثمان، و�أنا بريء منه...«

وروى كلث��وم بن جبر  عن �أب��ي �لغادية �لجهني قاتل عمار: »قال: بايعت ر�سول �هلل

P يوم �لعقبة، فقال: يا �أيها �لنا�ش �أل �إن دماءكم و�أمو�لكم حر�م عليكم �إلى �أن تلقو� 

ربك��م كحرمة يومكم هذ�، في �سهركم هذ�، في بلدكم هذ�. �أل هل بلغت؟ فقلنا: نعم. 

فقال: �للهم ��سهد. ثم قال: �أل ل ترجعو� بعدي كفار�ً ي�سرب بع�سكم رقاب بع�ش«.

قال كلثوم: »ثم �تبع ذ� فقال: �إنا كنا نعد عمار بن يا�سر فينا حناناً، فبينا �أنا في م�سجد 

قب��اء �إذ هو يق��ول: �أل �إن نعثًا هذ�، لعثمان، فالتفت فلو �أج��د عليه �أعو�ناً لوطاأته حتى 

.(Lالم�شتدرك على ال�شحيحين 3: 28) كتاب معرفة ال�شحابة: في ذكر )اإ�شالم اأمير الموؤمنين علي  (((

)2) الطبقات الكبرى 3: 223 في ذكر )طلحة بن عبيداهلل(، 5: 38 في )�شن طلحة بن عبيداهلل  ووفاتهL(/ الم�شتدرك على ال�شحيحين 

3: 7)4، 8)4 كت���اب معرف���ة ال�شحابة: في )مناق���ب طلحة بن عبيداهلل التيمي(/ المعجم الكبي���ر ): 3)) )وفيه اأن مروان قتل طلحة(/ 

ال�شتيعاب 2: 2)2، 4)2 في ترجمة طلحة بن عبيداهلل.

)3) ال�شتيعاب 2: 3)2 في ترجمة طلحة بن عبيداهلل.

)4) الطبق���ات الكب���رى 3: 222، 223 ف���ي ذك���ر )طلحة بن عبي���داهلل(/ ال�شتيعاب 2: 3)2 ف���ي ترجمة طلحة بن عبي���د اهلل/ الم�شتدرك على 

ال�شحيحين 3: 9)4 كتاب معرفة ال�شحابة: في )مناقب طلحة بن عبيد اهلل التيمي(.

)5)  المعجم الكبير ): 79 في ذكر )�شن عثمان ووفاته(. 

)6) مجمع الزوائد 9: 97، 98 باب: فيما كان من اأمره )عثمان( ووفاتهL/ المعجم الكبير ): )8 في ذكر )�شن عثمان ووفاته(.

)7) التمهيد: 220.
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�أقتله. قال: قلت: �للهم �إنك �إن ت�ساأ تمكني من عمار. فلما كان يوم �سفين �أقبل ي�ستن 

�أول �لكتيبة رجًا، حتى �إذ� كان بين �ل�سفين فاأب�سر رجل عورة فطعنه في ركبته بالرمح 

فعثر، فانك�سف �لمغفر عنه، ف�سربته، فاإذ� ر�أ�ش عمار« .

يق��ول كلثوم: »فلم �أَر رج��ًا �أبين �سالة عندي منه، �إن��ه �سمع من �لنبيQ ما 

�سمع ثم قتل عمار�ً... و�أخبر عمرو بن �لعا�ش فقال: �سمعت ر�سول �هلل P يقول: �إن 

 .
)1(

قاتله و�سالبه في �لنار...«

وفي حديث �أبي مع�سر ، قال: »بينما �لحجاج جال�ش ، �إذ �أقبل رجل مقارب �لخطو، 

فلم��ا ر�آه �لحجاج قال: مرحباً باأبي غادية، و�جل�سه عل��ى �سريره، وقال: �أنت قتلت �بن 

�سمي��ة؟ قال نعم... فقال �لحجاج لأهل �ل�س��ام من �سره �أن ينظر �إلى رجل عظيم �لباع 

يوم �لقيامة فلينظر �إلى هذ�.

ثم �ساره �أبو غادية لي�ساأله �سيئاً فاأبى عليه فقال: �أبو غادية نوطئ لهم �لدنيا ثم ن�ساألهم 

ف��ا يعطونن��ا، ويزعم �أني عظيم �لباع ي��وم �لقيامة.. و�هلل لو �ن عم��ار�ً قتله �أهل �لأر�ش 

.
)((

لدخلو� �لنار«

. و�أخرى: 
)3(

وق��د �سبق من عثمان �أن �ستم عمار�ً ..تارة: بقوله له: »يا �بن  �لمتكاء«

. ور�بعة: بقوله: 
)((

. وثالث��ة: بقوله: »يا عا�ّش �أير �أبي��ه«
)((

بقول��ه: »كذبت يا �بن �سمية«

.
)((

»ويلي على �بن �ل�سود�ء«

، �أو �سربه برجليه وهما في 
)7(

كما �أن��ه �أمر به ف�سرب حتى غ�سي عليه وفاتته �سلو�ت

، �أو �أمر ف�سربوه و�سربه معهم حتى 
)8(

�لخفي��ن على مذ�كيره فاأ�سابه �لفت��ق وغ�سي عليه

))) الطبقات الكبرى 3: 260 � )26 في ذكر )ومن حلفاء بني مخزوم: عمار بن يا�شر(/ 

)2) اأ�شد الغابة ج 5 /: 267 في ترجمة اأبي الغادية الجهني .

)3) اأن�ش���اب الأ�ش���راف 5: 48 ف���ي )اأمر عمار بن يا�ش���ر العن�شيL(/ قال في القامو����س: »والمتكاء البظراء، والمف�ش���اة، والتي ل تم�شك 

البول«. 

.(L4) اأن�شاب الأ�شراف 5: 49 في )اأمر عمار بن يا�شر العن�شي(

.(L5) اأن�شاب الأ�شراف 5: 54 في )اأمر اأبي ذر جندب بن جنادة الغفاري(

)6) تاريخ اليعقوبي 2: )7) في )اأيام عثمان بن عفان(.

.(L7)  اأن�شاب الأ�شراف 5: 48 في )اأمر عمار بن يا�شر العن�شي(

.(L8)  اأن�شاب الأ�شراف 5:  49 في )اأمر عمار بن يا�شر العن�شي(
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، �أو قام �إليه فوطاأه حتى 
)1(

فتق��و� بطنه فغ�سي عليه، فجروه حتى طرح��وه على باب �لد�ر

.
)3(

. وقد �أر�د نفيه �إل �أن بني مخزوم تكلمو� في ذلك فاأم�سك
)((

غ�سي عليه

�أم��ا عبد �لرحمن بن عوف فقد �أ�ستد على عثمان لما �أحدث ما �أحدث، فقال لأمير 

 .
)((

�لموؤمني��نQ: »�إذ� �سئت فخ��ذ �سيفك و�آخذ �سيفي �إنه قد خال��ف ما �أعطاني«

.
)((

وحلف �أن ل يكلم عثمان مدة حياته

، و�أو�سى �أن ل ي�سلي 
)7(

، ومات وهو مهاجر له
)((

وع��اده عثمان في مر�سه فلم يكلمه

 .
)8(

عليه

وقال له عبد �لرحمن عندما بنى د�ره، ودعا �لنا�ش فيها �إلى طعامه: »يا �بن عفان لقد 

�سدقنا عليك ما كنا نكذب فيك، و�إني �أ�ستعيذ �هلل من بيعتك«، فغ�سب عثمان وقال: 

.
)9(

»�أخرجه عني يا غام«، فاأخرجوه، و�أمر �لنا�ش �أن ل يجال�سوه

وذك��ر عثمان عن��د عبد�لرحمن ف��ي مر�سه �لذي م��ات فيه، فقال عب��د �لرحمن: 

»عاجل��وه قبل �أن يتمادى في ملكه«، فبلغ ذل��ك عثمان، فبعث �إلى بئر ي�سقى منها نََعم 

.
)10(

عبد �لرحمن فمنعه �إياها

. حتى روي عن 
)11(

وكان عثمان يتهم عب��د �لرحمن بن عوف بالنفاق، ويعده منافقاً

.(Sالإمامة وال�شيا�شة ): 33 في )ما اأنكر النا�س على عثمان (((

)2) م�شنف ابن اأبي �شيبة 6: 99) كتاب الأمراء: ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم/ العقد الفريد 4: 307 كتاب الع�شجدة الثانية في 

الخلفاء وتواريخهم واأخبارهم: في )مانقم النا�س على عثمان(.

)3) اأن�شاب الأ�شراف 5: 54 � 55 في )اأمر اأبي ذر جندب بن جنادة الغفاريL(/ تاريخ اليعقوبي 2: 73) في )اأيام عثمان بن عفان(.

.(L4) اأن�شاب الأ�شراف 5: 57 في )قول عبدالرحمن بن عوف في عثمان(

)5)اأن�شاب الأ�شراف 5: 57 في )قول عبدالرحمن بن عوف في عثمانL(/ تاريخ اأبي الفداء ): 66) في )ذكر مقتل عمرL(/ العقد 

الفري���د ، كت���اب الع�شجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم واأخبارهم:4: 280 في )اأم���ر ال�شورى في خالفة عثمان بن عفان(، و 4: 305 في 

)ما نقم النا�س على عثمان(.

)6) تاري���خ اأب���ي الف���داء ): 66) في )ذك���ر مقتل عمرL(/ �شرح نهج البالغ���ة ): 96)/ العقد الفريد 4: 280 كت���اب الع�شجدة الثانية في 

الخلفاء وتواريخهم واأخبارهم: في )اأمر ال�شورى في خالفة عثمان بن عفان(.

)7) تاري���خ اأب���ي الفداء ): 66) ف���ي )ذكر مقتل عمرL(/ �شرح نهج البالغ���ة 96):)/ العقد الفريد  كتاب الع�شج���دة الثانية في الخلفاء 

وتواريخه���م واأخباره���م 4: 280 في )اأمر ال�شورى في خالف���ة عثمان بن عفان(، و4: 305 في )ما نقم النا�س على عثمان(/ المعارف لبن 

قتيبة: 550 في )المتهاجرون(.

.(L8) اأن�شاب الأ�شراف 5: 57 في )قول عبدالرحمن بن عوف في عثمان(

)9) �شرح نهج البالغة ): 96).

.(L0)) اأن�شاب الأ�شراف 5: 57 في )قول عبدالرحمن بن عوف في عثمان(

)))) ال�شواع���ق المحرق���ة: 2)) تتمة الف�شل الثالث من الباب ال�شابع: في )نقم الخوارج  عليهL(/ ال�شيرة الحلبية 2: 273 باب الهجرة 

اإلى المدينة. 



في رحاب العقيدة / ج   421

.
)1(

عبد�لرحمن �أنه قال: »ما كنت �أرى �أن �أعي�ش حتى يقول لي عثمان: يا منافق«

وق��د ��ستهر ما وق��ع بين عثمان وبين �أبي ذر حتى نفى �أبا ذر �إلى �لربذة �إلى �أن مات 

 في تفا�سيل طويلة ل ي�سعنا ��ستق�ساوؤها. 
)((

بها

وع��ن �أبي �إ�سحاق: »قال: جاء �أبو ذر �إلى عثمان فعاب عليه �سيئاً، ثم قام فجاء علي 

معتم��د�ً عل��ى ع�سا حتى وقف على عثمان، فقال له عثم��ان: ما تاأمرنا في هذ� �لكتاب 

]�لكذ�ب. ظ[ على �هلل ور�سوله؟ فقال علي: �أنزله منزلة موؤمن �آل فرعون، �إن يك كاذباً 
فعلي��ه كذبه، و�إن يك �سادقاً ي�سبك��م بع�ش �لذي يعدكم. فقال له عثمان: ��سكت في 

.
)3(

فيك �لتر�ب. فقال علي: بل في فيك �لتر�ب. ��ستاأمرتنا فاأمرناك«

وعن �سعيد بن �لم�سيب �أن �لإمام علياQً �أنكر على عثمان �أنه ��سترى �سيعة في 

 .Pمائها حق لوقف ر�سول �هلل

ق��ال �سعيد: »وج��رى بينهما كام حت��ى �ألقى �هلل عزوجل، وج��اء �لعبا�ش فدخل 

بينهم��ا، ورفع عثم��ان على علي �لدرة، ورف��ع علي على عثمان �لع�س��ا، فجعل �لعبا�ش 

.
)((

ي�سكنهما...«

���ش عثمان بعبد �هلل بن م�سعود، فقال: »�أل �إنه قد قدمت عليكم دويبة �سوء من 
ّ
وعر

يم�سي على طعامه يقيء وي�سلح«. 

و�أم��ر ف�سرب ب��ه �لأر�ش حتى ك�سر �سلعه، متهماً �بن م�سعود �أنه قال: �إن دم عثمان 

))) �شرح نهج البالغة 20: 25.

)2)  الم�شت���درك عل���ى ال�شحيحين 3: 52 كتاب المغازي وال�شراي���ا، 3: 387 كتاب معرفة ال�شحابة: في )محنة اأبي ذر(/ م�شند اأحمد 5: 44) 

في حديث اأبي ذر الغفاريL/ الطبقات الكبرى 4: 227، 234 في ذكر )اأبي ذرL(/ ال�شنة لبن اأبي عا�شم  2: )50 باب: )في 

ذكر ال�شمع والطاعة(/ �شرح �شنن ابن ماجة لل�شيوطي واآخرين: 5) باب: اتباع ال�شنة/ ال�شتيعاب ): 5)2 في ترجمة اأبي ذر/ �شير اأعالم 

النبالء 2: 57، )7، 77 في ترجمة اأبي ذر/ ال�شيرة النبوية 5: 205 غزوة تبوك )في خبر اأبي ذر(/ تاريخ الطبري 2: 84) في )ذكر الخبر 

عن غزوة تبوك(.

)3) الجامع لالأزدي )): 349 باب الأمراء.

)4) مجم���ع الزوائ���د 7: 226 ف���ي باب لم يعنونه بعد باب: )فيما كان بي���ن اأ�شحاب ر�شول اهلل2 وال�شكوت عما �شج���ر بينهم(، واللفظ له/ 

المعجم الأو�شط 7: 367.
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.
)3(

، ومات �بن م�سعود ولم يعلم عثمان بموته
)((

، ومنعه من عطائه
)1(

حال

وكان محمد بن �أبي حذيفة ومحمد بن �أبي بكر �أظهر� عيب عثمان في م�سر، وقال: 

.
)((

�إن دمه حال

وم��ا جرى بين �ل�سحاب��ة وعثمان من �لم�ساجر�ت و�لمناف��ر�ت و�لتنكيل و�لتهريج 

و�لت�سنيع �أكثر من �أن نح�سيه في هذه �لعجالة، و�أظهر من �أن يحتاج للبيان، حتى كتب 

م��ن بالمدينة م��ن �أ�سحاب �لنبيP �إلى م��ن بالآفاق منهم: »�إنك��م �إنما خرجتم �أن 

تجاهدو� في �سبيل �هلل عز وجل تطلبون دين محمدP ، فاإن دين محمد قد �أف�سد من 

.
)((

خلفكم وترك، فهلمو� فاأقيمو� دين محمد P « . فاأقبلو� من كل �أفق حتى قتلوه

ما حدث بين ال�شحابة بعد عثمان

�أما بعد عثمان فما وقع بين �ل�سحابة �أظهر من ذلك و�أب�سع، حيث �تهم بع�سهم بع�ساً 

بالعظائم، وبالفتنة حباً للدنيا، وبنق�ش �لمو�ثيق و�لعهود.

وتق��دم عن �أمير �لموؤمنينQ قول��ه: »�إن طلحة و�لزبير وعائ�سة ليعلمون �أني على 

�لحق و�إنهم مبطلون«.

وكام �أمير �لموؤمنين وجماعة من �ل�سحابة و�لتابعين  �لذين معه عنهم وعن معاوية 

وم��ن معه �أ�سد و�أق�سى. مثل قولهQ ف��ي خطبته: »�إني �أنا فقاأت عين �لفتنة. ولو لم 

�أكن فيكم ما قوتل فان وفان وفان و�أهل �لنهر. و�أيم �هلل لول �أن تتكلو� فتدعو� �لعمل 

لحدثتك��م بما �سبق لكم على ل�سان نبيكم لمن قاتله��م مب�سر�ً ل�سالتهم عارفاً بالذي 

.
)((

نحن عليه...«

.(Lاأن�شاب الأ�شراف 5: 36 في )اأمر عبداهلل بن م�شعود الهذلي (((

)2) تاريخ اليعقوبي 2: 47) في )اأيام عثمان بن عفان(/ اأن�شاب الأ�شراف 5: 37 في )اأمر عبداهلل بن م�شعود الهذليL(/ تاريخ الخمي�س 

2: 268 في الثالث من )ذكر ما نقم على عثمان مف�شاًل والعتذار عنه بح�شب الإمكان(.

)3)  تاري���خ الخمي����س 2: 268 ف���ي الثالث من )ذكر ما نقم على عثم���ان مف�شاًل والعتذار عنه بح�شب الإم���كان(/ اأن�شاب الأ�شراف 5: 37 في 

.(Lاأمر عبداهلل بن م�شعود الهذلي(

)4) تاريخ الطبري 2: 620 في ذكر )حوادث �شنة اإحدى وثالثون(.

)5) تاريخ الطبري 2: 662 في ذكر )الخبر عن قتله )عثمان( وكيف قتل(. 

)6) م�شنف ابن اأبي �شيبة 7: 528 كتاب الفتن: ما ذكر في عثمان، واللفظ له/ كتاب ال�شنة لعبد اهلل بن اأحمد 2: 627 في )�شئل عن الخوارج، 

ومن قال هم كالب النار(/ حلية الأولياء 4: 86) في ترجمة زر بن حبي�س/ 
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وقول��ه في خطبة �أخرى: »�أما بعد فاإن ه��ذ� �سريخ محمد بن �أبي بكر و�إخو�نكم من 

�أهل م�سر قد �سار �إليهم �بن �لنابغة عدّو �هلل وولي من عادى �هلل، فا يكونن �أهل �ل�سال 

.
)1(

�إلى باطلهم و�لركون �إلى �سبيل �لطاغوت �أ�سد �جتماعاً منكم على حقكم...«

وم��ا حدث بينه وبين عمرو بن �لعا�ش حي��ن كتابة كتاب �لتحكيم و�إباء �أهل �ل�سام 

�أن يكت��ب فيه: )علي �أمي��ر �لموؤمنين(. فقالQ: »�هلل �أكبر �سنة ب�سنة، ومثل بمثل. 

و�هلل �إني لكاتب بين يدي ر�سول �هللP يوم �لحديبية، �إذ قالو�: ل�ست ر�سول �هلل، ول 

ن�سهد لك به، ولكن �كتب ��سمك و��سم �أبيك. فكتبه«. 

فقال عمرو بن �لعا�ش: »�سبحان �هلل، ومثل هذ� �أن ن�سبه بالكفار ونحن موؤمنون«.

فق��ال علي: »يا �بن �لنابغ��ة ومتى لم تكن للفا�سقين ولي��اً وللم�سلمين عدو�ً؟ وهل 

ت�سب��ه �إل �أم��ك �لتي و�سعت بك«. فق��ام، فقال: »ل يجمع بيني وبين��ك مجل�ش �أبد�ً 

بع��د هذ� �ليوم«. فقال له علي: »و�إن��ي لأرجو �أن يطهر �هلل عز وجل مجل�سي منك ومن 

.
)((

�أ�سباهك«

وف��ي حديث عمار في �ساح��ة �لحرب ب�سفين: »�أيها �لنا�ش �ق�س��دو� بنا نحو هوؤلء 

�لذين يبغون دم �بن عفان، ويزعمون �أنه قتل مظلوماً. و�هلل ما طلبتهم بدمه، ولكن �لقوم 

ذ�ق��و� �لدنيا فا�ستحبوه��ا و��ستمروؤوها، وعلمو� �أن �لحق �إذ� لزمه��م حال بينهم وبين ما 

يتمرغ��ون فيه من دنياهم ولم يك��ن للقوم �سابقة في �لإ�سام ي�ستحقون بها طاعة �لنا�ش 

و�لولي��ة عليه��م، فخدعو� �أتباعهم  �أن قالو�: �إمامنا قتل مظلوم��اً، ليكونو� بذلك جبابرة 

ملوكاً... ثم م�سى وم�ست تلك �لع�سابة �لتي �أجابته حتى دنا من عمرو، فقال: يا عمرو 

بعت دينك بم�سر، تباً لك تباً، طالما بغيت في �لإ�سام عوجاً.

وق��ال لعبي��د �هلل بن عمر بن �لخطاب: �سرعك �هلل، بع��ت دينك من عدّو �لإ�سام 

و�ب��ن ع��دوه. قال: ل، ولكن �أطل��ب بدم عثمان بن عفانL قال ل��ه: �أ�سهد على 

.
)3(

علمي فيك �أنك ل تطلب ب�سيء من فعلك وجه �هلل عزوجل...«

))) تاريخ الطبري 3: 34) في ذكر )الخبر عن مقتله )محمد بن اأبي حذيفة( (.

)2) تاريخ الطبري 3: 03) في ذكر )ما روي من رفعهم الم�شاحف ودعائهم اإلى الحكومة(.

)3) تاريخ الطبري 3: 98 في ذكر )مقتل عمار بن يا�شر(.
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وكام معاوية ومن معه عن �أمير �لموؤمنينQ وعن �أ�سحابه ل يق�سر عن ذلك.

وق��د ��ستحل بع�سهم قتال بع�ش، ووقعت بينه��م تلك �لحروب �لطاحنة �لتي ذهب 

�سحيتها ع�سر�ت �لآلف من �لم�سلمين، حتى �نتهى �لأمر بالتحكيم وما �أنتج.

وحت��ى ذك��ر �لطبري �أن �أمير �لموؤمني��نQ � وهو من �أعي��ان �ل�سحابة � كان �إذ� 

�سل��ى �لغد�ة يقنت، فيق��ول: »�للهم �لعن معاوي��ة وعمر�ً و�أبا �لأع��ور �ل�سلمي وحبيباً 

وعبد�لرحمن بن خالد و�ل�سحاك بن قي�ش و�لوليد«.

وقن��ت معاوية � وهو وكثير من جماعته من �ل�سحابة � بلعن علي و�لح�سن و�لح�سين 

.
)1(

R و�بن عبا�ش و�لأ�ستر

وبقي لعن �أمير �لموؤمنينQ على منابر �لم�سلمين، وقتل �أهل بيته و�سيعته، �سنة 

لمعاوية ومن بعده من �لأمر�ء، في تفا�سيل ي�سيق عنها �لمقام.

Pما حدث بين ال�شحابة بعد النبي

و�لحقيق��ة �أن نظير ذلك قد بد�أ بي��ن �ل�سحابة بعد وفاة �لنبيP في �أول نز�ع على 

�لخاف��ة بي��ن قري�ش من جانب و�لأن�س��ار من جانب �آخر. ثم بي��ن قري�ش و�أهل �لبيت

R، وكان �لطع��ن و�ل�ست��م و�لهجاء ونَي��ل كل طرف من �لآخ��ر وتهمته، قد بلغت 

�أ�سدها. 

، �أو: »قتله �هلل �إنه 
)3(

. �أو »�قتلوه قتله �هلل«
)((

وق��د قال عمر: »قتل �هلل �سعد بن عب��ادة«

 .
)((

منافق«

وكان ما كان بين قري�ش و�أهل �لبي�تR مما ل ن�ري�د تف�سي��ل �لكام فيه. غير 

�أن �س��دة �لحال تبدو م��ن �أحاديث �أمير �لموؤمنين )�سل��و�ت �هلل عليه( في �لمنا�سبات 

�لمختلف��ة، ومن خطبتي �ل�سديقة فاطمة �لزهر�ء )�سل��و�ت �هلل عليها( � �لمرويتين في 

))) تاريخ الطبري 3: 3)) في ذكر )اجتماع الحكمين بدومة الجندل(.

)2) �شحيح البخاري 6: 2506 كتاب المحاربين من اأهل الكفر والردة: باب رجم الحبلى في الزنا اإذا اأح�شنت.

)3) م�شنف ابن اأبي �شيبة 7: 432 كتاب المغازي: ما جاء في خالفة اأبي بكر و�شيرته في الردة/ فتح الباري 7: 32/ الريا�س الن�شرة 2: 208 

الف�ش���ل الثال���ث ع�شر: )بيعة ال�شقيفة وما جرى فيها(/ تاريخ الطبري 2: 244 في ذك���ر ) الخبر عما جرى بين المهاجرين والأن�شار في 

اأمر الإمارة في �شقيفة بني �شاعدة(/ 

)4) تاريخ الطبري 2: 244 في ذكر )الخبر عما جرى بين المهاجرين والأن�شار في اأمر الإمارة في �شقيفة بني �شاعدة(/ 
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 وغيرهما � ومما ذكره �لموؤرخون.
)((

 و�أعام �لن�ساء
)1(

كل من باغات �لن�ساء

�إل �أن �لفتن��ة لم تتطور؛ لف�سل �لأن�سار وخم��ود �أمرهم بعد �ن�سقاقهم على �أنف�سهم، 

ولأن زعي��م �أهل �لبيت �أمي��ر �لموؤمنين )�سلو�ت �هلل علي��ه( ر�أى �أن في �لإ�سر�ر على 

�لمجانب��ة، و�لتم�سك بالمو�ق��ف �ل�سلبة، خطر�ً على �لإ�سام يف��وق خطر فوت حقه. 

فاكتفى في مطالبته بحقه بالمقد�ر �لذي ينبه من �لغفلة ويرفع �لعذر. كما فعل ذلك في 

�ل�سورى عند بيعتهم لعثمان. وبقي يوؤكد ذلك في �لمنا�سبات �لمختلفة �إقامة للحجة.

وعل��ى من يهمه معرفة �لحقيقة �أن يبح��ث عنها بمو�سوعية كاملة، بعد �أن يتحرر من 

�لتر�كمات و�لم�سلمات، فاإنها ل ت�ستبه حينئٍذ، لأن حجة �هلل تعالى هي �لو��سحة {َوَما 

. وبذلك يخرج عن �لم�سوؤولية 
)3(

ا يَتَُّقوَن} لَّ َقْوًما بَْعَد اإِْذ َهَداُهْم َحتَّى يُبَيَِّن لَُهم مَّ َكاَن اهللُ ِليُ�صِ

 ،
)((

ـــُروَن} ْولًى �َصـــْيئًا َواَل ُهْم يُن�صَ مع �هلل تعالى يوم �لعر�ش �لأكبر {يَْوَم اَل يُْغِني َمْولًى َعن مَّ

ْولَـِئَك يَْقَروؤُوَن ِكتَابَُهْم َواَل يُْظَلُموَن َفِتياًل 
ُ
وِتَي ِكتَابَُه ِبيَِميِنِه َفاأ

ُ
َماِمِهْم َفَمْن اأ نَا�ٍس ِباإِ

ُ
{يَْوَم نَْدُعو ُكلَّ اأ

 .
)((

لُّ �َصِبياًل} �صَ
َ
ْعَمى َواأ

َ
ْعَمى َفُهَو ِفي االآِخَرِة اأ

َ
* َوَمن َكاَن ِفي َهـِذِه اأ

على �أن مو�ق��ف �ل�سحابة ونظرة بع�سهم لبع�ش بالنحو �لذي ذكرنا ل تخت�ش بحال 

ظه��ور �لخافات و�لن�سقاق��ات بينهم، بل هي ظاه��رة طبيعية لهم ك�سائ��ر �لنا�ش فيما 

بينهم.

وها نحن نذكر جملة من �لأحد�ث و�لت�سريحات �لتي وقعت منهم، و�لتي ل تنا�سب 

هالة �لتقدي���ش �ل�َجماعي �لتي يحاول بع�ش �لنا�ش �أن يحيطوهم بها. بل هي ت�سرفات 

�سلبي��ة موؤ�س��رة على نقاط �ل�سعف فيهم، �أو ر�جعة �إلى ع��دم نظرة بع�سهم لبع�ش نظرة 

�لحتر�م و�لتقدي�ش، �أو �إلى عدم تعامله معه بما ينا�سب ذلك. 

وهي على ق�سمين:

بع�ش مو�قف �ل�سحابة �ل�سلبية �لتي فيها جنبة عمومية

.(Pس: 23 في )كالم فاطمة بنت ر�شول اهلل� (((

.P2) ج4: 6))، 28) في ترجمة فاطمة بنت محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب(

)3) �شورة التوبة الآية: 5)).

)4) �شورة الدخان الآية: )4.

)5) �سورة الإ�سراء الآية:)7 � 72.
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�لأول: م��ا كان في��ه جنبة عمومي��ة، ول يخ�ش �سخ�ساً �أو �أ�سخا�س��اً خا�سين. وهو عدة 

حو�دث..

1 � مثل حدي��ث �لإفك �لم�سهور �لذي نالو� فيه من ٍعر�ش �لنبيP و�آذوه بذلك 

و�أحرجوه، �سو�ًء منه ما روي من تهمة عائ�سة �لتي قام بها بع�ش �ل�سحابة � ومنهم م�سطح 

�ل��ذي �سه��د بدر�ً، وح�سان بن ثاب��ت، وغيرهما � �أم ما روي من تهم��ة مارية بابن عمها 

و�دعائه��م عليها �أنها حملت باإبر�هيم منه، ل من �لنبيP، كما ياأتي �لحديث عنه من 

عائ�سة. 

وقد �سدد  �هلل تعالى �لنكير عليهم في �لإفك بقوله �سبحانه: {اإِنَّ الَِّذيَن َجاوؤُوا ِباالإِْفِك 

ا اْكتَ�َصَب ِمَن االإِْثِم َوالَِّذي  ا لَُّكم بَْل ُهَوَخْيٌر لَُّكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّْنُهم مَّ ـــبٌَة مِّنُكْم ال تَْح�َصـــبُوُه �َصرًّ ُع�صْ

.
)1(

تََولَّى ِكْبَرُه ِمْنُهْم لَُه َعَذاٌب َعِظيٌم}

ـــُكْم ِفي  ْنيَا َواالآِخَرِة لَمـَ�صَّ ـــُل اهلِل َعَلْيُكـــْم َوَرْحَمتُُه ِفي الدُّ وقول��ه  عز من قائل: {َولَْوال َف�صْ

ـــا لَْي�َس لَُكم ِبِه ِعْلٌم  ْفَواِهُكم مَّ
َ
ـــنَِتُكْم َوتَُقولُوَن ِباأ ْل�صِ

َ
ْونَُه ِباأ ـــتُْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيـــٌم * اإِْذ تََلقَّ َف�صْ

َ
َما اأ

.
)((

َوتَْح�َصبُونَُه َهيِّنًا َوُهَو ِعنَد اهلِل َعِظيٌم}

) � وك��ذ� �إيذ�وؤهم �لنبيP بالنيل م��ن �أ�سله وع�سيرته بني ها�سم، حتى �أغ�سبوه، 

وخطب منِكر�ً عليهم. 

 وهو من �لكنا�سة، وهي 
)3(

مثل قولهم: »�إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كنا�ش«

�لزبالة. 

، �أو »في كبوة 
)((

وقولهم: »�إنما مثل محمد في بني ها�سم مثل �لريحانة في و�سط �لنتن«

. وهي �لغبرة. �أو »مثل نخلة نبتت في كباء«. وهو �لزبالة �أو مو�سعها.
)((

من �لأر�ش«

فع��ن عبد�لمطلب بن ربيعة قال: »�أتى �أنا�ش من �لأن�سار �لنبيP قالو�: �إنا لن�سمع 

))) �شورة النور الآية:)).

)2) �شورة النور الآية:4)  � 5).

)3)  الم�شتدرك على ال�شحيحين 3: 275 كتاب معرفة ال�شحابة في )ذكر مناقب الحارث بن عبدالمطلب بن ها�شم بن عبد مناف(.

 /P4) المعجم الكبير 2): 455 فيما رواه )عمرو بن دينار عن بن عمر(/ مجمع الزوائد 8: 5)2 كتاب عالمات النبوة باب: في كرامة اأ�شله(

معرفة علوم الحديث: 66) في النوع الثامن والثالثين/ الكامل في ال�شعفاء 6: 200 في ترجمة محمد بن ذكوان.

.(P5) ف�شائل ال�شحابة 2: 937 في )ف�شائل اأبي الف�شل العبا�س بن عبدالمطلب عم ر�شول اهلل(
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من قومك، حتى يقول �لقائل منهم: �إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في كباء. 

ق��ال: فقال ر�س��ول �هللP: �أيها �لنا�ش م��ن �أنا؟ قالو�: �أنت ر�س��ول �هللP قال: 

�أن��ا محمد بن عب��د �هلل بن عبد �لمطلب � ق��ال: فما �سمعناه قط ينتم��ي قبلها � �أل �إن 

�هلل عزوج��ل خلق خلقه فجعلني م��ن خير خلقه، ثم فرقهم فرقتي��ن، فجعلني من خير 

�لفرقتي��ن، ثم جعلهم قبائ��ل، فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعله��م بيوتاً، فجعلني من 

.
)1(

خيرهم بيتاً. و�أنا خيركم بيتاً، وخيركم نف�ساً«

. وفي بع�سها �أن 
)((

وف��ي بع�ش �لوقائع �أنهم �أ�سمع��و� �بنته لما مرت عليهم فاأخبرت��ه

. وف��ي بع�سها �أن عمر بن �لخطاب �سمع ذلك و�أخبر 
)3(

�لعبا���ش �سكى للنبيP ذلك

.
)((

Pبه �لنبي

3 � وفي تتمة حديث �لإفك: »وبلغ ذلك �لنبيPف�سعد �لمنبر، فحمد �هلل و�أثنى 

عليه، وقال: يا �أيها �لنا�ش من يعذرني ممن يوؤذيني؟ 

فق��ام �إليه �سعد بن معاذ، ف�سل �سيفه، فقال: يار�سول �هلل �أنا �أعيذك منه، �إن يكن من 

�لأو�ش �أتيتك بر�أ�سه، و�إن يكن من �لخزرج �أمرتنا باأمرك فيه. فقام �سعد بن عبادة، فقال: 

كذبت لعمر �هلل ل تقدر على قتله، �إنما طلبتنا بذحول كانت بيننا وبينكم في �لجاهلية. 

فقال هذ�: يا لاأو�ش، وقال هذ�: يا للخزرج. فا�سطربو� بالنعال و�لحجارة وتاطمو�.

فقام �أ�سيد بن ح�سير. فقال: ففيم �لكام؟ هذ� ر�سول �هللP ياأمرنا باأمره، فنفذ عن 

.
)((

رغم �أنف من رغم...«

وف��ي لفظ �لبخاري ع��ن عائ�سة: »...فقام رجل من �لخزرج � وكانت �أم ح�سان بنت 

))) م�شند اأحمد 4: 65) في )ذكر حديث عبدالمطلب بن ربيعة بن الحرث بن عبدالمطلبL( واللفظ له/ م�شنف ابن اأبي �شيبة 6: 303 

كت���اب الف�شائ���ل: باب ما اأعطى اهلل تعالى محمدًاP/ ال�شنة لبن اأبي عا�شم 2: 632� 633 باب في ذكر )ف�شل قري�س ومعرفة حقها وفي 

ذك���ر بني ها�شم عل���ى �شائر قري�س(/ المعجم الكبير 20: 286 في )حديث مطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب بن ه�شام بن عبد 

.Pمناف(/ مجمع الزوائد 8: 5)2� 6)2 كتاب عالمات النبوة: باب في كرامة اأ�شله

)2) معرفة علوم الحديث: 66) في النوع الثامن والثالثين/ الكامل في ال�شعفاء 6: 200 في ترجمة محمد بن ذكوان/ المعجم الكبير 2): 455 

 .Pفيما رواه )عمرو بن دينار عن بن عمر(/ مجمع الزوائد 8: 5)2 كتاب عالمات النبوة: باب في كرامة اأ�شله

.(P3) ف�شائل ال�شحابة 2: 973 في )ف�شائل اأبي الف�شل العبا�س بن عبدالمطلب عم ر�شول اهلل(

.P4) مجمع الزوائد 8: 6)2 كتاب عالمات النبوة: باب في كرامة اأ�شله(

)5) مجم���ع الزوائ���د 9: 238 كت���اب المناقب: باب حديث الإف���ك، والمعجم الكبير 23: 27) في )عائ�شة بنت اأب���ي بكر ال�شديق زوج ر�شول اهلل

P( مع اختالف ي�شير.
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عم��ه من فخذه، وهو �سع��د بن عبادة، وهو �سيد �لخزرج. قالت )�أي عائ�سة(: وكان قبل 

ذلك رجًا �سال�حاً، ولكن �حتملته  �لحمية - فقال ل�سعد: كذبت لعمرو �هلل ل تقتله، 

ول تقدر على قتله. ولو كان من رهطك ما �أحببت �أن يقتل. فقام �أ�سيد بن ح�سير � وهو 

�بن عم �سعد � فقال ل�سعد بن عبادة: كذبت لعمرو �هلل، لنقتلنه، فاإنك منافق تجادل عن 

 Pلمنافقين. قالت: فثار �لحيان �لأو�ش و�لخزرج، حتى همو� �أن يقتتلو�، ور�سول �هلل�

.
)1(

قائم على �لمنبر. قالت: فلم يزل ر�سول �هللP يخف�سهم حتى �سكتو�«

 P وفي حديث �بن عبا�ش: »�أن عبد �لرحمن بن عوف و�أ�سحاباً له �أتو� �لنبي � (

بمكة، فقالو�: يا نبي �هلل، �إنا كنا في عز ونحن م�سركون، فلما �آمنا �سرنا �أذلة. 

له �هلل �إلى �لمدينة �أمر بالقتال،  فق��ال: �إني �أمرت بالعفو، فا تقاتلو� �لقوم. فلم��ا حوَّ

و�. فكفُّ

َكاَة  ـــاَلَة َواآتُوْا الزَّ ِقيُموْا ال�صَّ
َ
ْيِديَُكْم َواأ

َ
وْا اأ لَْم تََر اإِلَى الَِّذيَن ِقيَل لَُهْم ُكفُّ

َ
فاأنزل �هلل عزوجل: {اأ

.
)((

ْنُهْم يَْخ�َصْوَن النَّا�َس ...}« ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقتَاُل اإَِذا َفِريٌق مِّ َفَلمَّ

) � ويب��دو م��ن بع�ش �لأحادي��ث �أن جماعة من �أهل �لمدينة كان��و� ل ياأتون �ساة 

�لجمعة، ت�سامحاً منهم في �أمرها، حتى �ساق �لنبيP منهم، فاأنبهم و�أنذرهم. 

ففي حديث كعب بن مالك �أن ر�سول �هللP قال: »لينتهين �أقو�م ي�سمعون �لند�ء 

.
)3(

يوم �لجمعة ثم ل ياأتونها، �أو ليطبعن �هلل على قلوبهم، ثم ليكونن من �لغافلين«

) � وكان ر�سول �هللP يخطب بالجمعة، �إذ �أقبلت عير تحمل طعاماً، فتركوه وذهبو� 

 .
)((

�إليها حتى لم يبق معه �إل �ثنى ع�سر رجًا

))) �شحيح البخاري 4: 520) كتاب المغازي: باب حديث الإفك.

)2) ال�شن���ن الكب���رى للن�شائي 6: 325/ كتاب التف�شير: �شورة الن�شاء: قوله تعالى: ]فاأولئك مع الذين اأنعم اهلل عليهم من النبيين[، واللفظ له/ 

الم�شت���درك عل���ى ال�شحيحين 2: 76 كت���اب الجهاد، وقال بعد ذك���ر الحديث:»هذا حديث �شحيح على �شرط ال�شيخي���ن ولم يخرجاه«، 2: 

336 كتاب التف�شير: �شورة الن�شاء/ ال�شنن الكبرى للبيهقي 9: )) كتاب ال�شير: باب مبتداأ الإذن بالقتال/ تف�شير القرطبي 5: )28 تف�شير 

الطبري 5: 70)/ تف�شير ابن كثير ): 527/ وغيرها من الم�شادر.

)3) مجم���ع الزوائ���د 2: 93) كتاب ال�شالة: باب فيمن ترك الجمعة، واللفظ له/ م�شن���د ال�شاميين 2: 285 فيما رواه عبدالعزيز عن محمد بن 

عم���رو ب���ن عط���اء/ المعجم الكبير 9): 99 فيما رواه محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن كع���ب بن مالك/ الترغيب والترهيب ): 295 كتاب 

الجمعة: الترغيب في �شالة الجمعة وال�شعي اإليها وما جاء في ف�شل يومها و�شاعتها.

)4) �شحيح البخاري ): 6)3 كتاب الجمعة: باب ال�شاعة التي في يوم الجمعة/ �شحيح م�شلم 2: 590 كتاب الجمعة: باب في قوله تعالى: ]واإذا 

راأوا تجارة اأو لهوًا انف�شوا اإليها وتركوك قائمًا[. 
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وف��ي �لحدي��ث: » بينا �لنبيP يخط��ب �لجمعة، وقدمت عي��ر �لمدينة، فابتدرها 

 :Pإل �ثنا ع�سر رجًا، فقال ر�سول �هلل� Pحتى لم يبق معه Pأ�سحاب ر�سول �هلل�

و�لذي نف�س��ي بيده لو تتابعتم حتى ل يبقى منكم �أحد ل�سال لكم �لو�دي نار�ً، فنزلت 

.
)1(

وا اإِلَْيَها َوتََرُكوَك َقاِئًما}« ْو لَْهًوا انَف�صُّ
َ
ْوا ِتَجاَرًة اأ

َ
هذه �لآية: {َواإَِذا َراأ

م على �ل�سائم �إذ� نام �لأكل و�ل�سرب، ونكاح �لن�ساء، 
ّ
7 � وفي �أول ت�سريع �ل�سوم حر

فكان جماعة من �لم�سلمين ينكحون �سر�ً، وهو محرم عليهم ، فعاتبهم �هلل تعالى وخفف 

نتُْم 
َ
َفُث اإِلَى ِن�َصـــاآِئُكْم ُهـــنَّ ِلبَا�ٌس لَُّكْم َواأ ـــيَاِم الرَّ ِحلَّ لَُكْم لَْيَلَة ال�صِّ

ُ
عنه��م في قوله �سبحانه: {اأ

ـــُروُهنَّ  نُف�َصـــُكْم َفتَاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم َفاالآَن بَا�صِ
َ
نَُّكـــْم ُكنتُْم تَْختانُوَن اأ

َ
ِلبَا�ـــسٌ لَُّهنَّ َعِلَم اهللُ اأ

�ْصـــَوِد ِمَن 
َ
ْبيَ�ُس ِمَن اْلَخْيِط االأ

َ
َواْبتَُغوْا َما َكتََب اهللُ لَُكْم َوُكُلوْا َوا�ْصـــَربُوْا َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيُط االأ

 .
)((

اْلَفْجر}

8 � ولما �نتهت معركة بدر نفل كل �أمرٍى ما �أ�ساب، وكانو� ثاث فرق: ثلث يقاتلون 

�لعدو وياأ�سرون، وثلث يجمعون �لنفل، وثلث قيام دون ر�سول �هللP يخ�سون عليه كرة 

�لعدو، حر�ساً له.

فاختلف��و� في �لنفل. ق��ال �لذين �أ�سابو� �لنف��ل: هو لنا، وقال �لذي��ن كانو� يقتلون 

وياأ�س��رون: و�هلل ما �أنتم باأحق منا، لنحن �سغلنا عنكم �لقوم، وخلينا بينكم وبين �لنفل، 

فم��ا �أنتم باأحق به منا، وقال �لذي��ن كانو� يحر�سون ر�سول �هللP: ما �أنتم باأحق به منا، 

لق��د ر�أينا �أن نقتل �لرجال حين منحونا �أكتافه��م، وناأخذ �لنفل، لي�ش �أحد دونه ليمنعه 

.
)3(

ولكنا خ�سينا على ر�سول �هللP كرة �لعدو، فقمنا دونه، فما �أنتم باأحق به منا

ق��ال عبادة ب��ن �ل�سامت: »...فلم��ا �ختلفنا و�ساءت �أخاقنا �نتزع��ه �هلل من �أيدينا، 

فجعل��ه �إلى ر�س��ول �هللP، فق�سمه على �لنا���ش عن بو�ء، فكان ف��ي ذلك تقوى �هلل 

))) �شحيح ابن حبان 5): 299 كتاب اإخبارهP عن مناقب ال�شحابة في )ذكر و�شف الآية التي نزلت عندما ذكرنا قبل(، واللفظ له/ م�شند 

اأبي يعلى 3: 468 في )م�شند جابر(/ وقريب منه في تف�شير الطبري 28: 04) في تاأويل الآية من �شورة الجمعة.

)2)  �ش���ورة البق���رة الآي���ة: 87)، �شحيح البخاري 4: 639) كتاب التف�شير: باب اأحل لكم ليلة ال�شي���ام الرفث اإلى ن�شائكم/ تف�شير ابن كثير ): 

)22 في تف�شير الآية، وغيرهما. 

)3) راجع ال�شنن الكبرى للبيهقي 6: 292 كتاب ق�شم الفيء والغنيمة: باب بيان م�شرف الغنيمة في ابتداء الإ�شالم، والثقات لبن حبان ): 79) 

.(Pفي ذكر ال�شنة الثانية من الهجرة، وفيه: )نفل ر�شول اهلل
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لُونََك َعِن 
َ
وطاعته، وطاعة ر�سول �هللP، و�ساح ذ�ت �لبين. يقول �هلل عز وجل: {يَ�ْصاأ

.
)1(

ِلُحوْا َذاَت ِبْيِنُكْم}« �صْ
َ
 َواأ

َ
�ُصوِل َفاتَُّقوْا اهلل ِ َوالرَّ

نَفاُل هلِلهّ
َ
نَفاِل ُقِل االأ

َ
االأ

9 � ونظي��ر ذل��ك في �هتمامه��م بالغنائم، بل �أ�س��د منه، ما عن �لح��ارث بن م�سلم 

�لتميمي عن �أبيه، قال: »بعثنا ر�سول �هللP في �سرية، فلما هجمنا على �لقوم تقدمت 

�أ�سحاب��ي على فر�س��ي، فا�ستقبلنا �لن�س��اء و�ل�سبيان ي�سجون. فقلت له��م: تريدون �أن 

تح��رزو� �أنف�سكم؟ قالو�: نع��م. قلت: قولو�: �أ�سهد �أن ل �إل��ه �إل �هلل، و�أن محمد�ً عبده 

ور�سوله. فقالوها. 

فج��اء �أ�سحابي فاموني، فقال��و�: �أ�سرفنا عل��ى �لغنيمة، فمنعتنا. ث��م �ن�سرفنا �إلى 

ر�س��ول �هللP فق��ال: ما تدرون ما �سنع، لقد كتب �هلل له من كل �إن�سان كذ� وكذ� من 

 .
)((

�لأجر...«

فانظ��ر �إليهم لم ي�سرو� باإ�س��ام من �أ�سلم، ولم ي�سكروه على ذلك، بل �أ�سفو� على ما 

فاتهم من �لغنيمة، ولموه على �أن منعهم منها.

10� وع��ن �بن عبا�ش ق��ال: فقدو� قطيفة يوم بدر فقالو�  لعل  ر�سول �هللP �أخذها 

.
)3(

ِت ِبَما َغلَّ يَْوَم اْلِقيَاَمِة}
ْ
ن يَُغلَّ َوَمن يَْغُلْل يَاأ

َ
فاأنزل �هلل {َوَما َكاَن ِلنَِبيٍّ اأ

وف��ي لف��ظ �آخ��ر �أن بع�ش �لنا�ش قال��و�: لعل ر�س��ول �هللP �أخذه��ا، و�أكثرو� في 

.
)((

ذلك

.
)((

وروى �لطبري عن �بن عبا�ش �أنهم قالو�: »�إن ر�سول �هللP غلها...«

))) ال�شن���ن الكب���رى للبيهقي 6: 292 كتاب ق�شم الفيء والغنيمة: ب���اب بيان م�شرف الغنيمة في ابتداء الإ�شالم، واللفظ له/ مجمع الزوائد 7: 

26 كت���اب التف�شير: �شورة الأنف���ال/ م�شند اأحمد 5: 322 حديث عبادة بن ال�شامت/ تاريخ الطبري 2: 38 ذكر وقعة بدر/ ال�شيرة النبوية 

3: 9)2 نزول �شورة الأنفال ت�شف اأحداث بدر. 

)2) المعج���م الكبي���ر 9): 433 فيم���ا رواه م�شل���م بن الحارث بن بدل التميم���ي/ مجمع الزوائد ): 26 كتاب الإيمان: ب���اب فيما يحرم دم المرء 

وماله. 

)3) تف�شير ابن كثير ): 422 في تف�شير قوله تعالى ]وما كان لنبي اأن يغل[ من �شورة اآل عمران ))6)(، واللفظ له/ تف�شير الطبري 4: 55) في 

تف�شي���ر الآي���ة من �شورة اآل عمران/ �شنن اأبي داود 4: )3 اأول كتاب الحروف والق���راءات/ �شنن الترمذي 5: 230 كتاب تف�شير القراآن عن 

ر�ش���ول اهللP: ب���اب ومن �شورة اآل عمران/ م�شند اأبي يعل���ى 4: 327 في اأول م�شند ابن عبا�س، 5: 60 في تابع م�شند ابن عبا�س/ المعجم 

الكبير )): 364 فيما رواه )عكرمة عن ابن عبا�س(.

)4) تف�شي���ر اب���ن كثير ): 422 ف���ي تف�شير قوله تعالى ]وما كان لنبي اأن يغل[ من �شورة اآل عم���ران ))6)(، واللفظ له/ تف�شير الطبري 4: 54) 

في تف�شير الآية من �شورة اآل عمران.

)5) تف�شير الطبري 4: 55) في تف�شير الآية من �شورة اآل عمران.
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وف��ي تف�سير �ب��ن كثير �أن �بن عبا�ش ق��ال: »�تهم �لمنافق��ون ر�سول �هللP ب�سيء 

.
)1(

فقد«

11 � وعن �لبر�ء بن عازب، قال: »جعل ر�سول �هللP على �لرماة يوم �أحد � وكانو� 

خم�سين رجًا � عبد�هلل بن جبير. قال: وو�سعهم مو�سعاً وقال: �إن ر�أيتمونا تخطفنا �لطير 

فا تبرحو� حتى �أر�سل �إليكم، و�إن ر�أيتمونا ظهرنا على �لعدو و�أوطاأناهم فا تبرحو� حتى 

�أر�س��ل �إليكم. ق��ال: فهزموهم. قال: فاأنا و�هلل ر�أيت �لن�س��اء ي�ستددن على �لجبل، وقد 

بدت �أ�سوقهن وخاخلهن ر�فعات ثيابهن. فقال �أ�سحاب عبد �هلل بن جبير: �لغنيمة �أي 

ق��وم �لغنيمة، ظهر �أ�سحابكم، فم��ا تنظرون؟. قال عبد�هلل بن جبير: �أن�سيتم ما قال لكم 

ر�س��ول �هللP قالو�: �إنا و�هلل لناأتين �لنا�ش فلن�سيبن م��ن �لغنيمة. فلما �أتوهم �سرفت 

وجوهه��م، فاأقبل��و� منهزمين. فذلك �ل��ذي يدعوهم �لر�سول في �أخر�ه��م. فلم يبق مع 

.
)((

ر�سول �هللP غير �ثني ع�سر رجًا. فاأ�سابو� منا �سبعين رجًا...«

ْلتُْم  ونَُهم ِباإِْذِنِه َحتَّى اإَِذا َف�صِ َدَقُكُم اهللُ َوْعَدُه اإِْذ تَُح�صُّ و�إلى ذلك ي�سير قوله تعالى: {َولََقْد �صَ

ن يُِريُد  ْنيَا َوِمنُكم مَّ ن يُِريُد الدُّ ا تُِحبُّوَن ِمنُكم مَّ َراُكم مَّ
َ
ـــْيتُم مِّن بَْعِد َما اأ ْمِر َوَع�صَ

َ
َوتَنَاَزْعتُْم ِفي االأ

 .
)3(

َرَفُكْم َعْنُهْم ِليَْبتَِليَُكْم...} االآِخَرَة ثُمَّ �صَ

ق��ال �بن م�سعود: »ما كن��ت �أرى �أن �أحد�ً من �أ�سحاب ر�س��ول �هللP يريد �لدنيا 

.
)((

ن يُِريُد االآِخَرَة}« ْنيَا َوِمنُكم مَّ ن يُِريُد الدُّ حتى نزلت فينا يوم �أحد {ِمنُكم مَّ

 Pوذك��رو� �أن �أن�ش بن �لن�سر �سمع نفر�ً م��ن �لم�سلمين يقولون لما �سمعو� �أن �لنبي

قتل: »ليت لنا ر�سوًل �إلى عبد �هلل بن �أبي، فياأخذ لنا �أمنة من �أبي �سفيان. يا قوم �إن محمد�ً 

))) تف�شير ابن كثير ): 422 في تف�شير قوله تعالى ]وما كان لنبي اأن يغل[ من �شورة اآل عمران ))6)).

)2) م�شن���د اأحم���د 4: 293 )حديث البراء بن عازب( في اأول م�شند الكوفيين، واللفظ له/ ال�شنن الكبرى للن�شائي 6: 5)3 كتاب التف�شير: قوله 

تعالى ]والر�شول يدعوكم في اأخراكم[/ �شنن اأبي داود 3: )5 كتاب الجهاد: باب في الكمناء/ م�شند ابن الجعد: 375 من حديث اأبي خيثمة 

زهي���ر اب���ن معاوية الجعفي/ تف�شير ابن كثير ): 5)4 في ذكر معركة اأحد، ورواه في �شحيح  البخاري 3: 05)) كتاب الجهاد وال�شير: باب 

ما يكره من التنازع والختالف في الحرب وعقوبة من ع�شى اإمامه مع اختالف ي�شير.

وروي اأي�ش���ًا باخت�ش���ار ف���ي �شحيح البخ���اري 4: 486) كتاب المغازي: باب غ���زوة اأحد/و�شحيح ابن حبان )): 40 ب���اب: الخروج وكيفية   

الجهاد ذكر ما ي�شتحب لالإمام اأن يو�شي بع�س الجي�س اإذا �شواهم للكمين../ وتف�شير ابن كثير ): 4)4. 

)3) �شورة اآل عمران الآية: 52)، ذكر نزول الآية ال�شريفة في المنا�شبة المذكورة في تف�شير الطبري  4: 28)، وتف�شير القرطبي 4: 236.

)4) تف�شي���ر اب���ن كثي���ر ): 4)4 ف���ي تف�شير الآي���ة من اآل عمران في الحدي���ث عن معركة اأحد، واللف���ظ له/ مجمع الزوائ���د 6: 327�� 328 كتاب 

التف�شير: قوله تعالى ]منكم من يريد الدنيا[/ تف�شير الطبري 4: 30) في تف�شير الآية/ تف�شير القرطبي 4: 237 في تف�شير الآية.
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ق��د قتل، فارجعو� �إلى قومكم قبل �أن ياأتوكم فيقتلوك��م« ، فقال لهم �أن�ش: »يا قوم �إن كان 

محمد قد قتل فاإن رب محمد لم يقتل ، فقاتلو� على ما قاتل عليه محمد. �للهم �إني �أعتذر 

.
)1(

�إليك مما يقول هوؤلء ، و�أبر�أ �إليك مما جاء به هوؤلء«. ثم �سّد ب�سيفه، فقاتل  حتى قتل

)1 � ولما �سدت قري�ش ر�سول �هللP عن دخول مكة في عمرة �لحديبية، و�تفقو� 

مع��ه على �أن يرجع �إلى �لمدينة، ويق�س��ي عمرته في �لعام �لثاني، وكتب كتاب �ل�سلح 

بينه وبينهم بذلك، ثارت ثائرة جماعة من �لم�سلمين، و�أَبو� �ل�سلح.

وف��ي �لحديث: »فقال عمر بن �لخطاب: و�هلل ما �سكك��ت منذ �أ�سلمت �إل يومئٍذ. 

قال: فاأتيت �لنبيP فقلت: �أل�سَت نبي �هلل حقاً؟ قال: بلى. قلت: �أل�سنا على �لحق 

وعدونا على �لباطل؟ قال: بلى. قلت: َفِلَم نعطي �لدنية في ديننا �إذ�ً؟ 

ق��ال: �إني ر�سول �هلل، ول�ست �أع�سي ربي، وهو نا�سري. قلت: �أو لي�ش كنت تحدثنا 

�أنا �سناأتي �لبيت فنطوف به؟ قال: بلى، فخبرتك �أنك تاأتيه �لعام؟ قال: ل. قال: فاإنك 

تاأتيه وتطوف به.

ق��ال: فاأتيت �أبا بكر �ل�سديق )ر�سو�ن �هلل علي��ه(.  فقلت: يا �أبا بكر �ألي�ش هذ� نبي 

�هلل حق��اً؟ قال: بلى. قلت: �أَول�سنا على �لحق وعدون��ا على �لباطل؟ قال: بلى. قلت: 

َفِل��َم نعطي �لدنية ف��ي ديننا �إذ�ً؟ قال: �أيها �لرجل �إنه ر�سول �هلل، ولي�ش يع�سي ربه، وهو 

نا�س��ره، فا�ستم�سك بغرزه حتى تموت، فو�هلل �إنه على �لحق. قلت: �أولي�ش كان يحدثنا 

�أن��ا �سناأت��ي �لبيت ونطوف به؟ قال: بلى، فاأخبرك �أنا ناأتي��ه �لعام؟ قلت: ل. قال: فاإنك 

�آتيه وتطوف به. 

ق��ال عمر بن �لخطاب )ر�سو�ن �هلل عليه(: فعملت في ذلك �أعماًل. يعني في نق�ش 

.
)((

�ل�سحيفة«

ولما فرغ من �لكتاب قال ر�سول �هللP لأ�سحابه: »قومو� فانحرو� ثم �حلقو�. قال: 

))) تاري���خ الطب���ري 2: 67، 68 غ���زوة اأح���د/ تف�شير الطبري 4: 2)) ف���ي تف�شير اآية: ]وما محم���د اإل ر�شول[/ وذكره في فت���ح الباري 7: )35 

باختالف ي�شير.

)2) �شحي���ح اب���ن حب���ان )): 224�� 225 كتاب ال�شير: ب���اب الموادعة والمهادنة )ذكر م���ا ي�شتحب لالإمام ا�شتعمال المهادن���ة بينه وبين اأعداء 

اهلل...(، واللفظ له، ورويت باألفاظ متقاربة في الم�شنف لعبد الرزاق 5: 339 كتاب المغازي: في )غزوة الحديبية(، اإل اأنه لم يذكر قوله: 

)يعني في نق�س ال�شحيفة(، وفي �شحيح البخاري 2: 977.) كتاب ال�شروط: باب ال�شروط في الجهاد والم�شالحة مع اأهل الحرب وكتابة 

ال�شروط(/ اإل اأنه اأي�شًا لم يذكر ذلك، ولم يذكر اأي�شًا قوله في اأول الحديث: »واهلل ما �شككت منذ اأ�شلمت اإل يومئذ«.
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فو�هلل ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثاث مر�ت. فلما لم يقم منهم �أحد دخل على 

�أم �سلمة، فذكر لها ما لقي من �لنا�ش، فقالت �أم �سلمة: يا نبي �هلل �أتحب ذلك؟. �خرج 

ل تكلم �أحد�ً منهم كلمة حتى تنحر بدنك ، وتدعو حالقك فيحلقك. 

فخرج فلم يكلم �أحد�ً منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه. فلما ر�أو� 

.
)1(

ذلك قامو� فنحرو�، وجعل بع�سهم يحلق بع�ساً، حتى كاد بع�سهم يقتل بع�ساً غماً«

وق��د �أخرج �لو�قدي م��ن حديث �أبي �سعيد: »ق��ال عمر: لقد دخلن��ي �أمر عظيم، 

 .
)((

ور�جعت �لنبيP مر�جعة ما ر�جعته مثلها قط«

وفي حديث �آخر: »فقال عمر: �تهمو� �لر�أي على �لدين، فلقد ر�أيتني �أرد �أمر ر�سول 

�هللP ب��ر�أي، وما �ألوت عن �لحق« ، وفيه: قال: »فر�سي ر�سول �هللP و�أبيت، حتى 

.
)3(

قال لي: يا عمر تر�ني ر�سيت وتاأبى ؟!«

وع��ن �سهل بن حنيف �أنه قال: »يا �أيها �لنا�ش �تهم��و� ر�أيكم... فلو ر�أيتني يوم �أبي 

.
)((

جندل ولو �أجد �أعو�ناً على ر�سول �هلل لأنكرت«

وف��ي رو�ية �بن �إ�سحاق في حديث �لنبيP مع �أم �سلمة: »فقال لها: �أل ترين �إلى 

. وفي رو�ية �أبي �لمليح: »فا�ستد ذلك عليه، فدخل 
)((

�لنا���ش �آمرهم بالأمر فا يفعلونه«

 .
)((

على �أم �سلمة. فقال: هلك �لم�سلمون، �أمرتهم �أن يحلقو� وينحرو�، فلم يفعلو�«

وف��ي رو�ية �بن �إ�سحاق: »كان �ل�سحاب��ة ل ي�سكون في �لفتح لروؤيا ر�آها ر�سول 

))) �شحي���ح البخ���اري 2: 978 كتاب ال�شروط: باب ال�شروط في الجهاد والم�شالحة مع اأهل الح���رب وكتابة ال�شروط، واللفظ له/ �شحيح ابن 

حب���ان )): 225 كت���اب ال�شير: باب الموادعة والمهادنة )ذكر ما ي�شتحب لالإمام ا�شتعم���ال المهادنة بينه وبين اأعداء اهلل...(/ الم�شنف 

لعبد الرزاق 5: 340 كتاب المغازي: في )غزوة الحديبية(.

)2)  فتح الباري 5: 346/ نيل الأوطار 8: 200 باب جواز م�شالحة الم�شركين على المال واإن كان مجهوًل.

)3)  فتح الباري 5: 346.

)4) المعج���م الكبي���ر 6: 90 في )اأب���ي وائل �شقيق ابن �شلمة عن �شهل بن حنيف( وفي لفظ اآخر: »ول���و ن�شتطيع اأن نرد على ر�شول اهللP اأمره 

لرددنا«/ المعجم ال�شغير للطبراني  2: 57 باب: الميم من )ا�شمه محمد(/ الفتن لنعيم بن حماد ): 93 ما ي�شتحب من خفة المال والولد 

في الفتن... / تاريخ بغداد 4: 6)) ذكر من ا�شمه اأحمد وا�شم اأبيه الحجاج، في ترجمة اأحمد بن الحجاج ال�شيباني الذهلي/ ومع اختالف 

ي�شير تجده في تف�شير ابن كثير  4: )20/ �شحيح البخاري 3: )6)) اأبواب الجزية والموادعة: باب اإثم من عاهد ثم غدر وقوله.../ �شحيح 

م�شلم 3: 2)4) كتاب الجهاد وال�شير: باب �شلح الحديبية في الحديبية.

)5)  فتح الباري 5: 347.

)6)  فتح الباري 5: 347.
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.
)1(

�هللP، فلم��ا ر�أو� �ل�سلح دخلهم من ذل��ك �أمر عظيم حت��ى كادو� يهلك��ون«

13 � وتكرر نظير ذلك من بع�سهم حينما �أفطر ر�سول �هللPفي �ل�سفر، ففي حديث 

جابر بن عبد �هلل �لأن�ساري: »�أن ر�سول �هللP خرج عام �لفتح �إلى مكة في رم�سان ، 

ف�سام حتى بلغ كر�ع �لغميم ف�سام �لنا�ش، ثّم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر �لنا�ش 

�إلي��ه، ث��م �سرب، فقيل له بعد ذلك: �إن بع�ش �لنا�ش قد �س��ام ، فقال: �أولئك �لع�ساة، 

. 
)((

�أولئك �لع�ساة«

)1� ومثل ذلك م��ا ح�سل منهم في حجة �لود�ع حينما �سرعت متعة �لحج، حيث 

�أم��ر ر�سول �هللP من لم ي�س��ق �لهدي منهم �أن يحل من �إحر�م��ه ويجعلها عمرة، ثم 

يجدد �لإحر�م للحج بعد ذلك في �أيامه، ف�ساقت �سدورهم وكبر ذلك عليهم � كما في 

� لأنه على خاف م��ا تعودوه في �لجاهلية، وح�سبو� �أن فيه هتكاً لحرمة 
)3(

حدي��ث جابر

�لحج و�لم�ساعر �لمقد�سة، وردو� عل��ى �لنبيP، وتجاهلو� �أمره و�أ�سرو� على مخالفته 

حتى غ�سب.

ففي حديث جابر �لآخر، قال: »�أهللنا مع ر�سول �هللP بالحج خال�ساً ل نخلطه 

بين  و�سعينا  بالبيت  طفنا  فلما  �لحجة،  ليال خلون من ذي  لأربع  فقدمنا مكة  بعمرة 

ما  فقلنا:  �لن�ساء  �إلى  و�أن نحل  نجعلها عمرة  �أن   Pر�سول �هلل �أمرنا  و�لمروة  �ل�سفا 

بيننا لي�ش بيننا وبين عرفة �إل خم�ش فنخرج �إليها ومذ�كيرنا تقطر منياً، فقال ر�سول 

مالك:  بن  �سر�قة  فقال  لأحللت،  �لهدي  ولول  و�أ�سدقكم  لأبركم  �إني   :Pهلل�

))) فتح الباري 5: 346/ نيل الأوطار 8: 200 باب جواز م�شالحة الم�شركين على المال واإن كان مجهوًل.

)2) �شحي���ح م�شل���م 2: 785 كتاب ال�شيام: باب جواز ال�شوم والفطر في �شهر رم�شان للم�شافر في غير مع�شية اإذا كان �شفره مرحلتين فاأكثر 

واأن الأف�شل لمن اأطاقه بال �شرر اأن ي�شوم ولمن ي�شق عليه اأن يفطر، واللفظ له / �شحيح ابن حبان 6: 423 باب الم�شافر: ذكر ما ي�شتحب 

للمرء اأن ي�شتعمل في �شفره اإذا �شعب عليه الم�شي والم�شقة،  8:  8)3 باب �شوم الم�شافر، ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم �شناعة الحديث 

اأن ال�شوم في ال�شفر غير جائز، 8: 9)3 ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في �شناعة الحديث اأن ال�شائم في ال�شفر يكون عا�شيًا / �شنن 

الترم���ذي 3:  89 كت���اب ال�ش���وم عن ر�شول اهللP:باب ما جاء في كراهية ال�شوم في ال�شف���ر / �شنن البيهقي الكبرى  كتاب ال�شيام ، 4: 

)24 ب���اب تاأكي���د الفطر في ال�شفر اإذا كان يريد لقاء العدو، �س: 246 باب الم�شافر ي�ش���وم بع�س ال�شهر ويفطر بع�شَا وي�شبح �شائمًا في 

�شفره ثم يفطر / ال�شنن الكبرى 2:  )0) كتاب ال�شيام: ما يكره من ال�شيام في ال�شفر، وغيرها من الم�شادر الكثيرة جدًا.

)3) راج���ع �شحي���ح م�شلم 2: 884 كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام واأنه يجوز اإف���راد الحج والتمتع والقران وجواز اإدخال الحج على العمرة 

ومت���ى يح���ل القارن من ن�شكه، وال�شنن الكبرى للبيهق���ي 4: 356 كتاب الحج: جماع اأبواب ما يجزي من العمرة اإذا جمعت اإلى غيرها: باب 

المتمتع بالعمرة اإلى الحج اإذا اأقام بمكة حتى ين�شئ الحج اإن �شاءه من مكة ل من الميقات، وال�شنن الكبرى للن�شائي 2: 7)4 كتاب الحج: 

.(Lالمتمتع متى هل بالحج، وم�شند اأحمد 3: 302 في )م�شند جابر بن عبداهلل
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 .
)1(

�أمتعتنا هذه لعامنا هذ� �أم لأبد؟ فقال: ل بل لأبد �لأبد«

وفي حدي��ث �لبر�ء بن عازب قال: »خرج ر�س��ول �هللP و�أ�سحابه، قال: فاأحرمنا 

بالح��ج، فلما قدمنا مك��ة، قال: �جعلو� حجكم عمرة، قال: فق��ال �لنا�ش: يا ر�سول �هلل 

ق��د �أحرمنا في �لحج، فكي��ف نجعلها عمرة، قال: �نظرو� ما �آمركم به فافعلو�، فردو� عليه 

�لق��ول، فغ�سب، ثم �نطلق حتى دخل على عائ�سة غ�سب��ان، فر�أت �لغ�سب في وجهه، 

.
)((

فقالت: من �أغ�سبك �أغ�سبه �هلل، قال: وما لي ل �أغ�سب و�أنا �آمر بالأمر فا �أتبع«

وبقيت هذه �لعق��دة في نفو�ش بع�سهم حتى �إذ� ت�سنى لهم �أن يعلنو� خاف ر�سول 

�هللP ويرجع��و� �إلى ما تعودوه فعلو�، فقد حرم عمر حينما ��ستولى على �ل�سلطة متعة 

�لح��ج � كما حرم متعة �لن�ساء � ومنع منه��ا وجرى بعده عثمان وغيره على ذلك، حتى 

كادت ت�سيع معالم �لت�سريع �لإلهي. 

فف��ي حدي��ث محم��د بن عبد�هلل ب��ن نوفل ب��ن عبد�لمطل��ب، �أنه �سم��ع �سعد بن 

�أب��ي وقا�ش و�ل�سحاك ب��ن قي�ش عام حج معاوي��ة بن �أبي �سفيان وه��م يذكر�ن �لتمتع 

بالعم��رة �إل��ى �لحج فقال �ل�سح��اك: »ل ي�سنع ذلك �إل من جهل �أم��ر �هلل، فقال �سعد 

ب��ن �أبي وقا���ش: بئ�ش ما قلت ي��ا �بن �أخي، فق��ال �ل�سحاك: كان عم��ر بن �لخطاب 

.
)3(

ق��د نهى ع��ن ذلك، فق��ال �سعد: وق��د �سنعه��ا ر�س��ول �هللP، و�سنعناه��ا معه«

وف��ي حديث مطرف قال: »بعث �إلي عمر�ن ب��ن ح�سين في مر�سه �لذي توفي فيه، 

فقال: �إني كنت محدثك باأحاديث لعل �هلل �أن ينفعك بها بعدي، فاإن ع�ست فاكتم عني، 

))) �شن���ن اب���ن ماج���ه 2: 992 كت���اب المنا�شك: باب ف�ش���خ الحج، واللفظ ل���ه/ �شحيح ابن حب���ان 9: 232 باب التمتع: ذكر الخب���ر الدال على 

ا�شتحباب التمتع لمن ق�شد البيت العتيق واإيثاره على القران والإفراد/ �شرح معاني الآثار 2: 92)/ وغيرها.

)2) م�شن���د اأحم���د 4: 286 حدي���ث البراء بن عازبL، واللفظ له/ م�شند اأبي يعلى 3: 233 م�شند البراء بن عازب/ مجمع الزوائد 3: 233 

كت���اب الح���ج: باب ف�شخ الحج اإلى العمرة/ تذكرة  الحفاظ ): 5))� 6)) في ترجمة اأبي اإ�شحاق ال�شبيعي/ �شير اأعالم النبالء 5: 400 في 

ترجمة اأبي اإ�شحاق ال�شبيعي،  8: 498 في ترجمة اأبي بكر بن عيا�س/ م�شباح الزجاجة 3: 99)/ ال�شنن الكبرى للن�شائي 6: 56 كتاب عمل 

اليوم والليلة: ما يقول اإذا راأى الغ�شب في وجهه/ �شنن ابن ماجة: 993 كتاب المنا�شك: باب ف�شخ الحج/ عمل اليوم والليلة ): 226/ �شرح 

النووي على �شحيح م�شلم  ): 5))� 6))/ نيل الأوطار 5: 62/ وغيرها.

)3) �شحي���ح اب���ن حب���ان 9: 246 باب ما جاء في حج النبيP واعتماره: ذكر خبر ثالث ي�ش���رح با�شتعمال الم�شطفىP الفعل الذي ذكرناه، 

واللف���ظ ل���ه/ �شن���ن الترمذي 3: 85) كتاب الحج عن ر�شول اهلل �س): باب ماجاء في التمتع/ ال�شن���ن الكبرى للبيهقي  5: 6) كتاب الحج: 

جم���اع اأب���واب الختيار في اإفراد الح���ج والتمتع بالعمرة: باب من اختار التمتع بالعمرة اإلى الحج وزع���م اأن النبيP كان متمتعًا اأو تاأ�شف 

علي���ه ول يتاأ�ش���ف اإل على ما هو اأف�شل/ م�شند ال�شافعي: 8)2/ موطاأ مالك ): 344 كتاب الحج: باب ماجاء في التمتع/ م�شند ال�شا�شي ): 

0)2�� ))2 فيما رواه محمد بن عبد اهلل بن الحارث عن �شعد/ م�شند اأحمد ): 74) م�شند اأبي اإ�شحاق �شعد بن اأبى وقا�سL/ م�شند اأبي 

يعلى 2: 30) م�شند �شعد بن اأبي وقا�س. وغيرها.
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و�إن مت فحدث بها �إن �سئت �إنه قد �سلم علي، �أن نبي �هللP قد جمع بين حج وعمرة، 

.
)1(

ثم لم ينزل فيها كتاب �هلل ولم ينه عنها نبي �هللP، قال رجل فيها بر�أيه ما �ساء«

)1 � وربما ظهر على �أل�سنتهم ما يك�سف عن بقايا رو��سب  �لجاهلية فيهم. 

فف��ي حديث �أبي و�قد �لليثي: »لم��ا �فتتح ر�سول �هلل مكة خرج بنا معه ِقَبل هو�زن، 

حت��ى مررنا على �س��درة �لكفار، �س��درة يعكفون حوله��ا، ويدعونها ذ�ت �أن��و�ط، قلنا: 

يار�س��ول �هلل �جعل لنا ذ�ت �أنو�ط كم��ا لهم ذ�ت �أنو�ط. قال ر�سول �هللP: �هلل �أكبر، 

�إنها �ل�سنن. هذ� كما قالت بنو �إ�سر�ئيل لمو�سى: �جعل لنا �إلهاً كما لهم �آلهة قال �إنكم 

.
)((

قوم تجهلون. ثم قال ر�سول �هللP: �إنكم لتركبن �سنن من قبلكم«

وف��ي �لدر �لمنثور: »...مررنا ب�سجرة دنو� عظيمة �سدرة كان يناط بها �ل�ساح، ف�سميت 

ذ�ت �أنو�ط ، وكانت تعبد من دون �هلل ، فلما ر�آها ر�سول �هللP �سرف عنها في يوم �سائف 

.
)3(

�إلى ظل هو �أدنى منها ، فقال له رجل: يا ر�سول �هلل �جعل لنا ذ�ت �أنو�ط كما لهم...«

وف��ي لفظ �بن �أبي عا�سم: »خرجنا مع ر�سول �هللP �إلى حنين ونحن حديثو عهد 

.
)((

بكفر، وكانو� �أ�سلمو� يوم �لفتح. قال: فمررنا ب�سجرة...«

وينا�سب ذلك ما عن �سعد بن �أبي وقا�ش قال: »حلفت بالات و�لعزى، فقال ر�سول 

�هللP: ق��ل: ل �إل��ه �إل �هلل، وحده ل �سري��ك، ثم �نفث عن ي�س��ارك ثاثاً وتعوّذ ول 

.
)((

تعد«

بل قد يظهر من �لن�سو�ش �سيوع ذلك في عهد �لنبيP، لذ� �سدر منه بيان �لوظيفة 

لمن يقوم بذلك بنحو �لعموم، من دون خطاب ل�سخ�ش معين، ففي حديث �أبي هريرة 

))) �شحيح م�شلم 2: 899 كتاب الحج: باب جواز التمتع، واللفظ له/ الطبقات الكبرى 4: 290 في ترجمة عمران بن ح�شين/ م�شند اأحمد 4: 

.L428 حديث عمران بن ح�شين

)2)  �شحيح ابن حبان 5): 94 في )ذكر الإخبار عن اتباع هذه الأمة �شنن من قبلهم من الأمم(.

)3) الدر المنثور 3: 4)) اأخرجها عن ابن اأبي حاتم وابن مردويه والطبراني عند تف�شير قوله تعالى ]وجاوزنا ببني اإ�شرائيل[.

)4) ال�شن���ة لب���ن اأبي عا�شم ): 37 باب فيم���ا اأخبر به النبيQ اأن اأمته �شتفترق على اثنتين  و�شبعين فرق���ة وذمه الفرق كلها../ ، ورويت 

م���ع اخت���الف ي�شير في كل من: ال�شنن الكبرى للن�شائي 6: 346 كتاب التف�شير �شورة الأعراف في قوله تعالى: ]فاأتوا على قوم يعكفون على 

اأ�شنام لهم قالوا يا مو�شى اجعل لنا اإلهًا[/ �شنن الترمذي 4: 475 باب: ماجاء لتركبن �شنن من كان قبلكم، وقال عنه: )هذا حديث ح�شن 

�شحيح(/ م�شنف ابن اأبي �شيبة 7: 479 كتاب الفتن: باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها/ م�شند الحميدي 2: 375 في )حديثا اأبي 

.(L(/ الجامع لالأزدي )): 369 باب: �شنن من كان قبلكم/ م�شند اأحمد 5: 8)2 في )حديث اأبي الواقد الليثيLالواقد الليثي

)5) �شنن ابن ماجة ): 678و اللفظ له، م�شند اأحمد ): 83)، 86)، �شنن الن�شائي 7: 8 ، ال�شنن الكبرى 6: 245، م�شنف ابن اأبي �شيبة 3: 79،  

�شحيح ابن حبان0): 206 ، 207،  المحلى 8: )5.
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ق��ال: »قال ر�سول �هللP: من حلف فقال في حلف��ه: و�لات و�لعزى، فليقل: ل �إله 

.
)1(

�إل �هلل، ومن قال ل�ساحبه: تعال �أقامرك، فليت�سدق«

)1 � ولم��ا ف��رغ ر�سول �هللP م��ن رّد �سبايا هو�زن ركب ر�حلت��ه وتعلق به �لنا�ش 

يقولون: »�ق�سم علينا فيئنا بيننا«، حتى �ألجوؤوه �إلى �سمرة، فخطف رد�وؤه. فقال: »يا �أيها 

�لنا���ش رّدو� علي رد�ئي، فو�هلل ل��و كان لكم بعدد �سجر تهامة نََعم لق�سمته بينكم، ثم ل 

تلقوني بخيًا ول جباناً ول كذوباً«. 

ثم دن��ا من بعيره، فاأخذ وبرة من �سنامه، فجعلها بي��ن �أ�سابعه �ل�سبابة و�لو�سطى، ثم 

رفعه��ا فقال: »يا �أيها �لنا���ش لي�ش لي من هذ� �لفيء هوؤلء هذه �إل �لخم�ش، و�لخم�ش 

.
)((

مردود عليكم«

17 � ولم��ا ق�سمP غنائم حنين، وخ�ش �لموؤلفة قلوبهم من قري�ش وغيرهم بالعطاء 

�لكثير غ�سبت �لأن�سار، وتكلمو� في ذلك، فغ�سب ر�سول �هللP لذلك، وذهب �إليهم 

.
)3(

فخطب فيهم و�أنبهم، ثم ��ستر�ساهم بتو��سعه وخلقه �لرفيع وحديثه �لعاطفي

18 � وجهز ر�سول �هللP في �أو�خر �أيامه جي�ش �أ�سامة بن زيد، وجعل فيه �لمهاجرين 

 .
)((

، وقال ه�سام بن عروة: »فخرج معه �سرو�ت �لنا�ش وخيارهم...«
)((

و�لأن�سار

. و�أمره �أن يخرج �إلى 
)((

ومم��ن كان ف��ي �لجي�ش �أبو بكر وعمر و�أبو عبيدة بن �لجر�ح

�أر���ش �لروم حيث قتل �أبوه. فطعنو� في �إمارة �أ�سامة، فبلغ ذلك ر�سول �هللP، فخطب 

))) �شحيح البخاري5: 2264، )232، 6: 2450، �شحيح م�شلم3: 267)، �شنن الترمذي 4: 6))، وغيرها من الم�شادر. 

)2) م�شن���د اأحم���د 2: 84) م�شند عبداهلل بن عمرو بن العا�س، واللفظ له/ ال�شنن الكب���رى للن�شائي 4: 20) كتاب الهبة: هبة الم�شاع/ ال�شيرة 

النبوية لبن ه�شام 5: 68) في )اأمر اأموال هوازن و�شباياها وعطايا الموؤلفة قلوبهم منها...(/ مجمع الزوائد 5: 338�� 339 كتاب الجهاد: 

ب���اب م���ا جاء في الغلول/ تاري���خ الطبري 2: 74)� 75) في )ذكر الخبر عن غزوة ر�شول اهللP هوازن بحنين/ ال�شنن الكبرى للبيهقي 6: 

336 في جماع اأبواب تفريق الق�شم: باب الت�شوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة مع اختالف ي�شير. 

)3) تجد ذلك بم�شامين متقاربة وبتف�شيل في م�شنف ابن اأبي �شيبة 7: 8)4 � 9)4 كتاب المغازي: غزوة حنين وما جاء فيها/ مجمع الزوائد 

0): 29� 30، 30� )3 كتاب المناقب: في ف�شل الأن�شار/ المعجم الكبير 7: )5) في )ما اأ�شند ال�شائب بن يزيد( في )الزهري عن ال�شائب 

ابن يزيد(/ الجامع لالأزدي )): 64 باب: في ف�شائل الأن�شار. وغيرها.

وذك���رت باخت�ش���ار ف���ي �شحيح البخاري 4: 574) كت���اب المغازي: باب غزوة الطائ���ف، �شحيح م�شلم 2: 738 كتاب ال���زكاة: باب اإعطاء   

الموؤلفة قلوبهم على الإ�شالم وت�شبر من قوى اإيمانه، ال�شنن الكبرى للبيهقي 6: 339 في جماع اأبواب تفريق الخم�س: باب �شهم اهلل و�شهم 

ر�شولهP من خم�س الفيء والغنيمة، وغيرها.

.(Sفي مر�شه لأ�شامة بن زيد P4) الطبقات الكبرى 2: 249 في )ذكر ما قال ر�شول اهلل(

)5) الطبقات الكبرى 4: 67، 68 الطبقة الثانية من المهاجرين والأن�شار في ذكر )اأ�شامة(/ تاريخ دم�شق 8: 62 في ترجمة اأ�شامة بن زيد.

)6) الطبقات الكبرى 4: 68 الطبقة الثانية من المهاجرين والأن�شار في ذكر )اأ�شامة(/ تاريخ دم�شق 8: 63 في ترجمة اأ�شامة بن زيد.
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منك��ر�ً عليهم وق��ال: »�أيها �لنا�ش �أنفذو� بعث �أ�سامة، فلعم��ري لئن قلتم في �إمارته لقد 

.
)1(

قلتم في �إمارة �أبيه من قبله، و�إنه لخليق بالإمارة، و�إن كان �أبوه لخليقاً بها«

.  لكنهم 
)3(

، ولعن من تخلف عن��ه
)((

ث��م �أك��د في مر�سه عل��ى �إنفاذ ذلك �لجي���ش

.Pتقاع�سو�، ولم يخرجو� مع ذلك �لجي�ش حتى توفي ر�سول �هلل

19 � و�أر�د ر�س��ول �هللP ف��ي �أو�خر �أيام مر�سه �أن يكتب لأمته كتاباً يع�سمهم من 

�ل�سال، فاختلفو� عليه، وحالو� دون ذلك. 

فع��ن �بن عبا�ش قال: »لما ح�سر ر�سول �هللP، وف��ي �لبيت رجال، فيهم عمر بن 

�لخط��اب ، فق��ال �لنبيP: هلمو� �أكت��ب لكم كتاباً ل ت�سلون بع��ده. فقال عمر: �إن 

ر�س��ول �هللP قد غلب عليه �لوجع، وعندكم �لقر�آن، ح�سبنا كتاب �هلل. فاختلف �أهل 

�لبي��ت فاخت�سمو�، فمنهم من يقول: قربو� يكتب لك��م ر�سول �هللP كتاباً لن ت�سلو� 

 Pبع��ده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما �أكث��رو� �للغو و�لختاف عند ر�سول �هلل

قال ر�سول �هللP: قومو�. 

ق��ال عبيد �هلل: فكان �بن عبا�ش يق��ول: �إن �لرزية كل �لرزية ما حال بين ر�سول �هلل 

 .
)((

Pوبين �أن يكتب لهم ذلك �لكتاب من �ختافهم ولغطهم«

وفي حديث �آخر: »فتنازعو� ول ينبغي عند نبي تنازع، فقالو�: هجر ر�سول �هللP. قال: 

. وهناك �سور �أخرى ل مجال ل�ستق�سائها.
)((

دعوني ، فالذي �أنا فيه خير مما تدعوني �إليه«

0) � و�نهز�مه��م ف��ي غزوة �أح��د، وغزوة حنين، وغ��زوة خيب��ر، وتخاذلهم في غزوة 

�لأحز�ب، كل ذلك معلوم م�سهور.

1)� وكذل��ك �رتد�د جماعة من �ل�سحابة � بالمعنى �لعام �لذي يريده �لجمهور وهو 

))) الطبقات الكبرى 2: 249 في )ذكر ما قال ر�شول اهللP في مر�شه لأ�شامة بن زيدS(/ ال�شيرة النبوية 6: 65 اأمره باإنفاذ بعث اأ�شامة.

