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الحمد هلل رب العالمين ،وال�ص�لاة وال�سالم على �أ�ش��رف المر�سلين �سيدنا محمد،
وعلى �آله الطيبين الطاهرين ،و�صحبه المكرمين.
�إلى ال�س��يد العالمة ف�ضيلة ال�شيخ محمد �سعيد الحكيم .حفظكم اهلل تعالى و�أطال
عمركم..
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .وبعد..
فقد و�صلني بحمد اهلل تعالى ردكم على الأ�سئلة التي وجهتها لكم .وهو جواب فيه
جهد عظيم م�شكور .فلكم ال�شكر الخا�ص بتوليكم للإجابة عليها ،وعلى و�سع �صدركم،
ب�أن فتحتم الحوار بين �أهل ال�س��نة ومعا�ش��ر ال�ش��يعة .وهو مو�ض��وع ف��ي غاية الأهمية،
وخا�صة فيما يتعلق بفهم الق�ضايا ال�شيعية ح�سب ت�صوراتهم ال�شرعية ،مما ي�ؤدي لإزالة
الغمو�ض والتف�س��ير الخاطئ لدى بع�ض �أهل ال�س��نة ،فيتم تحديد موقفهم اتجاه الآراء
ال�شيعية تحديداً من�صفاً ،يت�سم بالمو�ضوعية.
وربم��ا كانت هناك بع�ض التعليقات على هذه الأجوبة .لكنها ـ كما تعلمون ـ تحتاج
�إلى جهد كبير جداً� ،إذ البد من قراءة هذه الأجوبة بدقة وتمعن �شديدين ،وكذا معرفة
ر�أي علماء �أهل ال�س��نة في بلدن��ا ،وموقفهم من هذا الحوار وه��ذه الأجوبة ،و�إعالمكم
بذلك بمرا�سالت �أخرى �إن �شاء اهلل تعالى.
نعم تي�سر لنا ـ والحمد هلل تعالى ـ بع�ض الأ�سئلة الأخرى تحمل نف�س الهدف .وها �أنا
�أر�سلها �إليكم ،و�أرجو من ف�ضيلتكم الإجابة عليها ،من �أجل التعرف على وجهة نظركم.
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وفي الختام �أود �أن �أنبه �إلى �أمر ،وهو� :أن كلمة �سقطت �أثناء التبيي�ض ل�س�ؤال الغدير
وهو كلمة (بيعة).
فال�س���ؤال المطروح والذي يدور عليه الإ�شكال (واقعة بيعة الغدير) ،ال واقعة الغدير
نف�سها ،ف�إنني على �إطالع وا�س��ع حولها .وخا�صة معرفتها من م�صادر �أهل ال�سنة ،ف�أرجو
�إن �شاء اهلل تعالى في مرا�سالت �أخرى التعليق حول هذا المو�ضوع.
والحمد هلل تعالى لم يذهب جهدكم في الإجابة عليها �س��دى ،بل فيه فائدة جليلة،
بح�سن الإجابة ،والترتيب فيها ،النادر ح�صوله لمن �أجاب على مثل هذا ال�س�ؤال.
و�أخيراً �أرجو من ف�ض��يلتكم الدعاء لي بظه��ر الغيب .و�أرجو من اهلل تعالى �أن يوفقنا
لما يحبه وير�ضاه ،ولما فيه خير الم�سلمين ،و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل رب العالمين.
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�س : 1ما موقف ال�شيعة من هذه الق�ضية القر�آنية وهي:
�أن الق��ر�آن الكري��م عن��د تعر�ض��ه لح��ال الأم��ة
المحمدي��ة ودرجتها ومنزلتها عند اهلل قد ق�س��مها
�إلى ق�سمين:
ق�س��م مح��دود بزم��ن .وه���ؤالء �أطل��ق اهلل عليه��م
ال�س��ابقين الأولين من المهاجرين والأن�صار .وعامة
ما يرد في الآي��ات القر�آنية والأحاديث النبوية من
ذكر لل�ص��حابة ـ بلفظ ال�صحابة �أو �أمثالها ـ ُيعنى به
ال�سابقون الأول .وهذا الق�سم قد ر�ضي ربنا عزوجل
عنه��م ،دون �أن ي�ش��ترط فيه��م االتب��اع ب�إح�س��ان،
بخالف الق�سم الثاني ،وهو:
الق�س��م الثاني الذي ا�شترط فيهم االتباع ب�إح�سان.
مع العلم ب�أن كثير ًا ممن يطلق عليه لفظ ال�ص��حابة
مذك��ور في ال�ش��طر الثان��ي من الآية ،حي��ث قال عز

ال�سا ِب ُقو َن الأَ َّولُو َن مِ ْن ا ْل ُم َهاجِ ِر َين َوالأَ َن�صارِ
م��ن قائلَ } :و َّ
َوالَّذِ َين اتَّبَ ُعو ُه ْم ِب�إِ ْح َ�سانٍ َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضوا َع ْن ُه َو�أَ َع َّد
���م َجن ٍَّات تَ ْج ِري تَ ْحتَ َه���ا الأَ ْن َها ُر خَ الِدِ َين فِي َه���ا �أَبَداً َذل َِك
لَ ُه ْ
ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظِ ُيم{ التوبة.100/

ف���إن نقل عن �أحد من ال�س��ابقين الأول ـ مهاجر ًا كان
�أم �أن�ص��اري ًا ـ ق�ض��ية فيها �إثم �أو مع�صية� ،أو خالف �أو
�ش��قاق� ،أي�ص��ح لنا نحن المت�أخرين �أن نطلق �أل�سنتنا