)2) الطبق���ات الكب���رى 4: 67 الطبق���ة الثاني���ة من المهاجرين والأن�شار في ذك���ر )اأ�شامة(/ كما قد ذكر اأمر هذا الجي����س ب�شور متقاربة في 

�شحيح البخاري 3: 365) كتاب ف�شائل ال�شحابة: باب مناقب زيد بن حارثة، 4: 620) كتاب المغازي: باب بعث النبيP اأ�شامة بن زيد

N في مر�شه الذي توفى فيه، وم�شنف ابن اأبي �شيبة 7: 5)4 )ما حفظت في غزوة موؤته(، والطبقات  الكبرى 2: 249 في )ذكر ما قاله 
ر�شول اهللP في مر�شه لأ�شامة بن زيدS(، وغيرها.

)3) الملل والنحل لل�شهر�شتاني ): 23 في المقدمة الرابعة: في الخالف الثاني/ �شرح نهج البالغة 6: 52.

)4) �شحيح م�شلم 3: 259) كتاب الو�شية: باب ترك الو�شية لمن لي�س له �شيء يو�شي فيه.

)5) �شحيح البخاري 3: )))) كتاب الجهاد وال�شير: باب يقاتل عن اأهل الذمة ول ي�شترقون.
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كل م��ن ر�أى ر�سول �هللP و�سمع حديثه � و�إن رجع بع�سهم بعد ذلك، كالأ�سعث بن 

قي�ش.

المواقف الفردية غير المنا�شبة لقد�شية عموم ال�شحابة

�لق�سم �لثاني: �لحو�دث �لفردية �لتي �سدرت من نفر �أو �أنفار قليلين. 

وهي حو�دث كثيرة..

نُف�ُصـــُهْم َف�َصَهاَدُة 
َ
ْزَواَجُهْم َولَْم يَُكن لَُّهْم �ُصـــَهَداء اإِال اأ

َ
1 � قال �هلل تعالى: {َوالَِّذيَن يَْرُموَن اأ

نَّ لَْعنََت اهلِل َعَلْيِه اإِن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبيَن* 
َ
اِدِقيَن* َواْلَخاِم�َصُة اأ ْربَُع �َصَهاَداٍت ِباهلل اإِنَُّه لَِمَن ال�صَّ

َ
َحِدِهْم اأ

َ
اأ

َب اهلِل َعَلْيَها  نَّ َغ�صَ
َ
ْربََع �َصَهاَداٍت ِباهلِل اإِنَُّه لَِمَن اْلَكاِذِبين* َواْلَخاِم�َصَة اأ

َ
ْن تَ�ْصَهَد اأ

َ
 َعْنَها اْلَعَذاَب اأ

ُ
َويَْدَراأ

 .
)1(

اِدِقيَن} اإِن َكاَن ِمَن ال�صَّ

ول��م تنزل هذه �لآيات �لكريمات �إل بعد �أن رمى بع�ش �ل�سحابة زوجته باأنه قد ر�أها 

.
)((

تزني في بيته يزني بها رجل من �لم�سلمين. ولما نزلت �لآيتان تاعنا

ف��اإن �سدق ف��ي دعو�ه لزم كون �سحابية �عتدت على زوجه��ا فاأدخلت بيته �سحابياً 

زنى بها، ولم تكتف بذلك حتى �سهدت �أربع �سهاد�ت باهلل كذباً، و�لخام�سة �أن غ�سب 

�هلل عليها.

و�إن كذب ف��ي دعو�ه لزم كون �سحابي قد رمى موؤمنة مح�سنة بالزنى، و�هلل �سبحانه 

ْنيَا َواالآِخَرِة َولَُهْم  نَاِت اْلَغاِفالِت اْلُموؤِْمنَاِت لُِعنُوا ِفي الدُّ وتعالى يقول: {اإِنَّ الَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْح�صَ

. ولم يكتف بذلك حتى �سهد �أربع �سهاد�ت باهلل كذباً، و�لخام�سة �أن 
)3(

َعـــَذاٌب َعِظيٌم}

لعنة �هلل عليه.

انًا   اَل يُِحبُّ َمن َكاَن َخوَّ
َ
نُف�َصُهْم اإِنَّ اهلل

َ
) � وقال �سبحانه: {َواَل تَُجاِدْل َعِن الَِّذيَن يَْختَانُوَن اأ

 .
)((

ِثيًما}
َ
اأ

ول��م تنزل هذه �لآية �لكريمة �إل بع��د �أن �عتدى بع�ش �لم�سلمين في �لمدينة على 

))) �شورة النور الآية:6 � 9.

)2) راجع تف�شير الطبري 8): 82 ،83 ،84 ،85، وتف�شير ابن كثير 3: 266، 267، 268، و�شحيح البخاري 4: )77) كتاب التف�شير: باب تف�شير 

�ش���ورة الن���ور: باب قوله عز وجل: ]والذين يرم���ون اأزواجهم ولم يكن لهم �شهداء اإل اأنف�شهم ف�شهادة اأحده���م اأربع �شهادات باهلل اإنه لمن 

ال�شادقين[، و�شحيح م�شلم 2: 33)) كتاب اللعان، وغيرها.

)3) �شورة النور الآية:23.

)4) �شورة الن�شاء الآية:07).
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م��ال رجل، ف�سكاه، وحاول ه��و ورهطه حمل �لنبيP عل��ى ردع �ل�ساكي وتكذيبه، 

.
)1(

فنزلت هذه �لآية �إنكار�ً عليه، و�إي�ساحاً للحقيقة ون�سر�ً للمظلوم

ـــيبُوا َقْوًما  ن تُ�صِ
َ
ـــٌق ِبنَبَاأٍ َفتَبَيَّنُوا اأ يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اإِن َجاءُكْم َفا�صِ

َ
3 � وقال �هلل عزوجل: {يَا اأ

 .
)((

ِبُحوا َعَلى َما َفَعْلتُْم نَاِدِميَن} ِبَجَهالٍَة َفتُ�صْ

وق��د نزل��ت هذه �لآية �لكريم��ة في حق �لوليد ب��ن عقبة بن �أبي  معي��ط � وهو من 

�ل�سحاب��ة بالمعنى �لذي يريده �لجمهور � حينما �أر�سله �لنبيP ليجبي �سدقات بني 

�لم�سطل��ق، وكان حاقد�ً عليهم، فرجع و�دعى كاذباً �إنهم قد �رتدو� محاوًل حمل �لنبي

P و�لم�سلمي��ن عل��ى قتالهم، فنزلت ه��ذه �لآية �ل�سريفة تثبيت��اً للم�سلمين وتنكيًا 

 .
)3(

به

وكان هذ� �لرجل قد فاخر �أمير �لموؤمنين �لإمام علياQً، فقالQ له: »��سكت 

ـــقًا ال  َفَمن َكاَن ُموؤِْمنًا َكَمن َكاَن َفا�صِ
َ
فاإن��ك فا�سق«، فنزل قوله تعالى ت�سديقاً لهQ: {اأ

، وقد �تفقت �لآيتان �لكريمتان على و�سفه بالف�سق وهو من �أقذع �لذم.
)((

يَ�ْصتَُووَن}

وهن��اك �آيات �أخر نزلت في رج��ال من �ل�سحابة � بالمعنى �ل��ذي يريده �لجمهور � 

�إن��كار�ً على بع�ش �ل�سلبيات �ل�سادرة منهم ل ي�سعن��ا ��ستق�ساوؤها. وربما ياأتي �لتعر�ش 

لبع�سها في تتمة حديثنا هذ�.

) � وق��د قال ر�سول �هللP لأ�سحابه يوم بدر: »�إني عرفت �أن رجاًل من بني ها�سم 

وغيرهم قد �أخرجو� كرهاً ل حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم من بني ها�سم فا يقتله، 

من لقي �لعبا�ش بن عبد �لمطلب عم �لنبيP فا يقتله، فاإنما �أخرج م�ستكرهاً«. 

))) راجع تف�شير القرطبي 5: 375� 376، وتف�شير الطبري 5: 265 ، 266 ، 267، وتف�شير ابن كثير ): 552، 553، و�شنن الترمذي 5: 224 كتاب 

تف�شير القراآن عن ر�شول اهللP: باب ومن �شورة الن�شاء، وغيرها.

)2) �شورة الحجرات الآية:6.

)3) راجع تف�شير ابن كثير 4: 0)2، ومجمع الزوائد 7: 09)،08)، )))، وال�شنن الكبرى للبيهقي 9: 54، كتاب ال�شير: جماع اأبواب ال�شير: باب 

ق�شم���ة الغنيم���ة في دار الحرب، وم�شند اإ�شحاق بن راهويه ): 8))� 9)) ما يروى عن رجال اأهل الب�شرة مثل بريدة و�شفينة وم�شة الأزدية 

وغيرهم عن اأم �شلمةO عن ر�شول اهللP، والآحاد والمثاني 4: 309 � 0)3 فيما رواه علقمة بن ناجية الخزاعيL، والمعجم الكبير 3: 

274 فيما رواه الحارث بن �شرار الخزاعي، والطبقات الكبرى 2: )6) ذكر عدد مغازي ر�شول اهللP و�شراياه واأ�شمائها وتواريخها وجمل 

ما كان في كل غزاة و�شرية منها: �شرية عيينة بن ح�شن الفزاري اإلى بني تميم، والإ�شابة 4: )56 في ترجمة علقمة بن ناجية بن الحارث 

بن الم�شطلق الخزاعي، وغيرها.

)4) راج���ع تف�شي���ر القرطب���ي 4): 05)، وتف�شي���ر الطب���ري )2: 07)، وتاري���خ دم�شق 63: 235 في ترجم���ة الوليد بن عقبة ب���ن معيط، والكامل 

ف���ي �شعف���اء الرج���ال  6: 8)) في ترجمة محمد بن ال�شائب الكلب���ي، وتاريخ بغداد 3): )32 في ترجمة نوح ب���ن خلف بن محمد، وف�شائل 

ال�شحابة لبن حنبل 2: 0)6 ومن ف�شائل عليL من حديث اأبي بكر بن مالك عن �شيوخه غير عبد اهلل، وغيرها.
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فلم��ا �سمع ذلك �أبو حذيف��ة بن عتبة بن ربيعة ق��ال: »نقتل �آباءن��ا و�أبناءنا و�إخو�ننا 

وع�سائرنا ونترك �لعبا�ش؟. و�هلل لئن لقيته لألحمنه �ل�سيف«. 

وروو� �أن��ه ق��ال عمر بن �لخط��اب للنبيP: »دعن��ي ولأ�سرب عن��ق �أبي حذيفة 

 .
)1(

بال�سيف، فو�هلل لقد نافق«

) � وذك��رو� �أن رجًا �أتى بع�ش ن�س��اء �لنبيP فكلمها وهو �بن عمها، فنهاه �لنبي

P �أن يعود لمثل ذلك َغيرًة منهP. فقال: »�أيحجبنا محمد عن بنات عمنا، ويتزوج 

ن�ساءنا من بعدئٍذ؟! لئن حدث به حدث لنتزوج ن�ساءه من بعده«.

ْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم 
َ
لُوُهنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب َذِلُكْم اأ

َ
ْلتُُموُهنَّ َمتَاًعا َفا�ْصاأ

َ
فنزل قوله تعالى: {َواإَِذا �َصاأ

بًَدا اإِنَّ َذِلُكْم َكاَن 
َ
ْزَواَجُه ِمن بَْعِدِه اأ

َ
ن تَنِكُحـــوا اأ

َ
ن تُوؤُْذوا َر�ُصـــوَل اهلِل َوال اأ

َ
َوُقُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن لَُكْم اأ

 .
)((

ِعنَد اهلِل َعِظيًما}

.
)3(

وروي من طرق متعددة �أن �لمر�أة هي عائ�سة، و�أن ذلك �لرجل هو طلحة

) � وف��ي حديث �أبي �سعيد �لخدري ق��ال: »بينا نحن عند ر�سول �هللP وهو يق�سم 

ق�سماً �أتاه ذو �لخوي�سرة، وهو رجل من بني تميم، فقال: يا ر�سول �هلل �إعدل. فقال ر�سول 

�هللP: ويل��ك ومن يعدل �إن لم �أعِدل. قد خبت وخ�سرت �إن لم �أعدل. فقال عمر بن 

�لخطابL: يا ر�سول �هلل: �إئذن لي فيه �أ�سرب عنقه. قال ر�سول �هللP: دعه، فاإن 

ل��ه �أ�سحاباً يحقر �أحدكم �ساته مع �ساتهم و�سيامه مع �سيامهم يقروؤون �لقر�آن ليجاوز 

.
)((

تر�قيهم يمرقون من �لإ�سام كما يمرق �ل�سهم من �لرمية...«

))) الطبقات الكبرى 4: 0) � )) الطبقة الثانية من المهاجرين والأن�شار ممن لم ي�شهد بدرًا  ولهم اإ�شالم قديم، في الحديث عن )العبا�س بن 

عبدالمطلب(/ وقريب منه في تف�شير ابن كثير 2: 327� 328 في تف�شير الآية: ]ما كان لنبي اأن يكون له اأ�شرى[ من �شورة الأنفال، ال�شيرة 

النبوية لبن ه�شام 3: 77) نهي النبي عن قتل البع�س و�شببه، عند الحديث عن غزوة بدر الكبرى، تاريخ الطبري 2: 34 )فيما ذكر لي في 

وجه �شعد بن معاذ الكراهية...(/ الثقات ): 69) ال�شنة الثانية من الهجرة.

)2) �شورة الأحزاب الآية:53.

)3) راجع فتح القدير 4: 299، 300 عند تف�شير الآية، وزاد الم�شير 6: 6)4 عند تف�شير الآية، وتف�شير ابن كثير 3: 506، 507 عند تف�شير الآية، 

وروح المعاني 22: 69 عند تف�شير الآية، والدر المنثور 5: 4)2 عند تف�شير الآية ]وما كان لكم اأن توؤذوا...[.

)4) �شحي���ح م�شل���م 2: 744 كتاب الزكاة: باب ذك���ر الخوارج و�شفاتهم/ وروي مع اختالف ي�شير في كل م���ن: �شحيح البخاري 3: )32) كتاب 

المناق���ب: ب���اب عالمات النبوة في الإ�شالم/ وال�شنن الكبرى للبيهقي 8: )7) كتاب قتال اأه���ل البغي: جماع اأبواب الرعاة باب ما جاء في 

قت���ال اأه���ل البغي والخوارج/ وال�شنن الكبرى للن�شائي 5: 59) كت���اب الخ�شائ�س: ذكر ما خ�س به علي من قتال المارقين/ وم�شنف ابن 

اأبي �شيبة 7: 562 كتاب الجمل: ما ذكر في الخوارج.
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.
)1(

وفي رو�ية �أخرى �أنه قال للنبيP: »لم �أرك عدلت«

ـــاَلَم لَ�ْصَت  ْلَقى اإِلَْيُكُم ال�صَّ
َ
7 � وفي حديث �بن عبا�ش في قوله تعالى: {َواَل تَُقولُواْ ِلَمْن اأ

 ، قال: »كان رجل في غنيمة له، فلحق��ه �لم�سلمون، فقال، �ل�سام عليكم، 
)((

ُموؤِْمنًـــا}

ْنيَا } تلك  فقتلوه و�أخذو� غنيمته فاأنزل �هلل في ذلك �إلى قوله: {تَْبتَُغوَن َعَر�َس اْلَحيَاِة الدُّ

.
)3(

�لغنيمة«

وف��ي حديث عبد �هلل بن �بي ح��درد قال:»بعثنا ر�سول �هللP في �سرية �إلى �إ�سم. 

قال: فلقينا عامر بن �لأ�سبط، قال: فحيا بتحية �ل�سام، فنزعنا عنه، وحمل عليه محلم 

بن جثامة، فقتله، فلما قتله �سلبه بعير�ً له ومتيعاً كان له. فلما قدمنا جئنا ب�ساأنه �إلى ر�سول 

ـــَرْبتُْم ِفي �َصـــِبيِل اهلِل  يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا اإَِذا �صَ
َ
�هلل P، فاأخبرن��اه باأمره، فنزلت هذه �لآية:{يَا اأ

.
(((

َفتَبَيَّنُوْا َواَل تَُقولُوْا...االآية«

وقال زيد بن �سميرة: حدثني �بي وعمي وكانا �سهد� حنيناً مع  ر�سول �هلل P قال: 

»...فقال��و�: �ئتو�  ب�ساحبكم ي�ستغف��ر له ر�سول �هللP قال: فجيء به ... فقال: ما 

��سم��ك؟ قال: محل��م بن جثامة، فقال �لنبيP بيديه، وو�س��ف �أنه رفعهما: �للهم ل 

. 
)((

تغفر لمحلم بن جثامة...«

))) مجم���ع الزوائ���د 6: 228 كتاب قتال اأهل البغي: باب ما جاء في الخ���وارج/ م�شند اأحمد 2 �س9)2 )م�شند عبد اهلل بن عمرو بن العا�س(/ 

ال�شنة لبن اأبي عا�شم 2: 453 ، 454 باب المارقة والحرورية والخوارج ال�شابق لها خذلن خالقها/ ال�شنة لعبد اهلل بن اأحمد 2: 632 )�شئل 

عن الخوارج ومن قال هم كالب النار(/ تاريخ الطبري 2: 76) ذكر الخبر عن غزوة ر�شول اهلل هوازن بحنين/ فتح الباري 2): 292.

)2) �شورة الن�شاء الآية: 94.

)3) �شحي���ح البخ���اري 4: 677) كتاب التف�شير، ب���اب تف�شير �شورة الن�شاء: باب ول تقولوا لمن األقى اإليكم ال�ش���الم ل�شت موؤمنًا، ال�شلم وال�شلم 

وال�ش���الم واح���د، واللفظ له/ �شحيح م�شلم 4: 9)23 كتاب التف�شير/ �شنن الكبرى للبيهقي 9: 5))/ كتاب ال�شير: باب الم�شركين ي�شلمون 

قب���ل الأ�ش���ر وما على الإمام وغيره من التثبت اإذا تكلموا بما ي�شبه الإقرار بالإ�ش���الم وي�شبه غيره/ ال�شنن الكبرى للن�شائي 5: 74)/ كتاب 

ال�شي���ر: �ش���الم الم�شرك، 6: 326/ كتاب التف�شير: �شورة الن�شاء: قوله تعالى وم���ن يقتل موؤمنًا متعمدًا فجزاوؤه جهنم/ تف�شير القرطبي 5: 

336/ تف�شير الطبري 5: 333/ تف�شير ابن كثير ): 540. وغيرها من الم�شادر.

)4) الم�شنف لبن اأبي �شيبة 7: 425/ كتاب المغازي: حديث عبد اهلل بن اأبي حدرد الأ�شلمي، واللفظ له/ ال�شنن الكبرى للبيهقي 9: 5)) كتاب 

ال�شي���ر: جم���اع اأبواب ال�شير: باب الم�شركين ي�شلمون قب���ل الأ�شر وما على الإمام وغيره من التثبت اإذا تكلم���وا بما ي�شبه الإقرار بالإ�شالم 

وي�شب���ه غيره/ الطبقات الكب���رى 2: 33) ذكر عدد مغازي ر�شول اهلل P و�شراياه واأ�شمائهم وتواريخها وجعل ما كان من كل غزاة و�شرية 

منها:�شرية اأبي قتادة بن ربعي الأن�شاري/ ال�شتيعاب 3: 888 في ترجمة عبد اهلل بن اأبي حدرد الأ�شلمي/ 4: 463) في ترجمة محلم بن 

جثامة/ المحلى 0): 369/ الأحاديث المختارة 9: 249 فيما رواه عبد اهلل بن اأبي حدرد لأ�شلميL/ مجمع الزوائد 7: 8/ كتاب التف�شير: 

�شورة الن�شاء. وغيرها من الم�شادر الكثيرة.

)5) الم�شنف لبن اأبي �شيبة 7: 425�426/ كتاب المغازي: حديث عبد اهلل بن اأبي حدرد الأ�شلمي، واللفظ له/ المتقى لبن الجارود ): 96)/ 

ال�شن���ن الكب���رى للبيهقي 9: 6))/ كتاب ال�شير: جماع اأبواب ال�شير: باب الم�شركين ي�شلم���ون قبل الأ�شر وما على الإمام وغيره من التثبت 

اذا تكلموا بما ي�شبه الإقرار بالإ�شالم وي�شبه غيره/ م�شند اأحمد 5: 2)) حديث3 �شمرة بن �شعد ال�شلمي عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم/ 

والآحاد و المثاني 2: 224 ذكر �شعد ال�شمري واأبوه ر�شي اهلل عنهما/ وغيرها من الم�شادر.
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فق��ال �بن �إ�سحاق: فاأخبرني عم��ر بن عبيد عن �لح�سن ق��ال: »وقال له ر�سول �هلل 

P: �أمنت��ه باهلل ثم قتلته! ف��و�هلل ما مكث �إل �سبعاً حتى م��ات محلم. قال: ف�سمعت 

�لح�س��ن يحل��ف باهلل لدفن ثاث م��ر�ت، كل ذلك تلفظه �لأر�ش. ق��ال: فجعلوه بين 

. 
)1(

�سدي جبل ور�سو� عليه من �لحجارة، فاأكلته �ل�سباع...«

8  � وبعد فتح مكة بعث �لنبيP خالد بن �لوليد �إلى بني جذيمة. فعن �سالم عن �أبيه 

قال: »بعث �لنبيP خالد بن �لوليد �إلى بني جذيمة، فدعاهم �إلى �لإ�سام، فلم يح�سنو� 

�أن يقولو�: �أ�سلمنا، فجعلو� يقولون: �سباأنا �سباأنا، فجعل خالد يقتل منهم وياأ�سر، ودفع �إلى 

كل رجل منا �أ�سيره، حتى �إذ� كان يوم �أمر خالد �أن يقتل كل رجل منا �أ�سيره. فقلت: و�هلل 

ل �أقتل �أ�سيري، ول يقتل رجل من �أ�سحابي �أ�سيره، حتى قدمنا على �لنبيP فذكرناه، 

 .
)((

فرفع �لنبيP يديه فقال: �للهم �إني �أبر�أ �إليك مما �سنع خالد، مرتين«

وروي��ت هذه �ل�حادث��ة بوجه �آخر، وهو �أن �لنبيP بعث خال��د بن �لوليد �إلى بني 

جذيم��ة د�عياً لاإ�سام لم يبعثه مقات��ًا، وكان بنو جذيمة قد قتلو� عمه �لفاكه وعوفاً �أبا 

عبد�لرحمن بن عوف، فلما ورد عليهم �أخذو� �ل�ساح، فقال لهم خالد: �سعو� �ل�ساح، 

فاإن �لنا�ش قد �أ�سلمو�، فو�سعو� �ل�ساح، فاأمر بهم خالد فكتفو�، ثم عر�سهم على �ل�سيف، 

فقتل منهم من قتل.

فلم��ا �نتهى �لخبر للنبيP رفع يديه �إلى �ل�سماء ثم قال: »�للهم �إني �أبر�أ �إليك مما 

.
)3(

فعل خالد«

))) الم�شن���ف لب���ن اأبي �شيبة 7: 476/ كتاب المغازي: حديث عبد اهلل بن اأب���ي حدرد الأ�شلمي، واللفظ له/ ال�شيرة النبوية لبن ه�شام 6: 40 

غزوة ابن اأبي حدرد بطن اإ�شم وقتل محلم بن جثامة عامر بن الأ�شبط الأ�شجعي/ مجمع الزوائد 7: 294/ كتاب الفتن:باب حرمة دماء 

الم�شلمي���ن واأمواليه���م واإثم من قتل م�شلمًا/ المعج���م الكبير 6: 47 فيما رواه �شعد بن �شميرة/ وقريب من���ه في تف�شير ابن كثير ): 540، 

وتف�شير الطبري 5: 222، ومعجم ما ا�شتعجم ): 66). وغيرها من الم�شادر.

)2) �شحيح البخاري 4: 577) كتاب المغازي: باب بعث النبيP خالد بن الوليد اإلى بني جذيمة، واللفظ له/ ال�شنن الكبرى للن�شائي 3: 474 

كتاب الق�شاء: اإذا ق�شى الحاكم بجور هل يرد حكمه/ ال�شنن الكبرى للبيهقي 9: 5)) كتاب ال�شير: في جماع اأبواب ال�شير: باب الم�شركين 

ي�شلم���ون قبل الأ�شر وم���ا على الإمام وغيره من التثبت اإذا تكلموا بما ي�شبه الإقرار بالإ�شالم وي�شبه غيره /الم�شنف لعبد الرزاق 5: )22 � 

222 ب���اب: دع���اء العدو/ �شحيح ابن حبان )): 53 كتاب ال�شير: )ذك���ر ما ي�شتحب لالإمام اإذا �شمع من الأعداء كلمة الإ�شالم واإن لم تكن 

.N بلغة اأهل الإ�شالم...(/ م�شند اأحمد 2: 50) م�شند عبداهلل بن عمر بن الخطاب

)3) الطبق���ات الكب���رى 2: 48) في )�شرية خالد ب���ن الوليد اإلى بني جذيمة من كنانة(/ ال�شيرة النبوية لبن ه�شام 5: 94� 98 في )م�شير خالد 

ب���ن الولي���د بع���د الفتح اإلى بني جذيمة من كنانة وم�شي���ر علي لتالفي خطاأ خالد(/ �شير اأعالم النب���الء ): 370�� )37 في ترجمة خالد بن 

الوليد/ تاريخ الطبري 2: 64) في )ذكر الخبر عن فتح مكة(.
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وكان بي��ن عب��د �لرحم��ن بن عوف وخالد كام ف��ي ذلك فقال ل��ه: »�أخذت باأمر 

�لجاهلية، قتلتهم بعمك �لفاكه قاتلك �هلل. قال: و�أعابه عمر. فقال خالد: �أخذتهم بقتل 

�أبيك، فقال عبد�لرحمن: كذبت، لقد قتلت قاتل �أبي بيدي. ولو لم �أقتله لكنت تقتل 

قوم��اً م�سلمين باأبي في �لجاهلية؟ قال: ومن �أخبرك �أنه��م �أ�سلمو�؟ فقال: �أهل �ل�سرية 

كله��م، ق��ال: جاءني  ر�سول �هللP �أن  �أغير عليهم فاأغ��رت. قال: كذبت على ر�سول 

.
)1(

�هلل. و�أعر�ش ر�سول �هللP عن خالد وغ�سب...«

.
)((

9 � وقد �سب خالد بن �لوليد عبد �لرحمن بن عوف في هذه �لمنا�سبة �أو غيرها

. وعنه �أنه قال: »فقلت: يا ر�سول �هلل لولك ما �سبني �بن 
)3(

10 � كما ��ستب هو وعمار

.
)((

�سمية. فقال: مهًا يا خالد، من �سب عمار�ً �سبه �هلل، ومن حقر عمار�ً حقره �هلل«

11 � ووقعت��ه ببن��ي يربوع، وقتله مالك بن نويرة، ونكاح��ه �مر�أته، كل ذلك معروف 

م�سه��ور. ومهما قيل في �أمره وحاولو� �لعتذ�ر له، فاإن ما قام به قد �أغ�سب عليه جماعة 

من �ل�سحابة. 

فع��ن �أبي قتادة: »خرجنا في �لردة حتى �إذ� �نتهينا �إلى �أهل �أبيات، حتى �إذ� طلعت 

�ل�سم���ش للغ��روب فاأر�سفنا �إليهم �لرماح فقالو�: من �أنت��م؟ قلنا: نحن عباد �هلل. فقالو�: 

ونح��ن عباد �هلل، فاأ�سرهم خالد بن �لوليد، حتى �إذ�  �أ�سبح �أمر �أن ي�سرب �أعناقهم. قال 

�أب��و قت��ادة: فقلت: �تق �هلل يا خالد، فاإن هذ� ل يحل ل��ك. قال: �جل�ش، فاإن هذ� لي�ش 

.
)((

منك في �سيء. قال: فكان �أبو قتادة يحلف ل يغزو مع خالد �أبد�ً«

))) �شير اأعالم النبالء ): 370 � )37 في ترجمة خالد بن الوليد/ وقريب منه في ال�شيرة النبوية لبن ه�شام 5: 97 في )م�شير خالد بن الوليد 

بعد الفتح اإلى بني جذيمة من كنانة وم�شير علي لتالفي خطاأ خالد(، وتاريخ الطبري 2: 64)� 65) في )ثم دخلت �شنة ثمان من الهجرة( 

في )ذكر الخبر عن فتح مكة(/ وتاريخ دم�شق 6): 234 في ترجمة خالد بن الوليد بن المغيرة.

)2) �شحيح م�شلم 4: 967) كتاب ف�شائل ال�شحابةM: باب تحريم �شب ال�شحابةM/ �شحيح ابن حبان 5): 455 )كتاب اإخبارهP عن 

مناقب ال�شحابة...(: في )ذكر عبد الرحمن بن عوف الزهريL(/ فتح الباري 7: 34، 35/ م�شند اأبي يعلى 2: 396 من م�شند اأبي 

�شعيد الخدري/ اأ�شباب ورود الحديث: 228 باب الأدب/ البيان والتعريف 2: 278)حرف ل(/ عون المعبود 2): 269 باب النهي عن �شب 

اأ�شحاب ر�شول اهللP/ تحفة الأحوذي 0): 245 باب في �شب اأ�شحاب النبيP/ تغليق التعليق 4: 59.

)3) تف�شي���ر الطب���ري 5: 48) في تف�شي���ر اآية ]اأطيعوا اهلل واأطيعوا الر�شول[ من �شورة الن�شاء/ تف�شير اب���ن كثير ): 9)5 في تف�شير اآية ]اأطيعوا 

اهلل واأطيعوا الر�شول[ من �شورة الن�شاء.

)4) المعجم الكبير 4: 3)) فيما رواه )مالك بن الحارث بن الأ�شتر عن خالد بن الوليد(، واللفظ له/ مجمع الزوائد 9: 294 كتاب المناقب: باب 

.Lفي ف�شل عمار بن يا�شر واأهل بيته/ الم�شتدرك على ال�شحيحين 3: )44 كتاب معرفة ال�شحابة: ذكر مناقب عمار بن يا�شر

)5) الم�شنف لعبد الرزاق 0): 74) باب: في الكفر بعد الإيمان.
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وف��ي هذه �لمنا�سبة �أكثر عمر بن �لخطاب مع �أبي بكر في �أمر خالد، و�سجب عمله، 

فقال �أبو بكر: �إنه تاأول فاأخطاأ. وودى مالكاً، ورّد �ل�سبي. 

ولما رجع خالد ودخل �لم�سجد وعليه قباء وقد غرز في عمامته �أ�سهماً، قام �إليه عمر 

فنزعه��ا وحطمه��ا، وقال له: قتلت �م��ر�أ م�سلماً، ثم نزوت عل��ى �مر�أته. و�هلل لأرجمنك 

باأحجارك. 

 .
)1(

�إل �أنه لم ي�ستطع بالآخرة �أن يفعل معه �سيئاً، لأن �أبا بكر قد لزم جانب خالد

)1 � ولم��ا توف��ى �أبو بكر وولي عمر من بعده كان �أول ما تكلم به عزل خالد، وقال: 

ل يل��ي ل��ي عمًا �أبد�ً، وكتب �إلى �أبي عبيدة: �إن �أكذب خالد نف�سه فهو �لأمير على ما 

كان علي��ه، و�إن لم يكذب نف�سه فاأنت �لأمير عل��ى ما هو عليه. و�نزع عمامته عن ر�أ�سه، 

وقا�سمه ماله.

فذك��ر �أبو عبيدة ذلك ل�خالد، فا�ست�سار خالد �أخته فاطمة � وكانت عند �لحارث بن 

ه�سام � فقالت له: و�هلل ل يحبك عمر �أبد�ً، وما يريد �إل �أن تكذب نف�سك ثم ينزعك. 

فقب��ل ر�أ�سها، وق��ال: �سدقت، فاأبى �أن يك��ذب نف�سه، فاأمر �أبو عبي��دة فنزع عمامة 

.
)((

خالد، وقا�سمه ماله

13 � وكت��ب عمر �إلى خالد: » �نه بلغني �أنك دخلت حماماً بال�سام، و�ن من بها من 

. 
)3(

�لأعاجم �أعدو� لك دلوكاً عجن بخمر . و�إني �أظنكم �آل �لمغيرة ذرء )ذرو( �لنار«

)1� وف��ي غ��زوة ذ�ت �ل�سا�سل �ساق عمر ب��ن �لخطاب بت�سليم �أب��ي عبيدة �إمارة 

�لجي���ش لعمرو بن �لعا�ش، فقال: »�أتطيع �بن �لنابغة وتوؤمره على نف�سك وعلى �أبي بكر 

.
)((

وعلينا؟! ما هذ� �لر�أي«

))) تاري���خ الطب���ري 2: 272 � 274 ذك���ر البطاح وخبره/ وذكر طرف منه الذهبي في �شير اأعالم النب���الء ): 377� 378 في ترجمة خالد، وابن 

حجر في الإ�شابة 5: 755 في ترجمة مالك بن نويرة.

)2) تاري���خ الطب���ري 2: 356 � 357 ف���ي )ثم دخلت �شنة ثالثة ع�ش���ر، وذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث( في )ذك���ر اأ�شماء ق�شاته وكتابه 

وعماله على ال�شدقات(/ الكامل في التاريخ 2: 427/ وقريب منه في تاريخ دم�شق 6): 268 في ترجمة خالد بن الوليد بن المغيرة.

)3) غري���ب الحدي���ث لبن �ش���الم 3:  328� 329 واللفظ له/ ل�شان العرب  0): 427 في مادة:دلك، ): 79 �80 في مادة: ذراأ / النهاية في غريب 

الحدي���ث 2: 56) ف���ي م���ادة: ذراأ / كن���ز العمال  9: 522 �523 / الفائ���ق في غريب الحديث ): 434 في مادة: ال���دال مع الالم / �شرح نهج 

البالغة  2): )4).

)4) الم�شنف لعبد الرزاق 5: 453 � 454 كتاب المغازي: غزوة ذات ال�شال�شل وخبر علي ومعاوية/ تاريخ دم�شق 2: 25 عند الحديث عن غزوة 

ذات ال�شال�شل.
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)1� وفي حديث م�سروق عن عائ�سة قال: »ذكر عندها �أن علياLً قتل ذ� �لثدية 

فقال��ت لي: �إذ� �أن��ت قدمت �لكوفة فاكتب لي نا�ساً مم��ن �سهد ذلك ممن تعرف من 

�أهل �لبلد. فلما قدمت وجدت �لنا�ش �أ�سياعاً فكتبت لها من كل �سيع ع�سرة ممن �سهد 

ذل��ك، قال: فاأتيتها ب�سهادتهم.  فقالت: لعن �هلل عمرو بن �لعا�ش، فاإنه زعم لي �أنه قتله 

.
)1(

بم�سر«

)1  � و��ست��اأذن �لزبير عمر في خافته في �لخروج للجهاد. فمنعه، وقال: قد قاتلَت 

م��ع ر�سول �هلل P. فانطلق �لزبي��ر وهو يتذمر، فقال عمر: »م��ن يعذرني من �أ�سحاب 

.
)((

محمدP؟. لول �أني �أم�سك بفم هذ� �ل�سغب لأهلك �أمة محمد«

17  � وقال نوفل بن م�ساحق: »بينا عثمان بن حنيف يكلم عمر بن �لخطاب، وكان 

عام��ًا له. قال: فاأغ�سبه، فاأخذ عمر من �لبطح��اء قب�سة فرجمه بها، فاأ�ساب حجر منها 

جبينه، ف�سج��ه، ف�سال �لدم على ل�حيته. فكاأنه ندم، فق��ال: �م�سح �لدم عن ل�حيتك، 

��ن وليتني �أمره �أ�سد مما  فق��ال: ل يهلك هذ� يا �أمي��ر �لموؤمنين، فو�هلل لما �نتهكُت ممَّ

.
)3(

�نتهكَت مني. قال: فكاأنه �أعجب عمر ذلك منه، وز�ده عنده خير�ً«

18  � وق��د ت�ساج��ر عمر و�أبو بكر بمح�س��ر ر�سول �هللP، ورفع��ا �أ�سو�تهما عنده، 

فق��ال �أحدهما: �أّمر �لأقرع بن حاب�ش، و�أ�س��ار �لثاني برجل �آخر، فقال �أبو بكر لعمر: ما 

�أردت �إل خاف��ي � متهماً �إي��اه باأن ما �أ�سار به لم يكن ن�سيحة هلل ولر�سولهP، بل حباً 

ف��ي خافه � فقال عمر: ما �أردت خافك. فتماري��ا حتى �رتفعت �أ�سو�تهما. فاأنزل �هلل 

ْوِت النَِّبيِّ َوال تَْجَهُروا لَُه ِباْلَقْوِل َكَجْهِر  َواتَُكْم َفْوَق �صَ �صْ
َ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا ال تَْرَفُعوا اأ

َ
تعالى: {يَا اأ

))) الم�شت���درك عل���ى ال�شحيحين 4: 4) كتاب معرفة ال�شحابة: ذكر ال�شحابيات من اأزواج ر�شول اهللP وغيرهن )ر�شي اهلل عنهن( فاأول 

من نبداأ بهن ال�شديقة بنت ال�شديق عائ�شة بنت اأبي بكرN، واللفظ له، وقال بعد ذكر هذا الحديث: »هذا حديث �شحيح على �شرط 

ال�شيخين ولم يخرجاه«/ �شير اأعالم النبالء 2: 200 في ترجمة عائ�شة اأم الموؤمنين.

)2) تاريخ بغداد 7: 453 حرف الياء من اأباء الح�شنين في ترجمة الح�شن بن يزيد بن ماجة القزويني/ وفي تاريخ دم�شق 8): 403 في ترجمة 

.(Pلول اأني اأم�شك بفم هذا ال�شغب لأهدموا اأمة محمد Pالزبير بن العوام قال عمر: )من يعذرني من اأ�شحاب محمد

)3) الجام���ع ل���الأزدي )): 332 ب���اب: ال�شم���ع والطاعة، واللف���ظ له/ مجمع الزوائ���د 9: )37 كتاب المناقب: باب ما جاء ف���ي عثمان بن حنيف

L/ المعجم الكبير 9: 29 في اأخبار عثمان بن حنيف.
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.
)1(

نتُْم ال تَ�ْصُعُروَن}
َ
ْعَمالُُكْم َواأ

َ
ن تَْحبََط اأ

َ
ُكْم ِلبَْع�ٍس اأ بَْع�صِ

19 � وكان معهم��ا يوم��اً رجل يخدمهما، فا�ستيقظا فوجد�ه نائم��اً، فاغتاباه وقال: �إنه 

نوؤوم. ثم �أر�ساه �إلى �لنبيP يطلب لهما �أد�ماً. فقال: �إنهما �ئتدما، فجاء�ه فقال: باأي 

�س��يء �ئتدمنا. قال: بلحم �أخيكما. و�لذي نف�سي بيده �إن��ي لأرى لحمه بين ثناياكما. 

 .
)((

فقال: ��ستغفر لنا يار�سول �هلل. قال: مر�ه فلي�ستغفر لكما

 .
)3(

0) � وعن �لمقد�م بن معد يكرب قال: »��ستب عقيل بن �أبي طالب و�أبو بكر«

1) � وع��ن �سليمان بن �سرد، قال: »��ستب رج��ان عند �لنبيP فجعل �أحدهما 

تحم��ر عيناه، وتنتفخ �أود�ج��ه.  قال ر�سول �هللP: �ني لأع��رف كلمة لو قالها لذهب 

عن��ه �ل��ذي يجد. �أع��وذ باهلل م��ن �ل�سيطان �لرجيم. فق��ال �لرجل: وه��ل ترى بي من 

.
)((

جنون؟!«

)) � وعن �سفو�ن بن عبد �هلل عن عميه �سلمة بن �أمية ويعلى بن �أمية قال: »خرجنا 

مع ر�سول �هللP في غزوة تبوك ومعنا �ساحب لنا، فقاتل رجًا من �لم�سلمين، فع�ش 

�لرج��ل ذر�عه، فجذبها من فيه، فط��رح ثنيته، فاأتى �لرجل �لنب��يP يلتم�ش �لعقل. 

فقال: ينطلق �أحدكم �إلى �أخيه، فيع�سه ع�سي�ش �لفحل، ثم ياأتي يطلب �لعقل، ل عقل 

.
)((

لها. فاأبطلها ر�سول �هلل«

))) �شورة الحجرات الآية:2/ وقد ذكرت هذه الحادثة في كل من: �شحيح البخاري 4: 833) كتاب التف�شير: باب ل ترفعوا اأ�شواتكم فوق �شوت 

النبي، 4: 834) كتاب التف�شير: باب اإن الذين ينادوك من وراء الحجرات اأكثرهم ل يعقلون، واللفظ له، 4: 587) كتاب المغازي: باب وفد 

بني تميم، 6: 2662 كتاب العت�شام بالكتاب وال�شنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع/وتف�شير القرطبي 

6): 303، 304/ وم�شند اأحمد 4: 6 في )اأول م�شند المدنين( في )حديث عبداهلل بن الزبير بن العوامL(/ تف�شير ابن كثير 4: 206، 

207 في تف�شير قوله تعالى ]يا اأيها الذين اآمنوا ل ترفعوا اأ�شواتكم...[.

)2) راج���ع تف�شي���ر ابن كثير 4: 7)2 ف���ي تف�شير قوله تعالى ]اأيحب اأحدك���م اأن ياأكل لحم اأخيه...[ من �شورة الحج���رات في )تحريم الغيبة(/ 

وال���در المنث���ور 6: 96 عن���د تف�شير قوله تعالى ]ول يغت���ب بع�شكم بع�شًا[/ والأحاديث المخت���ارة 5: )7، 72 فيما روى )حماد بن �شلمة عن 

ثابت البناني عن اأن�س بن مالك(.

)3) تاري���خ الخلف���اء: 54 ف�شل ف���ي الأحاديث الواردة في ف�شله وحده، �شوى ما تقدم/ الريا�س الن�ش���رة 2: 8) الف�شل التا�شع: في خ�شائ�شه 

)اأب���ي بك���ر( في )ذكر اخت�شا�شه بموا�شاته النبيP بنف�ش���ه...(/ الخ�شائ�س الكبرى 2: 86 في باب لم يعنونه/ تاريخ دم�شق 30: 0)) 

في ترجمة اأبي بكر تحت عنوان: عبداهلل ويقال عتيق بن قحافة.

)4) �شحيح م�شلم 4: 5)20 كتاب البر وال�شلة والآداب: باب ف�شل من يملك نف�شه عند الغ�شب وباأي �شيء يذهب الغ�شب، واللفظ له/ �شحيح 

البخاري 5: 2248 كتاب الأدب: باب ما ينهى من ال�شباب واللعن/ �شنن اأبي داود 4: 249 كتاب الأدب: باب ما يقال عند الغ�شب/ م�شنف 

ابن اأبي �شيبة 5: 6)2 كتاب الأدب: ما ذكر في الغ�شب مما يقوله النا�س/ المعجم الكبير 7: 99 فيما اأ�شند �شليمان بن �شرد.

)5) ال�شن���ن الكب���رى للن�شائ���ي 4: 255 كتاب الق�شامة: ذكر الختالف على عط���اء في هذا الحديث، واللفظ ل���ه، 4: 224 باب الرجل يدفع عن 

نف�شه/ �شنن الدارقطني 4: 222/ �شحيح م�شلم 3: )30) كتاب الق�شامة: باب ال�شائل على نف�س الإن�شان اأو ع�شوه اإذا دفعه../ / المعجم 

الكبير 7: 55 فيما رواه �شلمة بن اأمية اأخو يعلى بن اأمية بن خلف الجمحي.
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3) � ولم��ا ع��زم �أبو بك��ر على تجهيز جي���ش �أ�سامة بعد �رتح��ال �لنبيP للرفيق 

�لأعلى طلب بع�ش �لأن�سار من عمر �أن ي�سير عليه بتاأمير غير �أ�سامة، فذكر له عمر ذلك، 

فوث��ب �أبو بكر، فاأخذ بلحية عم��ر، فقال له: »ثكلتك �أمك وعدمت��ك يا �بن �لخطاب، 

��ستعمله ر�سول �هللP وتاأمرني �أن �أنزعه. 

 .
)1(

فخرج عمر �إلى �لنا�ش، فقال: �م�سو� ثكلتكم �أمهاتكم ما لقيت في �سببكم«

فانظر �إليهم لم يتورعو� من �ستم بع�سهم لبع�ش و�سبه، و�لعتد�ء عليه.

)) � وق��ال عبد �لرحمن بن �أبي بكر: »ج��اء �أبو بكر ب�سيف �أو باأ�سياف له، فاأم�سى 

عن��د �لنبيP، فلما جاء قالت �أمي: �حتب�ست عن �سيف��ك �أو �أ�سيافك �لليلة. قال: 

م��ا ع�سيِتهم. فقالت: عر�سنا عليه �أو عليهم فاأبو� �أو فاأبى. فغ�سب �أبو بكر، ف�سب وجدع 

.
)((

وحلف ل يطعمه...«

)) � وق��ال �أبو بكر ف��ي خافته: »فاإذ� ر�أيتموني ��ستقم��ت فاتبعوني، و�إن ر�أيتموني 

زغ��ت فقوموني. و�علمو� �أن لي �سيطاناً يعتريني، ف��اإذ� ر�أيتموني غ�سبت فاجتنبوني، ل 

.
)3(

�أوثر في �أ�سعاركم و�أب�ساركم«

)) � وق��ال عندم��ا ر�أى طير�ً و�قعاً عل��ى �سجرة:» طوبى لك ي��ا ط�ي�ر و�هلل لوددت 

�أن��ي كنت مثلك تقع عل��ى �ل�سجرة، وتاأكل من �لثمر، ثم تطي��ر، ولي�ش عليك ح�ساب 

 جمل، فاأخذني 
ّ

 علي
ّ
ول ع��ذ�ب. و�هلل لوددت �أني كنت �سجرة �إلى جان��ب �لطريق مر

 .
)((

فاأدخلني فاه، فاكني ثم �زدردني، ثم �أخرجني  بعر�ً، ولم �أكن ب�سر�ً «

حي��ث ي�سهد ذلك باأن��ه يرى نف�سه ك�سائ��ر �لب�سر معر�ساً للخط��ر، ولي�ست �سحبته 

))) تاري���خ الطب���ري 2: 246 في )ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأن�شار في اأمر الإم���ارة في �شقيفة بني �شاعدة(، واللفظ له/ تاريخ 

دم�شق 2: 50 باب ذكر بعث النبيP اأ�شامة قبل الموت...

)2) �شحيح البخاري 5: 2274 كتاب الأدب: باب قول ال�شيف ل�شاحبه ل اآكل حتى تاأكل.

)3) الطبق���ات الكب���رى 3: 3)2 في )ذكر و�شية اأبي بكر(، واللفظ له/ الجامع لالأزدي )): 336 باب: ل طاعة في مع�شية اهلل/ تاريخ الطبري 

2: 245 ف���ي )ذك���ر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأن�شار ف���ي اأمر الإمارة في �شقيفة بني �شاعدة(/ الريا�س الن�شرة 2: )23 مناقب 

خليف���ة ر�ش���ول اهلل اأبي بكرLفي)ذك���ر ا�شتقالة اأبي بكر من البيع���ة(، ومثله في مجمع الزوائد 5: 83) كت���اب الخالفة: باب الخلفاء 

الأربع���ة/ تاري���خ دم�شق 30: 303 في ترجمة اأبي بكر تحت عنوان: عبداهلل ويقال عتيق بن قحافة/ �شفوة ال�شفوة ): )26 ذكر خالفة اأبي 

.Lبكر

)4) م�شن���ف اب���ن اأبي �شيبة 7: )9 كتاب الزهد ف���ي كالم اأبي بكر ال�شديقL، واللفظ له/ الزهد ل�هناد ب���ن ال�شري ): 258 باب من قال 

ليتن���ي ل���م اأخل���ق/ �شعب الإيمان للبيهقي ): 485 في الحادي ع�شر من �شعب الإيمان وهو باب في الخوف من اهلل تعالى/ تاريخ دم�شق 30: 

330، )33 في ترجمة اأبي بكر تحت عنوان: عبداهلل ويقال عتيق بن قحافة.
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عا�سمة له، ول يقطع ب�سببها بالفوز �أو �ل�سامة.

7) � وف��ي حديث قتادة قال: »قال �أب��و عبيدة بن �لجر�ح: وددت �أني  كنت كب�ساً، 

فيذبحني �أهلي ياأكلون لحمي، ويح�سون مرقتي، قال: وقال عمر�ن بن �لح�سين: وددت 

 .
)1(

�أني رماد على �أكمة ت�سفيني  �لرياح في يوم عا�سف«

8) � وروى م�سل��م حدي��ث عائ�سة عن طلب ن�ساء �لنبيP �لع��دل بينهن وبينها، 

قالت في��ه: »فاأر�سل �أزو�ج �لنب��يP زينب بنت جح���ش زوج �لنبيP، وهي �لتي 

كان��ت ت�ساميني منهن في �لمنزلة عند ر�س��ول �هللP ولم �أَر �مر�أة قط خير�ً في �لدين 

من زين��ب، و�أتقى هلل، و�أ�سدق حديث��اً، و�أو�سل للرحم، و�أعظم �سدق��ة، و�أ�سد �بتذ�ًل 

لنف�سها في �لعمل �لذي ت�سدق به وتقرب به �إلى �هلل تعالى، ما عد� �سورة من َحّد كانت 

فيها ت�سرع منها �لفيئة. 

قالت: فا�ستاأذنت عل��ى ر�سول �هللP ...فاأذن لها ر�سول �هللP فقالت: يا ر�سول 

�هلل �إن �أزو�جك �أر�سلنني �إليك ي�ساألنك �لعدل في �بنة �أبي قحافة. قالت: ثم وقعت بي 

فا�ستطال��ت علي، و�أنا �أرقب ر�سول �هللP، و�أرقب طرفه هل ياأذن لي فيها؟ قالت: فلم 

تبرح زينب حتى عرفت �أن ر�سول �هللP ل يكره �أن �أنت�سر. قالت: فلما وقعت بها لم 

�أن�سبها حين �أنحيت عليها. قالت: فقال ر�سول �هللP وتب�سم: �إنها �بنة �أبي بكر. 

حدثنيه محمد بن عبد �هلل بن قهرز�د قال عبد �هلل بن عثمان حدثنيه عن عبد �هلل بن 

�لمبارك عن يون�ش عن �لزهري بهذ� �لإ�سناد مثله في �لمعنى، غير �أنه قال: فلما وقعت 

.
)((

بها لم �أن�سبها �أن �أثخنتها غلبة«

9)  � ولما �سلى معاذ بجماعة، و�أطال في �ساته، �نفرد فتى من خلفه و�أتم �ساته. 

فلم��ا فرغ معاذ من �ساته �أقبل �لفتى عليه ف�سبه ونق�سه. ولما �سكى معاذ �لفتى للنبي

P �عت��ذر �لفتى باأنه �ساحب عمل و�سغل، وقد طول مع��اذ في �ساته، فعذل �لنبي

))) الم�شن���ف لعب���د ال���رزاق ال�شنعاني )): 307 ، اأ�شد الغابة 3: 86 ،  �شير اأعالم النب���الء ): 8)،  تاريخ مدينة دم�شق 52: 482،  كنز العمال 

.2(8 :(3

)2) �شحيح م�شلم 4: )89)�� 892) كتاب ف�شائل ال�شحابة: باب في ف�شل عائ�شةO، واللفظ له/ ال�شنن الكبرى للبيهقي 7: 299 كتاب الق�شم 

والن�ش���وز: ب���اب ما جاء في قول اهلل عزوجل: ]ولن ت�شتطيعوا اأن تعدلوا بين الن�شاء ولو حر�شتم...[/ ال�شنن الكبرى للن�شائي 5: )28 كتاب 

ع�شرة الن�شاء حب الن�شاء.
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.
)1(

P معاذ�ً على �إطالته في �ل�ساة

30  � وق��د �سب �أبو هريرة رجًا ف��ي �لإ�سام باأم له في �لجاهلية، فا�ستعدى �لرجل 

ر�س��ول �هللP على �أب��ي هريرة، فقال له ر�سول �هللP: »�إن في��ك �سعبة من �لكفر«. 

 .
)((

فحلف �أبو هريرة له �أن ل ي�سب بعده م�سلماً �أبد�ً

31 � وياأت��ي عند �لتعر���ش لو�قعة بدر �أن عبد�لرحمن بن ع��وف قد �سب باًل من 

�أجل �أ�سيريه.

)3� وعن �بن �أبي حازم قال: »كان لبن م�سعود على �سعد مال، فقال له �بن م�سعود: 

�أدِّ �لمال �لذي قبلك. فقال له: و�هلل لأر�ك لٍق مني �سر�ً. هل �أنت �إل �بن م�سعود وعبد 

م��ن هذيل؟ فقال: �أجل و�هلل �إني لبن م�سعود، و�إنك لبن حمنة. فقال لهما ها�سم بن 

.
)3(

عتبة: �إنكما �ساحبا ر�سول �هللP ينظر �لنا�ش �إليكما...«

33 � ولم��ا �أر�د ر�سول �هللP فت��ح مكة حاول مباغتة قري�ش و�إخف��اء �أمره عليهم، 

فكتب حاطب بن �أبي بلتعة مع �مر�أة يخبرهم بذلك، فعلم ر�سول �هللP بالأمر، و�أر�سل 

خل��ف �لمر�أة من ��سترجع منه��ا �لكتاب. وقد �سبق قول عمر: »ي��ا ر�سول �هلل، ��سرب 

 .
)((

عنقه فقد كفر«

لَْيِهم  ْوِليَـــاء تُْلُقوَن اإِ
َ
ُكْم اأ ي َوَعُدوَّ يَُّها الَِّذيَن اآَمنُـــوا ال تَتَِّخُذوا َعُدوِّ

َ
ون��زل قوله تعال��ى:{ يَا اأ

.
)((

ِة ...} ِباْلَمَودَّ

)3  � وروي ع��ن �أب��ي برزة �لأ�سلم��ي �أنه كان يقول: �إن كًا من م��رو�ن و�بن �لزبير 

))) الم�شنف لعبدالرزاق 2: 365� 366 كتاب ال�شالة: باب تخفيف الإمام.

)2) مجمع الزوائد 8: 86 كتاب الأدب: باب فيمن يعير بالن�شب اأو غيره.

)3) مجم���ع الزوائ���د 9: 54) كت���اب المناقب: باب مناقب �شعد بن اأبي وقا�س في )باب اإجابة دعوت���ه(، واللفظ له/ المعجم الكبير ): 39) في 

)�ش���ن �شعد بن اأب���ي وقا�س ووفاته(/ تاريخ الطبري 2: 595 )ثم دخلت �شنة �شتة وع�شرين( في )ذكر �شبب عزل عثمان عن الكوفة �شعدًا 

وا�شتعمال���ه عليه���ا الوليد(/ �شير اأعالم النبالء ): 4)) في ترجمة �شعد بن اأب���ي وقا�س/ تاريخ دم�شق 20: 343 � 344 في ترجمة �شعد بن 

مالك اأبي وقا�س.

)4) الأحاديث المختارة ): 286 فيما رواه )عبداهلل بن عبا�س عن ابن عمر(.

)5) �شورة الممتحنة الآية:)/ تجد هذه الحادثة في �شحيح البخاري 4: 557) كتاب المغازي: باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن اأبي بلتعة، 

4: 855) كتاب التف�شير: باب ل تتخذوا عدوي وعدوكم اأولياء، و�شحيح م�شلم 4: )94) كتاب ف�شائل ال�شحابة: باب من ف�شائل اأهل بدر

M وق�ش���ة حاط���ب بن اأبي بلتعة، وال�شنن الكبرى للبيهقي 9: 46) كتاب ال�شير: جماع اأب���واب ال�شير باب الم�شلم يدل الم�شركين على 
عورة الم�شلمين، وغيرها.
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. مع �أن كا �لرجلين �أو �أحدهما من �ل�سحابة ح�سب م�سطلحهم.
)1(

يقاتل على �لدنيا

)3 � وبل��غ عمر ب��ن �لخطاب �أن �سمرة بن جندب باع خمر�ً، فقال: قاتل �هلل �سمرة، 

�أل��م يعل��م �أن ر�سول �هللP قال:لع��ن �هلل �ليهود حرم��ت عليهم �ل�سح��وم فجملوها 

.
)((

فباعوها

)3 � وق��د فعل �سمرة �لأفاعيل في �أي��ام عمله لمعاوية وزياد، حتى قال بعد �أن عزله 

. وقد �أخذه �لزمهرير، 
)3(

معاوي��ة: »و�هلل لو �أطعت �هلل كما �أطعت معاوي��ة ما عذبني �أبد�ً«

.
)((

ومات �سر ميتة

37� وروي �سري��ك قال: »�أخبرنا عبد �هلل ب��ن �سعد عن حجر بن عدي قال: قدمت 

�لمدينة، فجل�ست �إلى �أبي هريرة فقال: ممن �أنت؟  فقلت من �أهل �لب�سرة قال: مافعل 

�سم��رة ب��ن جندب؟ قلت هو حي. قال ما �أحد �أحب ط��ول حياة منه فقلت: ولم ذ�ك؟ 

ق��ال: �إن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله قال لي ول��ه ولحذيفة بن �ليماني: �آخركم موتاً 

في �لنار. ف�سبقنا حذيفة. و�أنا �لآن �أتمنى �أن �أ�سبقه. قال: فبقي �سمرة بن جندب حتى 

)((

�سهد مقتل �لح�سين«

38 � وتوف��ي رجل من �أ�سحاب ر�سول �هللP ي��وم حنين �أو خيبر، فامتنعP من 

�ل�س��اة عليه، لأنه غّل في �سبيل �هلل، ففت�سو� متاع��ه، فوجدو� خرز�ً من خرز �ليهود ل 

.
)((

ي�ساوي درهمين

))) �شحي���ح البخ���اري 6: 2603 كت���اب الفتن: باب اإذا قال عن���د قوم �شيء ثم خرج فقال بخالفه/ الم�شتدرك عل���ى ال�شحيحين 4: 7)5 كتاب 

الفتن والمالحم.

)2) �شحي���ح م�شل���م 3: 207) كت���اب الم�شاقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأ�شن���ام، واللفظ له/ م�شند اأحمد ): 25 في )م�شند 

عمر بن الخطابL(/ ال�شنن الكبرى للن�شائي 3: 87 كتاب الفرع والعتيرة: في)النهي عن النتفاع بما حرمه اهلل تبارك وتعالى(، 6: 

342 كت���اب التف�شي���ر: �شورة الأنعام قي قوله تعالى ]وعلى الذين هادوا حرمن���ا...[/ �شنن ابن ماجة 2: 22)) كتاب الأ�شربة: باب التجارة 

ف���ي الخم���ر/ ال�شنن الكبرى للبيهق���ي 6: 2) كتاب البيوع: جماع اأبواب بيوع الكالب وغيرها مما ل يح���ل باب: تحريم التجارة في الخمر/ 

الم�شن���ف لعب���د الرزاق 6: 75 كتاب اأهل الكتاب: في )بيع الخمر(/ �شحيح ابن حب���ان 4): 46) كتاب التاريخ: في )ذكر لعن الم�شطفى

P اليهود با�شتعمالهم هذا الفعل(/ الم�شند للحميدي ): 9 في )اأحاديث عمر بن الخطابL عن ر�شول P(/ م�شند اأبي يعلى ): 78) 

.(Lفي )م�شند عمر بن الخطاب

)3) تاريخ الطبري 3: 240 )ذكر الخبر عن �شبب وفاته )زياد بن �شمية((.

)4) تاريخ الطبري 3: 240 )ذكر الخبر عن �شبب وفاته )زياد بن �شمية((.

)5) �شرح  نهج البالغة 4: 78

.P6) الم�شتدرك على ال�شحيحين 2: 39) اآخر كتاب الجهاد/ م�شند اأحمد 4: 4)) بقية اأحاديث زيد بن خالد الجهني عن النبي(
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39 � وف��ي حديث �أبي هريرة قال: »�سهدنا مع ر�سول �هللP خيبر. فقال ر�سول �هلل

ن معه يدعي �لإ�سام: هذ� من �أهل �لنار.  P لرجل ِممَّ

فلم��ا ح�سر �لقتال قات��ل �لرجل من �أ�سد �لقتال، وكثرت به �لج��ر�ح، فاأثبتته، فجاء 

رج��ل من �أ�سحاب �لنبيP ، فقال: يا ر�س��ول �هلل �أر�أيت �لذي تحدثت �أنه من �أهل 

�لنار قد قاتل في �سبيل �هلل �أ�سد �لقتال، فكثرت به �لجر�ح. 

فقال �لنبيP: �أما �إنه من �أهل �لنار. فكاد بع�ش �لم�سلمين يرتاب. فبينما هو على 

ذل��ك �إذ وجد �لرجل �ألم �لج��ر�ح، فاأهوى بيده �إلى كنانته، فانت��زع منها �سهماً، فانتحر 

به��ا، فا�ستد رجال من �لم�سلمي��ن �إلى ر�سول �هللP فقالو�: ي��ا ر�سول �هلل �سدق �هلل 

حديثك. قد �نتحر فان، فقتل نف�سه. 

فقال ر�سول �هللP: يا بال قم فاأذن. ل يدخل �لجنة �إل موؤمن، و�إن �هلل ليوؤيد هذ� 

.
)1(

�لدين بالرجل �لفاجر«

0) � وع��ن �أب��ي فر��ش رجل من �أ�سلم. قال: »قال ر�س��ول �هللP ذ�ت يوم �سلوني 

عما �سئتم. فقال رجل: يا ر�سول �هلل من �أبي؟ قال: �أبوك فان �لذي تدعى �إليه. و�ساأله 

رج��ل: �أف��ي �لجنة �أنا؟ فقال: في �لجنة. وقال �آخر: �أفي �لجنة �أنا؟ قال: في �لنار. فقام 

.
)((

عمرL فقال: ر�سينا باهلل رباً«

1) � وق��د �سرب قد�م��ة بن مظعون �لخمر في ولية عمر ب��ن �لخطاب، فاأمر به عمر 

 .
)3(

فجلد،  فغا�سب عمر قد�مة وهجره، ثم كلمه و��ستغفر له

 .
)((

وعن �أيوب �أنه قال: لم يحّد �أحد من �أهل بدر في �لخمر �إل قد�مة بن مظعون

))) �شحي���ح البخ���اري 6: 2436 كت���اب القدر: باب العمل بالخواتي���م، واللفظ له، 4: 540) كت���اب المغازي: باب غزوة خيب���ر/ ال�شنن الكبرى 

للبيهق���ي 8: 97) كت���اب المرتد: ب���اب ما يحرم به الدم من الإ�شالم زنديقًا كان اأو غيره/ مجمع الزوائد 7: 3)2 كتاب القدر: باب الأعمال 

بالخواتيم/ م�شند اأحمد 2: 309 في حديث اأبي هريرة/ المعجم الكبير 9): 83 في باب لم يعنونه.

)2) المعجم الكبير 5: 60 فيما رواه ربيعة بن كعب الأ�شلمي يكنى اأبا فرا�س/ مجمع الزوائد ): )6) كتاب العلم: باب قول العالم �شلوني، وقال: 

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال ال�شحيح.

)3) الإ�شاب���ة 5: 424، 425 ف���ي ترجمة قدامة ب���ن مظعون بن حبيب/ ال�شتيعاب 3: 248�� 250 في ترجمة قدامة بن مظعون بن حبيب/ ال�شنن 

الكبرى للبيهقي 8: 5)3 كتاب الأ�شربة والحّد فيها: باب من وجد منه ريح �شراب اأو لقي �شكران/ الم�شنف لعبد الرزاق 9: )24� 243 كتاب 

الأ�شربة: باب من حّد من اأ�شحاب النبيP مع اختالف ي�شير.

)4) الإ�شاب���ة 5: 425 ف���ي ترجم���ة قدامة بن مظعون بن حبيب/ الم�شنف لعبد الرزاق 9: 240 كت���اب الأ�شربة: باب من حد من اأ�شحاب النبي

P/ ال�شتيعاب 3: 250 � )25 في ترجمة قدامة ابن مظعون بن حبيب/ تف�شير القرطبي 6: 299 في تف�شير قوله تعالى: ]لي�س على الذين 

اآمنوا وعملوا ال�شال�حات جناح...[ من �شورة المائدة.
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))  � ووج��د �أبو عبيدة بن �لجر�ح بال�س��ام �أبا جندل بن �سهيل بن عمرو و�سر�ر بن 

.
)1(

 Pلخطاب �لمحاربي و�أبا �لأزور قد �سربو� �لخمر، وهم من �أ�سحاب �لنبي�

. وعن 
)((

3)  � وروي �أن عمر جلد �أبا محجن �لثقفي � وهو من �ل�سحابة � �أربع مر�ت

�ب��ن جريح: »بلغني �أن عمر بن �لخطاب جل��د �أبا محجن بن حبيب بن عمرو بن عمير 

. وع��ن قبي�سة بن ذوؤيب: �أن عم��ر جلده في �لخمر 
)3(

�لثقف��ي في �لخم��ر �سبع مر�ت«

  .
)((

ثماني مر�ت

وع��ن �بن �سيرين ق��ال: »كان �أبو محجن ل يز�ل يجلد في �لخم��ر فلما �أكثر عليهم 

.
)((

�سجنوه و�أوثقوه...«

وذكر �بن عبد �لبر �أنه كان منهمكاً في �ل�سر�ب ل يكاد يقلع عنه، ول يردعه حّد ول 

ل��وم لئم، وجلده عمر بن �لخطاب مر�ر�ً، ونفاه �إلى جزيرة في �لبحر، وبعث معه رجًا، 

فه��رب منه، ولحق ب�سعد بن �أب��ي وقا�ش بالقاد�سية وهو مح��ارب للفر�ش. وكان قد َهّم 

.
)((

بقتل �لرجل �لذي بعثه عمر، فاأح�ّش �لرجل بذلك، فخرج فار�ً، ولحق بعمر

وع��ن �بن �سيرين �أنه  لما كان م��ع �سعد � وكان م�سجوناً موثقاً ب�سبب �لخمر � وقعت 

معرك��ة �لقاد�سية، فر�آى �أبو محجن �لم�سركين وق��د �أ�سابو� في �لم�سلمين، فاأقنع بع�ش 

ن�ساء �سعد �أن تحل قيوده، وتحمله على فر�ش، وتعطيه �ساحاً، لي�سترك في �لقتال، على 

�أنه �إن لم يقتل كان �أول من يرجع. 

ف��ر�أى �سعد فعل �أب��ي محجن في �لم�سركين ولم يعرفه، فلم��ا �أخبرته �لمر�أة بق�سته 

�سك��ر له ذل��ك، فدعا به، وحّل قيوده، وقال: » ل نجلدك في �لخم��ر �أبد�ً«!!. �إل �أن �أبا 

))) الم�شن���ف لعب���د الرزاق 9: 244 كتاب الأ�شربة: باب من حد من اأ�شحاب النب���يP/ الإ�شابة 7: )) في ترجمة اأبي الأزور/ ال�شتيعاب 4: 

34 في ترجمة اأبي جندل بن �شهيل بن عمرو.

)2) فتح الباري 2): )8.

)3) الم�شن���ف لعب���د ال���رزاق 9 �س247 كتاب الأ�شربة: باب من ح���د من اأ�شحاب النبيP/ الإ�شابة 7: 363 ف���ي ترجمة اأبي محجن الثقفي/ 

ال�شتيعاب 4: 83) في ترجمة اأبي محجن الثقفي.

)4) الم�شنف لعبد الرزاق 7: )38 باب: حد الخمر، 9: 247 كتاب الأ�شربة: باب من حد من اأ�شحاب النبيP/ ال�شتيعاب 4: 83) في ترجمة 

اأبي محجن الثقفي/ المحلى )): 369 في )م�شاألة هل يقتل �شارب الخمر بعد اأن يحد فيها ثالث مرات(/ فتح الباري 2): 80.

)5) الم�شن���ف لعبدال���رزاق 9: 243 كت���اب الأ�شرب���ة: باب من حّد م���ن اأ�شحاب النبيP/ الإ�شاب���ة 7: 362 في ترجمة اأب���ي محجن الثقفي/ 

ال�شتيعاب 4: 84) في ترجمة اأبي محجن الثقفي/ التوابين لبن قدامة: )3) في )توبة اأبي محجن الثقفي(.

)6) ال�شتيعاب 4: 82) في ترجمة اأبي محجن الثقفي.
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محج��ن قال له: »و�أنا و�هلل ل تدخل ف��ي ر�أ�سي �أبد�ً، �إنما كنت �آنف �أن �أدعها من �أجل 

.
)1(

جلدك«!!. قال: »فلم ي�سربها بعد ذلك«

)) � وق��د �سرب عبد �لرحمن بن عمر بن �لخط��اب �لخمر، و�سرب معه �أبو �سروعة 

عقبة بن �لحارث � وهما من �ل�سحابة � فجلدهما عمرو بن �لعا�ش وذلك في خافة عمر 

 عبد�لرحمن بن 
ّ

�بن �لخطاب، ثم �سمع عمر، فكتب �إلى عمرو بن �لعا�ش �أن �بعث �إلي

عمر على قتب، ففعل ذلك عمرو، فلما قدم عبد�لرحمن على عمر جلده وعاقبه، فلبث 

.
)((

�أ�سهر�ً ثم مات

)) � و�سرب �لوليد بن عقبة بن �أبي معيط �لخمر، في خافة عثمان بن عفان، عندما 

، وج��اء جماعة من �أهل 
)3(

كان و�لي��اً ل��ه على �لكوفة، ف�سل��ى �ل�سبح �أربعاً وهو �سكر�ن

.
)((

�لكوفة �إلى عثمان ف�سهدو� عليه بذلك، فاأقيم عليه �لحد

.
)((

، وباعها
)((

)) � وهذ� معاوية بن �أبي �سفيان قد �سرب �لخمر �أيام خافته

7)� وق��ال �لمطرف بن �لمغي��رة بن �سعبة: »دخلنا مع �أبي عل��ى معاوية، فكان �أبي 

... �إذ جاء ذ�ت ليلة ، فاأم�سك عن �لع�ساء، ور�أيته 
ّ

ياأتي��ه فيتحدث معه، ثّم ين�سرف �إل��ي

مغتم��اً... فقلت: مال��ي �أر�ك مغتماً منذ �لليلة؟ فقال: يابني جئت من عند �أكفر �لنا�ش 

و�أخبثهم.

قل��ت: وم��ا ذ�ك؟ قال: قلت له وقد خلوت به: �إنك قد بلغت �سناً يا �أمير �لموؤمنين ، 

))) الم�شن���ف لعبدال���رزاق 9: 243 � 244 كت���اب الأ�شرب���ة: باب م���ن حّد من اأ�شحاب النب���يP، واللفظ له/ الإ�شاب���ة 7: 362 في ترجمة اأبي 

محجن الثقفي/ ال�شتيعاب 4: 84)� 85) في ترجمة اأبي محجن الثقفي/ التوابين لبن قدامة: )3)� 32) في )توبة اأبي محجن الثقفي(.

)2) ال�شنن الكبرى للبيهقي 8: 2)3 كتاب الأ�شربة والحّد فيها: باب ما جاء في وجوب الحد على من �شرب خمرًا اأو نبيذًا اأو م�شكرًا/ الم�شنف 

لعب���د ال���رزاق 9: 232، 233 كتاب الأ�شربة: باب ال�شراب في رم�شان وحلق الراأ�س/ تاريخ بغداد 5: 455 في ترجمة محمد بن عبد اهلل بن 

محمد بن عبداهلل بن محمد بن عبد اهلل بن ب�شر بن مغفل بن ح�شان بن عبداهلل بن مغفل المزني/ واأ�شار اإلى هذا ابن حجر في الإ�شابة 

5: 44 في ترجمة عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، وكذلك ابن عبد البر في ال�شتيعاب 2: 395 في ترجمة عبد الرحمن الأكبر بن عمر 

ابن الخطاب.

)3) تهذي���ب التهذي���ب )): 26) ف���ي ترجمة الوليد بن عقبة ب���ن اأبي معيط/ تهذيب الكمال )3: 58 في ترجمة الولي���د بن عقبة بن اأبي معيط/ 

ال�شتيعاب 3: 598 في ترجمة الوليد بن عقبة بن اأبي معيط/ الوقوف على الموقوف: 9).

)4) تهذي���ب الكم���ال )3: 58 ف���ي ترجمة الوليد بن عقبة بن اأبي معيط/ ال�شتيعاب 3: 598 ف���ي ترجمة الوليد بن عقبة بن اأبي معيط/ الوقوف 

على الموقوف: 9).

)5) م�شند اأحمد 5: 347 في حديث بريدة الأ�شلميL، واللفظ له/ تاريخ دم�شق 27: 27) في ترجمة عبداهلل بن بريدة الأ�شلمي.

)6) �شير اأعالم النبالء 2: 0) في ترجمة عبادة بن ال�شامت/ وقد عبر عنه بفالن ولكن من �شياق الحديث يعرف اأنه معاوية/ وكذلك في تاريخ 

دم�شق 26: 98) في ترجمة عبادة بن ال�شامت.
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فل��و �أظهرت عدًل، وب�سطت خير�ً ، فاإنك قد كبرت. ولو نظرت �إلى �إخوتك بني ها�سم، 

فو�سل��ت �أرحامه��م، فو�هلل ما عندهم �ليوم �سيء تخاف��ه. و�إن ذلك مما يبقى لك ذكره 

وثو�به. 

فقال: هيهات . �أي ذكر �أرجو بقاءه؟! ملك �أخو تيم، فعدل، و فعل ما فعل، فما عد� 

�أن هل��ك حتى هل��ك ذكره، �إّل �أن يقول قائل: �أبو بكر . ث��م ملك �أخو عدي ، فاجتهد 

و�سم��ر ع�سر �سني��ن، فما عد� �أن هلك حتى هلك ذك��ره، �إّل �أن يقول قائل: عمر . و�إن 

�بن �أبي كب�سة لي�ساح به كل يوم خم�ش مر�ت: �أ�سهد �أن محمد�ً ر�سول �هلل. فاأي عمل 

. 
)1(

يبقى، و�أي ذكر يدوم بعد هذ� ل �أباً لك؟! ل و�هلل �إل دفناً دفناً«

 8) � و�لحت��ات بن يزيد ُعدَّ م��ن �ل�سحابة وكان عثمانياً . وقد وفد هو وجماعة على 

معاوي��ة ، فاأعطى كل رجل منهم مائة �ألف ، و�أعطى �لحتات �سبعين �ألفاً. فلما كانو� في 

�لطريق ، وعلم �لحتات بجو�ئزهم، رجع �إلى معاوية، فعتب على معاوية، فقال له معاوية: 

»�إن��ي ��ستريت من �لقوم دينهم، ووكلتك �إلى دينك ور�أيك في عثمان بن عفان ، فقال 

. 
)((

�لحتات: و�أنا فا�ستر مني ديني ، فاأمر له بتمام جائزة �لقوم«

9) � وخطب معاوية بعد �سلح �لإمام �لح�سن �سلو�ت �هلل عليه معه في �لنخيلة قبل 

�أن يدخ��ل �لكوفة فقال: »م��ا قاتلتكم لت�سّلو� ول لت�سومو� ، ول لتحجو� ول لتزكو� وقد 

�أعرف �أنكم تفعلون ذلك ولكن �إنما قاتلتكم لأتاأمر عليكم ، وقد �أعطاني �هلل ذلك و�أنتم 

.
)3(

له كارهون«

.
)((

وكان عبد �لرحمن بن �سريك �إذ� حدث بذلك يقول: »هذ� و�هلل هو �لتهتك« 

وق��ال �أبو ��سحاق �ل�سبيعي: »�إن معاوي��ة قال في خطبته بالنخيلة: »�أل �إن كل �سيء 

))) �شرح نهج البالغة 5: 30)/ مروج الذهب 3: 404.

)2) تاري���خ الطب���ري 3: ))2 في اأحداث �شنة خم�شي���ن/ ال�شتيعاب ): 423 في ترجمة الحتات بن يزيد ب���ن علقمة ، تاريخ دم�شق 0): 279 في 

ترجم���ة ب�ش���ر وه���و الحتات بن يزيد بن علقمة .الأن�شاب لل�شمعاني 5: 98) عند ذكر المجا�شع���ي / الإ�شابة في تمييز ال�شحابة  2: 29 في 

ترجمة حتات بن يزيد / اإّل اأن فيه بدل )دينهما وديني( )ذمتهما وذمتي( / وغيرها من الم�شادر.

)3) الم�شنف لبن اأبي �شيبة  6:  87) كتاب الأمراء / ما ذكر من حديث المراء والدخول عليهم واللفظ له / �شير اأعالم النبالء 3: 46)� 47) 

ف���ي ترجم���ة معاوية بن اأبي �شفيان/ تاريخ دم�شق  59: 50) في ترجم���ة معاوية بن �شخر اأبي �شفيان / البداية والنهاية 8: )3) في ترجمة 

معاوية وذكر �شيء من اأيامه وما ورد في م�شاوئه وف�شائله/ �شرح نهج البالغة 6): 46.

)4) �شرح نهج البالغة  6): 46/ الن�شائح الكافية: 94).
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�أعطيت��ه �لح�سن بن علي تحت قدمي هاتين ل �أفي ب��ه «. قال �أبو ��سحاق: »وكان و�هلل 

.
)1(

غّد�ر�ً«

ه غير و�حد من �ل�سحابة يتحدث عنه �سفو�ن بن  0) � وه��ذ� عمرو بن قرة �لذي عدَّ

مية، فيقول: »كنا عند ر�سول �هللP فجاءه عمرو بن قرة فقال: يار�سول �هلل كتبت علي 
ُ
�أ

�ل�سقوة ، فا �أر�ني �أرزق �إل من دفي بكفي، فتاأذن لي في �لغناء من غير فاح�سة؟ فقال 

ر�سول �هلل P: ل �آذن لك ول كر�مة ، كذبت يا عدو �هلل ، لقد رزقك �هلل حال طيباً، 

.
)((

فاخترت ما حرم �هلل من رزقه مكان ما �أحل �هلل من حاله...«

1)� وقد �سهد �أبو بكرة �ل�سحابي و�ثنان من �أخوته بالزناء على �لمغيرة بن �سعبة في 

.
)3(

ق�سية م�سهورة، وحيث لم يتم ن�ساب �ل�سهادة عند عمر فقد حدهم حد �لفرية

 � قال: »�أتتن��ي �مر�أة تبتاع 
)((

))� وف��ي حدي��ث �أبي �لي�س��ر � وهو ممن �سهد ب��در�ً

من��ي تمر�ً، فقلت: �إن في �لبيت تمر�ً �أطيب من��ه، فدخلت معي �لبيت، فاأهويت �إليها، 

فغمزته��ا، وقبلتها، فا�سقط في يدي، فاأتيت �أب��ا بكر، فذكرت ذلك له، فقال: ��ستر على 

نف�س��ك ول تخب��ر �أح��د�ً. فلم �أ�سبر فاأتي��ت ر�سول �هللP ، فذكرت ذل��ك له، فقال: 

�أخلف��ت غازياً  في �أهله بمثل هذ�! حتى تمنيت �أني لم �أكن  �أ�سلمت �إل تلك �ل�ساعة، 

حتى ظننت �أني من  �أهل �لنار. 

اَلَة َطَرَفِي النََّهاِر ... اإلى اآخر  ِقِم ال�صَّ
َ
فاأطرق ر�سول �هللP طويًا ثم �أوحى �هلل �إليه: {َواأ

 .
)((

االآية}«

3)� وعن يحيى بن جعدة: »�إن رجًا من �أ�سحاب �لنبيP ذكر �مر�أة وهو جال�ش 

مع ر�س��ول �هلل، فا�ستاأذنه لحاجة، فاأذن له. فذهب يطلبها فلم يجدها، فاأقبل �لرجل يريد 

�أن يب�س��ر �لنبيP بالمطر، فوجد �لمر�أة جال�س��ة على غدير، فدفع في �سدرها وجل�ش 

))) �شرح نهج البالغة 6): 46.

مية ، اأ�شد الغابة 4: 26) في ترجمة عمرو بن قرة، م�شباح الزجاجة 3: 9)) باب المخنثين/ 
ُ
)2) المعجم الكبير 8: )5 فيما اأ�شند �شفوان بن اأ

تهذيب الكمال 4: 58) في ترجمة ب�شر بن نمير الق�شيري/ الكامل في �شعفاء الرجال 7: 99) في ترجمة يحيى بن عالء الرازي/ وغيرها 

من الم�شادر .

)3) ال�شنن الكبرى للبيهقي 8: 235 كتاب الحدود: باب �شهود الزنا اإذا لم يكملوا اأربعة/ تاريخ دم�شق 60: 36 في ترجمة المغيرة بن �شعبة.

)4) المعجم الكبير 9): 64) فيما رواه عمار بن اأبي الي�شر عن اأبيه، 9): 67) فيما رواه حنظلة بن قي�س عن اأبي الي�شر.

)5) المعجم الكبير 9): 65) فيما رواه مو�شى بن طلحة عن اأبي الي�شر، واللفظ له/ تف�شير ابن كثير 2: 464 في تف�شير الآية.
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بي��ن رجليها. ف�سار ذكره مثل �لهدبة. فقام نادماً حتى �أتى �لنبيP فاأخبره بما �سنع. 

ـــاَلَة َطَرَفِي النََّهاِر  ِقِم ال�صَّ
َ
فقال له: ��ستغفر ربك، و�سل �أربع ركعات. قال: وتا عليه: {َواأ

.
)((

. وهناك �أحاديث �أخرى مقاربة له في �لم�سمون
)1(

ْيِل... االآية}« َوُزلًَفا مَِّن اللَّ

. وفيهم��ا نزلت �سورة 
)3(

 Pوق��د تظاه��رت عائ�سة وحف�س��ة على ر�س��ول �هلل �((

 
َ
ـــَغْت ُقُلوبُُكَما َواإِن تََظاَهَرا َعَلْيِه َفاإِنَّ اهلل �لتحريم، ومنها قوله تعالى: {اإِن تَتُوبَا اإِلَى اهلِل َفَقْد �صَ

 .
)((

اِلُح اْلُموؤِْمِنيَن َواْلَمالِئَكُةبَْعَد َذِلَك َظِهيٌر} ُهَو َمْوالُه َوِجْبِريُل َو�صَ

و�لم��ر�د بقوله: ]�سغت قلوبكما[ ز�غت و�أثم��ت � كما عن �بن  عبا�ش � �أو ز�غت � 

.
)((

كما عن �ل�سحاك و�سفيان � و�إليه يرجع ما عن قتادة من �أنها بمعنى مالت

وفيه��ا �سرب �هلل لهما مثل �مر�أت��ي نوح ولوط حين خانتاهم��ا، ليوؤكد �أن عاقتهما 

 .
)((

بر�سول �هللP ل تغني عنهما من �هلل تعالى �سيئاً �إذ� ع�ستاه

))� ولما تزوج �لنبيP �لجونية توليتا �أمرها، فخدعتها �إحد�هما، وقالت: �إن ر�سول 

�هلل يعجب��ه من �لمر�أة �إذ� دخلت علي��ه �أن تقول: �أعوذ باهلل منك، فلما دخل ر�سول �هلل

.
)7(

P عليها وقالت ذلك �أعر�ش عنها، و�أرجعها �إلى �أهلها وفارقها

))� وع��ن عائ�سة: »�إن ن�ساء ر�س��ول �هللP كن حزبين، فحزب فيه عائ�سة وحف�سة 

 .
)8(

»...Pو�سفية و�سودة، و�لحزب �لآخر �أم �سلمة و�سائر ن�ساء ر�سول �هلل

))) تف�شي���ر اب���ن كثي���ر 2: 464 ف���ي تف�شير الآي���ة/ تف�شير الطبري 2): 36) ف���ي تف�شير الآي���ة/ الم�شنف لعبدالرزاق 7: 447 ب���اب التعدي في 

الحرمات العظام.

)2) تف�شير ابن كثير 2: 464 في تف�شير الآية/ مجمع الزوائد 7: 38 في تف�شير �شورة هود في تف�شير الآية/ تف�شير الطبري 2): 34) في تف�شير 

الآية/ فتح الباري 8: 356.

)3) �شحي���ح البخ���اري 4: 868) كت���اب التف�شير: ب���اب واإن اأ�شر النبي اإلى بع�س اأزواج���ه... الآية/ وفي باب قوله ]اإن تتوب���ا اإلى اهلل فقد �شغت 

قلوبكما[، 2: )87 كتاب المظالم: باب اإماطة الأذى/ �شحيح م�شلم 2: 0))) كتاب الطالق: باب في الإيالء واعتزال الن�شاء وتخييرهن.

)4) �شورة التحريم الآية: 4.

)5) راجع تف�شير الطبري 28: )6) في تف�شير الآية من �شورة التحريم.

)6) راج���ع تف�شي���ر القرطبي 8): 202 في تف�شير قوله تعالى: ]�شرب اهلل مثاًل للذين كف���روا امراأة نوح...[ من �شورة التحريم، وفتح القدير 5: 

255 � 256 ف���ي تف�شي���ر قوله تعالى: ]�ش���رب اهلل مثاًل للذين كفروا امراأة نوح...[ من �شورة التحري���م، وزاد الم�شير لبن الجوزي 8: 5)3، 

وغيرها.

)7) الطبقات الكبرى 8: 46) في )ذكر من تزوج ر�شول اهللP من الن�شاء فلم يجمعهن...(/ الإ�شابة 7: 495 في ترجمة اأ�شماء بنت النعمان 

ب���ن الح���ارث.../ الم�شت���درك على ال�شحيحي���ن 4: 39 كتاب معرف���ة ال�شحابة: ت�شمي���ة اأزواج ر�شول اهللP: ذكر الكالبي���ة اأو الكندية/ 

تلخي�س الحبير 3: 32) )ومن خ�شائ�شه في محرمات النكاح: اإم�شاك من كرهت نكاحه(.

)8) �شحيح البخاري 2: ))9 كتاب الهبة وف�شلها: باب من اأهدى اإلى �شاحبه وتحرى بع�س ن�شائه دون بع�س.
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7)- �ليعقوب��ي �نه لما مر�ست فاطمةO مر�سه��ا �لذي توفيت فيه، قال: »وكان 

يِّري لنا في  بع���ش ن�ساء ر�س��ول �هلل �أتينها ف��ي مر�سها، فقلن: ي��ا بنت ر�س��ول �هلل، �سَ

 كما قلتنَّ في �أم��ي؟! ل حاجة لي في 
َّ

ح�س��ور غ�سلك حظ��اً، قالت: �أتردن تقلن ف��ي

.
)1(

ح�سوركن«

8)� وعنه��ا �أي�س��اً: »بعثت �سفي��ة زوج �لنبي �إلى ر�سول �هلل بطع��ام قد �سنعته وهو 

عن��دي. فلما ر�أي��ت �لجارية �أخذتني رعدة حت��ى ��ستقلني �إف��كل، ف�سربت �لق�سعة، 

ورمي��ت بها« قالت: فنظر �إلي ر�سول �هللP فعرف��ت �لغ�سب في وجهه. فقلت: �أعوذ 

بر�س��ول �هلل �أن يلعنني �ليوم« قالت: »ق��ال: �أولي. قلت: وما كفارته يار�سول �هلل؟ قال: 

.
)((

طعام كطعامها، و�إناء كاإنائها«

9)� وعنها �أي�ساً: »قلت للنبي: ح�سبك من �سفية كذ� و كذ�. فقال لي: فقد قلت: 

)3(

كلمة لو مزجت بماء �لبحر لمزجته«.

0)� وق��د �سبق موقف عائ�سة م��ن �أمير �لموؤمنينQ وموقفه منها. ولما بلغها قتله 

قالت: 

 بها �لنوى
ّ
 عين��اً بالإي��اب �لم�ساف��رفاألق��ت ع�ساها و��ستق��ر

ّ
كم��ا ق��ر

ثم قالت: من قتله؟ فقيل: رجل من مر�د، فقالت:

نع���اه فلق����د  نائي�����اً  غ��ام لي���ش ف��ي في��ه �لت����ر�بف��اإن ي��ك 

فقال��ت زينب بنت �أبي �سلمة: �أ لعلي تقولين هذ�؟ فقالت: �إنني �أن�سى، فاإن ن�سيت 

.
)((

فذكروني

1)� وف��ي حديث لها: »قال��ت: �أهديت مارية �إلى ر�سول �هللP ومعها �بن عم لها، 

) - تاريخ اليعقوبي 2: 5)).

)2) م�شن���د اأحم���د بن حنب���ل.6: 277 /فتح الباري. 5: 90. وقال »اإ�شناده ح�شن«/في�س الغدي���ر 4: 352 / مجمع الزوائد 4: )33 و�شرح بوثاقة 

رجاله.

)3) �شن���ن اأب���ي داود. 2: 450: 4875/ تف�شي���ر ابن كثير 4: 299/ اأحكام القراآن للج�شا�س 3: )54/ تحفة الأحوذي في �شرح �شنن الترمذي 7: 

229. ق���ال الن���ووي في الأذكار النووية 337 بعد اإيراد ه���ذا الحديث: »وهذا الحديث من اأعظم الزواجر ع���ن الغيبة اأو اأعظمها. وما اأعلم 

�شيئًا من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ«.

)4) تاري���خ الطب���ري 3: 59) في )ثم دخلت �شنة اأربعين( في)ذكر ما كان فيها من الأح���داث(، واللفظ له/ الكامل في التاريخ 2: 394/ وذكر 

�شطر منه في الطبقات الكبرى 3: 40 ذكر عبدالرحمن بن ملجم المرادي وبيعة علي...
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قال��ت:  فوقع ]يعني �لنبيP[ عليها وقع��ة، فا�ستمرت حامًا. قالت: فعزلها عند �بن 

عمه��ا. قالت: فقال �أهل �لإفك و�لزور: م��ن حاجته �إلى �لولد �دعى ولد غيره. وكانت 

�أمه قليلة �للبن، فابتاعت له �سائنة لبون، فكان يغذى بلبنها، فح�سن عليه لحمه.

 �لنبيP ذ�ت يوم، فقال: كيف ترين؟ فقلت: 
َّ

قالت عائ�سةO: فدخل به علي

م��ن غذي بلحم �ل�ساأن يح�سن لحمه. ق��ال: ول �ل�سبه؟ فحملني ما يحمل �لن�ساء من 

�لغيرة �أن قلت: ما �أرى �سبهاً. 

قال��ت: وبل��غ ر�سول �هللP ما يق��ول �لنا�ش فقال لعلي: خذ ه��ذ� �ل�سيف فانطلق 

فا�سرب عنق �بن عم مارية حيث وجدته. 

قال��ت: فانطل��ق، فاإذ� هو في حائط على نخلة يخترف رطب��اً، قال: فلما نظر �إلى علي 

ومع��ه �ل�سيف ��ستقبلته رعدة. ق��ال: ف�سقطت �لخرقة، فاإذ� هو لم يخلق �هلل عز وجل له 

.
)1(

ما للرجال، �سيء مم�سوح«

)) � وف��ي حدي��ث �أ�سامة ب��ن زيد عن بع���ش �أ�سحابه عن عائ�س��ة �أنها قالت حين 

 .
)((

»
َّ

ح�سرتها �لوفاة: »يا ليتني لم �أخلق، يا ليتني كنت �سجرة �أ�سبح و�أق�سي ما علي

وق��ال عي�س��ى بن دين��ار: »�ساألت �أبا جعفر ع��ن عائ�سة. فقال: ��ستغف��ر �هلل لها. �أما 

علم��ت ما كانت تقول؟ تقول: ي��ا ليتني كنت �سجرة، يا ليتني كن��ت حجر�ً، يا ليتني 

 .
)3(

كنت مدرة. قلت وما ذ�ك منها؟ قال: توبة«

وعن ذكو�ن حاجب عائ�سة �أن �بن عبا�ش دخل عليها وهي تموت فاأثنى عليها. فقالت: 

 .
)((

»دعني منك يا �بن عبا�ش، فو�لذي نف�سي بيده لوددت �أني كنت ن�سياً من�سياً«

وق��ال قي�ش: قالت عائ�سة عند وفاتها: »�إني قد �أحدثت بعد ر�سول �هللP فادفنوني 

 .
)((

»Pمع �أزو�ج �لنبي

))) الم�شتدرك على ال�شحيحين 4: )4 كتاب معرفة ال�شحابةM: في)ذكر �شراري ر�شول اهللP فاأولهن مارية القبطية اأم اإبراهيم(.

)2) الطبقات الكبرى 8: 74 في )ذكر اأزواج ر�شول اهللP( عند حديثه عن )عائ�شة بنت اأبي بكر(.

)3) الطبقات الكبرى 8: 74 في )ذكر اأزواج ر�شول اهللP( عند حديثه عن )عائ�شة بنت اأبي بكر(.

)4) الطبق���ات الكب���رى 8: 75 ف���ي )ذكر اأزواج ر�شول اهللP( عند حديثه عن )عائ�شة بنت اأبي بك���ر(، واللفظ له/ �شحيح البخاري 4: 779) 

كتاب التف�شير: باب ولول اإذ �شمعتموه قلتم ما يكون لنا اأن نتكلم.../ م�شند اأحمد ): 276 م�شند عبد اهلل بن عبا�س/ فتح الباري 8: 484/ 

�شير اأعالم النبالء 2: 80) في ترجمة عائ�شة اأم الموؤمنين/ وغيرها.

)5) الطبقات الكبرى 8: 74 في )ذكر اأزواج ر�شول اهللP( عند حديثه عن )عائ�شة بنت اأبي بكر(/ وذكر نحوه في م�شنف ابن اأبي �شيبة 7: 

536 كتاب الجمل في م�شيرة عائ�شة وعلي وطلحة والزبير.
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3) � وروى م�سل��م �أن �لنب��يP كان في ح��رة يم�سي، فق��ال: �إن �لماء قليل فا 

.
)1(

ي�سبقني �إليه �أحد، فوجد قوماً قد �سبقوه، فلعنهم يومئٍذ

 ،Pوهو �لذي كان يغمز �لنبي .
)((

)) � كما لعن �لنبيP �لحكم بن �أبي �لعا�ش

.
)3(

وي�سير باإ�سبعه ي�ستهزئ به، فدعا عليه �أن يكون كذلك، ف�سار يرتع�ش

 .
)((

وقد �طلع على �لنبيP في حجرته مع بع�ش ن�سائه، فنفاه �إلى �لطائف

وف��ي حديث عبد �لرحمن بن ع��وف: »قال: كان ل يولد لأحد مول��ود�ً �إل �أتي به 

�لنبيP فدعا له، فاأدخل عليه مرو�ن بن �لحكم، فقال: هو �لوزغ �بن �لوزغ، �لملعون 

.
)((

�بن �لملعون«

 .
)((

)) �  وفي حديث �أن�ش بن مالك �أنهم لم يفرغو� من دفن ر�سول �هللP حتى �أنكرو� قلوبهم

ق��ال في فتح �لباري: »يري��د �أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه ف��ي حياته من �لألفة 

.
)7(

و�ل�سفاء و�لرقة، لفقد�ن ما كان يمدهم به من �لتعليم و�لتاأديب«

))  � وقال عبد�لرحمن بن عوف: »�إني لأخ�سى �أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في 

 .
)8(

�لحياة �لدنيا«

 ،Pشحي���ح م�شل���م 4: 44)2 كت���اب �شفات المنافقي���ن واأحكامهم/ وكذلك في م�شن���د اأحمد 5: 390 حديث حذيفة ب���ن اليمان عن النبي� (((

وال�شنن الكبرى للبيهقي 9: 33 كتاب ال�شير: باب من لي�س لالإمام اأن يغزو به بحال.

)2) الأحادي���ث المخت���ارة 9: ))3 فيم���ا رواه عامر بن �شراحيل ال�شعبي عن عبداهلل بن الزبير/ �شير اأع���الم النبالء 2: 08) في ترجمة الحكم 

اب���ن اأبي العا����س/ اأخبار مكة للفاكهي ): 356/ الم�شتدرك على ال�شحيحين 4: 528 كتاب الفتن والمالحم/ تف�شير ابن كثير 4: 60) في 

تف�شي���ر قول���ه تعالى: ]والذي قال لوالدي���ه اأف...[ من �شورة الأحقاف/ ال�شنن الكبرى للن�شائ���ي 6: 458 كتاب التف�شير �شورة الأحقاف في 

قوله تعالى: ]والذي قال لوالديه اأف...[/ تاريخ دم�شق 57: )27 في ترجمة مروان بن الحكم بن اأبي العا�س/ مجمع الزوائد 5: )24 كتاب 

الخالفة: باب اأئمة الظلم والجور واأئمة ال�شاللة.

)3) الإ�شابة 6: 558 في ترجمة هند بن هند بن اأبي هالة، 2: 05) في ترجمة الحكم بن اأبي العا�س/ وذكر مع اختالف ي�شير في ال�شتيعاب 3: 

570 � )57 ف���ي ترجم���ة هند بن اأبي هالة، ومعج���م ال�شحابة 3: 96) في ترجمة هند بن اأبي هالة، ومجمع الزوائد 5: 243 كتاب الخالفة: 

باب اأئمة الظلم والجور واأئمة ال�شاللة، والمعجم الكبير 3: 4)2 عند الكالم عن الحكم بن اأبي العا�س.

)4) المعج���م الكبي���ر 2): 48) فيما رواه اأبي �شال�ح عن اب���ن عبا�س/ مجمع الزوائد 8: 43 كتاب الأدب: باب في ال�شتئذان وفيمن اأطلع في دار 

بغير اإذن/ الإ�شابة 2: 04) في ترجمة الحكم بن اأبي العا�س.

)5) الم�شتدرك على ال�شحيحين 4: 526 كتاب الفتن والمالحم، واللفظ له/ كتاب الفتن لنعيم بن حماد ): )3).

)6) الأحادي���ث المخت���ارة 4: 9)4 فيم���ا رواه )جعفر بن �شليمان ال�شبعي ع���ن ثابت(/ �شنن ابن ماجة ): 522 كت���اب الجنائز: باب ذكر وفاته 

ودفنه/ م�شنف ابن اأبي �شيبة 7: 33) كتاب الزهد: كالم اأن�س بن مالكL/ م�شند اأحمد 3: )22، 268 في م�شند اأن�س بن مالكL/ �شنن 

الترم���ذي 5: 588 كت���اب المناقب: باب في ف�شل النبيP/ �شحيح ابن حب���ان 4): )60 في )ذكر اإنكار ال�شحابة قلوبهم عند دفن �شفي 

اهللP(، و�شححه.

)7) فتح الباري 8: 49).

)8) حلية الأولياء ): 00) في ترجمة عبدالرحمن بن عوف، واللفظ له/ �شحيح البخاري ): 428 كتاب الجنائز: باب الكفن من جميع المال/ 

�شحي���ح اب���ن حبان 5): 485 كتاب اإخباره عن مناقب ال�شحابة: ذكر الإخبار بما كفن فيه حمزة بن عبدالمطلب يومئٍذ/ م�شنف ابن اأبي 

�شيبة 4: 6)2 كتاب الجهاد: ما ذكر في ف�شل الجهاد والحث عليه/ �شير اأعالم النبالء ): 47) في ترجمة م�شعب بن عمير.
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.
)1(

وقال: »بلينا بال�سر�ء ف�سبرنا، وبلينا بال�سر�ء فلم ن�سبر«

7) � وف��ي حدي��ث لأبي بكر في مر�سه �لذي توفي فيه م��ع عبد �لرحمن بن عوف 

تعقيب��اً  عل��ى ��ستخافه عمر بن �لخطاب بع��ده،  قال في جملته: »�إن��ي وليت �أمركم 

خيركم في نف�سي، فكلكم ورم �أنفه من ذلك، يريد �أن يكون �لأمر له دونه. ور�أيتم �لدنيا 

قد �أقبل��ت، ولما تقبل، وهي مقبلة حتى تتخذو� �ستور �لحري��ر ون�سائد �لديباج... و�هلل 

لأن يق��دم �أحدك��م فت�سرب عنقه في غير حّد خير له م��ن �أن يخو�ش في غمرة �لدنيا. 

و�أنتم �أول �سال بالنا�ش غد�ً، فت�سدونهم عن �لطريق يميناً و�سماًل. يا هادي �لطريق �إنما 

.
)((

هو �لفجر �أو �لبجر...«

8) � وع��ن �أبي بردة بن �أبي مو�سى �لأ�سعري ق��ال: »قال لي عبد �هلل بن عمر: هل 

تدري ما قال �أبي لأبيك؟ قال: قلت: ل. 

قال: فاإن �أبي قال لأبيك: يا �أبا مو�سى هل ي�سرك �إ�سامنا مع ر�سول �هللP وهجرتنا 

 لنا، و�أن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافاً 
)3(

مع��ه وجهادنا معه وعملنا كله مع��ه برد

ر�أ�ساً بر�أ�ش؟ فقال �أبي: ل و�هلل، قد جاهدنا بعد ر�سول �هللP، و�سلينا و�سمنا، وعملنا 

خير�ً كثير�ً، و�أ�سلم على �أيدينا ب�سر كثير، و�إنا لنرجو ذلك. 

فقال �أبي: لكني �أنا � و�لذي نف�ش عمر بيده � لوددت �أن ذلك برد لنا، و�أن كل �سيء 

  .
)((

عملناه بعد نجونا منه كفافاً ر�أ�ساً بر�أ�ش. فقلت: �إن �أباك و�هلل خير من �أبي«

9) � وكان عم��ر يقول لما طعن: »و�هلل لو �أن لي طاع �لأر�ش ذهباً لفتديت به من 

.
)((

عذ�ب �هلل من قبل �أن �أر�ه«

))) حلي���ة الأولي���اء ): 00) في ترجم���ة عبدالرحمن بن عوف/ الأحاديث المختارة 3: )2)، 22) م�شن���د عبدالرحمن بن عوفL/ م�شند 

ال�شا�شي ): 280/ وغيرها.

)2) تاري���خ الطب���ري 2: 353 ف���ي )ذكر اأ�شماء ق�شاته وكتابه وعماله على ال�شدقات(، واللفظ ل���ه/ ال�شعفاء للعقيلي 3: 420 في ترجمة علوان 

اب���ن داود البجل���ي/ ل�شان الميزان 4: 89) في ترجمة علوان بن داود البجلي/ ومثله في مجمع الزوائد 5: 202 كتاب الخالفة: باب كراهة 

الولي���ة ولم���ن ت�شتحب/ الأحاديث المختارة ): 89 فيما رواه )عبدالرحمن بن ع���وفL عن اأبي بكرL(/ المعجم الكبير ): 62 

.(Pعن ر�شول اهلل Lومما ا�شند اأبو بكر ال�شديق(

)3) قال في ل�شان العرب: »ويرد عليه حق: وجب ولزم/ وبرد لي عليه كذا وكذا، اأي ثبت«.

)4) �شحي���ح البخ���اري 3: 425) كتاب ف�شائل ال�شحابة: باب هجرة النبي واأ�شحابه اإل���ى المدينة، واللفظ له/ ال�شنن الكبرى للبيهقي 6: 359 

كت���اب ق�ش���م الفيء والغنيمة: جم���اع اأبواب تفريق ما اأخذ م���ن اأربعة اأخما�س الفيء../ ب���اب الختيار في التعجيل بق�شم���ة مال الفيء اإذا 

اجتمع.

.L5) �شحيح البخاري 3: 350) كتاب ف�شائل ال�شحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب اأبي حف�س القر�شي العدوي(
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.
)1(

و: »لو �أن لي ما في �لأر�ش من �سيء ل فتديت به من هول �لمطلع«

و: »و�ل��ذي نف�سي بيده لوددت �أني خرجت منه��ا )�أي �لإمارة( كما دخلت فيها ل 

.
)((

�أجر ول وزر«

و: »و�هلل ل��وددت �أن��ي �أخرج منها كما دخلت فيها. و�هلل ل��و كان لي ما طلعت عليه 

. 
)3(

�ل�سم�ش لفتديت به من هول �لمطلع«

 ول لي، و�إن �سحبة ر�سول �هللP �سلمت 
ّ

و: »وددت �أني خرجت منها كفافاً ل علي

.
)((

لي«

70 � ولم��ا طعن لم يبرئ �ل�سحابة من �لتاآمر عليه، بل �ساألهم فقال: »عن ماأ منكم 

.
)((

وم�سورة كان هذ� �لذي �أ�سابني؟« فتبروؤو� من ذلك، وحلفو� على �إنكاره

71 � وف��ي حدي��ث مالك بن �أو�ش عن مر�فعة �أمي��ر �لموؤمنينQمع �لعبا�ش بن 

عبد �لمطلب عند عمر بن �لخطاب، بعد �ن حكى عن �لعبا�ش �لنيل من �أمير �لموؤمنين

 Pبم��ا ل ي�سع �لقلم �إثباته: »فقال عمر: �إن �هلل عز وجل كان خ�ش ر�سول �هلل Q

بخا�س��ة... فلما توفى ر�سول �هللP قال �أبو بكر: �أنا ولي ر�سول �هللP فجئتما تطلب 

مير�ثك م��ن �بن �أخيك، ويطلب هذ� مير�ث �مر�أته من �أبيها، فقال �أبو بكر: قال ر�سول 

�هللP: ما نورث ما تركنا �سدقة، فر�أيتماه كاذباً �آثماً غادر�ً خائناً، و�هلل يعلم �أنه ل�سادق 

بار ر��سد تابع للحق. ثم توفى �أبو بكر و�أنا ولي ر�سول �هللP وولي �أبى بكر، فر�أيتماني 

))) الطبقات الكبرى 3: 355 في )ذكر ا�شتخالف عمرL(، واللفظ له/ مجمع الزوائد 9: 75 كتاب المناقب: باب وفاة عمر/ م�شنف ابن 

اأبي �شيبة 7: 00) كتاب الزهد: في )كالم عمر بن  الخطابL(/ الم�شتدرك على ال�شحيحين 3: 98 كتاب معرفة ال�شحابة: مقتل عمر

L على الخت�شار.
)2) ال�شنن الكبرى للبيهقي 0): 97 كتاب اآداب القا�شي: باب كراهية الإمارة وكراهة تولي اأعمالها.../ حلية الأولياء ): 52 في )كلماته )عمر( 

.(Sفي الزهد والورع(/ ومثله في الطبقات الكبرى 3: )35 في )ذكر ا�شتخالف عمر

.(S3) الطبقات الكبرى 3: 355 في )ذكر ا�شتخالف عمر(

)4) مجمع الزوائد 9: 77 كتاب المناقب: باب وفاة عمرL/ �شحيح ابن حبان 5): 332 في )ذكر ر�شا الم�شطفىP عن عمر بن الخطاب

L في �شحبته اإياه(/ م�شند اأبي يعلى 5: 6)) في )اأول م�شند ابن عبا�س(/ ومثله في م�شند الطيال�شي 2: 6 في )حديث ابن عبا�س عن 
.(Nعمر

)5) الم�شن���ف لعبدال���رزاق 0): 357 باب هل يدخل الم�ش���رك الحرم/ م�شنف ابن اأبي �شيبة 7: 440 كت���اب المغازي: ما جاء في خالفة عمر 

بن الخطاب/ ال�شتيعاب 2: 460 �)46 في ترجمة عمر بن الخطابL/ الطبقات الكبرى 3: 348،)34 في ذكر ا�شتخالف عمرS/ حلية 

الأولي���اء 4: )5) في ترجمة عم���رو بن ميمون الودي/ تاريخ الطبري 2: 560 في )ذكر الخبر عن مقتله»عمر«/ ف�شائل ال�شحابة ): 264 

.Lفي ف�شائل اأمير الموؤمنين عمر بن الخطاب
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)1(

كاذباً �آثماً غادر�ً خائناً، و�هلل يعلم �ني ل�سادق بار ر��سد تابع للحق...«

)7 � وق��ال عثمان لب��ن عبد �لرحمن بن عوف في حديث ل��ه: »ولقد فعلنا �أفعاًل  

.
)((

لندري �أغفرها �هلل �أم ل؟«

73  � ولم��ا جاء �أهل �ليمن في خافة �أبي بكر و�سمعو� �لقر�آن، فاأخذو� يبكون، قال 

.
)3(

�أبو بكر: »هكذ� كنا، ثم ق�ست �لقلوب«

)7 � وق��د هاجر �سعد عمار�ً، حيث قال لعمار: » �إن كنا لنعدك من �أفا�سل �أ�سحاب 

محمدP حتى لم يبق من عمرك �إل ظمء �لحمار �أخرجت ربقة �لإ�سام من عنقك. 

ث��م ق��ال له: �أيما �أحب �إليك م��ودة على دخل، �أو م�سارمة جميل��ة؟ قال: بل م�سارمة 

.
)((

 �أن ل �أكلمك �أبد�ً«
ّ

جميلة. فقال: هلل علي

.
)((

)7 � كما كانت عائ�سة مهاجرة ل�حف�سة حتى ماتتا

.
)((

)7 � وكان خالد بن �لوليد مهاجر�ً لعمر حين مات

.
)7(

77 � و�سلَّم معاوية على �سعد فلم يرد عليه

78 � وقد �سبق مهاجرة عبد�لرحمن بن عوف لعثمان.

79  � وف��ي حدي��ث �أبي �لدرد�ء: »و�هلل ما �أعرف من �أم��ة محمدP �سيئاً �إل �أنهم 

 .
)8(

ي�سلون جميعاً«

وف��ي حديث��ه �لآخر: »و�هلل ما �أعرف فيهم �سيئاً من �أم��ر محمدP �إل �أنهم ي�سلون 

 .
)9(

جميعاً«

))) �شحيح م�شلم 3: 377)�378)، كتاب الجهاد وال�شير باب حكم الفيء/ ورواه البخاري في ال�شحيح بت�شرف 4: 479)�480)كتاب المغازي، 

باب حديث بني الن�شير ومخرج ر�شول اهلل)�س( اإليهم في دية رجلين وما اأرادوا من الغدر بر�شول اهلل.

)2) تاريخ اليعقوبي 2 �س: 69) في اأيام عثمان بن عفان .

)3) حلية الأولياء ): 34 في ترجمة اأبي بكر/ تاريخ الخلفاء: 98 ف�شل فيما روي عن ال�شديقL من الآثار الموقوفة قوًل...

)4) المعارف لبن قتيبة: 550 في المتهاجرين.

)5) المعارف لبن قتيبة: 550 في المتهاجرين.

)6) العقد الفريد 3: 235 كتاب الدرة في النوادب والتعازي والمراثي: في )البكاء على الميت(.

)7) التاريخ الكبير للبخاري 4: 285 في ترجمة �شال�ح بن عبدالرحمن بن م�شور.

)8) �شحيح البخاري ): 232 كتاب الجماعة والإمامة: باب ف�شل �شالة الفجر في جماعة.

.L9) م�شند اأحمد 5: 95) باقي حديث اأبي الدرداء(
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.
)1(

وفي حديثه �لثالث: »ما �أعرف من �أمر محمدP �إل �ل�ساة«

80 � وف��ي حديث �أن�ش ق��ال: »ما �أعرف �سيئاً مما كان عل��ى عهد �لنبيP قيل: 

.
)((

�ل�ساة. قال: �ألي�ش �سيعتم ما �سيعتم فيها؟«

81  � وياأتي عن حذيفة �أنهم �بتلو� حتى كان �لرجل منهم ل ي�سلي �إل �سر�ً.

)8 � وقال �أبو مو�سى �لأ�سعري: »لقد ذّكرنا علي بن �أبي طالب �ساة كنا ن�سليها مع 

.
)3(

ر�سول �هللP، �إما ن�سيناها، و�إما تركناها عمد�ً...«

83 � وف��ي حدي��ث �لم�سيب: »لقي��ت �لبر�ء بن ع��ازبL فقلت: طوبى لك 

�سحب��ت �لنبيP وبايعته تحت �ل�سجرة فقال: يا �ب��ن �أخي �إنك ل تدري ما �أحدثنا 

.
)((

بعده«

 P8 � وف��ي حديثه �لآخر عن �أب��ي �سعيد: »قلنا له: هنيئاً ل��ك بروؤية ر�سول �هلل(

.
)((

و�سحبته. قال: �إنك ل تدري ما �أحدثنا بعده«

 بالمقد�د ب��ن �لأ�سود رجل، 
َّ
)8 � وف��ي حدي��ث عبد �لرحمن بن مي�س��رة قال: »مر

فقال: لقد �فلحت هاتان �لعينان، ر�أتا ر�سول �هلل P. فاجتمع �لمقد�د غ�سباً، وقال: يا 

.
)((

�أيها �لنا�ش، ل تتمنو� �أمر قد غيبه �هلل، فكم ممن قد ر�آه ولم ينتفع بروؤيته«

)8�  وف��ي حديث محمد: »�إن رجًا من �أ�سحاب �لنبيP قال: ما �أدركت �لفتنة 

.
)7(

�أحد�ً منا �إل لو �سئت لأن �أقول فيه لقلت فيه، �إل عبد �هلل بن عمر«

 منهم على عهد �لنبيP كانو� 
ّ
87� وف��ي حديث حذيفة: »�إن �لمنافقين �ليوم �سر

.(Lم�شند اأحمد 6: 443 في ) ومن حديث اأبي الدرداء عويم (((

)2) �شحيح البخاري ): 97) كتاب مواقيت ال�شالة: باب ت�شييع ال�شالة عن وقتها.

)3) م�شن���د اأحم���د 4: 392، ))4، 5)4 في حديث اأبي مو�شى الأ�شعريL، واللفظ ل���ه/ م�شنف ابن اأبي �شيبة ): 7)2 كتاب ال�شلوات: من 

كان يت���م التكبي���ر ول ينق�ش���ه في كل رفع وخف�س/ �شرح معاني الآثار ): )22 كتاب ال�شالة: باب الخف�س في ال�شالة هل فيه تكبير/ فتح 

الباري 2: 270/ وغيرها.

)4) �شحيح البخاري 4: 529) كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية.

)5) الإ�شاب���ة 3: 79 ف���ي ترجم���ة �شعد بن مالك ب���ن �شنان )اأبي �شعيد الخدري(، واللفظ له/ تاريخ دم�ش���ق 20: )39 في ترجمة �شعد بن مالك 

)اأبي �شعيد الخدري(.

)6) م�شن���د ال�شاميي���ن 2: 48) فيما رواه حريز عن عبد الرحمن ب���ن مي�شرة، واللفظ له/ المعجم الكبير 20: 258 عبد الرحمن بن مي�شرة عن 

المقداد.

)7) م�شنف ابن اأبي �شيبة 7: 468 كتاب الفتن، واللفظ له/ الطبقات الكبرى 4: 44) )ومن بني عدي بن كعب(.
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، وفي حديثه �لآخر �لمتقدم: »�إنما كان �لنفاق على 
)1(

يومئذ ي�سرون، و�ليوم يجه��رون«

.
)((

عهد �لنبيP ، فاأما �ليوم فاإنما هو �لكفر بعد �لإيمان«

88 � وعن �لح�سن �أن �أبا �سفيان دخل على عثمان حين �سارت �لخافة �إليه، فقال: 

»ق��د �سارت �إلي��ك بعد تيم وعدي، فاأدرها كالكرة، و�جعل �أوتاده��ا بني �أمية ، فاإنما هو 

.
)3(

�لملك، ول �أدري ما جنة ول نار«، ف�ساح به عثمان: »قم عني، فعل �هلل بك وفعل«

 �أبو �سفيان بقبر حمزة ف�سربه برجله وقال: »يا �أبا عمارة �إن �لأمر �لذي �جتلدنا 
َّ
وقد مر

.
)((

عليه بال�سيف �أم�سى في يد غلماننا �ليوم، يتلعبون به«

 بعد ذكر �لحديث �لأول: »وله �أخبار من نحو هذ� ردية ، ذكرها �أهل 
ّ
قال �بن عبد �لبر

.
)((

�لأخبار لم �أذكرها«

89  � وفي رجوع �لنبيP من غزوة تبوك حاول جماعة ممن معه �غتياله في ق�سية 

.
)((

�لعقبة �لم�سهورة، حيث �أر�دو� �أن ينفرو� به ناقته ويطرحوه منها في �لو�دي

فع��ن عروة ق��ال: »ورجع ر�سول �هللP قافًا من تبوك �إل��ى �لمدينة، حتى �إذ� كان 

ببع���ش �لطريق مكر بر�سول �هللP نا�ش من �أ�سحابه، فتاآمرو� �أن يطرحوه من عقبة في 

.
)7(

�لطريق...«

وف��ي مجمع �لزو�ئد: »عن �أب��ي �لطفيل قال: خرج ر�س��ول �هللP �إلى غزوة تبوك 

فانته��ى �إلى عقبة، فاأمر مناديه فن��ادى: ل ياأخذن �لعقبة �أحد، فاإن ر�سول �هللP ي�سير 

))) �شحيح البخاري 6: 2604 كتاب الفتن: باب اإذا قال عند قوم �شيئًا ثم خرج فقال بخالفه.

))( �شحيح البخاري 6: 2604 كتاب الفتن: باب اإذا قال عند قوم �شيئًا ثم خرج فقال بخالفه

)3) ال�شتيع���اب 4: 679) ف���ي ترجم���ة اأبي �شفيان �شخر بن حرب، واللفظ له/ تاريخ الطب���ري 5: 622 في ذكر اأحداث �شنة 284ه� / الن�شائح 

الكافية: 0))/ النزاع والتخا�شم: 59 � 60/ �شرح نهج البالغة 9: 53/ 5): 75).

)4) �شرح نهج البالغة 6): 36).

)5) ال�شتيعاب 4: 679) في ترجمة اأبي �شفيان �شخر بن حرب.

)6) تجد الأحاديث المتعلقة بهم في مجمع الزوائد ): 0)) كتاب الإيمان: باب منه في المنافقين، وم�شند اأحمد 5: 453 في حديث اأبي الطفيل 

عامر بن واثلةL، والأحاديث المختارة 8: )22، 222 فيما رواه )عامر بن واثلة الليثي(، والبداية والنهاية 5: 9)، 20، )2 في �شنة ت�شعة 

من الهجرة: ف�شل )ذكر غزوة تبوك في رجب منها(، والدر المنثور 3: 259، 260 عند تف�شير قوله تعالى في �شورة التوبة: ]يحلفون باهلل 

م���ا قال���وا...[، وتف�شير اأبي ال�شعود 4: 84 في تف�شير قوله تعالى في �شورة التوبة الآية)74): ]وهموا بما لم ينالوا...[، وتف�شير ابن كثير 2: 

373، 374 في تف�شير قوله تعالى: ]وهموا بما لم ينالوا[ من �شورة التوبة، والمعجم الكبير 3: 65) في )ت�شمية اأ�شحاب العقبة(.

)7) ال�شنن الكبرى للبيهقي 9: 33 كتاب ال�شير: باب من لي�س لالإمام من يغزو به بحال، واللفظ له/ الدر المنثور 3: 259 عند تف�شير قوله تعالى 

في �شورة التوبة ]يحلفون باهلل ما قالوا...[.
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ياأخذه��ا. وكان ر�سول �هللP ي�سير، وحذيفة يقوده، وعمار بن يا�سر ي�سوقه. فاأقبل رهط 

متلثمي��ن على �لرو�حل حتى غ�سو� �لنبيP ، فرجع عم��ار، ف�سرب وجوه �لرو�حل، 

فق��ال �لنبيP لحذيفة: قد قد، فلحقه عمار فقال: �سق �سق، حتى �أناخ، فقال لعمار: 

ه��ل تعرف �لقوم؟ فقال: ل كانو� متلثمين، وق��د عرفت عامة �لرو�حل. قال: �أتدري ما 

 P؟ قل��ت: �هلل ور�سوله �أعلم. قال: �أر�دو� �أن ينفرو� بر�سول �هللPأر�دو� بر�سول �هلل�

فيطرحوه من �لعقبة.

فلم��ا كان بعد ذلك نزع بين عمار وبين رجل منهم �سيء ما يكون بين �لنا�ش فقال: 

�أن�س��دك باهلل ك��م �أ�سحاب �لعقبة �لذين �أر�دو� �أن يمك��رو� بر�سول �هللP؟ قال: نرى 

�أنه��م �أربعة ع�سر. قال: فاإن كنت فيه��م فكانو� خم�سة ع�سر. وي�سهد عمار �أن �أثني ع�سر 

منه��م حزباً ]ح��رب. ظ[ هلل ور�سوله في �لحياة �لدنيا ويوم يقوم �لأ�سهاد. رو�ه �لطبر�ني 

.
)1(

في �لكبير. ورجاله ثقات«

وفي كثير من �أحاديث ق�سية �لعقبة �أن ر�سول �هللP �أمر من معه بكتمان �أ�سمائهم، 

و�إن �ختلفت في �أن �لذي عرفهم حذيفة وعمار، �أو حذيفة وحده.

وعل��ى كٍل فاأمر �لنبيP بكتم��ان �أ�سماء �لمتاآمرين عليه ينا�س��ب �أنهم �أو بع�سهم 

لي�س��و� من �لمعروفي��ن بالنفاق �لذين �سقطت حرمتهم عن��د �لم�سلمين، بل ممن لهم 

�س��يء م��ن �لحرمة، �أو ممن له��م من يتبناهم ويد�ف��ع عنهم، و�أن �لإع��ان عن نفاقهم  

وتاآمرهم قد يوجب بلبلة وم�ساكل يح�سن تجنبها. كما قد ي�سعر بذلك ما �سبق من تعبير 

.
)((

عروة عنهم باأنهم من �ل�سحابة، ولم يقل: �إنهم من �لمنافقين

90 � ويظه��ر من بع�ش �لأحاديث �أن بع�ش ذوي �لمقام �لرفيع من �ل�سحابة يعلمون 

من حال بع�ش من يحت�سم � وله كر�مة بين عامة �لنا�ش � ما لو باحو� به و�أو�سحوه على 

وجهه لتعر�سو� للحرج و�لم�ساكل من �لنا�ش. مثل ما ياأتي عن �أبي بن كعب.

وم��ا رو�ه �أبو �لطفيل قال: »خرجت �أنا وعمر بن �سلي��ع �لمحاربي حتى دخلنا على 

))) مجمع الزوائد ): 0)) كتاب الإيمان: باب منه في المنافقين.

)2) ال�شنن الكبرى للبيهقي 9: 33 كتاب ال�شير: باب من لي�س لالإمام من يغزو به بحال/ الدر المنثور 3: 259 عند تف�شير قوله تعالى في �شورة 

التوبة: ]يحلفون باهلل ما قالوا[.
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حذيفة... فقال: حدثنا يا حذيفة. فقال: عما �أحدثكم؟ فقال: لو �أني �أحدثكم بكل ما 

�أعل��م قتلتموني، �أو قال: لم ت�سدقوني. قالو�: وحق ذلك؟. قال: نعم. قالو�: فا حاجة 

ك. فقال: �أر�أيتم لو 
ّ
لن��ا في ح��ق تحدثنا فنقتلك عليه. ولكن حدثنا بما ينفعن��ا ولي�سر

.
)1(

حدثتكم �أن �أمكم تغزوكم �إذ�ً �سدقتموني؟ قالو�: وحق ذلك؟...«

91 � وق��ال �ب��ن حزم: »وعن زي��د بن وهب قال: كنا عند حذيف��ة � وهو من طريق 

�لبخ��اري � فقال حذيفة: ما بقي من �أ�سحاب هذه �لآية �إل ثاثة. يعني: قوله تعالى: 

ْيَماَن لَُهْم 
َ
نَُّهْم اَل اأ َة اْلُكْفِر اإِ ِئمَّ

َ
ْيَمانَُهم مِّن بَْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعنُوْا ِفي ِديِنُكـــْم َفَقاِتُلوْا اأ

َ
{َواإِن نََّكثُـــوْا اأ

. قال حذيفة: ول بقي من �لمنافقين  �إل �أربعة. 
)((

ُهْم يَنتَُهوَن} لََعلَّ

فقال له �أعر�بي: �إنكم �أ�سحاب محمد تخبروننا بما ل ندري. فما هوؤلء �لذين ينقرون 

بيوتنا وي�سرقون �أعافنا؟ 

ق��ال: �أولئك �لف�ساق. �أجل لم يبق منه��م �إل �أربعة. �سيخ كبير لو �سرب �لماء وجد 

.
)3(

له برد�ً...«

وعل��ى كل ح��ال بق��ي �أمر �أه��ل �لعقبة م�ست��ور�ً عن��د �لجمهور �إل ف��ي تلويحات 

و�إ�سار�ت.

)9� منه��ا ما ذك��ره �بن �أب��ي �لحديد عن عقيل ب��ن �أبي طالب ف��ي حديث له مع 

معاوية: قال: »ثم غد� عليه يوماً... وجل�ساء معاوية حوله، فقال: يا �أبا يزيد، �أخبرني عن 

ع�سك��ري وع�سكر �أخيك، فقد وردت عليهم��ا، قال: �أخبرك، مررت و�هلل بع�سكر �أخي، 

فاإذ� لي��ل كليل ر�سول �هللP، ونهار كنهار ر�سول �هللP، �إل �أن ر�سول �هللP لي�ش 

ف��ي �لقوم، ما ر�أي��ت �إل م�سلياً، ول �سمعت �إل قارئاً. ومررت بع�سكرك، فا�ستقبلني قوم 

. 
)((

من �لمنافقين ممن نفر بر�سول �هلل ليلة �لعقبة...«

 93� ولع��ل �أظهر ما ذكروه في ذلك ما ورد ف��ي �أبي مو�سى �لأ�سعري. فقد قال �بن 

))) الجامع لالأزدي )): 52، 53 باب القبائل.

)2) �شورة التوبة الآية: 2).

)3) المحلى )): 222 في )م�شاألة من المنافقين والمرتدين(.

)4) �شرح نهج البالغة 2: 24)� 25).
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 ف��ي �ل�ستيعاب في ترجمته بعد �أن ذكر عزل �أمي��ر �لموؤمنين له عن �لكوفة: 
ّ
عب��د �لبر

»فل��م يزل و�جد�ً منها عل��ى علي، حتى جاء منه ما قال حذيف��ة. فقد روي فيه لحذيفة 

.
)1(

كام كرهت ذكره. و�هلل يغفر له«

ق��ال �بن �أبي �لحديد: »�لكام �لذي �أ�سار �إليه �أبو عمر بن عبد �لبر ولم يذكره قوله 

في��ه وقد ذكر عنده بالدين: �أما �أنت��م فتقولون ذلك، و�أما �أنا فاأ�سهد �أنه عدو هلل ولر�سوله، 

وحرب لهما، في �لحياة �لدنيا ويوم يقوم �لأ�سهاد يوم  ل ينفع �لظالمين معذرتهم ولهم 

 �إليه ر�سول �هللP �أمرهم، 
ّ
�للعنة وله��م �سوء �لد�ر. وكان حذيفة عارفاً بالمنافقين، �أ�سر

و�أعلمه �أ�سماءهم. 

وروي �أن عمار�ً �سئل عن �أبي مو�سى فقال: لقد �سمعت فيه من حذيفة قوًل عظيماً، 

�سمعت��ه يقول: �ساحب �لبرن�ش �لأ�سود، ثم كل��ح كلوحاً علمت منه �أنه كان ليلة �لعقبة 

.
)((

بين ذلك �لرهط«

وف��ي حديث حكيم: »كنت جال�س��اً مع عمار فجاء �أبو مو�س��ى، فقال: مالي ولك؟ 

ق��ال: �أل�ست �أخاك؟ قال: م��ا �أدري، ولكن �سمعت ر�سول �هللP يلعنك ليلة �لجبل. 

. ونحوه 
)3(

ق��ال: �إنه قد ��ستغفر لي. قال عمار: قد �سهدت �للعن، ولم �أ�سهد �ل�ستغفار«

.
)((

حديثه �لآخر

وف��ي حديث �أبي �لطفيل ق��ال: »كان بين حذيفة وبين رجل منهم � من �أهل �لعقبة 

� بع���ش ما يكون بين �لنا�ش، فقال: �أن�سدك باهلل كم كان �أ�سحاب �لعقبة؟ فقال �لقوم: 

فاأخب��ره فقد �ساألك. فق��ال �أبو مو�سى �لأ�سع��ري: قد كنا نخبر �أنه��م �أربعة ع�سر، فقال 

حذيف��ة: و�إن كنت فيهم فقد كانو� خم�سة ع�س��ر. �أ�سهد باهلل �أن �ثني ع�سر منهم حزب 

�هلل ]ح��رب هلل. ظ[ ور�سول��ه في �لحياة �لدنيا ويوم يقوم �لأ�سهاد. وعذر ثاثة، قالو�: ما 

))) ال�شتيعاب 2: 364 في ترجمة عبداهلل بن قي�س بن �شليم )اأبي مو�شى الأ�شعري(.

)2) �شرح نهج البالغة 3): 4)3 )ف�شل في ن�شب اأبي مو�شى والراأي فيه عند المعتزلة(.

)3) كنز العمال 3): 608 )رقم الحديث: 37554).

)4) الكامل في ال�شعفاء 2: 362 في ترجمة ح�شين بن ح�شن الأ�شقر/ تاريخ دم�شق 32: 93 في ترجمة عبداهلل بن قي�س بن �شليم )اأبي مو�شى 

الأ�شعري(.
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.
)1(

�سمعنا منادي ر�سول �هللP، ول علمنا ما يريد �لقوم«

وفي حدي��ث �سقيق: »كنا مع حذيفة جلو�ساً، فدخل عبد �هلل و�أبو مو�سى �لم�سجد، 

فق��ال: �أحدهما منافق، ثم قال: �إن �أ�سبه �لنا���ش هدياً ودًل و�سمتاً بر�سول �هللP عبد 

.
)((

�هلل«

 .
)((

تتنا�سب مع ما رو�ه �ل�سيعة
)3(

ب��ل �أ�سار �بن حزم �إلى �أخبار تت�سمن �أ�سماء �أخرى

�إل �أنه ��ستنكرها، ولم يذكر متونها، ول م�سادرها. كما ذكر �لطبر�ني و�بن كثير و�ل�سيوطي 

 .
)((

�أ�سماء غيرها

وم��ن �أر�د ��ستكم��ال �لفح�ش فليرج��ع �إلى ما ذكروه ويقارن بين��ه وبين ما �سبق منا 

بمو�سوعية كاملة، لعله ي�سل �إلى ما يقنعه.

ول�سنا �لآن ب�سدد ذلك، �إذ ل يهمنا فعًا تعيين �لأ�سخا�ش �لذين ��ستركو� في هذه 

�لموؤ�مرة بقدر ما يهمنا �إثبات �أن هناك من يح�سب على �ل�سحابة قد حاول �لقيام بهذه 

�لجريمة �لنكر�ء �لموبقة.

)9 � وف��ي حديث قي�ش بن عباد عن �أبي بن كعب: »ثم ��ستقبل �لقبلة فقال: هلك 

�أه��ل �لعق��د � ثاث��اً � ورب �لكعبة ثم ق��ال: و�هلل ما عليهم �آ�سى، ولك��ن �آ�سى على ما 

.
)((

�أ�سلو�. قال: قلت: من تعني بهذ�؟ قال: �لأمر�ء«

وقري��ب منه حديثه �لآخ��ر، لكن فيه: »قلت: يا �أبا يعقوب م��ا يعني به �أهل �لعقد؟ 

.
)8(

. وقريب منه �أحاديث له �أخر
)7(

قال: �لأمر�ء«

))) م�شنف ابن اأبي �شيبة 7: 445 كتاب المغازي: ما جاء في ليلة العقبة/ وقريب منه في كنز العمال 4): 86 )رقم الحديث: ))380)

)2) �شير اأعالم النبالء 2: 393 � 394 في ترجمة اأبي مو�شى الأ�شعري/ تاريخ دم�شق 32: 93 في ترجمة عبداهلل بن قي�س بن �شليم )اأبي مو�شى 

الأ�شعري(.

)3) المحلى )): 224 في )م�شاألة من المنافقين والمرتدين(.

)4) الخ�شال اأبواب الأربعة ع�شر حديث.6/بحار الأنوار.)2: 433، 236، 248.

)5) المعج���م الكبي���ر 3: 65) في ت�شمية اأ�شحاب العقبة في )حذيفة بن اليمان(/ تف�شير ابن كثير 2: 374 في تف�شير الآية)73، 74( من �شورة 

التوبة: ]يا اأيها النبي جاهد الكفار...[/ الدر المنثور 3: 259 في تف�شير قوله تعالى: ]يحلفون باهلل ما قالوا...[ من �شورة التوبة.

)6) الم�شتدرك على ال�شحيحين ): 334 كتاب ال�شالة: ومن كتاب الإمامة و�شالة الجماعة.

)7) ال�شنن الكبرى للن�شائي ): 287 كتاب الإمامة والجماعة: من يلي الإمام ثم الذي يليه.

)8) الأحادي���ث المخت���ارة 4: 30، )3 فيم���ا رواه قي�س بن عباد الب�شري اأبو عبد اهلل ع���ن اأبي بن كعبL/ الم�شتدرك على ا ل�شحيحين 4: 

)57 كتاب الفتن والمالحم/ م�شند ابن الجعد: 97)/ حلية الأولياء ): 252 في ترجمة اأبي بن كعب.
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وفي حديث جندب ب��ن عبد �هلل �لبجلي عن �أبي بن كعب: »ف�سمعته يقول: هلك 

�أ�سحاب �لعقدة ورب �لكعبة. ول �آ�سى عليهم. �أح�سبه قال مر�ر�ً... ثم قال: �للهم �إني 

�أعاه��دك لئن �أبقيتني �إلى يوم �لجمعة لأتكلمن بم��ا �سمعت من ر�سول �هلل، ل �أخاف 

فيه لومة لئم.

ق��ال: لما قال ذل��ك �ن�سرفت عنه، وجعلت �نتظر �لجمع��ة. فلما كان يوم �لخمي�ش 

��ة بالنا�ش، ل �أجد �سك��ة �إل يلقاني فيها  خرج��ت لبع�ش حاجت��ي، فاإذ� �ل�سكك غا�سّ

�لنا�ش. 

قال: فقلت: ما �ساأن �لنا�ش؟ قالو�: �إنا نح�سبك غريباً. قال: قلت: �أجل. قالو�: مات 

.
)1(

�سيد �لم�سلمين �أبي بن كعب...«

وف��ي حديث عّتي بن �سمرة عنه: »فقال: و�هلل لئن ع�ست �إلى هذه �لجمعة لأقولن 

فيها قوًل، ل �أبالي ��ستحييتموني عليه �أو قتلتموني. 

فلم��ا كان يوم �لجمعة من بين �لأيام �أتيت �لمدينة ف��اإذ� �أهلها يموجون بع�سهم في 

بع�ش في �سككهم، فقلت: ما �ساأن هوؤلء �لنا�ش؟... قال: فاإنه قد مات �سيد �لم�سلمين 

.
)((

�ليوم �أبي بن كعب...«

)9� وله كلمة �أخرى تروى عنه، قيل: �نها م�سهورة، ربما تكون �أق�سى من ذلك، وهي 

.
)3(

قوله: »ماز�لت هذه �لأمة مكبوبة على وجهها منذ فقدو� نبيهم«

)9 � ولم��ا �أر�دو� كتاب��ة كت��اب �لتحكيم في ح��رب �سفين قيل لأمي��ر �لموؤمنين: 

 لمعاوية ول لأ�سحابه �أنهم موؤمنون ول 
ّ
 �أنهم موؤمنون م�سلمون؟ فق��ال علي: ما �أقر

ّ
»�أتق��ر

 بما �ساء لنف�س��ه و�أ�سحابه، وي�سمي نف�سه 
ّ
م�سلم��ون، ولكن يكتب معاوية م��ا �ساء، ويقر

.
)((

و�أ�سحابه ما �ساء«

))) الطبق���ات الكب���رى 3: )50 ف���ي ترجمة اأبي بن كع���ب، واللفظ له/ الأحاديث المختارة 3: 346 � 347 )جن���دب اأظنه ابن عبداهلل بن �شفيان 

البجلي العلقي وهو �شحابي عن اأبي بن كعبN(/ تاريخ دم�شق 7: )34 في ترجمة اأبي بن كعب بن قي�س.

)2) الطبق���ات الكب���رى 3: 500 � )50 ف���ي ترجمة اأبي بن كعب، واللفظ له/ �شير اأعالم النبالء  ): 399 في ترجمة اأبي بن كعب/ تهذيب الكمال 

2: 270 في ترجمة اأبي بن كعب/ تاريخ دم�شق 7: 340 في ترجمة اأبي بن كعب.

)3) �شرح نهج البالغة 20: 24، واللفظ له

)4) وقعة �شفين 509 � 0)5.
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هذ� م��ا تي�سر لنا عاج��ًا من عر�ش مو�قف بع���ش �ل�سحاب��ة وت�سرفاتهم، ومو�قف 

بع�سهم من بع�ش، ونظرتهم �إلى �أنف�سهم، و�إلى بع�سهم. 

وهن��اك حو�دث �أخرى ياأتي �لتعر�ش لها في موقعها �لمنا�سب من بقية حديثنا. كما 

�أن هناك حو�دث دونت ل يتي�سر لنا ��ستق�ساوؤها، �أو ل نرى �ساحاً في ذلك.

وح�س��ب �لو�سع �لطبيعي فاإن ما ل��م يدّون �أكثر مم��ا دّون، لأن �ل�سحابة � بالمعنى 

�لع��ام �ل�سامل لكل من ر�أى ر�سول �هللP و�سمع حديثه � عدد كبير جد�ً، وقد �سغلو� 

م�ساف��ة زمنية تقارب �لقرن، ق��د �متاأت بالأحد�ث �لمثيرة و�لفت��ن و�لتناق�سات، وقد 

�سارك كثير منهم فيها، بل كان بع�سهم من �أقطابها �لتي تدور عليهم حو�دثها. 

وذلك ي�ستلزم عادة كثير�ً من �لت�سرفات �ل�ساذة �لتي ي�سيق عنها �لتدوين، �أو دّونت 

ع��ت، �أو حرفت عن حقيقتها، كما يظهر للمنق��ب �لمتيقظ. كما �أنهم  و�ساع��ت، �أو �سيِّ

� ك�سائ��ر �لب�س��ر � لهم ت�سرفاتهم �ل�سخ�سي��ة �ل�سالحة و�لطالحة، �لت��ي ل تلفت �لنظر 

لتدون. 

عل��ى �أنا ل نتعهد ب�سح���ة كل ما تق�دم و�سدق��ه، ف�سًا ع��ن �سحة غيره مما دّون 

ولم نذكره. كما �أنا ل�سنا ب�سدد تعيين �لظالم من �لمظلوم، �أو �لمحق من �لمبطل. و�إنما 

ي��وكل ذلك كله للناقد �لب�سير و�لباحث �لمتثبت �ل��ذي يهمه �لو�سول للحقيقة مهما 

كانت.

بل كل ما نريده مما تقدم �أنه ل ريب في �سدور كثير مما �سبق ونحوه، بحيث يك�سف 

عما ذكرنا من �أن �ل�سحابة ك�سائر �لنا�ش فيهم �ل�سال�ح و�لطال�ح و�لمحق و�لمبطل، و�أن 

نظرتهم �إلى �أنف�سهم ومو�قفهم و�أعمالهم وتعاملهم فيما بينهم ل يخرج عن ذلك. 

نظرة التابعين ومن بعدهم لل�شحابة ومواقفهم منهم

وقد بقيت هذه �لنظرة لهم فيمن بعدهم من �لم�سلمين، بعد ظهور �لخاف و�ل�سقاق 

بينه��م. وو�سوح ذل��ك يغني عن �لكام فيه، ل��ول تمادي بع�ش �لنا�ش ف��ي �لغفلة �أو 

�لتغافل.

ولذ� كان من �لمعروف تاريخياً �أن كثير�ً من �لنا�ش في عهد �لأمويين كانو� يمتحنون 
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م��ن قب��ل �ل�سلطة في �أمر عثمان، بل وحتى في �أمر �أبي بكر وعمر �أي�ساً، لتثبيت �لحجة 

عليه��م من �أج��ل �لتنكيل بهم. كما �أن كثير�ً من �لنا�ش كان��و� يتبجحون ببغ�ش �لإمام 

�أمير �لموؤمنين علي و�أهل بيته )�سلو�ت �هلل عليهم( وبغ�ش �سيعته من �ل�سحابة وغيرهم، 

ومنا�سبتهم �لعد�ء. حيث ي�سهد ذلك بعدم ت�سالم �لم�سلمين � على �ختاف مذ�هبهم 

� عل��ى عد�لة �ل�سحابة ككل، و�إحاطتهم بهالة �لتعظيم و�لتقدي�ش،بل هناك فئات كبيرة 

تطعن بجماعة من �ل�سحابة تمثل �تجاهات معينة لتوؤمن بها.

كم��ا �أن موقف �ل�سيعة � من �لإمامية و�لزيدي��ة وغيرهم � و�لخو�رج � على �ختاف 

فرقه��م � و�لمعتزلة من �ل�سحابة م�سجل مع��روف. حتى حكي عن �لنظام �أنه طعن في 

.
)((

، بل في �أكثرهم
)1(

�أعام �ل�سحابة

وكذل��ك موقف �لنو��سب و�لمنحرفين عن �أهل �لبيت )�سلو�ت �هلل عليهم( وعمن 

لزم جانبهم من �ل�سحابة، مع �أن للنو��سب و�لمنحرفين �لمذكورين ن�سبة لي�ستهان بها 

في علماء �لجمهور ورو�ة �أحاديثهم وذوي �ل�ساأن و�لمقام عندهم.

ويح�سن بنا ذكر بع�ش �ل�سو�هد �لم�سجلة على ذلك..

1 � فقد �سبق حديث كلثوم بن جبر عن �أبي �لغادية.

.
)3(

) � وقول �أبي �إ�سحاق �ل�سبيعي عن معاوية �أنه كان غّد�ر�ً

3 � وق��ول عب��د �لرحم��ن بن �سريك عن خطب��ة معاوية في �لنخيل��ة: »هذ� و�هلل هو 

.
)((

�لتهتك«

) � وحديث �لح�سن �لب�سري عن طلحة و�لزبير.

) � وقال �لح�سن �أي�ساً: »�أربع خ�سال كن في معاوية لو لم يكن فيه منهن �إل و�حدة 

لكان��ت موبقة: �نتز�وؤه على ه��ذه �لأمة بال�سفهاء حتى �بتزها �أمره��ا بغير م�سورة منهم، 

وفيه��م بقايا �ل�سحاب��ة وذو �لف�سيلة. و��ستخافه �بنه بعده �سكي��ر�ً خمير�ً يلب�ش �لحرير 

))) الفرق بين الفرق: 62)/ الملل والنحل ): 72 الباب الأول الف�شل الأول في الحديث عن الفرقة النظامية في الم�شاألة الحادية ع�شر.

)2) الفرق بين الفرق: 304.

)3) �شرح نهج البالغة 6) �س 46 .

)4) �شرح نهج البالغة 6) �س 46 الن�شائح الكافية: 94) .
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وي�س��رب بالطنابير. و�دع��اوؤه زياد�ً، وقد قال ر�س��ول �هللP: �لول��د للفر��ش، وللعاهر 

.
)1(

�لحجر. وقتله حجر�ً. ويًا له من حجر.مرتين«

) � وه��ذ� ع��روة بن �لزبير من �أو�ئل �لتابعين يقول ع��ن نف�سه: »�إن ح�سان بن ثابت 

كان ممن كثر على عائ�سة ف�سببته، فقالت: يا �بن �أختي دعه، فاإنه كان ينافح عن ر�سول 

.
)((

»Pهلل�

7 � وقال �أبو جعفر �ل�سكافي: »وقد تظاهرت �لرو�ية عن عروة بن �لزبير �أنه كان ياأخذه 

�لرمع عن��د ذكر علي Q، في�سبه، وي�سرب باإحدى يديه على �لأخرى ، ويقول: وما 

.
)3(

يغني �أنه لم يخالف �إلى ما نهي عنه، وقد �أر�ق من دماء �لم�سلمين ما �أر�ق!«

وروى عا�س��م بن �أبي عامر �لبجلي عن يحيى ب��ن عروة قال: »كان �أبي �إذ� ذكر علياً 

ن��ال منه، وقال لي مرة: يابن��ي  و�هلل ما �أحجم �لنا�ش عنه �إّل طلباً للدنيا ، لقد بعث �إليه 

�أ�سامة بن زيد �أن �أبعث �إلي بعطائي ، فو�هلل �إنك لتعلم �أنك لو كنت في فم ��سد لدخلت 

معك.

فكتب �إليه: �إن هذ� �لمال لمن جاهد عليه، و لكن لي ماًل بالمدينة، فاأ�سب منه ما 

�سئت.

ق��ال يحيى: فكن��ت �أعجب من و�سف��ه �إياه بما و�سف��ه به، ومن عيبه ل��ه و�نحر�فه 

.
)((

عنه«

8 � �أم��ا �أبو بردة بن �أبي مو�سى �لأ�سعري فبغ�س��ه لأمير �لموؤمنين �سلو�ت �هلل ومن 

و�له م��ن �ل�سحابة م�سهور، حتى روي عن عبد �لرحم��ن بن جندب �أنه قال: »قال �أبو 

بردة لزياد �أ�سهد �أن حجر بن عدي قد كفر باهلل كفرة �أ�سلع«. 

قال عبد �لرحمن: »�نما عنى بذلك ن�سبة �لكفر �إلى علي بن �أبي طالب عليه �ل�سام، 

))) تاريخ الطبري 3: 232 في )ت�شمية من نجا منهم )اأ�شحاب حجر( (/ وقد ذكره مخت�شرًا ابن كثير في البداية والنهاية 8: 30) في ترجمة 

معاوية وما ورد في ف�شائله ومناقبه.

)2) �شحي���ح م�شل���م 4: 933) كتاب ف�شائل ال�شحابةM: باب ف�شائل ح�شان بن ثابتL، واللفظ له/ �شحيح البخاري 4: 523) كتاب 

المغازي:ب���اب حديث الإفك/ 5: 2278 كت���اب الأدب: باب هجاء الم�شركين/ الم�شتدرك على ال�شحيحين  3: 555 في ذكر مناقب ح�شان 

ابن ثابت/ الأدب المفرد للبخاري: 299 ذكره في باب )من ال�شعر حكمة(.

)3) �شرح نهج البالغة 4: 69، 02) ، 299.

)4) �شرح نهج البالغة 4: 69، 02) ، 299.
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 .
)1(

لأنه كان �أ�سلع«

وق��د دخ��ل �أبو �لغادية قاتل عمار بن يا�سر على �أبي ب��ردة فاأجل�سه �إلى جنبه، وقال: 

.
)((

مرحباً باأخي

بل قال �بن عيا�ش �لمنتوف: »ر�أيت �أبا بردة قال لأبي �لعادية �لجهني قاتل عمار بن 

يا�سر: �أ �أنت قتلت عمار بن يا�سر؟ قال: نعم. قال: ناولني يدك، فقبلها، وقال: لتم�سك 

.
)3(

�لنار �أبد�ً«

� كان 
)((

9 � وقد ذكرو� �أن حريز بن عثمان � �لذي وثقه جماعة منهم �أحمد بن حنبل

يبغ���ش �لإمام علي��اً )�سلو�ت �هلل عليه(، ويروي �لمطاعن علي��ه، ويكثر من �سبه ولعنه، 

 .
)((

ويقول: »هو �لقاطع روؤو�ش �آبائي و�أجد�دي«

10 � كم��ا ذك��رو� �أن يحيى بن عبد �لحميد كان يقول: »م��ات معاوية على غير ملة 

.
)((

�لإ�سام«

11� وف��ي حديث عفيف بن زهير� وكان قد �سهد مقتل �لح�سين �سلو�ت �هلل عليه � 

ق��ال: »وخرج يزيد بن معقل... فق��ال: يابرير بن ح�سير كيف ترى �سنع �هلل بك؟ قال: 

�سن��ع �هلل � و�هلل � بي خير�، و�سنع �هلل بك �سر�. قال كذبت، وقبل �ليوم ما كنت كذ�باً. 

ه��ل تذكر و�أنا �أما�سيك ف��ي بني لوذ�ن، و�أنت تقول: �إن عثمان بن عفان كان على نف�سه 

م�سرف��اً، و�إن معاوية بن �أبي �سفي��ان �سال م�سل، و�أن �إمام �له��دى و�لحق علي بن �أبي 

طالب؟ فقال له برير: �أ�سهد �أن هذ� ر�أي وقولي، فقال له يزيد بن معقل: فاإني �أ�سهد �أنك 

من �ل�سالين. فقال له: برير بن ح�سير: هل لك؟ فاأباهلك، ولندع �هلل �أن يلعن �لكاذب، 

و�أن يقت��ل �لمبطل، ثم �خرج فاأبارزك. قال: فخرجا فرفع��ا �أيديهما �إلى �هلل يدعو�نه �أن 

)2( �شرح نهج البالغة 4: 69، 02) ، 299.

)2) تهذي���ب الكم���ال 33 ����س: 44) في ترجمة اأبي بكر ب���ن اأبي مو�شى الأ�شعري / تهذي���ب التهذيب 2): 42 في ترجمة اأب���ي بكر بن اأبي مو�شى 

الأ�شعري / الن�شائح الكافية: 245.

)3) �شرح نهج البالغة 4: 99 / الن�شائح الكافية: 45.

)4) تهذيب التهذيب 2: 208 في ترجمة حريز بن عثمان بن جبر.

)5) تهذيب التهذيب 2: 209 في ترجمة حريز بن عثمان بن جبر/ المجروحين ): 268 في ترجمة حريز بن عثمان.

)6) تاري���خ بغ���داد 4): 76) ف���ي ترجمة يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن، وو�شفه ب�)الإمام الكبي���ر الثقة �شاحب الم�شند الكبير(/ �شير 

اأعالم النبالء 0): 533 في ترجمة يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن.
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يلع��ن �لكاذب، و�أن يقتل �لمح��ق �لمبطل، ثم برز كل و�حد منهم��ا ل�ساحبه، فاختلفا 

ب�سربتين، ف�سرب يزيد بن معقل برير بن ح�سير �سربة خفيفة لم ت�سره �سيئاً. و�سربه برير 

ب��ن ح�سير �سربة قدت �لمغفى، وبلغت �لدم��اغ، فخر كاأنما هوى من حالق، و�إن �سيف 

ب��ن ح�سير لثابت ف��ي ر�أ�سه، فكاأني �أنظ��ر �إليه وهو ين�سن�سه من ر�أ�س��ه...  قال:فذهب 

كع��ب بن جاب��ر بن عمرو �لأزدي ليحمل عليه، فقلت له: �إن هذ� برير بن ح�سير �لقارئ 

�لذي كان يقرئن��ا �لقر�آن في �لم�سجد!، فحمل عليه بالرمح حتى و�سعه في ظهره... ثم 

�أقب��ل عليه ي�سربة ب�سيفه حتى قتله... فلما رجع كعب بن جاب��ر قالت له �مر�أته �أو �أخته 

�لنو�ر بنت جابر: �أعنت على �بن فاطمة، وقتلت �سيد �لقر�ء. لقد �أتيت �سيئاً عظيماً من 

)1(

�لأمر...«.

)1� وف��ي حديث يحيى بن هاني بن ع��روة �أن نافع بن هال كان يقاتل يومئذ، وهو 

يق��ول: »�أن��ا �لجملي �أن��ا على دين علي« ق��ال: »فخرج �إليه رجل يق��ال له: مز�حم بن 

حري��ث. فق��ال �أنا على دين عثمان. فق��ال له: �أنت على دين �ل�سيط��ان ثم حمل عليه 

)((

فقتله... «

13 � وه��ذ� عبد �ل��رز�ق �ل�سنعاني مع وثاقته ورفعة مقامه ف��ي �أهل �لحديث، حتى 

، مع كل 
)3(

ق��ال يحي��ى بن معين: »لو �رتد عبد �ل��رز�ق عن �لإ�سام ما تركن��ا حديثه«

ذل��ك فق��د ذكرو� �أنه حدث بحديث مالك بن  �أو�ش ب��ن �لحدثان في ق�سية تنازع �أمير 

�لموؤمنين علي )�سلو�ت �هلل عليه( و�لعبا�ش بن عبد�لمطلب عند عمر في مير�ث ر�سول 

�هللP، وبق��ول عمر للعبا�ش: »فجئت �أنت تطل��ب مير�ثك من �بن �أخيك، وجاء هذ� 

يطلب مير�ث �مر�أته...«. 

 يقول: تطلب �أنت مير�ثك من �بن �أخيك، 
)((

ثم قال عبد �لرز�ق: »�نظرو� �إلى �لأنوك

))) تاريخ الطبري 4: 329 في اأحداث �شنة )6 عند ذكر مقتل الح�شين)ع(.

)2) تاريخ الطبري 4: )33 في اأحداث )6 عند ذكر مقتل  الح�شين )ع(.

)3) �شير اأعالم النبالء 9: 573 في ترجمة عبدالرزاق بن همام/ ميزان العتدال  4: 344 في ترجمة عبدالرزاق بن همام/ الكامل في �شعفاء 

الرجال 5: ))3 في ترجمة عبد الرزاق بن همام/ معرفة علوم الحديث: 39) ذكر النوع الثاني والثالثين...

)4) ق���ال ف���ي ل�شان العرب: »النوك بال�شم: الحم���ق../ والأنوك الأحمق../ قال الأ�شمعي: الأنوك العاجز الجاه���ل../ وقال الأ�شمعي: الأنوك 

الغبي في كالمه«.
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.
)1(

»Pويطلب هذ� مير�ث زوجته من �أبيها.ل يقول: ر�سول �هلل

وقال �لذهبي: »وثقه غير و�حد. وحديثه مخرج في �ل�سحاح، وله ما ينفرد به. ونقمو� 

.
)((

عليه �لت�سيع وما كان يغلو فيه. بل كان يحب علياLً ويبغ�ش من قاتله...«

)1 �  ولم��ا ذك��ر معاوية في مجل�ش عبد �لرز�ق ق��ال: »ل تقذرو� مجل�سنا بذكر ولد 

.
)3(

�أبي �سفيان«

)1 � وموق��ف م��ن كان مع �أمير �لموؤمني��ن )�سلو�ت �هلل عليه( وم��ن عرف باأنه من 

�سيعت��ه � من �لتابعين ومن بعدهم � من عثمان وطلح��ة و�لزبير ومعاوية، ومن معهم من 

�ل�سحابة، معروف.

وكذلك موقف من كان مع معاوية ومن هو على نهجه � من �لتابعين ومن بعدهم � من 

�أمير �لموؤمنينQ ومن عرف ب�سدة �لعاقة معه، كعمار بن يا�سر وغيره.

)1  �  وروي �أن مال��ك ب��ن �أن�ش �ساحب �لمذهب كان يذك��ر عثمان وعلياً وطلحة 

.
)((

و�لزبير فيقول: »و�هلل ما �قتتلو� �إل على �لثريد �لأعفر«

.
)((

17 � وكان �ل�سدي ي�ستم �أبا بكر وعمر

18  � وع��ن �سال�ح جزرة قال: »كان عباد ي�ستم عثمانL، و�سمعته يقول: �هلل 

.
)((

�أعدل من �أن يدخل طلحة و�لزبير �لجنة، قاتا علياً بعد �أن بايعاه«

19 � وعن �سد�د �أبي عمار قال: »دخلت على و�ثلة وعنده قوم، فذكرو� علياً ف�ستموه 

))) �شير اأعالم النبالء 9: 572 في ترجمة عبد الرزاق بن همام، واللفظ له/ ال�شعفاء للعقيلي 3: 0)) في ترجمة عبدالرزاق بن همام/ ميزان 

العتدال 4: 344 في ترجمة عبدالرزاق بن همام.

)2) تذكرة الحفاظ ): 364 في ترجمة عبدالرزاق بن همام.

)3) �شير اأعالم النبالء 9: 570 في ترجمة عبدالرزاق بن همام/ ال�شعفاء للعقيلي 3: 09) في ترجمة عبدالرزاق بن همام/ معجم البلدان 3: 

429/ ميزان العتدال 4: 343 في ترجمة عبدالرزاق بن همام.

)4) العقد الفريد 2: 235 كتاب الياقوتة في العلم والأدب:باب من اأخبار العلماء والأدباء.

)5) اأح���وال الرج���ال: 54 في ترجمة محمد بن ال�شائب الكلبي/ ال�شعفاء للعقيل���ي ): 87 في ترجمة اإ�شماعيل بن عبد الرحمن ال�شدي/ معرفة 

علوم الحديث: 37) في ذكر النوع الثاني والثالثين من علوم الحديث: في معرفة مذاهب المحدثين.

)6) �شي���ر اأع���الم النبالء )): 537 ف���ي ترجمة عباد بن يعقوب الرواجني، واللفظ له، 4): 29 في ترجمة �شال�ح بن محمد بن عمرو بن حبيب/ 

تهذي���ب التهذي���ب 5: 95 في ترجمة عباد ب���ن اأبي يزيد/ تهذيب الكمال 4): 78) في ترجمة عباد بن اأبي يزيد/ ميزان العتدال 4: 44 في 

ترجمة عباد بن يعقوب.
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.
)1(

ف�ستمته معهم«

.
)((

0) �  ويون�ش بن خباب �لأ�سدي �لذي وثقه �بن معين وغيره كان ي�ستم عثمان

.
)3(

1) � و�أبو �لح�سن �أحمد بن علي �لغزنوي كان ينال من �ل�سحابة

.
)((

، وز�د بع�سهم �أنه كان يكفره
)((

)) � و�أبو ��سر�ئيل �لمائي كان ي�ستم عثمان

3)  � وكان �أزهر �لحر�ني و�أ�سد بن ود�عة � �لذي وثقه �لن�سائي وغيره � ي�سبان �لإمام 

.Q
)((

علياً

)) � وكان �أب��و �سليمان تليد بن �سليمان �لمحارب��ي �لكوفي ي�ستم عثمان. وذكر �أبو 

.
)8(

. وذكر �بن حبان �أنه ي�ستم �ل�سحابة
)7(

د�ود �أنه ي�ستم �أبا بكر وعمر

.
)9(

)) � كما كان �أبو عثمان �لب�سري عمرو بن عبيد بن باب ي�ستم �ل�سحابة

)) � وذك��ر �بن حبان �أن �لحكم بن ظهي��ر �لفز�ري بن �أبي ليلى �لكوفي كان ي�ستم 

 .
)10(

�ل�سحابة

.Q
)11(

7) � وكان ربيعة بن يزيد �ل�سلمي من �لنو��سب ي�ستم �لإمام علياً

8) � وهذ� جعفر بن �سليمان �لذي وثقه �بن حبان قيل له: »بلغنا �أنك ت�ستم �أبا بكر 

وعم��ر، فقال: �أما �ل�ستم ف��ا، ولكن بغ�ساً يا لك من بغ�ش«. وق��ال �لأزدي: »كان فيه 

 /Qف�شائل ال�شحابة 2: 578 في ف�شائل علي /Lم�شن���ف اب���ن اأبي �شيبة 6: 370 كتاب الف�شائل: في ف�شائل علي بن اأبي طالب (((

مجمع الزوائد 9: 67) كتاب المناقب: باب في ف�شل اأهل البيتM لكن لي�س فيه: )ف�شتمته معهم(.

)2) تهذيب التهذيب )): 385 في ترجمة يون�س بن خباب.

)3) ل�شان الميزان ): 232 في ترجمة اأحمد بن علي الغزنوي/ ميزان العتدال ): 265 في ترجمة اأحمد بن علي الغزنوي/ المغني في ال�شعفاء: 

49 في ترجمة اأحمد بن علي الغزنوي.

)4) تهذيب الكمال 3: 79 في ترجمة اإ�شماعيل بن خليفة العب�شي/ ال�شعفاء للعقيلي ): 76 في اإ�شماعيل بن اأبي اإ�شحاق اأبو اإ�شرائيل/ ال�شعفاء 

والمتروكين ): 6)) في ترجمة اإ�شماعيل بن اأبي اإ�شحاق.

)5) ال�شعف���اء للعقيل���ي ): 76 ف���ي ترجمة اإ�شماعيل ب���ن اأبي اإ�شحاق اأبو اإ�شرائي���ل/ ال�شعفاء والمتروكين ): 6)) في ترجم���ة اإ�شماعيل بن اأبي 

اإ�شحاق.

)6) ل�شان الميزان ): 385 في ترجمة اأ�شد بن وداعة/ ال�شعفاء للعقيلي ): 26 في ترجمة اأ�شد بن وداعة.

)7) تهذي���ب التهذي���ب ): 447 في ترجمة تليد بن �شلمان المحاربي/ الك�شف الحثيث للحلبي: 80 في ترجمة تليد بن �شلمان المحاربي/ تهذيب 

الكمال 4: 322 في ترجمة تليد بن �شلمان المحاربي/ تاريخ بغداد 7: 37) في ترجمة تليد بن �شلمان المحاربي.

)8) تهذيب التهذيب ): 447 في ترجمة تليد بن �شلمان المحاربي.

)9) تهذيب التهذيب 8: 64 في ترجمته/ ال�شعفاء والمتروكين لبن الجوزي ): 229 في ترجمته.

)0)) تهذيب التهذيب 2: 368 في ترجمته.

)))) الإ�شابة 2: 477 في ترجمته/ ال�شتيعاب ): 498 في ترجمة ربيعة بن عمر الجر�شي.
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تحامل على بع�ش �ل�سلف، وكان ل يكذب في �لحديث، ويوؤخذ عنه �لزهد و�لرقائق«. 

.
)1(

وقال �لدوري: »كان جعفر �إذ� ذكر معاوية �ستمه، و�إذ� ذكر  علياً قعد يبكي«

9) � وه��ذ� �سالم بن �أب��ي حف�سة قال له عمر بن ذر: »�أنت قتل��ت عثمان؟« فاأنكر. 

ق��ال: »نعم �أنت تر�سى بقتل��ه«. وهو �لذي يقول: »لبيك لبيك قاتل نعثل. لبيك لبيك 

مهل��ك بني �أمية«. وعن خلف بن حو�س��ب �أن �سالماً كان من روؤو�ش من ينق�ش �أبا بكر 

.
)((

وعمر

30� ويق��ول �بن حجر عن ��سفنديار بن �لموفق: »...روى عنه �لدبيثي و�بن �لنجار. 

وق��ال: برع ف��ي �لأدب. وتفق��ه لل�سافع��ي. وكان يت�سي��ع. وكان متو��سعاً عاب��د�ً كثير 

�لتاوة. 

وق��ال �بن �لجوزي: حكى عنه بع���ش عدول بغد�د �أنه ح�س��ر مجل�سه بالكوفة، 

فق��ال: لما ق��ال �لنبيP: من كنت موله فعلي موله، تغي��ر وجه �أبي بكر وعمر، 

يئَْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا}. فهذ� غلّو منه في �سيعيته. وذكره  ْوُه ُزْلَفًة �صِ
َ
ا َراأ فنزلت: {َفَلمَّ

 .
)3(

�بن بابويه فقال: كان فقيهاً ديناً �سالحاً، لقبه �سائن �لدين«

31 � وه��ذ� �بن تيمي��ة � �لذي ر�سي باإمامته �أمة من �لنا���ش � كثير�ً ما يوؤدي كامه 

�إل��ى تنقي�ش �لإمام �أمير �لموؤمنين علي )�سلو�ت �هلل عليه( كما ياأتي عن �بن حجر في 

جو�ب �ل�سوؤ�ل �لثامن.

)3 � ولم��ا �نت�سر جي�ش �لدعوة �لعبا�سية، ودخل �لكوفة، وبويع �أبو �لعبا�ش �ل�سفاح، 

تكل��م د�ود بن علي بن عب��د �هلل بن �لعبا�ش � وهو على �لمنب��ر �أ�سفل من �أبي �لعبا�ش 

�ل�سف��اح بثاث درجات � فحمد �هلل و�أثنى عليه، و�سلى على �لنبيP، ثم قال: »�أيها 

�لنا���ش �إنه و�هلل م��ا كان بينكم وبين ر�سول �هللP خليفة �إل علي بن �أبي طالب، و�أمير 

))) تهذيب التهذيب 2: 82 في ترجمته.

)2) تهذيب التهذيب 3: 374 في ترجمته/ تهذيب الكمال 0): 36) في ترجمته/ ال�شعفاء للعقيلي 2: 53) في ترجمته.

)3) ل�شان الميزان ): 387 في ترجمته.
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.
)1(

�لموؤمنين هذ� �لذي خلفي«

33 � وخطب �أبو م�سلم �لخر��ساني في �ل�سنة �لتي حج فيها في خافة �ل�سفاح خطبة 

طويل��ة، ومنه��ا قوله: »ثم جعل �لح��ق بعد محمدQ في �أهل بيت��ه، ف�سبر من �سبر 

منه��م بعد وفاة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه على �لاو�ء و�ل�سدة، و�أغ�سى على �ل�ستبد�د 

و�لإثرة... وزعمو� �أن غير �آل محمد �أولى بالأمر منهم، فِلَم وِبَم �أيها �لنا�ش! �ألكم �لف�سل 

بال�سحابة دون ذوي �لقر�بة، �ل�سركاء في �لن�سب، و�لورثة في �ل�سلب،  مع �سربهم على 

�لدي��ن جاهلكم، و�إطعامهم في �لجدب جائعكم! و�هلل م��ا �خترتم من حيث �ختار �هلل 

لنف�س��ه �ساعة قط، وما زلتم بعد نبيه تختارون تيمياً مرة، وعدوياً مرة، و�أموياً مرة، و�أ�سدياً 

م��رة، و�سفيانياً مرة، ومرو�نياً م��رة حتى جاءكم من ل تعرفون ��سم��ه ول بيته، ي�سربكم 

ب�سيفه، فاأعطيتموها عنوة و�أنتم �ساغرون . 

 أال إن آل حممد أئمة اهلدى، ومنار س�بيل التقى القادة الذادة الس�ادة، بنو عم 
رس�ول اهلل، ومنزل جربيل بالتنزيل، كم قصم اهلل هبم من جبار طاغ، وفاس�ق باغ، 

شيد اهلل هبم اهلدى، وجال هبم العمى، مل يسمع بمثل العباس...«)))
)3 � ولم��ا �أمر �لماأمون وه��و في طريق �ل�سام، فنودي بتحليل �لمتعة، دخل عليه �أبو 

�لعين��اء ومحمد بن من�سور، وه��و ي�ستاك، ويقول وهو مغتاظ: »متعت��ان كانتا على عهد 

ر�سول �هللP وعلى عهد �أبي بكر و�أنا �أنهى عنهما! ومن �أنت يا �أحول حتى تنهى عما 

.
)3(

فعله �لنبيP و�أبو بكر؟!«

)3 � ودخل �لمهدي بن �لمن�سور �لعبا�سي على �أبي عون عبد �لملك بن يزيد عائد�ً 

له في مر�سه، فاأعجبه ما ر�آه منه و�سمعه. 

ق��ال �أبو جعفر �لطبري: »وق��ال: �أو�سني بحاجتك، و�سلني م��ا �أردت، و�حتكم في 

))) تاريخ الطبري 4: 350 في )ذكر بقية الخبر عما كان من الأحداث في �شنة اثنين وثالثين ومائة: تمام الخبر عن �شبب البيعة لأبي العبا�س 

عبداهلل بن محمد بن علي...(، واللفظ له/ عيون الأخبار 2: 252، كتاب العلم والبيان، الخطب/مروج الذهب 3: 248 � 249، ذكر الدولة 

العبا�شية ولمع من اأخبار مروان ومقتله وجوامع من اأخباره و�شيره ، قول الراوندية في الخالفة.

)2) �شرح نهج البالغة 7: )6).

)3) تاري���خ بغ���داد 4: 99) في ترجمة يحيى بن اأكثم/ طبقات الحنابل���ة ): 3)4 في ترجمة يحيى بن اأكثم/ تهذيب الكمال )3: 4)2 في ترجمة 

يحيى بن اأكثم/ تاريخ دم�شق 64: )7 في ترجمة يحيى بن اأكثم.
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حياتك ومماتك... ف�سكر �أبو عون ودعا، وقال: يا �أمير �لموؤمنين حاجتي �أن تر�سى عن 

عب��د �هلل بن �أبي عون، وتدعو به، فقد طال����ت موجدتك عليه. قال: فقال: يا �أبا عون: 

�إن��ه على غير �لطريق، وعلى خاف ر�أينا ور�أيك، �إن��ه يقع في �ل�سيخين �أبي بكر وعمر، 

ي�سيء  �لقول فيهما. 

ق��ال: فقال �أبو عون: هو و�هلل يا �أمير �لموؤمنين على �لأمر �لذي خرجنا عليه، ودعونا 

... �إلى غير ذلك مما 
)1(

�إلي��ه. فاإن كان قد ب��د� لكم فمرونا بما �أحببتم، حتى نطيعك��م«

ي�سيق �لمقام عن ��ستق�سائه.

موقف الكتاب المجيد من ال�شحابة عمومًا

و�لموق��ف �لمذكور ه��و �لمنا�سب لموقف �لكت��اب �لمجيد من �ل�سحاب��ة، فاإنه لم 

يقطع لهم بال�سامة و�لنجاة، بل ول بالعد�لة، ف�سًا عن �لتقدي�ش، بل نبههم، ووعظهم، 

وحذره��م، وعت��ب عليهم، و�أّنبهم، ف��ي منا�سبات كثيرة، ومو��سع م��ن �لقر�آن �ل�سريف 

يجدها �لناظر فيه.

ن تَْخ�َصـــَع ُقُلوبُُهْم ِلِذْكـــِر اهلِل َوَما نََزَل ِمَن اْلَحقِّ 
َ
ِن ِللَِّذيَن اآَمنُوا اأ

ْ
لَْم يَاأ

َ
ق��ال عز من قائل: {اأ

ْنُهْم  َمُد َفَق�َصـــْت ُقُلوبُُهـــْم َوَكِثيٌر مِّ
َ
وتُـــوا اْلِكتَاَب ِمن َقْبـــُل َفَطاَل َعَلْيِهُم االأ

ُ
َوال يَُكونُـــوا َكالَِّذيَن اأ

.
)((

ُقوَن} َفا�صِ

ا  َكاَة َفَلمَّ ـــاَلَة َواآتُوْا الزَّ ِقيُموْا ال�صَّ
َ
ْيِديَُكْم َواأ

َ
وْا اأ لَْم تََر اإِلَـــى الَِّذيَن ِقيَل لَُهْم ُكفُّ

َ
وق��ال تعالى: {اأ

�َصدَّ َخ�ْصيًَة َوَقالُوْا َربَّنَا ِلَم َكتَْبَت 
َ
ْو اأ

َ
ْنُهْم يَْخ�َصـــْوَن النَّا�َس َكَخ�ْصيَِة اهلِل اأ ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقتَاُل اإَِذا َفِريٌق مِّ

ْنيَا َقِليٌل َواالآِخَرُة َخْيٌر لَِّمِن اتََّقى َواَل تُْظَلُموَن  َجٍل َقِريٍب ُقْل َمتَاُع الدَّ
َ
ْرتَنَا اإِلَى اأ خَّ

َ
َعَلْينَا اْلِقتَاَل لَْوال اأ

.
)3(

َفِتياًل}

نتُْم 
َ
ْيتُُمـــوُه َواأ

َ
ن تَْلَقْوُه َفَقـــْد َراأ

َ
وق��ال �سبحان��ه: {َولََقـــْد ُكنتُْم تََمنَّـــْوَن اْلَمْوَت ِمـــن َقْبـــِل اأ

))) تاري���خ الطب���ري 4: 589 � 590 في ذكر بع�س �شير المهدي واأخباره، واللفظ له/ تاريخ دم�شق 37: 80)�)8) في ترجمة عبد الملك بن يزيد 

اأبو عون الأزدي.

)2) �شورة الحديد الآية: 6).

)3) �شورة الن�شاء الآية: 77.
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.
)1(

تَنُظُروَن}

ن 
َ

َمنُـــوا ِلَم تَُقولُوَن َما ال  تَْفَعُلوَن * َكبُـــَر َمْقتًا ِعنَد اهلِل اأ
َ

يَُّها الَِّذيَن اآ
َ
وق��ال ج��ل �ساأنه: {يَا اأ

.
)((

تَُقولُوا َما ال تَْفَعُلوَن}

بل �سدد �لنكير على ما وقع من بع�سهم في كثير من �لمو�رد. 