8

في رحاب العقيدة  /ج 2

في هذا ال�ص��حابي؟! مع �أن ال�س��نة النبوية اقت�ض��ت
�أن ال نفع��ل ذل��ك ،و�أن ال نقتدي به��ذا العمل الظاهر
ف�س��اده ،و�أن َن�� ِكل حال هذا ال�ص��حابي ومنزلته عند
اهلل تعال��ى �إلى اهلل عزوجل ،لأن��ه وحده المخت�ص
بهم.
كم��ا هو الحا�ص��ل في ق�ض��ية حاطب بن �أب��ي بلتعة،
حي��ث �إن ر�س��ول اهلل Pاحت��ج عل��ى م��ن �أنكر على
حاطب بقول��هّ :
«لعل اهلل اطلع على �أهل بدر فقال:
افعلوا ما �شئتم ،ف�إنني قد غفرت لكم».
� Kس	:2ال ننك��ر ب���أن ال�ص��حابة (ال�س��ابقين الأولي��ن) ق��د
تجتاحه��م النزع��ات ال�شخ�ص��ية ،وقد يت�س��لط على
�أحدهم م�صلحة ما ،وقد يغبطون بع�ضهم بع�ض ًا ،وهذه
الق�ضايا ي�س��تحيل القول ب�أن ال�صحابة منزهون عن
هذه النزعات الب�شرية ،ومع ذلك نرى �أن اهلل تعالى
قد ر�ضي عنهم مع ح�صول و�صدور ذلك منهم .ولي�س
التر�ضي م�ؤقت ًا بزمن النبي(�ص) ،بل هو عام مطلق،
وال ي�ستثنى منهم �أحد ًا �إال بن�ص �شرعي خا�ص.
فلم��اذا ال ي�ؤول علماء ال�ش��يعة ح��ال �أبي بكر وعمر
وعثم��ان ،وتوليه��م الخالفة ف��ي حياة عل��ي بن �أبي
طال��ب (ر�ض��ي اهلل عنه��م �أجمعين) ،ب���أن فعلهم ـ �أي
الخلفاء الثالث��ة الأول ـ من قبل هذه النزعات غير
الم�ؤاخ��ذ عليه��ا �ش��رع ًا� ،أوغيره��ا م��ن الأم��ور التي
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ارت�ضوها فيما بينهم في توليهم للخالفة .مع اعتقاد
ال�شيعة ب�أن الأحقية لعلي(ر�ض)،
� Kس: 3

لماذا ال ن�سلك نحن �أهل ال�سنة و�أنتم معا�شر ال�شيعة
في الق�ض��ايا التي ح�ص��لت في �ص��در الإ�س�لام �س��يرة
الإم��ام عل��ي و�آل بيت��ه (عليهم ال�ص�لاة وال�س�لام)،
وخ�صو�ص�� ًا الإم��ام الح�س��ن (ر�ض��ي اهلل عن��ه) .فما
نقر به ،وما �أنكروه ننكره ،فنلتزم:
�أقروه ُّ
 1ـ �إقرار �سيدنا علي خالفة �أبي بكر(ر�ض).
 2ـ �إقراره تن�صيب �أبي بكر لعمر(ر�ض).
 3ـ �إقراره �أمر ال�شورى ،و�أن يكون �أحد �أفرادهم.
 4ـ عدم �إقراره معاوية والي ًا على ال�شام ،لأنه ال يراه
�أه� ً
لا لذلك ،مع �أن ذلك يترتب عليه مف�س��دة في
المجتمع الم�سلم.

� Kس:4

هل يجوز على الجمهور الأعظم من ال�صحابة(ر�ض)
�أن يغفل��وا ع��ن الن�ص ال�ش��رعي البي��ن ـ �إن وجد ـ في
بيعة الإمام علي ،ويتعاموا عنه؟ واهلل يقول عنهم:
وف
َّا�س َت�أْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
��م َخ ْي َر ُ�أ َّم ٍة ُ�أخْ ِر َجتْ ِللن ِ
} ُك ْن ُت ْ
َو َت ْن َه ْونَ َع ْن ال ُْمن َك ِر{ �آل عمران.110/

� Kس	: 5اال ترون �أن الأمة الإ�س�لامية في ع�ص��رنا الحا�ض��ر
الم�ؤل��م من يوم هدم الخالفة الإ�س�لامية �إلى يومنا
هذا ـ �سنة و�شيعة ـ يتوجب عليهم تن�صيب رجل يقوم
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ب�أعباء الأمة وحاجاتها وفق ما تقت�ض��يه ال�ش��ريعة
الإ�سالمية ال�سمحة .خ�صو�ص�� ًا �أن �أهل ال�سنة اليوم
ال يتمثله��م خليف��ة .وكذل��ك �أنت��م في زم��ن الغيبة،
حيث �أن ال�شيعة من زمن الغيبة ال يـختلفون عن �أهل
ال�سنة في احتياجهم �إلى �شخ�ص يقوم ب�أعباء الأمة،
فهل ترون �إمكان ح�صول ذلك و ال�سعي لتحقيقه.
� Kس: 6

ما قولك��م فيما ورد من �أمر الر�س��ول(�ص) لأبي بكر
ال�ص��ديق(ر�ض) ب�إمامة الم�س��لمين في �صالتهم �إبان
ا�ش��تداد مر�ض��ه(�ص)� ،ألي���س فيه��ا �إ�ش��ارة �إل��ى �أنه
ارت�ضاه خليفة له من بعده؟

� Kس:7

ه��ل ي�ص��ح اخت�ص��ا�ص الأئمة بعل��م ق�ض��ايا حيوية
و�ضرورية في الدين ،دون غيرهم؟ مع �أن اهلل تعالى
يقول} :اليوم �أكملت لكم دينكم و�أتممت عليكم نعمتي
ور�ضيت لكم الإ�سالم دين ًا{ المائدة.3/