َطْعنَا ثُمَّ يَتََولَّى َفِريٌق مِّْنُهم مِّن بَْعِد َذِلَك َوَما 
َ
�ُصـــوِل َواأ قال تعالى: {َويَُقولُوَن اآَمنَّا ِباهلِل َوِبالرَّ

ـــوَن * َواإِن  ْعِر�صُ ِمِنيَن * َواإَِذا ُدُعوا اإِلَى اهلِل َوَر�ُصـــوِلِه ِليَْحُكَم بَْينَُهْم اإَِذا َفِريٌق مِّْنُهم مُّ ْولَِئَك ِباْلُموؤْ
ُ
اأ

ن يَِحيَف اهللُ َعَلْيِهْم 
َ
ْم يََخاُفوَن اأ

َ
ِم اْرتَابُوا اأ

َ
َر�ٌس اأ ِفي ُقُلوِبِهم مَّ

َ
تُوا اإِلَْيِه ُمْذِعِنيَن* اأ

ْ
يَُكن لَُّهُم اْلَحقُّ يَاأ

لَى اهلِل َوَر�ُصـــوِلِه ِليَْحُكَم  َذا ُدُعوا اإِ نََّما َكاَن َقْوَل اْلُموؤِْمِنيَن اإِ اِلُموَن * اإِ ْولَِئَك ُهُم الظَّ
ُ
َوَر�ُصـــولُُه بَْل اأ

.
)3(

ْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن}
ُ
َطْعنَا َواأ

َ
ن يَُقولُوا �َصِمْعنَا َواأ

َ
بَْينَُهْم اأ

وق��د �سرح في كثير م��ن �لآيات بخروج بع�سهم ع�ن مقت�سى �لإيم�ان،  قال عز من 

ْوِليَاء بَْع�ٍس َوَمن يَتََولَُّهم 
َ
ُهم اأ ْوِليَاء بَْع�صُ

َ
اَرى اأ يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا اَل تَتَِّخُذوْا اْليَُهوَد َوالنَّ�صَ

َ
قائل: {يَا اأ

َر�ٌس يُ�َصاِرُعوَن ِفيِهْم  اِلِميَن * َفتََرى الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مَّ  اَل يَْهِدي اْلَقْوم الظَّ
َ
مِّنُكْم َفاإِنَُّه ِمْنُهْم اإِنَّ اهلل

وْا  �َصرُّ
َ
ِبُحوْا َعَلى َما اأ ْمٍرمِّْن ِعنِدِه َفيُ�صْ

َ
ْو اأ

َ
ِتَي ِباْلَفْتِح اأ

ْ
ن يَاأ

َ
يبَنَا َداآِئَرٌة َفَع�َصى اهللُ اأ ن تُ�صِ

َ
يَُقولُوَن نَْخ�َصى اأ

نَُّهْم لََمَعُكْم  ْيَماِنِهْم اإِ
َ
ْق�َصـــُموْا ِباهلِل َجْهَد اأ

َ
َهـوؤُالء الَِّذيَن اأ

َ
ـــِهْم نَاِدِميَن * َويَُقوُل الَِّذيَن اآَمنُوْا اأ ْنُف�صِ

َ
ِفي اأ

.
)((

ِريَن} بَُحوْا َخا�صِ �صْ
َ
ْعَمالُُهْم َفاأ

َ
َحِبَطْت اأ

وكم��ا في �سورة �لتوبة �لتي تميزت بال��ذم للمنافقين، وذكر مو�قفهم �لم�سينة، حتى 

.
)((

�سميت بالفا�سحة

وكذلك �سورة �آل عم��ر�ن عند �لتعر�ش لمو�قفهم و�أقو�لهم في غزوة �أحد. و�إذ� كان 

ق��د �سرح فيها بالعفو عن فر�رهم، فقد ن�ش فيها على �أن منهم من يريد �لدنيا، و�أن منهم 

�لمنافقين �لذين يظنون باهلل ظن �لجاهلية.

))) �شورة اآل عمران الآية: 43).

)2) �شورة ال�شف الآية: 2، 3.

)3) �شورة النور الآية: 47 � )5.

)4) �شورة المائدة الآية: )5 � 53 .

)5) �شحيح البخاري 4: 852) كتاب التف�شير: باب تف�شير �شورة الح�شر/ �شحيح م�شلم 4: 2322 كتاب التف�شير: باب في �شورة براءة والأنفال 

والح�ش���ر/ �شن���ن �شعيد بن من�شور 5: 232 باب تف�شير �ش���ورة التوبة/ تف�شير ابن كثير 2: 368 في اآخر الآية )64( من �شورة التوبة ]يحذر 

المنافق���ون اأن تنزل...[/ تف�شير الطبري 0): )7) ف���ي اآخر الآية )64( من �شورة التوبة ]يحذر المنافقون اأن تنزل...[/ تف�شير القرطبي 

8: )6 في تف�شير �شورة التوبة.
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ا تُِحبُّوَن  َراُكم مَّ
َ
ـــْيتُم مِّن بَْعِد َمـــا اأ ْمِر َوَع�صَ

َ
ـــْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم ِفي االأ قال تعالى: {َحتَّى اإَِذا َف�صِ

.
)1(

ن يُِريُد االآِخَرَة} ْنيَا َوِمنُكم مَّ ن يُِريُد الدُّ ِمنُكم مَّ

وق��د �سبق في حديث �بن م�سعود: »م��ا كنت �أرى �أن �أحد�ً من �أ�سحاب ر�سول �هلل

.
)((

P يريد �لدنيا حتى نزلت �لآية«

َمنًَة نَُّعا�ًصـــا يَْغ�َصـــى َطاآِئَفًة مِّنُكْم َوَطاآِئَفٌة َقْد 
َ
نَزَل َعَلْيُكم مِّن بَْعِد اْلَغمِّ اأ

َ
وق��ال �سبحانه: {ثُمَّ اأ

ْمَر 
َ
ْمِر ِمن �َصْيٍء ُقْل اإِنَّ االأ

َ
نُف�ُصُهْم يَُظنُّوَن ِباهلِل َغْيَراْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة يَُقولُوَن َهل لَّنَا ِمَن االأ

َ
ْتُهْم اأ َهمَّ

َ
اأ

ا ُقِتْلنَا َهاُهنَا ُقل  ْمِر �َصـــْيٌء مَّ
َ
ا اَل يُْبُدوَن لََك يَُقولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمَن االأ ـــِهم مَّ نُف�صِ

َ
ُه هلِل يُْخُفوَن ِفي اأ ُكلَّ

ـــُدوِرُكْم  ـــاِجِعِهْم َوِليَْبتَِلَي اهللُ َما ِفي �صُ لَّْو ُكنتُْم ِفي بُيُوِتُكْم لَبََرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل اإِلَى َم�صَ

.
)3(

ُدوِر} َوِليَُمح�س َما ِفي ُقُلوِبُكْم َواهللُ َعِليٌم ِبَذاِت ال�صُّ

وكذ� �لحال في �سورة �لأحز�ب �لتي ��ستعر�ست حالهم في حرب �لخندق، وذكرت 

منه��م �أق�ساماً ثاثة: �لموؤمنين �لثابتين من �أهل �لب�سائ��ر، �لذين لم يغيرو� ولم يبدلو�، 

و�لمنافقي��ن �لذي��ن يظهرون �لإ�سام، م��ن دون �أن يقرو� به بقلوبه��م، ومر�سى �لقلوب 

�لذين هم �سعاف �لإيم��ان، يتاأرجحون بين �لهدى و�لزيغ، تبعاً للقوة �لظاهرة، ويميلون 

مع كل ريح.

َدَق  ْحَزاَب َقالُوا َهَذا َما َوَعَدنَا اهللُ َوَر�ُصولُُه َو�صَ
َ
ى اْلُموؤِْمنُوَن االأ

َ
ا َراأ قال عز من قائل: {َولَمَّ

 َعَلْيِه 
َ
ـــَدُقوا َما َعاَهُدوا اهلل ِمِنيَن ِرَجاٌل �صَ ال اإِيَمانًا َوتَ�ْصـــِليًما * ِمَن اْلُموؤْ اهللُ َوَر�ُصـــولُُه َوَما َزاَدُهْم اإِ

.
)((

لُوا تَْبِدياًل} ن يَنتَِظُر َوَما بَدَّ ى نَْحبَُه َوِمْنُهم مَّ ن َق�صَ َفِمْنُهم مَّ

ـــاُر  ْب�صَ
َ
ْذ َزاَغْت االأ �ْصـــَفَل ِمنُكْم َواإِ

َ
وق��ال �سبحانه وتعالى: {اإِْذ َجاوؤُوُكم مِّن َفْوِقُكْم َوِمْن اأ

نُونَا * ُهنَاِلَك اْبتُِلَي اْلُموؤِْمنُوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزااًل �َصِديًدا *  َوبََلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحنَاِجَرَوتَُظنُّوَن ِباهلِل الظُّ

.
)((

ا َوَعَدنَا اهللُ َوَر�ُصولُُه اإال ُغُروًرا} َر�ٌس مَّ َواإِْذ يَُقوُل اْلُمنَاِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مَّ

))) �شورة اآل عمران الآية: 52).

)2) تف�شي���ر اب���ن كثير ): 4)4 في تف�شير قوله تعال���ى: ]منكم من يريد الدنيا...[ من �ش�ورة اآل عمران، في )الحديث عن معركة اأحد(، واللفظ 

ل���ه/ مجم���ع الزوائ���د 6: 327 � 328 كتاب التف�شير: في تف�شير الآية من �شورة اآل عمران/ تف�شير الطبري 4: 30) في تف�شير الآية من �شورة 

اآل عمران/ تف�شير القرطبي 4: 237 في تف�شير الآية من �شورة اآل عمران.

)3) �شورة اآل عمران الآية: 54).

)4) �شورة الأحزاب الآية: 22 � 23.

)5) �شورة الأحزاب الآية: 0)� 2).



في رحاب العقيدة / ج   1041

وحتى �س��ورة �لأنفال �لتي ��ستعر�س��ت و�قعة بدر � حيث �نت�س��ر �لم�سلمون ن�سر�ً 

فا�سًا قلب موقعهم في �ل�سر�ع � قد نبههم �هلل تعالى فيها �إلى �أن ذلك �لن�سر �إنما جاء 

، و�أن و�سع 
)1(

ِّنٍَة} معج��زة منه عزوج��ل  {ِليَْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بَيِّنٍَة َويَْحيَى َمْن َحـــيَّ َعن بَي

كثي��ر من �لم�سلمين �لنف�سي، وتق�سيرهم فيما ينبغي لهم، و�هتماماتهم بالدعة و�لر�حة 

وك�سب �لمال، ل ينا�سب �لن�سر �لذي ح�سل، لول عنايته جل �ساأنه.

ْخَرَجَك َربَُّك ِمن بَْيِتَك ِباْلَحقِّ َواإِنَّ َفِريقًا مَِّن اْلُموؤِْمِنيَن لََكاِرُهوَن* 
َ
قال عز من قائل: {َكَما اأ

نََّما يُ�َصاُقوَن اإِلَى اْلَمْوِت َوُهْم يَنُظُروَن * َواإِْذ يَِعُدُكُم اهللُ اإِْحَدى 
َ
يَُجاِدلُونََك ِفي اْلَحقِّ بَْعَدَما تَبَيََّن َكاأ

ن يُِحقَّ الَحقَّ ِبَكِلَماِتِه 
َ
ـــْوَكِة تَُكوُن لَُكْم َويُِريـــُد اهللُ اأ نَّ َغْيَر َذاِت ال�صَّ

َ
وَن اأ نََّها لَُكْم َوتََودُّ

َ
اِئَفِتْيـــِن اأ الطَّ

َويَْقَطـــَع َداِبَر اْلَكاِفِريَن* ِليُِحقَّ اْلَحقَّ َويُْبِطَل اْلبَاِطَل َولَْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن* اإِْذ  تَ�ْصـــتَِغيثُوَن َربَُّكْم 

ْلٍف مَِّن اْلَمالآِئَكِة ُمْرِدِفيَن * َوَما َجَعَلُه اهللُ اإِالَّ بُ�ْصـــَرى َوِلتَْطَمِئنَّ ِبِه 
َ
ُكم ِباأ نِّي ُمِمدُّ

َ
َفا�ْصـــتََجاَب لَُكْم اأ

.
)((

 َعِزيٌز َحِكيٌم}
َ
ُر اإِالَّ ِمْن ِعنِد اهلِل اإِنَّ اهلل ُقُلوبُُكْم َوَما النَّ�صْ

ـــْلتُْم  َراَكُهْم َكِثيراً  لََّف�صِ
َ
وق��ال �سبحانه وتعال��ى: {اإِْذ يُِريَكُهُم اهللُ ِفـــي َمنَاِمَك َقِلياًل َولَـــْو اأ

.
)3(

ُدوِر} َم اإِنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت ال�صُّ
 �َصلَّ

َ
ْمِرَولَـِكنَّ اهلل

َ
َولَتَنَاَزْعتُْم ِفي االأ

وق��د ��ستغل��و� �لرعب �لذي �ألق��اه �هلل تعالى في قل��وب �لم�سركين، فب��دًل من �أن 

يقتلوهم، ويثخنو� في �لأر�ش، كان هّم كثير منهم �لأ�سر، رغبة في �لفد�ء و�لمال، حتى 

كان �لأ�سرى �سبعين و�لقتلى �سبعين.

 
ّ
ومن طر�ئف ذلك ما كان من عبد �لرحمن بن عوف، حيث كان قد غنم �أدر�عاً، فمر

؟ فاأنا خير  لك من هذه �لأدر�ع 
َّ

باأمي��ة ب��ن خلف و�بنه علي، فقال له �أمية: هل لك ف��ي

�لت��ي معك. قال عبد �لرحمن: »قلت: نعم ها �هلل ذ�. قال: فطرحت �لأد�رع من يدي، 

و�أخ��ذت بيده ويد �بنه... فو�هلل �إن��ي لأقودهما �إذ ر�آه بال معي، وكان هو �لذي يعذب 

ب��ال بمكة على ترك �لإ�س��ام، فيخرجه �إلى رم�ساء مك��ة �إذ� حميت، في�سجعه على 

ظه��ره، ثم ياأمر بال�سخرة �لعظيمة فتو�سع على �سدره، ثم يقول: ل تز�ل هكذ� �أو تفارق 

))) �شورة الأنفال الآية: 42.

)2) �شورة الأنفال الآية: 5 �0).

)3) �شورة الأنفال الآية: 43.
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دين محمد، فيقول بال: �أحد �أحد. 

ق��ال: فلما ر�آه قال: ر�أ���ش �لكفر �أمية بن خلف، ل نج��وت �إن نجا. قال: قلت: �أي 

ب��ال، �أباأ�سيري؟ قال: ل نجوت �إن نجا. قال: قل��ت: �أت�سمع يا �بن �ل�سود�ء؟ قال: ل 

نج��وت �إن نجا. قال: ثم �سرخ باأعلى �سوته: يا �أن�سار �هلل ر�أ�ش �لكفر �أمية بن خلف، ل 

نج��وت �إن نجا. ق��ال: فاأحاطو� بنا حتى جعلونا في مثل �لم�سك��ة، و�أنا �أذب عنه. قال: 

فاأخل��ف رج��ل �ل�سيف ف�سرب رجل �بن��ه، فوقع، و�ساح �أمية �سيحة م��ا �سمعت مثلها 

ق��ط. قال: فقلت:�نج بنف�سك، ول نجاء بك، فو�هلل ما �أغني عنك �سيئاً. قال: فهبروهما 

باأ�سيافهم، حتى فرغو� منهما. 

ق��ال: ف��كان عب��د �لرحم��ن يقول: يرح��م �هلل ب��اًل. ذهب��ت �أدر�ع��ي، وفجعني 

 .
)1(

باأ�سيري«

وف��ي لفظ �لبخاري: »�إن عبد �لرحمن قال: فلما كان في يوم بدر خرجت �إلى جبل 

لأح��رزه )�أمي��ة( حين ن��ام �لنا�ش، فاأب�سره ب��ال، فخرج حتى وقف عل��ى مجل�ش من 

�لأن�س��ار، فقال: �أمية بن خلف، ل نجوت �إن نجا �أمية. فخرج معه فريق من �لأن�سار في 

�آثارن��ا، فلما خ�سيت �أن يلحقون��ا خلفت لهم �بنه لأ�سغلهم، فقتلوه، ثم �أبو� حتى يتبعونا، 

وكان رجًا ثقيًا، فلما �أدركونا قلت له: �برك. فبرك، فاألقيت عليه نف�سي لأمنعه، فتخللوه 

.
)((

بال�سيوف من تحتي حتى قتلوه، و�أ�ساب �أحدهم رجلي ب�سيفه...«

وق��د ظهر ذلك من �لم�سلمين ف��ي �لمعركة، حتى ر�أى ر�سول �هللP �لكر�هية في 

وج��ه �سعد ب��ن معاذ، فقال له: لكاأنك تكره ما ي�سنع �لنا�ش؟ فقال: �أجل يا ر�سول �هلل. 

 من 
َّ

كان��ت هذه �أول وقع��ة �أوقعها �هلل باأهل �ل�سرك، فكان �لإثخان في �لقتل �أعجب �إلي

.
)3(

��ستبقاء �لرجال

�ْصَرى َحتَّى 
َ
ن يَُكوَن لَُه اأ

َ
وقد �أنَّبهم �هلل تعالى على ذلك في قوله �سبحانه: {َما َكاَن ِلنَِبيٍّ اأ

))) ال�شيرة النبوية لبن ه�شام 3: 79) � )8) في )مقتل اأمية بن خلف(، واللفظ له/ تاريخ الطبري 2: 35 في )ذكر وقعة بدر الكبرى(/ الثقات 

لبن حبان ): 73)� 74) في )ذكر ال�شنة الثانية من الهجرة(.

)2) �شحيح البخاري 2: 807 كتاب الوكالة: باب اإذا وكل الم�شلم حربيًا في دار الحرب اأو في دار الإ�شالم جاز.

)3) الثق���ات لب���ن حب���ان ): 69) ف���ي )ذكر ال�شنة الثاني���ة من الهجرة(، واللفظ ل���ه/ ال�شيرة النبوي���ة لبن ه�شام 3: 76) ف���ي )رمي الر�شول 

الم�شركين بالح�شباء(/ تاريخ الطبري 2: 34 في )ذكر وقعة بدر الكبرى(.
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ْنيَا َواهللُ يُِريُد االآِخَرَة َواهللُ َعِزيٌز َحِكيٌم * لَّْواَل ِكتَاٌب مَِّن اهلِل  ْر�ِس تُِريُدوَن َعَر�َس الدُّ
َ
يُْثِخَن في االأ

.
)1(

َخْذتُْم َعَذاٌب َعِظيٌم}
َ
ُكْم ِفيَما اأ �َصبََق لََم�صَّ

وق��د �سرب �هلل تعال��ى لهم ولجمي��ع �لم�سلمين �لأمثال، وذكر له��م مو�قف �لأمم 

�ل�سابق��ة � خ�سو�ساً بني �إ�سر�ئيل � حين خالفو� �أنبياءهم، و�آذوهم، و�ختلفو� من بعدهم 

من بعد ما جاءهم �لعلم في �آيات كثيرة.

وتُوُه ِمن بَْعِدَما َجاءْتُهُم اْلبَيِّنَاُت بَْغيًا بَْينَُهْم َفَهَدى 
ُ
كقوله تعالى: {َوَما اْختََلَف ِفيِه اإِالَّ الَِّذيَن اأ

.
)((

�ْصتَِقيٍم} َراٍط مُّ اهللُ الَِّذيَن اآَمنُوْا ِلَما اْختََلُفوْا ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ ِباإِْذِنِه َواهللُ يَْهِدي َمن يَ�َصاء اإِلَى �صِ

ُقـــوْا َواْختََلُفوْا ِمن  رهم من �سنيعهم، فقال عز وج��ل: {َواَلتَُكونُوْا َكالَِّذيَن تََفرَّ ث��م حذَّ

ا الَِّذيَن  مَّ
َ
ْولَـِئَك لَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم * يَْوَم تَْبيَ�سُّ ُوُجوٌه َوتَ�ْصـــَودُّ ُوُجوٌه َفاأ

ُ
بَْعِد َما َجاءُهُم اْلبَيِّنَاُت َواأ

ْت  ا الَِّذيَن اْبيَ�صَّ مَّ
َ
يَماِنُكْم َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنتُْم تَْكُفُروَن * َواأ ْكَفْرتُم بَْعَد اإِ

َ
ْت ُوُجوُهُهْم اأ ا�ْصـــَودَّ

 .
)3(

ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة اهلِل ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن}

ا َقالُوا َوَكاَن  ُه اهللُ ِممَّ
َ
اأ يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا ال تَُكونُوا َكالَِّذيَن اآَذْوا ُمو�َصى َفبَرَّ

َ
وقال جل �ساأنه: {يَا اأ

 .
)((

ِعنَد اهلِل َوِجيًها}

ْزَواَجـــُه ِمن بَْعِدِه 
َ
ن تَنِكُحوا اأ

َ
ن تُـــوؤُْذوا َر�ُصـــوَل اهلِل َوال اأ

َ
وق��ال �سبحان��ه: {َوَما َكاَن لَُكْم اأ

 .
)((

بًَدا}
َ
اأ

َعدَّ لَُهْم 
َ
ْنيَا َواالآِخَرِة َواأ  َوَر�ُصـــولَُه لََعنَُهُم اهللُ ِفي الدُّ

َ
وقال عز من قائل: {اإِنَّ الَِّذيَن يُوؤُْذوَن اهلل

.
)((

ِهينًا} َعَذابًا مُّ

�ْصـــَلُموا ُقل ال 
َ
ْن اأ

َ
و�أ�س��ار �سبحانه �إلى معاناة �لنبيP منهم في قوله:{ يَُمنُّوَن َعَلْيَك اأ

.
)7(

اِدِقيَن} ْن َهَداُكْم ِلالإِيَماِن اإِن ُكنتُْم �صَ
َ
تَُمنُّوا َعَليَّ اإِ�ْصالَمُكم بَِل اهللُ يَُمنُّ َعَلْيُكْم اأ

))) �شورة الأنفال الآية:67� 68.

)2) �شورة البقرة الآية:3)2.

)3) �شورة اآل عمران الآية: 05)� 07).

)4) �شورة الأحزاب الآية:69.

)5) �شورة الأحزاب الآية:53.

)6) �شورة الأحزاب الآية:57.

)7) �شورة الحجرات الآية:7).
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.
)1(

ْمِر لََعِنتُّْم}
َ
نَّ ِفيُكْم َر�ُصوَل اهلِل لَْو يُِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر مَِّن االأ

َ
وقوله تعالى: {َواْعَلُموا اأ

لَى الَِّذيَن نُُهوا َعِن النَّْجَوى ثُمَّ يَُعوُدوَن ِلَما نُُهوا َعْنُه َويَتَنَاَجْوَن  لَْم تََر اإِ
َ
وقوله جلت �آلوؤه: {اأ

ِهْم  نُف�صِ
َ
وَك َحيَّْوَك ِبَما لَْم يَُحيَِّك ِبِه اهللُ َويَُقولُوَن ِفي اأ َذا َجاوؤُ �ُصوِل َواإِ يَِت الرَّ ِباالإِْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْع�صِ

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اإَِذا تَنَاَجْيتُْم 
َ
يُر * يَا اأ َلْونََها َفِبْئ�َس اْلَم�صِ بُنَا اهللُ ِبَما نَُقوُل َح�ْصـــبُُهْم َجَهنَُّم يَ�صْ لَْوال يَُعذِّ

 الَِّذي اإِلَْيِه 
َ
�ُصـــوِل َوتَنَاَجْوا ِباْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َواتَُّقـــوا اهلل ـــيَِت الرَّ َفـــال تَتَنَاَجْوا ِباالإِْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْع�صِ

.
)((

تُْح�َصُروَن}

�ُصـــوُل اَل يَْحُزنَك  يَُّها الرَّ
َ
وقد ه��ون �هلل تعالى على �لنبيP �أمرهم وعّز�ه بقوله: {يَا اأ

.
)3(

ْفَواِهِهْم َولَْم تُوؤِْمن ُقُلوبُُهْم...}
َ
الَِّذيَن يُ�َصاِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن َقالُوْا اآَمنَّا ِباأ

كم��ا حذره��م �هلل تعالى �لفتن��ة �إن �آذو� ر�سول �هللP وخالفوه، فق��ال تعالى: {يَا 

 يَُحوُل بَْيَن اْلَمْرِء 
َ
نَّ اهلل

َ
�ُصـــوِل اإَِذا َدَعاُكم ِلَما يُْحِييُكْم َواْعَلُموْا اأ ِ َوِللرَّ

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا ا�ْصـــتَِجيبُوْا هلِلهّ
َ
اأ

 �َصِديُد 
َ
نَّ اهلل

َ
ًة َواْعَلُموْا اأ يبَنَّ الَِّذيَن َظَلُموْا ِمنُكْم َخاآ�صَّ نَُّه اإِلَْيِه تُْح�َصُروَن * َواتَُّقوْا ِفْتنًَة الَّ تُ�صِ

َ
َوَقْلِبِه َواأ

 .
)((

اْلِعَقاِب}

وقال عون بن قتادة: »حدثني �لزبير بن �لعو�م. قال: لقد حذرنا ر�سول �هلل0 فتنة 

ًة} فقر�أناها زماناً،  يبَنَّ الَِّذيَن َظَلُموْا ِمنُكْم َخا�صَّ لم نر �أنا نخلق لها. ثم قر�أ: {َواتَُّقوْا ِفْتنًَة الَّ تُ�صِ

ف��اإذ� نحن �لمعنيون بها. قال: فحيث كان هذ� فِل��َم خرجتم؟ قال: ويحك، نحن نعلم، 

.
)((

ولكن ل ن�سبر«

ـــا َقـــْد يَْعَلُم اهللُ  ـــُكم بَْع�صً �ُصـــوِل بَْينَُكْم َكُدَعاء بَْع�صِ وق��ال عز وجل: {ال تَْجَعُلوا ُدَعاء الرَّ

يبَُهْم َعَذاٌب  ْو يُ�صِ
َ
ـــيبَُهْم ِفْتنٌَة اأ ن تُ�صِ

َ
ْمِرِه اأ

َ
الَِّذيَن يَتَ�َصـــلَُّلوَن ِمنُكْم ِلَواًذا َفْليَْحَذِر الَِّذيَن يَُخاِلُفوَن َعْن اأ

.
)((

ِليٌم}
َ
اأ

))) �شورة الحجرات الآية:7.

)2) �شورة المجادلة الآية:8 � 9.

)3) �شورة المائدة الآية:)4.

)4) �شورة الأنفال الآية:24 � 25.

ًة[، واللفظ له/ تف�شير ابن كثير  ِذي���َن َظَلُموا ِمْنُكْم َخا�شَّ يَبنَّ الَّ ُقوا ِفْتَنًة ل ُت�شِ )5) ال�شن���ن ال���واردة في الفتن ): 204 باب: قول اهلل عزوجل ]َواتَّ

2: 300 في تف�شير الآية.

)6) �شورة النور الآية:63.



في رحاب العقيدة / ج   1081

ن 
َ
ـــَب النَّا�ُس اأ َح�صِ

َ
ث��م لم يكتف بذلك حتى وعدهم �لفتنة �سريحاً، فقال �سبحانه: {اأ

ـــَدُقوا  ن يَُقولُوا اآَمنَّا َوُهـــْم اليُْفتَنُوَن * َولََقْد َفتَنَّا الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفَليَْعَلَمنَّ اهللُ الَِّذيَن �صَ
َ
يُْتَرُكـــوا اأ

.
)1(

َولَيَْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبيَن}

ـــَغانَُهْم * َولَْو  �صْ
َ
ن لَّن يُْخِرَج اهللُ اأ

َ
َر�ٌس اأ ـــَب الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مَّ ْم َح�صِ

َ
وقال جل �ساأنه: {اأ

ْعَمالَُكْم * َولَنَْبُلَونَُّكْم 
َ
يَماُهْم َولَتَْعِرَفنَُّهْم ِفي لَْحِن اْلَقْوِل َواهللُ يَْعَلُم اأ َرْينَاَكُهْم َفَلَعَرْفتَُهم ِب�صِ

َ
نَ�َصاء الأ

.
)((

ْخبَاَرُكْم}
َ
اِبِريَن َونَْبُلَو اأ َحتَّى نَْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمنُكْم َوال�صَّ

وق��د �أ�سعره��م ب�سعفهم عن �لمتحان وبخلهم بالمال � ف�س��ًا عن غيره � في ق�سية 

�لنجوى، حين �أمرهم بتقديم �ل�سدقة �إذ� �أر�دو� مناجاة �لنبيP، فامتنعو� عن مناجاته 

، وعتب عليهم في ذلك. 
)3(

�إل �لإمام �أمير �لموؤمنين علي )�سلو�ت �هلل عليه(

ـــَدَقًة  ُموا بَْيَن يََدْي نَْجَواُكْم �صَ �ُصـــوَل َفَقدِّ يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اإَِذا نَاَجْيتُُم الرَّ
َ
قال عز وجل: {يَا اأ

ُموا بَْيَن يََدْي نَْجَواُكْم  ن تَُقدِّ
َ
�ْصَفْقتُْم اأ

َ
اأ
َ
ِحيٌم* اأ  َغُفوٌر رَّ

َ
ْطَهُر َفاإِن لَّْم تَِجُدوا َفاإِنَّ اهلل

َ
َذِلَك َخْيٌر لَُّكْم َواأ

 َوَر�ُصولَُه َواهللُ 
َ
ِطيُعوا اهلل

َ
َكاَة َواأ ـــالَة َواآتُوا الزَّ ِقيُموا ال�صَّ

َ
ْذ لَْم تَْفَعُلواَوتَاَب اهللُ َعَلْيُكْم َفاأ ـــَدَقاٍت َفاإِ �صَ

.
)((

َخِبيٌر ِبَما تَْعَمُلوَن}

ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َواإِن تُوؤِْمنُوا  بل �سرح ببخلهم وهددهم في قوله عز وجل: {اإِنََّما الَحيَاُة الدُّ

َغانَُكْم  �صْ
َ

ْلُكُموَها َفيُْحِفُكْم تَْبَخُلوا َويُْخِرْج اأ
َ
ْمَوالَُكْم * اإِن يَ�ْصاأ

َ
ْلُكْم اأ

َ
ُجوَرُكْم َوال يَ�ْصاأ

ُ
َوتَتَُّقوا يُوؤِْتُكْم اأ

ِه  ن يَْبَخُل َوَمن يَْبَخْل َفاإِنََّما يَْبَخُل َعن نَّْف�صِ الء تُْدَعْوَن ِلتُنِفُقوا ِفي �َصِبيِل اهلِل َفِمنُكم مَّ نتُْم َهوؤُ
َ
* َهااأ

.
)((

ْمثَالَُكْم}
َ
نتُُم اْلُفَقَراء َواإِن تَتََولَّْوا يَ�ْصتَْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم ثُمَّ ال يَُكونُوا اأ

َ
َواهللُ اْلَغِنيُّ َواأ

ٌداإِالَّ َر�ُصـــوٌل َقْد  �ش لهم بالنقاب و�لردة، و�سوء �ل�سيرة، فقال تعالى: {َوَما ُمَحمَّ
ّ
وعر

 
َ
اهلل رَّ ْعَقاِبُكْم َوَمن يَنَقِلْب َعَلَى َعِقبَْيِه َفَلن يَ�صُ

َ
ْو ُقِتَل انَقَلْبتُْم َعَلى اأ

َ
اَت اأ َفاإِن مَّ

َ
�ُصُل اأ َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ

))) �شورة العنكبوت الآية:2 � 3.

)2) �شورة محمد الآية:29 � )3.

)3) الم�شتدرك على ال�شحيحين 2: 524 كتاب التف�شير: في تف�شير �شورة المجادلة/ تف�شير ابن كثير 4: 328 في تف�شير اآية النجوى من �شورة 

المجادلة الآية)2)(/ تف�شير القرطبي  7): 302 في تف�شير اآية النجوى من �شورة المجادلة الآية)2)).

)4) �شورة المجادلة الآية:2)� 3).

)5) �شورة محمد الآية:36� 38.
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 .
)1(

اِكِريَن} �َصْيئًا َو�َصيَْجِزي اهللُ ال�صَّ

ابَْتُه  �صَ
َ
نَّ ِبِه َواإِْن اأ

َ
ـــابَُه َخْيٌر اْطَماأ �صَ

َ
 َعَلى َحْرٍف َفاإِْن اأ

َ
وقال �سبحانه: {َوِمَن النَّا�ِس َمن يَْعبُُد اهلل

 .
)((

ْنيَا َواالآِخَرَة َذِلَك ُهَواْلُخ�ْصَراُن اْلُمِبيُن} َر الدُّ ِفْتنٌَة انَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخ�صِ

ْرَحاَمُكْم * 
َ
ُعوا اأ ْر�ِس َوتَُقطِّ

َ
ُدوا ِفي االأ ن تُْف�صِ

َ
وقال عز من قائل: {َفَهْل َع�َصـــْيتُْم اإِن تََولَّْيتُْم اأ

.
)3(

اَرُهْم} ْب�صَ
َ
ْعَمى اأ

َ
ُهْم َواأ مَّ �صَ

َ
ْولَِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم اهللُ َفاأ

ُ
اأ

ولم يكتف بذلك بل �سرح باأن فيهم �لطيب و�لخبيث و�أنهم �سيك�سفون ويميزون، ول 

نتُْم َعَلْيِه َحتََّى يَِميَز 
َ
يبقى �لأمر م�ستبهاً، فقال عز ��سمه: {ما َكاَن اهللُ ِليََذَر اْلُموؤِْمِنيَن َعَلى َما اأ

 .
)((

�ُصِلِه َمن يَ�َصاء}  يَْجتَِبي ِمن رُّ
َ
يِِّب َوَما َكاَن اهللُ ِليُْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َولَِكنَّ اهلل

اْلَخِبيَث ِمَن الطَّ

ومن �لطبيعي �أن �لمر�د بذلك غير من عرف بالنفاق وتميز به قب��ل نزول �لآية �ل�سريفة.

.
)((

ُكوُر} ه �إلى قلة �ل�سالحين عموماً في قوله جل �ساأنه: {َوَقِليٌل مِّْن ِعبَاِدَي ال�صَّ ثم نبَّ

 وغيرهما. 
)((

ِليَن * َوَقِليٌل مَِّن ااْلآِخِريَن} وَّ
َ
ٌة مَِّن االأ وقوله عز وجل: {ثُلَّ

نَّا 
َ
كم��ا نبه �إلى قلة �لثابتين في �سدة �لمحنة من �لم�سلمين في قوله �سبحانه: {َولَْو اأ

نَُّهْم َفَعُلوْا َما 
َ
ْنُهْم َولَْو اأ ا َفَعُلوُه اإِالَّ َقِليٌل مِّ ِو اْخُرُجوْا ِمن ِديَاِرُكم مَّ

َ
نُف�َصـــُكْم اأ

َ
ِن اْقتُُلوْا اأ

َ
َكتَْبنَا َعَلْيِهْم اأ

.
)7(

�َصدَّ تَْثِبيتًا}
َ
يُوَعُظوَن ِبِه لََكاَن َخْيًرا لَُّهْم َواأ

وق��د كثر في �لكتاب �لعزي��ز �لحديث عن �لمنافقين ومر�س��ى �لقلوب، و�لتبكيت 

و�ل��ذم لهم، و�لإنكار عليهم، و�إنذ�رهم بالعذ�ب �ل�سديد، وخزي �لدنيا وعذ�ب �لآخرة. 

وو�سوح ذلك يغني عن ��ستطر�ده.

موقف النبيP من ال�شحابة عمومًا

�أم��ا �لأحاديث �لمروية عن �لنبيP فهي ل تق�سر عن ذلك. فقد ورد عنهP �أن 

))) �شورة اآل عمران الآية:44).

)2) �شورة الحج الآية:)).

)3) �شورة محمد الآية: 22 � 23.

)4) �شورة اآل عمران الآية:79).

)5) �شورة �شباأ الآية:3).

)6) �شورة الواقعة الآية:3)� 4).

)7) �شورة الن�شاء الآية:66.
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خاطبهم بقوله: »لتتبعنَّ �سنن من كان من قبلكم �سبر ب�سبر وذر�ع بذر�ع، حتى لو دخلو� 

.
)1(

جحر �سب تبعتموهم. قلنا يار�سول �هلل �ليهود و�لن�سارى؟ قال: فمن؟!«

وعلى هذ� يجري قول حذيفة: »لتركبن �سنة بني �إ�سر�ئيل حذو �لنعل بالنعل و�لقذة 

.
)((

بالقذة، غير �أني ل �أدري تعبدون �لعجل �أم ل«

وف��ي موطاأ مال��ك: »وحدثني عن مالك، عن �أبي �لن�سر مولى عمر بن عبيد �هلل، �أنه 

بلغ��ه �أن ر�سول �هللP قال ل�سهد�ء �أحد: هوؤلء �أ�سهد عليهم، فقال �أبو بكر �ل�سديق: 

�أل�سنا يا ر�سول �هلل باإخو�نهم، �أ�سلمنا كما �أ�سلمو�، وجاهدنا كما جاهدو�. 

فق��ال ر�س��ول �هللP: بلى، ولك��ن ل �أدري ما تحدثون بعدي. فبك��ى �أبو بكر، ثم 

.
)3(

بكى. ثم قال: �أئنا لكائنون بعدك؟!«

ب��ل في حديث �لح�سن: »�أن �لنبيP قام على �أهل �لبقيع، فقال: �ل�سام عليكم 

يا �أهل �لقبور من �لموؤمنين و�لم�سلمين. لو تعلمون ]ما.ظ[ نجاكم �هلل منه مما هو كائن 

بعدك��م. ثم نظر �إلى �أ�سحابه، فقال: هوؤلء خير منكم. قالو�: يا ر�سول �هلل، وما يجعلهم 

خي��ر�ً منا؟ قد �أ�سلمنا كما �أ�سلم��و� وهاجرنا كما هاجرو�، و�أنفقنا كما �أنفقو�، فما يجعلهم 

خير�ً منا؟ قال: �إن هوؤلء م�سو� لم ياأكلو� من �أجورهم �سيئاً، و�سهدت عليهم. و�إنكم قد 

.
)((

�أكلتم من �أجوركم بعدهم، ول �أدري كيف تفعلون بعدي«

كم��ا ورد عنهP �إخطارهم بالفت��ن �لمقبلة عليهم. ففي حديث �أ�سامة بن زيد قال: 

»�أ�س��رف �لنبيP عل��ى �أطم من �آطام �لمدينة، ثم قال: هل ت��رون ما �أرى؟. �إني �أرى 

.
)((

مو�قع �لفتن خال بيوتكم كمو�قع �لقطر«

))) �شحي���ح البخ���اري 6: 2669 كتاب العت�ش���ام بالكتاب وال�شنة: باب قول النبيP لتتبعن �شنن م���ن كان قبلكم، واللفظ له، 3: 274) كتاب 

الأنبي���اء: ب���اب ما ذكر عن بن���ي اإ�شرائيل/ �شنن ابن ماجة 2: 322) كتاب الفتن: باب افتراق الأم���م/ مجمع الزوائد 7: )26 كتاب الفتن: 

ب���اب من���ه في اتباع �شنن من م�شى/ الم�شتدرك على ال�شحيحين  ): 93 كتاب الإيم���ان/ �شحيح ابن حبان 5): 95 باب اإخباره عما يكون 

ف���ي اأمت���ه من الفتن والحوادث في )ذك���ر البيان باأن قوله: �شنن من قبلكم، اأراد به اأهل الكتابي���ن(/ م�شند اأحمد  2: )327، ))5( م�شند 

اأبي هريرةL، 3: 89 م�شند اأبي �شعيد الخدريL/ م�شند الطيال�شي 2: 289 في )ما روى اأبو �شعيد الخدري عن النبيP( فيما 

.(Lرواه )عطاء بن ي�شار عن اأبي �شعيد

)2) م�شنف ابن اأبي �شيبة 7: )48 كتاب الفتن: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها.

)3) موطاأ مالك 2: )46 كتاب الجهاد: باب ال�شهداء في �شبيل اهلل، واللفظ له/ التمهيد لبن عبد البر )2: 228.

)4) تاري���خ المدين���ة المن���ورة ): 94، واللفظ له/ الزهد لبن مب���ارك: )7)/ الم�شنف لعبد الرزاق 3: 575 كتاب الجنائ���ز: باب الت�شليم على 

القبور/ تف�شير الثعالبي 4: 54).

)5) �شحي���ح البخ���اري 2: )87 كت���اب المظال���م: باب اإماط���ة الأذى، واللفظ ل���ه/ �شحيح م�شل���م 4: ))22 كتاب الفتن واأ�ش���راط ال�شاعة: باب 

ن���زول الفت���ن كمواقع القطر/ الم�شتدرك على ال�شحيحي���ن 4: 553 كتاب الفتن والمالحم/ م�شند اأحم���د 5: 200 حديث اأ�شامة بن زيد/ 

وغيرها.
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وع��ن عبد �هلل ب��ن عمر �أنه قال: »خرج ر�سول �هللP من بي��ت عائ�سة فقال: ر�أ�ش 

 .
)1(

�لكفر من ههنا، من حيث يطلع قرن �ل�سيطان«

وعن��ه �أي�ساً �أنه قال: »��ستن��د �لنبيP �إلى حجرة عائ�سة، فقال: �إن �لفتنة ههنا، �إن 

 .
)((

�لفتنة ههنا، من حيث يطلع قرن �ل�سيطان«

وعن��ه �أي�ساً: »�أنه �سمع ر�سول �هللP وهو م�ستقب��ل �لمنبر وهو يقول: �أل �أن �لفتنة 

 .
)3(

ههنا مرتين من حيث يطلع قرن �ل�سيطان«

وعن نافع عن عبد�هلل ق��ال: »قام �لنبيP خطيباً، فاأ�سار نحو م�سكن عائ�سة فقال: 

.
)((

هنا �لفتنة ثاثاً من حيث يطلع قرن �ل�سيطان«

وف��ي �لحديث �لم�سهور عن ر�س��ول �هللP �نه قال لن�سائه: »لي��ت �سعرى �أيتكن 

�ساحب��ة �لجمل �لأدبب، تخرج فينبحها كاب �لحو�أب، يقتل عن يمينها وعن ي�سارها 

.
)((

قتلى كثير...«

وعن �أبي مويهبة مولى ر�سول �هللP �أن ر�سول �هللP ذهب �إلى �لبقيع، فلما وقف 

عل��ى �أه��ل �لبقيع قال: »�ل�سام عليكم يا �أهل �لمقاب��ر، ليهن لكم ما �أ�سبحتم فيه مما 

�أ�سب��ح فيه �لنا�ش، لو تعلمون ما نجاكم �هلل منه. �أقبلت �لفتن كقطع �لليل �لمظلم، يتبع 

.
)((

 من �لأولى«
ّ
�أولها �آخرها. �لآخرة �سر

وف��ي حديث كعب بن عجرة �لأن�ساري ق��ال: »خرج علينا ر�سول �هللP ونحن في 

�لم�سج��د، �أنا تا�سع ت�سعة، فقال لنا: �أت�سمع��ون هل ت�سمعون � ثاث مر�ر � �إنها �ستكون 

عليكم �أئمة، فمن دخل عليهم ف�سدقهم بكذبهم و�أعانهم على ظلمهم فل�ست منه، ولي�ش 

.(Lم�شند اأحمد 2: 23 ، ومثله ما في: 26 في )م�شند عبداهلل بن عمر بن الخطاب (((

)2) ال�شنن الواردة في الفتن ): 245 باب قول النبيP: الفتنة من قبل ال�شرق.

)3) فوائد الليث بن �شعد: 70 الحديث الحادي ع�شر.

)4) �شحيح البخاري 3: 30)) باب ما جاء في بيوت اأزواج النبي: من اأبواب الخم�س.

)5) مجمع الزوائد 7: 234، فتح الباري 3): 45 وقال فيهما: )رواه البزاز ورجاله ثقات(، والحديث مذكور باأل�شنة متقاربة في م�شادر كثيرة/ 

لمزيد من الطالع راجع كتاب الغدير في الكتاب وال�شنة والأدب 3: 88)� )9).

)6) م�شند اأحمد 3: 489 في حديث اأبي مويهبة مولى ر�شول اهلل P، واللفظ له/ الم�شتدرك على ال�شحيحين 3: 57 كتاب المغازي وال�شرايا/ 

مجمع الزوائد 9: 24 كتاب عالمات النبوة: باب تخييره بين الدنيا والآخرة/ المعجم الكبير 22: 346 في )من يكنى اأبو مويهبة: اأبو مويهبة 

مولى ر�شول اهللP(/ وقريب منه ما في �شنن الدارمي ): 50 باب: وفاة النبيP، والطبقات الكبرى 2: 204 في )ذكر خروج ر�شول اهلل

P اإلى البقيع وا�شتغفاره لأهله وال�شهداء(.
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مني، ول يرد علي �لحو�ش يوم �لقيامة، ومن دخل عليهم ولم ي�سدقهم بكذبهم ولم يعنهم 

.
)((

،  ونحوه غيره
)1(

على ظلمهم فهو مني و�أنا منه، و�سيرد علي �لحو�ش يوم �لقيامة«

وف��ي حديث �أب��ي مريم: »�سمعت عمار بن يا�سر يقول: يا �أب��ا مو�سى... �أن�سدك �هلل 

�ألي���ش �إنما عناك ر�س��ول �هللP بنف�سك فقال: �إنها �ستكون فتنة ف��ي �أمتي �أنت يا �أبا 

مو�سى فيها نائم خير منك قاعد، وقاعد خير منك قائم، وقائم خير منك ما�ش، فخ�سك 

.
)3(

ر�سول �هللP ولم يعم �لنا�ش. فخرج �أبو مو�سى، ولم يرد عليه �سيئاً«

وفي حديث حذيفة: »قال: كنا مع �لنبيP فقال: �أح�سو� كل من تلفظ بالإ�سام. 

ق��ال: قلنا: يا ر�سول �هلل تخاف علينا ونحن ما بين �ل�ستمائة �إلى �ل�سبعمائة؟ قال: �إنكم 

 .
)((

»ً�
ّ
ل تدرون لعلكم �أن تبتلو�. قال: فابتلينا حتى جعل �لرجل منا ما ي�سلي �إل �سر

ولبد �أن يريد �لت�ستر بال�ساة �لتامة �لتي كانت على عهد ر�سول �هللP. و�إل فال�ساة 

كانت تقام علناً. وينا�سب ذلك ما تقدم عن �أن�ش من �أنهم �سيعو� من �ل�ساة ما �سيعو�، وما 

عن �أبي مو�سى �لأ�سعري من �أنهم تركو� �ل�ساة �لتي كانو� ي�سلونها مع �لنبيP ن�سياناً 

�أو عمد�ً.

وق��د �سرحP بهاك بع�سهم �أو نفاق��ه �أو خروجه عن �لطريق، مثل ما تقدم من �أن 

))) ال�شن���ن الكب���رى للبيهق���ي 8: 65) كتاب قتال اأهل البغي: جم���اع اأبواب الرعاة باب ما على الرجل من حف���ظ الل�شان عند ال�شلطان وغيره/ 

مجم���ع الزوائ���د 5: 247 كتاب الخالفة: باب فيمن ي�شدق الأمراء بكذبهم ويعينهم على ظلمهم/ المعجم الكبير 9): )4) فيما رواه عامر 

ال�شعب���ي ع���ن كعب بن عجرة/ �شعب الإيم���ان 7: 46 ال�شاد�س وال�شتون من �شعب الإيمان وهو باب في مباع���دة الكفار والمف�شدين والغلظة 

عليهم ف�شل ومن هذا الباب مجانبة الظلمة.

)2) ال�شنن الكبرى للبيهقي 8: 65) كتاب قتال اأهل البغي: جماع اأبواب الرعاة باب ما على الرجل من حفظ الل�شان عند ال�شلطان وغيره/ �شنن 

الترم���ذي 4: 525 كت���اب الفتن عن ر�شول اهللP: في ب���اب لم يعنونه برقم )72(/ الم�شتدرك عل���ى ال�شحيحين ): )5) كتاب الإيمان/ 

�شحي���ح اب���ن حبان ): 3)5 كتاب البر والإح�شان: باب ال�شدق والأم���ر المعروف والنهي عن المنكر: ذكر البيان باأن المرء يرد في القيامة 

الحو�س على الم�شطفىP بقوله الحق عند الأئمة في الدنيا، ): 7)5 ذكر الأخبار عن نفي الورود على الحو�س يوم القيامة عمن �شدق 

الأم���راء بكذبه���م، ذكر نفي الورود على حو�س الم�شطفىP عمن اأعان الأمراء عل���ى ظلمهم اأو �شدقهم في كذبهم، ): 9)5 ذكر الزجر 

عن اأن ي�شدق المرء الأمراء على كذبهم اأو يعينهم على ظلمهم/ م�شند اأحمد 4: 243 حديث كعب بن عجرةL/ المعجم الكبير 9): 34)، 

35) فيما رواه عا�شم العدوي عن كعب بن عجرة، 9): )4) فيما رواه عامر ال�شعبي عن كعب بن عجرة.

)3) مجم���ع الزوائ���د 7: 246 كتاب الفتن: باب في الحكمين، واللفظ له/ الكامل في ال�شعفاء 5: 86) في ترجمة علي بن الحزور/ تاريخ دم�شق 

32: 92 في ترجمة عبداهلل بن قي�س بن �شليم )اأبو مو�شى الأ�شعري(.

)4) م�شن���ف اب���ن اأب���ي �شيب���ة 7: 468 كتاب الفتن: باب من كره الخروج ف���ي الفتنة وتعوذ عنها، واللفظ له/ �شحيح اب���ن حبان 4): )7) كتاب 

التاريخ: ذكر اإح�شاء الم�شطفىP من كان تلفظ بالإ�شالم في اأول الإ�شالم/ ال�شنن الكبرى للن�شائي 5: 276 حفظ الإمام الرعية وح�شن 

نظره لهم/ الإيمان لبن منده ): 536 ذكر خبر يدل على ما تقدم من ابتداء الإ�شالم.
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، بل في بع�ش طرقه 
)((

، وما ورد من �أنه تقتله �لفئة �لباغية
)1(

قات��ل عمار و�سالبه في �لن��ار

.
)3(

�نه يدعوهم �إلى �لجنة ويدعونه �إلى �لنار

.
)((

و�أمرهP بقتل معاوية �إذ� ر�أوه على منبره، �أو على �لمنبر، �أو على �لأعو�د

و�إخباره P باأنه يلحد بمكة كب�ش من قري�ش، ��سمه عبد �هلل، عليه مثل ن�سف �أوز�ر 

�لنا�ش. �أو يحلها ويحل به رجل من قري�ش، لو وزنت ذنوبه بذنوب �لثقلين لوزنتها، ونحو 

.
)((

ذلك

. ومنه ما عن محنف بن �سليم قال: 
)((

و�أمرهP بقتال �لناكثين و�لقا�سطين و�لمارقين

»�أتين��ا �أبا �أيوب �لأن�س��اري، وهو يعلف خيًا له ب�سنعاء، فِقلنا عنده، فقلت له: يا �أبا �أيوب 

قاتلت �لم�سركين مع ر�سول �هلل، ثم جئت تقاتل �لم�سلمين. قال: كان ر�سول �هللP �أمرني 

بقتال ثاثة: �لناكثين و�لقا�سطين و�لمارقين. فقد قاتلت �لناكثين، وقاتلت �لقا�سطين، و�أنا 

))) الطبقات الكبرى 3: )26 في ذكر )ومن حلفاء بني مخزوم )عمار بن يا�شر«/ الم�شتدرك على ال�شحيحين 3: 437 كتاب معرفة ال�شحابة: 

في )ذكر مناقب عمار بن يا�شرL(/ �شير اأعالم النبالء ): 425، 426 في ترجمة عمار بن يا�شر/ الإ�شابة 7: 2)3 في ترجمة اأبي الغادية 

الجهن���ي/ مجم���ع الزوائ���د 7: 244 كتاب الفتن: باب فيما كان بينهم ف���ي �شفين/ م�شند اأحمد 4: 98) في )حدي���ث عمرو بن العا�س عن 

.(Pالنبي

)2) �شحي���ح البخ���اري ): 72) كتاب ال�شالة: اأبواب الم�شاجد، باب التعاون في بناء الم�شجد، 3: 035) كتاب الجهاد وال�شير: باب م�شح الغبار 

ع���ن النا����س في ال�شبيل/ �شحيح م�شل���م 4: 2236 كتاب الفتن واأ�شراط ال�شاع���ة: باب ل تقوم ال�شاعة حتى يم���ر الرجل بقبر الرجل../ / 

وم�شادر اأخرى كثيرة.

)3) م�شن���د اأحم���د 3: )9 واللفظ ل���ه ، �شحيح البخاري 3: 207 باب م�شح الغبار عن النا�س، �شحيح اب���ن حبان 5): 554 وغيرها من الم�شادر 

الكثيرة.

)4) �شي���ر اأع���الم النب���الء 3: 49) في ترجمة معاوية، 6: 05) في ترجمة عمرو بن عبيد/ تهذي���ب التهذيب 2: 368 في ترجمة الحكم بن ظهير 

الف���زاري، 5: 95 ف���ي ترجم���ة عباد بن يعق���وب، 8: 64 في ترجمة عمرو بن عبيد، 7: 284 في ترجمة علي ب���ن زيد بن جدعان/ الكامل في 

ال�شعفاء 2: 46) في ترجمة جعفر بن �شليمان ال�شبعي، 2: 209 في ترجمة الحكم بن ظهير، 5: 98، )0)، 03) في ترجمة عمرو بن عبيد 

اب���ن ب���اب، 5: 200 ف���ي ترجمة علي بن زيد بن جدعان، 5: 4)3 في ترجمة عبد الرزاق بن هم���ام، 6: 422 في ترجمة مجالد بن �شعيد بن 

عمير، 7: 83 في ترجمة الوليد بن القا�شم بن الوليد/ المجروحين لبن حبان ): 62) في ترجمة اأحمد بن محمد بن م�شعب، ): 250 في 

ترجمة الحكم بن ظهير، 2: 72) في ترجمة عباد بن يعقوب/ ال�شعفاء للعقيلي 3: 280 في ترجمة عمرو بن عبيد بن باب/ العلل ومعرفة 

الرجال ): 406/ تاريخ دم�شق 59: 55)، 56)، 57) في ترجمة معاوية بن �شخر اأبي �شفيان.

)5) مجم���ع الزوائ���د 3: 284، 285 كتاب الحج: باب في حرم مكة والنهي عن ا�شتحالله���ا، واللفظ له/ تاريخ دم�شق 28: 8)2، 9)2 في ترجمة 

عبداهلل بن الزبير.

)6) الم�شتدرك على ال�شحيحين 3: 50) كتاب معرفة ال�شحابة في ذكر اإ�شالم اأمير الموؤمنين عليL/ مجمع الزوائد 5: 86) كتاب الخالفة: 

باب الخلفاء الأربعة، 7: 238 كتاب الفتن: باب فيما كان بينهم في �شفين/ م�شند اأبي يعلى ): 379 في م�شند علي بن اأبي طالبL/ م�شند 

الب���زار 2: 5)2 فيم���ا روى علقمة بن قي�س عن علي، 3: 27 فيما روى علي بن ربيعة الأ�شدي عن علي بن اأبي طالب/ م�شند ال�شا�شي 2: 342 

فيما روى علقمة بن قي�س عن عبداهلل بن م�شعود/ المعجم الكبير 0): )9 فيما رواه علقمة بن قي�س عن عبداهلل بن م�شعود.
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.
)1(

مقاتل �إن �ساء �هلل �لمارقين بال�سعفات بالطرقات بالنهرو�نات. وما �أدري �أين هم«

وع��ن جبير ب��ن مطعم: »قلت: يا ر�س��ول �هلل �إنهم يزعمون �أنه لي���ش لنا �أجر بمكة. 

 Pر�سول �هلل 
َّ

فق��ال: لتاأتينك��م �أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. ق��ال: فاأ�سغى �إلي

 .
)((

فقال: �إن في �أ�سحابي منافقين«

وع��ن �أبي م�سعود ق��ال: »خطبنا ر�سول �هللP فحمد �هلل و�أثن��ى عليه، ثم قال: �إن 

فيك��م منافقين، فمن �سميت فليقم. ث��م قال: قم يا فان، قم يا فان، قم يا فان، حتى 

.
)3(

�سمى �ستة وثاثين رجًا. ثم قال: �إن فيكم �أو منكم فاتقو� �هلل...«

وروى م�سل��م ب�سن��ده عن حذيفة عن �لنب��يP �أنه قال: »ف��ي �أ�سحابي �ثنا ع�سر 

.
)((

منافقاً، فيهم ثمانية ل يدخلون �لجنة حتى يلج �لجمل في �سم �لخياط...«

وروى م�سل��م �أي�س��اً �أن ر�سول �هللP ق��ال: »مثلي كمثل رجل ��ستوق��د نار�ً، فلما 

�أ�ساءت ما حولها جعل �لفر��ش وهذه �لدو�ب �لتي في �لنار يقعن فيها، وجعل يحجزهن، 

ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم. �أنا �آخذ بحجزكم عن �لنار، هلّم عن 

.
)((

�لنار، هلّم عن �لنار، فتغلبوني تقحمون فيها«

ومثل��ه ما عن جاب��ر �أنه قال: » قال ر�سول �هللP: مثل��ي ومثلكم كمثل رجل �أوقد 

نار�ً، فجعل �لجنادب و�لفر��ش يقعن فيها، وهو يذبهن عنها، و�أنا �آخذ بحجزكم عن �لنار، 

.
)((

و�أنتم تفلتون من يدي«

))) مجم���ع الزوائ���د 6: 235 كت���اب قتال اأهل البغي: باب ما جاء ف���ي ذي الثدية واأهل النهروان، واللفظ له/ المعج���م الكبير 4: 72) فيما روى 

)محن���ف ب���ن �شلي���م عن اأبي اأيوب( فيما روى )خالد بن زيد اأب���ي اأيوب الأن�شاري(/ الكامل في ال�شعف���اء 2: 87) في ترجمة الحارث بن 

ح�شيرة الأزدي.

 /(L2) مجم���ع الزوائ���د 5: 252 كت���اب الجهاد: باب هجرة الباثة والبادية، واللفظ له/ م�شند اأحم���د 4: 83 في )حديث جبير بن مطعم(

م�شند الطيال�شي 2: 28) في )اأحاديث جبير بن مطعم(.

)3) م�شن���د اأحم���د 5: 273 في )حديث اأبي م�شعود عقبة بن عمرو الأن�شاريL(، واللفظ ل���ه/ م�شند عبد بن حميد: 06) في )م�شند اأبي 

م�شع���ود الأن�ش���اريL(/ المعجم الكبير  7): 246 في )حديث عيا�س بن عيا�س عن اأبي م�شع���ود(/ اإل اأن فيهما بدل )فاتقوا اهلل( 

)ف�شلوا اهلل العافية(.

)4) �شحيح م�شلم 4: 43)2 كتاب �شفات المنافقين واأحكامهم، واللفظ له/ ال�شنن الكبرى للبيهقي 8: 98) كتاب المرتد: باب ما يحرم به الدم 

من الإ�شالم زنديقًا كان اأو غيره/ م�شند اأحمد 5: 390 حديث حذيفة بن اليمان/ وغيرها.

)5) �شحيح م�شلم 4: 789) كتاب الف�شائل: باب �شفقته على اأمته ومبالغته في تحذيرهم مما ي�شرهم، واللفظ له/ �شحيح البخاري 5: 2379 

.Lكتاب الرقاق: باب النتهاء عن المعا�شي/ م�شند اأحمد 2: 2)3 في م�شند اأبي هريرة

)6) �شحي���ح م�شل���م 4: 790) كتاب الف�شائل: باب �شفقته على اأمته ومبالغته في تحذيرهم مما ي�شرهم/ تف�شير القرطبي 20: 65)/ الترغيب 

والترهيب 4: 245 كتاب �شفة الجنة والنار: الترغيب في �شوؤال الجنة وال�شتعاذة من النار.
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وفي حديث �لزبير بن �لعو�م �أنهP قال: »ثم دّب �إليكم د�ء �لأمم قبلكم: �لح�سد 

و�لبغ�س��اء. و�لبغ�ساء هي �لحالقة. حالق��ة �لدين، ل حالقة �ل�سعر. و�لذي نف�ش محمد 

.
)1(

بيده ل توؤمنو� حتى تحابو�...«

وف��ي حديث �أم �سلمة: »قال �لنبيP: م��ن �أ�سحابي من ل �أر�ه ول ير�ني بعد �أن 

.
)((

�أموت �أبد�ً«

وف��ي حدي��ث عقبة: »�أن �لنبيP خ��رج يوماً ف�سلى على �أه��ل �أحد �ساته على 

�لمي��ت، ثم �ن�سرف على �لمنبر، فق��ال: �إني فرط لكم، و�أنا �سهي��د عليكم، و�إني و�هلل 

لأنظر �إل��ى حو�سي �لآن، و�إني �أعطيت مفاتيح خز�ئن �لأر�ش، �أو مفاتيح �لأر�ش. و�إني 

.
)3(

و�هلل ما �أخاف عليكم �أن ت�سركو� بعدي، ولكن �أخاف عليكم �أن تناف�سو� فيها«

وف��ي حديث �أن�ش قال: »قال ر�س��ول �هللP: ليردن علي �لحو�ش رجان ِمَمن قد 

.
)((

�سحبني، فاإذ� ر�أيتهما رفعا لي �ختلجا دوني«

وف��ي حدي��ث �إيا�ش عن �أبيه ق��ال: »عدنا مع ر�س��ول �هلل P رجًا موع��وكاً قال: 

 :P فقال نبي �هلل .ً�
ّ
فو�سع��ت يدي عليه، فقل��ت: و�هلل ما ر�أيت كاليوم رجًا �أ�سد حر

�ً منه يوم �لقيامة؟ هذينك �لرجلين �لر�كبين �لمق�فيين. لرجلين 
ّ
�أل �أخبرك��م باأ�سد حر

.
)((

حينئٍذ من �أ�سحابه«

))) م�شن���د اأحم���د ): 64) م�شند الزبير بن الع���وامL، واللفظ له/ �شنن الترمذي 4: 663، 664 كتاب �شف���ة القيامة والرقائق والورع عن 

ر�ش���ول اهلل0: ف���ي باب لم يعنونه/ مجمع الزوائد 8: 30 كتاب الأدب: باب ما جاء في ال�ش���الم واإف�شائه/ ال�شنن الكبرى للبيهقي 0): 232 

كتاب ال�شهادات: جماع اأبواب من تجوز �شهادته ومن ل تجوز من الأحرار البالغين العاقلين الم�شلمين: باب �شهادة اأهل الع�شبية/ م�شند 

الب���زار 6: 92) فيم���ا رواه يعي����س بن الوليد مولى ابن الزبير عنه/ م�شند ال�شا�شي ): 4))/ م�شند الطيال�شي  ): 27 في اأحاديث الزبير بن 

العوام/ وغيرها من الم�شادر الكثيرة.

)2) م�شند اأحمد 6: 298، 2)3 في )حديث اأم �شلمة زوج النبيP (، واللفظ له/ مجمع الزوائد ): 2)) كتاب الإيمان: باب منه في المنافقين/ 

المعج���م الكبي���ر 23: 7)3 ف���ي )ومن روى عن اأم �شلمة من اأهل الكوفة: م�شروق بن الأجدع ع���ن اأم �شلمة(/ ال�شتيعاب 2: 390 في ترجمة 

عبد الرحمن بن عوف، واقت�شر في بع�شها على قوله: )من ل يراني(.

)3) �شحي���ح البخ���اري 5: 2408 كت���اب الرقاق: باب في الحو�س، واللف���ظ له/ �شحيح م�شلم 4: 795) كتاب الف�شائ���ل: باب اثبات حو�س نبينا

P و�شفاته/ ال�شنن الكبرى للبيهقي 4: 4) جماع اأبواب ال�شهيد ومن ي�شلي عليه/ باب ذكر رواية من روى اأنه �شلى عليهم بعد ثمان../ 

/ م�شن���د اأحم���د 4: 49) حديث عقبة بن عامر الجهني عن النب���يP/ �شحيح ابن حيان 8: 8) كتاب الزكاة: باب جمع المال من حله وما 

يتعل���ق بذل���ك: ذكر الإخبار باأن النتاف�س في هذه الدنيا الفانية../ / م�شند الروياني ): 57) م�شند مرثد بن عبداهلل/ �شير اأعالم النبالء 

6: 33 في ترجمة يزيد بن اأبي حبيب/ وغيرها.

)4) م�شند اأحمد 3: 40) في )م�شند اأن�س بن مالك(.

)5) �شحيح م�شلم 4: 46)2 كتاب �شفات المنافقين واأحكامهم، واللفظ له/ الم�شتدرك على ال�شحيحين 4: )65 كتاب الأهوال/ ال�شنن الكبرى 

للبيهقي 8: 98) كتاب المرتد: باب ما يحرم به الدم من الإ�شالم زنديقًا كان اأو غيره/ المعجم الكبير 7: 9) فيما رواه اإيا�س بن �شلمة بن 

الأكوع عن اأبيه: عكرمة بن عمار عن اإيا�س بن �شلمة عن اأبيه.
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وف��ي حديث �أب��ي �سعيد �لخدري: »�سمع��ت ر�سول �هللP يقول: م��ا بال رجال 

يقول��ون: �إن رحم ر�سول �هللP لينفع قومه؟! بلى و�هلل، �إن رحمي مو�سولة في �لدنيا 

و�لآخ��رة. و�إني �أيها �لنا�ش فرطكم على �لحو�ش، فاإذ� جئتم قال رجل: يا ر�سول �هلل �أنا 

فان بن فان، وقال �لآخر: �أنا فان بن فان. فاأقول: فاأما �لن�سب فقد عرفته، ولكنكم 

.
)1(

�أحدثتم بعدي، و�رتددتم �لقهقرى«

 يوم �لقيامة ره��ط من �أ�سحابي، 
ّ

وف��ي حديث �أبي هريرة عنهP: »ق��ال: يرد علي

فيجل��ون ع��ن �لحو�ش، فاأقول: ي��ا رب �أ�سحابي، فيقول: �إنك ل عل��م لك بما �أحدثو� 

 .
)((

بعدك، �إنهم �رتدو� على �أدبارهم �لقهقرى«

وف��ي حديثه �لآخر عن��هP: »بينا �أنا قائم �إذ� زمرة حتى �إذ� عرفتهم خرج رجل من 

بيني وبينهم، فقال: هلم. فقلت: �أين؟ قال: �إلى �لنار و�هلل. قلت: وما �ساأنهم؟ قال: �إنهم 

�رتدو� بعدك على �أدبارهم �لقهقرى. 

ث��م �إذ� زمرة حت��ى �إذ� عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. فقال: هلم. قلت: �أين؟ 

قال: �إلى �لنار و�هلل. قلت: ما �ساأنهم؟ قال: �إنهم �رتدو� من بعدك على �أدبارهم �لقهقرى، 

.
)3(

فا �أر�ه يخل�ش منهم �إل مثل همل �لنعم«

وف��ي حديث جاب��ر بن عبد �هلل �لأن�س��اري، قال: »�أخرج ر�س��ول �هللP �أنا�ساً من 

 .Lلم�سجد، وقال: ل ترقدو� في م�سجدي هذ�. قال: فخرج �لنا�ش، وخرج علي�

فقال لعليL: ]�رجع.ظ[ فقد �أحل لك فيه ما �أحل لي. كاأني بك تذودهم على 

.
)((

�لحو�ش، وفي يدك ع�سى عو�سج«

�إلى غير ذلك من �أحاديث �لحو�ش �لكثيرة �لمثبتة في م�سادر �لحديث �لمعروفة.

ه��ذ� قليل من كثير نقت�سر علي��ه، ل�سيق �لمجال. ولم نتعر���ش لأدلة �ل�سيعة على 

))) مجمع الزوائد 0): 364 كتاب البعث: باب ما جاء في حو�س النبيP، واللفظ له/ م�شند اأبي يعلى 2: 433 في م�شند اأبي �شعيد الخدري/ 

م�شند عبد بن حميد ): 304 )من م�شند اأبي �شعيد الخدري(/ فتح الباري )): 386.

)2) �شحي���ح البخ���اري 5: 2407 كت���اب الرقاق: باب في الحو�س، واللفظ ل���ه/ تف�شير القرطبي 4: 68)/ م�شند عمر ب���ن الخطاب: 86/ تغليق 

التعليق 5: 86) كتاب الرقاق: باب في الحو�س.

)3) �شحيح البخاري 5: 2404، 2406، 2407، 2408 كتاب الرقاق: باب في الحو�س/ قال في ل�شان العرب، وفي حديث الحو�س: )فال يخل�س 

منهم اإل مثل همل النعم/ الهمل �شوال الإبل واحدها هامل/ اأي اأن الناجي منهم قليل في قلة النعم ال�شالة(.

)4) تاريخ المدينة المنورة ): 38، واللفظ له، تاريخ دم�شق 42: 40).
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دعو�ه��م، وما تفر�سه عليهم م��ن مو�قف، لأنا ل�سنا ب�سدد ذلك. وعلى كل م�سلم يبغي 

ر�س��ى �هلل تعالى، ويخ�سى غ�سب��ه و�أليم عقابه، �أن ي�ستكمل �لفح���ش، ويرتاد لنف�سه، 

 .
)1(

 لََغِنيٌّ َعِن اْلَعالَِميَن}
َ
ـــِه اإِنَّ اهلل لياأمن عليها من �لنار. {َوَمن َجاَهَد َفاإِنََّما يَُجاِهُد ِلنَْف�صِ

و�إذ� عل��م �هلل تعالى منه �لجد و�لإخا�ش كان في عونه، وهد�ه �سو�ء �ل�سبيل 

.
)((

ِنيَن} {َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينَا لَنَْهِديَنَُّهْم �ُصبَُلنَا َواإِنَّ اهللَ لََمَع اْلُمْح�صِ

التنبيه لمقت�شى الطبيعة الب�شرية في ال�شحابة

عل��ى �أن ذلك هو مقت�سى �لو�س��ع �لطبيعي، فاإن �ل�سحابة ب�سر تتقاذفه دو�عي �لخير 

و�ل�سر، وتعترك في نف�سه نو�زعهما. 

كم��ا �أنهم عا�سو� �أكثر حياتهم �أو كثير�ً منها ف��ي �لجاهلية، وتجذرت فيهم مفاهيمها 

وعاد�تها.

و�لإ�سام � ك�سائر �لدعو�ت �لإ�ساحية � ل يفتر�ش فيه �أن يبدل طبايعهم، وي�سفي 

نفو�سهم. ول�سيما و�أن كثير�ً منهم قد دخل �لإ�سام رغبة �أو رهبة، ل عن قناعة م�سبقة، 

وب�سيرة كاملة، حتى �حتاج ر�سول �هللP �إلى تاأليفهم بالمال، وح�سن �لخلق، وجميل 

�لمخالط��ة، و�لت�سام��ح ع��ن �لأخطاء. كما قال عز م��ن قائل: {َفِبَما َرْحَمـــٍة مَِّن اهلِل ِلنَت 

ـــوْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َوا�ْصـــتَْغِفْر لَُهْم َو�َصاِوْرُهْم ِفي  ا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَف�صُّ لَُهْم َولَْو ُكنَت َفظًّ

.
)3(

ْمِر}
َ
االأ

بل حتى من دخل في �لإ�سام عن قناعة وب�سيرة ل يفتر�ش فيه �لثبات و�ل�ستقامة 

�أمام �لمغري��ات �لكثيرة، و�لفتن �لمتاحق��ة، ونو�زع �لنف�ش �لأم��ارة بال�سوء، ونزغات 

�ل�سيطان �لرجيم.

ولن��ا �أعظم عبرة في ذل��ك �ل�سامري � ف��ي �أ�سحاب مو�سى )على نبين��ا و�آله وعليه 

ًة  ُت َقْب�صَ ُروا ِبِه َفَقبَ�صْ ـــْرُت ِبَما لَْم يَْب�صُ �ل�ساة و�ل�سام( � �لذي بلغ من �ساأنه �أن: {َقاَل بَ�صُ

))) �شورة العنكبوت الآية: 6.

)2) �شورة العنكبوت الآية: 69.

)3) �شورة اآل عمران الآية:59).
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.
)1(

ي} لَْت ِلي نَْف�صِ �ُصوِل َفنَبَْذتَُها َوَكَذِلَك �َصوَّ ثَِر الرَّ
َ
مِّْن اأ

 الَِّذَي اآتَْينَاُه اآيَاِتنَا َفان�َصـــَلَخ ِمْنَها 
َ
وبلعم بن باعور �لذي ف�سر به قوله تعالى{َواْتُل َعَلْيِهْم نَبَاأ

ْر�ِس َواتَّبََع َهَواُه 
َ
ْخَلَد اإِلَى االأ

َ
ـــْئنَا لََرَفْعنَاُه ِبَها َولَـِكنَُّه اأ ـــْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن * َولَْو �صِ ْتبََعُه ال�صَّ

َ
َفاأ

بُوْا ِباآيَاِتنَا  ِلَك َمثَُل اْلَقـــْوِم الَِّذيَن َكذَّ ْو تَْتُرْكُه يَْلَهث ذَّ
َ
َفَمثَُلـــُه َكَمثَِل اْلَكْلِب اإِن تَْحِمْل َعَلْيـــِه يَْلَهْث اأ

.
)((

ُروَن} ُهْم يَتََفكَّ �َس لََعلَّ �ِس اْلَق�صَ َفاْق�صُ

. ونعوذ باهلل تعالى من 
)3(

و�سنة �هلل تعالى في خلقه و�حدة {َولَن تَِجَد ِل�ُصنَِّة اهلِل تَْبِدياًل}

م�سات �لفتن، و�لنكو�ش على �لأعقاب، فا عا�سم �إل �هلل، وهو �أرحم �لر�حمين.

وق��د طرق هذ� �لمو�س��وع جماعة من �ل�سيعة و�ل�سنة، ول ي�سعن��ا فعًا ��ستق�ساء ما 

ذكروه. غير �أنه ل باأ�ش بالطاع على حديث لبع�ش �أعام �لقرن �ل�سابع ذكره �بن �أبي 

 ل يخلو عن فو�ئد في هذ� �لمو�سوع. و�إن كنا ل نتعهد بجميع ما ورد فيه.
)((

�لحديد

موقف ال�شيعة من ال�شحابة نتيجة لما تقدم

وعل��ى كل ح��ال فمن �أجل جميع ما �سب��ق وغيره لم يفر�ش �ل�سيع��ة على �أنف�سهم 

قد�سية �ل�سحابة ككل، بحيث يكونون في معزل عن �لنقد و�لتمحي�ش. بل نظرو� �إليهم 

من ز�وية �أعمالهم و�سلوكه��م، بالقيا�ش لل�سو�بط �ل�سرعية و�لعقلية �لتي و�سلت �إليهم، 

وتّم لهم �لبرهان عليها.

فم��ن حفظ �لعهد، ولزم �لحق، و��ستقام في عقيدت��ه و�سلوكه، ولم يزغ عن �أمر ربه، 

��ستحق �لتعظي��م و�لتبجيل، بل �لمو�لة و�لتقدي���ش. �إذ عليهم د�رت رحى �لإ�سام، 

وبه��م قام عم��ود �لدين، وهم �أولي��اء �هلل تعالى حقاً، كما قال عز من قائ��ل: {اإِنَّ الَِّذيَن 

ُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكنتُْم  ْب�صِ
َ
الَّ تََخاُفوا َوال تَْحَزنُوا َواأ

َ
ُل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة اأ َقالُوا َربُّنَا اهللُ ثُمَّ ا�ْصتََقاُموا تَتَنَزَّ

نُف�ُصُكْم َولَُكْم ِفيَها 
َ
ْنيَا َوِفي االآِخَرِة َولَُكْم ِفيَها َما تَ�ْصتَِهي اأ ْوِليَاوؤُُكْم ِفي اْلَحيَاِة الدُّ

َ
تُوَعُدوَن * نَْحُن اأ

))) �شورة طه الآية: 96.

)2) �شورة الأعراف الآية:75)� 76).

)3) �شورة الفتح الآية:23.

)4) �شرح نهج البالغة 20: 0) وما بعدها.
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.
)1(

ِحيٍم} ُعوَن * نُُزاًل مِّْن َغُفوٍر رَّ َما تَدَّ

وم��ن نكث �لعهد، وفارق �لح��ق، وغير وبدل، و�نقلب على عقب��ه، ��ستحق �لنكال 

ـــِه َوَمْن  و�لوب��ال، و�لبر�ءة و�للعن��ة، كما قال �هلل تعالى: {َفَمن نََّكَث َفاإِنََّما يَنُكُث َعَلى نَْف�صِ

.
)((

ْجًرا َعِظيًما}
َ
 َف�َصيُوؤِْتيِه اأ

َ
ْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه اهلل

َ
اأ

ن 
َ
َمَر اهللُ ِبِه اأ

َ
ـــوَن َعْهَد اهلِل ِمن بَْعِد ِميثَاِقـــِه َويَْقَطُعوَن َماآ اأ وقال عز من قائل: {َوالَِّذيَن يَنُق�صُ

.
)3(

اِر} ْعنَُة َولَُهْم �ُصوُء الدَّ ْولَِئَك لَُهُم اللَّ
ُ
ْر�ِس اأ

َ
ُدوَن ِفي االأ َل َويُْف�صِ يُو�صَ

الحب في اهلل والبغ�س في اهلل تعالى

وق��د �أكد �لكتاب �لكريم و�أحاديث �لنبيP و�أهل بيته )�سلو�ت �هلل عليهم( على 

م��و�لة من و�لى �هلل عزوج��ل ومعاد�ة من عاد�ه، وعلى �لحب ف��ي �هلل تعالى و�لبغ�ش 

فيه. 

 َوَر�ُصـــولَُه 
َ
وَن َمْن َحادَّ اهلل قال عز من قائل: {ال تَِجُد َقْوًما يُوؤِْمنُوَن ِباهلِل َواْليَْوِم االآِخِر يَُوادُّ

يََّدُهم 
َ
ْولَِئَك َكتََب ِفي ُقُلوِبِهُم االإِيَماَن َواأ

ُ
ـــيَرتَُهْم اأ ْو َع�صِ

َ
ْو اإِْخَوانَُهْم اأ

َ
ْبنَاءُهْم اأ

َ
ْو اأ

َ
َولَـــْو َكانُوا اآبَاءُهْم اأ

.
)((

ْنُه} ِبُروٍح مِّ

يٌر *  نَُّه ِبَما تَْعَمُلوَن بَ�صِ ِمْرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َواَل تَْطَغْوْا اإِ
ُ
وقال جل �ساأنه: {َفا�ْصـــتَِقْم َكَما اأ

.
)((

ُروَن} ْوِليَاء ثُمَّ اَل تُن�صَ
َ
ُكُم النَّاُر َوَما لَُكم مِّن ُدوِن اهلِل ِمْن اأ َواَل تَْرَكنُوْا اإِلَى الَِّذيَن َظَلُموْا َفتََم�صَّ

وف��ي حديث عمرو بن مدرك �لطائي عن �لإم��ام �ل�سادقQ: »قال: قال ر�سول 

�هللP لأ�سحاب��ه: �أي ع��رى �لإيمان �أوثق؟ فقالو�: �هلل ور�سول��ه �أعلم. وقال بع�سهم: 

�ل�س��اة. وقال بع�سهم: �لزكاة. وقال بع�سهم: �ل�سي��ام. وقال بع�سهم: �لحج و�لعمرة. 

وقال بع�سهم: �لجهاد.

فقال ر�سول �هللP: لكل ما قلتم ف�سل، ولي�ش به. ولكن �أوثق عرى �لإيمان �لحب 

))) �شورة ف�شلت الآية:30 � 32.

)2) �شورة الفتح الآية:0).

)3) �شورة الرعد الآية: 25.

)4) �شورة المجادلة الآية:22.

)5) �شورة هود الآية:2))� 3)).
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.
)1(

في �هلل، و�لبغ�ش في �هلل، وتو�لي ]وتولي .خ.ل[ �أولياء �هلل، و�لتبري من �أعد�ء �هلل«

وف��ي حدي��ث عبد �هلل بن م�سعود ق��ال: »قال ر�سول �هللP: ي��ا عبد �هلل �أي عرى 

�لإ�س��ام �أوث��ق؟ قل��ت: �هلل ور�سول �هلل �أعلم. ق��ال: �لولية ف��ي �هلل: �لحب في �هلل، 

.
)((

و�لبغ�ش في �هلل«

وف��ي حدي��ث �بن عمر: »�أحب في �هلل، و�أبغ�ش في �هلل، وو�ل في �هلل، وعاد في �هلل، 

فاإنه ل تنال ولية �هلل �إل بذلك، ول يجد رجل طعم �لإيمان و�إن كثرت �ساته و�سيامه 

.
)3(

حتى يكون كذلك...«

وفي حدي��ث �إ�سحاق بن عمار عن �لإمام �ل�سادق)�سل��و�ت �هلل عليه(: »قال: كل 

... �إلى غير ذلك من 
)((

م��ن لم يحب عل��ى �لدين ولم يبغ�ش على �لدين فا دين ل��ه«

.
)((

�لأحاديث �لكثيرة جد�ً، �لتي رو�ها �ل�سيعة و�ل�سنة معاً

ولب��د لل�سيعة بعد ذلك من �ل�ستجابة هلل تعالى، و�تباع �أمره، و�لخ�سوع لحكمه 

ْمِرِهْم َوَمن 
َ
ن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرُة ِمْن اأ

َ
ْمًرا اأ

َ
ى اهللُ َوَر�ُصولُُه اأ {َوَما َكاَن ِلُموؤِْمٍن َوال ُموؤِْمنٍَة اإَِذا َق�صَ

.
)((

ِبينًا} الاًل مُّ لَّ �صَ يَْع�ِس اهللَ َوَر�ُصولَُه َفَقْد �صَ

اأثر ال�شحبة واأهميتها

�أم��ا �ل�سحبة فهي تزيد �لق�سم �لأول �ساأن��اً ورفعة وبهاء وقد�سية. لأنهم حفظو� حرمة 

ر�س��ول �هللP، ورعو� حق �سحبته، و�سكرو� نعمة �هلل تعالى عليهم به. كما �أنها توجب 

))) الكافي 2: 25) � 26) كتاب الإيمان والكفر: باب الحب في اهلل والبغ�س في اهلل حديث:6.

)2) ال�شن���ن الكب���رى للبيهق���ي 0): 233 كتاب ال�شهادات: باب �شهادة اأه���ل الع�شبية، وقال: »روي ذلك من حديث الب���راء وابن عبا�س وعائ�شة

M«، واللفظ له/ مجمع الزوائد ): 62) كتاب العلم: باب اأي النا�س اأعلم/ المعجم الأو�شط 4: 376/ وغيرها.
)3) مجمع الزوائد ): 90 كتاب الإيمان: باب من الإيمان الحب في اهلل والبغ�س في اهلل.

)4) الكافي 2: 27) كتاب الإيمان والكفر: باب الحب في اهلل والبغ�س في اهلل حديث:6).

)5) راجع الكافي 2: 24) كتاب الإيمان والكفر: باب الحب في اهلل والبغ�س في اهلل، وو�شائل ال�شيعة )): )43 باب:5) من اأبواب الأمر والنهي 

وم���ا ينا�شبهم���ا/ 2: 438 باب:7) من اأبواب الأمر والنهي وما ينا�شبهما/ 2: 440 باب:8) من اأبواب الأمر والنهي وما ينا�شبهما/ كل ذلك 

ف���ي كتاب الأمر بالمع���روف والنهي عن المنكر/ وهناك م�شادر �شيعية اأخرى كثيرة ت�شمنت ذل���ك/ وراجع اأي�شًا ال�شنن الكبرى للن�شائي 

6: 527 كت���اب الإيم���ان و�شرائعه: في )طعم الإيمان(، و)حالوة الإيمان(، وال�شنن الكبرى للبيهقي 0): 233 كتاب ال�شهادات: باب �شهادة 

اأهل الع�شبية، وم�شنف ابن �شيبة 6: 64) كتاب الإيمان والروؤيا: الباب ال�شاد�س، 7: 34) كتاب الزهد: في كالم اأن�س بن مالك، و�شنن اأبي 

داود 4: 98) كت���اب الدي���ات: ب���اب مجانبة اأهل الأهواء، ومجمع الزوائد ): 89، 90 كتاب الإيم���ان: باب من الإيمان الحب في اهلل والبغ�س 

في اهلل، والتمهيد 7): 429، 430، )43.

)6) �شورة الأحزاب الآية: 36.
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�لح��ق لهم على من بعدهم من �لموؤمنين، لأنه��م �سبقوهم بالإيمان، وحملو� لهم دعوة 

�هلل تعالى، و�أو�سلوها لهم، وكانو� �سبب هد�يتهم ونجاتهم. 

ق��ال عزوجل: {َوالَِّذيَن َجـــاوؤُوا ِمن بَْعِدِهْم يَُقولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَاَواِلْخَواِننَا الَِّذيَن �َصـــبَُقونَا 

.
)1(

ِحيٌم} ِباالإِيَماِن َوال تَْجَعْل ِفي ُقُلوِبنَا ِغالًّ لِّلَِّذيَن اآَمنُوا َربَّنَا اإِنََّك َروؤُوٌف رَّ

كم��ا عرف �هلل تعالى لهم ذل��ك، فاأثنى عليهم في كتابه �لمجي��د، وعلى ل�سان نبيه 

�لكري��مP و�آله �لطاهرين، في �آي��ات و�أحاديث كثيرة لي�سعن��ا ��ستق�ساوؤها. وو�سوح 

�لحال يغني عن ذلك.