� Kس: 8

يتف��ق الم�س��لمون من ال�س��نة وال�ش��يعة على حجية
الق��ر�آن وقطعية �ص��دوره ،لكن يـختلفون في م�ص��در
ال�س��نة وتلقيه��ا ،حي��ث �إن �أه��ل ال�س��نة ال ي�أخ��ذون
�إال م��ا روي عن ر�س��ول اهلل(�ص) من رواي��ة الثقات،
وال�ش��يعة ي�أخذون برواية الأئمة و�إن تطاول الأمد
عن ر�س��ول اهلل(�ص) بدعوى الع�صمة فيهم ،والذين
يروون عن الأئمة هم رجال غير مع�ص��ومين� ،ش�أنهم
�ش���أن رواة �أه��ل ال�س��نة .فلم��اذا ال تك��ون كت��ب �أهل
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ال�س��نة مرجع ًا معتمد ًا عند ال�ش��يعة؟ خ�صو�ص ًا عند
القائلين من ال�ش��يعة بجواز الرواي��ة عن الثقة و�إن
كان مذهبه مخالف ًا وخالفت روايته مذهب ال�شيعة.
وهذا غير الزم لأهل ال�س��نة ـ �أي االعتماد على كتب
ال�ش��يعة ـ لأنهم اكتفوا بالرواية عن الر�سول (�ص)،
ولعدم قولهم بع�صمة الأئمة.
� Kس: 9

خب��ر الآح��اد ال يعم��ل ب��ه ف��ي �أ�ص��ول الدي��ن عند
ال�ش��يعة ،وه��م ال ي��رون �أن ت�ش��خي�ص الأئم��ة ثابت
بالتوات��ر ،ف���إن كان ت�ش��خي�ص الإم��ام يثب��ت بخب��ر
الآح��اد ،ف�لا يجب العم��ل به من حيث اتب��اع الإمام
الم�شخ�ص.

(عي�سى ربيح �أمين)
عمان ـ الأردن
2000 / 12 / 7م
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الحمد هلل رب العالمين .وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد و�آله الطيبين الطاهرين.
ولعنة اهلل على �أعدائهم �أجمعين �إلى يوم الدين.
�إلى الأخ الكريم (عي�سى ربيح �أمين) المحترم (زيد توفيقه)..
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ونبتهل �إلى اهلل جل �ش���أنه في �أن يوفقك و�إخوانك ،ويجعلكم من عباد اهلل المتقين
}الَّذِ َين يَ ْ�ستَمِ ُعو َن ا ْل َق ْو َل َفيَ َّت ِب ُعو َن �أَ ْح َ�سنَ ُه �أُ ْولَئ َِك الَّذِ َين َهدَا ُه ْم اهللُ َو�أُ ْولَئ َِك ُه ْم �أُ ْولُوا الأَ ْلبَ ِاب{(((،
و�أن يفي�ض عليكم من رحمته ما ي�صلـح به �أمركم في دينكم ودنياكم ،ومنقلبكم ومثواكم،
�إنه �أرحم الراحمين ،وولي الم�ؤمنين.
وبعد ..فقد و�صلنا كتابك الكريم ،ف�س ّرنا ما ت�ضمنه ،حيث ظهر منه �أن الحوار المذكور
كان نافعاً في ك�شف الحقيقة ،ورفع الغمو�ض فيها لو كان فيها غمو�ض.
و�إن كن��ا على قناعة تامة ب�أنها من الو�ض��وح والجالء بحي��ث ال تحتاج �إلى �أكثر من
االهتمام بها والنظر في م�ص��ادرها .كما لعله ظهر من حوارنا ال�سابق ،ويت�ضح من حوارنا
هذا �إن �شاء اهلل تعالى.
البد من كون الغر�ض من البحث عن الحقيقة �أداء حقها

ونح��ن في الوقت ال��ذي نرحب فيه بالحوار المو�ض��وعي الهادئ ،م��ن �أجل معرفة
الحقيق��ة ،والو�ص��ول �إليها ،ن�ؤكد على �أن��ه البد من �أن يكون الغر���ض من البحث عن
((( �سورة الزمر الآية.18 :
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الحقيق��ة والتعرف عليها ه��و �أداء حقها ،بالعمل عليها ،والخ��روج عن عهدتها ،ف�إن من
عم��ل بم��ا علم كفي ما لم يعلم((( ،والعلم بال عمل كال�ش��جر بال ثم��ر((( ،كما ورد عن
النبيPو�آله.R
بل لو خلت المعرفة عن العمل �أ�ض��رت ب�صاحبها ،لأنها تتم الحجة عليه �أو ت�ؤكدها،
وتزي��د في م�س���ؤوليته �إزاء الحقيقة الت��ي عرفها ،والتي قد فر�ض��ها اهلل تعالى ،وكان هو
المطالب بها ،والمحا�س��ب عليها ،يوم }ال يَن َف ُع نَ ْف�س ًا �إِي َمانُ َها لَ ْم تَ ُك ْن �آ َمن َْت مِ ْن َق ْب ُل �أَ ْو َك َ�سبَ ْت
فِي �إِي َما ِن َها خَ ْيراً{(((.
وهو يوم قد ي�أتي بغتة ،من دون �سابق �إنذار ،فالبد من التهي�ؤ له ،والتحفظ من مخاطره،
و�إحراز العذر مع اهلل تعالى فيه.
وال نريد بذلك �أن ندعو للت�س��رع في �أمر العقائد الدينية ،من دون ب�ص��يرة وب ّينة ،ف�إن
ال�س ْم َع َوا ْلبَ َ�ص َر َوا ْل ُف�ؤَا َد ُك ُّل �أُ ْولَئ َِك
اهلل �سبحانه وتعالى يقولَ } :وال تَ ْق ُف َما لَ ْي َ�س لَ َك بِهِ عِ ْل ٌم �إِ َّن َّ
َكا َن َع ْن ُه َم ْ�س�ؤو ًال{((( .بل كل ما نريده �أن يتحرر الباحث من روا�س��به ،ويبعد عن اللجاج
والتحك��مّ ،
ويحكم وجدانه و�ض��ميره في �أم��ر الحقيقة التي يبحث عنها ،ف�إذا و�ص��لت
وات�ضحت �أ ّدى حقها ،ليخرج عن م�س�ؤوليتها مع اهلل �سبحانه وتعالى.
�أما متى تت�ض��ح وكيف تت�ض��ح ،فهو �أمر موكول للباحث نف�س��ه ،وه��و الذي يحدده
بوجدان��ه ،و}ال َإن�سا ُن َع َلى نَ ْف�سِ هِ بَ ِ�صي َر ٌة{((( .واهلل جل �ش���أنه هو الحاكم العدل بعد ذلك،
�إما له ،و�إما عليه.
ون�س�أله �سبحانه التوفيق والت�سديد لنا ،ولكم ،ولجميع من يهمه معرفة الحق والو�صول
�إليه ،والخروج عن تبعته.