�أما �لق�سم �لثاني فتزيدهم �ل�سحبة جريمة ومقتاً ولعنة ونكاًل. لأن �لحجة في حقهم 

�أظه��ر، و�لم�سوؤولية عليهم ب�سببها �أعظم. ولأنهم �ل�سبب في �سال من بعدهم، و�سياع 

�لحق عليهم. 

وْا َقْوَمُهـــْم َداَر اْلبََواِر *َجَهنََّم  َحلُّ
َ
لُوْا ِنْعَمـــَة اهلِل ُكْفًرا َواأ لَـــْم تََر اإِلَى الَِّذيَن بَدَّ

َ
ق��ال تعالى: {اأ

 .
)((

َلْونََها َوِبْئ�َس اْلَقَراُر} يَ�صْ

نَزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َواْلُهَدى ِمن بَْعِد َما بَيَّنَّاُه ِللنَّا�ِس ِفي 
َ
وق��ال �سبحانه: {اإِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما اأ

.
)3(

ِعنُوَن} ولَـِئَك يَلَعنُُهُم اهللُ َويَْلَعنُُهُم الالَّ
ُ
اْلِكتَاِب اأ

بَيِّنٍَة  ِت ِمنُكنَّ ِبَفاِح�َصـــٍة مُّ
ْ
وكاأن��ه على ذلك يجري قوله جل �ساأنه: {يَا ِن�َصـــاء النَِّبيِّ َمن يَاأ

ِ َوَر�ُصوِلِه َوتَْعَمْل 
َّ

يًرا *َوَمن يَْقنُْت ِمنُكنَّ هلِل ْعَفْيِن َوَكاَن َذِلَك َعَلى اهلِل يَ�صِ ـــاَعْف لََها اْلَعَذاُب �صِ يُ�صَ

 .
)((

ْعتَْدنَا لََها ِرْزًقا َكِريًما}
َ
تَْيِن َواأ ْجَرَها َمرَّ

َ
اِلًحا نُّوؤِْتَها اأ �صَ

وم��ا ورد عن �لإمام �ل�سادقQ، ق��ال �بن �أبي �لحديد: »خ��رج �لعطاء في �أيام 

�لمن�س��ور و�أق��ام �ل�سقر�ني � من ولد �سقر�ن مولى ر�س��ول �هللP � ببابه �أياماً ل ي�سل 

�إلي��ه عطاوؤه، فخ��رج جعفر بن محمد من عن��د �لمن�سور، فقام �ل�سقر�ن��ي �إليه فذكر له 

حاجت��ه، فرحب به، ثم دخل ثانياً �إلى �لمن�سور، وخرج وعطاء �ل�سقر�ني في كمه ف�سبه 

))) �شورة الح�شر الآية: 0).

)2) �شورة اإبراهيم الآية: 28�� 29.

)3) �شورة البقرة الآية: 59).

)4) �شورة الأحزاب الآية: 30�� )3.
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في كمه.

ث��م قال: يا �سقر�ن، �إن �لح�سن من كل �أحد ح�سن، و�إنه منك �أح�سن لمكانك منا، 

و�إن �لقبيح من كل �أحد قبيح، وهو منك �أقبح لمكانك منا. 

 .
)1(

فا�ستح�سن �لنا�ش ما قاله، وذلك لأن �ل�سقر�ني كان �ساحب �سر�ب«

�أما تمييز كل من �لق�سمين فابد فيه:

�أوًل: م��ن تحديد �سو�بط �ل�ستقامة وفق �لأدلة �لعقلية و�ل�سرعية، في م�سيرة هادئة، 

وبمو�سوعية كاملة، وتجرد عن �لعو�طف و�لتر�كمات.

وثانياً: من عر�ش �سلوكهم ومو�قفهم على تلك �ل�سو�بط.

وبع��د ذلك يتعين �تخ��اذ �لمو�قف �لمنا�سب��ة، بت�سمي��م و�سجاع����ة، مهما كانت 

�لنتائج، �إذ لي�ش فوق �لحق �سيء. 

 .
)((

ِبيَل} و�هلل من ور�ء �لق�سد {َوُهَو يَْهِدي ال�صَّ

هذ� موقف �ل�سيعة من �ل�سحابة وغيرهم، من يومهم �لأول. ول�م يحيدو� ول يحيدون 

عنه �إن �ساء �هلل تعالى. وقد كلفهم هذ� �لموقف �أغلى �لأثمان، وعر�سهم لأق�سى �لآلم 

و�لمتاعب، وجعلهم غر�ساً لأ�سد �لمحن و�لم�سائب. لكن هّون ما نزل بهم �أنه بعين �هلل 

.
)3(

تعالى، وجميل �سنعه،  وح�سن بائه

المقارنة بين موقف ال�شيعة وموقف الجمهور من ال�شحابة

وياترى �أن ذلك هو �لأن�سب بكر�مة �ل�سحابة ومر�عاة حرمة �ل�سحبة، �أو �أن �لأن�سب 

بهم��ا ت�سوي�ش �لأور�ق ، و�إهمال �لمقايي�ش ، وخلط  �لحابل بالنابل و�ل�سالح بالطالح، و 

جم��ع �لكل تحت عنو�ن �ل�سحب��ة، و�لتغا�سي عن و�قع كثير من �ل�سحابة ، �لذي يبلغ 

م��ن �لظهور و�ل�سهرة حد�ً ل يمكن معه �لإن��كار و�لمكابرة، و من �لخروج عن مقايي�ش 

�لدين و�لأخاق حّد �لتحلل و �ل�ستهتار، مع �أن ذلك قد يوجب خفوت بريق �ل�سحبة 

))) �شرح نهج البالغة 8): 205، واللفظ له/ بحار الأنوار 47: 349/ العدد القوية للعالمة الحلي: 52).

)2) �شورة الأحزاب الآية:4.

 ، Q3) وياأت���ي ف���ي جواب ال�شوؤال الرابع من الق�شم الثاني من الأ�شئل���ة بحث مف�شل حول موقف ال�شحابة من الن�س على اأمير الموؤمنين(

وموقف ال�شيعة منهم نتيجة ذلك.
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و�سلب قد�سيتها، وت�سويه �سورة �لكل وزعزعة �لثقة بهم ، خ�سو�ساً عند �لطبقة �لمثقفة 

�لمطلعة على �لو�قع �لتاريخي للم�سلمين، وعلى ما ي�سدر من �ل�سحابة ككل، وعلى ما 

�سجر بينهم . وبذلك يه�سم حق ذوي �ل�ستقامة و �لمقام �لرفيع في �لإخا�ش و�لعمل 

من �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم و�أر�ساهم.

ومن �لطريف �أن يقول �أبو توبة �لربيع بن نافع �لحلبي: »معاوية �ستر لأ�سحاب محمد 

. يقول �أبوتوبة ذلك ويقره عليه 
)1(

P ، ف��اإذ� ك�سف �لرجل �ل�ستر �جتر�أ على ما ور�ءه«

غير و�حد. 

ولي��ت �سع��ري �أي �ستر هذ�؟! وهل ه��و �إّل �عتر�ف �سمني بو�ق��ع متهرئ وحقيقة 

هزيل��ة؟! و�أي توهين لل�سحابة �أكثر من �أن يجعل معاوي��ة بما له من و�قع مف�سوح �ستر�ً 

لهم.

و�أط��رف من ذلك ما ذكره �سعد �لدين �لتفتاز�ن��ي ، فاإنه بعد �أن �عترف بما وقع بين 

�ل�سحاب��ة مما ي�سينهم بظاهره، وح��اول حمله على ما لينافي ح�س��ن �لظن بهم، على 

�لنح��و �لذي ج��رى عليه كثير من �لجمه��ور، تعر�ش لما وقع بع��د �ل�سحابة على  �أهل 

�لبيت )�سلو�ت �هلل عليهم( فقال:

 »و�أم��ا ما جرى بعدهم من �لظلم عل��ى �أهل بيت �لنبي P  فمن �لظهور بحيث ل 

مج��ال لاإخف��اء، ومن �ل�سناعة بحيث ل ��ستباه عل��ى �لآر�ء، �إذ تكاد ت�سهد به �لجماد 

و�لعجم��اء، ويبكي له من في �لأر���ش  و�ل�سماء ، وتنهد  منه �لجبال، وتن�سق �ل�سخور، 

 �لده��ور . فلعنة �هلل على من با�س��ر �أو ر�سي �أو 
ّ
 �ل�سهور ومر

ّ
ويبق��ى �سوء عمل��ه على كر

�سعى. ولعذ�ب �لآخرة  �أ�سد و�أبقى.

فاإن قيل: فمن علماء �لمذهب من لم يجوز لعن يزيد، مع علمهم باأنه ي�ستحق ما يربو 

على ذلك ويزيد.

قلن��ا: تحامي��اً عن �أن يرتق��ي �إلى �لأعلى فالأعل��ى ، كما هو �سع��ار �لرو�ف�ش، على 

م��ا يروى في �أدعيتهم، ويج��ري في �أنديتهم ، فر�آى �لمعتنون باأم��ر �لدين �إلجام �لعو�م 

))) البداي���ة والنهاي���ة 8: 39) في ترجمة معاوية وذكر �شيء م���ن اأيامه وما ورد في مناقبه وف�شائله، واللفظ له/ تاريخ دم�شق 59: 209 ترجمة 

معاوية بن �شخر اأبي �شفيان بن حرب / تاريخ بغداد 209:) في ترجمة معاوية بن اأبي �شفيان.
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بالكلي��ة طريقاً �إلى �لقت�ساد ف��ي �لعتقاد ، وبحيث ل تزل �لأق��د�م على �ل�سو�ء، ول 

ت�س��ل �لأوهام بالأهو�ء . و�إل فكيف يخف��ى عليه �لجو�ز و�ل�ستحقاق؟! وكيف ل يقع 

.
)1(

عليه �لتفاق؟!«

فانظ��ر �إليه كيف ر�سي لعقيدته في �ل�سحاب��ة �أن ت�سان باإنكار حق ل مرية فيه ، و�ن 

يحافظ عليها بتجاهل ظامة بلغت من �لظهور و�ل�سناعة �لحد �لذي ذكره ، وياترى هل 

تقوى عقيدة هذ� حالها على �ل�سمود �أمام �لبحث �لحي و�لح�ساب �لمنطقي �لمن�سف، 

ـــَها َوتَُوفَّى ُكلُّ  ِتي ُكلُّ نَْف�ٍس تَُجاِدُل َعْن نَْف�صِ
ْ
�أو �أنها ت�سلح عذر�ً بين يدي �هلل تعالى {يَْوَم تَاأ

.
)((

نَْف�ٍس َما َعِمَلْت َوُهْم ال يُْظَلُموَن}

ق  قون بما ُيف�سَّ و �أعج��ب من ذلك ما عن بع�ش علم��اء �لجمهور �أن �ل�سحابة ل ُيف�سَّ

 
)3(

به غيرهم. 

 قال �ل�سرو�ني: » �أنهم �سرحو� باأن �لمر�د بعد�لتهم �أن من �سهد منهم �أو روى حديثاً 

ل ُي�بح��ث عن عد�لته، فتقبل رو�يته و �سهادته، �أو روى �سخ�ش عن مبهم من �ل�سحابة 

بل منه. 
ُ
فقال: حدثني رجل من �ل�سحابة �أنه �سمع من ر�سول �هلل0 يقول كذ�...، ق�

ق  و م��ن �رتك��ب �سيئاً يوجب ما ُرتب عليه مقت�ساه من  حدٍّ �أو تعزير، و مع ذلك ل ُيف�سَّ

)((

ق به غيره، كما �سرح به �لمحلى في �سرح جمع �لجو�مع. بارتكاب ما ُيف�سَّ

ولي��ت �ِسع��ري كيف يجتمع ذلك مع ما �سبق منهم م��ن طعن بع�سهم في بع�ش ؟! 

وكي��ف يتنا�سب مع ما �سبق من �لآيات �لكريمة و �لأحاديث �ل�سريفة ؟! ثم ما �لدليل 

عل��ى ذلك ؟ وكي��ف يمكن �لبناء عليه مع ن��زول �آيات �ل�سهادة وه��م �أول �لمخاطبين 

بها؟ 

يَِّة  َحَدُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَو�صِ
َ
َر اأ يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا �َصَهاَدُة بَْيِنُكْم اإَِذا َح�صَ

َ
قال �هلل تعالى: {ِيا اأ

)((

اْثنَاِن َذَوا َعْدٍل مِّنُكْم...}.

))) �شرح المقا�شد 5: 0)3 ، ))3.

)2) �شورة النحل: ))) .

)3) عون المعبود للعظيم اآبادي : ج2)،�س20). ال�شيرة الحلبية : ج2، �س 468.

)4) حوا�شي ال�شرواني و العبادي : ج9، �س7).

)5) �شورة المائدة : الآية 06) .
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فِل��َم �لتقيي��د �إذ� كانو� كلهم 
)1(

�ْصـــِهُدوا َذَوْي َعـــْدٍل مِّنُكْم }.
َ
و ق��ال �سبحان��ه: {َواأ

عدوًل؟

ْربََعِة �ُصـــَهَداء َفاْجِلُدوُهْم 
َ
تُوا ِباأ

ْ
ـــنَاِت ثُمَّ لَْم يَاأ و قال عز و جل : {َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْح�صَ

)((

ُقوَن}. ْولَِئَك ُهُم اْلَفا�صِ
ُ
بًَدا َواأ

َ
ثََماِنيَن َجْلَدًة َواَل تَْقبَُلوا لَُهْم �َصَهاَدًة اأ

ــْم يَُكونَا َرُجَلْيِن  ن لَـّ َجاِلُكْم َفاإِ  و يق��ول �هلل عز و جل : {َوا�ْصتَ�ْصـــِهُدواْ �َصـــِهيَدْيِن من رِّ

)3(

َهَداء}. ْوَن ِمَن ال�صُّ ن تَْر�صَ تَاِن ِممَّ
َ
َفَرُجٌل َواْمَراأ

ا لَُّكم...}،   بٌَة مِّنُكْم اَل تَْح�َصبُوُه �َصرًّ بل قال عز من قائل : { اإِنَّ الَِّذيَن َجاوؤُوا ِبااْلإِْفِك ُع�صْ

)((

ْولَِئَك ِعنَد اهلِل ُهُم اْلَكاِذبُوَن}.
ُ
َهَداء َفاأ تُوا ِبال�صُّ

ْ
ْربََعِة �ُصَهَداء َفاإِْذ لَْم يَاأ

َ
{لَْواَل َجاوؤُوا َعَلْيِه ِباأ

و لكن من ع�ِسق �سيئا �أع�سى ب�سره، وللنا�ش فيما يع�سقون مذ�هب.

ون�ساأل �هلل عز و جل �لع�سمة و �ل�سد�د.

الموقف المنا�شب من غير ال�شيعة نحو ال�شيعة

وعل��ى كل حال فقد �أعلمناك موقف �ل�سيعة من �ل�سحابة بوجه �سريح ل مو�ربة فيه 

ول غمو�ش.

فاإن �أعجبك ذلك و�أعجب �إخو�نك فالحمد هلل على �لوفاق و�لوئام. و�إن لم يعجبكم 

ف��ا �أقّل من �أن تنظرو� �إلى �ل�سيعة نظرة �لعذر و�لحتر�م. لبتناء موقفهم على ح�ساب 

و��ست��دلل، يعذر �ساحبه و�إن �أخط��اأ. ولي�ش موقفهم �عتباطياً من دون ح�ساب، ول من 

�أج��ل �لعن��اد و�لم�ساقة، و�لعد�ء للح��ق، و�لتع�سب �سده، ليكون مب��رر�ً للت�سهير بهم، 

و�لت�سنيع عليهم، و�سقوط حرمتهم.

ومج��رد كون �لآخرين يخالفون �ل�سيعة في قناعاته��م � �لتي ل نعلم �إلى �لآن كيف 

ح�سل��ت، ومتى ح�سلت � ل يقت�سي فر�ش تلك �لقناع��ات على �ل�سيعة و�إلز�مهم بها، 

بحيث ت�سق��ط حرمتهم بالخروج عنها، ويكون ذلك مب��رر�ً للنيل منهم، و�لطعن فيهم، 

و�لتنكيل بهم، و�لت�سنيع عليهم.

))) �شورة الطالق : الآية 2.

)2) �شورة النور: الآية 4.

)3) �شورة البقرة : الآية 282.

)4) �شورة النور: الآيات ))، 3).
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تعاليم ال�شيعة تق�شي بمعا�شرة غيرهم بالمعروف

ول�سيم��ا مع �أن �سيرة �ل�سيع��ة � تبعاً لتعاليم �لنبيP و�لأئمة من �آله )�سلو�ت �هلل 

عليه��م( � جرت على �حتفاظهم بعقائدهم وما يترتب عليها من عمل و�سلوك لأنف�سهم، 

من دون �أن يتعمدو� جرح عو�طف �لآخرين و�إثارتهم، بل مع �لهتمام بح�سن معا�سرتهم، 

.
ّ
وجميل مخالطتهم، و�أد�ء �لحقوق لهم، جمعاً للكلمة وحذر�ً من تفاقم �ل�سر

فف��ي حديث �ل�سكوني عن �لإمام �ل�سادقQ: »قال: قال ر�سول �هللP ثاث 

م��ن لم يكن فيه لم يتم له عمل: ورع يحجزه عن معا�سي �هلل، وخلق يد�ري به �لنا�ش، 

.
)1(

وحلم يرد به جهل �لجاهل«

وف��ي حديث مر�زم عنهQ قال: »عليكم بال�ساة في �لم�ساجد، وح�سن �لجو�ر 

للنا�ش، و�إقامة �ل�سهادة، وح�سور �لجنائز. �إنه لبد لكم  من �لنا�ش. �إن �أحد�ً ل ي�ستغني 

.
)((

عن �لنا�ش حياته، و�لنا�ش لبد لبع�سهم من بع�ش«

وف��ي حدي��ث معاوية بن وهب: »قلت له: كيف ينبغي لن��ا �أن ن�سنع فيما بيننا وبين 

ن لي�سو� على �أمرنا؟ قال: تنظرون �إلى �أئمتكم �لذين  قومن��ا وبين خلطائنا من �لنا�ش ِممَّ

تقت��دون بهم فت�سنعون ما ي�سنعون، فو�هلل �إنه��م ليعودون مر�ساهم، وي�سهدون جنائزهم، 

.
)3(

ويقيمون �ل�سهادة لهم وعليهم، ويوؤدون �لأمانة �إليه«

 �إلى غير ذلك مما ي�سيق �لمقام عن ��ستق�سائه.

وحبذ� ل��و ي�سير �لم�سلمون جميع��اً على ذلك، فيحتفظ كل منه��م بعقيدته لنف�سه 

�أو م��ع �لدع��وة لها بالتي هي �أح�سن، مع ح�سن مخالط��ة �لآخرين، وجميل معا�سرتهم، 

و�لتودد و�لتحبب لهم، في محاولة لتوحيد �لم�سلمين، وجمع كلمتهم، وتثبيت �ألفتهم، 

من �أجل �أن يتعاونو� على �لدعوة لاإ�سام �لعظيم، و�إ�سماع �سوته، ورفع كلمته، ورّد كيد 

�لظالمين عنه، وخدمة �لأهد�ف �لم�ستركة بينهم. 

وياأتي في جو�ب �ل�سوؤ�ل �لتا�سع ما ينفع في �لمقام.

))) الكافي 2: 6)) كتاب الإيمان والكفر: باب المداراة حديث:).

)2) الكافي 2: 635 ، 636 كتاب الع�شرة: باب ما يجب من المعا�شرة حديث:).

)3) الكافي 2: 635 ، 636 كتاب الع�شرة: باب ما يجب من المعا�شرة حديث:4.
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بق��ي ف��ي �لمقام �سيء. وهو �أن من �لظاهر �أن عد�لة جمي��ع �ل�سحابة بالمعنى �لعام 

�ل��ذي علي��ه �لجمهور و�حتر�مهم لي�سا م��ن �أ�سول �لإ�سام �لتي يك��ون �لخروج عنها 

موجب��اً للكف��ر. وغاية ما يدع��ى �أن �لجمهور ق��د �قتنعو� بهما نتيج��ة �لأدلة �لتي تمت 

عندهم ولم تتم عند �ل�سيعة. 

وكما �قتنع �لجمهور بذلك �قتنع �ل�سيعة �أي�ساً بقد�سية جماعة ورفعة مقامهم نتيجة 

بنت وهب، وكجده عبد  و�آمنة  �لنبيP عبد �هلل  كاأبوي  �لتي تمت عندهم،  �لأدلة 

�لمطلب وجميع �سل�سلة ن�سبه �ل�سريف، وكاأبي طالب �لذي �آوى �لنبيP ود�فع عنه 

ون�سره في مو�قفه �لمعروفة، و�أفا�ش في مدحه وتبجيله ورفعة �ساأنه، و�أّكد على ت�سديقه 

لهوؤلء  �ل�سيعة  �لم�سهور عنه. وتقدي�ش  �لكثير  في دعوته وعلى حقية دينه في �سعره 

و�رتباطهم  �ل�سحابة  لعموم  �لجمهور  تقدي�ش  من  �أ�سد  بهم  �لنف�سي  و�رتباطهم  �لنفر 

بهم. 

ولك��ن �لجمهور � كله��م �أو جلهم � لم يكتف��و� بعدم تقدي�ش ه��وؤلء و�لإقر�ر برفعة 

�ساأنه��م، ول بالبن��اء على عدم عد�لتهم، بل �أ�سرو� على كفره��م �ل�سريح وخلودهم في 

�لن��ار، لأنهم �أعر�سو� عن �أدلة �ل�سيعة �أو لم يقتنعو� بها، و�عتمدو� على رو�يات تخ�سهم 

ل يوؤمن بها �ل�سيعة. 

ف��اإذ� كان �لبناء على فر�ش كل فئة قناعاته��ا على �لآخرين فلماذ� ل تفر�ش قناعات 

�ل�سيع��ة �لمذك��ورة وغيرها على �لجمه��ور؟! و�إذ� كان �لبناء عل��ى �لكتفاء من جميع 

�لم�سلمي��ن بالقدر �لم�سترك، وهو �لإ�س��ام بحدوده �لعامة، و�إيكال �لأمر فيما ز�د على 

ذلك م��ن �لتفا�سيل لكل فئ��ة ح�سب �أدلته��ا وقناعاتها، فلماذ� �لتهري��ج على �ل�سيعة 

و�لت�سنيع عليهم و�إ�سقاط حرمتهم؟!

ومتى يدرك ذوو �لر�سد و�لكلمة �لم�سموعة من �لم�سلمين خطورة �لموقف و�سلبيات 

�لتهريج و�لمهاتر�ت، وما يترتب عليها من �سّق �لكلمة وتفريق �لأمة، فيدعون بدل ذلك 

للح��و�ر �لهادئ من �أجل �طاع كل منهم على وجهة نظ��ر �لآخرين و��ستيعاب �أدلتهم 

و�لتع��رف عليها بمو�سوعي��ة كاملة، ثم �لقبول به��ا �أو نقدها نقد�ً بّناًء مثم��ر�ً بعيد�ً عن 
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�لتع�سب و�لت�سنج، كما قال �هلل عز وجل: {اْدُع اإِِلى �َصِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَح�َصنَِة 

. وق��الP: »�إن �لرفق لم يو�سع على �سيء �إل ز�نه، ول 
)1(

ْح�َصـــُن}
َ
َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي اأ

.
)((

نزع من �سيء �إل �سانه«

وياأتي في �آخر جو�ب �ل�سوؤ�ل �لثالث ما ينفع في �لمقام.

وم��ن �هلل تعالى ن�ستم��د �لعون و�لتوفيق. �إنه �أرحم �لر�حمي��ن وولي �لموؤمنين. وهو 

ح�سبنا ونعم �لوكيل. و�لحمد هلل رب �لعالمين. 

ق�ش��ية تحريف القراآن الذي ين�ش��به بع�ض اأهل ال�شنة   K  �س3: 

لل�ش��يعة هل هذا �شحيح ن�ش��بته لأهل ال�شيعة ؟ مع اإنني 

ق��راأت كالمًا لل�ش��يخ محمد اأبي زهرة ف��ي كتابه )الإمام 

جعف��ر ال�ش��ادق( نقال منه ع��ن المحقق الطو�ش��ي عدم 

�شحة هذا. فما راأيكم اأطال اهلل في اأعماركم؟.   

ج: يح�سن �لتعر�ش في جو�ب ذلك لأمور.. 

1 � من �لمنا�سب �لتنبيه �إلى �أمر . وهو �أن رمي �ل�سيعة بالقول بتحريف �لقر�آن �لمجيد 

لي���ش �أمر�ً �سايعاً عند جمهور �ل�سنة، بل نزه بع�ش �أعام �لجمهور �ل�سيعة �أعني �لإمامية 

�لعدلية عن �لقول بذلك.

قال �أبو �لح�سن علي بن �إ�سماعيل �لأ�سعري )�لمتوفى �سنة ))3 للهجرة(: »و�ختلفت 

�لرو�ف���ش في �لق��ر�آن هل زيد فيه �أو ُنِق�َش منه؟ وهم ثاث ف��رق. فالفرقة �لأولى منهم 

يزعمون �أن �لقر�آن قد نق�ش منه. و�أما �لزيادة فذلك غير جائز �أن يكون قد كان، وكذلك 

ر منه �سيء عما كان علي��ه، فاأما ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير  ليج��وز �أن يكون قد ُغيِّ

 .
منه، و�لإمام يحيط علماً به،]...[)3(

و�لفرق��ة �لثالثة منهم � وهم �لقائلون بالعتز�ل و�لإمامة � يزعمون �أن �لقر�آن ما ُنِق�َش 

من��ه، ول زيد فيه، و�أنه على ما �أن��زل �هلل تعالى على نبيه عليه �ل�ساة و�ل�سام، لم يغير 

))) �شورة النحل اآية:25).

)2) و�شائل ال�شيعة ج:)) باب:27 من اأبواب جهاد النف�س حديث:9.

)3) وعن محقق الكتاب: )�شقط ذكر الفرقة الثانية من هذه الفرق(.
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.
)1(

ولم يبدل، ولز�ل عما كان عليه«

وق��ال �ل�سيخ رحمة �هلل �لهندي في كتابه �إظهار �لحق: »�لقر�آن �لمجيد عند جمهور 

علم��اء �ل�سيع��ة �لإمامية �لثني ع�سرية محف��وظ عن �لتغير و�لتبدي��ل. ومن قال منهم 

.
)((

بوقوع �لنق�سان فيه فقوله مردود غير مقبول عندهم«

ثم ��ست�سهد على ذلك بكلمات �أكابر علماء �لطائفةM، و�أفا�ش في ذلك.

نعم، ورد ن�سبة �لتحريف لل�سيعة في كام بع�ش جمهور �ل�سنة، كابن حزم �لظاهري 

ف��ي كتابه )�لف�سل في �لملل و�لنحل ( وجماعة م��ن �لمتاأخرين. وقد جندو� �أقامهم 

للت�سهير بال�سيعة و�لطعن فيه��م، وبهتوهم باأمور كثيرة على ح�ساب �لحقيقة. وح�سابهم 

على �هلل تعالى، وعلى ذمة �لتاريخ، و�لباحثين �لمن�سفين.

 الإجماع العملي من ال�شيعة وال�شنة على عدم تحريف القراآن

) � �أجم��ع �لم�سلم��ون من �ل�سيع��ة و�ل�سنة عمًا على �أن ما بي��ن دفتي �لم�سحف 

ه��و تمام �لق��ر�آن �ل�سريف. كم��ا ي�سهد بذل��ك �لم�ساحف �لمنت�سرة ف��ي جميع باد 

�لإ�سام، و�لمتد�ولة بين �لم�سلمين قاطبة. وهم يرون ختم �لقر�آن �إنما يكون بختم تلك 

�لم�ساحف، وبقر�ءة تمام ما فيها. كما يرون �أن قر�ءة كل �سورة �إنما تكون بقر�ءة �ل�سورة 

�لمر�سوم��ة في تلك �لم�ساحف، ل يزيدون عليها كلمة، ول ينق�سون منها كلمة. وذلك 

و��سح من �سيرتهم، ومن كلمات فقهائهم.

فحي��ن يذكر �لفقهاء ��ستحباب قر�ءة بع���ش �ل�سور في �ل�ساة �أو غيرها، يريدون بها 

قر�ءة �ل�سورة على �لوجه �لمر�سوم في تلك �لم�ساحف، من دون زيادة ول نقي�سة. ولذ� 

ل ينبه��ون عل��ى لزوم �إ�سافة كلمة �إليها �أو �إنقا�ش كلمة منها، مع �أنه لو كان فيها ما لي�ش 

قر�آن��اً للزمهم �لتنبيه �إلى حذف��ه في �ل�ساة، لأن كام �لآدميي��ن � غير �لذكر و�لقر�آن 

� مبط��ل لل�ساة، و�إن كان ق��د �سقط منها �سيء من �لقر�آن للزمه��م �لتنبيه �إلى تد�ركه 

وقر�ءته تتميماً لل�سورة. خ�سو�ساً في �لفري�سة عند �لإمامية، لأن �لمعروف من مذهبهم 

))) مقالت الإ�شالميين ): 4)) � 5)).

)2) اإظهار الحق: 354 في )الف�شل الرابع في دفع �شبهات الق�شي�شين الواردة على الأحاديث( في )دفع ال�شبهة الأولى(.
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لزوم قر�ءة �سورة تامة مع �لفاتحة. 

ف�سكوته��م عن ذلك �ساه��د بت�سالمهم على �أن �لمر�سوم من تل��ك �ل�سور في تلك 

�لم�ساحف هو تمام �ل�سور �لقر�آنية �لمعهودة.

نعم يظهر �لختاف بين �ل�سيعة و�ل�سنة في �لب�سملة، فال�سيعة ي�سرحون �أن �لب�سملة 

جزء من كل �سورة عد� �سورة �لتوبة. وعلى ذلك عملهم في تاوتهم و�ساتهم. و�ختلف 

�ل�سن��ة في ذلك، ول��ذ� نرى منهم من ليقروؤه��ا. و�أما ما عد� �لب�سمل��ة فا خاف فيه 

عمًا.

وه��ذ� �لإجماع �لعملي من �أق��وى �ل�سو�هد على موقف �لم�سلمي��ن عموماً � �سيعة 

و�سن��ة � من �لقر�آن �لمجيد. ول يقف في مقابله �سيء، لأنه يك�سف عن �أن كون �لقر�آن 

�ل�سريف تمام ما في �لم�سحف �لموجود حقيقة و�قعة قد فر�ست نف�سها ب�سبب و�سوحها 

 بها �لم�سلمون وعملو� عليها، ولم تقَو �ل�سبهات مهما كانت على زعزعتها 
ّ
وقوتها، وقد �أقر

�أو �لت�سكيك فيها.

الذين �شرحوا بعدم التحريف من علماء ال�شيعة

3 � �أما �لذين �سرحو� باأن �لقر�آن �لمجيد تمام ما بين دفتي �لم�سحف �ل�سريف من 

علماء �ل�سيعة فهم �أكابر علمائهم، وفي جميع �لع�سور. ولي�ش �لأمر مق�سور�ً على �ل�سيخ 

�لطو�سي، بل �سبقه ولحقه جماعة كثيرون. 

فقد �سرح بذلك.. 

�أ � �ل�سي��خ �ل�سدوق �أب��و جعفر محمد بن علي بن �لح�سين ب��ن بابويه �لقمي} 

�لمتقدم ذكره. وهو من قدماء علماء �ل�سيعة، وزعيم مدر�سة قم، و�سيخ �أهل �لحديث.

قال في كتابه )�لعتقاد�ت( �لمتقدم ذكره عند بيان �لم�سادر �ل�سيعية: »�عتقادنا �أن 

�لق��ر�آن �ل��ذي �أنزله �هلل تعالى على نبيه محمدP هو ما بين �لدفتين، وهو ما في �أيدي 

�لنا���ش لي�ش باأكثر من ذلك، ومبلغ �سوره عند �لنا�ش مائة و�أربع ع�سرة �سورة. وعندنا �أن 

)�ل�سح��ى( و)�ألم ن�سرح( �سورة و�حدة، و)لإياف( و)�ألم تر كيف( �سورة و�حدة. ومن 

ن�سب �إلينا �أنا نقول �أنه �أكثر من ذلك فهو كاذب.
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وم��ا روي من ثو�ب قر�ءة كل �سورة من �لق��ر�آن، وثو�ب من ختم �لقر�آن كله، وجو�ز 

قر�ءة �سورتين في ركعة نافلة، و�لنهي عن �لقر�ن بين �سورتين في ركعة فري�سة، ت�سديق 

لم��ا قلن��اه في �أمر �لقر�آن، و�أن مبلغه ما في �أيدي �لنا�ش. وكذلك ما روي من �لنهي عن 

ق��ر�ءة �لقر�آن كله في ليلة و�حدة، و�أنه ل يجوز �أن يختم في �أقل من ثاثة �أيام، ت�سديق 

لما قلناه �أي�ساً.

ب��ل نقول: �إنه قد نزل �لوحي �لذي لي�ش بق��ر�آن، ما لو جمع �إلى �لقر�آن لكان مبلغه 

مقد�ر �سبعة ع�سر �ألف �آية.

وذل��ك مثل قول جبرئيل للنبيP: �إن �هلل تعالى يقول لك: يا محمد، د�ر خلقي. 

ومثل قوله: �تق �سحناء �لنا�ش وعد�وتهم. ومثل قوله: ع�ش ما �سئت فاإنك ميت، و�أحبب 

ما �سئ��ت فاإنك مفارقه، و�عمل ما �سئت فاإنك ماقيه. و�س��رف �لموؤمن �ساته بالليل، 

وعزه كّف �لأذى عن �لنا�ش.

ومثل قول �لنبيP: ما ز�ل جبرئيل يو�سيني بال�سو�ك حتى خفت �أن �أدرد و�أحفر، 

وما ز�ل يو�سيني بالجار حتى ظننت �أنه �سيورثه، وما ز�ل يو�سيني بالمر�أة حتى ظننت �أنه 

ل ينبغي طاقها، وما ز�ل يو�سيني بالمملوك حتى ظننت �أنه �سي�سرب له �أجًا يعتق به.

ومثل ق��ول جبرئيلQ للنبيP حين فرغ من غزوة �لخندق: يا محمد �إن �هلل 

ياأمرك �أن ل ت�سلي �لع�سر �إل ببني قريظة. ومثل قولهP: �أمرني ربي بمد�ر�ة �لنا�ش � 

كما �أمرني باأد�ء  �لفر�ئ�ش � بمقد�ر عقولهم.

ومث��ل قولهP: �إن جبرئيل �أتاني من قبل ربي باأمر قرت به عيني، وفرح به �سدري 

 �لمحجلين. 
ّ
وقلبي، يقول: �إن علياً �أمير �لموؤمنين، وقائد �لغر

 جبرئيل فقال: يا محمد �إن �هلل تعالى قد زوج فاطمة علياً 
َّ

ومث��ل قولهP: نزل علي

م��ن فوق عر�سه، و�أ�سهد على ذلك خيار مائكته. فزوجها منه في �لأر�ش، و�أ�سهد على 

ذلك خيار �أمتك. ومثل هذ� كثير، كله وحي لي�ش بقر�آن، ولو كان قر�آناً لكان مقروناً به، 

ومو�س��ًا �إلي��ه غير مف�سول عنه، كما كان �أمير �لموؤمني��نQ جمعه، فلما جاءهم به 

ق��ال: هذ� كتاب ربكم كما �أن��زل على نبيكم، لم يزد فيه حرف، ولم ينق�ش منه حرف. 
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فقال��و�: ل حاج��ة لنا فيه، عندنا مث��ل �لذي عندك. فان�سرف  وهو يق��ول: فنبذوه ور�ء 

.
)1(

ظهورهم و��سترو� به ثمناً قليًا فبئ�ش ما ي�سترون «

و�إنما ذكرناه بطوله لمتيازه باأمرين:

�لأول: م��ا ت�سمنه م��ن �ل�ستدلل على ما �دع��اه بما ينا�سب ما �سب��ق منا في تقريب 

�لإجم��اع �لعملي من �لم�سلمين على عدم �لتحريف، وهو ترتيب �ل�سيعة �أثر �لقر�آن 

�لتام على ما في �لم�سحف، في ختمه، وقر�ءة �سوره، وغير ذلك.

�لثان��ي: تاأويل �لرو�يات �لموهمة للتحري��ف و�لنق�ش باأن �لمر�د بها �لوحي �لذي لي�ش 

بق��ر�آن. ومن �لمهم جد�ً �سدور مثل ه��ذ� �لتاأويل من �ل�سدوق}، �لذي هو من 

قدم��اء �لأ�سحاب �لمقاربين لع�سور �لأئمة )�سل��و�ت �هلل عليهم(، ومن �سيوخ �أهل 

�لحدي��ث كم��ا �سبق. حيث ينا�سب ذلك كون هذ� �لتاأوي��ل معروفاً بين �ل�سيعة في 

ع�سوره��م �لأولى ومقبوًل عندهم، وعند �أهل �لحديث منهم بالخ�سو�ش. ولي�ش هو 

من تخر�سات �لمتاأخرين. ولعل هذ� هو �لوجه في رو�ية �لقدماء لتلك �لرو�يات من 

دون �أن يكونو� قائلين بالتحريف و�لنق�ش.

ب � �ل�سي��خ �لمفي��د محمد بن محمد ب��ن �لنعمان} �لمتقدم ذك��ره. وهو من 

قدماء �لأ�سحاب �أي�ساً، وزعيم مدر�سة بغد�د و�سيخ �أهل �لجتهاد و�لنظر. قال في كتابه 

)�أو�ئل �لمق��الت( �لمتقدم ذكره: »وقد قال جماعة من �أهل �لإمامة �إنه لم ينق�ش من 

كلمة، ول من �آية، ول من �سورة، ولكن حذف ما كان مثبتاً في م�سحف �أمير �لموؤمنين

Qم��ن تاأويله وتف�سير معانيه على حقيقة تنزيله... وعن��دي �أن هذ� �لقول �أ�سبه من 

مق��ال من �دعى نق�س��ان كلم من نف�ش �لقر�آن على �لحقيق��ة دون �لتاأويل، و�إليه �أميل. 

و�هلل �أ�ساأل توفيقه لل�سو�ب.

و�أما �لزيادة فيه فمقطوع على ف�سادها من وجه، ويجوز �سحتها من وجه. فالوجه �لذي 

�أقط��ع على ف�س��اده �أن يمكن لأحد من �لخلق زيادة مقد�ر �سورة فيه على حّد يلتب�ش به 

عن��د �أحد من �لف�سحاء. و�لوج��ه �لمجوز فهو �أن يز�د فيه �لكلم��ة و�لكلمتان و�لحرف 

))) العتقادات: 83 � 86.
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و�لحرف��ان وم��ا �أ�سبه ذلك مما ل يبلغ حّد �لإعجاز، ويك��ون ملتب�ساً عند �أكثر �لف�سحاء 

بكلم �لقر�آن. غير �أنه لبد متى وقع ذلك من �أن يدل �هلل عليه ويو�سح لعباده عن �لحق 

فيه. ول�ست �أقطع على كون ذلك. بل �أميل �إلى عدمه و�سامة �لقر�آن عنه«. 

. وله كلمات 
)1(

»Qق��ال: »ومعي بذل��ك حديث عن �ل�سادق جعفر بن محم��د

�أخرى في كتب �أخرى.

ج � �ل�سي��د �لمرت�سى علي بن �لح�سين �لمو�س��وي} �لمتقدم ذكره. وقد خلف 

�سيخ��ه �لمفيد في زعامة مدر�سة بغد�د، وم�سيخ��ة �أهل �لنظر و�لجتهاد. قال في مجمع 

�لبيان بعد كامه �لآتي في نفي �لتحريف: »وهو �لذي ن�سره �لمرت�سى )قد�ش �هلل روحه( 

و��ستوفى �لكام فيه غاية �ل�ستيفاء في جو�ب �لم�سائل �لطر�بل�سيات. وذكر في مو��سع 

�أن �لعلم ب�سحة نقل �لقر�آن كالعلم بالبلد�ن، و�لحو�دث �لكبار، و�لوقائع �لعظام، و�لكتب 

�لم�سه��ورة، و�أ�سعار �لعرب �لم�سطورة. فاإن �لعناي��ة ��ستدت و�لدو�عي توفرت على نقله 

وحر��سته، وبلغت �إلى حّد لم يبلغه فيما ذكرناه، لأن �لقر�آن معجزة �لنبوة، وماأخذ �لعلوم 

�ل�سرعية، و�لأحكام �لدينية. وعلماء �لم�سلمين قد بلغو� في حفظه وحمايته �لغاية، حتى 

عرف��و� كل �سيء �ختلف فيه م��ن �إعر�به وقر�ءته وحروفه و�آيات��ه. فكيف يجوز �أن يكون 

مغير�ً ومنقو�ساً مع �لعناية �ل�سادقة و�ل�سبط �ل�سديد؟

وقال �أي�ساً )قد�ش �هلل روحه(: �إن �لعلم بتف�سير �لقر�آن و�أبعا�سه في �سحة نقله كالعلم 

بجملت��ه، وجرى ذلك مج��رى ما علم �سرورة م��ن �لكتب �لم�سنف��ة، ككتاب �سيبويه 

و�لمزن��ي، فاإن �أهل �لعناية بهذ� �ل�ساأن يعلمون م��ن تف�سيلهما ما يعلمونه من جملتهما، 

حتى لو �أن ُمدخًا �أدخل في كتاب �سيبويه باباً في �لنحو لي�ش من �لكتاب لعرف ومّيز، 

وعلم �أنه ملحق، ولي�ش من �أ�سل �لكتاب. وكذلك �لقول في كتاب �لمزني. ومعلوم �أن 

�لعناية بنقل �لقر�آن و�سبطه �أ�سدق من �لعناية ب�سبط كتاب �سيبويه ودو�وين �ل�سعر�ء.

وذكر �أي�ساLً: �إن �لقر�آن كان على عهد ر�سول �هللP مجموعاً موؤلفاً على ما هو 

علي��ه �لآن. و��ستدل على ذلك باأن �لقر�آن كان يدر�ش ويحفظ جميعه في ذلك �لزمان، 

))) اأوائل المقالت:)8 � 82 في القول في تاأليف القراآن.
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 Pحت��ى عين على جماعة من �ل�سحابة في حفظهم ل��ه، و�أنه كان يعر�ش على �لنبي

ويتلى عليه، و�أن جماعة من �ل�سحابة � مثل عبد�هلل بن م�سعود، و�أبي بن كعب، وغيرهما 

� ختم��و� �لقر�آن على �لنبيP عدة ختمات. وكل ذلك يدل باأدنى تاأمل على �أنه كان 

مجموعاً مرتباً غير مبتور ول مبثوث. وذكر �أن من خالف في ذلك من �لإمامية و�لح�سوية 

ل يعت��د بخافهم، فاإن �لخاف في ذلك م�س��اف �إلى قوم من �أ�سحاب �لحديث نقلو� 

.
)1(

�أخبار�ً �سعيفة ظنو� �سحتها، ل يرجع بمثلها عن �لمعلوم �لمقطوع على �سحته«

 وقد �عت��رف بذلك �بن حزم، حيث قال: »ومن قول �لإمامية كلها قديماً وحديثاً �أن 

�لقر�آن مبدل زيد فيه ما لي�ش منه، ونق�ش منه كثير، وبدل منه كثير، حا�سا علي بن �لح�سن 

]�لح�سي��ن .ظ[ بن مو�سى بن محمد بن �إبر�هيم بن مو�سى بن جعفر بن محمد بن علي 
�بن �لح�سن ]�لح�سين .ظ[ بن علي بن �أبي طالب. وكان �إمامياً يظاهر بالعتز�ل مع ذلك. 

فاإنه كان ينكر هذ� �لقول، ويكفر من قاله. وكذلك �ساحباه �أبو يعلى مياد �لطو�سي، و�أبو 

.
)((

�لقا�سم �لر�زي«

وم��ن �لملفت للنظر ما ن�سبه �بن حزم لل�سي��د �لمرت�سى } من تكفير من يقول 

بتحري��ف �لق��ر�آن، �إذ هل من �لمعقول �أن ي�سدق �بن حزم ف��ي ن�سبة �لقول بالتحريف 

لعم��وم �ل�سيعة، ويقدم �ل�سيد �لمرت�سى } � وهو من �أعام �ل�سيعة �لذ�بين عنهم � 

على تكفير �لقائل بالتحريف؟!

د � �ل�سي��خ �أبو جعف��ر �لطو�سي } �لمتق��دم ذكره منك في �ل�س��وؤ�ل، ومنا عند 

ذك��ر �لم�سادر �ل�سيعية. وه��و يجمع في ع�سره بين م�سيخة �أهل �لحديث وم�سيخة �أهل 

�لجتهاد و�لنظر. وقد �سرح بعدم �لتحريف في مقدمة تف�سيره �لجليل )�لتبيان(.

قال}: »و�أما �لكام ف��ي زيادته ونق�سانه فما ل يليق به )يعني: بكتاب �لتبيان( 

�أي�س��اً. لأن �لزي��ادة فيه مجمع على بطانه��ا. و�لنق�سان منه فالظاه��ر �أي�ساً من مذهب 

 .Sلم�سلمي��ن خافه. وهو �لأليق بال�سحيح من مذهبنا. وهو �لذي ن�سره �لمرت�سى�

وه��و �لظاهر في �لرو�ي��ات. غير �أنه رويت رو�ي��ات كثيرة � من جه��ة �لخا�سة و�لعامة � 

))) مجمع البيان ): 5).

)2) الف�شل في الملل والنحل 4: 82).
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بنق�س��ان كثي��ر من �آي �لقر�آن، ونقل �س��يء منه من مو�سع �إلى مو�س��ع، طريقها �لآحاد 

�لتي ل توجب علماً ول عمًا. و�لأولى �لإعر��ش عنها، وترك �لت�ساغل بها، لأنه يمكن 

تاأويله��ا... ورو�يتن��ا متنا�س��رة بالحّث على قر�ءت��ه، و�لتم�سك بما في��ه، ورّد ما يرد من 

�ختاف �لأخبار في �لفروع �إليه. وقد روي عن �لنبيP رو�ية ل يدفعها �أحد �أنه قال: 

»�إني مخلف فيكم �لثقلين ما �إن تم�سكتم بهما لن ت�سلو�: كتاب �هلل وعترتي �أهل بيتي، 

 �لحو�ش«. وهذ� يدل على �أنه موجود في كل ع�سر، لأنه 
َّ

و�إنهما لن يفترقا حتى يرد� علي

 .
)1(

ل يجوز �أن ياأمر بالتم�سك بما ل نقدر على �لتم�سك به...«

ه� - �ل�سي��خ �أبو علي �لف�سل بن �لح�سن �لطبر�س��ي} �لمتوفى  �سنة )8))ه�( 

ق��ال في مقدمة تف�سيره �ل�سهي��ر )مجمع �لبيان(: »ومن ذلك �ل��كام في زيادة �لقر�آن 

ونق�سانه، فاإن��ه ل يليق بالتف�سير. فاأما �لزيادة فيه فمجمع على بطانه. و�أما �لنق�سان منه 

فقد روى جماعة من �أ�سحابنا وقوم من ح�سوية �لعامة �أن في �لقر�آن تغيير�ً ونق�ساناً. 

و�ل�سحيح من مذهب �أ�سحابنا خافه. وهو �لذي ن�سره �لمرت�سى )قد�ش �هلل روحه(، 

 . ثم ذكر 
)((

و��ستوف��ى �لكام فيه غاية �ل�ستيفاء في جو�ب �لم�سائل �لطر�بل�سيات...«

حديث �ل�سيد �لمرت�سى} �لمتقدم. 

و � �لعام��ة �لحل��ي جمال �لدين �لح�سن بن علي ب��ن �لمطهر} �لمتقدم ذكره 

عند �لتعر�ش للم�سادر �ل�سيعية، و�لذي هو رئي�ش �ل�سيعة في ع�سره، حيث �ساأله �ل�سيد 

�لمهن��ا: »ما يقول �سيدنا في �لكتاب �لعزيز، هل ي�سح عند �أ�سحابنا �أنه نق�ش منه �سيء 

ر ترتيبه، �أم لم ي�سح عندهم �سيء من ذلك؟. �أفدنا �أفادك �هلل من ف�سله،  �أو زيد فيه �أو ُغيِّ

وعاملك بما هو �أهله«.

فكان جو�ب �لعامة}: »�لحق �أنه ل تبديل ول تاأخير ول تقديم فيه، و�أنه لم يزد 

ولم ينق�ش. ونعوذ باهلل تعالى من �أن يعتقد مثل ذلك و�أمثال ذلك، فاإنه يوجب �لتطرق 

.
)3(

�إلى معجزة �لر�سولQ �لمنقولة بالتو�تر«

))) تف�شير التبيان ): 3� 4.

)2) مجمع البيان ): 5).

)3) اأجوبة الم�شائل المهناوية الم�شاألة: 3): )2) نقاًل عن كتاب التحقيق في نفي التحريف عن القراآن ال�شريف: 5).
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وج��اء جماعة كثي��رة بعدهم من �أع��ام �لطائفة فاأك��دو� هذه �لحقيق��ة، كالمحقق 

�لكرك��ي �ساح��ب جامع �لمقا�س��د �لمتقدم ذكره ف��ي �لم�سادر �ل�سيعي��ة، و�لمحقق 

�لأردبيلي �لمتوفى �سنة )993ه�(، و�ل�سيخ �لبهائي �لمتوفى �سنة )1031ه�(، و�لفي�ش 

 �لعاملي �لمتوفى �سنة ))110ه�( 
ّ
�لكا�ساني �لمتوفى �سنة )1090ه�(، و�لمحدث �لحر

�ساحب و�سائ��ل �ل�سيعة �لمتقدم ذكره في �لم�سادر �ل�سيعية، وكا�سف �لغطاء �لمتوفى 

�سنة )8))1ه�(، وجماعة �آخرين ي�سي��ق �لمقام عن ��ستق�سائهم، خ�سو�ساً في ع�سرنا 

وما يقرب منه.

وقد �أطال �أ�ستاذنا مرجع �لطائفة �لمرحوم �ل�سيد �أبو �لقا�سم �لخوئي } في تفنيد 

دعوى �لتحريف في مقدمة كتابه )�لبيان في تف�سير �لقر�آن(. 

وقد كتب جماعة في ذلك كتباً م�ستقلة من�سورة م�سهورة. قد تعر�سو� فيها لكثير من 

�ل�سو�ه��د على نفي �لتحريف، ومناق�سة �لأخبار �لتي �سيقت �ساهد�ً على وقوعه، ووجوه 

تاأويله��ا. ولي�سعنا ذك��ر كلماتهم، و��ستق�ساء بياناتهم. ويكفين��ا ما�سبق �لتعر�ش له من 

كلمات �أعام �لطائفة و�أعيان علمائها و�سيوخها.

وربما ل يوجد في علماء �ل�سنة من �سرح بعدم �لتحريف بهذ� �لعدد �لكثير، ول من 

�أتعب نف�سه في �ل�ستدلل عليه، بالنحو �لذي جرو� عليه من �لتحقيق و�لتف�سيل. و�إنما 

يعرف ر�أيهم من �لإجماع �لعملي، �لذي ي�ستركون فيه مع �ل�سيعة، كما �سبق.

) � كل م��ا ف��ي �لأمر �أخبار رويت من طرقنا، وروي �أكثر منها بكثير من طرق �ل�سنة، 

كما ي�سهد به �لرجوع لم�سادر �لطرفين. وهذه �لأخبار ل تقوى على زعزعة و�قع �لقر�آن 

�ل�سريف �أو �لت�سكيك فيه، كما يت�سح مما تقدم وياأتي. فابد �إما من تاأويلها �أو �لتوقف 

عنها، لم�سادمتها للبديهة.

ولي���ش كل من روى تلك �لأخبار �أو بع�سها يرى �لتحري��ف، �إذ قد يكون رو�يته لها 

لمج��رد جمع �لأخبار، مع قناعته بعدم ظهورها في �لتحريف، �أوبلزوم تاأويلها � كما�سبق 

من �ل�سدوق} - لم�سادمتها للبديهة، �أو لمعار�ستها بغيرها.

نعم يظهر من بع�سهم � منا ومن �ل�سنة � �لبناء ب�سببها على �لتحريف. بل �سرح بع�سهم 
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بذل��ك، كما �أ�سار �إليه �ل�سيد �لمرت�سى} في كام��ه �لمتقدم. وذلك لظنهم �سحة 

تلك �لأخبار، وغفلتهم عن �أنها ل تنه�ش برفع �ليد عن هذه �لبديهة �لتي �أ�سرنا �إليها.

وه��م قليلون ف��ي �ل�سيعة، ول يمثلونهم. ول�سيما بعد �لإجم��اع �لعملي من �ل�سيعة 

عل��ى عدم �لتحريف �لذي �سبق �لتنبيه له، وبع��د �لت�سريح بذلك ممن �سبق من �أكابر 

علمائهم و�سيوخهم �لذين يمثلون وجهتهم �لعامة.

الموقف المنا�شب من القائلين بالتحريف

نع��م ل يح�سن �لإغر�ق في �لنيل ممن يذه��ب للتحريف، فاإنهم و�إن وقعو� في خطاأ 

فادح، �إل �أنه خطاأ علمي يبتني على �لغفلة لي�سقط �لحرمة، ول يوجب كفر�ً. خ�سو�ساً 

بع��د �تفاقهم مع عامة �لم�سلمين على عدم �لزي��ادة وعدم �لتحريف فيما هو موجود في 

�لم�سح��ف �ل�سري��ف � لتو�تره �أو بلوغه درجة �لإعجاز � لم��ا �سبق من دعوى �لإجماع 

على عدم �لزيادة.

ولذ� ل��م يبلغ �لختاف � بين �ل�سيعة وق�سم من �ل�سنة من جانب مع �لق�سم �لثاني 

م��ن �ل�سنة � في جزئية �لب�سمل��ة حّد �لطعن، ف�سًا عن �لتكفي��ر و�إ�سقاط �لحرمة. فا 

�لقائ��ل بجزئيتها يكفر �لقائل بع��دم �لجزئية، لأنه ينق�ش من �لق��ر�آن، ول �لقائل بعدم 

�لجزئية يكفر �لقائل بالجزئية، لأنه يزيد في �لقر�آن.

كم��ا �أنه ن�سب لبن م�سعود �إنكار جزئي��ة �لمعوذتين من �لقر�آن  �ل�سريف، ولم نعهد 

�أن �أحد�ً �سنع عليه �أو حكم بكفره لو �سدقت �لن�سبة �لمذكورة.

كل ذل��ك لأن �أمث��ال هذه �لخافات ل ت�سقط �لحرم��ة، ول توجب �لكفر. وكل ما 

ينبغ��ي ف��ي �لمقام دفع �سبهتهم، و�إي�س��اح خطئهم، حذر�ً  من وق��وع �لآخرين فيه، مع 

كمال �لتثبت و�لتورع. فاإن �لإ�سام دين �هلل تعالى �لذي �سرعه لعباده، فابد �أن توؤخذ 

ح��دوده وحدود �لكفر من��ه جل �ساأنه، ول يح��ل لأحد �أن يت�سرع ويطل��ق �لكفر على 

�لآخرين جز�فاً لمجرد مخالفتهم له في قناعاته، مهما كانت تلك �لقناعات، �إل �أن يبلغ 

�لأمر بالآخرين �إلى �إنكار �أ�سول �لإ�سام وحدوده �لتي جعلها �هلل تعالى.

 و�هلل �سبحانه وتعالى ولي �لع�سمة و�لت�سديد.
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تاأكيد عدم التحريف

) � من �لظاهر �أن �لقر�آن �لمجيد يثبت نف�سه بنف�سه، و�أنه لي�ش من �إن�ساء �لب�سر، كما 

. وهو من �أجل ذلك في 
)1(

ن يُْفتََرى ِمن ُدوِن اهلِل}
َ
قال عز من قائل: {َوَما َكاَن َهـَذا اْلُقْراآُن اأ

غنى عن �لتو�ت��ر، و�إن كان متو�تر�ً. ولذ� �سار معجزة للنبيP و�ساهد�ً ب�سدقه، مع �أنه

P ق��د �نفرد بن�سبته هلل تعالى، ولم ي�سهد له بذلك �أحد. فلول �أنه يثبت نف�سه بنف�سه، 

و�أن��ه في غنى عن �لتو�تر، لم ي�سلح لذلك. و�إل��ى ذلك ت�سير جميع �لآيات �لمت�سمنة 

تُواْ ِبِمْثِل َهـَذا اْلُقْراآِن اَل 
ْ
ن يَاأ

َ
للتح��دي، كقوله تعالى: {ُقل لَِّئِن اْجتََمَعِت االإِن�ـــسُ َواْلِجنُّ َعَلى اأ

، وغيره.
)((

ُهْم ِلبَْع�ٍس َظِهيًرا} تُوَن ِبِمْثِلِه َولَْو َكاَن بَْع�صُ
ْ
يَاأ

وحينئٍذ فالأخبار �لموهمة للتحري��ف �إن ت�سمنت �لزيادة في �لموجود بين �لدفتين 

�أو �لتغيي��ر فيه، بحي��ث ل يكون بع�ش ما بين �لدفتين من �لقر�آن �لحقيقي، فو�قع ما في 

�لم�سح��ف �ل�سري��ف يردها، لتعذر مجار�ت��ه، بنحو يقطع معه باأنه م��ن كام �هلل تعالى 

�لمن��زل، ولي�ش م��ن �سنع �لب�سر، محرفاً عم��ا �أنزله �هلل تعالى. عل��ى �أن ذلك قد تقدم 

حكاية �لإجماع على نفيه حتى من �لقائلين بالتحريف.

و�إن ت�سمن��ت تلك �لأخبار �لنقي�سة في �لموجود بين �لدفتين، و�أنه ل ي�ستمل على 

جميع �لقر�آن، و�أن بع�ش �لقر�آن قد �ساع، فيردها ما �سبق من �ل�سيد �لمرت�سى} من 

�أن �هتمام �لم�سلمين بالقر�آن وحفظه و�سبطه يمنع من �سياعه.

ويوؤك��ده و�ق��ع �لحال، حيث ل��م ينقل ولو �ساذ�ً م��ا ي�سلح �أن يكون قر�آن��اً. وما �أكثر 

��ست�سهاد �لم�سلمين من �ل�سدر �لأول بالقر�آن �ل�سريف في مقام �لحتجاج وغيره، ولم 

يرد في كامهم � ولو �سدفة � �ل�ستدلل �أو �ل�ست�سهاد ب�سيء ي�سلح �أن يكون قر�آناً في 

�أ�سلوبه وبيانه غير ما هو موجود في �لم�سحف �ل�سريف.

فمثًا قد خطبت �ل�سديقة فاطمة �لزهر�ء )�سلو�ت �هلل عليها( خطبتين قد ر�سعتهما بكثير 

م��ن �آيات �لقر�آن �لكريم، ولكن لم ي�سادف �أن وق��ع فيهما �سيء من غير ما في �لم�سحف 

�ل�سريف �لموجود �ليوم، مع �أن ذلك قد ح�سل منها )�سلو�ت �هلل عليها( بعد �أيام من وفاة 

))) �شورة يون�س الآية: 37.

)2) �سورة الإ�سراء الآية: 88.
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�لنبيP، وقبل ح�سول �لأ�سباب �لمزعومة ل�سياع �سيء من �لقر�آن و�ختفائه.

و�أم��ا ما ت�سمنته �لرو�يات �لم�سار �إليها �آنفاً �لموهمة للتحريف من بع�ش �لعبار�ت �أو 

�لكلم��ات. فهو مما يقطع بعدم كونه قر�آناً، لهب��وط م�ستو�ه، و�سعف بيانه، وركة �أ�سلوبه. 

وكفى بذلك حجة على عدم �لتحريف، �أكمل بها �هلل تعالى �إعجاز �لقر�آن �لمجيد، و�أتّم 

بها حجته.

ويتعين من �أجل ذلك تاأويل تلك �لرو�يات. ولو تعذر تاأويل بع�سها فابد من طرحه، 

لأن��ه ل ينه�ش في قبال ما �سبق. ولي�ش معنى ذل��ك �لجزم بكذبه، بل �لازم رّد علمه 

�إل��ى �هلل تعال��ى و�إلى قائله، فاإنه م��ن �لم�سكل �لذي �أمرنا �أئمتن��ا )�سلو�ت �هلل عليهم( 

بالوق��وف عن��ده، ورّد علمه �إلى �أهل��ه، لأن �لظروف �لمحيطة قد تفر���ش على �لإن�سان 

�إظهارما ل يريد. كما �أنه ربما يكون مكذوباً على من ن�سب له. وعلمه عند �هلل تعالى.

خطورة الحديث في تحريف القراآن ال�شريف

)� نح��ن في �لوقت �لذي نوؤكد فيه �أن �لأولى بالم�سلمين � بدًل من ت�سهير بع�سهم 

ببع�ش و�ن�سغالهم بتر��سق �لطعون و�لتهم بينهم � �أن يهتم كل منهم..

�أوًل: بتحقي��ق �لحقائ��ق �لديني��ة بمو�سوعي��ة كامل��ة م��ع �لتجرد ع��ن �لتر�كمات 

و�لع�سبي��ات، من �أجل �لخروج عن �لم�سوؤولية �أمام �هلل تعالى، و�لأمن من خذلنه في 

�لدنيا، وعقابه في �لآخرة.

وثانياً: بتاأكيد وحدتهم تحت ر�ية �لإ�سام �لعظيم، وما ي�ستركون فيه من عقائد حقة، 

و�لتعاون بينهم من �أجل رفع كلمة �لإ�سام وخدمة �لأهد�ف �لم�ستركة.

ف��ي �لوق��ت �لذي نوؤكد فيه على ذل��ك نقول لمن همه تر��س��ق �لتهم و�لطعن على 

 بال�سيعة وحدهم، من دون 
ّ
�ل�سيعة و�لت�سنيع عليهم: عليكم �أن تختارو� من �لتهم ما ي�سر

�أن ي�سر بالإ�سام عموماً وبمقد�ساته ورموزه �لم�ستركة.

 بهم وحدهم. 
ّ
مث��ًا: �تهام �ل�سيعة بالغلّو �تهام قا�ش ظالم، �إل �أنه يخ���شّ �ل�سيعة وي�سر

فاإما د�فعو� عن �أنف�سهم وتخل�سو� من تبعة �لتهام �لمذكور، �أو عجزو� عن ذلك � ولو 

ل�سعفهم �إعامياً � فنلتم ما تريدون و�سفيتم غيظكم.
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 بال�سيعة وحدهم، 
ّ
�أما �تهام �ل�سيعة باأنهم يقولون بتحريف �لقر�آن �ل�سريف، فهو ل ي�سر

 بالقر�آن �لكريم �لذي هو كتاب �لم�سلمين عامة، ومعجزة �لإ�سام �لخالدة، لأنه 
ّ
بل ي�سر

ي�سج��ل نقطة �سعف عليه، و�أن��ه لي�ش بنحو من �لو�سوح و�لظه��ور بحيث يفر�ش نف�سه 

ويت�سالم عليه �لم�سلمون باأجمعهم. 

ب��ل هناك طائفة كبيرة من �لم�سلمين ل تقره وت��ر�ه محرفاً، كما حرفت بقية �لكتب 

�ل�سماوي��ة. وه��و �أمر ي�ستغله �أع��د�ء �لإ�سام و�لق��ر�آن، �لذين يترب�س��ون بهما �لدو�ئر، 

ويبغونهما �لغو�ئل.

و�إذ� كان �لأ�سخا�ش �لذين يطلقون هذ� �لتهام يحاولون تقليل �ساأن �ل�سيعة وعزلهم 

ع��ن �لكيان �لإ�سام��ي، فذلك �أمر ل يقره �لو�قع �لقائم. ف��اإن موقع �ل�سيعة في �لكيان 

�لإ�سام��ي ومركزهم م��ن �لأهمية و�لظهور بحّد ل تنفع مع��ه �لمكابر�ت و�لمغالطات. 

ولول ذلك لما قامت هذه �لحملة �لإعامية، ولما ح�سلت هذه �ل�سغوط �لتي ن�سهدها 

�ليوم �سّد �لت�سيع.

عل��ى �أن �لأع��د�ء �لذين يحلو له��م �أن ي�ستغلو� ه��ذ� �لتهام �سّد �لق��ر�آن �لمجيد 

و�لإ�س��ام �لعظي��م يتجاهلون � عاجًا �أو �آجًا � هذه �لمحاول��ة من �أجل ت�سخيم نقطة 

�ل�سعف �لمذكورة �سّد �لإ�سام و�لقر�آن.

وحت��ى لو د�فع �ل�سيعة عن �تهامهم بالق��ول بتحريف �لقر�آن �ل�سريف، و�ثبتو� كذبه، 

ف��اإن �لعدّو �لم�سترك ل ي�سمع ذل��ك منهم، ويبقى مت�سبثاً بالته��ام �لمذكور، ويحاول 

ت�سخيمه ما وجد له �سبيًا.

�أما لو �أر�د بع�ش �ل�سيعة �أن يرد بالمثل، ويتحرى من يظهر منهم �لقول بالتحريف من 

�ل�سن��ة، فالخطر �أعظم، حيث ي�ستغل �لعدّو حينئ��ٍذ �إجماع �ل�سيعة و�ل�سنة على تحريف 

�لق��ر�آن، من �أجل �لنيل من كر�مة �لقر�آن، وعظم��ة �لإ�سام، ويتجاهل �لإجماع �لعملي 

�لذي �سبقت �لإ�سارة �إليه، وت�سريحات �أعام �لم�سلمين، وجميع ما يذكرونه من �ل�سو�هد 

على عدم �لتحريف، ليق�سي ماآربه ومقا�سده �لظالمة.

و�إذ� كانت �لته��م �لمتبادلة بين طو�ئف �لم�سلمين فيما م�سى تنت�سر بينهم في �إطار 
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�سيق، ول تتجاوزه��م، فاإنها � �ليوم ب�سبب و�سائل �لإعام �لمتطورة � تنت�سر بين �أعد�ء 

�لإ�س��ام وت�سل �إليهم، كما تنت�سر بي��ن �لم�سلمين، بل �أكثر بكثير، وذلك ي�سّهل على 

�لعدو ت�سجيل نقاط �ل�سعف على �لإ�سام، وتكثيرها و��ستغالها.

فليع��رف �لذين يجندون �أقامه��م للطعن بال�سيعة في مثل ه��ذه �لأمور �لح�سا�سة، 

 بمقد�س��ات �لم�سلمين جميعاً، ماذ� يجنون على �لإ�سام ومقد�ساته. ولينتبه 
ّ
�لتي ت�سر

�لم�سلم��ون عموماً للخط��ر �لمحدق بهم وبدينه��م ومقد�ساتهم، وليح�سن��و� �لت�سرف، 

ويتحملو� م�سوؤوليتهم �أز�ء ذلك كله.

وقد حدث لنا قبل �سبع �سنين تقريباً نظير ذلك. فقد �ساق جماعة من �سباب �ل�سيعة 

�لمثقفين بحملة �لتهريج �سّد �ل�سيعة في ق�سية تحريف �لقر�آن �لكريم، وحاولو� �لبحث 

عم��ا عند �ل�سنة في هذ� �لمو�سوع، وجمع �أكبر عدد ممك��ن، ليردو� بالمثل. وفعًا قد 

عثرو� على �أحاديث لل�سنة في ذلك عجيبة، و�آر�ء غريبة، و�سطحات فظيعة.

لك��ن حاولنا �لتخفي��ف من غلو�ئهم، وكب��ح جماحهم، وتنبيههم لو�ق��ع �لم�سكلة، 

وقلن��ا لهم: ل تحاول��و� ن�سر ما تطلعون عليه ب�سورة مو�سع��ة، و�كتفو� بتنبيه �لمهاجمين 

 تر��سق �لتهم، وتبادل �لطعون، 
ّ
و�لمتحر�سين ب�سورة فردية �إلى خطئهم، حذر�ً من �أن يجر

وجم��ع �لت�سريحات �ل�س��اّذة، ون�سرها ب�سورة مو�سعة، في ه��ذه �لم�ساألة �لح�سا�سة، �إلى 

�لنيل من كر�مة �لقر�آن �ل�سريف، من حيث ن�سعر �أو ل ن�سعر. 

وقلن��ا لهم: �إن ظلم �ل�سيعة و�لطعن عليهم �أهون م��ن �لطعن بالقر�آن �لمجيد و�لنيل 

م��ن مقامه �لرفيع. ف�سبرو� على م�س���ش. و�لحمد هلل �لذي ل يحمد على مكروه �سو�ه، 

.
)1(

و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون {والعاقبة للمتقين}

))) �شورة الق�ش�س الآية: 83.



في رحاب العقيدة / ج   1421

الإم��ام المهدي المنتظر عند ال�ش��نة هو غير الإمام  K �س4: 

المه��دي عن��د ال�ش��يعة. ه��ل يمك��ن الق��ول ب�ش��حة 

الراأيين معًا  اأم ل. وما وجه ال�شواب اأهو عند ال�شنة 

اأم عند ال�شيعة؟

ج: يح�سن �لتعر�ش في جو�ب ذلك لأمور..

1 � �لإمام �لمهدي �لمنتظر عند �لم�سلمين جميعاً و�حد، وهو �لذي �أخبر عنه �لنبي

P و�لأئمةR من بعده. و�إنما �لخاف بين �لم�سلمين..

�أوًل: في ن�َسبه. 

فق��د �أجمع �ل�سيعة على �أنه من ذري��ة �لإمام �أبي عبد�هلل �لح�سي��ن �ل�سبط �ل�سهيد 

 .Rسلو�ت �هلل عليه(، و�أنه تا�سع �لأئمة من ذريته، و�آخر �لأئمة �لثني ع�سر�(

 Pوو�فقهم على ذل��ك جماعة من علماء �ل�سنة. وي�سهد له �أخبار كثيرة عن �لنبي

و�لأئمة من �آله )�سلو�ت �هلل عليهم( دلت على ذلك ن�ساً، �أو ��ستفيد منها ب�سميمة �أدلة 

�أخر. 

وذه��ب جمع �آخرون من علم��اء �ل�سنة �إلى �أنه من ذرية �لإم��ام �أبي محمد �لح�سن 

.Pل�سبط �لزكي )�سلو�ت �هلل عليه(، لأخبار رووها عن �لنبي�

وثانياً: في �أنه هل ولد، وهو موجود فعًا، �أو ل، بل �سوف يولد عند �أو�ن قيامه؟ 

وق��د �أجمع �لإمامية عل��ى �لأول، و�عتقدو� �أنه �لإمام �لغائب �ل��ذي ينتظر �إذن �هلل 

تعالى له بالظهور. وو�فقهم على ذلك �أي�ساً جماعة من علماء �ل�سنة. 

وذهب جماعة كثيرة من علماء �ل�سنة �إلى �لثاني.

و�لإمامي��ة ومن و�فقهم يحتجون باأخبار و�أدلة قامت عل��ى ولدته. �أما �لفريق �لثاني 

فالظاه��ر �أنه لي�ش له �أدلة تنفي ولدت��ه، بل هو لم ينظر في �أدلة �لإمامية على ولدته، �أو 

ل��م يقتنع بتلك �لأدلة. ولما لم تثبت عن��ده ولدته، و��ستبعد بقاءه هذه �لمدة �لطويلة، 

حكم بعدم ولدته، و��سطر للبناء على �أنه �سوف يولد عند �أو�ن قيامه.

) � �أما �لقول ب�سحة �لقولين معاً فا مجال له بعد كون �لمهدي �سخ�ساً و�حد�ً ب�ّسر 
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ب��ه �لنبيP. �إذ �ل�سخ�ش �لو�ح��د ل يجمع �لحالتين �لمختلفتي��ن �لمت�سادتين. بل 

لب��د من �سحة �أح��د �لر�أيين دون �لآخر، بعد �نح�سار �لأمر بهما وعدم خروجه عنهما. 

وعل��ى ذلك فاإذ� تمت �لحجة على �سحة �أحد �لقولين كانت بنف�سها حجة على بطان 

�لقول �لآخر.

3 � �أم��ا �ل�سو�ب من �لر�أيي��ن فمن �لطبيعي �أن نذهب �إلى �أنه ر�أي �ل�سيعة �لإمامية، 

لوف��اء �لأدلة عندنا بذلك. ومن �لظاهر �أن��ه ل يهمك معرفة ر�أينا بقدر �هتمامك بمعرفة 

�أدلتنا.

وحيث كان �لإمام �لغائب )عجل �هلل فرجه( هو خاتم �لأئمة �لإثني ع�سر، فالحديث 

ع��ن وجوده و�إمامته يبتني عل��ى تمامية دعوى �ل�سيعة �لإمامية ف��ي �لإمامة و�لخافة، 

وتمامي��ة �لأدلة �لت��ي ��ستدلو� بها على دعو�ه��م، في مقابل دعوى �ل�سن��ة في �لإمامة 

و�لخافة و�أدلتهم عليها. 

و�لحدي��ث في ذلك مت�سعب وطويل جد�ً، ل ي�سعن��ا ��ستيفاوؤه و��ستق�ساوؤه في هذه 

�لعجالة. وعلى طالب �لحقيقة �أن يتولى ذلك بنف�سه.

لبد من تحديد نظام الحكم عند ال�شيعة وال�شنة 

نعم هنا �أمر يح�سن �لتنبيه له، وهو �أن �لمقارنة بين مذهب �ل�سيعة في �لإمامة ومذهب 

�ل�سنة فيها ل ينبغي �أن تعر�ش على �أ�سا�ش �لمقارنة في ��ستحقاق �لإمامة بين �سخ�سين 

�أو �أ�سخا���ش محدودي��ن، كالإمام عل��يQ و�أبي بكر، �أو �أه��ل �لبيت )�سلو�ت �هلل 

عليهم( في جانب، و�ل�سحابة �أو �لمهاجرين �أو قري�ش عموماً في جانب. 

لأن �لإ�سام هو �لدين �لخاتم لاأديان و�لباقي في �لأر�ش ما بقيت �لدنيا. و�لمفرو�ش 

�أن يكون هو �لحاكم في �لأر�ش ما بقي وبقيت. فابد في ت�سريع �لإ�سام لنظام �لحكم 

من �أن يكون �لنظام �لذي �سرعه �سال�حاً لحكم �لأر�ش با�ستمر�ر، ول يخت�ش باأفر�د �أو 

جماعة مخ�سو�سين، وينتهي بانتهائهم.

وعل��ى ذلك لبد من عر�ش �لمقارنة بين مذهب �ل�سيعة في �لإمامة  ومذهب �ل�سنة 

فيه��ا على �أ�سا�ش �لمقارنة بي��ن نظامين �سالحين لتنفيذ �لت�سريع �لإ�سامي في �لأر�ش 
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با�ستمر�ر، ما د�م فيها �إن�سان يريد �هلل تعالى منه �أن يكون م�سلماً.

وبعد تعيين نظام �لحكم في �لإ�سام، و�إقامة �لأدلة �ل�سرعية عليه، يكت�سب �لحاكم 

عل��ى �أ�سا�سه �سرعية �لحكم و�لإمامة، ويفقد �لخارج عنه �ل�سرعية مهما كان �ساأنه. و�إلى 

ذل��ك يرجع ق��ول �أمير �لموؤمنين �لإمام علي)�سل��و�ت �هلل عليه(: »�عرف �لحق تعرف 

.
)1(

�أهله«

ع في �لإ�سام فا معنى للحديث عن �سرعية 
ّ
�أما مع عدم تعيين نظام �لحكم �لم�سر

حكم �لحاكم و�إمامته، وعدم �سرعية غيره، مهما كان �ساأنهما.

وبعد ذلك نقول: نظام �لحكم في �لإ�سام عند �ل�سيعة يبتني على �أن تعيين �لإمام 

�إنما يكون بجعل من �هلل تعالى، من دون حاجة �إلى م�ساورة �أحد �أو بيعته �أو �إقر�ره، و�أن 

ف �لنا�ش ب�سخ�ش �لإمام �لذي جعله بحجة كافية و��سحة، من 
ّ
�هلل جل �ساأنه لبد �أن يعر

طريق نبيه �لكريمP �لناطق عنه و�لمبلغ ل�سريعته، �أو من طريق �لإمام �لمن�سوب من 

قبل �لنبيP، لأن ذلك �لإمام ينطق عن �لنبيP، و�لنبي ينطق عن �هلل تعالى.

وعلى ذلك يذهب �ل�سيعة �إلى �أن �لأئمة �لذين جعلهم �هلل �سبحانه وتعالى بعد �لنبي

P، وت��ّم تبليغه به��م، هم �ثنا ع�سر، و�أنهم من �أهل بيته، و�أن �أولهم �أمير �لموؤمنين علي 

�بن �أبي طالب )�سلو�ت �هلل عليه(، ثم �لح�سن �ل�سبط �لزكيQ، ثم �لح�سين �ل�سبط 

�ل�سهي��دQ، ثم ت�سعة من ول��د �لح�سين متعاقبين ولد�ً عن و�ل��د، تا�سعهم قائمهم، 

وه��و �لإمام محمد بن �لح�سن �لمهدي �لغائ��ب �لمنتظر )عجل �هلل تعالى فرجه(. وهم 

وحده��م يملكون �سرعية �لإمامة و�لخاف��ة، دون غيرهم مهما بلغ �ساأنهم. ولل�سيعة على 

ذلك �أدلتهم �لتي عولو� عليها، و�لتي يحتجون بها، ويحاولون �إقناع غيرهم بموؤد�ها.

�أم��ا مذهب �ل�سنة في �لإمامة فا يخلو عن غمو���ش، ول يتي�سر لنا تحديده، ليكون 

طرف��اً في �لمقارنة مع مذهب �ل�سيعة فيها، كم��ا ي�سهد بذلك �لنظر �إلى و�قع خافتهم، 

وما فر�سوه على �أنف�سهم من �سرعية كل ما ح�سل.

))) تف�شي���ر القرطب���ي ): 340 ف���ي تف�شي���ر قوله تعالى ]ول تلب�شوا الح���ق بالباطل[ من �ش���ورة  البقرة الآية)42(/ في����س القدير �شرح الجامع 

ال�شغير ): 28،272 في �شرح الحديث المرقم )288( )اختالف اأمتي رحمة(، 4: 23 في �شرح الحديث المرقم )4409( )رب حامل فقه 

غير فقيه(/ اأبجد العلوم ): 26) الإعالم الثامن في اآداب المتعلم والمعلم في الجمل ال�شابعة.
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غير �أنه ربما يحاول بع�سهم دعوى �بتناء نظام �لخافة عندهم على �ختيار �لأمة. ولو 

تم ذلك فهو ل ي�سلح لأن يكون نظاماً متكامًا �إل بعد �أن يحدد فيه ب�سورة دقيقة:

�أوًل: م��ن له حق �لتر�سي��ح لاإمامة و�لخافة من حيثية �لن�س��ب، و�ل�سن، و�لمقام 

�لديني و�لجتماعي، وغير ذلك.

وثاني��اً: مت��ى ت�سقط �أهلية �ل�سخ���ش �لمنتخب للخافة؟، و�لأ�سب��اب �لتي تق�سي 

ِف �أو �لمر�ش، و�لعجز �لمطلق 
َ
بانعز�له منها، كالجور في �لحكم، �أو مطلق �لف�سق، و�لَخر

�أو �ل�سع��ف، وغي��ر ذلك. مع تحديد ذل��ك بدقة ر�فعة لاختاف، تجنب��اً عن مثل ما 

ح�س��ل في �أمر عثم��ان، حيث طلب �لذين ث��ارو� عليه �أن يتخلى ع��ن �لخافة، لعدم 

�أهليت��ه، و�متنع هو من ذلك، لدعوى �أنه ل ينزع عن��ه لبا�ساً �ألب�سه �هلل تعالى �إياه. وكما 

وقع بعد ذلك في �لعهد �لأموي و�لعبا�سي و�لعثماني.

وثالثاً: من له حق �لختيار و�لنتخاب، من حيثية �لن�سب، و�ل�سّن، و�لمقام �لديني 

و�لجتماعي، و�لذكورة و�لأنوثة، وغير ذلك؟

ور�بع��اً: كيف نحرز �لأمور �لمذكورة؟، وهي تحقق �س��روط �لتر�سيح في �ل�سخ�ش، 

وتحق��ق �سروط �لنتخاب فيمن يت�سدى له، وبقاء �أهلية �لخليفة �أو �سقوطه عنها. وعلى 

�أي طريق نعتمد في �إثبات هذه �لأمور؟.

وخام�س��اً: �ساحي��ات �لإمام و�لخليفة. �إذ بع��د �ن خالف �ل�سن��ة �ل�سيعة، فذهبو� 

 ،Pإل��ى عدم ع�سمة �لخليفة، و�أن��ه يعمل باجتهاده، ل بعهد م��ن �هلل تعالى ور�سوله�

فابد من تحديد �ساحياته، فاإن �لو�قع �لعملي للخلفاء عند �ل�سنة في غاية �لختاف 

و�ل�سطر�ب.

فف��ي �لوقت �لذي ي�سر فيه �ل�سن��ة على �أن �لنبيP لم يعه��د بالخافة ل�سخ�ش 

خا���ش، و�أنه ترك �لم�سلمين يخت��ارون لأنف�سهم، نرى �أبا بكر ق��د عهد بالخافة لعمر، 

ث��م عه��د عمر ب�سو�بط �ختيار �لخليفة بعد �أن ق�س��ر �لمر�سحين لها على نفر خا�ش، ثم 

بوي��ع �أمير �لموؤمنينQ بعد عثمان باختيار وجوه �لمهاجرين و�لأن�سار و�ندفاع عامة 

�لم�سلمين من دون عهد من عثمان. ثم بويع �لإمام �لح�سنQ بن�ش �أمير �لموؤمنين
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Q عليه، �أو باختيار �لنا�ش � على �لخاف � و��ستغل معاوية خديعة عمرو بن �لعا�ش 

لأبي مو�سى �لأ�سعري في و�قعة �لتحكيم، ليعلن �أنه �لخليفة �ل�سرعي.

وبع��د ذلك كان �لغالب ثبوت �لخافة لاح��ق بن�ش �ل�سابق، �إل �أن تتدخل �لقوة، 

فتفرز خليفة ل ن�ش عليه. وربما ن�ش �ل�سابق على �أكثر من و�حد ممن بعده على �لتعاقب، 

كما فعله مرو�ن بن �لحكم وعبد�لملك بن مرو�ن، وغيرهما في جميع دول �لإ�سام.

كما ربما خلع �لخليفة، �أو ولي �لعهد، وعين غيره بالقوة، في تفا�سيل يطول �سرحها، 

ذكره��ا �لموؤرخون. ب��ل ربما ز�د �لأمر على ذلك، فلم يكت��ف �لخليفة بالن�ش على من 

بع��ده، و�إنما تعد�ه لجع��ل ن�سيب في �لحكم لفئ��ة من �لنا�ش، فقد ح��اول �أبو بكر �أن 

ي�سعف جانب �أمي��ر �لموؤمنينQ، ويجعل �لعبا�ش بن عبد �لمطلب لجانبه، فعر�ش 

علي��ه �أن يجعل له ولولده في �لخافة ن�سيباً. �إل �أن �لعبا�ش رف�ش ذلك، فقال: »و�أما ما 

بذلت لنا فاإن يكن حقك �أعطيتناه فاأم�سكه عليك، و�إن يكن حق �لموؤمنين فلي�ش لك 

.
)1(

�أن تحكم فيه، و�إن يكن حقنا لم نر�ش لك ببع�سه دون بع�ش...«

ه��ذ� كله ف��ي �أمر �لخافة، و�أما بقية �أمور �لدين و�لت�سري��ع فقد تدخل �لخلفاء فيها، 

حي��ث ياأتي في جو�ب �ل�س��وؤ�ل �ل�سابع �لتحجير على �ل�سن��ة �لنبوية في عهد �أبي بكر 

وعم��ر وعثمان، ومنع �لحديث عن �لنب��يP �إل في حدود �سيقة، وكذلك �لحال في 

عه��د معاوية حيث قال: »يا نا�ش �أقل��و� �لرو�ية عن ر�سول �هلل0. و�إن كنتم تتحدثون 

.
)((

فتحدثو� بما كان يتحدث به في عهد عمر...«

وفر���ش عمر �آر�ءه في �لدين على �لم�سلمين،كتحري��م �لمتعتين � متعة�لحج ومتعة 

�لن�ساء � و�إم�ساء �لطاق �لثاث، وغير ذلك مما هو م�سطور م�سهور. 

وكان لتجاهات �لحكام �لأثر �لمهم في توجيه وجهة �لجمهور في �لحديث و�لعقائد 

و�لفق��ه، وق��د عر�ش �لمن�سور �لعبا�سي عل��ى مالك بن �أن�ش �أن يكتب ف��ي �لفقه كتاباً 

 .
)3(

يحمل �لنا�ش عليه

))) �شرح نهج البالغة ): )22، واللفظ له/ الإمامة وال�شيا�شة ): 8) كيف كانت بيعة علي بن اأبي طالب )كرم اهلل وجهه(/ تاريخ اليعقوبي 2: 

25) � 26) خبر �شقيفة بني �شاعدة وبيعة اأبي بكر.

)2) كنز العمال 0): )29 حديث:29473، واللفظ له/ المعجم الكبير 9): 370 فيما رواه عبداهلل بن عامر اليح�شبي القاريء عن معاوية.