((( التوحيد لل�شيخ ال�صدوق  /416 :بحار الأنوار  /30،281 : 2نور البراهين .447 : 2
((( عيون الحكم والمواعظ  /340 :محا�سبة النف�س .166 :
((( �سورة الأنعام الآية.158 :
((( �سورة الإ�سراء الآية.36 :
((( �سورة القيامة الآية.14 :
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وف��ي الخت��ام �أود �أن �أنب��ه �إل��ى �أم��ر ،وه��و� :أن كلمة
�س��قطت �أثن��اء التبيي�ض ل�س���ؤال الغدي��ر وهو كلمة
(بيعة).
فال�س���ؤال المط��روح وال��ذي ي��دور علي��ه الإ�ش��كال
(واقع��ة بيع��ة الغدي��ر) ،ال واقع��ة الغدير نف�س��ها،
ف�إنني على �إطالع وا�س��ع حولها .وخا�صة معرفتها من
م�ص��ادر �أهل ال�س��نة ،ف�أرج��و �إن �ش��اء اهلل تعالى في
مرا�سالت �أخرى التعليق حول هذا المو�ضوع.
والحم��د هلل تعال��ى ل��م يذهب جهدكم ف��ي الإجابة
عليها �س��دى ،بل فيه فائدة جليلة ،بح�س��ن الإجابة،
والترتيب فيها ،النادر ح�ص��وله لمن �أجاب على مثل
هذا ال�س�ؤال.
و�أخير ًا �أرجو من ف�ض��يلتكم الدعاء لي بظهر الغيب.
و�أرج��و من اهلل تعالى �أن يوفقنا لما يحبه وير�ض��اه،
ولما فيه خير الم�سلمين ،و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل
رب العالمين.

K

المراد بالبيعة �إن كان هو م�سح من �شهد خطبة النبي
 Pب�أيديه��م عل��ى ي��د النبيPو�أمي��ر الم�ؤمني��ن
� Qإقرار ًا لم�ض��مون الخطبة و�إذعان�� ًا به .فهذا
بحد يدع��ى مع��ه التوات��ر ،عند
لي���س م��ن ال�ش��هرة ّ
ال�شيعة ،ف�ض ًال عن ال�سنة.
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رواية البيعة بمعنى م�سح اليد عن ال�شيعة وال�سنة

و�إنما رواه ال�شيعة بطرق متعددة ،ذكر المجل�سي عدداً منها(((.
كم��ا �أن الطبر�س��ي{ ذكر ـ ب�س��نده عن الإمام �أبي جعفر محم��د بن علي الباقر
 Qـ عن النبيPخطبة طويلة في المنا�سبة المذكورة ،يقول فيها بعد �أن ن�ص على
�أمير الم�ؤمنين Qبالوالية:
«معا�ش��ر النا�س �إنكم �أكثر من �أن ت�ص��افقوني بكف واح��دة ،وقد �أمرني اهلل عزوجل
�أن �آخذ من �أل�س��نتكم الإقرار بما عقدت لعلي من �إم��رة الم�ؤمنين ،ومن جاء بعده من
الأئمة مني ومنه ،على ما �أعلمتكم �أن ذريتي من �ص��لبه .فقولوا ب�أجمعكم� :إنا �سامعون،
مطيعون ،را�ض��ون ،منقادون ،لما بلغت عن ربنا وربك في �أمر علي ،و�أمر ولده من �صلبه
من الأئمة ،نبايعك على ذلك بقلوبنا و�أنف�سنا و�أل�سنتنا و�أيدينا ...معا�شر النا�س قولوا ما
ير�ض��ى اهلل به عنكم من القول .ف�إن تكفروا �أنتم ومن في الأر�ض جميعاً فلن ت�ضروا اهلل
�شيئاً .اللهم اغفر للم�ؤمنين ،واغ�ضب على الكافرين .والحمد هلل رب العالمين».
قال الإمام �أبو جعفر« :Qفناداه القوم� :سمعنا ،و�أطعنا ،على �أمر اهلل و�أمر ر�سوله،
بقلوبن��ا و�أل�س��نتنا و�أيدينا .وتداكوا على ر�س��ول اهلل ،Pوعلى علي ،Qف�ص��افقوا
ب�أيديهم.(((»...
وق��د حكى المجل�س��ي{ هذا الحدي��ث عن الطبر�س��ي ،ثم ذك��ر �أن الحديث
نف�س��ه قد ذكره في كتاب (ك�ش��ف اليقين) ع��ن �أحمد بن محمد الطب��ري من علماء
المخالفين(((.
كما ذكر ال�شيخ الأميني{ عند الكالم في التهنئة عن بع�ض علماء الجمهور �أنه
روى ذلك �أي�ضاً(((.
((( بحار الأنوار  37الباب الثاني والخم�سون .218 ،217 ،133 :
((( االحتجاج  82 : 1ـ  ،84في احتجاج النبيPيوم الغدير على الخلق كلهم وفي غيره من الأيام بوالية علي بن �أبي طالب Qومن بعده.
((( بحار الأنوار  218 : 37الباب الثاني والخم�سون من �أبواب الن�صو�ص الدالة على الخ�صو�ص على �إمامة �أمير الم�ؤمنين(�صلوات اهلل و�سالمه
عليه) من طرق الخا�صة والعامة وبع�ض الدالئل التي �أقيمت عليها.
((( الغدير في الكتاب وال�سنة والأدب  270 : 1ـ .271
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حد التواتر .وال نظن �أحداً يدعي��ه� .إال �أن يطلع على ما لم
�إال �أن ذل��ك كل��ه ال يبلغ ّ
نطلع عليه.
البيعة بمعنى الإقرار بالوالية واال�ستجابة لها حا�صلة

نعم ال يبعد �أن يراد بالبيعة �إعالن اال�س��تجابة والإذعان ،من قبل من �ش��هد الخطبة،
بما ت�ض��منته من فر�ض والية �أمير الم�ؤمنين ،Qكما ي�شير �إليه الحديث ال�سابق� .إذ
كثيراً ما يراد بالبيعة ذلك .لما هو المعلوم من �س��يرة الم�س��لمين في جميع الع�صور من
�أن بيعة عموم النا�س للخليفة الجديد �إنما تكون بت�س��ليمهم بخالفته ،وانقيادهم لها .وال
يم�سح على يده �إال القليل من ذوي المكانة ،لإعالن �إقرارهم.
وم��ن الظاهر ح�ص��ول هذا الأمر في واقع��ة الغدير .لأنه الأمر الطبيعي ممن ح�ض��ر
من الم�س��لمين خطبة النبيPو�إعالنه والية �أمير الم�ؤمنين .Qولو ظهر منهم الر ّد
له واالعترا���ض عليه لظهر وبان ،ونقل تاريخياً ،كما نق��ل اعترا�ض الحارث بن النعمان
الفهري الذي ذكرناه في �سل�سلة �أحداث واقعة الغدير وما يتعلق بها ،في جواب ال�س�ؤال
ال�سابع من الأ�سئلة ال�سابقة.
كما �أنه المنا�سب لما تقدم في �سل�سلة الأحداث من تهنئة الح�ضور لأمير الم�ؤمنين
 Qبالوالية .وقد تقدم �أن ال�شيخ الأميني{ �أنهى م�صادر ذلك من طريق الجمهور
�إلى �ستين.
وال �س��يما مع ما ت�ضمنته بع�ض طرقها من �أن النبي�Pأجل�س �أمير الم�ؤمنينQ
في خيمة ،و�أمر الم�سلمين بالدخول عليه وتهنئته(((.
�إذ م��ن المعلوم رجوع التهنئة بالوج��ه المذكور للإقرار والت�س��ليم ،اللذين ت�ؤديهما
البيعة.
والحا�صل� :أن البيعة بمعنى �إعالن اال�ستجابة والإذعان بوالية �أمير الم�ؤمنين،Q
مالزم��ة عادة لخطبة النبيPفي الغدير ،وتواتر الخطبة يق�ض��ي بتواتر البيعة بالمعنى
المذكور.
((( الغدير في الكتاب وال�سنة والأدب  ،271 : 1وما بعدها.
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اال�ستدالل بحديث الغدير ال يتوقف على البيعة

على �أن اال�ستدالل بحديث الغدير ال يتوقف على البيعة� ،إذ بعد �أن فر�ض اهلل تعالى
والية �أمير الم�ؤمنين ،Qوب َّلغ النبيPبها ،يجب على النا�س الإذعان بها ،واالنقياد
لها ،والعمل عليها .ولي�ست البيعة ـ تحققت �أو لم تتحقق ـ �إال من توابع ذلك ،من دون
�أن يتوقف عليها وجوب الإذعان واالنقياد للوالية ،والعمل عليها.
ول��و فر�ض عدم تحققها� ،أو عدم مطالبة النبيPبها ،فلعله لعدم ظهور الأثر لها �إال
بع��د وفاته ،Pفال يحتاج له��ا قبل ذلك .و�إنما يحتاج لها بع��د وفاته ،Pلأنها مظهر
لالن�ص��ياع لما جعله اهلل تعالى والعمل عليه ،من دون �أن يتوقف عليها ثبوت والية �أمير
الم�ؤمنين ،Qووجوب عمل النا�س عليها باالنقياد له Qوطاعته ،كما ذكرنا.
و�إنم��ا يتجه توقف الوالية والخالفة على البيعة عل��ى مذهب الجمهور ،الذين يرون
ع��دم ثبوت الخالفة بالن�ص ،و�أنها ال تثبت لل�ش��خ�ص �إال ببيعة النا�س له ،حيث يكون
دور البيعة مهماً جداً ،ويحتاج لإثباتها.
اهتمام ال�شيعة بالبيعة ت�أكيد داللة حديث الغدير على الإمامة