)3) الديباج المذهب ): 25 باب في ذكر الموطاأ وتاأليفه اإياه/ وفي رواية اأخرى اأن المن�شور قال لمالك اأنه عزم على ن�شخ كتاب الموطاأ وحمل 

النا�س عليه، راجع �شير اأعالم النبالء 8: 78 في ترجمة مالك: �شفة الإمام مالك، وك�شف الظنون 2: 908)، وغيرهما من الم�شادر.
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، وقد حمل �لنا�ش على 
)1(

كم��ا �ن �لماأمون نادى بتحليل �لمتعة ثم تر�جع عن ذلك

�لق��ول بخلق �لقر�آن ونفى روؤية �هلل عزوجل في �لآخرة، وروج �آر�ء �لمعتزلة، وبقي �لأمر 

عل��ى ذلك، حتى غيره �لمت��وكل، و�أمر بن�سر �أحاديث �لروؤي��ة، وظهر �لقول بعدم خلق 

�لقر�آن، ون�سط �لتجاه �لم�ساد للمعتزلة.

وفي �سنة �أربعمائة وثمان للهجرة ��ستتاب �لقادر �لحنفية و�لمعتزلة و�ل�سيعة وغيرهم من 

 .
)((

ذوي �لمقالت �لمخالفة لمذهبه من مذ�هبهم، ونهى عن �لمناظرة في �سيء منها

ث��م �نتهى �لأم��ر �إلى �أن ح�س��ر �لم�ستن�سر �لتدري���ش في �لمدر�س��ة �لم�ستن�سرية 

.
)3(

ة حتى �ليوم بالمذ�هب �لأربعة �لتي عليها مد�ر فقه �ل�سنَّ

ث��م جعل �لعثمانيون �لمذهب �لحنفي ه��و �لمذهب �لر�سمي في �لدولة... �إلى غير 

ذل��ك مما ل �سابط له، وكانت �لمو�قف �لمتناق�سة ديني��اً � نتيجة ذلك � تتعاقب على 

�لجمهور. ومن �لمعلوم عدم �سرعية ذلك و�أن �لدين ل يتبدل بتبدل �ل�سلطة.

و�إنما ح�سل ذلك ب�سبب عدم تحديد �ساحيات �لخليفة. ول يكمل نظام �لخافة 

�إل بتحديدها، وتحديد ما �سبق، كما هو ظاهر.

وحيث ل يتي�سر لنا فعًا معرفة مذهب �ل�سنة في ذلك، فابد من �إيكاله �إليهم.

ف��اإذ� تم لهم تحديد ذلك كله، و�أقامو� عليه �لأدلة �ل�سرعية ح�سب قناعاتهم، بحيث 

يك��ون هو �لمعيار عندهم ف��ي �سرعية ما وقع ويقع من دع��وى �لإمامة و�لخافة، �أمكن 

�لمقارنة بين نظام �لحكم عند �ل�سيعة ونظام �لحكم عند �ل�سنة، و�لمو�زنة بينهما بلحاظ 

�أدلتهم��ا، و�لنظر في �لترجيح بي��ن �أدلة �ل�سيعة على �لنظام �ل��ذي يذهبون �إليه، و�أدلة 

�ل�سنة على �لنظام �لذي يذهبون �إليه، ثم �لأخذ بالأقوى من �لدليلين، و�لذي ي�سلح �أن 

ـــَها  ِتي ُكلُّ نَْف�ٍس تَُجاِدُل َعن نَّْف�صِ
ْ
يكون حجة بين يدي �هلل تعالى يوم يعر�سون عليه {يَْوَم تَاأ

))) راج���ع تاري���خ بغ���داد 4: 99) في ترجمة يحيى بن اأكثم، وطبقات الحنابلة ): 3)4 في ترجم���ة يحيى بن اأكثم، وتهذيب الكمال )3: 4)2 في 

ترجمة يحيى بن اأكثم، وتاريخ دم�شق 64: )7.

)2) راج���ع الكام���ل ف���ي التاريخ 8: )2) في ذكر اأحداث �شنة 408ه���� ، والبداية والنهاية2): 6 في اأحداث �شنة 408 ه���� ، والمنتظم 7: 287 في 

اأحداث �شنة 408ه�، والعبر في خبر من غبر 3: 00) في اأحداث �شنة 408ه�، وغيرها من الم�شادر.

)3) راجع تاريخ الخلفاء: )46 في ترجمة الم�شتن�شر باهلل، والبداية والنهاية 3): 39) في اأحداث �شنة )63ه�، ورحلة ابن بطوطة ): 244 في 

مدينة بغداد، العبر في خبر من غبر 5: 23) في اأحداث �شنة )63ه�، وغيرها من الم�شادر.
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.
)1(

ا َعِمَلْت َوُهْم اَل يُْظَلُموَن} َوتَُوفَّى ُكلُّ نَْف�ٍس مَّ

�أم��ا مع عدم �لتحديد �ل�سرعي من تلك �لجهات فالنظ��ام ناق�ش ل ي�سلح �أن يكون 

طرفاً في �لمقارنة مع مذهب �ل�سيعة و�لمو�زنة بينهما، ويمتنع ت�سريعه �إ�سامياً:

�أوًل: ل�ستلز�مه نق�ش �لدين، وعدم تحديد مو�سوع �لحكم �ل�سرعي من قبل �ل�سارع 

�لأقد�ش، فاإن لاإمامة �أحكاماً �سرعية � كوجوب وجود �لإمام، ووجوب طاعته، ووجوب قتال 

�لخارجين عليه � فاإذ� لم يتم بدقة تحديد نظام �لإمامة يلزم جعل �ل�سارع لأحكام �لإمامة 

من دون تحديد مو�سوعها. وهو نق�ش في �لدين و�لت�سريع، ينزه عنه �لإ�سام �لعظيم. 

ـــيُت  ْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�صِ
َ
ْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َواأ

َ
ب��ل هو مناف لقوله تعالى: {اْليَْوَم اأ

، وغيره مما دل على كمال �لدين.
)((

لَُكُم االإِ�ْصاَلَم ِدينًا}

وثاني��اً: لأن �لف��ر�غ �لت�سريعي ف��ي نظام �ل�سلطة �سب��ب لإثارة �لم�س��اكل و�لفتنة، 

و�ختال �لنظام، حيث يتم به �لمج��ال لادعاء�ت �لمتناق�سة، و�لأهو�ء �لمتباينة، وما 

يترتب على ذلك من �نته��اك �لحرمات، و�نت�سار �لف�ساد، وتلف �لنفو�ش و�لأمو�ل. و�إن 

كان ذلك كله قد ح�سل � مع �لأ�سف � باأفظع �سوره و�أ�سنعها في �لو�قع �لإ�سامي.

ع �هلل تعالى ور�سولهP نظ��ام �لحكم، ويجع��ل فيه من�سب 
ّ
وه��ل يمك��ن �أن ي�س��ر

�لخافة، ثم ل يجعل �ل�سو�بط لتعيين �لخليفة؟! وها نحن نرى �لم�سوؤولين عن ت�سريع 

�لقو�ني��ن �لو�سعية يبذلون عناي��ة خا�سة لت�سريع قو�نين نظ��ام �ل�سلطة من �أجل تجنب 

�سلبيات �لفر�غ �لت�سريعي فيها، فكيف يهملها �هلل �سبحانه وتعالى ور�سولهP، مع �أنهما 

�أحرى بالهتمام بتجنب �ل�سلبيات �لمذكورة؟!

ول�سيما و�أن لل�سلطة و�لخافة في �لت�سريع �لإ�سامي مقاماً رفيعاً وقد�سية بالغة، حتى 

�أجم��ع �لم�سلمون على وجوب معرفة �لإمام وبيعت��ه، و�أن من مات بدون ذلك مات ميتة 

جاهلية � كما ياأتي � وعلى وجوب طاعة �لإمام، وحرمة �لخروج عليه، و�أن �لخارج عليه باغ 

ل حرمة له، ويجب على �لم�سلمين قتاله.

))) �شورة النحل الآية: ))).

)2) �شورة المائدة الآية: 3.
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Qبع�س الأدلة على �شحة مذهب ال�شيعة في المهدي

ونعود فنقول: �إن �إمامة �لمهدي �لمنتظر )عجل �هلل تعالى فرجه( � �لتي عليها يبتني 

ل��زوم وجوده � و�إن كانت ه��ي �آخر لبنة في نظام �لإمامة عن��د �ل�سيعة وم�سك ختامها، 

وق��د �سبق �أن �ل�ستدلل على نظام �لإمامة عندهم مت�سعب وطويل، �إل �أن هناك �أمر�ن 

مهمان ن�ستطيع �أن ننطلق منهما لإثبات وجوده )�سلو�ت �هلل عليه( و�إمامته:

وجوب معرفة الإمام والت�شليم له

�لأول: �أن��ه ق��د تظافرت �لأحاديث عن �لنبيP باأنه ق��ال: »من مات ولم يعرف �إمام 

 .
)1(

زمانه مات ميتة جاهلية«

 .
)((

�أو: »من مات بغير �إمام مات ميتة جاهلية«

 .
)3(

�أو: »من مات ولي�ش عليه �إمام مات ميتة جاهلية«

 .
)((

�أو: »من مات ولي�ش عليه �إمام فميتته ميتة جاهلية«

.
)((

�أو: »من مات ولي�ش في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«

ونح��و ذلك مما يرجع �إلى ع��دم خلّو كل ع�سر من �إمام تج��ب على �لنا�ش طاعته، 

))) ينابيع المودة 3: 372/ طبقات الحنفية: 457.

)2) م�شن���د اأحم���د 4: 96 في )حديث معاوية بن اأب���ي �شفيان(/ حلية الأولياء 3: 224 في ترجمة زيد بن اأ�شل���م/ المعجم الكبير 9): 388 فيما 

رواه )�شري���ح ب���ن عبيد عن معاوية(/ م�شند ال�شاميين 2: 437 )ما انتهى اإلين���ا من م�شند �شم�شم بن زرعة( في )�شم�شم عن �شريح بن 

عبيد(/ مجمع الزوائد 5: 8)2 كتاب الخالفة: باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم.

)3) ال�شنة لبن اأبي عا�شم 2: 503 باب في ذكر ف�شل تعزيز الأمير وتوقيره/ م�شند اأبي يعلى  3): 366 حديث معاوية بن اأبي �شفيان.

)4) مجم���ع الزوائ���د 5: 224 كتاب الخالفة: باب لزوم الجماعة والنهي عن الخروج عن الأم���ة وقتالهم/ المجروحين ): 286 في ترجمة خليد 

ابن دعلج.

)5) �شحيح م�شلم 3: 478) كتاب الإمارة: باب وجوب مالزمة جماعة الم�شلمين عند ظهور الفتن/ ال�شنن الكبرى للبيهقي 8: 56) كتاب قتال 

اأه���ل البغ���ي: جماع اأبواب الرعاة باب الترغيب في لزوم الجماع���ة والت�شديد على من نزع من الطاعة/ تف�شير ابن كثير ): 8)5 في تف�شير 

الآي���ة: )59( م���ن �شورة اآل عمران/ مجمع الزوائد 5: 8)2 كتاب الخالفة: باب ل���زوم الجماعة وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم/ الكبائر 

للذهب���ي: 69) ف���ي الكبي���رة )45( الغدر وعدم الوفاء بالعه���د/ ال�شنة لبن اأبي عا�شم 2: 4)5 باب في ذكر ف�ش���ل تعزيز الأمير وتوقيره/ 

المعجم الكبير 9): 334 فيما رواه )ذكوان اأبو �شال�ح ال�شمان عن معاوية(. 

وروي���ت ه���ذه الأحادي���ث اأو ما يقرب منها في الم�شادر ال�شيعية ومنها: الكافي ): 376 كت���اب الحجة: باب من مات ولي�س له اإمام من اأئمة   

اله���دى حدي���ث:)، 2،3، ): 378 كت���اب الحجة: باب ما يجب على النا�س عند م�شي الإمام حدي���ث:2/ وراجع �س: 80) كتاب الحجة: باب 

معرفة الإمام والرّد اإليه، و�س:374 كتاب الحجة: باب من دان اهلل عزوجل بغير اإمام من اهلل جل جالله/ بحار الأنوار 23: 76 � 95 باب: 

وجوب معرفة الإمام واأنه ل يعذر النا�س بترك الولية واأن من مات ل يعرف اإمامه اأو �شك فيه مات ميتة جاهلية وكفر ونفاق.
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.
)1(

ل�سرعية �إمامته

، حيث يدل على �أن 
)((

نَا�ـــسٍ ِباإَِماِمِهْم}
ُ
وه��و �لمنا�سب لقول��ه تعالى: {يَْوَم نَْدُعو ُكلَّ اأ

لكل �إن�سان �إماماً يدعى به.

وق��د يحاول بع�ش �لنا�ش حمل �لإم��ام في �لآية �ل�سريفة على �لنبي، و�أن �لمر�د �أن 

�أمة كل نبي تدعى معه. 

لكنه مخالف لظاهر �إطاق �لإمام في �لآية �لكريمة، فاإن �لإمام في عرف �لم�سلمين 

م��ن ياأت��م �لإن�سان به في �أمر دينه ودنياه ويطيعه في �أم��وره، و�لنبي �إمام لأهل زمانه من 

�أمت��ه، �أما بعد وفاته فابد م��ن �سخ�ش �آخر يكون لهم �إماماً مطاع��اً فيهم. وهو �لأن�سب 

بالجمع بين �لآية �ل�سريفة و�لأحادي��ث �لمتقدمة، حيث تكون هذه �لأحاديث �سارحة 

لاآية ومف�سرة لها.

وعل��ى كل حال فالأحاديث �لمذكورة وحده��ا كافية في �إثبات عدم خلّو كل ع�سر 

من �إمام تجب على �لنا�ش بيعته وطاعته، ل�سرعية �إمامته. وذلك �أن�سب بمذهب �لإمامية 

في �لإمامة، و�أنها بن�ش من �هلل تعالى، ول تحتاج �إلى �ختيار �لنا�ش لاإمام وبيعتهم له، 

بل يجب عليهم بيعته وطاعته، بعد �أن جعله �هلل تعالى �إماماً.

ويتجلى ذلك بو�سوح في ع�سورنا هذه، حيث ترك �ل�سنة �ختيار �إمام لهم يبايعونه 

هذه  مقت�سى  كان  وحيث  )))13ه�(،  عام  تركيا  في  �لعثمانية  �لخافة  �إلغاء  بعد 

فالمتعين   � �لع�سور  من  كغيره   � �لع�سر  هذ�  في  للم�سلمين  �إمام  وجود  �لأحاديث 

هذه  في  غيره  �إمامة  ومنهم  منا  يحتمل  ل  �إذ  و�إمامته،  �لمنتظر  �لمهدي  وجود  هو 

�لع�سور.

))) وق���د ا�شتفا�ش���ت اأحادي���ث ال�شيعة بذلك ع���ن اأئمة اأهل البيت )�شلوات اهلل عليه���م( وتوجد الأحاديث المذكورة ف���ي الكافي ): 78) كتاب 

الحج���ة: ب���اب اأن الأر�س ل تخلو من حجة، ): 79) كتاب الحجة: باب اأنه لو لم يبق في الأر�س اإل رجالن لكان اأحدهما الحجة/ وراجع:): 

68) كتاب الحجة: باب ال�شطرار اإلى الحجة، و): 77) كتاب الحجة: باب اأن الحجة ل تقوم هلل على خلقه اإل باإمام، وغيرهما/ كما توجد 

الأحادي���ث المذك���ورة في بحار الأن���وار 23: ) � 56 باب: ال�شطرار اإلى الحجة، و�س:57 � 65 باب اآخر ف���ي ات�شال الو�شية وذكر الأو�شياء 

من لدن اآدم اإلى اآخر الدهر.

)2) �سورة الإ�سراء الآية: )7.
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الأئمة اثنا ع�شر من قري�س

�لثاني: �أنه ورد عن �لنبيP في �أحاديث كثيرة تعد�د �لأئمة في هذه �لأمة، و�أنهم �ثنا 

ع�س��ر من قري�ش. وقد روي ذلك بطرق كثي��رة، �سحح �أهل �لحديث كثير�ً منها. بل 

.
)1(

قال �لبغوي: »هذ� حديث  متفق على �سحته«

وه��ذه �لأحاديث تنطبق على مذهب �لإمامية في �لإمامة، فالأئمة �لثنا ع�سر �أولهم 

�أمي��ر �لموؤمنين )�سلو�ت �هلل عليه( و�آخرهم �لإمام �لمهدي �لغائب �لمنتظر )�سلى �هلل 

عليه، وعجل فرجه(.

ول موج��ب ل�سرف ه��ذه �لأحاديث عن �أئمة �أهل �لبي��ت �لثني ع�سر �إل قناعات 

�ل�سن��ة �لم�سبقة بم�سروعية م��ا ح�سل في �أمر �لخافة، حيث ��سطرو� ب�سبب ذلك �إلى 

�إخ�س��اع �لأدل��ة لو�قع خافتهم �لذي ح�س��ل. وحيث ل يتطابق ه��ذ� �لو�قع مع هذه 

�لأحاديث فقد ��سطربت كلماتهم في توجيهها. وحاول بع�سهم توجيهها بوجوه متكلفة 

، مع �أن �لمنطق يق�سي باإخ�س��اع �لو�قع لاأدلة، وتحكيمها في �سرعيته 
)((

ظاه��رة �لوهن

�أو عدمه��ا، كما �سبق في قول �أمي��ر �لموؤمنين )�سلو�ت �هلل عليه(: »�عرف �لحق تعرف 

�أهله«. ول معنى لإخ�ساع �لأدلة للو�قع، وتحكيمه عليها وتكلف توجيهها بما ينا�سبه.

ولنكت��ف بهذ� �لمقد�ر ف��ي �ل�ستدلل عل��ى �سحة مذهب �ل�سيع��ة في �لمهدي 

�لمنتظ��ر )علي��ه �أف�سل �ل�ساة و�ل�س��ام(، مع �إيكال بقية �ل��كام في ذلك لمباحث 

�لإمام��ة و�أدلة �لإمامية فيها. ول�سيما ما ذكروه ف��ي خ�سو�ش �لمهدي �لمنتظر، حيث 

لو� �لكام في �أمره و�أطالو� فيه، حتى �أّلف كثير منهم كتباً خا�سة به. فليطلب ذلك،  ف�سّ

ولينظر فيه من تهمه �لحقيقة، ويريد �لخروج عن م�سوؤوليتها مع �هلل تعالى. 

ومنه �سبحانه وتعالى �لتوفيق و�لت�سديد.

))) �شرح ال�شنة 5): 30، )3 نقاًل عن دليل المتحيرين في بيان الناجين: 226.

)2) راجع فتح الباري 3): ))2 � 5)2.
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الإم��ام  ن�ش��ب  بوج��وب  ال�ش��يعة  عن��د  ال�ش��تدلل  K �س5: 

ا�ش��تدلل باللطف الإلهي، وه��و يوجب وجود العدل 

بي��ن النا�ض من خالل الإمام، لكنه األ يعار�ش��ه الآن 

خل��ّو النا���ض م��ن اإم��ام ع��ادل، في�ش��قط ال�ش��تدلل 

باللطف الإلهي؟ 

ج: لب��د �أوًل من �س��رح قاعدة �للطف �لإلهي �لتي ي�ستدل بها �ل�سيعة على وجوب 

ن�سب �لإمام على �هلل تعالى، وبيان �لمر�د منها، ثم �لنظر في �نتقا�سها وعدمه.

�شرح قاعدة اللطف وتحديدها

وحينئ��ٍذ فمرجع قاع��دة �للطف �إلى �أن عم��وم �لب�سر حيث كانو� ف��ي نق�ش ذ�تي، 

 و�لظلم، بل تتنازع فيهم دو�عي 
ّ
جاهلين بما ي�سلحهم، غير مع�سومين من �لف�ساد و�ل�سر

، و�لظل��م و�لعدل، فهم في حاجة �إل��ى �إمام مع�سوم 
ّ
�ل�س��اح و�لف�س��اد، و�لخير و�ل�سر

 و�لظلم. فمقت�سى 
ّ
يجمعهم على �ل�ساح و�لخير و�لع��دل، ويبعدهم عن �لف�ساد و�ل�سر

حكمة �هلل تعالى ورحمته �أن يلطف بهم، ويزيح �لعلة من قبله عنهم، باأن يجعل لهم �إماماً 

مع�سوماً، ويعرفهم به بحجة كافية ودليل و��سح.

نَزَل اهللُ َعَلى بَ�َصٍر 
َ
 َحقَّ َقْدِرِه اإِْذ َقالُوْا َما اأ

َ
ولعله �إلى ذلك ي�سير قوله تعالى: {َوَما َقَدُروْا اهلل

.
)1(

مِّن �َصْيٍء}

وحي��ث كانت حاجته��م لذلك م�ستم��رة في جميع �لأوق��ات تبعاً ل��دو�م نق�سهم 

وحاجته��م، فابد من وجود �إم��ام مع�سوم في كل زمان يزيح �لعل��ة. ول يكفي �إر�سال 

�لنبي في وقته بعد �أن لم يكن خالد�ً، لأنه �إنما يكون �إماماً لع�سره، ول تز�ح به �لعلة بعد 

 و�لف�ساد وخروج �لأمة � 
ّ
ذلك. لما هو �لمعلوم من ح�سول �لخاف بعده، و�سيوع �ل�سر

ولو ببع�ش فئاتها � عن حظيرة �لطاعة هلل تعالى، و�سياع معالم �لحق عليها. 

هذ� هو مفاد قاعدة �للطف �لإلهي. وهي ل تقت�سي وجوب تحقق �لعدل فعًا ب�سيطرة 

))) �شورة الإنعام الآية: )9.
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�لإم��ام، وقب�سه على زمام �لأمور، وق�سر �لنا�ش على �لن�سياع له و�لر�سوخ لحكمه. فاإن 

ذل��ك ل��م يح�سل �إل في فتر�ت زمني��ة ق�سيرة. وربما لم يكن في تل��ك �لفتر�ت بنحو 

�سامل.

ب��ل �لمر�د منها وجوب �إز�حة علته��م من قبل �هلل تعالى ت�سريعاً بن�سب �لإمام لهم، 

 .
)1(

وتعريفهم به بما تتم به �لحجة عليهم {ِليَْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بَيِّنٍَة َويَْحيَى َمْن َحيَّ َعن بَيِّنٍَة}

ثم لهم بعد ذلك �لختيار.

فاإن �سكرو� �لنعمة و�أطاعوه �سلح �أمرهم وعمهم �لخير و�لعدل، كما قال عز من قائل: 

نَُّهْم 
َ
ْرنَا َعْنُهْم �َصـــيِّئَاِتِهْم َوالأْدَخْلنَاُهْم َجنَّاِت النَِّعيِم * َولَْو اأ ْهَل اْلِكتَاِب اآَمنُوْا َواتََّقْوْا لََكفَّ

َ
نَّ اأ

َ
{َولَْو اأ

ٌة  مَّ
ُ
ْنُهْم اأ ْرُجِلِهم مِّ

َ
بِِّهْم الأَكُلوْا ِمن َفْوِقِهْم َوِمن تَْحِت اأ نِزَل اإِلَيِهم مِّن رَّ

ُ
َقاُموْاالتَّْوَراَة َواالإِنِجيَل َوَما اأ

َ
اأ

.
)((

ْنُهْم �َصاء َما يَْعَمُلوَن} َدٌة َوَكِثيٌر مِّ ْقتَ�صِ مُّ

و�إن كفرو� �لنعمة وخالفوه ذ�قو� وبال �أمرهم، وعمهم �لف�ساد و�لظلم، كما قال �سبحانه 

. ولي�ش لهم 
)3(

َك...} ابََك ِمن �َصيِّئٍَة َفِمن نَّْف�صِ �صَ
َ
ـــابََك ِمْن َح�َصنٍَة َفِمَن اهلِل َوَما اأ �صَ

َ
ا اأ وتعالى: {مَّ

على �هلل حجة، بعد �أن لطف بهم وهد�هم �سو�ء �ل�سبيل، بل يتحملون وحدهم م�سوؤولية 

تفريطهم في �أمر �هلل تعالى، ومجانبتهم لاإمام �لذي ن�سبه لهم، و�إعر��سهم عنه.

ولو تركهم �هلل تعالى في هذ� �لحال ووكلهم �إلى �أنف�سهم من دون �أن يجعل لهم �إماماً 

يمل��ك مقومات هد�يتهم، ويقوى على �لقيام ب��اإد�رة �سوؤونهم لكان قد فرط في حقهم، 

ول��م يلطف بهم، ولم يكن ت�سريعه و�فياً ب�ساحهم وهد�يتهم. ولكان لهم �لحجة بذلك 

عليه، جل �ساأنه، وعا علو�ً كبير�ً.

نَزْلنَاُه ُمبَاَرٌك َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقواْ لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن * 
َ
نظير ما ت�سمنه قوله تعالى: {َوَهـَذا ِكتَاٌب اأ

ْو تَُقولُوْا لَْو 
َ
نِزَل اْلِكتَاُب َعَلى َطاآِئَفتَْيِن ِمن َقْبِلنَا َواإِن ُكنَّا َعن ِدَرا�َصـــِتِهْم لََغاِفِليَن* اأ

ُ
ن تَُقولُوْا اإِنََّما اأ

َ
اأ

.
)((

بُِّكْم َوُهًدى َوَرْحَمٌة...} ْهَدى ِمْنُهْم َفَقْد َجاءُكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ
َ
نِزَل َعَلْينَا اْلِكتَاُب لَُكنَّا اأ

ُ
نَّا اأ

َ
اأ

))) �شورة الأنفال الآية: 42.

)2) �شورة المائدة الآية: 65 � 66.

)3) �شورة الن�شاء الآية: 79.

)4) �شورة الإنعام الآية: 55) � 57).
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فقاع��دة �للطف بالإ�ساف��ة �إلى �لإمامة كقاع��دة �للطف بالإ�سافة �إل��ى ت�سريع �سائر 

�لأح��كام في حق �لنا�ش من �لو�جبات و�لمحرم��ات و�لآد�ب. فاإن �لقاعدة �لمذكورة 

تق�سي باأن �لنا�ش لما كانو� قا�سرين � ب�سبب جهلهم وفقرهم � فالو�جب على �هلل تعالى 

� بمقت�س��ى حكمت��ه � �أن يلطف به��م وي�سرع لهم من �لأحكام م��ا ي�سلح به �أمرهم في 

معا�سه��م، ومعادهم، وفي عاقتهم م��ع �هلل �سبحانه، ومعا�سرتهم فيما بينهم. من دون �أن 

تق�سي بوجوب تهيئة �لظروف �لمنا�سب��ة لتطبيقهم تلك �لأحكام، وحملهم على ذلك 

من �أجل �أن يفوزو� فعًا بالخير و�ل�ساح، ويبعدو� عن �ل�سر و�لف�ساد.

بل لي�ش عليه �سبحانه �إل ت�سريع �لأحكام ل�سالحهم، مع بقاء �لختيار لهم، كما قال 

 .
)1(

ا َكُفوًرا} مَّ ا �َصاِكًرا َواإِ ِبيَل اإِمَّ عز من قائل: {اإِنَّا َهَدْينَاُه ال�صَّ

فم��ن �أطاع �هلل تعالى، وعمل بتلك �لأحكام، ف��از و�سعد، ومن ع�سى و�أعر�ش عنها 

�سقي، وكان من �لخا�سرين. ولي�ش له على �هلل  عز وجل حجة في ذلك.

ل تنتق�س قاعدة اللطف على مذهب الإمامية

وبع��د �أن �أو�سحنا �لمر�د بقاع��د �للطف فهي لم تنتق�ش في هذ� �لزمان على مذهب 

�لإمامي��ة، لأنهم يقولون باإمام��ة �لإمام �لثاني ع�سر، وهو �لحج��ة �بن �لح�سن )�سلو�ت 

�هلل علي��ه وعلى �آبائه(، وباأنه موجود فعًا يقوم بوظيفته، ح�سبما ت�سمح له ظروفه، وت�سعه 

قدرته. بل من جملة �أدلتهم على وجوده قاعدة �للطف �لمذكورة.

ول يناف��ي �إمامته ع��دم ت�سنمه فعًا �ل�سلطة و�إد�رة �أم��ور �لنا�ش، وعدم ن�سره للعدل 

في �لأر�ش، لأن ذلك �إنما ح�سل ب�سبب �لنا�ش �أنف�سهم، ل لق�سور فيه وفي �إمامته، ول 

ف��ي جعل �هلل تعالى وت�سريعه. فحال��ه )�سلو�ت �هلل عليه( في ذلك حال �آبائه )�سلو�ت 

�هلل عليه��م( �لذين حال �لظالمون و�أتباعه��م دون ت�سنمهم �ل�سلطة، وقب�سهم على زمام 

�لأم��ور، ون�سرهم �لعدل بين �لنا�ش. وحال �أكثر �لأنبياء )�سلو�ت �هلل عليهم(. بل حتى 

نبيناP، فاإنه لم يت�سن له �أن ين�سر �لعدل بنحو يعّم �لنا�ش كلهم.

ولي�س��ت غيبة �لإمام �لمهدي )�سلو�ت �هلل علي��ه( و�عتز�له �ل�سلطة �أمر�ً ماأخوذ�ً في 

))) �شورة الإن�شان الآية: 3.
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�إمامت��ه، ليلزم ق�سور �إمامته ع��ن �أد�ء وظيفة �لإمام، �لتي تقت�سيه��ا قاعدة �للطف �لتي 

تقدم �سرحه��ا. بل هي حالة ��ستثنائية فر�ستها �لظروف �لت��ي �أحاطت به )�سلو�ت �هلل 

علي��ه(، نتيج��ة ف�ساد �لمجتمع وقيام دول �لجور، وتق�سير �لنا���ش في �أد�ء وظيفتهم �إز�ء 

�لحق �لذي �أر�ده �هلل تعالى وفر�سه.

فهي نظير �سجن �آبائه �لأئمة �أبي �إبر�هيم مو�سى بن جعفر �لكاظم، و�أبي �لح�سن علي 

�بن محمد �لهادي، و�أبي محمد �لح�سن بن علي �لع�سكري )�سلو�ت �هلل عليهم(.

ولي�ش �لف��رق بينهم وبينه �إل �أنهم �سجنو� ق�سر�ً عليهم من ِقَبل �لظالمين، وغاب هو 

)�سلو�ت �هلل عليه( باختياره فر�ر�ً بنف�سه خوفاً من �لظالمين، ولعدم مائمة �لو�سع �لعام 

لظهوره، ونح��و ذلك من �لم�سال�ح �لتي يعلمها �هلل تعالى. من دون �أن يرجع ذلك �إلى 

ق�سور في �إمامته.

ومتى �رتفعت تلك �لأ�سباب ظهر )�سلو�ت �هلل عليه( ولم يبخل بنف�سه على �لنا�ش، 

ول��م تق�سر �إمامته ووظيفته �لتي �سرعها �هلل تعالى في حق��ه عن ت�سنمه �ل�سلطة عليهم، 

و�إد�رته لأمورهم ون�سر �لعدل بينهم.

و�لحا�سل: �أنه ل ق�سور في ت�سريع �إمامته و�إمامة �آبائه )�سلو�ت �هلل عليهم �أجمعين( 

عم��ا تقت�سيه قاع��دة �للطف �لمتقدمة، و�إنما لم ينت�سر �لع��دل فعًا في �لمجتمع لعدم 

تطبيق ذلك �لت�سريع، وح�سول �لمو�نع منه نتيجة تق�سير �لنا�ش وحيلولتهم دون تطبيقه. 

وقد �سبق �أن قاعدة �للطف ل تقت�سي رفع �لمو�نع �لمذكورة.

�إذ� عرف��ت ه��ذ� فقولك: »�أل يعار�سه �لآن خلّو �لنا�ش من �إمام عادل؟« �إن �أردت به 

ع��دم وجود �إمام �لآن من ِقَب��ل �هلل تعالى. فالإمام موجود على قول �لإمامية، ولم يخل 

من��ه هذ� �لزمان، ول غيره م��ن �لأزمنة، لتنت�ق�ش قاعدة �للط��ف وتبطل. و�إن �أردت به 

ع��دم ظهور �لإمام وعدم ت�سنمه �ل�سلطة و�إقامته للعدل، فهو ل ينافي قاعدة �للطف، لما 

�سبق من �أنها �إنما تقت�سي �إمامة �لإمام �ل�سال�ح لإقامة �لعدل، ل ت�سنمه �ل�سلطة و�إقامته 

�لعدل فعًا. 

ومن ثم ل ي�سقط ��ستدلل �ل�سيعة على �لإمامة بقاعدة �للطف.
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ما وجه الدللة بحديث العترة على وجوب ن�شب �شيدنا   K �س6: 

عليQلالإمام��ة؟ وهل يمك��ن اأن يفهم الحديث على 

اأن الر�ش��ول0 يو�شي ال�ش��حابة باآل البيت خيرًا، واأن 

يعتنوا بهم، ل اأنه ن�ض بالخالفة له؟

ج: يح�س��ن �لتعر���ش يف ج��و�ب ذل��ك لأم��ور يرتت��ب بع�سه��ا عل��ى بع�ش.

 P1 � فه��ذ� �لحديث قد ورد بط��رق كثيرة وباأل�سنة متقاربة. وق��د  قاله ر�سول �هلل

ف��ي منا�سب��ات مختلفة. ومن �لمنا�س��ب �لتعر�ش لبع�ش �لمتون �لت��ي روي بها، و�لتي 

ت�سمنتها بع�ش طرقه، ليكون �أي�سر في  بيان �لمر�د:

بع�س متون حديث الثقلين

منه��ا: ما روي عن جابر بن عبد �هلل: »قال: ر�أي��ت ر�سول �هللP في حجته يوم عرفة، 

وه��و على ناقته �لق�سو�ء يخط��ب، ف�سمعته يقول: يا �أيها �لنا�ش، �إني قد تركت فيكم 

.
)1(

ما �إن �أخذتم به لن ت�سلو� كتاب �هلل وعترتي �أهل بيتي«

ومنه��ا: ما روي عن زيد بن �أرقم و�أبي �سعيد قال: »قال ر�سول �هللP: �إني تارك فيكم 

ما �إن تم�سكتم به لن ت�سلو� بعدي، �أحدهما �أعظم من �لآخر كتاب �هلل حبل ممدود 

م��ن �ل�سماء �إل��ى �لأر�ش، وعترتي �أهل بيتي. ولن يتفرق��ا حتى يرد� علي �لحو�ش. 

.
)((

فانظرو� كيف  تخلفوني فيهما«

ومنه��ا: م��ا روي عن زيد ب��ن �أرقم قال: »ن��زل ر�سول �هللP بين مك��ة و�لمدينة عند 

�سجر�ت خم�ش دوحات عظام، فكن�ش �لنا�ش ما تحت �ل�سجر�ت، ثم ر�ح ر�سول �هلل

P ع�سي��ة ف�سلى، ثم قام خطيباً، فحمد �هلل و�أثنى عليه، وذّكر ووعظ، فقال ما �ساء 

�هلل �أن يق��ول. ثم قال: �أيها �لنا�ش، �إن��ي تارك فيكم �أمرين لن ت�سلو� �إن �تبعتموهما، 

.
)3(

وهما كتاب �هلل و�أهل بيتي عترتي...«

.P2( �شنن الترمذي 5: 662� 663/ كتاب المناقب: باب مناقب اأهل بيت النبي( ، (((

.L 3( الم�شتدرك على ال�شحيحين 3: 8)) كتاب معرفة ال�شحابة: من مناقب اأمير الموؤمنين  علي بن اأبي طالب(
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ومنه��ا: ما روي عن �أبي �سعيد �لخ��دري عن �لنبيP �أنه  قال: »�إني �أو�سك �أن �أدعى 

فاأجي��ب و�إني ت��ارك فيكم �لثقلين: كت��اب �هلل عز وجل وعترت��ي. كتاب �هلل حبل 

مم��دود من �ل�سماء �إلى �لأر���ش. وعترتي �أهل بيت��ي. و�إن �للطيف �لخبير �أخبرني 

.
)1(

 �لحو�ش. فانظروني بَم تخلفوني فيهما«
ّ

�أنهما لن يفترقا حتى يرد� علي

ومنه��ا: ما روي عن زي��د بن ثابت قال: »قال ر�سول �هللP: �إني تارك فيكم خليفتين: 

كت��اب �هلل حبل مم��دود ما بين �ل�سم��اء و�لأر�ش، �أو ما بين �ل�سم��اء �إلى �لأر�ش، 

.
)((

 �لحو�ش«
ّ

وعترتي �أهل بيتي. و�إنهما لن يتفرقا حتى يرد� علي

ومنها: ما روي عن �أبي �سعيد �لخدري قال: »قال  ر�سول �هللP: �إني قد تركت فيكم 

ما �إن �أخذتم به لن ت�سلو� بعدي، �لثقلين �أحدهما �أكبر من �لآخر: كتاب �هلل، حبل 

مم��دود من �ل�سماء �إلى �لأر���ش، وعترتي �أهل بيتي. �أل و�أنهما لن يفترقا حتى يرد� 

.
)3(

 �لحو�ش«
َّ

علي

وهن��اك �أل�سن��ة مقاربة لم��ا �سبق تجدها ف��ي كثير م��ن م�سادر �لحدي��ث �لمعروفة 

 .
)((

وغيرها

دللة حديث الثقلين على وجوب طاعة العترة

) � بع��د ما �سبق من متون �لحديث فا مجال لحمله على مجرد �لو�سية بحب �أهل 

�لبي��تR، و�حتر�مه��م، وتبجيلهم، و�لعناية بهم، و�لرعاية له��م، بل لبد من حمله 

على �لأمر بطاعتهم و�تباعهم..

�أوًل: لأن ذل��ك هو �لمنا�سب لما في �أكثر مت��ون �لحديث �لمروية من تقديم �لنبي

P �لحدي��ث �لمذكور بتوقع رحيل��ه و�لتحاقه بالرفيق �لأعل��ى، حيث ل منا�سبة بين 

))) م�شند اأحمد 3: 7) في م�شند اأبي �شعيد الخدريL، واللفظ له/ الطبقات الكبرى   2: 94) في ذكر ما قرب لر�شول اهلل Pمن اأجله.

.P 2) م�شند اأحمد 5: ))8)، 89) مثله( في حديث زيد بن ثابت عن النبي(

.L3) م�شند اأحمد 3: 59 في م�شند اأبي �شعيد الخدري(

)4) راجع تف�شير ابن كثير 4: 4))، ومجمع الزوائد 9: 63)، 65) كتاب المناقب: باب في ف�شل اأهل  البيتM، وال�شنن الكبرى للن�شائي 5: 

45 ف�شائل علي، وم�شنف ابن اأبي �شيبة 6: 309 كتاب الف�شائل: باب ما اأعطى اهلل تعالى محمدًاP، والمعجم الأو�شط 3: 374، والمعجم 

ال�شغي���ر ): 226، وم�شن���د اأب���ي يعلى 2: 297 ف���ي م�شند اأبي �شعيد الخ���دري، وم�شند ابن الجعد ): 397 )من حدي���ث محمد بن طلحة بن 

م�ش���رف(، وال�شنة لبن اأبي عا�ش���م 2: )35 باب ما ذكر عن النبيPاأنه وعد من تم�شك باأمره ورود حو�شه، ونوادر الأ�شول في اأحاديث 

الر�شول ): 258 الأ�شل الخم�شون في العت�شام بالكتاب والعترة...، و�شير اأعالم النبالء  9: 365 في ترجمة يزيد بن هارون، وغيرها.
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رحيلهP و�لأم��ر بحب �أهل �لبيتR و�حتر�مهم، لو�س��وح �أن حبهم و�حتر�مهم 

لزم ف��ي جميع �لأوقات، حت��ى �أيام حياته. بل حيث كانP ه��و �لمرجع لأمته في 

�أم��ور دينه��م و�إد�رة �سوؤونهم في حياته، وكان رحيله يح��دث فر�غاً من هذه �لجهة، كان 

�لمنا�س��ب ذكر توقع رحيله تنبيهاً منهP لحاجتهم للمرج��ع بعده، �لذي يقوم مقامه، 

وي�سّد �لفر�غ �لذي يحدثه، تمهيد�ً لبيان �لمرجع �لمذكور.

وينا�سب ذلك قولهP في حديث زيد بن ثابت: »�إني تارك فيكم خليفتين« لظهوره 

في �إر�دة ما يخلفه ويقوم مقامه ويوؤدي وظيفته، ويجب �تباعه وطاعته مثله.

وثاني��اً: لأن ذلك ه��و �لمنا�سب لجعل �لعترة �لكريمة في �سي��اق �لكتاب �لمجيد، 

لو�س��وح �أنه ل ير�د من �لحدي��ث �ل�سريف مجرد �لحّث عل��ى تعظيم �لكتاب �لمجيد 

وتكريمه، بمثل تقبيله، وجعله في مو�سع مرتفع، ونحوهما، بل �لحث على �لرجوع �إليه، 

ولزوم��ه و�تباعه، و�لعمل باأو�مره ونو�هيه، فابد من كون ذلك هو �لمر�د في حق �لعترة 

�لكريمة.

وثالثاً: لأن ذلك هو �لمنا�سب لترتب �لع�سمة من �ل�سال على �لتم�سك بالثقلين، 

لظهور �أن �حتر�م �لعترة بنف�سه و�إن كان و�جباً دينياً، �إل �أنه ك�سائر �لفر�ئ�ش ل �أثر له في 

�لع�سمة من �ل�سال، بل لي�ش �لعا�سم من �ل�سال �إل �تباع �لمرجع �لمع�سوم، ولزوم 

طريقه، وعدم �لخروج عنه.

ور�بعاً: لأن ذلك هو �لمنا�سب للتنبيه في كثير من هذه �لأحاديث �إلى عدم �فتر�ق 

�لكتاب و�لعترة. لظهور �أن ذلك ل �أثر له في لزوم �لتعظيم و�لحتر�م. ولذ� يجب �حتر�م 

جميع �لأنبياء )�سلو�ت �هلل عليهم( وتعظيمهم وتقدي�سهم و�إن �ختلفت �سر�ئعهم، و�إنما 

يح�سن �لتنبي��ه لعدم �لفتر�ق عند �لأمر بالطاعة و�لمتابعة، لتعذر �تباع �أكثر من مرجع 

و�ح��د مع �لختاف بينهم، فاإن متابعة بع�سه��م حينئٍذ ت�ستلزم مخالفة �لآخر. ومن ثم 

ح�س��ن منهP �لتنبيه لعدم �لفت��ر�ق بين �لكتاب و�لعترة، لبيان �أن تعدد �لمرجع هنا 

ل يمنع من متابعتهما معاً بعد �تفاقهما، وعدم �لفتر�ق بينهما.

وخام�س��اً: لأن من جملة �لمنا�سبات �لتي قال ر�سول �هلل P هذ� �لحديث فيها هو 
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خطبته في غدير خم � كما ت�سمنه حديث زيد بن ثابت �لمتقدم وغيره � وقد قاله تمهيد�ً 

للن���ش على �أمي��ر �لموؤمنين بالولية و�لأمر بالطاعة، حي��ث ينا�سب ذلك �سوق حديث 

�لثقلين لذلك �أي�ساً.

و�ساد�ساً - وهو �لأهم-: لأن ذلك هو �لمتعين بلحاظ �لتعبير في �لأحاديث �لمتقدمة 

بالتم�س��ك و�لأخذ و�لتباع، �إذ ل تكون هذه �لأم��ور �إل بالطاعة ومو�فقة �لأمر و�لنهي 

�للذين يت�سمنهما �لكتاب �لمجيد، وي�سدر�ن من �لعترة �لكريمة. 

ويوؤكد ذلك ما رو�ه �لطبر�ني في تتمة حديث �لثقلين من  قولهP: »فا تقدموهما 

. فاإنه �سريح في 
)1(

فتهلك��و�، ول تق�سرو� عنهما فتهلكو�، ول تعلموهم فاإنهم �أعلم منكم«

�إر�دة �لطاعة و�لتباع. ومن هنا ل ينبغي �لإ�سكال في ذلك.

وجوب طاعة العترة ي�شتلزم كون الإمامة فيهم

3 � و�إذ� وج��ب طاع��ة �لعترة �لكريمة و�أه��ل �لبيت Rفابد من ك��ون �لإمامة 

فيه��م، �إذ لي�ست �إمامة �لإم��ام �إل كونه قدوة للماأمومين، بحيث يجب عليهم �أن يطيعوه 

ويتابع��وه. ول يمكن �أن تج��ب على �لأمة طاعتهم، وتكون �لإمام��ة في غيرهم، فيكون 

�لحاكم محكوماً، و�ل�سائ�ش م�سو�ساً. وذلك �أظهر من �أن يحتاج �إلى بيان.

) � و�إذ� كانت �لإمامة في �لعترة ووجبت طاعتهم ف�سيد �لعترة �أمير �لموؤمنين �لإمام 

علي)عليه �أف�سل �ل�ساة و�ل�سام( با منازع.

ول�سيم��ا بع��د �أن ف�ّسر حديث �لثقلي��ن �لعترة باأهل �لبيت )�سل��و�ت �هلل عليهم(. 

حي��ث تظافرت �لن�سو�ش عن �لنبيP باأن �أه��ل �لبيت في ع�سرهP هم خ�سو�ش 

�أمير �لموؤمني��ن، و�ل�سديقة فاطمة �لزهر�ء، و�ل�سبطين: �لح�سن و�لح�سين )�سلو�ت �هلل 

عليهم(. 

ففي حديث عائ�سة: »خرج �لنبيP غد�ة وعليه مرط مرحل من �سعر �أ�سود، فجاء 

�لح�س��ن بن علي، فاأدخل��ه، ثم جاء �لح�سين، فدخل معه، ثم ج��اءت فاطمة، فاأدخلها، 

))) المعج���م الكبي���ر 5: 66) فيما رواه )اأبو الطفيل عامر بن واثلة عن زي���د بن اأرقم(، واللفظ له/ مجمع الزوائد 9: 64) كتاب المناقب: باب 

في ف�شل اأهل البيتM /الدر المنثور 2: 60
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َرُكم  ْهَل اْلبَْيِت َويَُطهِّ
َ
ْج�َس اأ ث��م جاء علي، فاأدخله، ثم قال: {اإِنََّما يُِريُد اهللُ ِليُْذِهَب َعنُكـــُم الرِّ

.
)1(

تَْطِهيًرا}«

ْج�َس  وف��ي حدي��ث �أم �سلمة قالت: »في بيتي نزل��ت {اإِنََّما يُِريُد اهللُ ِليُْذِهـــَب َعنُكُم الرِّ

ْهَل اْلبَْيِت}، قالت: فاأر�سل ر�سول �هللP �إلى علي وفاطمة و�لح�سن و�لح�سين، فقال: 
َ
اأ

... �إلى غير ذلك من �لأحاديث �لكثيرة. ولذ� �ساع بين �لم�سلمين 
)((

هوؤلء �أهل بيتي«

تف�سير �أهل �لبيت بهم عند �لإطاق، بحيث يحتاج تعميمه لغيرهم �إلى عناية.

وحينئ��ٍذ ل ريب في �أن �لموؤهل و�لمتعين منهم للخافة و�لإمامة بعد �لنبيP هو 

�أمير �لموؤمنين، ل غير. ولذ� �أر�د �لعبا�ش بن عبد�لمطلب مبايعته، وكان ولد�ه �لح�سنان 

)�سلو�ت �هلل عليهما( منقادين لحكمه. وكان بنو ها�سم ومن و�لهم �أو كان على خطهم 

ين��ادون با�سم��ه، وكان هو �لموؤهل �لوحيد للخافة في قب��ال �أبي بكر، بعد خمود دعوة 

�لأن�سار. وذلك كله يكون متمماً لدللة حديث �لثقلين على �إمامته وخافته )�سلو�ت 

�هلل عليه(، ووجوب بيعته على �لأمة بالخ�سو�ش.

ويوؤكد ذلك �أن من جملة �لمنا�سبات �لتي قال ر�سول �هللP هذ� �لحديث فيها هو 

خطبته في غدير خم، مقدمة لن�سبه لأمير �لموؤمنينQ، كما �سبق.

نع��م، �لحدي��ث بنف�س��ه لو بقي وح��ده ل يدل �إل عل��ى وجوب طاع��ة �أهل �لبيت 

)�سل��و�ت �هلل عليهم( ول��زوم متابعتهم، �لم�ستلزم لكون �لإمام��ة فيهم، وعدم خروجها 

عنه��م، من دون تعيين ل�سخ���ش �لإمام منهم، و�إنما يتعين �أمي��ر �لموؤمنين �لإمام علي

Q ب�سميمة ما �سبق. 

))) �شحيح م�شلم 4: 883) كتاب ف�شائل ال�شحابة: باب ف�شائل اأهل بيت النبيP/ تحفة الأحوذي 9: 49.

.P2) الم�شتدرك على ال�شحيحين 3: 58) كتاب معرفة ال�شحابة: في مناقب اأهل  ر�شول اهلل(
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واقع��ة الغدي��ر يق��ول ال�ش��يعة:  اإنه��ا متوات��رة. لك��ن  K �س7: 

اأه��ل ال�ش��نة ل��م ينقلوها بكت��ب الحديث. فكي��ف تكون 

بالمتوات��رة ول��م يروه��ا اأه��ل ال�ش��نة ولو بخب��ر اآحاد 

�شعيف؟!

ج: ل ندري كيف تقول ذلك وو�قعة �لغدير قد �تفق على رو�يتها �ل�سيعة و�ل�سنة، من 

�لمحدثي��ن و�لمف�سرين و�لموؤرخين، كما روو� كثي��ر�ً من �لحو�دث �لم�سهورة، وتناولها 

�ل�سع��ر�ء في �سعرهم، وتعر�ش لها علماء �لكام ف��ي كتبهم. ولم يعرف �إنكارها �إل من 

.
)1(

بع�ش �ل�سو�ذ من �ل�سنة. وقد ��ستنكر عليه ذلك جماعة

وقد �أّلف فيها جماعة كتباً م�ستقلة. منهم �لمرحوم �ل�سيخ  عبد �لح�سين �لأميني}. 

فق��د �ألف مو�سوعته )�لغدير ف��ي �لكتاب و�ل�سنة و�لأدب( �لذي تقدم �لتعر�ش له عند 

ذكر �لم�سادر �ل�سيعية. وقد طبع منه حتى �لآن  فيما نعلم � �أحد ع�سر مجلد�ً. 

وقد خ�س���ش �لجزء �لأول منه للكام حول طرق ثبوت حديث �لغدير وو�قعته من 

رو�ي��ات �ل�سنة. وقد �أنهى �لرو�ة لذلك في طرقهم م��ن �ل�سحابة �إلى مائة وع�سرة، ومن 

�لتابعين �إلى �أربعة وثمانين. 

كما �أنهى رو�ته من علماء �ل�سنة وموؤلفيهم طبقة بعد طبقة �إلى ثاثمائة و�ستين. وقد 

وّثق ذلك كله بالم�سادر. ومن �لطبيعي �أن ق�سية بهذه �ل�سعة ل ي�سعنا ��ستق�ساء طرقها، 

و��ستيفاء ما ورد فيها هنا.

نع��م من �لظاهر �أن م��ر�د �ل�سيعة وغيرهم بتو�ترها لي�ش ه��و تو�ترها بجميع تفا�سيلها 

وخ�سو�سياته��ا، بل تو�ترها �إجم��اًل. و�إن كانت بع�ش حو�دثها منقولة في بع�ش �لكتب 

وببع�ش �لطرق �لتي ل ت�سل حّد �لتو�تر. كما هو �لحال في جميع �لحو�دث �لمتو�ترة، 

كا�سطهاد �لم�سلمين في مك��ة �لمكرمة، وهجرة �لنبيP للمدينة �لمنورة، وكثير من 

حروبه، وحجة �لود�ع، وغيرها.

 وم��ن هنا يح�سن بن��ا �أن نذكر �لمهم من حو�دثها، ح�سب ت�سل�سلها �لزمني، ومحلها 

م��ن �لو�قعة �لمذكورة. ونتعر�ش في كل حادثة �إل��ى م�سادرها وطرق ثبوتها. وهي عدة 

حو�دث..

))) راجع كتاب الغدير في الكتاب وال�شنة والأدب ): 294 �322.
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نزول اآية التبليغ في منا�شبة واقعة الغدير

بَِّك َواإِن لَّْم تَْفَعْل َفَما  نِزَل اإِلَْيـــَك ِمن رَّ
ُ
�ُصـــوُل بَلِّْغ َما اأ يَُّها الرَّ

َ
�لأول: ن��زول قوله تعالى: {يَا اأ

 Pفي �لتبليغ بولية �أمير �لموؤمنين، و�أن �لنبي 
)1(

ُمَك ِمَن النَّا�ِس} بَلَّْغَت ِر�َصالَتَُه َواهللُ يَْع�صِ

من �أجل ذلك خطب بوليته في غدير خّم. ذكره جماعة كثيرة، منهم.. 

1 � �لحافظ عبد �لرحمن بن �أبي حاتم محمد بن �دري�ش �لتميمي �لحنظلي �لر�زي، 

�لمتوف��ى �سنة )7)3ه�(. �أخرج باإ�سناده عن �أبي �سعي��د �لخدري نزول �لآية يوم غدير 

.
)3(

، و�ل�سوكاني
)((

 بن �أبي طالب، على ما رو�ه عنه �ل�سيوطي
ّ

خّم في علي

) � �لحاف��ظ �أب��و بك��ر �أحم��د بن مو�س��ى ب��ن مردوي��ه �لأ�سبهاني، �لمتوف��ى �سنة 

 ،
)((

))1)ه���(. �أخرج ذلك باإ�سناده عن �أبي �سعيد �لخدري، على ما رو�ه عنه �ل�سيوطي

.
)((

و�ل�سوكاني

ويه �لو�حدي �لني�سابوري، �لمتوفى  3 � �أبو �لح�سن بن �أحمد بن محمد بن علي بن متَّ

.
)((

�سنة )8))ه�(. �أخرج ذلك عن �أبي �سعيد �لخدري

) � عبي��د �هلل بن عب��د �هلل �لحاكم �لني�سابوري �لمعروف باب��ن �لحد�د �لح�سكاني، 

�لمتوف��ى في �أو�خر �لقرن �لخام�ش �لهجري. �أخرج ذلك ب�سنده عن �بن عبا�ش، وجابر 

.
)7(

�بن عبد�هلل �لأن�ساري

) � �لحاف��ظ �أبو �لقا�س��م علي بن �لح�سن بن هبة �هلل �ل�سافع��ي �لملقب بثقة �لدين 

�ل�سهي��ر بابن ع�ساكر. �أخرج ذل��ك باإ�سناده عن �أبي �سعيد �لخ��دري، على ما رو�ه عنه 

.
)9(

، و�ل�سوكاني
)8(

�ل�سيوطي

))) �شورة المائدة الآية: 67.

)2) الدر المنثور 2: 298 في تف�شير الآية.

)3) فتح القدير 2: 60 في تف�شير الآية.

)4) الدر المنثور 2: 298 في تف�شير الآية.

)5) فتح القدير 2: 60 في تف�شير الآية.

)6) اأ�شباب النزول للواحدي: 35) في اأ�شباب نزول الآية.

)7) �شواهد التنزيل لقواعد التف�شيل والتاأويل ): 250 � )25 في نزول الآية.

)8) الدر المنثور 2: 298 في تف�شير الآية.

)9) فتح القدير 2: 60 في تف�شير الآية.
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. لكن بع�سه��م ذكر ذلك على �أنه 
)1(

وق��د �أنهاهم �ل�سي��خ �لأميني} �إلى ثاثين

�أحد �لوجوه في تف�سير �لآية �ل�سريفة. وبع�سهم حكي عنهم ذلك في م�سادر ل يت�سنى 

لن��ا �لطاع عليها، �أو ف��ي م�سادر �سيعية ل�سنا ب�سدد ذكره��ا �لآن � و�إن كانت �سدوقة 

عندنا � �أو غير ذلك.

 ،Qكم��ا �أنه ذك��ر �أن �لثعلبي رو�ه في تف�سيره عن �لإم��ام محمد بن علي  �لباقر

. وياأتي عند �لكام في �لتهنئة من فخ��ر �لدين �لر�زي في تف�سيره 
)((

وع��ن �بن عبا���ش

ن�سبة ذلك �إليهما و�إلى �لبر�ء بن عازب.

الواقعة حدثت في غدير خم

�لثاني: �أن �لحديث و�لو�قعة قد كانت في غدير خّم. وهذ� �أمر مفروغ عنه في �لحديث 

و�لتاريخ. ولذ� �سمي �لحديث ب�)حديث �لغدير(. 

ومع ذلك فقد �سرح به جماعة كثيرة من �ل�سنة، نذكر منهم..

 .
)3(

1 � �أبا �لمحا�سن يو�سف بن مو�سى �لحنفي

.
)((

) � �إمام �لحنابلة �أبا عبد �هلل �أحمد بن حنبل �ل�سيباني، �لمتوفى �سنة )1))ه�(

 .
)((

3 � �لحافظ �أبا �سعيد �لهيثم بن كليب �ل�سا�سي، �لمتوفى �سنة ))33ه�(

) � �لحافظ �أبا عمر يو�سف بن عبد�هلل محمد بن عبد�لبر �لنمري �لقرطبي، �لمتوفى 

.
)((

�سنة ))3)ه�(

.
)7(

) � �لحافظ �أبا عبد�لرحمن �أحمد بن �سعيب �لن�سائي، �لمتوفى �سنة )303ه�(

))) الغدير في الكتاب وال�شنة والأدب ): 4)2 � 229.

)2) الغدير في الكتاب وال�شنة والأدب ): 7)2.

)3) معت�ش���ر المخت�ش���ر ): 307 كت���اب الن���كاح: ف���ي كراهة الت���زوج على فاطم���ة، 2: )30 كتاب جامع مم���ا لي�س في الموطاأ: ف���ي مناقب علي

.L
)4) م�شن���د اأحم���د ): )84، 8))، 52)( ف���ي م�شند علي بن اأبي طالبLـ، 4: )28 في حديث البراء بن عازبLـ، 4: )368، 372) 

.L في حديث زيد بن اأرقم

)5) م�شند ال�شا�شي 2: 27) فيما رواه )الحارث بن مالك عن �شعد(، 2: 66) فيما رواه )عامر بن �شعد عن �شعد(.

.L6) ال�شتيعاب 3: 36 في ترجمة علي بن اأبي طالب(

)7) ال�شنن الكبرى للن�شائي 5: 45 كتاب المناقب: في ف�شائل عليLـ، �س: 32) كتاب الخ�شائ�س: باب قول النبيPمن كنت ولّيه فعلي 

ولّي���ه، ����س: 34) كتاب الخ�شائ�س:الترغيب في موالة عليL والترهيب ف���ي معاداته/ ورواه اأي�شًا في كتابه خ�شائ�س  علي �س: 93 

قول النبيPمن كنت وليه فهذا وليه، �س: 00) الترغيب في موالته والترهيب عن معاداته.
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) � �لحاف��ظ �أب��ا �لح�سن عل��ي بن �أبي بك��ر بن �سليم��ان �لهيثم��ي، �لمتوفى �سنة 

.
)1(

)807ه�(

.
)((

7 � �أبا بكر عبد�هلل بن محمد بن �أبي �سيبة �لكوفي، �لمتوفى  �سنة ))3)ه�(

8 � �لحاف��ظ �سي��اء �لدين �أب��ا عبد �هلل محمد ب��ن عبد�لو�حد بن �أحم��د �لحنبلي 

.
)3(

�لمقد�سي، �لمتوفى �سنة )3))ه�(

9 � �لحافظ �أبا عبد �هلل محمد بن عبد�هلل �لحاكم �ل�سبي �لني�سابوري، �لمعروف بابن 

.
)((

�لبيع، �لمتوفى �سنة ))0)ه�(

10 � �لحاف��ظ �أب��ا بكر �أحمد بن عمرو بن �أبي عا�س��م �ل�سحاك بن مخلد �ل�سيباني، 

.
)((

�لمتوفى �سنة )87)ه�(

11 � �لحاف��ظ �أب��ا يعل��ى �أحمد بن علي ب��ن �لمثنى �لمو�سلي �لتميم��ي، �لمتوفى 

.
)((

�سنة)307ه�(

)1 � �لحاف��ظ �أب��ا �لقا�س��م �سليمان ب��ن �أحمد بن �أي��وب �لطبر�ن��ي، �لمتوفى �سنة 

 .
)7(

)0)3ه�(

13 � عز�لدي��ن عل��ي ب��ن محم��د، �لمع��روف باب��ن �لأثي��ر �لج��زري، �لمتوف��ى 

 .
)8(

�سنة)30)ه�(

)1 � �لحافظ عماد �لدين �أبا �لفد�ء �إ�سماعيل بن عمر بن كثير �ل�سافعي �لدم�سقي، 

))) مجم���ع الزوائ���د 9: )04)، 05)، 06)، 07)( كت���اب المناقب: باب مناقب علي بن اأبي طالبQ في ب���اب قولهPمن كنت موله فعلي 

موله.

.L2) م�شنف ابن اأبي �شيبة 6: 372 كتاب الف�شائل: ف�شائل علي بن اأبي طالب(

.Q3) الأحاديث المختارة 2: )05)، 06)( فيما رواه �شعيد بن وهب الهمداني عن علي(

)4) الم�شتدرك على ال�شحيحين 3: 8)) كتاب معرفة ال�شحابة: من مناقب اأمير الموؤمنين  علي بن اأبي  طالبLـ، 3: 26) كتاب معرفة 

.Lـ، 3: 3)6 كتاب معرفة ال�شحابة: في ذكر زيد بن اأرقم الأن�شاريL ال�شحابة: في ذكر اإ�شالم اأمير الموؤمنين  علي

)5) ال�شنة لبن اأبي عا�شم 2: 607 باب من كنت موله فعلي موله.

.L6) م�شند اأبي يعلى ): 429 في م�شند علي بن اأبي طالب(

)7) المعج���م ال�شغي���ر ): 9)) ب���اب الألف من ا�شمه اأحمد/ المعج���م الكبير 4: 6) فيما رواه )حب�شي بن جن���ادة ال�شلولي(، 5: 70) فيما رواه 

)اأب���و ال�شح���ى م�شل���م عن �شبيح عن زيد بن اأرقم(، 5: )7) فيما رواه )يحيى بن جعدة عن زيد بن اأرقم(، 5: 92) فيما رواه )اأبو اإ�شحاق 

ال�شبيعي عن زيد(، 5: 94) فيما رواه )ثوير بن اأبي فاختة عن زيد بن اأرقم(،5: 95) فيما رواه )عطية العوفي عن زيد بن اأرقم(.

)8) اأ�شد الغابة 3: 307 في ترجمة عبدالرحمن بن عبدرب الأن�شاري.
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، وغيرهم.
)1(

�لمتوفى �سنة ))77ه�(

وف��ي �أحادي��ث كثيرة � ياأتي بع�سه��ا � �أن ذلك كان بالجحف��ة. و�أحدهما يرجع �إلى 

�لآخ��ر، لأن غدير خم مو�سع بالجحفة. قال في ل�سان �لعرب: »وَخّم غدير معروف بين 

مك��ة و�لمدينة بالجحفة، وهو غدير َخم. وق��ال �بن دريد �إنما هو ُخّم ب�سم �لخاء... وقد 

ورد ذك��ره في �لحديث: قال �بن �لأثير: هو مو�سع بي��ن مكة و�لمدينة ت�سب فيه عين 

هن��اك. وبينهما م�سجد �سيدنا ر�س��ول �هللP«. و�لظاهر �أن �لم�سجد �لمذكور قد �أن�سئ 

من �أجل �لمنا�سبة �لمذكورة.

نداء النبيPبال�شالة جامعة

�لثال��ث: ند�ء �لنبيP في �لمنا�سبة �لمذكورة بال�ساة جامعة، من �أجل جمع �لنا�ش 

ل�سماع حديثه وخطبته. 

وقد ذكر ذلك جمع من علماء �ل�سنة، منهم..

.
)((

1 � �لحافظ �أبو �لح�سن علي بن �أبي بكر بن �سليمان �لهيثمي

.
)3(

) � �أبو بكر عبد �هلل بن محمد بن �أبي �سيبة �لكوفي

.
)((

3 � �إمام �لحنابلة �أبو عبد�هلل �أحمد بن حنبل �ل�سيباني

�لر�ب��ع: �أمر �لنب��يP برّد من م�سى ولحوق من تخّلف من �أج��ل تعميم �إباغهم بما 

يريد. وقد ذكر ذلك جمع من علماء �ل�سنة  نذكر منهم..

.
)((

1 � �لحافظ �أبا عبد�لرحمن �أحمد بن �سعيب �لن�سائي

) � �لحاف��ظ �سي��اء �لدي��ن �أبا عبد �هلل محمد ب��ن عبد �لو�حد ب��ن �أحمد �لحنبلي 

.
)((

�لمقد�سي

.Lالبداية والنهاية 7: 349 في )�شنة اأربعين من الهجرة النبوية( باب ذكر �شيء من ف�شائل اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب (((

)2) مجمع الزوائد 9: 06) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن اأبي طالبQ في باب قولهPمن كنت موله فعلي موله.

.L3) م�شنف ابن اأبي �شيبة 6: 372 كتاب الف�شائل: ف�شائل علي بن اأبي طالب(

.L ـ/4: 372 في حديث زيد بن اأرقمL4) م�شند اأحمد 4: )28 في حديث البراء بن عازب(

)5) ال�شنن الكبرى للن�شائي 5: 35) كتاب الخ�شائ�س:الترغيب في موالة عليL والترهيب في معاداته/ ورواه اأي�شًا في كتابه خ�شائ�س 

علي: )0) الترغيب في موالته والترهيب عن معاداته.

)6) الأحاديث المختارة 3: 3)2 فيما روته عائ�شة بنت �شعد عن اأبيها.
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خطبة النبيP في واقعة الغدير

�لخام���ش: خطبة �لنبيP ف��ي �لمنا�سبة �لمذكورة فاإن كثير�ً م��ن �لأحاديث و�إن لم 

تت�سم��ن �لتعبير بالخطبة، بل �قت�سر فيها على لفظ: »قال«. �إل �أن بع�سها قد ت�سمن 

. وهو �لمنا�سب 
)((

 و�ل�سنن �لكبرى للن�سائي
)1(

�لتعبير بالخطبة. كما في م�سند �أحمد

لم��ا ف��ي بع�سها من �أنه ق��ام فقال، وفي �آخر م��ن �أنه حمد �هلل و�أثن��ى عليه ثم قال، 

ونح��و ذلك. كما �أنه �لمنا�سب لكثرة عدد �لذي��ن كانو� مع ر�سول �هللP في تلك 

�لو�قعة.

 .Pوعلى كل حال فقد �ختلفت طرق �لحديث في مقد�ر ما نقلته من كام �لنبي

فاقت�س��ر بع�سها على قليل من��ه، وز�د بع�سها على ذلك، مع �ختافها في تلك �لزياد�ت 

كثرة وقلة. 

ولنذكر بع�ش تلك �لمتون..

فق��د روي عن حذيفة بن �أ�سيد �أنه ق��ال: »لما �سدر ر�سول �هللP من حجة �لود�ع 

نهى �أ�سحابه عن �سج��ر�ت بالبطحاء متقاربات �أن ينزلو� تحتهن، ثم بعث �إليهن فقّم ما 

تحتهن من �ل�سوك، وعمد �إليهن ف�سلى تحتهن.

 ث��م ق��ام فقال: يا �أيها �لنا�ش �إني قد نباأني �للطيف �لخبير �أنه لم يعمر نبي �إل ن�سف 

عمر �لذي يليه من قبله، و�إني لأظن �أني يو�سك �أن �أدعى فاأجيب، و�إني م�سوؤول، و�أنكم 

م�سوؤولون، فماذ� �أنتم قائلون؟ 

قالو�: ن�سهد �أنك قد بلغت وجاهدت ون�سحت، فجز�ك �هلل خير�ً. 

فق��ال: �ألي�ش ت�سهدون �أن ل �إل��ه �إل �هلل، و�أن محمد�ً عبده ور�سوله، و�أن جنته حق، 

وناره حق، و�أن �لموت حق، و�أن �لبعث بعد �لموت حق، و�أن �ل�ساعة �آتية ل ريب فيها، 

و�أن �هلل يبعث من في �لقبور؟. 

قالو�: بلى ن�سهد بذلك. 

قال: �للهم ��سهد. 

..(L ج4: 372 في )حديث زيد بن اأرقم (((

)2) ج5: 34) كتاب الخ�شائ�س:: 00) الترغيب في موالة عليL والترهيب في معاداته(.
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ثم قال: يا �أيها �لنا�ش، �إن �هلل مولي، و�أنا مولى �لموؤمنين، و�أنا �أولى بهم من �أنف�سهم، 

فمن كنت موله فهذ� موله � يعني علياً � �للهم و�ل من و�له، وعاد من عاد�ه. 

 �لحو�ش، حو�ش �أعر�ش مما 
ّ

ث��م قال: يا �أيها �لنا�ش �إني فرطكم، و�إنكم و�ردون علي

  
ّ

بي��ن ب�سرى و�سنعاء، فيه عدد �لنجوم قدحان من ف�سة. و�إني �سائلكم حين تردون علي

ع��ن �لثقلي��ن، فانظرو� كيف تخلفوني فيهما: �لثقل �لأكب��ر كتاب �هلل  عز وجل، �سبب 

طرف��ه بيد �هلل، وطرفه باأيديكم، فا�ستم�سكو� به، ل ت�سلو� ول تبدلو�، وعترتي �أهل بيتي، 

.
)1(

 �لحو�ش«
ّ

فاإنه نباأني �للطيف �لخبير �أنهما لن ينق�سيا حتى يرد� علي

وقد زيد على ذلك في بع�ش طرق �لحديث كما �قت�سر على بع�ش ذلك في كثير من 

�لطرق. و�لذي تكاد تجمع عليه �لطرق هو  قولهP: »من كنت موله فعلي موله«، �أو: 

»من كنت وليه فعلي وليه«، �أو نحو ذلك.

نعم، �سذت بع�ش �لطرق، فاقت�سرت من خطبة �لنبيP على حديث �لثقلين. قال 

يزي��د بن حيان: »�نطلقت �أنا وح�سين بن �سبرة وعمر ب��ن م�سلم �إلى زيد بن �أرقم، فلما 

جل�سنا �إليه قال له ح�سين: لقد لقيت يا زيد خير�ً كثير�ً ر�أيت ر�سول �هللP و�سمعت 

حديثه وغزوت معه و�سليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خير�ً كثير�ً. حدثنا يا زيد ما �سمعت 

 .Pمن ر�سول �هلل

ق��ال: ي��ا �بن �أخي و�هلل لقد كبرت �سني، وقدم عه��دي، ون�سيت بع�ش �لذي كنت 

�أعي من ر�سول �هللP، فما حدثتكم فاقبلو�، وما ل فا تكلفونيه. 

ث��م قال: قام ر�سول �هللP يوم��اً فينا خطيباً بماء يدعى خم��اً، بين مكة و�لمدينة، 

فحمد �هلل و�أثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: �أما بعد، �أل �أيها �لنا�ش فاإنما �أنا ب�سر، يو�سك 

�أن ياأتي ر�سول ربي، فاأجيب، و�أنا تارك فيكم ثقلين، �أولهما كتاب �هلل، فيه �لهدى و�لنور 

فخذو� بكتاب �هلل، و��ستم�سكو� به، فحث على كتاب �هلل، ورغب فيه. 

ث��م قال: و�أهل بيتي، �أذكركم �هلل في �أهل بيتي، �أذكركم �هلل في �أهل بيتي، �أذكركم 

�هلل في �أهل بيتي. 

))) المعجم الكبير 3: 80) في )حذيفة بن اأ�شيد اأبو �شريحة الغفاري( فيما رواه )اأبو الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن اأ�شيد(، واللفظ له/ 

مجمع الزوائد 9: 64) � 65) كتاب المناقب: باب في ف�شل اأهل البيتM/ تاريخ دم�شق 42: 9)2 في ترجمة علي بن اأبي طالب.
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.
)1(

فقال له ح�سين: ومن �أهل بيته...«

لك��ن ل ريب � بعد �لنظر في طرق �لحدي��ث �لكثيرة � في بتر خطبة �لنبيP من 

زي��د نف�سه، �أو من بع�ش رجال �ل�سند. �إما عم��د�ً، لعدم مائمة ما ت�سمن جعل �لولية 

لأمير �لموؤمنينQ لخطهم وميولهم، و�إما خوفاً من �ل�سلطة �لأموية �لتي تنا�سب �أمير 

�لموؤمنينQ �لعد�ء.

كما قد ينا�سبه ما في بع�ش طرق حديث يزيد بن حيان �لمتقدم، حيث قال �لر�وي 

في تتمته: »قال يزيد بن حيان: ثنا زيد بن �أرقم في مجل�سه ذلك، قال: بعث �إلي عبيد 

�هلل ب��ن زياد، فاأتيته، فقال: ما �أحاديث تحدثها وترويها عن ر�سول �هللP ل نجدها في 

كت��اب �هلل، تحدث �أن له حو�ساً في �لجنة. قال: ق��د حدثناه ر�سول �هللP وو�عدناه. 

.
)((

قال: كذبت، ولكنك �سيخ قد خرفت. قال: �إني قد �سمعته �أذناي، ووعاه قلبي...«

ف��اإذ� كانت �ل�سلطة �لأموية تنكر على زيد حديث �لحو�ش، فكيف يكون موقفها منه 

�أو ممن يروي عنه �إذ� روى حديث �لولية لأمير �لموؤمنين )�سلو�ت �هلل عليه(.

وعل��ى كل حال فا ريب في بتر �لطريق �لمتق��دم لخطبة �لنبيP، وفي ��ستمال 

�لخطبة على حديث �لولية. كما ت�سمنته طرقه �لكثيرة جد�ً. بل هو �لغر�ش �لمهم من 

�لخطبة �ل�سريفة في و�قعة �لغدير، ولذ� �إذ� �أطلق حديث �لغدير في عرف �أهل �لحديث، 

بل عموم �لم�سلمين، ين�سرف �إلى حديث �لولية، وهو قولهP في خطبته �لمذكورة: 

»من كنت موله فعلي موله« �أو: »من كنت وليه فعلي وليه« �أو نحوهما.

وقد �سرح ب�سحة هذ� �لمقد�ر جماعة نذكر منهم..

.
)3(

1� �أبا عي�سى محمد بن عي�سى �لترمذي �ل�سلمي، �لمتوفى  �سنة )79)ه�(

.
)((

)� �لحافظ �أبا عبد�هلل محمد بن عبد�هلل �لحاكم �ل�سبي �لني�سابوري

.Lباب من ف�شائل علي بن اأبي طالب :Mشحيح م�شلم 4: 873)، 874) كتاب ف�شائل ال�شحابة� (((

)2) م�شند اأحمد 4: 366 في حديث زيد بن اأرقم.

.Lباب مناقب علي بن  اأبي طالب :P 3) �شنن الترمذي 5: 633 كتاب المناقب عن ر�شول اهلل(

)4) الم�شت���درك عل���ى ال�شحيحين 3: 8))، 9)) كتاب معرفة ال�شحابة: من مناقب اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبLـ/3: 3)6 كتاب 

.Lمعرفة ال�شحابة: في ذكر زيد بن اأرقم الأن�شاري
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.
)1(

3 � �لحافظ �أبا �لح�سن علي بن �أبي بكر بن �سليمان �لهيثمي

) � �أب��ا �لف�س��ل �أحم��د بن عل��ي بن حج��ر �لع�سقان��ي �ل�سافع��ي، �لمتوفى �سنة 

 .
)((

)))8ه�(

 .
)3(

) � �لحافظ �أبا عمر يو�سف بن عبد �هلل محمد بن عبد �لبر �لنمري �لقرطبي

) � �أبا جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد �لطبري، �لمتوفى �سنة )310ه�(. ذكر 

.
)((

ذلك عنه �بن حجر �لع�سقاني

.
)((

7 � �أبا �لمحا�سن يو�سف بن مو�سى �لحنفي

 8� �أب��ا عب��د�هلل محمد ب��ن �أحمد بن عثم��ان بن قايم��از �لذهب��ي، �لمتوفى )�سنة 

.
)7(

. وذكر ذلك عنه �أي�ساً �بن كثير
)((

8)7ه�(

.
)8(

9� علي بن برهان �لدين �ل�سافعي �لحلبي، �لمتوفى �سنة )))10ه�(

10� �لحاف��ظ عماد �لدين �أبا �لفد�ء �إ�سماعيل بن عمر بن كثير �ل�سافعي �لدم�سقي، 

.
)9(

�لمتوفى �سنة ))77ه�(

11 � �لحاف��ظ �سياء �لدي��ن �أبا عبد�هلل محم��د بن عبد�لو�حد ب��ن �أحمد �لحنبلي 

.
)10(

�لمقد�سي

))) مجم���ع الزوائ���د 9: )04)، 05)، 06)، 07)، 08)( كتاب المناقب: في باب مناقب علي بن اأبي  طالبQ باب قولهP: من كنت موله 

فعلي موله/ وقد عبر عن بع�س رواياته باأن رجالها ثقات، وعن بع�شها باأن رجالها رجال ال�شحيح.

)2) فتح الباري 7: 74.

)3) ال�شتيع���اب 3: 36 ف���ي ترجم���ة علي بن اأبي طالبL/ قال بعد ذكر الحديث وغيره من اأحادي���ث الف�شائل في ترجمة الإمام علي اأمير 

الموؤمنينQ: )هذه كلها اآثار ثابتة(.

.Q4) تهذيب التهذيب 7: 297 في ترجمة الإمام علي اأمير الموؤمنين(

.L5) معت�شر المخت�شر 2: )30 كتاب جامع مما لي�س في الموطاأ: في مناقب علي(

)6) تذكرة الحفاظ 3: 043) في ترجمة الحاكم اأبو عبداهلل محمد بن عبداهلل الني�شابوري.

)7) البداية والنهاية 5: 209 ف�شل في اإيراد الحديث الدال على اأنهQ خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من 

الجحفة � يقال له غدير خم � ….

)8) ال�شيرة الحلبية 3: 308 في حجة الوداع.

)9) البداية والنهاية 5: 0)2 ف�شل في اإيراد الحديث الدال على اأنهQ خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من 

الجحفة � يقال له غدير خم � ….

 Lف���ي اأبي اإ�شحاق �شعد بن اأبي وقا�س Q، 3: (39 0)) الأحادي���ث المخت���ارة 2: 05) فيم���ا رواه �شعيد بن وهب الهمداني عن علي(

.Lفيما رواه بريدة بن الح�شيب عن �شعد
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. وغيرهم كثير. 
)1(

)1 � محمد نا�سر �لدين �لألباني

بل �سرح بتو�تره جماعة منهم..

.
)((

1 � �أبو عبد �هلل محمد بن �أحمد بن عثمان بن قايماز �لذهبي

)� �لحافظ جال �لدين �أبو �لف�سل عبد�لرحمن بن �أبي بكر �ل�سيوطي، �لمتوفى �سنة 

.
)((

 و�لكتاني
)3(

)911ه�(، على ما حكاه عنه كل من �بن حمزة �لحر�ني �لدم�سقي

.
)((

3 � �أبو عبد �هلل محمد بن جعفر �لكتاني

ونق��ل �ل�سي��خ �لأمين��ي} كلم��ات جماعة ف��ي �لحديث ل تق�س��ر عن دعوى 

.
)((

�لتو�تر

وقد �ألف جماعة كتباً م�ستقلة في طرق هذ� �لحديث منهم..

1 � �أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد �لطبري، �ساحب �لتاريخ. ذكر ذلك 

، و�لذهبي. 
)7(

عنه جماعة منهم �بن حجر

ق��ال في تذكرة �لحفاظ: »ر�أيت مجلد�ً من طرق �لحديث لبن جرير، فانده�ست له 

.
)8(

ولكثرة تلك �لطرق«

وق��ال في �سير �أعام �لنباء: »جمع طرق حديث غدير خ��م في �أربعة �أجز�ء ر�أيت 

.
)9(

�سطره، فبهرني في �سعة رو�ياته وجزمت بوقوع ذلك«

ومنهم �بن كثير قال: »وقد �عتنى باأمر هذ� �لحديث �أبو جعفر محمد بن جرير �لطبري 

�ساحب �لتف�سير و�لتاريخ فجمع فيه مجلدين �أورد فيهما طرقه و�ألفاظه... وكذلك �لحافظ 

�لكبير �أبو �لقا�سم  �بن ع�ساكر �أورد �أحاديث كثيرة في هذه �لخطبة ونحن نورد عيون  ما 

.Pشحيح �شنن ابن ماجة ): 26 باب في ف�شائل اأ�شحاب ر�شول اهلل� (((

)2) �شير اأعالم النبالء 8: 335 في اآخر ترجمة المطلب بن زياد.

)3) البيان والتعريف 2: 230 في حديث رقم )577)).

)4) نقله عن المناوي في نظم المتناثر: 95) عند ذكر الحديث.

)5) نظم المتناثر: 94) عند ذكر الحديث.

)6) الغدير في الكتاب وال�شنة والأدب ): 294 � 3)3.

.Q7) تهذيب التهذيب 7: 297 في ترجمة الإمام علي اأمير الموؤمنين(

)8) تذكرة الحفاظ 2: 3)7 في ترجمة محمد بن جرير الطبري.

)9) �شير اأعالم النبالء 4): 277 في ترجمة محمد بن جرير الطبري.
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.
)1(

روي في ذلك«

) � �أب��و �لعبا�ش �أحمد بن محمد بن �سعيد �لهمد�ني �لمعروف بابن عقدة، �لمتوفى 

�سن��ة )333ه�(. ذكر ذلك عنه جماع��ة، منهم �بن حجر. قال في تهذيب �لتهذيب عن 

حديث �لغدير: »�سححه و�عتنى بجمع طرقه �أبو �لعبا�ش بن عقدة، فاأخرجه من حديث 

 .
)((

�سبعين �سحابياً �أو �أكثر«

وق��ال في فت��ح �لباري: »و�أم��ا حديث: من كنت م��وله فعلي م��وله، فقد �أخرجه 

�لترم��ذي و�لن�سائ��ي. وهو كثير �لطرق جد�ً. وقد ��ستوعبها �ب��ن عقدة في كتاب مفرد. 

وكثير من �أ�سانيدها �سحاح وح�سان. وقد روينا عن �لإمام �أحمد. قال: ما بلغنا عن �أحد 

.
)3(

من �ل�سحابة ما بلغنا عن علي بن �أبي طالب«

3 � �أب��و عب��د �هلل محمد بن �أحمد ب��ن عثمان بن قايماز �لذهب��ي، كما ذكره هو في 

ترجم��ة �لحاكم �لني�سابوري. ق��ال: »�أما حديث �لطير فله طرق كثي��رة جد�ً قد �أفردتها 

ف��ي م�سنف. ومجموعها هو يوج��ب �أن يكون �لحديث له �أ�سل. و�أما حديث من كنت 

.
)((

موله، فله طرق جيدة. وقد �أفردت ذلك �أي�ساً«

�أما بقية �لفقر�ت، فتختلف �لطرق فيها..

منها: تقديم �لحديث �لمذكور بقول �لنبيP: »�أل�ست �أولى بالموؤمنين من �أنف�سهم؟« 

�أو: »�أن��ا �أول��ى بالموؤمنين من �أنف�سهم« �أو نحو ذلك. وق��د ذكر ذلك في طرق كثيرة 

جد�ً قد تبلغ �لتو�تر، �أو تزيد عليه، ت�سمنتها جملة من كتب �لحديث، ذكرها جماعة، 

منهم..

 .
)((

1 � �إمام �لحنابلة �أبو عبد�هلل �أحمد بن حنبل �ل�سيباني

))) البداية والنهاية 5: 208 ف�شل في اإيراد الحديث الدال على اأنهQ خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من 

الجحفة � يقال له غدير خم �.

.Q2) تهذيب التهذيب 7: 297 في ترجمة الإمام علي اأمير الموؤمنين(

)3) فتح الباري 7: 74.

)4) تذكرة الحفاظ 3: 042) � 043).

)5) م�شن���د اأحم���د ): 9)) م�شند عل���ي بن اأبي طالبLـ، 4: )28 في )حديث البراء بن عازبLـ)/4: 368، 372  في )حديث زيد 

.(Lبن اأرقم
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 .
)1(

) � �لحافظ �أبو �سعيد �لهيثم بن كليب �ل�سا�سي

.
)((

3 � �لحافظ �أبو عبد �لرحمن �أحمد بن �سعيب �لن�سائي

 .
)3(

) � �لحافظ �أبو �لح�سن علي بن �أبي بكر بن �سليمان �لهيثمي

) � �لحاف��ظ عم��اد �لدي��ن �أب��و �لف��د�ء �إ�سماعي��ل ب��ن عم��ر ب��ن كثي��ر �ل�سافعي 

.
)((

�لدم�سقي

.
)((

) � عز�لدين علي بن محمد �لمعروف بابن �لأثير �لجزري

.
)((

7 � �أبو بكر عبد �هلل بن محمد بن �أبي �سيبة �لكوفي

.
)7(

8 � �أبو �لمحا�سن يو�سف بن مو�سى �لحنفي

.
)8(

9 � �لحافظ �أبو عبد �هلل محمد بن عبد �هلل �لحاكم �ل�سبي �لني�سابوري

.
)9(

10� �لحافظ �أبو بكر �أحمد بن عمرو بن �أبي عا�سم �ل�سحاك بن مخلد �ل�سيباني

.
)10(

11� �لحافظ �أبو يعلى �أحمد بن علي بن �لمثنى �لمو�سلي �لتميمي

.
)11(

)1 � �لحافظ �أبو �لقا�سم �سليمان بن �أحمد بن �أيوب �لطبر�ني

 .
)1((

13� �أب��و �لح�سن علي بن عم��ر بن �أحمد �لد�رقطني، �لمتوف��ى �سنة )7)3ه�(

وغيرها.

))) م�شند ال�شا�شي 2: 27) فيما رواه )الحارث بن مالك عن �شعد(.