والمظنون �أن اهتمام بع�ض ال�ش��يعة بالبيعة من �أجل ت�أكيد داللة الحديث ال�شريف
على والية �أمير الم�ؤمنين ،Qون�ص��به علماً بعد النبيPللم�سلمين ،ليتولى الأمر
من بعده .Pويكون خليفة عليهم و�إماماً لهم.
هذا الأمر الذي حاول كثير من المخالفين بل عامتهم الت�ش��كيك فيه ،بعد �أن تعذر
عليهم ـ �إال من ّ
�شذ ـ الطعن في �سند الحديث ،ل�شهرته وا�ستفا�ضة طرقه ،وزيادتها على
حد التواتر .فادعوا �إجمال لفظ المولى ،لتردده بين معاني كثيرة ـ كالمحب ،والنا�ص��ر،
ّ
وابن العم ،وغير ذلك ـ وعدم اخت�صا�صه بمعنى واحد ،وهو الأولى بالأمر.
وم��ن �أج��ل ذلك ي�ؤكد بع�ض ال�ش��يعة على البيعة ،لي�س��وقها قرينة عل��ى �أن المراد
بالمولى هو الأولى ،لأن ذلك هو المنا�سب للبيعة ،دون بقية المعاني المذكورة.
وه��و و�إن كان �أمراً جي��داً� ،إال �أن الحديث مع من؟ ف�إن كان مع المتع�ص��ب المعاند
الذي يت�شبث بالطحالب ،فهو غير مجد� ،إذ ما من حقيقة �إال وقد �أثيرت حولها �شبهات،
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يت�ش��بث بها المعاندون .والأولى ترك الحديث معهم ،لأنه من المراء ،الذي ورد النهي
عنه ،كما تقدم في مقدمة الأ�س��ئلة ال�س��ابقة ،بل يوكل �أمرهم �إلى اهلل تعالى ،حيث ال
ينفعهم العناد معه جل �ش�أنه.
و�إن كان م��ع المن�ص��ف الذي يريد الو�ص��ول للحقيقة ويطلبها كي��ف كانت ،فالأمر
�أو�ض��ح من ذلك� .إذ ل��و تم �أن للمولى معان��ي كثيرة متباينة  -و�أنه��ا ال ترجع جميعها
�إل��ى معنى واحد ،وهو الأولى  -فيكفي في حم��ل المولى على الأولى �أمران في متن
الحديث نف�سه..
بع�ض القرائن المتممة لداللة حديث الغدير على الإمامة

الأول� :أن الحديث كما روي بلفظ« :من كنت مواله ،فعلي مواله» ،روي بلفظ «من
كنت وليه فعلي وليه»� ،أو نحو ذلك.
ومن الظاهر �أن الخ�لاف المذكور ال يرجع عرفاً للتكاذب بين الروايتين ،وال للخط�أ
في �إحداهما ،بل للنقل بالمعنى من دون تقيد ب�ألفاظ الن�ص .وذلك �ش��اهد ب�أن المولى
بمعنى الولي ،وهو الم�سلط الذي يتولى الأمر.
الثان��ي� :أن كثي��راً من طرق الحديث ـ تبلغ التواتر� ،أو تزي��د عليه ،كما تقدم هناك ـ
قد ت�ض��منت قول النبيPمقدمة للن�ص على �أمير الم�ؤمنين�« :أل�ست �أولى بالم�ؤمنين
من �أنف�س��هم؟»� ،أو نحو ذلك ،ثم قولهPمعقباً من دون ف�ص��ل« :من كنت مواله فعلي
مواله» ،حيث تكون المقدمة المذكورة مف�س��رة لما بعدها ،وملزمة بحمل المولى على
الأولى ،دون بقية المعاني المذكورة للمولى ،لو �أمكن الحمل على بع�ض تلك المعاني
في نف�سه.
وهن��اك بع���ض القرائن الداخلية الأخ��ر ،والخارجية الكثيرة ،قد �أط��ال الكالم فيها
علما�ؤنا (ر�ضوان اهلل تعالى عليهم) .ولعل من �أو�سع من كتب في ذلك المرحوم ال�شيخ
الأميني{(((.
ونقت��رح على من يحاول ت�أويل الحدي��ث على خالف ذلك �أن يحدد المعنى الذي
((( الغدير في الكتاب وال�سنة والأدب  340 : 1ـ  ،399مفاد حديث الغدير.
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يحاول حمل الحديث عليه ،ثم ينظر في متن الحديث من �أوله �إلى �آخره ،وفي القرائن
المحيط��ة به ،ويحكم وجدانه في قبول ذل��ك المعنى وعدمه .ثم له بعد ذلك �أن يختار
ما يراه منا�سباً.
الوالية ترجع للإمامة ووجوب الطاعة

�أما �إذا ثبت �أن الحديث قد ت�ض��من الوالية لأمير الم�ؤمنين Qعلى الم�سلمين،
و�أن��ه� Qأولى بهم من �أنف�س��هم ،فذلك م�س��اوق لإمامته وخالفت��ه ووجوب طاعته
عليه��م ،لعدم �ص��لوح الوالية المذك��ورة �إال للإمام ،وعدم تمامية الإمام��ة �إال بالوالية
ووجوب الطاعة.
ول��م تثب��ت �إمامة النبيPعلى الم�س��لمين في حيات��ه �إال مم��ا دل ـ من الآيات
والأحاديث ـ عل��ى وجوب طاعتهPعليهم ،و�أنهPوليهم ،و�أولى بهم من �أنف�س��هم،
كما لعله ظاهر.
واهلل �سبحانه وتعالى العالم العا�صم .وهو ح�سبنا ونعم الوكيل.

في رحاب العقيدة  /ج 2
K

�س:1

21

م��ا ه��و موقف ال�ش��يعة م��ن ه��ذه الق�ض��ية القر�آنية
وهي:
�أن الق��ر�آن الكري��م عن��د تعر�ض��ه لح��ال الأم��ة
المحمدي��ة ودرجتها ومنزلتها عند اهلل قد ق�س��مها
�إلى ق�سمين:
ق�س��م مح��دود بزم��ن .وه���ؤالء �أطل��ق اهلل عليه��م
ال�س��ابقين الأولين من المهاجرين والأن�صار .وعامة
ما يرد في الآي��ات القر�آنية والأحاديث النبوية من
ذكر لل�ص��حابة ـ بلفظ ال�صحابة �أو �أمثالها ـ ُيعنى به
ال�سابقون الأول .وهذا الق�سم قد ر�ضي ربنا عزوجل
عنه��م ،دون �أن ي�ش��ترط فيه��م االتب��اع ب�إح�س��ان،
بخالف الق�سم الثاني ،وهو:

	الق�س��م الثاني الذي ا�شترط فيهم االتباع ب�إح�سان.
مع العلم ب�أن كثير ًا ممن يطلق عليه لفظ ال�ص��حابة
مذك��ور في ال�ش��طر الثان��ي من الآية ،حي��ث قال عز

ال�سا ِب ُقو َن الأَ َّولُو َن مِ ْن ا ْل ُم َهاجِ ِر َين َوالأَ َن�صارِ
م��ن قائلَ } :و َّ
َوالَّذِ َين اتَّبَ ُعو ُه ْم ِب�إِ ْح َ�سانٍ َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضوا َع ْن ُه َو�أَ َع َّد
���م َجن ٍَّات تَ ْج ِري تَ ْحتَ َه���ا الأَ ْن َها ُر خَ الِدِ َين فِي َه���ا �أَبَداً َذل َِك
لَ ُه ْ
ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظِ ُيم{ التوبة.100/

ف���إن نقل عن �أحد من ال�س��ابقين الأول ـ مهاجر ًا كان
�أم �أن�ص��اري ًا ـ ق�ضية فيها �إثم �أو مع�صية � ،أو خالف �أو
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�ش��قاق� ،أي�ص��ح لنا نحن المت�أخرين �أن نطلق �أل�سنتنا
في هذا ال�ص��حابي؟! مع �أن ال�س��نة النبوية اقت�ض��ت
�أن ال نفع��ل ذل��ك ،و�أن ال نقتدي به��ذا العمل الظاهر
ف�س��اده ،و�أن َن�� ِكل حال هذا ال�ص��حابي ومنزلته عند
اهلل تعال��ى �إلى اهلل عزوجل ،لأن��ه وحده المخت�ص
بهم.
كما هو الحا�ص��ل في ق�ض��ية حاطب اب��ن �أبي بلتعة،
حيث �إن ر�س��ول اهلل(���ص) احتج على م��ن �أنكر على
حاطب بقول��هّ :
«لعل اهلل اطلع على �أهل بدر فقال:
افعلوا ما �شئتم ،ف�إنني قد غفرت لكم».

ج :يح�سن التعر�ض في جواب ذلك لأمور..
الأمر الأول� :أنه لم يتعر�ض القر�آن الكريم لل�سابقين الأولين والتابعين لهم ب�إح�سان �إال
ال�سا ِب ُقو َن الأَ َّولُو َن مِ ْن ا ْل ُم َهاجِ ِر َين َوالأَ َن�صارِ َوالَّذِ َين اتَّبَ ُعو ُه ْم ِب�إِ ْح َ�سانٍ َر ِ�ض َي اهللُ
في قوله تعالىَ } :و َّ
َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضوا َع ْن ُه َو َ�أ َع َّد لَ ُه ْم َجن ٍَّات تَ ْج ِري تَ ْحتَ َها الأَ ْن َها ُر خَ الِدِ َين فِي َها �أَبَدًا َذل َِك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظِ ُيم{(((.
وال يخفى �أن الآية ال�شريفة قد ت�ضمنت �أمرين:
�أولهما :الإخبار عن ر�ضا اهلل تعالى عن ال�سابقين الأولين.
ثانيهما :وعد اهلل لهم بالجنة ،والحكم لهم بالفوز العظيم.
الإخبار بالر�ضا ال يدل على ا�ستمراره �إلى حين موته

را���ض عنهم حينما �أخبر بذلك،
�أم��ا الإخبار بالر�ض��ا فهو ال يدل �إال على �أنه تعالى ٍ
وهو وقت نزول الآية ال�ش��ريفة ،وال يك�شف عن ا�ستمرار ر�ضا اهلل تعالى عنهم �إلى حين
موتهم ،بحيث يلقاهم را�ض��ياً عنهم .لو�ضوح �أن ر�ضا المولى عن عبده تابع لطاعة العبد
ل��ه ،ولو بتوبته م��ن ذنبه ،وهو يختلف باختالف حاالت العب��د ،واختالف �أعماله .فاهلل
((( �سورة التوبة الآية.100 :
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�س��بحانه وتعالى قد ير�ض��ى عن عبده في يوم ،لطاعته له ،ثم يغ�ض��ب عليه بعد ذلك،
لمع�صيته له ،ثم يعود فير�ضى عنه �إذا تاب و�أطاعه ،ثم يغ�ضب عليه �إذا ع�صاه ...وهكذا.
ولي�س من �ش�أن الر�ضا البقاء ،بحيث ال يزول.
ومن ثم ال مجال لال�ستدالل بالر�ضا عنهم على نجاتهم.
اال�ستدالل على نجاة ال�سابقين الأولين بالوعد لهم بالجنة

و�أما الوعد لهم بالجنة ،والحكم لهم بالفوز العظيم ،فقد ي�س��تدل به في المقام على
المدعى .وهو ما �سوف نتحدث عنه.
�إذا عرفت هذا فالبد � ..أو ًال :من تحديد المدعى ،ثم النظر في �أن الآية ال�شريفة هل
تدل عليه �أو ال؟ .ويمكن توجيه المدعى بوجهين:
الكالم في �أن ال�سابقين الأولين مقطوع لهم بال�سالمة والفوز بالجنة