)2) ال�شن���ن الكب���رى للن�شائي 5: 45 كتاب المناقب: في ف�شائل عليLـ،5: 30)، )3) كتاب الخ�شائ�س: باب قول النبيPمن كنت ولّيه 

فعلي ولّيه، 5: 34) كتاب الخ�شائ�س:الترغيب في موالة عليL والترهيب في معاداته/ ورواه اأي�شًا في كتابه خ�شائ�س علي: )00)، 

)0)( الترغيب في موالته والترهيب عن معاداته.

)3) مجمع الزوائد 9: )04)، 05)، 07)( كتاب المناقب: باب مناقب علي بن اأبي طالبQ في باب قولهPمن كنت موله فعلي موله.

)4) البداي���ة والنهاي���ة 5: 209 ف�ش���ل في اإيراد الحديث الدال على اأن���هQ خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجع���ه من حجة الوداع قريب 

م���ن الجحف���ة � يق���ال له غدير خم �، 7: 349 في )�شنة اأربعين من الهجرة النبوية( ب���اب ذكر �شيء من ف�شائل اأمير الموؤمنين  علي بن اأبي 

.Lطالب

)5) اأ�شد الغابة 4: 28 في ترجمة علي بن اأبي طالب.

.L6) م�شنف ابن اأبي �شيبة 6: 372 كتاب الف�شائل: ف�شائل علي بن اأبي طالب(

.L7) معت�شر المخت�شر 2: )30 كتاب جامع مما لي�س في الموطاأ: مناقب علي(

)8) الم�شتدرك على ال�شحيحين 3: 8)) كتاب معرفة ال�شحابة: من مناقب اأمير الموؤمنين علي بن اأبي  طالب Lـ، 3: 6)6 كتاب معرفة 

.Lال�شحابة: ذكر زيد بن الأرقم الأن�شاري

)9) ال�شنة لبن اأبي عا�شم 2: )605، 606( باب من كنت موله فعلي موله.

.L0)) م�شند اأبي يعلى ): 429 في م�شند علي بن اأبي طالب(

)))) المعجم الكبير 5: 94) فيما رواه )ثوير بن اأبي فاختة عن زيد بن اأرقم(،5: 95) فيما رواه )عطية العوفي عن زيد بن اأرقم(.

)2)) جزء اأبي طاهر: 50.
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ومنه��ا: تعقي��ب �لحدي��ث �لمذكور بقول �لنب��يP: »�للهم و�ل م��ن و�له وعاد من 

عاد�ه«. 

وقد ذكر ذل��ك جماعة من جمهور �ل�سنة، في طرق كثيرة �أي�ساً، ت�سمنتها جملة من 

كتب �لحديث. منهم..

 .
)1(

1 � �أبو �لمحا�سن يو�سف بن مو�سى �لحنفي

.
)((

) � �إمام �لحنابلة �أبو عبد �هلل �أحمد بن حنبل �ل�سيباني

 .
)3(

3 � �لحافظ �أبو �سعيد �لهيثم بن كليب �ل�سا�سي

.
)((

)� �لحافظ �أبو عمر يو�سف بن عبد �هلل محمد بن عبد �لبر �لنمري �لقرطبي

.
)((

) � �لحافظ �أبو عبد �لرحمن �أحمد بن �سعيب �لن�سائي

.
)((

) � �لحافظ �أبو �لح�سن علي بن �أبي بكر بن �سليمان �لهيثمي

.
)7(

7 � �أبو بكر عبد�هلل بن محمد بن �أبي �سيبة �لكوفي

8 � �لحاف��ظ �سي��اء �لدين �أبو عب��د�هلل محمد ب��ن عبد�لو�حد بن �أحم��د �لحنبلي 

.
)8(

�لمقد�سي

.
)9(

9 � �لحافظ �أبو عبد�هلل محمد بن عبد�هلل �لحاكم �ل�سبي �لني�سابوري

))) معت�ش���ر المخت�ش���ر ): 307 كت���اب الن���كاح: ف���ي كراهة الت���زوج على فاطم���ة، 2: )30 كتاب جامع مم���ا لي�س في الموطاأ: ف���ي مناقب علي

.L
)2) م�شند اأحمد ): )8))، 9))( في م�شند علي بن اأبي طالبLـ، 4: )28 في حديث البراء بن عازبLـ، 4: 372 في حديث  

.(Pـ، 5: 370 في )اأحاديث رجال من اأ�شحاب النبيL زيد بن اأرقم

)3) م�شند ال�شا�شي 2: 66) فيما رواه )عامر بن �شعد عن �شعد(.

.L4) ال�شتيعاب 3: 36 في ترجمة علي بن اأبي طالب(

ولّيه فعلي  النبيPمن كنت  باب قول  الخ�شائ�س:  المناقب: ف�شائل عليLـ،5: 32) كتاب  5: 45 كتاب  للن�شائي  الكبرى  ال�شنن   (5(

ولّيه/ ورواه اأي�شًا في كتابه خ�شائ�س علي �س: 93 قول النبيPمن كنت وليه فهذا وليه(، �س: 00) الترغيب في موالته والترهيب عن 

معاداته.

)6) مجم���ع الزوائ���د 9: )04)، 05)، 06)، 07)، 08)( كت���اب المناقب: باب مناقب علي بن اأب���ي طالبQ في باب قولهPمن كنت موله 

فعلي موله.

.L7) م�شنف ابن اأبي �شيبة 6: )368، 369، 372( كتاب الف�شائل: ف�شائل علي بن اأبي طالب(

.Q8) الأحاديث المختارة 2: )05)، 06)( فيما رواه �شعيد بن وهب الهمداني  عن علي(

)9) الم�شتدرك على ال�شحيحين 3: 8)) كتاب معرفة ال�شحابة: من مناقب اأمير الموؤمنين علي بن اأبي  طالب Lـ،3: 26) كتاب معرفة 

ال�شحاب���ة: ف���ي ذك���ر اإ�شالم اأمير الموؤمنين عل���ي Lـ، 3: 9)4 كتاب معرف���ة ال�شحابة: في ذكر مناقب طلحة ب���ن عبيداهلل التيمي

.L
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.
)1(

10� �لحافظ �أبو يعلى �أحمد بن علي بن �لمثنى �لمو�سلي �لتميمي

. وغيرهم.
)((

11 � �لحافظ �أبو �لقا�سم �سليمان بن �أحمد بن �أيوب �لطبر�ني

ومنه��ا: �إلحاق �لدع��اء �لمتقدم من �لنب��يP بقوله: »و�ن�سر من ن�س��ره و�أخذل من 

خذله«. 

وقد ذكر ذلك في بع�ش طرق �لحديث، ذكرها جماعة منهم..

 .
)3(

1 � �أبو �لمحا�سن يو�سف بن مو�سى �لحنفي

.
)((

) � �إمام �لحنابلة �أبو عبد�هلل �أحمد بن حنبل �ل�سيباني

.
)((

3 � �لحافظ �أبو �لح�سن علي بن �أبي بكر بن �سليمان �لهيثمي

. وغيرهم.
)((

) � علي بن برهان �لدين �ل�سافعي �لحلبي

ومنها: ��ستمال �لخطبة على حديث �لثقلين �لكتاب و�لعترة، قبل �لن�ش بالولية لأمير 

�لموؤمنينQ �أو بعده. وقد يكون �لختاف في ذلك وفي كثير من خ�سو�سيات 

�لخطبة من جهة �لنقل بالمعنى، �أو من جهة ُبعد �لعهد �لموجب لن�سيان نظم �لكام 

وت�سل�سله، �أو ن�سيان بع�ش �لفقر�ت منه. 

وكيف كان فقد ت�سمنت ذلك بع�ش طرق �لحديث. وقد ذكرها جماعة، منهم..

.
)7(

1 � �لحافظ �أبو عبد�لرحمن �أحمد بن �سعيب �لن�سائي

.
)8(

) � �لحافظ �أبو �لح�سن علي بن �أبي بكر بن �سليمان �لهيثمي

.Lـ، 308:)) م�شند اأبي هريرةLم�شند اأبي يعلى ): 429 في م�شند علي بن اأبي طالب (((

)2) المعج���م ال�شغي���ر ): 9)) ب���اب الألف من ا�شمه اأحمد/ المعج���م الكبير 4: 6) فيما رواه )حب�شي بن جن���ادة ال�شلولي(، 4: 73) فيما رواه 

)ري���اح ب���ن الحارث عن اأبي اأيوب(، 5: 70) فيما رواه )اأب���و ال�شحى م�شلم عن �شبيح عن زيد بن اأرقم(، 5: )7) فيما رواه )زيد بن وهب 

ع���ن زي���د بن اأرق���م(، 5: 75) فيما رواه )اأبو �شلمان الموؤذن عن زيد بن اأرقم(، 5: 92) فيما رواه )اأبو اإ�شحاق ال�شبيعي عن زيد(، 5: 93) 

فيم���ا رواه )اأب���و عم���ر ال�شيباني عن  زيد بن اأرق���م(، 5: 94) فيما رواه )ثوير بن اأبي فاختة عن زيد بن اأرق���م(، 5: 95) فيما رواه )عطية 

العوفي عن زيد بن اأرقم(.

)3) معت�شر المخت�شر ): 307 كتاب النكاح: في كراهة التزوج على فاطمة.

.L4) م�شند اأحمد ): 9)) في م�شند علي بن اأبي طالب(

)5) مجمع الزوائد 9: 05) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن اأبي طالبQ في باب قولهPمن كنت موله فعلي موله.

)6) ال�شيرة الحلبية 3: 308 في حجة الوداع.

.L7) ال�شنن الكبرى للن�شائي 5: 45 كتاب المناقب: في ف�شائل علي(

.M8) مجمع الزوائد 9: 64) كتاب المناقب: باب في ف�شل اأهل البيت(
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.
)1(

3 � �لحافظ �أبو عبد�هلل محمد بن عبد�هلل �لحاكم �ل�سبي �لني�سابوري

.
)((

) � �لحافظ �أبو �لقا�سم �سليمان بن �أحمد بن �أيوب �لطبر�ني

.
)3(

) � �أبو �لح�سن علي بن عمر بن �أحمد �لد�رقطني

) � �لحاف��ظ عم��اد �لدي��ن �أب��و �لف��د�ء �إ�سماعي��ل ب��ن عم��ر ب��ن كثي��ر �ل�سافعي 

.
)((

�لدم�سقي

. وغيرهم.
)((

7 � علي بن برهان �لدين �ل�سافعي �لحلبي

وهناك فقر�ت �أخرى كثيرة ل يهمنا �لكام عنها فعًا. 

نزول اآية اإكمال الدين في واقعة الغدير

يُت لَُكُم  ْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�صِ
َ
ْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َواأ

َ
�ل�ساد�ش: نزول قوله تعالى: {اْليَْوَم اأ

 .Qفي غدير خّم بعد �لتبليغ بولية �أمير �لموؤمنين 
)((

االإِ�ْصاَلَم ِدينًا}

 .Rوقد ذهب �إلى ذلك �ل�سيعة �لإمامية ورووه هم وغيرهم عن �أئمة �أهل �لبيت

وروي �أي�س��اً عن �أبي �سعيد �لخدري، و�أبي هريرة، وزيد بن �أرقم، ومجاهد. وقد �أطال 

 .
)7(

�ل�سيخ �لأميني في ذكر من تعر�ش لذلك من محدثي �ل�سنة ومف�سريهم

ومن ذلك ما حكاه عن �أبي نعيم �لأ�سفهاني في كتابه )ما نزل من �لقر�آن في علي( 

 في 
ّ

م��ن �أنه روى ب�سنده عن �أبي �سعيد �لخ��دري: »�أن  �لنبيP دعا �لنا�ش �إلى علي

غدير خم، �أمر بما تحت �ل�سجرة من �ل�سوك فقّم، وذلك يوم �لخمي�ش. فدعا علياً فاأخذ 

ب�سبعيه، فرفعهما حتى نظر �لنا�ش �إلى بيا�ش �إبطي ر�سول �هلل، ثم لم يتفرقو� حتى نزلت 

.L الم�شتدرك على ال�شحيحين 3: 8)) كتاب معرفة ال�شحابة: من مناقب اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب (((

)2) المعجم الكبير 5: )7) فيما رواه )يحيى بن جعدة عن زيد بن اأرقم(.

)3) جزء اأبي طاهر: 50.

)4) البداي���ة والنهاي���ة 5: 209 ف�ش���ل في اإيراد الحديث الدال على اأن���هQ خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجع���ه من حجة الوداع قريب 

م���ن الجحف���ة � يقال له غدي���ر خم �، 7: 348 في )�شنة اأربعين من الهجرة النبوية( باب ذكر �شيء م���ن ف�شائل اأمير الموؤمنين علي بن اأبي  

.Lطالب

)5) ال�شيرة الحلبية 3: 308 في حجة الوداع.

)6) �شورة المائدة الآية: 3.

.238 P 230 :( 7) الغدير في الكتاب وال�شنة والأدب(
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ْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم... االآية}. 
َ
هذه �لآية: {اْليَْوَم اأ

فق��ال ر�س��ول �هللP: �هلل �أكبر عل��ى �إكمال �لدي��ن، و�إتمام �لنعم��ة، ور�سا �لرب 

بر�سالت��ي، وبالولية لعليQ من بعدي، ثم قال: من كنت موله فعلي موله. �للهم 

و�ل من و�له، وعاد من عاد�ه، و�ن�سر من ن�سره، و�خذل من خذله. فقال ح�سان: �ئذن 

لي يا ر�سول هلل �أن �أقول في علي �أبياتاً ت�سمعهن. فقال: قل على بركة �هلل. فقام ح�سان 

فقال: يا مع�سر م�سيخة قري�ش �أتبعها قولي ب�سهادة من ر�سول �هلل في �لولية ما�سية، ثم 

 .
)1(

قال...« وذكر �أبياته �لآتية

وياأتي حديث �أبي هريرة �أي�ساً في ذلك عند �لكام في �سوم يوم �لغدير.

لك��ن قال �بن كثير: »وق��د روى �بن مردويه من طريق �أبي ه��ارون �لعبدي عن �أبي 

�سعيد �لخدري �أنها نزلت على ر�سول �هللP يوم غدير خم حين قال لعلي: من كنت 

م��وله فعلي موله. ثم رو�ه عن �أبي هريرة، وفيه �أن��ه �ليوم �لثامن ع�سر من ذي �لحجة، 

يعن��ي مرجعهQ من حجة �ل��ود�ع. ول ي�سح ل هذ� ول هذ�، بل �ل�سو�ب �لذي ل 

�س��ك فيه ول مرية �أنها �أنزل��ت يوم عرفة. روى ذلك �أمي��ر �لموؤمنين عمر بن �لخطاب، 

وعل��ي بن �أبي طالب، و�أول ملوك �لإ�سام معاوية بن �أبي �سفيان، وترجمان �لقر�آن عبد 

.
)((

�هلل بن عبا�ش، و�سمرة بن  جندب )ر�سي �هلل عنه(...«

وق��ال �ل�سيوط��ي: »و�أخرج �بن مردوي��ه و�بن ع�ساكر ب�سند �سعي��ف عن �أبي �سعيد 

�لخ��دري ق��ال: لما ن�سب ر�سول �هللP علي��اً يوم غدير خم، فنادى ل��ه بالولية هبط 

ْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم} .
َ
جبرئيل عليه بهذه �لآية: {اْليَْوَم اأ

و�أخ��رج �بن مردويه و�لخطيب و�بن ع�ساكر ب�سند �سعي��ف عن �أبي هريرة قال: لما 

كان يوم غدير خم، وهو يوم ثماني ع�سر من ذي �لحجة قال �لنبيP: من كنت موله 

.
)3(

ْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم}«
َ
فعلي موله، فاأنزل �هلل: { اْليَْوَم اأ

وق��د عقب �ل�سيخ �لأمين��ي} على ما ذكر�ه، ورّد عليهما. وح��اول �إثبات �سحة 

))) الغدير في الكتاب وال�شنة والأدب ): 232.

)2) تف�شير ابن كثير 2: 5) في تف�شير الآية.

)3) الدر المنثور 2: 259 في تف�شير الآية.
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 .
)1(

�لحديث على مقايي�ش جمهور �ل�سنة

كما �أنه ياأتي عند �لكام في �سوم يوم �لغدير من �لخطيب �لبغد�دي ما قد يظهر منه 

�لميل لقوة حديث �أبي هريرة. 

ول ي�سعنا �لتعر�ش لذلك، لأنا ل�سنا ب�سدد �لحتجاج، بل ب�سدد �ل�ستعر��ش للمهّم 

مما يذكر في �لمقام، من �أجل بيان �أن �ل�سنة قد ذكرو� و�قعة �لغدير ورووها.

تعميم النبيPاأمير الموؤمنين عليQ يوم الغدير

�ل�ساب��ع: تعميم �لنبيP لاإمام �أمير �لموؤمنين علي )�سلو�ت �هلل عليه( في �لمنا�سبة 

�لمذك��ورة. فعن �أمير �لموؤمنين ق��ال: »عممني ر�سول �هللP يوم غدير خم بعمامة 

�سدله��ا خلفي. ثم ق��ال: �إن �هلل �أمدني يوم بدر وحنين بمائكة يعتمون هذه �لعمة. 

.
)((

وقال: �إن �لعمامة حاجزة بين �لكفر و�لإيمان...«

Qتهنئة الح�شور في واقعة الغدير لأمير الموؤمنين علي

�لثام��ن: �لتهنئة من �لح�سور لاإمام �أمير �لموؤمنين علي )�سلو�ت �هلل عليه( بما ن�ّش به 

�لنب��يP عليه. وقد ذكر ذلك جمع من �أهل �لحديث و�لتف�سير و�لتاريخ وغيرهم، 

نذكر منهم..

1 � �أبا بكر عبد �هلل بن محمد بن �أبي �سيبة �لكوفي فقد �أخرج ب�سنده عن �لبر�ء بن 

ع��ازب قال: »كنا مع ر�س��ول �هللP في �سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي �ل�ساة جامعة، 

وك�سح لر�سول �هللP تحت �سجرة، ف�سلى �لظهر، فاأخذ بيد علي، فقال: �أل�ستم تعلمون 

�أني �أولى بالموؤمنين من �أنف�سهم؟ قالو�: بلى.  قال: �أل�ستم تعلمون �أني �أولى بكل موؤمن 

م��ن نف�س��ه. قالو�: بلى. قال فاأخ��ذ بيد علي فقال: �للهم من كن��ت موله فعلي موله. 

�للهم و�ل من و�له وعاد من عاد�ه. 

قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا �بن �أبي طالب �أ�سبحت و�أم�سيت مولى 

))) الغدير في الكتاب وال�شنة والأدب ): 402.

)2) ال�شنن الكبرى للبيهقي 0): 4) كتاب ال�شبق والرماية: باب التحري�س على الرمي، واللفظ له/ م�شند الطيال�شي 2: 23 في اأحاديث علي بن 

اأب���ي طال���ب عن النبيP/ الكامل في ال�شعفاء 4: 73) في ترجمة عبداهلل بن ب�شر ال�شامي/ ومثله في الإ�شابة 4: 25 في ترجمة عبداهلل 

ابن ب�شر، وفي تحفة الأحوذي 5: 336 اأبواب اللبا�س: باب في �شدل العمامة بين الكتفين.
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.
)1(

كل موؤمن وموؤمنة«

) � �إمام �لحنابلة �أبا عبد�هلل �أحمد بن حنبل �ل�سيباني. وقد �أخرج ب�سنده نف�ش حديث 

.
)((

�لبر�ء بن عازب �لمتقدم من �بن �أبي �سيبة، �إل �أنه لم يذكر فيه كلمة: »�للهم« �لأولى

3 � �أبا بكر �أحمد بن علي �لخطيب �لبغد�دي �لمتوفى �سنة )3))ه�( رو�ه ب�سند عن 

. وياأتي لفظه عند ذكر �سوم يوم �لغدير.
)3(

�أبي هريرة

) � �لحاف��ظ �سه��اب �لدين �أحم��د بن محمد بن علي بن حج��ر �لهيثمي �ل�سعدي 

�لأن�س��اري �ل�سافع��ي، �لمتوفى �سن��ة ))97ه�( قال: »وهو �لذي فهم��ه �أبو بكر وعمر � 

وناهي��ك بهما � من �لحديث، فاإنهما لما �سمعاه قال له: �أم�سيت يا �بن �أبي طالب مولى 

.
)((

كل موؤمن وموؤمنة. �أخرجه �لد�رقطني«

) � �لحاف��ظ عم��اد �لدي��ن �أب��ا �لف��د�ء �إ�سماعي��ل ب��ن عم��ر ب��ن كثي��ر �ل�سافعي 

.
)((

�لدم�سقي

) � �أبا عبد �هلل محمد بن عمر بن �لح�سن فخر �لدين �لر�زي �ل�سافعي �لمتوفى �سنة 

 .
)((

�ُصوُل بَلِّْغ...} يَُّها الرَّ
َ
))0)ه�( قال في جملة �لأقو�ل في نزول �لآية: {يَا اأ

�لعا�سر: »نزلت �لآية في ف�سل علي بن �أبي طالبQ. ولما نزلت هذه �لآية �أخذ بيده، 

 Lوقال: من كنت موله فعلي موله. �للهم و�ل من و�له وعاد من عاد�ه. فلقيه عمر

فقال: هنيئاً لك يا �بن �أبي طالب �أ�سبحت مولي ومولى كل موؤمن وموؤمنة.

.
)7(

وهو قول �بن عبا�ش و�لبر�ء بن عازب ومحمد بن علي«

وقد �أنهاهم �ل�سيخ �لأميني}�إلى �ستين ول ي�سعنا �ل�ستق�ساء.

.Lم�شنف ابن اأبي �شيبة 6: 372 كتاب الف�شائل: ف�شائل علي بن اأبي طالب (((

.(L2) م�شند اأحمد 4: )28 في )حديث البراء بن عازب(

)3) تاريخ بغداد 8: 290 في ترجمة حب�شون بن مو�شى بن اأيوب.

)4) ال�شواعق المحرقة: 42 في ثالث الأوجه في جواب ال�شبهة الحادية ع�شرة.

)5) البداية والنهاية 5: 229 ف�شل في اإيراد الحديث الدال على اأنهQ خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من 

الجحفة � يقال له غدير خم � ….

)6) �شورة المائدة الآية:67.

)7) التف�شير الكبير 2): 49 � 50.
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اإن�شاد ح�شان بن ثابت لأبياته في واقعة الغدير

التا�سع: �إن�ساد ح�سان بن ثابت في �لمنا�سبة �أبياته �لم�سهورة، وهي:

نبيه����م  �ل��غ��دي��ر  ي���وم  ب��خ��ّم و�أ���س��م��ع ب��ال��ن��ب��ي م��ن��ادي�����اًي��ن��ادي��ه��م 

�لتعامي�اي��ق��ول ف��م��ن م���ولك���م وول��ي��ك�����م  هناك  ي��ب��دو�  ول��م  فقالو� 

ولين�����ا و�أن����ت  م��ولن��ا  عا�سي�اً �إل��ه��ك  �ل��ولي��ة  ف��ي  ِم��َن��ا   
َ
َت���ر ول��م 

فاإنن����ي ع��ل��ي  ي��ا  ق��م  ل��ه  وه��ادي��اًف��ق��ال  �إم��ام��اً  بعدي  م��ن  ر�سيتك 

ولي���ه ف��ه��ذ�  م���وله  ك��ن��ت  مو�لي�اًف��م��ن  ���س��دق  �أن�����س��ار  ل��ه  فكونو� 

ولي���ه  و�ل  �ل��ل��ه��م  دع���ا  معادياًه��ن��اك  علياً  ع���ادى  ل��ل��ذي  وك��ن 

وق��د ذكر ذلك جمع من �أهل �لحديث وغيرهم، و�إن �ختلفو� في عدد �لأبيات �لتي 

ذكروها، كما �ختلفو� في بع�ش �ألفاظها �ختافات غير مهمة. وممن ذكرها..

1 � �لحافظ �أبو نعيم �أحمد بن عبد�هلل �لأ�سفهاني، �لمتوفى �سنة )30)ه�( في كتابه 

)ما نزل من �لقر�آن في علي( في تتمة �لحديث �لمتقدم عنه في نزول �آية �إكمال �لدين 

في �لو�قعة.

) � �لموف��ق بن �أحمد ب��ن محمد �لمكي �لخو�رزمي، �لمتوفى  �سنة )8))ه�(. قال 

بع��د ذكر �لو�قعة: »قال ح�سان بن ثابت: �ئذن لي يا ر�سول �هلل �أن �أقول �أبياتاً. قال: قل 

ببركة �هلل تعالى. فق��ال ح�سان بن ثابت: يا مع�سر م�سيخة قري�ش ��سمعو� �سهادة ر�سول 

.
�هللP. ثم قال: يناديهم...«)1(

3 � جمال �لدين محمد بن يو�سف بن �لح�سن بن محمد �لزرندي �لحنفي �لمدني، 

.
)((

�لمتوفى �سنة )0)7ه�(

) � �لحافظ �أبو عبد �هلل �لمرزباني محمد بن عمر�ن �لخر��ساني. ذكره ب�سنده �إلى �أبي 

.
)3(

  P سعيد �لخدري في كتابه )مرقاة �ل�سعر( على ما ذكره  �ل�سيخ �لأميني�

))) مناقب الخوارزمي: 36) في حديث رقم )52)).

)2) نظم درر ال�شمطين: 2)) � 3)).

)3) الغدير في الكتاب وال�شنة والأدب 2: 34 ، 36.
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) � �لحاف��ظ جال �لدين �أبو �لف�سل عبد�لرحمن بن �أبي بكر �ل�سيوطي في ر�سالته 

 .
)1(

)�لزدهار فيما عقده �ل�سعر�ء من �لأ�سعار(، على ما ذكره �ل�سيخ �لأميني }

 .
)((

)� �أب��و عبد �هلل محمد بن يو�س��ف �لكنجي �ل�سافعي، �لمقت��ول �سنة )8))ه�(

وغيرهم.

هذه هي �لأح��د�ث �لمهمة في �لو�قعة. وهناك �أمور تتعلق بالو�قعة يح�سن �لتعر�ش 

لها..

�شوم يوم الغدير

�لأول: �س��وم يوم �لغدير. وقد روى �ل�سيع��ة عن �أئمة �أهل �لبيت )�سلو�ت �هلل عليهم( 

 .
)3(

��ستحبابه

وقد روى �ل�سنة ذلك في حديث �أبي هريرة �لذي تقدمت �لإ�سارة �إليه عند �لكام 

في نزول �آية �إكمال �لدين.

ومم��ن رو�ه م�سند�ً عن��ه �لخطيب �لبغد�دي. قال بعد ذك��ر �ل�سند: »عن �أبي هريرة 

ق��ال: م��ن �سام يوم ثمان ع�سرة م��ن ذي �لحجة كتب له �سيام �ستي��ن �سهر�ً. وهو يوم 

غدي��ر خم لما �أخ��ذ �لنبيP بيد علي بن �أبي طالب، فق��ال: �أل�ست ولي �لموؤمنين؟ 

قالو�: بلى يا ر�سول �هلل. قال: من كنت موله فعلي موله. فقال: عمر بن �لخطاب: بٍخ 

ب��ٍخ لك يا �بن �أبي طالب، �أ�سبحت مولي ومولى كل م�سلم، فاأنزل �هلل: {اْليَْوَم اأكملُت 

لَُكْم ِدينَُكْم...}. 

وم��ن �سام يوم �سبعة وع�سرين من رجب كتب له �سي��ام �ستين �سهر�ً. وهو �أول يوم 

نزل جبريلQ على محمدP بالر�سالة«.

ث��م قال �لخطيب: »��ستهر هذ� �لحديث من رو�ية حب�سون. وكان يقال: �إنه تفرد به. 

وقد تابعه عليه �أحمد بن عبد �هلل بن �لنيري، فرو�ه عن علي بن �سعيد. �أخبرنيه �لأزهري. 

)3( الغدير في الكتاب وال�شنة والأدب 2: 34 ، 36.

)2) كفاية الطالب 64 الباب الأول في بيان �شحة خطبة النبي)�س( بماء يدعى خمًا.

)3) راج���ع و�شائ���ل ال�شيع���ة 7: 323 كتاب ال�شوم ب���اب:4) من اأبواب ال�شوم المن���دوب. وفي بع�س اأحاديث هذا الب���اب اأن �شيامه يعدل �شيام 

�شتي���ن �شه���رًا حديث:2، 0). لكن في الثان���ي: »واإن �شومه يعدل �شتين �شهرًا من الأ�شهر الحرم«، وفي الب���اب اأحاديث اأخر تت�شمن وجوهًا 

اأخر من الثواب.
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حدثنا محمد بن عبد�هلل بن �أخي ميمي. حدثنا �أحمد بن عبد�هلل بن �أحمد بن �لعبا�ش 

�بن �سالم بن مهر�ن �لمعروف بابن �لنيري �إماًء. حدثنا علي بن �سعيد �ل�سامي. حدثنا 

�سمرة بن ربيعة، عن �بن �سوذب، عن مطر، عن �سهر بن حو�سب، عن �أبي هريرة، قال: 

 .
)1(

من �سام يوم ثمانية ع�سر من ذي �لحجة. وذكر مثل ما تقدم �أونحوه«

وق��د تقدم��ت عند �لكام ف��ي �آية �إكمال �لدي��ن �لإ�سارة �إلى �لخ��اف في �سحة 

�لحديث.

حادثة الحارث بن النعمان الفهري

َل �َصاِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع * لِّْلَكاِفريَن لَْي�َس لَُه َداِفٌع * مَِّن اهلِل ِذي 
َ
�لثاني: نزول قوله تعالى: {�َصـــاأ

 .
)((

اْلَمَعاِرِج}

وذل��ك �أنه لما �ساع ما قال ر�سول �هللP في يوم غدير خم في عليQ وطار في 

�لباد، وبلغ �لحارث بن �لنعمان �لفهري، �أتى ر�سول �هللP على ناقة له فنزل بالأبطح 

عن ناقته، و�أناخها، فقال: »يا محمد �أمرتنا عن �هلل �أن ن�سهد �أن ل �إله �إل �هلل و�أنك ر�سول 

�هلل، فقبلن��اه منك، و�أمرتنا �أن ن�سلي خم�ساً، فقبلنا من��ك، و�أمرتنا بالزكاة، فقبلنا منك، 

و�أمرتنا �أن ن�سوم �سهر�ً، فقبلنا منك، و�أمرتنا بالحج، فقبلنا منك، ثم لم تر�َش بهذ� حتى 

رفعت ب�سبعي �بن عمك تف�سله علينا، وقلت: من كنت موله فعلي موله. فهذ� منك 

�أم من �هلل؟ 

فقال �لنبيP: و�لذي ل �إله �إل هو �إن هذ� من �هلل. 

فوّلى �لحارث بن �لنعمان وهو يريد ر�حلته ويقول: �للهم �إن كان ما يقول محمد حق 

فاأمطر علينا حجارة من �ل�سماء �أو �ئتنا بعذ�ب �أليم، فما و�سل �إلى ر�حلته حتى رماه �هلل 

َل �َصـــاِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع * 
َ
تعالى بحجر، ف�سقط على هامته، وخرج من دبره، و�أنزل �هلل {�َصـــاأ

لِّْلَكاِفريَن لَْي�َس لَُه َداِفٌع}«. 

))) تاريخ بغداد 8: 289 في ترجمة حب�شون بن مو�شى بن اأيوب.

)2) �شورة المعارج الآية: ) � 3.
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ذكر ذلك جمع من علماء �ل�سنة منهم..

1 � جم��ال �لدي��ن محم��د ب��ن يو�سف ب��ن �لح�سن ب��ن محمد �لزرن��دي �لحنفي 

.
)1(

�لمدني

.
)((

) � �سليمان بن �إبر�هيم �لقندوزي �لحنفي، �لمتوفى �سنة ))9)1ه�(

.
)3(

3 � محمد بن عبد �لروؤوف �لمناوي، �لمتوفى )�سنة 1331ه�(

.
)((

) � علي بن برهان �لدين �ل�سافعي �لحلبي

) � �لحاف��ظ �لكبي��ر عبي��د �هلل ب��ن عب��د �هلل ب��ن �أحم��د، �لمع��روف بالحاك��م 

.
)((

�لح�سكاني

.
)((

) � �لخطيب �ل�سربيني

 .
)7(

7 � �أب��و عب��د �هلل محمد بن �أحمد بن �أبي بكر �لقرطبي، �لمتوفى  �سنة )81)ه�(

ولكنه عندما ذكر هذ� �لوجه قال: »وقيل �إن �ل�سائل هنا...«.

8 � قا�س��ي �لق�ساة �لإم��ام �أبو �ل�سعود محم��د بن محمد �لعم��ادي، �لمتوفى �سنة 

. وذكره �أي�ساً بت�سعيف، كما �سبق من �لقرطبي. وغيرهم
)8(

)1)9ه�(

الحتجاج والمنا�شدة بحديث الغدير

�لثال��ث: �لحتجاج و�لمنا�س��دة بحديث �لغدير م��ن �لإمام �أمير �لموؤمني��ن علي )�سلو�ت 

�هلل علي��ه( و�أهل بيتهR و�سيعته. و�لحدي��ث في ذلك طويل جد�ً، لكثرة �لوقائع �لتي 

}. �إل �أن �أهم �لمنا�سد�ت 
)9(

ت�سمنته. وقد ��ستوفى �لكام في كثير منها �ل�سيخ �لأميني

منا�سدة �أمير �لموؤمنين )�سلو�ت �هلل عليه( بالحديث في �لكوفة في �لرحبة..

))) نظم درر ال�شمطين: 93، واللفظ له.

)2) ينابيع المودة 2: 368 � 369.

)3) في�س القدير �شرح الجامع ال�شغير 6: 282 في �شرح حديث من كنت موله فعلي موله رقم الحديث: )9000).

)4) ال�شيرة الحلبية 3: 308 � 309 في حجة الوداع.

)5) �شواهد التنزيل 2: 286 � 289 في قوله عز ا�شمه ]�شاأل �شائل ...[ من �شورة المعارج.

)6) ال�شراج المنير 4: 364 في تف�شير الآية.

)7) تف�شير القرطبي 8): 278 � 279 في قوله عز ا�شمه ]�شاأل �شائل ...[ من �شورة المعارج.

)8) تف�شير اأبي ال�شعود 9: 29 في تف�شير الآية من �شورة المعارج.

)9) الغدير في الكتاب وال�شنة والأدب ): 59) � 3)2.
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منا�شدة اأمير الموؤمنينQ بحديث الغدير

فق��د روى �أحمد بن حنبل، ع��ن ح�سين بن محمد و�أبي نعيم �لمعنى،  قال: حدثنا 

L�لنا���ش في �لرحبة، ثم قال لهم: �أن�سد 
ّ

فط��ر، عن �أبي �لطفيل، قال: »جمع علي

�هلل كل �مرئ م�سلم �سمع ر�سول �هللP يقول يوم غدير خم ما �سمع لما قام. 

فق��ام ثاثون من �لنا�ش، وقال �أبو نعيم: فقام نا�ش كثي��ر، ف�سهدو� حين �أخذه بيده، 

فق��ال للنا�ش: �أتعلمون �أني �أولى بالموؤمنين من �أنف�سهم؟ قالو�: نعم يا ر�سول �هلل. قال: 

من كنت موله فهذ� موله. �للهم و�ل من و�له وعاد من عاد�ه. 

فخرج��ت وكاأن في نف�سي �سيئ��اً، فلقيت زيد بن �أرقم، فقلت ل��ه: �إني �سمعت علياً 

 Pر�س��ي �هلل تعالى عنه( يقول ك��ذ� وكذ�. قال: فما تنكر؟ ق��د �سمعت ر�سول �هلل(

.
)1(

يقول ذلك له«

.
)((

قال �لهيثمي بعد �أن ذكره:»رجاله رجال �ل�سحيح، غير فطر بن خليفة، وهو ثقة«

وقد ��ستهرت هذه �لمنا�سدة، وتع��ددت طرقها، و�إن �ختلفت في خ�سو�سياتها، كما 

ه��و �لمتوق��ع في كل ق�سي��ة ذ�ت تفا�سيل. وق��د ذكرها جماعة من �أه��ل �لحديث في 

كتبهم، نذكر منهم..

.
)3(

1 � �لحافظ �أبا عبد �لرحمن �أحمد بن �سعيب �لن�سائي

.
)((

) � �لحافظ �أبا �لح�سن علي بن �أبي بكر بن �سليمان �لهيثمي

.
)((

3 � �أبا بكر عبد �هلل بن محمد بن �أبي �سيبة �لكوفي

.
)((

) � �أبا �لمحا�سن يو�سف بن مو�سى �لحنفي

.(Lم�شند اأحمد 4: 370 في )حديث زيد بن اأرقم (((

)2) مجمع الزوائد 9: 04) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن اأبي طالبQ في باب قولهPمن كنت موله فعلي موله.

)3) ال�شن���ن الكب���رى للن�شائ���ي 5: )3) كت���اب الخ�شائ�س: باب قول النبيPمن كنت ولّي���ه فعلي ولّيه، �س: 34) كت���اب الخ�شائ�س:الترغيب 

في موالة عليL والترهيب في معاداته/ ورواه اأي�شًا في كتابه خ�شائ�س علي: 95، 96 قول النبيPمن كنت وليه فهذا وليه، �س: 00) 

الترغيب في موالته والترهيب عن معاداته، �س: 03)، 04) دعاء النبي Pلمن اأحبه ودعاوؤه على من اأبغ�شه.

)4) مجم���ع الزوائ���د 9: )04)، 05)، 06)، 07)، 08)( كت���اب المناقب: باب مناقب علي بن اأب���ي طالبQ في باب قولهPمن كنت موله 

فعلي موله.

.L5) م�شنف ابن اأبي �شيبة 6: 368 كتاب الف�شائل: ف�شائل علي بن اأبي طالب(

.L6) معت�شر المخت�شر 2: )30 كتاب جامع مما لي�س في الموطاأ: في مناقب علي(
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) � �لحاف��ظ �سي��اء �لدي��ن �أبا عبد �هلل محمد ب��ن عبد �لو�حد ب��ن �أحمد �لحنبلي 

.
)1(

�لمقد�سي

.
)((

) � �لحافظ �أبا بكر �أحمد بن عمرو بن �أبي عا�سم �ل�سحاك بن مخلد �ل�سيباني

.
)3(

7 � �لحافظ �أبا يعلى �أحمد بن علي بن �لمثنى �لمو�سلي �لتميمي

.
)((

8 � �إمام �لحنابلة �أبا عبد �هلل �أحمد بن حنبل �ل�سيباني

 .
)((

9 � �لحافظ �أبا �لقا�سم �سليمان بن �أحمد بن �أيوب �لطبر�ني

.
)((

10 � علي بن محمد �لحميري، �لمتوفى �سنة )3)3ه�(

 .
)7(

11 � �لحافظ �أبا نعيم �أحمد بن عبد �هلل �لأ�سبهاني، �لمتوفى  �سنة )30)ه�(

.
)8(

)1 � علي بن برهان �لدين �ل�سافعي �لحلبي

وهن��اك حادثة �أخرى � رو�ها جماعة ب�سور مختلف��ة � قد تكون هي �لد�فع للمنا�سدة 

�ل�سابقة، وقد تكون حادثة �أخرى �أوجبت منا�سدة �أخرى.

وم��ن جملة �سورها م��ا رو�ها �أحمد ب�سن��ده عن رياح بن �لحارث ق��ال: »جاء رهط 

�إلى علي بالرحب��ة. فقالو�: �ل�سام عليك يا مولنا. قال: كيف �أكون مولكم و�أنتم قوم 

عرب؟ 

قال��و�: �سمعنا ر�سول �هللP يوم غدير خم يقول: م��ن كنت موله فاإن هذ� موله. 

قال رياح: فلما م�سو� تبعتهم، ف�ساألت من هوؤلء؟ قالو�: نفر من �لأن�سار، فيهم �أبو �أيوب 

.
)9(

�لأن�ساري«

.Qالأحاديث المختارة 2: 05)، 06) فيما رواه �شعيد بن وهب الهمداني عن علي (((

)2) ال�شنة لبن اأبي عا�شم 2: 607 باب من كنت موله فعلي موله.

.L3) م�شند اأبي يعلى ): 429 في م�شند علي بن اأبي طالب(

.L4) م�شند اأحمد ): )84، 8))( في م�شند علي بن اأبي طالب(

)5) المعجم ال�شغير ): 9)) باب الألف من ا�شمه اأحمد/ المعجم الكبير 5: )7) فيما رواه )زيد بن وهب عن زيد بن اأرقم(،5: 75) فيما رواه 

)اأبو �شلمان الموؤذن عن زيد بن اأرقم(.

)6) جزء الحميري: 33.

)7) حلية الأولياء 5: 26 في ترجمة طلحة بن م�شرف.

)8) ال�شيرة الحلبية 3: 308 في حجة الوداع.

)9) م�شند اأحمد 5: 9)4 في )حديث اأبي اأيوب الأن�شاريL(، واللفظ له/ مجمع الزوائد 9: 03) � 04) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن اأبي 

طالبQ في باب قولهPمن كنت موله فعلي موله/ المعجم الكبير 4: 73) فيما رواه )رياح بن الحارث عن اأبي اأيوب(.
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وم��ا ذكره �ب��ن �لأثير عن كتاب �لمو�لة لب��ن عقدة باإ�سناده ع��ن �أبي مريم زر بن 

حبي���ش قال: »خرج علي من �لق�سر فا�ستقبله ركبان متقلدي �ل�سيوف، فقالو�: �ل�سام 

عليك يا �أمير �لموؤمنين. �ل�سام عليك يا مولنا ورحمة �هلل وبركاته. 

فقال علي: من ههنا من �أ�سحاب �لنبيP؟ فقام �ثنا ع�سر، منهم قي�ش بن ثابت بن 

 Pسما���ش، وها�سم بن عتبة، وحبيب بن بدي��ل بن ورقاء، ف�سهدو� �أنهم �سمعو� �لنبي�

.
)1(

يقول: من كنت موله فعلي موله«

دعاء اأمير الموؤمنين Q على من لم ي�شهد بحديث الغدير

ومن تو�بع هذه �لمنا�سدة �أو �لمنا�سدتين �متناع بع�ش �ل�سحابة �لح�سور من �ل�سهادة 

بم��ا �سمعوه من �لنبيP بغدير خم في حق �أمي��ر �لموؤمنينQ، ودعاوؤه )�سلو�ت 

�هلل عليه( على من �متنع، و��ستجابة دعائه فيه.

فق��د �أخرج �أحمد ب��ن حنبل عن �أحمد بن عم��ر �لوكيعي: »ثنا زي��د بن �لحباب. 

ثن��ا �لولي��د بن عقبة بن نز�ر �لعب�سي. حدثنا �سماك بن عبي��د بن �لوليد �لعب�سي. قال: 

دخل��ت عل��ى عبد �لرحمن بن �أبي ليلى، فحدثني �أن��ه �سهد  علياً L في �لرحبة، 

ق��ال: �أن�س��د �هلل رجًا �سمع ر�سول �هللP و�سهده يوم غدي��ر خم �إل قام، ول يقوم �إل 

من قد ر�آه.

فقام �ثنى ع�س��ر رجًا فقالو�: قد ر�أيناه و�سمعناه، حيث �أخذ بيده يقول: �للهم و�ل 

من و�له، وعاد من عاد�ه، و�ن�سر من ن�سره، و�أخذل من خذله، فقام �إل ثاثة لم يقومو�، 

.
)((

فدعا عليهم، فاأ�سابتهم دعوته«

وقد ذك��ر دعوته على من لم ي�سهد و��ستجابتها جماعة من �أهل �لحديث غير �أحمد 

في كتبهم. نذكر منهم..

.
)3(

1 � �لحافظ �أبا �لح�سن علي بن �أبي بكر بن �سليمان �لهيثمي

))) اأ�شد الغابة ): 368 � 369 في ترجمة حبيب بن بديل بن ورقاء.

.L2) م�شند اأحمد ): 9)) م�شند علي بن اأبي طالب(

)3) مجمع الزوائد 9: 06) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن اأبي طالبQ في باب  قولهPمن كنت موله فعلي موله.
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.
)1(

) � �لحافظ �أبا �لقا�سم �سليمان بن �أحمد بن �أيوب �لطبر�ني

 .
)((

3 � �لحافظ �أبا نعيم �أحمد بن عبد�هلل �لأ�سبهاني

.
)3(

) � علي بن برهان �لدين �ل�سافعي �لحلبي

اأثر المنا�شدة بحديث الغدير في ظهوره وانت�شاره

و�لظاهر �أن لهذه �لمنا�سدة وما تبعها � خ�سو�ساً ��ستجابة  �لدعوة � �أثر�ً بالغاً في ظهور 

و�قعة �لغدير، و�إحيائها، وبروز �أهميتها، بعد �أن جهلها عامة �لم�سلمين، كما جهلو� كثير�ً 

م��ن ف�سائل �أمي��ر �لموؤمنين و�أهل �لبيت )�سلو�ت �هلل عليه��م(. بل كثير�ً من �أحاديث 

 ،Pفي مختلف �لمجالت، نتيجة �لتحجي��ر على �ل�سنة �لنبوية بعد �لنبي Pلنب��ي�

في  محاولة لق�سر �لحديث بها على ما يائم و�سع �ل�سلطة �لحاكمة، وي�سير في فلكها.

محاولة التحجير على ال�شنة ال�شريفة واإخفائها

ويب��دو �أن محاولة �لتحجير على �ل�سنة �ل�سريف��ة و�إخفائها وت�سييعها بد�أت في حياة 

 Pحين كثر �لمعتنقون لاإ�سام من قري�ش رغبة �أو رهبة، وحين ر�أو� �لنبي Pلنبي�

باتج��اه ل يخدم م�سال�حهم �ل�سخ�سية و�أنانيتهم. ول�سيم��ا مع ما تحمله �سدورهم من 

�أحق��اد و�سغائ��ن، عليه وعلى �أهل بيته، وعلى �لخل�ش م��ن �أ�سحابه، �لذين يتبعونه في 

معايير �ل�حب و�لبغ�ش، و�لولء و�لمباينة.

 Pفف��ي حديث عبد �هلل بن عم��رو: »كنت �أكتب كل �سيء �أ�سمعه من ر�سول �هلل

 ،Pأري��د حفظه، فنهتني قري�ش، فقالو�: �إن��ك تكتب كل �سيء ت�سمعه من ر�سول �هلل�

ور�سول �هللP ب�سر يتكلم في �لغ�سب و�لر�سا، فام�سكت عن �لكتاب، فذكرت ذلك 

.
)((

لر�سول �هللP فقال: �أكتب، فو�لذي نف�سي بيده ما خرج مني �إل حق«

))) المعجم الكبير 5: )7) فيما رواه )زيد بن وهب عن زيد بن اأرقم(،5: 75) فيما رواه )اأبو �شلمان الموؤذن عن زيد بن اأرقم(.

)2) حلية الأولياء 5: 27 في ترجمة طلحة بن م�شرف.

)3) ال�شيرة الحلبية 3: 308 في حجة الوداع.

)4) م�شند اأحمد 2: 62) م�شند عبداهلل بن عمرو بن العا�سL، واللفظ له، 2: 92) م�شند عبداهلل بن عمرو بن العا�سL/ �شنن اأبي داود 3: 

8)3 اأول كتاب العلم: باب كتاب العلم/ �شنن الدارمي ): 36) باب من رخ�س في كتابة العلم/ الم�شتدرك على ال�شحيحين ): 87) كتاب 

العل���م/ تحف���ة الأحوذي 7: 357 في �شرح اأحاديث باب ما جاء في الرخ�شة/ المدخل اإلى ال�شنن الكبرى 2: 5)4 باب من رخ�س في كتابة 

العلم…/ الجامع لأخالق الراوي واآداب ال�شامع 2: 36 الكتابة عن المحدث في المذاكرة.
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�ش بهذه �لمحاولة حينما قال فيما روي عنه: »ل �ألفين 
ّ
وربما يكون �لنبيP قد عر

�أحدك��م متكئاً على �أريكته ياأتيه �لأمر مما �أم��رت به �أو نهيت عنه، فيقول: ل �أدري. ما 

.
)1(

وجدنا في كتاب �هلل �تبعناه«

وقوي��ت ه��ذه �لمحاولة حينما ن�س��ط �لحزب �لقر�سي في مر���ش  �لنبيP، فمنع 

�لنب��يP م��ن كتابة �لكتاب �لذي �أر�د �أن يع�سم به �أمت��ه من �ل�سال، وقد �سبق في 

جو�ب �ل�سوؤ�ل �لثاني قول عمر: »ح�سبنا كتاب �هلل«.

وب��د�أ �لتنفيذ �لعملي لذلك حينما فاز �لحزب �لقر�سي بال�ستياء على �لحكم بعد 

�لتحاق �لنبيP بالرفيق �لأعلى.

P. وقد خطب بمنع 
)((

فقد �أحرق �أبو بكر خم�سمائة حديث كان قد كتبها عن �لنبي

�لحدي��ث عن �لنبيP، فقال: »�إنكم تحدثون ع��ن ر�سول �هللP �أحاديث تختلفون 

فيها، و�لنا�ش بعدكم �أ�سد �ختافاً. فا تحدثو� عن ر�سول �هلل �سيئاً، فمن �ساألكم فقولو� 

.
)3(

بيننا وبينكم كتاب �هلل، فا�ستحلو� حاله، وحرمو� حر�مه«

كم��ا �أن عمر طلب م��ن �ل�سحابة �أن ياأتوه بما كانو� قد كتب��وه عن �لنبيP. فظنو� 

�أن��ه يريد جمع حديث �لنبيP. وبع��د �أن �جتمع عنده ما �جتمع في مدة �سهر �أحرق 

.
)((

ذلك كله

وق��د �سيع عمر قرظة ومن معه لما �أر�دو� �لخروج �إلى �لعر�ق، فقال لهم: »�أتدرون لم 

م�سيت معكم؟ قالو�: نعم، نحن �أ�سحاب ر�سول �هللP م�سيت معنا، قال: �إنكم تاأتون 

�أهل قرية لهم دوي بالقر�آن كدوي �لنحل، فا ت�سدوهم بالأحاديث، فت�سغلوهم، جردو� 

))) ال�شن���ن الكب���رى للبيهقي 7: 76 كت���اب النكاح: جماع اأبواب ما خ�س به ر�شول اهللPواأبيح لغيره ب���اب الدليل على اأنهPل يقتدى به فيما 

خ����س ب���ه ويقتدى به فيما �شواه، واللفظ ل���ه/ �شنن اأبي داود 4: 200 كتاب ال�شنة: باب في لزوم ال�شن���ة/ �شنن ابن ماجة ): 6 باب تعظيم 

حديث ر�شول اهللPوالتغليظ على من عار�شه/ �شنن الترمذي 5: 37 كتاب العلم عن ر�شول اهللP: باب ما نهي عنه اأن يقال عند حديث 

النبيP/ الم�شتدرك على ال�شحيحين ): 90) كتاب العلم/ �شحيح ابن حبان ): )9) ذكر الخبر الم�شرح باأن �شنن الم�شطفىPكلها 

عن اهلل ل من تلقاء نف�شه/ وقريب منه ما في تذكرة الحفاظ 3: 90)) في ترجمة اأبي اإ�شماعيل عبداهلل بن محمد الأن�شاري الهروي.

 /L)الريا�س الن�شرة 2: 44) في ذكر ورعه )اأبي بكر /L 2) تذكرة الحفاظ ): 5 في الطبقة الأولى من الكتاب في ترجمة اأبي بكر(

كن�ز العمال 0): 285 باب في اآداب العلم والعلماء: ف�شل في رواية الحديث.

.L3) تذكرة الحفاظ ): 2 �3 في الطبقة الأولى من الكتاب في ترجمة اأبي بكر(

)4) الطبق���ات الكب���رى 5: 88) في الحديث عن القا�شم بن محمد بن اأبي بكر/ �شير اأعالم النبالء 5: 59 في ترجمة القا�شم بن محمد بن اأبي 

بكر.
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�لقر�آن، و�أقلو� �لرو�ية عن ر�سول �هللP. �م�سو�، و�أنا �سريككم«. 

فلم��ا قدم قرظة قالو�: حدثنا. قال: نهانا عمر. وفي رو�ية قال: »ل �أحدث حديثاً عن 

.
)1(

ر�سول �هللP �أبد�ً«

وق��د حب�ش بع�ش �ل�سحابة من �أجل �أنهم �أكثرو� �لحديث عن ر�سول �هللP، منهم 

.
)((

�أبو ذر، وعبد�هلل بن م�سعود

وع��ن عب��د �لرحمن بن عوف قال: »و�هلل ما مات عمر ب��ن �لخطاب حتى بعث �إلى 

�أ�سح��اب ر�سول �هللP فجمعه��م من �لآفاق: عب��د�هلل وحذيفة و�أبي �ل��درد�ء و�أبي 

ذر وعقب��ة بن عامر، فق��ال: ما هذه �لأحاديث �لتي ق��د �أف�سيتم عن ر�سول �هللP في 

�لآف��اق؟! فقالو�: �أتنهانا؟ قال: ل. �أقيمو� عن��دي. ل و�هلل ل تفارقوني ما ع�ست فنحن 

... �إلى غير ذلك مما لي�سعنا تف�سيل �لكام فيه.
)3(

�أعلم ما ناأخذ ونرد عليكم«

وجرى عثمان في ذلك على �سيرة �سلفه، فعن محمود بن لبيد قال:»�سمعت عثمان 

�بن عفان على منبر يقول: ل يحل لأحد يروي حديثاً لم ُي�سمع به في عهد �أبي بكر ول 

.
)((

عهد عمر...«

وبطبيع��ة �لحال �أن يكون حّظ حديث �لغدير �لأوفى م��ن ذلك، لأنه يمثل �لتجاه 

�لمعاك���ش لل�سلطة، ولطم��وح قري�ش، فقلم��ا كان يذكر، و�إذ� ذكر ذك��ر عابر�ً، من دون 

تو�سيح وتف�سيل يوفيه حقه.

وج��اءت منا�سدة �أمير �لموؤمنينQ �لتي �سب��ق �لحديث عنها لتلفت �لنا�ش له، 

وتنبهه��م �إلى �أهميته. ولذ� يبدو من حديث �أبي �لطفي��ل �لمتقدم وغيره �سدمة بع�ش 

�ل�سامعين به و��ستغر�بهم منه في بدو �لأمر. 

كم��ا �أن �لكثرة �لكاث��رة من طرق �لحديث تنتهي �إل��ى �لمنا�سدة �لمذكورة، حيث 

))) معت�شر المخت�شر 2: )38 كتاب جامع مما لي�س في الموطاأ في حب�س عمر مكثر الحديث، واللفظ له/ تذكرة الحفاظ ): 7 في ترجمة عمر 

بن الخطاب/ الم�شتدرك على ال�شحيحين ): 83) كتاب العلم.

)2) تذك���رة الحف���اظ ): 7 ف���ي ترجم���ة عمر بن الخطاب/ معت�ش���ر المخت�شر 2: 380 كتاب جام���ع مما لي�س في الموطاأ ف���ي حب�س عمر مكثر 

الحديث.

)3) تاريخ دم�شق 40: 500 � )50 في ترجمة عقبة بن عامر بن عب�س بن عمرو، واللفظ له/ كنز العمال 0): 293 حديث:29479.

)4) الطبقات الكبرى 2: 336، تاريخ دم�شق 39: 80)، كنز العمال 0): 295.
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ينا�س��ب ذلك ما ذكرنا من �أن له��ا �لأثر �لبالغ في ن�سر �لحديث وظهوره و��ستهاره. فهي 

نقطة تحول في تاريخه.

ول�سيم��ا بعد �أن قام لمعار�سة �تجاه �ل�سلطة كيان محترم في �لوجود �لمو�لي لأهل 

�لبي��ت )�سلو�ت �هلل عليهم(، حيث بد� منهم �لهتم��ام بو�سوح بحديث �لغدير وغيره 

من �أحاديث �لنبيP �لمت�سمنة لمناقب �أهل �لبيت )�سلو�ت �هلل عليهم( وف�سائلهم، 

وجّدو� في ن�سرها، ومد�ر�سته��ا، وتو�سيح �لمر�د منها، وترتيب �لآثار عليها، و�لحتجاج 

بها. وقام �لجدل حولها ب�سبب ذلك.

وم��ن �لطريف في ذلك ما رو�ه �ل�سيخ �لمفيد} في �أماليه قال: »�أخبرني �أبو بكر 

محم��د بن عمر �لجعابي، قال: حدثن��ا �أبو �لعبا�ش �أحمد بن محم��د بن �سعيد )يعني 

�ب��ن عقدة(، ق��ال حدثنا علي بن �لح�سي��ن ]�لح�سن.ظ[ �لتيملي، ق��ال: وجدت في 

كتاب �أبي: حدثنا محمد بن م�سلم �لأ�سجعي، عن محمد بن نوفل بن عائذ �ل�سيرفي، 

ق��ال: كنت عند �لهيثم بن حبيب �ل�سيرفي، فدخل علينا �أبو حنيفة �لنعمان بن ثابت، 

فذكرن��ا �أمير �لموؤمنينQ، ود�ر بيننا كام ف��ي غدير خم، فقال �أبو حنيفة: قد قلت 

لأ�سحابنا: ل تقرو� لهم بحديث غدير خم، فيخ�سموكم. 

فتغير وجه �لهيثم بن حبيب �ل�سيرفي، وقال: لَم ل تقرون به؟ �أما هو عندك يا نعمان؟ 

قال: هو عندي، وقد رويته. قال: فلَم ل تقرون به وقد حدثنا به حبيب بن �أبي ثابت، عن 

�أبي �لطفيل، عن زيد بن �أرقم: �أن علياQً ن�سد �هلل في �لرحبة من �سمعه. 

فق��ال �أب��و حنيفة: �أفا ترون �أنه ق��د جرى في ذلك خو�ش حت��ى ن�سد علي �لنا�ش 

لذل��ك. فقال �لهيثم: فنحن نكذب علياً �أو ن��رد قوله؟ فقال �أبو حنيفة: ما نكذب علياً، 

ول نرد قوًل قاله، ولكنك تعلم �أن �لنا�ش قد غا منهم قوم. 

فق��ال �لهيثم: يقوله ر�سول �هللP ويخطب ب��ه، ون�سفق نحن منه ونتقيه، بغلو غال، 

.
)1(

�أو قول قائل!!...«

وكاأن م��ا ف��ي نف�ش �أبي حنيفة ه��و �لذي حمل �لبخاري عل��ى تجنب رو�ية حديث 

))) اأمالي ال�شيخ المفيد: 23 � 24 المجل�س الثالث.
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�لغدي��ر في �سحيحه و�إهمال��ه ر�أ�ساً، وهو �لذي دعا م�سل��م �أن يقت�سر في �سحيحه على 

�ل�ساذ من ط��رق �لحديث، �لذي تقدم منا ذكره عند �لكام في خطبة �لنبيP، وهو 

�ل��ذي يت�سمن بتر �لخطبة �لمذك��ورة، و�لقت�سار منها على حدي��ث �لثقلين، و�إهمال 

�لكث��رة �لكاثرة من طرق��ه �لمت�سمنة لحدي��ث �لولية، و�لذي ه��و �لغر�ش �لمهم من 

�لخطبة في تلك �لو�قعة، كما �سبق.

ب��ل لعل لحديث �لمنا�س��دة �لمتقدم ونحوه � مما �ألفت �لنا���ش لأهمية �أحاديث 

�لنب��يP - �لأثر في �نفتاح �لنا�ش على جميع �أحاديث  �لنبيP، و�هتمامهم بها، 

ي معانيه ومغازيه، �سوق  ومد�ر�سته��م لها. فكان لتحمل �لحديث، و�لتحدث به، وتق�سّ

ر�ئ��ج بين �أهل �لمعرفة. و�إن كان �لت�ستر بذل��ك و�إظهاره يختلفان باختاف �لظروف، 

تبعاً لختاف مو�قف �ل�سلطة، �سدة وعنفاً، �أو �نفتاحاً ومرونة.

هذ� ما و�سعنا من �لكام حول و�قعة �لغدير، �لتي تقول: �إن �ل�سنة ل يروونها ولو بخبر 

�آحاد �سعيف. على �أنا قد �أهملنا كثير�ً مما يتعلق بالو�قعة �لمذكورة، ل�سيق �لمجال عن 

ذلك، ووفاء ما ذكرنا بالمطلوب. ومن �هلل �سبحانه وتعالى ن�ستمد �لتوفيق و�لت�سديد.
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ه��ل هناك بح�ش��ب علمكم كتاب في ال��رّد على كتاب  K �س8: 

)منهاج ال�ش��نة( لبن تيمية لل�شيعة، الذي األفه في 

ال��رّد على الحلي، مع اأن اأهل ال�ش��نة قد قاموا بالرّد 

على ابن تيمية في كتابه هذا، منهم ال�شيخ اأبو حامد 

بن مرزوق في كتابه )براءة الأ�شعريين(؟

ج: ل نعرف كتاباً م�ستقًا في �لرّد عليه �إل كتابين هما: 

1 � منه��اج �ل�سريعة. لل�سيد مهدي بن �ل�سيد �سال�ح �لقزويني �ألفه �سنة )1318ه�( 

وقد طبع �سنة ))137ه�(.

) � �إكم��ال �لمنة ف��ي نق�ش منهاج �ل�سنة. لل�سيد �س��ر�ج �لدين �لح�سن بن عي�سى 

.
)1(

�ليماني �للكهنوي. ذكره �ساحب �لذريعة �إلى ت�سانيف �ل�سيعة

نعم توجد له ردود في �سمن بع�ش �لكتب، ككتاب )دلئل �ل�سدق(، تاأليف �ل�سيخ 

محم��د ح�س��ن �لمظفر}، �لذي هو رّد عل��ى كتاب )�إبطال �لباط��ل( لبن روزبهان 

�لذي رّد به على كتاب )نهج �لحق( للعامة} .

 تاأليف �ل�سيخ عبد�لح�سين �لأميني}. 
)((

و)كتاب �لغدير في �لكتاب و�ل�سنة و�لأدب(

وقد تقدم ذكرهما في جو�ب �ل�سوؤ�ل �لأول عند �لتعر�ش للم�سادر �ل�سيعية.

و�لحقيقة �أن كتاب )منهاج �ل�سنة( ل ي�ستحق �لرّد، لتميزه بال�ستم و�لتهريج و�لكذب، 

و�ل�سذوذ في بع�ش �لعقائد، و�لمكابرة في ت�سحيح �لأحاديث وتكذيبها ح�سبما يعجبه. 

حتى �أن �ل�سبكي � �لذي نال من �لعامة} موؤلف كتاب )منهاج �لكر�مة( ب�ستم ل 

ينا�سب �أدب �لعلم، و�أعجب برّد �بن تيمية عليه في كتابه )منهاج �ل�سنة( � ياأخذ على �بن 

تيمية �أنه قد خلط حقاً بباطل، و�أنه يحاول �لح�سو في جمع �لأدلة من دون تمييز، و�أنه �سّذ 

.
)3(

عقائدياً في �سفات �هلل تعالى. كل ذلك في �أبيات نظمها �ل�سبكي ل يهمنا ذكرها

))) الذريعة اإلى ت�شانيف ال�شيعة 2: 283 برقم: 48)).

)2) ج3: 48)� 7)2.

)3) طبق���ات ال�شافعي���ة الكبرى 6: 59)� 60) في ترجمة عل���ي بن عبد الكافي ال�شبكي/ الوافي بالوفيات )2: 262/ نقاًل عن كتاب )ابن تيمية/ 

حياته/ عقائده(: 6)2.
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�أما �بن حجر فيقول: »طالعت �لرّد �لمذكور فوجدته كما قال �ل�سبكي في �ل�ستيفاء. 

لك��ن وجدته كثير �لتحامل �إلى �لغاية ف��ي رّد �لأحاديث �لتي يوردها �بن �لمطهر، و�إن 

كان معظ��م ذلك من �لمو�سوع��ات و�لو�هيات. لكنه رّد في رده كثي��ر�ً من �لأحاديث 

�لجياد، �لتي ل��م ي�ستح�سر حالة �لت�سنيف مظانها، لأنه كان لت�ساعه في �لحفظ يتكل 

على ما في �سدره، و�لإن�سان عامد للن�سيان«!!. 

وق��ال: »وك��م من مبالغ��ة لتوهي��ن كام �لر�ف�سي �أدت��ه �أحياناً �إل��ى  تنقي�ش علي 

.
)1(

»L
ه��ذ� و�أما �لعامة} موؤلف كتاب )منهاج �لكر�م��ة( فيقول عنه �بن حجر: »كان 

�ب��ن �لمطهر م�ستهر �لذكر، وح�سن �لأخاق. ولما بلغه بع�ش كتاب �بن تيمية قال: لو 

.
)((

كان يفهم ما �أقول �أجبته«

ويق��ول �ل�سي��خ محم��د ح�سن �لمظف��ر } في مقدم��ة كتابه )دلئ��ل �ل�سدق( 

�لمتقدم��ة �إليه �لإ�س��ارة: »وتعر�ست في بع�ش �لمقامات � تتميم��اً للفائدة � �إلى بع�ش 

كلم��ات �بن تيمية، �لت��ي يليق �لتعر�ش لها، مما رّد بها على كت��اب )منهاج �لكر�مة(، 

لاإمام �لم�سنف �لعامة، و�إن لم �أ�سرح با�سمه غالباً. ولول �سفالة مطالبه، وبذ�ءة ل�سان 

قلم��ه، وطول عبار�ته، وظهور ن�سبه وعد�وته لنف�ش �لنبي �لأمين و�أبنائه �لطاهرين، لكان 

هو �لأحق بالبحث معه، لأني �إلى �لآن لم �أجد لأحد من علمائنا ردّ� عليه. لكني نزهت 

قلم��ي عن مجار�ته، كم��ا نّزه �لعلماء �أقامهم و�آر�ءهم ع��ن رّده. ولما كان عمدة جو�به 

وج��و�ب غيره في م�ساأل��ة �لإمامة هو �لمناق�سة في �سند �لأحادي��ث �لو�ردة في ف�سائل 

�أه��ل �لبيت، ومطاعن �أعد�ئهم، و�سعت �لمقدم��ة �لآتية، لت�ستغني بها عن جو�ب هذ� 

.
)3(

على وجه �لإجمال«

ول زلن��ا نذكر م��ا ح�سل لنا قبل ما يق��رب من خم�سة وع�سرين عام��اً، في �لنجف 

�لأ�سرف. فقد جمعنا بع�ش مجال�ش �لعز�ء على �لإمام �لح�سين �ل�سبط �ل�سهيد )�سلو�ت 

))) ل�شان الميزان 6: 9)3 في ترجمة يو�شف والد الح�شن بن يو�شف بن علي بن المطهر الحلي.

)2) ل�شان الميزان 2: 7)3 في ترجمة الح�شين بن يو�شف بن المطهر الحلي.

)3) دلئل ال�شدق ): 3.
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�هلل عليه(، بمنا�سبة �سهر محرم �لحر�م، ببع�ش �أهل �لعلم، فقال لنا: هذ� �بن تيمية يورد 

عل��ى نزول �أو�ئل �سورة ]هل �أتى[ في حق �أه��ل �لبيت )�سلو�ت �هلل عليهم( باأن �سورة 

]ه��ل �أتى[ مكية. فما هو �لجو�ب عن ذلك؟. ف��كان رّدنا عليه: وهل يح�سب لحديث 
�بن تيمية ح�ساب؟! فقال: وهل ي�سلح هذ� �أن يكون جو�باً؟! قلنا له: فلننظر.

ثم �أح�سرنا �لمجلد �لثالث من كتاب �لغدير �لم�سار �إليه، وفي �ل�سفحة)9)1( ر�أينا 

ما �أثبته من حديث �بن تيمية عن �لعامة، وقد قال في جملته: »ذكر �أ�سياء من �لكذب 

تدل على جهل ناقلها، مثل قوله: نزل في حقهم ]هل �أتى[. فاإن ]هل �أتى[ مكية باتفاق 

�لعلماء، وعلي �إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد �لهجرة، وولد �لح�سن و�لح�سين بعد نزول 

]ه��ل �أتى[. فقوله: �إنها نزلت فيهم م��ن �لكذب �لذي ل يخفى على من له علم بنزول 
�لقر�آن و�أحو�ل هذه �ل�سادة �لأخيار /ج:) �ش:117«.

ثم يذكر �ل�سيخ �لأميني في جو�به وجوهاً عديدة، �أطرفها �أن �لجمهور على خاف ما 

ذك��ره، بل �ل�سورة عندهم مدنية، وي�ست�سهد بكام جماعة على ذلك. ويع�سده باإجماع 

�لم�ساحف �لمتد�ولة بين �لم�سلمين مخطوطها ومطبوعها على �أنها مدنية. مع �أن بع�ش 

من �سرح باأنها مكية ��ستثنى �أو�ئلها �لمت�سمن لق�سية �إطعام �لم�سكين و�ليتيم و�لأ�سير، 

فجعله مدنياً.

فالإن�س��ان �لذي ل يبالي بدعوى �تفاق �لعلماء على خاف �لم�سهور، �لمعول عليه 

عم��ًا بين �لم�سلمين، ثم ين�سب مخالف��ه �إلى �لجهل و�لكذب، كيف يح�سب لكامه 

ح�س��اب، ويهتم بحديثه؟! ول�سيم��ا مع ما هو معروف به من ب��ذ�ءة �لل�سان، و�سكا�سة 

�لخل��ق. ومجرد وجود جماعة معروفة �لأهد�ف تتبناه، وتجع��ل منه عالماً ومجتهد�ً، �أو  

 
ّ
�سيخاً لاإ�سام، �أو نحو ذلك، ل يغير حقيقته، ول يرفع �ساأنه، ول يزيد من قيمته. ول ي�سر

�ل�سيع��ة ول �لعامة �ساحب )منهاج  �لكر�مة( } عد�ء مثل هذ� �ل�سخ�ش وتحامله 

و�ستم��ه. بل يزيدهم ذلك كله �ساأنَا ورفعة، كم��ا يزيد �لجماعة �لمت�سبثة به و�لمتبنية له 

هبوطاً ووهناً. فاإن �لإن�سان يعرف ب�سديقه وعدوه. )وكل جن�ش لجن�سه �أِلف(. وهو مر�آة 

له تعك�ش و�قعه وحقيقته.
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وبالمنا�سبة يقول �بن �أبي �لحديد �ل�سني �لمعتزلي، في مقدمة �سرحه لنهج �لباغة، 

ف��ي ترجمة �لإمام �أمي��ر �لموؤمنين علي )�سلو�ت �هلل عليه(: »و�أم��ا �سجاحة �لأخاق، 

وب�سر �لوجه، وطاقة �لمحي��ا، و�لتب�سم، فهو �لم�سروب به �لمثل فيه، حتى عابه بذلك 

�أعد�وؤه. قال عمرو بن �لعا�ش لأهل �ل�سام: �إنه ذو دعابة �سديدة... وقد بقي هذ� �لخلق 

متو�رث��اً متناقًا في محبيه و�أوليائه �إلى �لآن. كما بق��ي �لجفاء و�لخ�سونة  و�لوعورة في 

.
)1(

�لجانب �لآخر. ومن له �أدنى معرفة باأخاق �لنا�ش وعو�ئدهم يعرف ذلك«

�أم��ا �ل�سنة فهم ملزمون بالرّد علي��ه و�لتبري مما يقوله، لأنه مح�سوب عليهم من�سوب 

�إليه��م، متكثر به��م، مد�فع عن دعوتهم، فقد يتوهم �لناظر ف��ي كامه �أنه يعك�ش وجهة 

نظرهم، وي��دور في فلكهم، فت�سيبهم معرته ويلحقهم ع��اره. ول يغ�سلون ذلك �إل بالرّد 

عليه، و�لبر�ءة منه ومما يقول. هذه وجهة نظرنا في �لرجل و�أمثاله. 

وياأتي في جو�ب �ل�سوؤ�ل �لعا�سر �إن �ساء �هلل تعالى ما ينفع  في �لمقام.

))) �شرح نهج البالغة ): 25� 26.
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K �س9:  هل من الممكن على ح�ش��ب راأيك��م التالقي بين اأهل 

ال�شنة وال�شيعة؟وخ�شو�شًا اأنني اأعلم اأن اأهل ال�شنة 

� من الأ�شاعرة والماتريدية� ل يكفرون ال�شيعة، بل 

عل��ى العك�ض يذك��رون اآراءهم العقيدي��ة في كتبهم 

ويناق�ش��ونها. واإن راأوا �ش��الل بع���ض المغالي��ن م��ن 

ال�شيعة، وكذلك ي�شللون بع�ض المغالين من ال�شنة. 

ج: تعقيباً على كامك فهنا �أمور..

الترحيب بتالقي ال�شيعة وال�شنة عماًل من اأجل خدمة الإ�شالم

1 � �إن �لإ�س��ام عند �ل�سيع��ة � كما �سبق في �أو�ئل جو�ب �ل�س��وؤ�ل �لثاني � يكون 

بال�سهادتين � �ل�سهادة بالتوحيد، و�ل�سهادة بنبوة �سيدنا محمدP � مع �لإقر�ر بفر�ئ�ش 

�لإ�سام �ل�سرورية � من �ل�ساة و�لزكاة ونحوهما � و�إعان دعوته. وبذلك يتفق �ل�سيعة 

و�ل�سنة في �أنهم م�سلمون يجمعهم هذ� �لدين �لعظيم �لذي هو �أ�سرف �لأديان وخاتمها. 

و�لذي يحفظ لكل منهم حرمته في ماله ودمه.

كما تجمعهم �أهد�ف��ه �لم�ستركة �لتي تهمهم باأجمعهم، من �لدعوة له، ورفع كلمته، 

ورّد كي��د �لأعد�ء عنه وعنه��م. فليوحدو� كلمتهم من �أجل ذل��ك. مع �لرعاية لاآد�ب 

و�لأخاق �لرفيعة �لت��ي حّث عليها �لإ�سام مع غير �لم�سلمين، ف�سًا عن �لم�سلمين 

فيم��ا بينهم. وقد �سبق في �آخر �لجو�ب عن �ل�س��وؤ�ل �لثاني �لتنبيه على ذلك. وبذلك 

يت��م بينهم �لتاقي �لعملي ل�سال���ح �لإ�سام و�لم�سلمين بع��د �لتاقي �لعقائدي في 

�أ�سول �لإ�سام.

وليحتف��ظ كل منهم بعقيدته لنف�سه، �أو يدعو لها بالتي هي �أح�سن، وبالطرق �لعلمية 
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و�لبرهانية �لهادئة و�لهادفة. م��ع �لبعد عن �لكذب و�لبهتان، و�ل�ستم و�ل�سّب، و�لتهريج 

و�لت�سنيع:

�أوًل: لأن ذل��ك ل يثبت حقيقة، ول ينه�ش حجة بين يدي �هلل تعالى يوم يعر�سون 

.
)1(

ا َعِمَلْت َوُهْم اَل يُْظَلُموَن} َها َوتَُوفَّى ُكلُّ نَْف�ٍس مَّ ِتي ُكلُّ نَْف�ٍس تَُجاِدُل َعن نَّْف�صِ
ْ
عليه {يَْوَم تَاأ

وثانياً: لأنه مدعاة للعد�ء و�ل�سحناء، و�سق كلمة �لأمة و�إ�سعافها، و�إ�سغال بع�سها ببع�ش، 

ون�سيان �لأه��د�ف �لم�ستركة. وهو �لذي ي�سعى له �أعد�ء �لإ�سام، من �أجل ق�ساء ماآربهم 

�لخبيثة. بل قد تحمل �سورة �لندفاع في ذلك لتحالف بع�ش �لأطر�ف مع �أعد�ء �لإ�سام، 

ل�سرب �لطرف �لآخر، و�لنيل منه.

وبالأم���ش �لقريب كان �لم�سلمون يتعاونون مع �لم�سيحيي��ن من �أجل �لوقوف �أمام 

�لمّد �لإلحادي، وتنا�سى �لطرفان خافاته��م �لدينية، وت�سارب م�سالحهم �لمادية، من 

�أجل وحدة �له��دف، و�لوقوف بوجه �لعدّو �لم�سترك. فلماذ� ل يتعاون �لم�سلمون فيما 

بينهم �لآن من �أجل ذلك، مع �أنه يجمعهم دين و�حد، و�أ�سول �أ�سيلة م�ستركة؟! ولماذ� 

كلم��ا ز�د عدوهم قوة و�سر��سة ز�دت خافاتهم فيم��ا بينهم حدة وق�سوة، و�ساعت فيهم 

لغة �لطعن و�ل�ستم، و�لكذب و�لبهتان، و�لت�سنيع و�لتهريج؟!.

خطوات الأئمة Rفي توحيد الجهود من اأجل خدمة الإ�شالم

وقد �سرب �أئمة �أهل �لبيت )�سلو�ت �هلل عليهم( �أروع �لأمثلة في ذلك، فهذ� �لإمام 

عل��ي �أمير �لموؤمني��ن )�سلو�ت �هلل عليه( حينم��ا جانب �لأولي��ن، لتثبيت حقه �لذي 

�ش للخط��ر ��سطر لمجار�ة �لأولين، 
ّ
ي��ر�ه لنف�سه ف��ي �لخافة لما ر�أى �لإ�سام، قد تعر

و�لدخول في �أمرهم، ودعمهم، حفاظاً على كيان �لإ�سام �لعام. 

ق��ال )عليه �أف�سل �ل�ساة و�ل�سام(: »فاأم�سكت يدي حتى ر�أيت ر�جعة �لنا�ش قد 

رجع��ت عن �لإ�سام يدعون �إلى محق دين محمدP، فخ�سيت �إن لم �أن�سر �لإ�سام 

و�أهله �أن �أرى ثلماً �أو هدماً تكون �لم�سيبة به علي �أعظم من فوت وليتكم، �لتي هي متاع 

�أيام قائل، ويزول منها ما كان كما يزول �ل�سر�ب، �أو كما يتق�سع �ل�سحاب. فنه�ست في 

))) �شورة النحل الآية: ))).
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 .
)1(

تلك �لأحد�ث حتى ز�ح �لباطل وزهق، و�طماأن �لدين وتنهنه«

وبق��ي بعد ذلك يمّدهم ب�سائب ر�أيه، وح�س��ن تدبيره، حتى �سارت عجلة �لإ�سام، 

وخفقت ر�يته، وعمت دعوته.

وغ���ش �لإمام �أبو جعفر محمد بن علي �لباقر )�سل��و�ت �هلل عليه( �لنظر عن موقف 

�لأمويي��ن من �أهل �لبي��ت )�سلو�ت �هلل عليه��م(، ومن �سيعتهم ومو�ليه��م، وق�سوتهم 

عليه��م. ولم يبخل بدعمهم ب�سائب ر�أيه حينم��ا ر�أى �أن في ت�سديدهم دعماً لاإ�سام، 

وذل��ك حينما �أنت�س��ل �لحاكم �لأموي من موقفه �لحرج �أمام �ل��روم في ق�سية �لدر�هم 

، لي�سد �لطريق 
)((

و�لدناني��ر، فاأر�سده ل�س��رب �لدر�هم و�لدنانير على �لطر�ز �لإ�سام��ي

على �لروم في محاولة فر�ش �سروطهم.

وجاء �لأئمة )�سلو�ت �هلل عليهم( من بعده ليوؤكدو� �أنه في �لوقت �لذي يحرم �لقتال 

مع �سلطان �لجور على حكمه، �إل �أنه ي�سرع �لجهاد لحفظ بي�سة �لإ�سام حينما يتعر�ش 

�لإ�سام للخطر. 

ففي �لحديث عن �لإمام �ل�سادق )�سلو�ت �هلل عليه(: »قال: على �لم�سلم �أن يمنع 

نف�س��ه، ويقاتل عن حك��م �هلل وحكم ر�سول��ه. و�أما �أن يقاتل �لكف��ار على حكم �لجور 

 .
)3(

و�سنتهم فا يحل له ذلك«

وفي حديث �آخر عن �لإمام �لر�سا )�سلو�ت �هلل عليه(: »قال: ير�بط ول يقاتل. و�إن 

خاف على بي�سة �لإ�سام و�لم�سلمين قاتل، فيكون قتاله لنف�سه لي�ش لل�سلطان،لأن في 

.
)((

»Pدرو�ش �لإ�سام درو�ش ذكر محمد

كما �أك��دو� )�سلو�ت �هلل عليهم( على ح�سن معا�س��رة �لآخرين وجميل مخالطتهم 

ومر�عاة حقوقهم و�لتحبب لهم، وقد تقدم منا في �آخر جو�ب �ل�سوؤ�ل �لثاني ذكر بع�ش 

�لأحاديث �لو�ردة عنهم في ذلك.

))) نهج البالغة: 547 في كتابه اإلى اأهل م�شر مع مالك الأ�شتر لما وله اإمارتها.

)2) حياة الحيوان للدميري ): 4)) في مادة )اأوز(.

)3) و�شائل ال�شيعة )): 9)� )2 باب:6 من اأبواب جهاد العدو وما ينا�شبه حديث:3، 2.

)4)  و�شائل ال�شيعة )): 9)� )2 باب:6 من اأبواب جهاد العدو وما ينا�شبه حديث:3، 2.
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مواقف ال�شيعة وعلمائهم في توحيد الجهود 

وعلى ذلك �سار �سيعتهم في معا�سرتهم ومخالطتهم مع بقية �لم�سلمين، وفي فتاو�هم 

ومو�قفهم �سّد �لكفر، من �أجل �لحفاظ على بي�سة �لإ�سام �لعظيم في تاريخه �لطويل، 

وحتى �لعهود �لقريبة.

وم��ن تلك �لمو�قف ما ح�سل منهم في �أو�ئل �لقرن �لما�سي حينما غزت �لجيو�ش 

�لبريطاني��ة �لعر�ق في حربها م��ع �لعثمانيين �لذين وقفو� من �ل�سيع��ة وعلمائهم �أق�سى 

�لمو�قف، ظلماً وع�سفاً، و�متهاناً وتجاهًا، حتى �أنهم لم يكونو� يعترفون بالفقه �ل�سيعي، 

ف��كان طلبة  �لعلوم �لدينية من �ل�سيعة ل ي�سملهم �لعفو عن �لخدمة �لع�سكرية �إل بعد 

�أن يوؤدو� �لمتحان على طبق �لفقه �لحنفي �لذي هو �لمذهب �لر�سمي للعثمانيين.

�إل �أن علماء �ل�سيعة )قد�ش �هلل �أرو�حهم �لزكية( غ�سو� �لنظر عن ذلك كله، حينما 

�أ�سب��ح �لإ�سام مه��دد�ً، فدعمو� �لعثمانيي��ن، و�أفتو� بوجوب �لجه��اد معهم، وخرجو� 

باأنف�سه��م وبمن تبعهم من �لمجاهدين لجبهات �لقتال ف��ي �ل�سعيبة و�لكوت، وبا�سرو� 

�لقت��ال باأنف�سهم، وقا�سو� ما قا�سو� م��ن �لمتاعب و�لم�سائب في مو�ق��ف مبدئية، قياماً 

بالو�جب في حفظ بي�سة �لإ�سام، و�لدفاع عنه.

كم��ا دعم علم��اء �ل�سيعة �لق�سي��ة �لفل�سطينية في مر�حلها �لمختلف��ة، من �أجل �أن 

�لق�سية �إ�سامية، و�لدفاع فيها عن �أر�ش �لإ�سام وكيانه.

وف��ي �أو�خ��ر �لقرن �لما�سي حين تعر���ش �لعر�ق لخطر �لم��ّد �ل�سيوعي �لإلحادي 

�نفتح��ت �لمرجعية �ل�سيعية � بقيادة مرجع �لطائفة �لأعلى �ل�ستاذ �لجد �ل�سيد مح�سن 

�لحكي��م} � على �ل�سنة في �لعر�ق ورحبت بهم، لتوحيد �لكلمة من �أجل �لوقوف 

في وجه �لمّد �لمذكور.

كل ذل��ك لأن �لم�سلح��ة �لإ�سامي��ة �لعلي��ا ف��وق �لخاف��ات �لمذهبي��ة. ولأن 

�ل��ازم عل��ى �لم�سلمي��ن توحي��د كلمته��م، وتنا�س��ي خافاته��م، حينم��ا يك��ون 

ِقَب��ل �لأع��د�ء. ولتك��ن ه��ذه �لمو�ق��ف وغيره��ا عب��رة  �لإ�س��ام م�ستهدف��اً م��ن 

لن��ا، ومحف��زة عل��ى تاق��ي �لم�سلمي��ن �لعمل��ي من �أج��ل �لدف��اع ع��ن �لإ�سام، 
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.
)1(

و�س��ّد �لطري��ق عل��ى �أعد�ئ��ه، �لذي��ن يترب�س��ون ب��ه �لدو�ئ��ر، ويبغون��ه �لغو�ئ��ل

الترحيب بالحوار العلمي من اأجل معرفة الحقيقة

) � كما نحبذ نحن �لتاقي �لعلمي بين طو�ئف �لم�سلمين، و�لحو�ر �لهادئ �لهادف 

بينها، بعيد�ً عن �لعناد و�لتع�سب، و�للجاجة و�لت�سنج، ليعرف كل طرف ما عند �لآخر، 

ويناق�سه مناق�سة مو�سوعية بالطرق �لعلمية، من دون �أن يفر�ش م�سلماته وموروثاته عليه.  

ويكون هّم �لكل �لو�سول للحقيقة عن طريق �لحو�ر و�لنظر في �لأدلة، فاإن ذلك..

))) وقد �شبق لنا حديث حول ال�شيغة ال�شحيحة لتعامل الم�شلمين فيما بينهم يح�شن اإثباته هنا، وقد جاء فيه: 

»ينبغي لهم..  

اأوًل: اأن يعمقوا ال�شعور في اأنف�شهم بوجوب التالحم بينهم من اأجل الحفاظ على الكيان الإ�شالمي العام وتقويته، فاإن هذا في نف�شه واجب   

�شرعي في حق الكل، نتيجة انتمائهم لالإ�شالم، واإيمانهم باأنه الدين الإلهي الحق، الذي ل يقبل اهلل تعالى من العباد غيره، وباأن اهلل تعالى 

قد اأمر بن�شره وبالجهاد من اأجله.

كما اأنه الالزم في المرحلة المعا�شرة بلحاظ خطط الأعداء، واإ�شرارهم على مقاومة الإ�شالم باإطاره العام، واإبعاده بت�شريعاته ومفاهيمه   

ع���ن واق���ع الحياة، ومحاول���ة تجريد اأبنائه منه، ومحاربة الم�شلمي���ن � ككل � اأينما كانوا وكيف كانوا، واإ�شعافه���م، وعرقلة م�شيرتهم، و�شق 

كلمتهم، واإلقاح الفتنة بينهم، وتجاهل حقوقهم والتغا�شي عنها، والت�شام عن �شماع �شوتهم... اإلى غير ذلك.

اأ�ش���ف اإل���ى ذل���ك اأن الأع���داء اأنف�شهم � على اخت���الف اأديانه���م ومذاهبهم � اإذا وقف���وا اأمام الإ�ش���الم تنا�شوا خالفاته���م واتحدوا �شده،   

فال�شتعمار البريطاني خرج من الهند ووقف في ك�شمير ل�شال�ح الهند الكافرة �شد باك�شتان الم�شلمة.

وخ���رج م���ن فل�شطين ليتحالف مع العال���م على اختالف ملله ل�شال�ح اليه���ود � الذين لم يكونوا قد برئوا م���ن دم الم�شيحQ بعد � �شد   

الم�شلمين.

والي���وم ي�ش���ّر الغرب الكاثوليك���ي والبروت�شتانتي على دع���م ال�شرب الأرثوذك�شي، �ش���ّد الم�شلمين في البو�شنة، واأم���ام اأعينهم ما قام به   

ال�شرب من الجرائم الوح�شية التي تق�شعر لهولها الأبدان، ويندى منها جبين الإن�شانية... اإلى غير ذلك من مواقفهم.

كل ذلك عداء منهم لالإ�شالم بكيانه العام، وبغ�شًا منهم للم�شلمين بغ�س النظر عن مذاهبهم ومواقعهم من الأر�س.  

وكف���ى به���ذا محفزًا للم�شلمين على اختالف مذاهبهم للتالحم والتكات���ف، واأن يذللوا العقبات في �شبيل ذلك، متنا�شين خالفاتهم التي ل   

يزيدهم التقاطع والتناحر من اأجلها اإل �شعفًا ووهنًا.

وثانياً: اأن يتعاي�شوا فيما بينهم، بمو�شوعية واحترام متبادل، فهم بعد م�شلمون، لهم حرمة الدم والمال.   

وعليهم بعد ذلك مراعاة النقاط التالية..  

) � فهم واقع كل طرف على حقيقته، باأخذ معتقداته واأفكاره من م�شادره وكتبه التي يعترف بها، ل من م�شادر الآخرين وكتبهم، والتعرف   

عل���ى �شلوكيات���ه من مخالطت���ه والتعاي�س معه، ونقد وتمحي����س ال�شورة الم�شوهة التي ر�شم���ت له، نتيجة التراكم���ات الكثيرة في الع�شور 

المتطاولة، ب�شبب التع�شب والتباعد والت�شويه المتعمد وغير المتعمد.

2 � اعتماد كل طرف في بيان وجهة نظره وال�شتدلل عليها على الطرق العلمية وبمو�شوعية كاملة، ومناق�شة وجهة نظر الآخرين على هذا   

الأ�شا�س اأي�شًا، وتجنب التنابز، والتهاتر، والتهريج، والت�شنيع، ونحو ذلك من المواقف النفعالية التي ل تخدم الق�شية المطروحة، ف�شاًل 

عن الكيان الإ�شالمي العام، وا�شتمرار الحوار بين الأطراف على هذا الأ�شا�س.

3 � ن�شر اأفكار كل طرف � في العقيدة والفقه والتربية والتاريخ وغيرها � في و�شائل الإعالم التي يمتلكها كل فريق، ليطلع الكل على ما عند   

الكل.

4 � اإعط���اء الحري���ة لكل اأحد فيما يختار من معتقدات واأفكار في الإطار الإ�شالمي العام، من دون اأن يفر�س عليه اأفكار الآخرين، اأو يجبر   

على التنازل عن اأفكاره ومعتقداته.

  نعم ل باأ�س بالحوار المو�شوعي الهادئ حول ما هو الحق الحقيق بالفوز والنجاة، والخروج عن الم�شوؤولية مع اهلل تعالى.

5 � اأن يت�شدى دعاة التقريب من كل مذهب لمن يخرج عن هذه التعاليم من اأبناء مذهبه، وينكر عليهم �شوء ت�شرفهم، حتى ي�شعروا اأنهم   

في مواجهة داخلية، ويتنبه اأهل مذهبهم اإلى خطاأ �شلوكهم، وكذب معلوماتهم، فيك�شد �شوقهم، ويخيب �شعيهم«.

المرجعية الدينية وق�شايا اأخرى �س:22 �س: 85.   
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�أوًل: هو �لذي يقت�سيه �لحتياط للدين، و��ستكمال �لب�سيرة في �أمره، �لذي هو من 

�أهم �لو�جبات �لعقلية و�ل�سرعية.

وثاني��اً: يوجب �نفتاح كل طرف على �لآخر و�أن�سه ب��ه، و�رتفاع ما بينهما من وح�سة 

وحو�ج��ز، �سببها �لتقاطع و�لتد�بر هذه �لمدة �لطويلة، وما نتج عنهما من توج�ش و�أوهام 

ن�سجتها �لدعايات �لم�سللة، و�أكدها �لأعد�ء و�لمنتفعون.

ف كل طرف عل��ى حقيقة عقيدة �لآخر وما عنده، نتيجة �لتعرف 
ُّ
وثالث��اً: يوجب تعر

على �لأدلة �لتي �عتمدها، بعيد�ً عن �لكذب و�لفتر�ء، و�لمبالغة و�لت�سويه و�لتحوير.

ور�بع��اً: يوجب ع��ذر كل طرف لاآخر ف��ي عقيدته �إذ� �أدرك من��ه �لهتمام بالأدلة 

و�لحجج، و�لمتابعة لها، و�لخروج عن عهدتها وم�سوؤوليتها، من دون عناد وتع�سب.

وخام�س��اً: قد يو�سلنا �إلى �لتف��اق في �لعقيدة، ب�سبب تمحي���ش �لأدلة وتد�ر�سها 

ومناق�ستها به��دوء وروية ومو�سوعية. و�إن لم ن�سل لذلك فليحتفظ كل بعقيدته لنف�سه، 

مع �حتر�م �لآخرين.

رف�س التالقي بين ال�شيعة وال�شنة على ح�شاب العقيدة

3 � �أما �لدع��وة للتاقي و�لتقارب بين �ل�سيعة و�ل�سنة على ح�ساب �لعقيدة، بتنازل 

�ل�سيعة عن بع�ش عقائدهم، و�ل�سنة عن بع�ش عقائدهم، مع تجاهل �لأدلة �لتي �عتمدها 

كل طرف على ما عنده و�لإعر��ش عنها، فهي دعوة غير عملية..

�أوًل: لأن ذل��ك يزي��د �لم�سلمي��ن خافاً، �إذ لي�ش م��ن �ساأن مثل ه��ذه �لدعوة �أن 

ي�ستجيب لها �ل��كل. ولو ��ستجاب لها �لبع�ش من �لطرفين تعر�ش �لم�سلمون لنق�سام 

زيادة على �نق�سامهم، حيث �سيكون لكل من �ل�سيعة و�ل�سنة فرقتان: متزمتة ومت�سامحة، 

ويكون لنا بدل �لفرقتين �أربع فرق. 

على �أن ذلك �سيجعل من �لتاقي �أو �لتقارب بين �ل�سيعة و�ل�سنة �سبحاً مخيفاً مهدد�ً 

للعقي��دة، �لتي هي �أعّز ما يملكه �لم�سل��م �لمتدين � �لذي يرجى �لخير منه لاإ�سام � 

و�لت��ي يت�سبث به��ا �أ�سّد �لت�سبث. كم��ا �سيجعل �لدعوة لهما م��ورد�ً للتوج�ش، وهدفاً 

لاته��ام، ومثار�ً لعامات �ل�ستفهام، بنحو قد يكون مب��رر�ً لمقاومة �لدعوة �لمذكورة، 



203 في رحاب العقيدة / ج   1

و�سبب��اً ل�ستي�س��اح �سرعية عرقلتها عند بع�ش �لنا�ش، وهو مم��ا يعيق عملية �لتاقي �أو 

�لتقارب، �أو يق�سي عليها.

ب��ل ق��د يحمل كل طرف يرى �أن عقيدته مهددة �إل��ى �إثباتها و�لدعوة لها ب�سورة قد 

تحم��ل طابع �لعنف و�لتط��رف و�لإ�سحار، بنحو قد يزيد في �سق��ة �لخاف، وتكون له 

 بوحدة �لم�سلمين، وت�سق كلمتهم، وتزيد 
ّ
ردود فعل معاك�سة غير محمودة �لعاقبة، ت�سر

في محنتهم.

وه��ذ� بخاف ما �سبق من �لدعوة للتقارب �لعملي بين طو�ئف �لم�سلمين و�لتعاون 

بينه��م من �أجل رفع كلمة �لإ�س��ام وخدمة �لأهد�ف �لم�ستركة، مع �حتفاظ كل منهم 

بعقيدت��ه لنف�سه �أو �لدعوة لها بالتي هي �أح�س��ن، و�لدعوة للتاقي �لعلمي و�لحو�ر من 

�أجل تمحي�ش �لأدلة و�لو�سول للحقيقة.

فاإنهما دعوي��ان وجيهتان �ساميتا �لأهد�ف، ماأمونتا �لعاقبة، ل مبرر لرف�سهما. بل من 

�س��اأن كل موؤمن غي��ور على �لإ�سام �أن يتقبلهما. ول يرف�سهم��ا �إل �لم�سبوه �لأهد�ف 

 �لتعاون معه، ومن �ل�سع��ب ��ست�ساحه. 
ّ
�لمته��م على �لإ�س��ام. ومثل هذ� قد ي�س��ر

و�لأ�سلح تجاهله و�إهماله. 

ـــُعواْ ِخاَللَُكْم يَْبُغونَُكُم  ْو�صَ
َ
ا َزاُدوُكـــْم اإِالَّ َخبَااًل والأ ق��ال �هلل تعالى: {لَـــْو َخَرُجوْا ِفيُكم مَّ

 ُهَو اْلَغِنيُّ 
َ
. و�سيغني �هلل عنهم {اإِنَّ اهلل

)1(

اِلِميـــَن} اُعوَن لَُهْم َواهللُ َعِليٌم ِبالظَّ اْلِفْتنََة َوِفيُكْم �َصـــمَّ

.
)((

اْلَحِميُد}

وثانياً: لأن �لحقائق �لدينية يجب �لعتقاد بها �سرعاً بعد تمامية �أدلتها، وقيام �لحجة 

عليه��ا. وحينئٍذ فالأم��ور �لتي يعتقدها كل ط��رف �إن لم تقم �لأدل��ة عليها بوجه كاٍف 

فالعتق��اد بها محرم، �سو�ًء كانت مما يتفق عليه �لأط��ر�ف �أم مما يختلفون فيه، �أم مما 

�سك��ت عنه بع�سه��م. و�إن قامت �لأدلة عليها بوج��ه كاٍف فالعتقاد بها و�جب. وكيف 

يمكن �لتنازل عما يجب �سرعاً من �أجل جمع �لكلمة؟!

وثالث��اً: لأن ذل��ك ظل��م للحقيقة �لتي يعتقده��ا كل طرف. بل لي���ش من �لمقبول 

))) �شورة التوبة الآية: 47.

)2) �شورة لقمان الآية:26.
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�سرع��اً ول وجد�ن��اً �لتنازل ع��ن �لحقائق �لتي يعتقد �لم�سل��م � �أي م�سلم كان � �أن �هلل 

�سبحان��ه وتعال��ى قد فر�سها و�أتم �لحج��ة عليها، وقد �سحى في �سبيله��ا �أحبته و�أولياوؤه 

وعباده �ل�سالحون، بخوعاً لأمره، وطلباً لمر�ساته، وجهد �أعد�وؤه �لظالمون و�لمفرقون في 

طم�سها وت�سييع معالمها، معاندة له، وتحريفاً لتعاليمه، حتى �فترقت �لأمة ب�سبب ذلك 

و�ختلفت فيها. 

ولي���ش في �لتنازل عنها م��ن �أجل جمع �لكلمة و�لتقريب بين طو�ئف �لأمة �إل ظلم 

�لحقيق��ة، و�ل��رّد لأمر �هلل تعالى �لذي فر�سه��ا، و�ل�ستهو�ن به، وت�سيي��ع جهود �أوليائه 

وت�سحياتهم من �أجل �لحفاظ عليها، وتحقيق �أهد�ف �أعد�ئه �لظالمين و�إنجاح م�ساعيهم 

من �أجل طم�سها وت�سييع معالمها.

ون�س��األ �هلل �سبحانه وتعال��ى �أن يوفقنا و�إياكم وجميع �لم�سلمي��ن لتحقيق �لحقائق 

�لديني��ة. و�أن ُيحك��م �ألف��ة �لم�سلمي��ن ويوح��د ُفرقته��م ويجم��ع كلمتهم، �إن��ه �أرحم 

�لر�حمين.

موقف ال�شيعة من المغالين

) � �ل�سيعة كال�سنة ي�سللون �لمغالين، بل يكفرونهم. لكن ذلك مخت�ش بما �إذ� رجع 

�لغل��و �إلى �لإخال بالتوحيد، �أو تجاوز مقام  �لنبوة � ولو بدعوى �لنبوة لمن بعد �لنبي 

محمد2� �أو �إنكار �ل�سروري �إنكار�ً يرجع لرّد ما �أنزل �هلل تعالى، وعدم �لت�سليم به.

�أم��ا ما ل يرجع لذلك فه��و ل يوجب �لكفر ول �ل�سال، كادع��اء بع�ش �لكر�مات 

لأولياء �هلل تعالى، ورفعة مقامهم عنده.

غاي��ة �لأمر �أنه لبد من �إثبات ذلك باأدل��ة كافية وحجج و�فية، ومع عدمها فابد من 

ـــَر  ـــْمَع َواْلبَ�صَ �لتوق��ف، كما قال �هلل �سبحانه وتعالى: {َواَل تَْقُف َما لَْي�َس لََك ِبِه ِعْلٌم اإِنَّ ال�صَّ

 .
)1(

ولِئَك َكاَن َعْنُه َم�ْصوؤُواًل}
ُ
َواْلُفوؤَاَد ُكلُّ اأ

.(((
لُوَن}

َ
وك� قال عزمن قائل: {�َصتُْكتَُب �َصَهاَدتُُهْم َويُ�ْصاأ

))) �سورة الإ�سراء الآية: 36.

)2) �شورة الزخرف الآية: 9).
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K �س10:  اأرج��و التك��رم منكم بالإيعاز اإلى طلب��ة العلم بالرّد 

عل��ى كتاب تحت عنوان: )حت��ى ل ننخدع( للمدعو 

)عبد اهلل المو�شلي( الذي قد مالأه �شاحبه بالنقل 

عن ال�شيعة وعلمائهم في تكفير اأهل ال�شنة، واإباحة 

اأمواله��م ودمائه��م. فاإنن��ي اأعل��م اأن��ه ل وق��ت لك��م، 

لن�ش��غالكم. ولهذا اقترحت عليكم ذل��ك القتراح، 

واإل فاأنتم الأعلم في ذلك.

والكت��اب ه��ذا طب��ع ف��ي م�ش��ر، والقائم عل��ى طبعه     

)دار �ش��المة للن�ش��ر والتوزيع(. وخ�شو�شًا اأن بع�ض 

ال�شلفية قد قاموا بن�شره والعتماد على ما فيه.

ج: نود �أن نلفت نظركم لأمور..

1 � �سب��ق �أن ذكرنا في �أو�ئ��ل �لحديث في جو�ب �ل�سوؤ�ل �لثاني �أن �لإ�سام �لذي 

يع�سم �لدماء و�لأمو�ل وتجري به �لأحكام عند �ل�سيعة �إنما يكون بال�سهادتين، و�لإقر�ر 

بفر�ئ�ش �لإ�سام �لعامة، و�إعان دعوته. 

وق��د �سبق �أن ذل��ك يجري في حّق جمي��ع �لم�سلمين من �ل�سحاب��ة وغيرهم. و�أن 

م�س��ادر �ل�سيعة وكتب فتاو�ه��م قد ت�سافقت على ذلك. وذكرن��ا بع�ش كلماتهم. وهي 

تكذب كتاب )حتى ل ننخدع( وغيره مما �أولع بالتهريج على �ل�سيعة و�تهامهم.

موقفنا من اأمثال كتاب )حتى ل ننخدع(

) � ل��م نطلع حتى �لآن على كتاب )حتى ل ننخدع(. ويبدو من حديثك �أنه ككثير 

م��ن �لكتب �لتي ت�سدر هذه �لأيام �سّد �ل�سيعة و�لت�سيع، �لتي همها �لت�سهير و�لت�سنيع 

و�لكذب و�لفتر�ء عليهم، من �أجل �إثارة �لعو�طف �سّدهم.

و�لت�سدي لرد هذه �لكتب �إن كان من �أجل �إقناع موؤلفيها ومن يقف ور�ءهم ليتر�جعو� 

ع��ن مو�قفه��م �إذ� ظهرت لهم �لحقيق��ة. فهو غير مجٍد، لأنهم ل يجهل��ون �لحقيقة، ول 
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يري��دون معرفتها ل��و جهلوها، لتنحل م�سكلتهم ببيانها وبتنبيهه��م �إلى خطئهم. بل لهم 

�أهد�ف خا�س��ة يحاولون �لو�سول �إليها بت�سميم و�إ�سر�ر، ول يريدون �لتخلي عنها. ولنا 

في ذلك تجارب �سابقة تكفينا عبرة، ن�ستفيد منها في �لتعامل مع هوؤلء و�أمثالهم.

و�إن كان من �أج��ل بقية �لم�سلمين من ذوي �لنو�يا �لح�سنة، خ�سية �أن ينخدعو� بما 

تت�سمنه هذه �لكتب فقد يتعين ذلك يوم لم تكن كتب �ل�سيعة وم�سادرهم في متناول 

غيرهم من �لم�سلمين وغيرهم. �أما �ليوم فكتب �ل�سيعة وم�سادر ثقافتهم في متناول كل 

�أحد، ل ي�ستطيع غيرهم تجاهلها، كما ل ي�ستطيع �ل�سيعة �إخفاءها و�إنكارها. 

ولي���ش من �لإن�ساف �أن ي�سّدق عليهم �أعد�وؤه��م �لم�سنعون عليهم، من دون رجوع 

لتلك �لم�سادر، و�طاع عليها.

ول�سيما في مثل هذه �لتهم �لتي يكذبها �لتعاي�ش مع �ل�سيعة، فاإن �ل�سيعة ل يعي�سون 

ف��ي مجتمعات مغلقة خا�سة بهم معزولة عن غيرهم، بل ينفتحون على بقية �لم�سلمين، 

ويتعاي�سون معهم، ويختلطون بهم في �أكثر �لباد �أو جميعها. كما ي�سهدون مو�سم �لحج 

�لعظيم �لذي يجمع �لم�سلمين من فجاج �لأر�ش �لمختلفة.

ول نري��د �أن ندعي �أنهم متميزون بالأمانة و�حتر�م دم��اء �لم�سلمين و�أمو�لهم. لكن 

على �لأقل �أنهم غير متميزين عن غيرهم بالخيانة، و��ستحال دماء �لم�سلمين و�أمو�لهم، 

و�نتهاك حرماتهم. خ�سو�ساً �لمتدينين منهم و�لملتزمين، �لذين يفتر�ش فيهم �أن يكونو� 

في �سلوكهم وتعاي�سهم مع �لآخرين مر�آة تعك�ش نظرة �ل�سيعة �لدينية لغيرهم.

و�إلى متى يبقى �ل�سيعة في قف�ش �تهام يد�فعون عن �أنف�سهم، وكاأن �لمفتر�ش �سدق 

�لته��م �لموجهة لهم ما لم يثبتو� بر�ءتهم منها، مع �أن قاعدة �لإن�ساف �لمتبعة مع جميع 

�لنا�ش �أن �لمتهم بريء ما لم تثبت عليه �لجريمة.

و�إذ� لم تنفع �لكتب و�لم�سادر �ل�سيعية � �لتي يتي�سر لكل �أحد �لو�سول �إليها ومعرفة 

�لحقيقة منها � في �لدفاع عن �لتهم �لموجهة لل�سيعة في كتاب )حتى ل ننخدع( و�أمثاله، 

ف��ا يجدي �سدور �لرّد �لذي تقترحه عل��ى �لكتاب �لمذكور، �إذ لي�ش في مقدورنا ن�سر 

�ل��رّد �لمذكور � لو تّم تاأليفه وطبعه � ب�سورة �أو�سع من �نت�سار �لكتب و�لم�سادر �ل�سيعية 

�لموجودة فعًا.
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الحملة الموجهة �شّد ال�شيعة هذه الأيام

على �أن �لم�سكلة ل تكمن في كتاب و�حد �أو كتابين، بل في حملة موجهة مدرو�سة 

ذ�ت �أبع��اد مختلفة، وهي مدعومة من قوى هائلة يعرف حجمها بماحظة توقيتها. ففي 

م�سر مثًا، قبل ما يقرب من �أربعين عاماً، بلغ �لتقارب بين �لمذ�هب �لإ�سامية غايته، 

حي��ن �أ�سدر �سيخ �لجامع �لأزهر �ل�سيخ محمود �سلت��وت فتو�ه �ل�سهيرة ب�سرعية �لتعبد 

بالمذهب �لجعفري. �أما �لآن فقد �أ�سبحت م�سر نف�سها �أحد مر�كز مقاومة �لت�سيع.

ول��م يكن ذل��ك لعتد�ء جدي��د �أوقع��ه �ل�سيع��ة بالم�سلمين في ه��ذه �لفترة، ول 

لكت�س��اف جديد لأمر في �ل�سيعة خفي على �لم�سلمين  ف��ي ع�سورهم �لطويلة، و�إنما 

ح�س��ل ذلك نتيجة لتبدل �لأو�ساع في م�س��ر، ولفاعلية �لت�سيع في �ل�ساحة �لإ�سامية 

و�لعالمي��ة. وبمعرفة �ل�سب��ب �لحقيقي لهذه �لحملة يعرف �لد�فع له��ا، و�لمنتفع منها، 

وحجم �لقوة �لتي تقف ور�ءها.

و�إذ� �أردن��ا �أن نعي��ر �هتماماً لمثل هذه �لته��م، ون�سغل �أنف�سنا بتكذيبه��ا، وبرّد هذه 

�لكت��ب ونحوها من و�سائل �لإعام �لمعادي، تبددت طاقاتنا �لمحدودة، وذهبت هدر�ً، 

و�ساعت �أوقاتنا دون جدوى، لأن لغة �لكذب و�ل�ستم ل تنتهي.

بل �لأولى �إهمالهم و�لإعر��ش عنهم وتركهم وما �ختاروه لأنف�سهم و�أحبوه من �سلوك 

م�سين يك�سف عن حقيقتهم، فكل �إناء بالذي فيه ين�سح.

َذا  ْماآُن َماء َحتَّى اإِ ول �أهمية لذلك فحبل �لكذب ق�سير، وهو {َك�َصـــَراٍب ِبِقيَعٍة يَْح�َصبُُه الظَّ

.
)1(

 ِعنَدُه َفَوفَّاُه ِح�َصابَُه َواهللُ �َصِريُع اْلِح�َصاِب}
َ
َجاءُه لَْم يَِجْدُه �َصْيئًا َوَوَجَد اهلل

ما ينبغي لل�شيعة اإزاء الحملة الموجهة �شدهم

وعلى �ل�سيعة بدل ذلك �أن ي�سبرو�، وي�سابرو�، وير�بطو�، ويتوجهو� لأنف�سهم، ويوثقو� 

عاقته��م باهلل تعال��ى، ويلجوؤو� �إليه في �أمره��م، ويح�سنو� �لتوكل علي��ه، و�لظن به. ثم 

يثبت��و� حقهم وحقيقتهم باأفعالهم و�سلوكهم، ويعرفو� �لنا�ش بو�قعهم �لمجيد، وظامتهم 

في تاريخهم �لطويل، ويعي��دو� عر�ش �أدلتهم على حقهم، ون�سر ثقافتهم �لأ�سيلة، بوجه 

))) �شورة النور الآية: 39.



في رحاب العقيدة / ج   2081

ينا�سب �لع�سر �لحا�سر، ويقيمو� بذلك �لحجة على �لنا�ش.

يَنَفُع  َما  ا  مَّ
َ
َواأ ُجَفاء  َفيَْذَهُب  بَُد  الزَّ ا  مَّ

َ
{َفاأ والبد للحقيقة أن تنترص، ك� قال تعاىل: 

 .(((
ْمثَاَل}

َ
ِرُب اهللُ االأ ْر�ِس َكَذِلَك يَ�صْ

َ
النَّا�َس َفيَْمُكُث ِف االأ

.(((
نََّك الَِّذيَن ال يُوِقنُوَن} ِبْ اإِنَّ َوْعَد اهلِل َحقٌّ َوال يَ�ْصتَِخفَّ وقال عز من قائل: {َفا�صْ

بل يف عقيدتنا أن هذه الوس�ائل يف مقاومة التش�يع ختدمه عل المد الطويل، 
وتزيد يف وضوح حجته. إذ بعد أن تنكشف احلقائق، ويتضح كذب تلك االفرتاءات، 
تتضح واقعية التش�يع وعدم وجود السلبيات فيه، وإفالس مهامجيه، حتى اضطروا 
للكذب والبهتان، والتهريج والتشنيع. ك� تتضح بذلك سوء نوايا مهامجيه، وخبث 
مقاصدهم ودوافعهم. وكفى هبذا خدمة للتش�يع، ووس�ام فخر له، وللحقيقة التي 

ال زالت حماربة مضطهدة. 
وكفى بالتجارب �لما�سية عبرًة لنا، و�ساهد�ً على ما نقول. فاإن �لت�سيع لم يزل محارباً 

ماحق��اً من يوم��ه �لأول، ولم يزل هدفاً للت�سنيع و�لتهري��ج، و�ل�ستم و�ل�سب، و�لكذب 

و�لبهت��ان، ولي�ش موقف �لأمويين و�لعبا�سيين و�لعثمانيي��ن وغيرهم من �لت�سيع باأخّف 

م��ن موقف �ل�سلفيين هذه �لأيام ومن يدفعهم منه. لكن �لت�سيع لم يزل ثابت �لقدمين 

بحقه وحقيقته، ول تزيده �لزلزل و�لأعا�سير �إل قوة و�سابة، وظهور�ً و�نت�سار�ً.

ـــَرَب  اهللُ َمثاًَل َكِلَمًة َطيِّبًَة َك�َصَجرٍة  لَْم تََر َكْيَف �صَ
َ
وقد �سدق �هلل جل �ساأنه حين يقول: {اأ

ْمثَاَل 
َ
ـــِرُب اهللُ االأ ُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن ِباإِْذِن َربَِّها َويَ�صْ

ُ
ـــَماء *  تُوؤِْتي اأ ـــُلَها ثَاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي  ال�صَّ �صْ

َ
َطيِّبٍَة اأ

ْر�ِس َمالََها ِمن 
َ

ُروَن * َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيثٍَة َك�َصـــَجَرٍة َخِبيثٍَة اْجتُثَّْت ِمن َفْوِق االأ ُهْم  يَتََذكَّ ِللنَّا�ـــسِ لََعلَّ

اِلِميَن  ـــلُّ اهللُ الظَّ ْنيَا َوِفي االآِخَرِة َويُ�صِ َقـــَراٍر* يُثَبُِّت اهللُ الَِّذيَن اآَمنُـــوْا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحيَاِة الدُّ

 .
)3(

َويَْفَعُل اهللُ َما يَ�َصاء}

و�لحمد هلل على ح�سن بائه وجميل �سنعه. وكفى به ولياً ووكيًا ونا�سر�ً وكفيًا.

))) �شورة الرعد الآية: 7).

)2) �شورة الروم الآية: 60.

)3) �شورة اإبراهيم الآية:24 � 27.
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واقع ال�شلفية واأهدافهم

3 � �أم��ا �ل�سلفي��ة �لذين يبدو تبنيهم للحملة �سد �ل�سيعة في هذه �لأيام، فاإنا نعلم �أن 

هذ� لي�ش �أول موقف لهم من �ل�سيعة و�لت�سيع بل من �لإ�سام و�لم�سلمين.

فقب��ل قرني��ن �أو �أكثر، حين دّب �لوهن في �لم�سلمي��ن، و�سعفت دولهم، وتوجهت 

�أطماع �لغرب �لكافر لبادهم، وبد�أ يخطط لانق�سا�ش عليها و�لق�ساء على تلك �لدول، 

�نبع��ث �ل�سلفيون بمفاهيمهم �لمنحرفة في تف�سي��ر �لتوحيد و�ل�سرك، وما ي�ستتبعها من 

�ل�حكم على عامة �لم�سلمين بالكف��ر، و��ستحال دمائهم و�أمو�لهم، و�سقوط حرمتهم، 

وبعن��ف قا�ش وعنجهي��ة متطرفة، ليعيثو� في ب��اد �لإ�سام وي�سعف��و� دولها، خ�سو�ساً 

�لدول��ة �لعثمانية �لتي كانت �أهّم تلك �ل��دول و�أقو�ها، بما تمتلك من قد�سية عند كثير 

م��ن �لم�سلمي��ن، ب�سبب �لخافة �لتي كانت عنو�ن حكمها، فق��د لقيت من �ل�سلفيين 

�لأمرين. 

وق��د عاثو� ف�ساد�ً في هجوماتهم �لمتك��ررة على حرم �هلل تعالى، وعلى �لحجاج قتًا 

ونهباً، و��ستهانة بمقد�سات �لم�سلمين، حتى �نقطع �لحج في بع�ش �ل�سنين.

كم��ا �أولعو� بالتهجم عل��ى �لت�سيع و�لعتد�ء عل��ى مقد�ساته. وك��م هاجمو� مدينة 

كرباء �لمقد�سة رمز �ل�سهادة و�لت�سحية في �سبيل �لدين، ومهر�ق �لدماء �لزكية لأهل 

بي��ت �لنبوة )�سلو�ت �هلل عليهم �أجمعين(. وقد �أغرق��و� في بع�ش تلك �لهجومات في 

 Pنته��اك �لحرمات، حيث قتلو� كثي��ر�ً ممن كان في كرباء، وهدمو� قبر �سبط �لنبي�

�سي��د �ل�سهد�ء �لإمام �لح�سين )�سلو�ت �هلل علي��ه(، ونهبو� ما في �لرو�سة �لمطهرة من 

�لنفائ�ش.

وهاجمو� �أي�ساً �لنجف �لأ�سرف مرقد �لإمام علي �أمير �لموؤمنين )عليه �أف�سل �ل�ساة 

و�ل�س��ام( مر�ت عديدة، �إل �أنهم عجزو� عن �قتح��ام �سورها، بعد �أن قاد �لعلماء حملة 

�لدفاع عنها.

و��ستد ف�سادهم في باد �لإ�سام حتى تّم للغرب ما �أر�دو�، و�نتهت �لدولة �لعثمانية 

وخافته��ا، و�قت�سمو� ممتلكاته��ا، ووقع �ل�س��رق �لإ�سامي في قب�سته��م بعد �لحرب 
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�لعالمية �لأولى. ثم تبع ذلك ��ستياء �ل�سلفيين على �لحرمين، و�عتدو� على مقد�سات 

�لم�سلمي��ن وقبور �لأئمةR و�ل�سالحين، و�سعو� في طم�ش �آثار �لنبيPو�أهل  بيته

R. وبعد ذلك كله �سكنت فورة �ل�سلفيين، وخمد �سوتهم مدة طويلة، لعدم �لحاجة 

لهم.

حت��ى �إذ� ب��د�أت �ل�سحوة �لدينية تظه��ر في �لم�سلمين، وته��ددت م�سال�ح �لغرب 

�لكافر في �ل�سرق �لإ�سامي، بعث �ل�سلفيون من جديد � بعنفهم، و�أبو�قهم، ومفاهيمهم 

�لمنحرفة، وما يملكونه من قوى مادية هائلة � لي�سقو� كلمة �لم�سلمين، ويفتتو� وحدتهم، 

ويزرع��و� �لعد�ء و�ل�سحناء بينهم، ليك��ون باأ�سهم بينهم، وين�سغلو� باأنف�سهم عن عدوهم، 

وعما ير�د بهم.

وق��د ج��اوؤو� �لآن للم�سلمين � ب�س��ورة �لنا�س��ح �ل�سفيق � ليحذروهم م��ن �ل�سيعة 

ويعرفوه��م �أنهم يكفرونه��م، وي�ستحلون دماءه��م و�أمو�لهم، ليحذره��م �لم�سلمون، ول 

ينخدع��و� بهم، حباً من �ل�سلفيين بالم�سلمي��ن، و�سفقة عليهم. مغفلين مفاهيم �ل�سلفية 

�لمنحرف��ة �لقا�سية بتكفي��ر �لم�سلمين، ون�سب��ة �ل�سرك لهم، و�إ�سق��اط حرمتهم، وهدر 

دمائه��م و�أمو�لهم، ومتنا�سين ما فعلوه بالم�سلمين ومقد�ساتهم مما �أ�سرنا �إلى بع�سه �آنفاً. 

وقد �سدق �لمثل �لقائل: رمتني بد�ئها و�ن�سلت. 

و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون. و�لحمد هلل على كل حال، وهو خير �لحاكمين.

K وف��ي النهاي��ة اأرجو م�ش��امحتي عل��ى الإطالة، وقل��ة الأدب معكم. 

واأرج��و م��ن اهلل توفيقكم � واأن تخدموا الم�ش��لمين � لما 

يحبه وير�شى. واأرجو التكرم بالدعاء لي.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.  

3 / )) / 999) م
)عي�شى ربيح اأمين( 

الأردن � عمان
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� تعقيب��اً عل��ى ما ذكرت نرج��و �أن نكون قد وفقن��ا في هذ� �لحدي��ث �لطويل لبيان 

�لحقائق �لتي حام �لحو�ر حولها. كما نرجو �أن نوفق جميعاً في �سامة نو�يانا، و�أن يكون 

همنا �لو�سول للحقيقة و��ستي�ساحها، و�إز�لة ما عليها من غبار و�سبابية، كونتها �لخافات 

، لت�سييع �لحقيقة.
ّ
و�لتر�كمات، �لتي ��ستغلتها قوى �ل�سر

ن�شيحة هامة لمن يريد البحث عن الحقيقة

ون��ود في ختام هذ� �لحديث �أن نوؤكد على �أن �لحقائق �لدينية لم يفر�سها �هلل تعالى 

على عباده، ويجعلها معيار�ً لثو�به وعقابه، �إل بعد �أن �أقام عليها �لدليل �لكافي و�لحجة 

. ولي�ش �سياعها على من 
)1(

�لو��سح��ة {ِليَْهِلَك َمْن َهَلَك َعـــن بَيِّنٍَة َويَْحيَى َمْن َحيَّ َعن بَيِّنٍَة}

�ساع��ت علي��ه من ذوي �لإدر�ك �لكام��ل �إل لتق�سير منه في �لبح��ث عنها، و�لو�سول 

�إليها، �إما ��ستهو�ناً بها وت�سامحاً في �أمرها، و�إما تقليد�ً لاآباء و�لأجد�د، �أو تع�سباً لاأهو�ء 

و�لتر�كمات، حيث يثير كل من �لأمرين غبار�ً على �لحقيقة، ويحيطها ب�سبابية تمنع من 

م�سد�قية �لروؤية، وتفتح �أبو�ب �لنقا�ش و�لجدل غير �لمنطقيين، بالوجه �لذي ل ير�ساه 

�لإن�س��ان  بطبع��ه � وبما �أودعه �هلل تعال��ى فيه من قوة مدركة � في غي��ر مو�رد �لتع�سب 

و�لتقليد. 

وكل ذل��ك ل يجدي مع �هلل عزوجل، ول يكون عذر�ً بين يديه، بعد �أن �أقام �لدليل 

�لكافي و�لحجة �لو��سحة على �لحقيقة �لتي فر�سها على عباده، و�ألزمهم بها.

فاب��د للعاقل �لر�سيد �أن يحتاط لنف�سه �لتي هي �أح��ب �لأنف�ش �إليه، و�أعزها عليه، 

ويتحف��ظ عليها من �لهلكة �لد�ئم��ة، و�لخلود في �لعذ�ب، باأن ل ينظر لاأدلة في ق�سايا 

�لدي��ن بمنظار �لعاطفة و�لتقليد، ب��ل بمنظار �لعقل و�لوجد�ن �ل��ذي �أودعه �هلل تعالى 

في��ه، و�حتج به عليه، ويجهد جهده في �لو�سول للحقيقة �لتي فر�سها �هلل �سبحانه كيف 

كان��ت و�أنى كانت، ت�سليماً لأمر �هلل عزوجل، وبخوع��اً لحكمه، ليكون على ب�سيرة من 

�أم��ره وعذر عند ربه، ملتجئاً �إل��ى �هلل جل �ساأنه في �أن ي�سدده في م�سيرته، ويع�سمه من 

�ل�س��ال، ويهديه �إلى �ل�س��ر�ط �لم�ستقيم، فاإن بيده �أ�سب��اب �لتوفيق و�لخذلن، قال 

))) �شورة الأنفال الآية: 42.
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. وهو جل �ساأنه ل 
)1(

ْجَمِعيَن}
َ
ِبيِل َوِمْنَها َجاآِئٌر َولَْو �َصاء لََهَداُكْم اأ ـــُد ال�صَّ تعالى: {َوَعَلى اهلِل َق�صْ

يبخ��ل بالتوفيق على من �أخل�ش له و�لتجاأ �إليه، وبذل و�سعه في �سبيل مر�ساته. قال عز 

.
)((

ِنيَن}  لََمَع اْلُمْح�صِ
َ
من قائل: {َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينَا لَنَْهِديَنَُّهْم �ُصبَُلنَا َواإِنَّ اهلل

ون�س��األ �هلل �سبحان��ه وتعالى برحمته ولطف��ه �أن يجعلنا و�إياكم مم��ن �أجاب دعوته، 

وجاهد في �سبيل��ه، و�أن يفي�ش علينا جميعاً من �أ�سباب �لتوفيق و�لت�سديد ما ن�ست�سيء 

معه بنوره وهد�ه، ون�سلك به �لطريق �لو��سح �لذي �سرعه، ون�سل به للدين �ل�حق �لذي 

ر�سيه. �إنه �أرحم �لر�حمين، وولي �لموؤمنين، وهو ح�سبنا ونعم �لوكيل، نعم �لمولى ونعم 

�لن�سير. وما توفيقي �إل باهلل عليه توكلت و�إليه �أنيب. 

و�آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رب �لعالمين.

مالحظة: اأرجو التكرم بالإجابة المف�شلة والموثقة بالمراجع. و�شكرًا.

حاولن��ا جهد �إمكانن��ا �أن نحقق رغبتك ونلبي طلبتك، و�إن كلفن��ا ذلك وقتاً طويًا، 

وجه��د�ً كبي��ر�ً، غير �سائع �إن �ساء �هلل تعالى. و�إن كنا عل��ى يقين باأننا لم ن�ستوف �لو�قع 

كله، �إل �أن �لمي�سور ل ي�سقط بالمع�سور. و�سكر�ً لك على فتح هذ� �لحو�ر، �لذي نرجو 

�أن يكون مثمر�ً، بتوفيق �هلل �سبحانه وح�سن رعايته.

و�ل�سام عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

))) �شورة النحل الآية: 9.

)2) �شورة العنكبوت الآية: 69.
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ال�����م�����������ش�����ادر وال�����م�����راج�����ع  þ

ال����������م����������ح����������ت����������وي����������ات  þ
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الم�شادر والمراجع

1�  �لقر�آن �لكريم.

�أبجد �لعلوم: �سديق بن ح�سن �لقنوجي )ت1307ه�(، ن�سر د�ر �لكتاب �لعلمية   �(

� بيروت 1978م تحقيق: عبد�لجبار زكار.

3 �  �بن تيمي��ة. حياته. عقائده: �سائب عبد �لحميد، �لطبع��ة �لثانية 17)1ه�، ن�سر 

مركز �لغدير للدر��سات �لإ�سامية.  

�لأحادي��ث �لمختارة:�أبوعب��د �هلل محمد ب��ن عبد �لو�حد �لحنبل��ي �لمقد�سي   � (

)ت3))ه���(، �لطبع��ة �لأولى 10)1ه���، ن�سر مكتب��ة �لنه�س��ة �لحديثة � مكة 

�لمكرمة، تحقيق: عبد �لملك بن عبد �هلل بن دهي�ش.   

�أح��و�ل �لرجال: �أبو �إ�سحاق �إبر�هيم بن يعقوب �لجوزجاني )ت9))ه�(، �لطبعة   � (

�لأولى )0)1ه�، ن�سر موؤ�س�سة �لر�سالة � بيروت، تحقيق: �سبحي �ل�سامر�ئي.  

�أخب��ار �لدول و�آث��ار �لأول: �أبي �لعبا�ش �أحمد بن يو�سف ب��ن �أحمد �لدم�سقي   � (

�لقرماني، طبعة بغد�د )8)1ه�.

�أ�سب��اب ن��زول �لآيات: �لو�حدي )ت8))ه���(، طبعة 1388ه��� ، ن�سر موؤ�س�سة   � 7

�لحلبي و�سركاوؤه � �لقاهرة. 

�أ�سباب ورود �لحديث: جال �لدين �ل�سيوطي )ت911ه�(، �لطبعة �لأولى، ن�سر   � 8

د�ر �لمكتبة �لعلمية � بيروت )0)1ه�، تحقيق: يحيى �إ�سماعيل �أحمد.

�ل�ستيعاب ف��ي معرفة �لأ�سحاب: �ب��ن عبد�لبر �لنم��ري )ت3))ه�(، مطبعة   �9

م�سطفى محمد 8)13ه�، بهام�ش �لإ�سابة.    

�أ�سد �لغابة: عز �لدين بن �لأثير )ت30)ه�(، �لمطبعة �لإ�سامية � طهر�ن.  �10

�لإ�سابة في تمييز �ل�سحاب��ة: �بن حجر �لع�سقاني )ت))8ه�(، �لطبعة �لأولى   �11



في رحاب العقيدة / ج   2161

)1)1ه�، ن�سر د�ر �لجيل � بيروت، تحقيق: علي محمد �لبجاوي. 

�إظهار �لحق: رحمة �هلل �لهندي، طبعة )131ه�، �لمطبعة �لعلمية.   �1(

�لعتقاد�ت: �ل�سيخ �ل�سدوق )ت13)ه�(، تحقيق ع�سام عبد�ل�سيد.   �13

�أعام �لن�ساء: عمر ر�سا كحالة، �لطبعة �لثانية 9)19م، مطبعة �لمكتبة �لها�سمية   �1(

� دم�سق. 

�لإمامة و�ل�سيا�سة: �بن قتيبة )ت)7)ه�(، �لطبعة �لثانية، مطبعة م�سطفى �لبابي   �1(

�لحلبي و�أولده � م�سر.

�أمال��ي �ل�سي��خ �لمفيد: �ل�سي��خ �لمفيد )ت13)ه���(، �لطبعة �لثالث��ة � �لنجف   �1(

�ل�سرف .  

�أن�س��اب �لأ�س��ر�ف: �أحمد بن يحيى ب��ن جابر �لباذري، طبع��ة 1938، مطبعة   �17

فل�سطين.  

�أو�ئل �لمقالت: �ل�سيخ �لمفيد )ت 13)ه�(، �لطبعة �لثانية )1)1ه�، مطبعة د�ر   �18

�لمفيد � بيروت.

�لإيم��ان لبن من��ده: محمد بن �إ�سحاق بن يحيى بن من��ده، )ت)39ه�(، ن�سر   �19

موؤ�س�س��ة �لر�سالة، بيروت )0)1ه�، �لطبعة �لثانية، تحقيق: د.علي بن محمد بن 

نا�سر �لفقيهي.

بحار �لأنو�ر: �لمولى محمد باقر �لمجل�سي )ت1111ه�(، طهر�ن � �إير�ن.  �(0

�لبد�ي��ة و�لنهاية: �بن كثير )ت)77ه�(، �لطبعة �لأولى )193م، مطبعة �ل�سعادة   �(1

� م�سر. 

باغ��ات �لن�ساء: �لإمام �أب��ي �لف�سل �أحمد بن �أبي طاه��ر طيفور )ت80)ه�(،   �((

طبعة )197م، د�ر �لنه�سة �لحديثة � بيروت.

�لبي��ان و�لتعريف: �إبر�هيم بن محمد �لح�سيني، )ت0)11ه�(، ن�سر د�ر �لكتاب   �(3

�لعربي � بيروت 01)1ه�، تحقيق: �سيف �لدين �لكاتب.

تاري��خ �أبي �لف��د�ء )�لمخت�سر في �أخب��ار �لب�سر(: �أب��و �لفد�ء�إ�سماعيل بن علي   �((
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�لدويني، طبعة ))13ه�، �لمطبعة �لح�سينية �  م�سر.

تاري��خ بغد�د: �أحمد بن علي �لخطيب �لبغ��د�دي )ت3))ه�(، ن�سر د�ر �لكتب   �((

�لعلمية � بيروت.

تاري��خ �لخلفاء: ج��ال �لدي��ن �ل�سيوطي)ت911ه�(، �لطبع��ة �لثانية 9)19م،   �((

مطبعة �ل�سعادة � بم�سر. تحقيق: محمد محي �لدين عبد�لحميد.

تاريخ �لخمي�ش: ح�سين بن محمد �لديار بكري، طبعة 83)1ه�، �لمطبعة �لوهبية   �(7

� م�سر.

تاريخ دم�سق: �بن ع�ساكر. ير�جع �لقر�ش �لليزري. �لإ�سد�ر �لأول )1998م(.   �(8

تاري��خ �لطبري )تاري��خ �لأمم و�لملوك(: محمد بن جري��ر �لطبري )ت310ه�(،   �(9

�لطبعة �لأولى 07)1ه� ، ن�سر د�ر �لكتب �لعلمية � بيروت. 

�لتاري��خ �لكبير: محم��د بن �إ�سماعيل �لبخ��اري )ت)))ه�(، ن�س��ر د�ر �لفكر،   �30

تحقيق: �ل�سيد ها�سم �لندوي.

تاري��خ �لمدينة �لمن��ورة: عمر بن �سب��ه )ت)))ه�(، طبع قد�ش � ق��م، ن�سر د�ر   �31

�لفكر، تحقيق: فهيم محمد �سلتوت.

تاريخ �ليعقوبي: �أحمد بن �أبي يعقوب طبعة بيروت، ن�سر د�ر �سادر.  �3(

�لتبي��ان في تف�سي��ر �لقر�آن: �أبو جعفر محمد بن �لح�س��ن �لطو�سي )ت0))ه�(،   �33

طبعة �سن��ة 09)1ه�، مكتب �لإع��ام �لإ�سامي � قم، تحقي��ق: �أحمد حبيب 

ق�سير �لعاملي.

تحف��ة �لأحوذي ب�سرح جام��ع �لترمذي: محمد بن عبد�لرحم��ن �لمباركفوري   �3(

)ت3)13ه�(، ن�سر د�ر �لكتب �لعلمية � بيروت.

�لتحقيق في نفي �لتحريف عن �لقر�آن �ل�سريف: �ل�سيد علي �لح�سيني �لمياني،   �3(

�لطبعة �لأولى 10)1ه�، مطبعة �أمير � قم، ن�سر د�ر �لقر�آن �لكريم � قم. 

تذكرة �لحفاظ: �أبو عبد�هلل محمد بن �أحمد �لذهبي )ت8)7ه�(، طبعة )137ه�،   �3(

ن�سر د�ر �لكتب �لعلمية � بيروت،  تحقيق: عبد�لرحمن بن يحيى.
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تغلي��ق �لتعليق: �أحمد ب��ن علي بن محم��د �لع�سقاني )ت))8ه���(، �لطبعة   �37

�لأولى، ن�سر �لمكتب �لإ�سامي � د�ر عمار � بيروت، عمان � �لأردن ))0)1ه�(، 

تحقيق: �سعيد عبد�لرحمن مو�سى �لقزقي.

تف�سير �أبي �ل�سعود: قا�سي �لق�ساة محمد بن محمد �لعمادي )ت1)9ه�(، ن�سر   �38

د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربي � بيروت.

تف�سير �لقر�آن �لعظي��م: �أبو �لفد�ء �إ�سماعيل بن عمر بن كثير )ت)77ه�(، طبعة   �39

01)1ه�، ن�سر د�ر �لفكر � بيروت.

0)�  تف�سي��ر �لطبري )جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لق��ر�ن(: �أبو جعفرمحمد بن جرير 

�لطبري )ت310ه�(، طبعة )0)1ه�، ن�سر د�ر �لفكر � بيروت.

تف�سي��ر �لقرطبي )�لجامع لأحكام �لقر�آن(: �أبو عبد�هلل محمد بن �أحمد �لقرطبي   �(1

)ت71)ه�(، �لطبعة �لثانية )137ه�، ن�سر د�ر �ل�سعب � �لقاهرة، بتحقيق: �أحمد 

عبد�لعليم �لبردوني.

�لتف�سي��ر �لكبي��ر: فخر �لدي��ن �لر�زي )ت)0)ه���(، �لطبعة �لأول��ى 7)13ه�،   �((

�لمطبعة �لبهية �لم�سرية.

تلخي�ش �لحبير: �أبو �لف�سل �أحمد بن علي بن حجر �لع�سقاني )ت))8ه�(، ن�سر   �(3

�لمدينة �لمنورة ))138ه�(، تحقيق: �ل�سيد عبد�هلل ها�سم �ليماني �لمدني.

�لتمهي��د: �لباقان��ي، طبعة �لقاه��رة، مطبعة لجن��ة �لتاأليف و�لترجم��ة و�لن�سر،   �((

تحقيق: محمود محمد �لخ�سيري ومحمد عبد�لهادي �أبو ريدة. 

�لتمهيد لما في �لموطاأ من �لمعاني و�لأ�سانيد: �بن عبد �لبر �لنمري )ت3))ه�(،   �((

طبعة 1387ه���، ن�سر وز�رة عموم �لأوقاف و�ل�س��وؤون �لدينية � �لمغرب، تحقيق 

م�سطفى بن �أحمد �لعلوي ومحمد عبد �لكبير �لبكري.  

تهذي��ب �لتهذيب: �بن حجر �لع�سقاني )ت))8ه���(، �لطبعة �لأولى، ن�سر د�ر   �((

�لفكر � بيروت.

تهذيب �لكمال: �أبو �لحجاج �لمزي )ت))7ه�(، �لطبعة �لأولى 00)1ه�، ن�سر   �(7

موؤ�س�سة �لر�سالة � بيروت، تحقيق: ب�سار عو�د معروف. 
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�لتو�بي��ن: �أبو محمد عبد�هلل بن �أحمد بن قد�م��ة �لمقد�سي )ت0))ه�(، طبعة   �(8

03)1ه�، ن�سر د�ر �لكتب �لعلمية � بيروت، تحقيق: عبد�لقادر �لأرناوؤوط.

9)�  �لتوحي��د: �ل�سيخ �ل�سدوق )ت381ه�( طبعة 1387ه� ن�سر جماعة �لمدر�سين، 

قم، تحقيق �ل�سيد ها�سم �لح�سيني �لطهر�ني.

�لثقات: �أبو حاتم محمد بن حبان �لتميمي �لب�ستي )ت))3ه�(، �لطبعة �لأولى   �(0

)139ه�، ن�سر د�ر �لفكر، تحقيق: �ل�سيد �سرف �لدين �أحمد. 

�لجامع لأخاق �لر�وي و�آد�ب �ل�سامع: �أبو بكر �أحمد بن علي �لخطيب �لبغد�دي   �(1

)ت3))ه�(، طبعة 03)1ه�، ن�سر مكتبة �لمعارف � �لريا�ش، تحقيق: د.محمود 

�لطحان.

�لجامع: معم��ر بن ر��سد �لأزدي )ت1)1ه�(، �لطبعة �لثانية 03)1ه�، �لمكتب   �((

�لإ�سامي � بيروت، تحقيق: حبيب �لأعظمي) من�سور كملحق بكتاب �لم�سنف 

لل�سنعاني(.

جزء �أبي طاهر: �أبو �لح�سن علي بن عمر �لد�رقطني )ت7)3ه�(، �لطبعة �لأولى   �(3

)0)1ه�، ن�س��ر د�ر �لخلفاء للكتاب �لإ�سامي � �لكويت، تحقيق: حمدي عبد 

�لمجيد �ل�سلفي .  

�لجو�ه��ر �لح�سن ف��ي تف�سير �لقر�آن )تف�سير �لثعالب��ي(: عبد�لرحمن بن محمد   �((

�لثعالبي، ن�سر موؤ�س�سة �لأعلمي للمطبوعات � بيروت. 

�لجو�هر �لم�سية في طبقات �لحنفية )طبقات �لحنفية(: �أبو محمد عبد�لقادر بن   �((

�أبي �لوفاء محمد بن �أبي �لوفاء �لقر�سي )ت)77ه�(، ن�سر مير محمد كتب خانه 

� كر�ت�سي.

حلية �لأولياء وطبقات �لأ�سفياء: �أبو نعيم �أحمد بن عبد�هلل �لأ�سبهاني )ت30)   �((

ه�(، �لطبعة �لر�بعة )0)1 ه�، ن�سر د�ر �لكتاب �لعربي � بيروت.

حي��اة �لحيو�ن: كمال �لدين محمد ب��ن مو�سى �لدميري )ت808ه�(، طبعة د�ر   �(7

�لتحرير. 
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�لخ�سائ�ش �لكبرى:جال �لدين �ل�سيوطي، طبعة 1319ه�، مطبعة مجل�ش د�ئرة   �(8

�لمعارف �لنظامية � حيدر �آباد.

�ل��در �لمنثور في �لتف�سير بالماأثور:جال �لدين �ل�سيوطي، �لمطبعة �لإ�سامية �   �(9

طهر�ن.

دلئل �ل�سدق: �لحجة محمد ح�سن �لمظفر، طبعة )139ه�، من�سور�ت مكتب   �(0

ب�سيرتي � قم. 

�لديباج �لمذهب في معرفة �أعيان علماء �لمذهب: �إبر�هيم بن علي بن محمد بن    � (1

فرحون �ليعمري �لمالكي، ن�سر د�ر �لكتب �لعلمية - بيروت.

))�  �لذريعة �إلى ت�سانيف �ل�سيعة: �أغا بزرك �لطهر�ني ، طبعة ))13ه�، مطبعة �لغري 

� �لنجف  �لأ�سرف.

ربي��ع �لأبر�ر ون�سو�ش �لأخبار: محمود بن عم��ر �لزمخ�سري، طبع مطبعة �لعاني   � (3

)197م � بغد�د. تحقيق: د. �سليم �لنعيمي.

روح �لمعان��ي: �سهاب �لدين �لألو�سي )ت70)1ه���(، �إد�رة �لطباعة �لمنيرية �   �((

م�سر. 

�لريا�ش �لن�سرة في مناقب �لع�سرة: �أبو جعفر �أحمد بن عبد�هلل �لطبري)ت)9)ه�(،   �((

�لطبع��ة �لأول��ى )199م، ن�سرد�ر �لغ��رب �لإ�سامي � بي��روت، تحقيق:عي�سى 

عبد�هلل محمد مانع �لحميري.

ز�د �لم�سي��ر في علم �لتف�سير:�ب��ن �لجوزي )ت97)ه���(، �لمكتب �لإ�سامي   �((

للطباعة و�لن�سر.

�لزه��د: هناد ب��ن �ل�سري �لكوفي )ت3))ه���(، �لطبعة �لأول��ى )0)1ه�، ن�سر   �(7

د�ر �لخلف��اء للكتاب �لإ�سام��ي � �لكويت، تحقيق: عب��د �لرحمن عبد�لجبار 

�لفريو�ئي.

�ل�سر�ج �لمنير في �لتف�سير: �لخطيب �ل�سربيني، طبعة  99)1ه�، مطبعة بولق �   �(8

م�سر.
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�ل�سن��ة: �أبو بك��ر �أحمد بن عمرو بن �أبي عا�سم �ل�سح��اك ) ت87)ه�(، �لطبعة   �(9

�لأولى 00)1ه�، ن�سر �لمكتب �لإ�سامي � بيروت، تحقيق: محمد نا�سر �لدين 

�لألباني.

�ل�سنة: عب��د�هلل بن �أحمد بن حنبل )ت90)ه�(، �لطبع��ة �لأولى، ن�سر د�ر �بن   �70

�لقيم �لدمام، تحقيق: د. محمد �سعيد �سالم �لقحطاني.

�سنن �أبي د�ود: �أبو د�ود �سليمان بن �لأ�سعث �ل�سج�ستاني ) ت)7)ه�(، ن�سر د�ر   �71

�لفكر، تحقيق: محمد محي �لدين عبد �لحميد.

�سنن �بن ماجة: �أبو عبد�هلل محمد بن يزيد �لقزويني )ت)7)ه�(، ن�سر د�ر �لفكر   �7(

� بيروت، تحقيق: محمد فوؤ�د عبد�لباقي. 

�سن��ن �لترم��ذي )�لجامع �ل�سحي��ح(: �أبو عي�س��ى محمد بن عي�س��ى �لترمذي   �73

)ت79)ه�(، ن�سر د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربي � بيروت، تحقيق: �أحمد محمد �ساكر 

و�آخرون. 

�سنن �لد�رمي: �أبو محمد عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لد�رمي )ت)))ه�(، �لطبعة   �7(

�لأول��ى 07)1ه�، ن�سر د�ر �لكتاب �لعرب��ي � بيروت، تحقيق: فو�ز �أحمد زمرلي 

وخالد �ل�سبع �لمعلمي.

�ل�سنن �لكبرى: �أبو بكر �أحمد بن �لح�سين �لبيهقي )ت8))ه�(، طبعة )1)1ه�،   �7(

ن�سر مكتبة د�ر �لباز � مكة �لمكرمة، تحقيق: محمد عبد�لقادر عطا. 

�ل�سنن �لكبرى: �أبو عبد�لرحمن �أحمد بن �سعيب �لن�سائي )ت303ه�(، �لطبعة   �7(

�لأولى 11)1ه�، ن�سر د�ر �لكتب �لعلمية � بيروت، تحقيق: د.عبد�لغفار �سليمان 

�لبند�ري، �سيدك�سروي ح�سن. 

�ل�سنن �لو�ردة في �لفتن وغو�ئلها و�ل�ساعة و�أ�سر�طها: �أبو عمرو  عثمان بن �سعيد   �77

�لمقريء �لد�ني )ت)))ه�(، �لطبعة �لأولى )1)1ه�، ن�سر �لعا�سمة � �لريا�ش، 

تحقيق: �سياء �هلل بن محمد �إدري�ش �لمباركفوري. 

�سنن �سعيد بن من�سور: �سعيد بن من�سور )ت77)ه�(، �لطبعة �لأولى )1)1ه�،   �78
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ن�س��ر د�ر �لع�سيم��ي � �لريا�ش، تحقي��ق: د. �سعد بن عبد�هلل ب��ن عبد�لعزيز �آل 

حميد. 

�سير �أع��ام �لنباء: �أبو عبد�هلل محمد بن �أحم��د �لذهبي )ت8)7ه�(، �لطبعة   �79

�لتا�سع��ة 13)1ه�، ن�سر موؤ�س�س��ة �لر�سالة � بيروت، تحقي��ق: �سعيب �لأرناوؤوط 

ومحمد نعيم �لعرق�سو�سي.

�ل�سي��رة �لحلبية )�إن�سان �لعيون في �سيرة �لأمين �لماأمون(: علي بن برهان �لدين   �80

�لحلبي )ت))10ه�(، طبعة ))19م، مطبعة �ل�ستقامة �� �لقاهرة. 

�ل�سي��رة �لنبوية: عبد�لملك بن ه�س��ام �لحميري )ت13)ه���(، �لطبعة �لأولى   �81

11)1ه�، ن�سر د�ر �لجيل � بيروت، تحقيق: طه عبد�لروؤوف �سعد. 

�سر�يع �لإ�سام في م�سائل �لحال و�لحر�م: �لمحقق �لحلي )ت)7)ه�(، طبعة    �8(

99)1ه�، مطبعة �لآد�ب � �لنجف، تحقيق: عبد�لح�سين محمد علي.

�سرح �سنن �بن ماجة: جال �لدين �ل�سيوطي وعبد�لغني وفخر �لح�سن �لدهلوي،   �83

ن�سر قديمي كتب خانة � كر�ت�سي.

�سرح معاني �لآثار: �أبو جعفر �أحمد بن محمد بن �سامة �لطحاوي )ت1)3ه�(،   �8(

�لطبع��ة �لأولى، ن�سر د�ر �لكتب �لعلمية � بي��روت، )1399ه�(، تحقيق: محمد 

زهري �لنجار.

)8 � �سرح �لمقا�سد: م�سعود بن عمر بن عبد �هلل، �ل�سهير ب�سعد �لدين �لتفتاز�ني )ت 

793 ه�( ، تحقيق وتعليق �لدكتور عبد �لرحمن عميرة، �لطبعة �لأولى 09)1ه� 

/1989م ، من�سور�ت �ل�سريف �لر�سي.

�سرح نهج �لباغة: �بن �أبي �لحديد )ت)))ه�(، ن�سر د�ر �إحياء �لكتاب �لعربي،   � 8(

تحقيق: محمد �أبي �لف�سل �إبر�هيم.

�سو�ه��د �لتنزيل لقو�عد �لتف�سيل: �لحاكم �لح�سكاني من �أعام �لقرن �لخام�ش   � 87

�لهج��ري، �لطبعة �لأول��ى )197م، من�سور�ت موؤ�س�س��ة �لأعلمي  للمطبوعات � 

بيروت. 
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�سحي��ح �بن حب��ان بترتيب �ب��ن بلب��ان: �أبو حاتم محم��د بن حب��ان �لتميمي   � 88

)ت))3ه���(، �لطبعة �لثاني��ة ن�سر موؤ�س�س��ة �لر�سالة � بي��روت، تحقيق: �سعيب 

�لأرناوؤوط. 

�سحيح �لبخاري: �أبو عبد�هلل محمد بن �إ�سماعيل �لبخاري )ت)))ه�(، �لطبعة   � 89

�لثالث��ة 07)1ه���، ن�سر د�ر �بن كثي��ر �ليمامة � بيروت، تحقي��ق: م�سطفى ديب 

�لبغا.

�سحيح م�سلم: �أبو �لح�سين م�سلم بن �لحجاج �لني�سابوري )ت1))ه�(، ن�سر د�ر   �90

�إحياء �لتر�ث � بيروت، تحقيق: محمد فوؤ�د عبد�لباقي.

�سف��وة �ل�سفوة: �أبو �لفرج عبد�لرحم��ن بن علي بن محمد )ت97)ه�(، �لطبعة   �91

�لثانية، ن�سر د�ر �لمعرفة � بيروت )1399ه�(، تحقيق: محمود فاخوري، د.محمد 

رو��ش قلعه جي.

�ل�سو�عق �لمحرقة: �أحمد بن حجر �لهيثمي )ت)97ه�(، د�ر �لطباعة �لمحمدية   �9(

� �لقاهرة، مكتبة �لقاهرة. 

�ل�سعفاء: �أبو جعفر محمد بن عمرو �لعقيلي )ت))3ه�(، �لطبعة �لأولى )0)1ه�،   �93

ن�سر د�ر �لكتب �لعلمية � بيروت، تحقيق: د.عبد�لمعطي �أمين قلعجي. 

�ل�سعفاء و�لمتروكين: �أبو �لف��رج عبد�لرحمن بن محمد �لجوزي )ت79)ه�(،   �9(

�لطبع��ة �لأول��ى )0)1ه�، ن�سر د�ر �لكت��ب �لعلمية � بي��روت، تحقيق: عبد�هلل 

�لقا�سي. 

طبق��ات �لحنابلة: �لقا�سي �أبو �لح�سين محمد �أب��و يعلى، طبعة ))19م، مطبعة   �9(

�ل�سنة �لمحمدية � �لقاهرة، ت�سحيح: محمد حامد �لفقي.

طبقات �ل�سافعية �لكب��رى: �بن �ل�سبكي )ت 771ه�(، �لطبعة �لأولى، �لمطبعة   �9(

�لح�سينية �لم�سرية �ل�سهيرة. 

طبق��ات �لكب��رى: محمد ب��ن �سعد �لب�س��ري )ت30)ه���(، ن�س��ر د�ر �سادر �   �97

بيروت.
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98 �  �لعبر في خبر من غبر: محمد بن �حمد بن عثمان بن قايماز �لذهبي )ت8)7ه�( 

�لطبعة �لثانية م�سورة، ن�سر مطبعة حكومة �لكويت � �لكويت � 8)19م، تحقيق: 

د. �ساح �لدين �لمنجد.

99�  �لع��دد �لقوية: �لعامة �لحلي )ت))7( �لطبع��ة �لأولى 08)1ه�، مطبعة �سيد 

�ل�سهد�ء، ن�سر مكتبة �آية �هلل �لمرع�سي �لنجفي، تحقيق: �ل�سيد مهدي رجائي.

�لعقد �لفريد: �بن عبد ربه، طبعة 7)13ه�، مطبعة لجنة �لتاأليف و�لترجمة و�لن�سر   �100

� �لقاهرة.

101�  �لعل��ل ومعرفة �لرجال: �أحمد بن حنبل )ت1))ه�(، �لطبعة �لأولى 08)1ه�، 

تحقيق: و�سي �هلل بن محمد عبا�ش.

عون �لمعبود: �أبو �لطيب محمد �سم�ش �لحق �لعظيم �آبادي، �لطبعة �لثانية، ن�سر   �10(

د�ر �لكتب �لعلمية � بيروت ))1)1ه�(.

عي��ون �أخبار �لر�سا: �ل�سي��خ �ل�سدوق )ت381ه�(، طبع��ة 1970م، من�سور�ت   �103

�لمطبعة �لحيدرية � �لنجف �لأ�سرف.

�لغدير في �لكتاب و�ل�سنة و�لأدب: �ل�سيخ عبد �لح�سين �لأميني، �لطبعة �لثالثة،   �10(

د�ر �لكتاب �لعربي � بيروت.

)10 � غري��ب �لحديث لب��ن �لجوزي: �أب��و �لف��رج عبد�لرحمن بن عل��ي بن محمد 

)ت97)ه���(، �لطبع��ة �لأولى، ن�س��ر د�ر �لكتب �لعلميةP بي��روت، )198م. 

تحقيق: د. عبد�لمعطي �أمين قلعجي.

فتح �لباري في �سرح �سحيح �لبخاري: �بن حجر �لع�سقاني )ت))8ه�(، طبعة   �10(

1379ه���، ن�س��ر د�ر �لمعرفة � بي��روت، تحقيق: محمد ف��وؤ�د عبد�لباقي، محب 

�لدين �لخطيب. 

فت��ح �لقدير �لجام��ع بين فني �لرو�ية و�لدر�ية في عل��م �لتف�سير: محمد بن علي   �107

�ل�سوكاني )ت0))1ه�(، د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربي � بيروت.  

�لفتن: نعيم بن حماد �لمروزي)ت88)ه�(، �لطبعة �لأولى )1)1ه�، ن�سر مكتبة   �108
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�لتوحيد � �لقاهرة، تحقيق: �سمير �أمين �لزهيري.

�لفرق بين �لفرق وبيان �لفرقة �لناجية: �أبو من�سور عبد �لقاهر بن طاهر بن محمد   �109

�لبغد�دي )ت9))ه�( �لطبعة �لثانية 1977م، ن�سر د�ر �لآفاق �لجيدة � بيروت.

�لف�سل في �لملل و�لأهو�ء و�لنحل: �بن حزم �لأندل�سي �لظاهري )ت)))ه�(،   �110

طبع��ة مكتبة �لمثن��ى � بغد�د وموؤ�س�سة �لخانجي � م�س��ر، وبهام�سه كتاب �لملل 

و�لنحل.

ف�سائ��ل �ل�سحاب��ة: عبد �هلل بن �أحمد بن حنبل، �لطبع��ة �لأولى 03)1ه�، ن�سر   �111

موؤ�س�سة �لر�سالة � بيروت، تحقيق: د. و�سي �هلل محمد عبا�ش.

�لفو�ئ��د )مجل�ش من فو�ئ��د �لليث بن �سعد(: �لليث بن �سع��د �لمعري، �لطبعة   �11(

�لأولى 07)1ه�، ن�سر د�ر عالم �لكتب للن�سر و�لتوزيع � �لريا�ش، تحقيق: محمد 

بن رزوق �لطرهو�ني. 

في�ش �لقدير �س��رح �لجامع �ل�سغير: محمد عبد�لروؤوف �لمناوي )ت1331ه�(،   �113

طبعة )1)1ه�، مطبعة د�ر �لكتب �لعلمية، ن�سر د�ر �لكتب �لعلمية � بيروت.

)11 . �لقامو�ش �لمحيط: محمد بن يعقوب �لفيروز �آبادي.

�لكافي: محمد بن يعقوب �لكليني )ت8)3ه� / 9)3ه�(، ن�سر مكتبة �ل�سدوق   �11(

� طهر�ن.

�لكام��ل في �لتاريخ:�أبو�لح�سن عز�لدين �لمع��روف بابن �لأثير، طبعة  ))19م،   �11(

د�ر �سادر � بيروت.

�لكامل ف��ي �سعفاء �لرجال: عبد�هلل بن عدي �لجرجان��ي )ت))3ه�(، �لطبعة   �117

�لثالثة 09)1ه�، ن�سر د�ر �لفكر � بيروت، تحقيق: يحيى مختار غز�وي.

�لكبائر للذهبي: محمد بن عثمان �لذهبي )ت8)7ه�(، ن�سر د�ر �لندوة �لجديدة   �118

� بيروت.

�لك�س��ف �لحثيث عن م��ن رمي بو�سع �لحدي��ث: �إبر�هيم ب��ن محمد �لحلبي   �119

)ت1)8ه�(، �لطبعة �لأولى 07)1ه�، ن�سر عالم �لكتب، مكتبة �لنه�سة �لعربية، 



في رحاب العقيدة / ج   2261

تحقيق: �سبحي �ل�سامر�ئي. 

كن�ز �لعمال: �لمتقي �لهندي )ت)97ه�( مطبعة موؤ�س�سة �لر�سالة � بيروت، ن�سر   �1(0

موؤ�س�سة �لر�سالة � بيروت، تحقيق: �ل�سيخ بكري حياني و�ل�سيخ �سفوة �ل�سقا.

ل�سان �لعرب: �بن منظور )ت711ه�(، �لطبعة �لأولى، د�ر �سادر � بيروت.  �1(1

ل�س��ان �لميز�ن: �ب��ن حجر �لع�سقاني، �لطبع��ة �لثالثة )0)1ه���، ن�سر موؤ�س�سة   �1((

�لأعلمي للمطبوعات � بيروت.

�لمجروحي��ن من �لمحدثين و�ل�سعف��اء و�لمتروكين: �أبو حاتم محمد �بن حبان   �1(3

�لتميمي )ت))3ه�(، �لطبعة �لأولى )139ه�، ن�سر د�ر �لوعي � حلب، تحقيق: 

محمود �إبر�هيم ز�يد.  

مجم��ع �لبي��ان في تف�سير �لق��ر�آن: �أمين �لدي��ن �لف�سل بن �لح�س��ن �لطبر�سي   �1((

)ت8))ه�(، د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربي � بيروت. 

مجم��ع �لزو�ئد ومنب��ع �لفو�ئد: علي بن �أب��ي بكر �لهيثم��ي )ت807ه�(، طبعة   �1((

07)1ه�، ن�سر د�ر �لريان للتر�ث � �لقاهرة، د�ر �لكتاب �لعربي � بيروت. 

�لمحل��ى: �بن حزم �لظاه��ري )ت)))ه�(، ن�سر د�ر �لآف��اق �لجديدة � بيروت،   �1((

تحقيق: لجنة �إحياء �لتر�ث �لعربي.

�لمدخل �إلى �ل�سنن �لكبرى: �أبو بكر �أحمد بن �لح�سين �لبيهقي )ت8))ه�(،   �1(7

طبع��ة )0)1ه�، د�ر �لخلف��اء للكتاب �لإ�سامي � �لكوي��ت، تحقيق:د. محمد 

�سياء �لرحمن �لأعظمي.

�لمرجعية �لدينية وق�سايا �أخرى: �لموؤلف، �لطبعة �لثانية 19)1ه�، د�ر �ل�سفوة �   �1(8

بيروت. 

�لم�ستدرك على �ل�سحيحين: �أبو عبد �هلل محمد بن عبد �هلل �لحاكم �لني�سابوري   �1(9

)ت)0)ه�(، �لطبعة �لأولى 11)1ه�، ن�سر د�ر �لكتب �لعلمية � بيروت، تحقيق: 

م�سطفى عبد�لقادر عطا.

م�سند �أبي يعلى: �أبو يعلى �أحمد بن علي �لمو�سلي )ت307ه�(، �لطبعة �لأولى   �130
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)0)1ه�، ن�سر د�ر �لماأمون للتر�ث � دم�سق، تحقيق: ح�سين �سليم �أ�سد.

م�سن��د �أحمد بن حنبل: �أحمد بن حنبل �ل�سيبان��ي )ت1))ه�(، ن�سر موؤ�س�سة   �131

قرطبة � م�سر.

م�سن��د �بن �لجع��د: علي بن �لجع��د �لجوه��ري )ت30)ه�(، �لطبع��ة �لأولى   �13(

10)1ه�، ن�سر موؤ�س�سة نادر� بيروت، تحقيق: عامر �أحمد حيدر.

�لم�سن��د: �أبو بكر عب��د�هلل بن �لزبي��ر �لحميدي )ت19)ه�(، ن�س��ر د�ر �لكتب   �133

�لعلمية � بيروت، مكتبة �لمتنبي � �لقاهرة، تحقيق: حبيب �لرحمن �لأعظمي.

م�سند �لبز�ر )�لبحر �لزخار(: �أبو بكر �لبز�ر )ت)9)ه�(، �لطبعة �لأولى 09)1ه�،   �13(

ن�سر موؤ�س�سة علوم �لقر�ن � بيروت، مكتبة �لعلوم و�لحكم � �لمدينة. 

م�سن��د �لروياني: �أبو بكر محمد بن هارون �لروياني )ت307ه�(، �لطبعة �لأولى،   �13(

ن�سر موؤ�س�سة قرطبة � �لقاهرة ))1)1ه�(، تحقيق: علي �أبو يماني.

م�سند �ل�سا�سي: �أبو �سعيد �لهيثم بن كليب �ل�سا�سي )ت)33ه�(، �لطبعة �لأولى،   �13(

ن�س��ر مكتبة �لعلوم و�لحكم � �لمدينة �لمن��ورة، )10)1ه�(، تحقيق: د.محفوظ 

�لرحمن زين �هلل.

م�سن��د �ل�ساميي��ن: �سليمان ب��ن �أحمد �لطبر�ن��ي )ت0)3ه���(، �لطبعة �لأولى   �137

)0)1ه�، ن�سر موؤ�س�سة �لر�سالة � بيروت، تحقيق: حمدي عبد �لمجيد �ل�سلفي.

م�سن��د �لطيال�سي: �سليمان بن د�ود �لطيال�سي )ت)0)ه���(، ن�سر د�ر �لمعرفة �   �138

بيروت.

م�سن��د عمر بن �لخطاب: �أب��و يو�سف يعقوب بن �سيبة ب��ن �ل�سلت �ل�سدو�سي   �139

)ت)))ه���(، �لطبعة �لأولى، ن�س��ر موؤ�س�سة �لكتب �لثقافي��ة � بيروت، تحقيق: 

كمال يو�سف �لحوت.

م�سن��د عب��د بن حميد )�لمنتخب م��ن م�سند عبد بن حمي��د(: عبد بن حميد   �1(0

)ت9))ه�(، �لطبعة �لأولى 08)1ه�،ن�سر مكتبة�ل�سنة � �لقاهرة،تحقيق:�سبحي 

�ل�سامر�ئي ومحمود محمد خليل �ل�سعيدي. 
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م�سن��ف �ب��ن �أب��ي �سيبة: �أب��و بكر عبد�هلل ب��ن محمد ب��ن �أبي �سيب��ة �لكوفي   �1(1

)ت)3)ه�(، �لطبعة �لأولى 09)1ه�، ن�سر مكتبة �لر�سد � �لريا�ش، تحقيق:كمال 

يو�سف �لحوت.

�لم�سن��ف لعبد �لرز�ق: �أبو بك��ر عبد�لرز�ق بن هم��ام �ل�سنعاني )ت11)ه�(،   �1((

�لطبع��ة �لثانية 03)1ه���، ن�سر �لمكت��ب �لإ�سامي � بي��روت، تحقيق: حبيب 

�لرحمن �لأعظمي.

�لمعارف: �بن قتيبة �لدينوري )ت)7)ه�(، طبعة  0)19م، مطبعة د�ر �لكتب.  �1(3

�لمعت�س��ر من �لمخت�س��ر من م�سكل �لآث��ار: �أبو �لمحا�سن يو�س��ف بن مو�سى   �1((

�لحنفي، ن�سر عالم �لكتب � بيروت، مكتبة �لمتنبي � �لقاهرة. 

�لمعجم �لأو�سط: �سليمان بن �أحمد �لطبر�ني )ت0)3ه�(، طبعة )1)1ه�، ن�سر   �1((

د�ر �لحرمي��ن � �لقاه��رة، تحقيق: طارق بن عو�ش ب��ن محمد وعبد�لمح�سن بن 

�إبر�هيم �لح�سيني. 

�لمعج��م �ل�سغي��ر: �سليمان ب��ن �أحمد �لطبر�ن��ي )ت0)3ه���(، �لطبعة �لأولى   �1((

)0)1ه���، ن�سر �لمكتب �لإ�سامي � بي��روت، د�ر عمار � عمان، تحقيق: محمد 

�سكور محمود �لحاج �أمرير.

�لمعج��م �لكبي��ر: �سليمان ب��ن �أحم��د �لطبر�ني )ت0)3ه���(، �لطبع��ة �لثانية   �1(7

)0)1ه�، ن�سر مكتبة �لعلوم و�لحكم � �لمو�سل، تحقيق: حمدي بن عبد�لمجيد 

�ل�سلفي. 

معرفة علوم �لحديث: �لحاكم �لني�سابوري )ت)0)ه�(، �لطبعة �لثانية 1337ه�،   �1(8

ن�سر �لمكتبة �لعلمية � �لمدينة �لمنورة، تحقيق: �ل�سيد معظم ح�سين.

�لمغني في �ل�سعفاء: �سم�ش �لدين محمد بن �أحمد بن عثمان بن قايماز �لذهبي   �1(9

)ت8)7ه�(، تحقيق: نور �لدين عتر.

مق��الت �لإ�ساميين: علي بن �إ�سماعي��ل �لأ�سعري )ت))3ه���(، �لطبعة  �لأولى   �1(0

0)19م، مكتبة �لنه�سة �لم�سرية � �لقاهرة، تحقيق: محمد محي �لدين عبد �لحميد. 
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�لملل و�لنح��ل لل�سهر�ستاني: �أبي �لفتح عبد �لكريم �ل�سهر�ستاني )ت8))ه�(،   �1(1

في هام�ش كتاب �لف�سل في �لملل و�لأهو�ء و�لنحل.

�لمناق��ب: �لخو�رزم��ي، �لطبع��ة �لثانية، طبع ون�س��ر موؤ�س�سة �لن�س��ر �لإ�سامي،   �1((

تحقيق: مالك �لمحمودي.

3)1 . �لمنتق��ى لب��ن �لجارود: عبد�هلل بن عل��ي بن �لجارود �أبو محم��د �لني�سابوري 

)ت307ه���(. ن�سر موؤ�س�سة �لكتاب �لثقافية. بيروت/ �لطبعة �لأولى. 08)1ه� � 

1988م. تحقيق: عبد�هلل عمر �لبارودي.

معج��م ما ��ستعجم: عبد�هلل بن عبد�لعزيز �لبكري �لأندل�سي. )ت87)ه�(. ن�سر   �1((

عالم �لكتب . بيروت. �لطبعة �لثالثة � 3.)1ه�. تحقيق: م�سطفى �ل�سقا.

موط��اأ مالك: مالك ب��ن �أن�ش )ت179ه���(، د�ر �إحياء �لت��ر�ث �لعربي � م�سر،   �1((

تحقيق: محمد فوؤ�د عبد�لباقي. 

ميز�ن �لعتد�ل في نقد �لرجال: �سم�ش �لدين محمد بن �أحمد بن عثمان بن قايماز   �1((

�لذهبي )ت8)7ه�(، �لطبعة �لأولى، ن�سر د�ر �لكتب �لعلمية � بيروت ))199م(، 

تحقيق: �ل�سيخ علي محمد معو�ش، و�ل�سيخ عادل �أحمد عبد �لموجود. 

نظم درر �ل�سمطين: �لزرندي �لحنفي )ت0)7ه�(، �لطبعة  �لأولى 1377ه�.   �1(7

نهج �لباغة: لل�سريف �لر�سي )ت)0)ه�(، �لطبعة �لثانية 3)19م، د�ر �لأندل�ش   �1(8

للطباعة و�لن�سر� بيروت، تحقيق: عبد�لعزيز �سيد �لأهل.

ن��و�در �لأ�سول ف��ي �أحاديث �لر�س��ول: �أبو عبد�هلل محمد بن عل��ي بن �لح�سن   �1(9

�لحكيم �لترمذي، �لطبعة �لأولى، ن�سر د�ر �لجيل � بيروت، تحقيق: د.عبد�لرحمن 

عميرة.

نيل �لأوطار: محمد بن علي بن محمد �ل�سوكاني )ت)))1ه�(، ن�سر د�ر �لجيل   �1(0

� بيروت، )1973ه�(.

و�سائل �ل�سيعة: �لح��ر �لعاملي ))110ه�(، طبعة)137ه�، �لمطبعة �لإ�سامية �   �1(1

طهر�ن.
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�لوق��وف عل��ى �سحيح م�سل��م من �لموق��وف: �بن حج��ر �لع�سقان��ي، �لطبعة   �1((

�لأول��ى )0)1ه�، ن�سر موؤ�س�سة �لكتب �لثقافية � بيروت، تحقيق: عبد�هلل �لليثي 

�لأن�ساري.

3)1�  ينابي��ع �لمودة ل��ذوي �لقربى: �ل�سيخ �سليم��ان بن �إبر�هيم �لقن��دوزي �لحنفي 

)ت)9)1ه���(، �لطبعة �لأولى )1)1ه�، ن�س��ر د�ر �لأ�سوة، تحقيق: �ل�سيد علي 

جمال �أ�سرف �لح�سيني.

مالحظ�ات:  

تعمدن��ا �لحفاظ على �لمتن �لمنقول في �لم�س��ادر، و�إن وجدنا في بع�ش   E

ذلك �أخطاء لغوية �أو نحوية، �أو ��سطر�باً في �لمتن.

نظ��ر�ً لخت��اف �لطبعات �أدرجنا ف��ي �أغلب �لم�س��ادر عناوين �لف�سول   E

و�لأبو�ب بالإ�سافة �إلى ذكر �لجزء و�ل�سفحة، لي�سهل �لرجوع �إلى �لم�سادر 

عند �ختاف �لطبعات. 

قد �عتمدنا في بع�ش �لم�سادر �لمذكورة �آنفاً على برنامج )�لمكتبة �لألفية   E

لل�سن��ة �لنبوية � �لإ�سد�ر �لأول( و )�لمعج��م �لفقهي � �لإ�سد�ر �لثالث( 

و)جام��ع �لتفا�سي��ر � �لإ�س��د�ر �لأول( و)مكتبة �لتف�سير وعل��وم �لقر�آن � 

�لإ�سد�ر).1( و)تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر � �لإ�سد�ر �لأول 1998(.
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مقدمة �لطبعة �لثانية........................................................................................................... )

7 ......................................................................................................... مقدمة �لطبعة �لأولى
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م�سادر �لتر�ث �ل�سيعي في �لحديث........................................................................... 17
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�لتو�سع في �إطاق �لكفر في �لكتاب و�ل�سنة وكلمات �لم�سلمين......................... )3
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101 ............................................................ موقف �لكتاب �لمجيد من �ل�سحابة عموماً

109 ....................................................................... موقف �لنبيP من �ل�سحابة عموماً
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�أثر �ل�سحبة و�أهميتها.................................................................................................... 0)1
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تعاليم �ل�سيعة تق�سي بمعا�سرة غيرهم بالمعروف................................................... ))1

1(9 ..........................  �لإجماع �لعملي من �ل�سيعة و�ل�سنة على عدم تحريف �لقر�آن

130 ................................................... �لذين �سرحو� بعدم �لتحريف من علماء �ل�سيعة

�لموقف �لمنا�سب من �لقائلين بالتحريف............................................................... 137

تاأكيد عدم �لتحريف.................................................................................................... 138

139 ......................................................... خطورة �لحديث في تحريف �لقر�آن �ل�سريف

1(3 ................................................. لبد من تحديد نظام �لحكم عند �ل�سيعة و�ل�سنة 

1(9 .................................Qبع�ش �لأدلة على �سحة مذهب �ل�سيعة في �لمهدي

وجوب معرفة �لإمام و�لت�سليم له............................................................................... 9)1

1(1 .......................................................................................... �لأئمة �ثنا ع�سر من قري�ش

�سرح قاعدة �للطف وتحديدها.................................................................................... 3)1
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�لو�قعة حدثت في غدير خم...................................................................................... ))1
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