الوجه الأول� :أن ال�سابقين الأولين مقطوع لهم بال�سالمة والنجاة في الآخرة ،والفوز
بالجنة� ،إما لكونهم مع�صومين من الذنوب� ،أو لأنه يختم لهم بالتوبة المقبولة� ،أو لأن اهلل
تعالى يتف�ضل عليهم بالعفو والمغفرة ،و�إن ماتوا على الذنوب والمعا�صي.
وقد ي�ستدل على ذلك بالآية الكريمة ،لأنها قد ت�ضمنت تعقيب الر�ضا عنهم ب�إعداد
الجنات لهم ،وبفوزهم ،المنا�سب للقطع ب�سالمتهم.
لكن��ه يندفع ب�أن ذلك ال يخت�ص بال�س��ابقين الأولين ،بل كم��ا ورد ذلك فيهم ،ورد
نظيره في غيرهم.
الوعد بالجنة والفوز لكل مهاجر و�أن�صاري

اب لَ ُه ْم َر ُّب ُه ْم َ�أنِّي ال �أُ ِ�ضي ُع َع َم َل عَامِ ٍل مِ ْن ُك ْم مِ ْن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُ ْنثَى بَ ْع ُ�ض ُك ْم
ق��ال تعالىَ } :ف ْا�ست ََج َ
���م َو�أُو ُذوا فِي � َسبِيلِي َو َقاتَ ُل���وا َو ُق ِت ُلوا لأُ َك ِّف َر َّن
مِ ْن بَ ْع ٍ
����ض َفالَّذِ َين َه َاج��� ُروا َو ُ�أخْ ِر ُجوا مِ ْن دِ يَارِ هِ ْ
���م َولأُ ْد ِخ َل َّن ُه ْم َجن ٍَّات تَ ْج ِري مِ ْن تَ ْحتِها الأَ ْن َها ُر ثَ َواب��� ًا مِ ْن عِ نْدِ ا ِهلل َواهللُ عِ ْن َد ُه ُح ْ�س ُن
���م � َسيِّئَاتِهِ ْ
َع ْن ُه ْ
(((
ال َّث َو ِاب{ .
وقال �سبحانهَ } :والَّذِ َين َه َاج ُروا فِي � َسب ِِيل ا ِهلل ثُ َّم ُق ِت ُلوا �أَ ْو َماتُوا لَيَ ْر ُز َق َّن ُه ْم اهللُ رِ ْزق ًا َح َ�سن ًا َو�إِ َّن

((( �سورة �آل عمران الآية.195 :
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ِين * لَيُدْ خِ َلن ُه ْم ُمدْ خَ ًال يَ ْر َ�ض ْونَ ُه َو�إِ َّن اهللَ لَ َعل ٌِيم َحل ٌِيم{(((.
اهللَ لَ ُه َو خَ ْي ُر ال َّرازِ ق َ
ونحوهما غيرهما مما ت�ضمن الوعد لكل مهاجر ولو من غير ال�سابقين .بل يظهر منها
العموم لكل مهاجر من بالد الكفر لبالد الإ�سالم ،ولو بعد النبي.P
وقال عزوجلَ } :والَّذِ َين �آ َمنُو ْا َو َه َاج ُرو ْا َو َجا َهدُو ْا فِي � َسب ِِيل ا ِهلل َوالَّذِ َين �آ َوو ْا َّونَ َ�ص ُرو ْا �أُولَـئ َِك
���م ا ْل ُم�ؤْمِ نُ���و َن َح ًّقا لَّ ُهم َّم ْغفِ َر ٌة َورِ ْز ٌق َك ِر ٌيم{((( ومقت�ض��اه عموم ال�س�لامة والفوز لجميع
ُه ُ
المهاجرين والأن�صار.
الوعد بالفوز لكل م�ؤمن عمل �صالح ًا

كم��ا �أنه قد ا�ستفا�ض��ت الآي��ات الكريمة في الوع��د بالفوز لعام��ة الم�ؤمنين الذين
ال�صال َِح ِات �أَ َّن لَ ُه ْم
يعملون ال�ص��الحات ،كقوله عز من قائ��لَ } :وبَ� ِّش ْر الَّذِ َين �آ َمنُوا َو َعمِ ُل���وا َّ
َجن ٍَّات تَ ْج ِري مِ ْن تَ ْح ِت َها الأَ ْن َها ُر{(((.
ال�صال َِح ِات لَنُبَ ِّوئَ َّن ُهم ِّم َن ا ْل َجنَّ���ةِ ُغ َر ًفا تَ ْج ِري مِ ن
وقوله عزوج��لَ } :والَّذِ َين �آ َمنُوا َو َعمِ ُل���وا َّ
ِين{(((.
تَ ْح ِت َها ْ أالَ ْن َها ُر خَ الِدِ َين فِي َها ِن ْع َم �أَ ْج ُر ا ْل َعامِ ل َ
ال�صال َِح ِات فِي َر ْو َ�ض ِات ا ْل َجن َِّات لَ ُهم َّما يَ َ�شا ؤُ�و َن عِ ن َد
وقوله جل �ش�أنهَ } :والَّذِ َين �آ َمنُوا َو َعمِ ُلوا َّ
ال�صال َِح ِات{(((.
���م َذل َِك ُه َو ا ْل َف ْ�ض ُل ال َكبِي ُر* َذل َِك الَّذِ ي يُبَ� ِّش ُر اهللُ عِ بَا َد ُه الَّذِ َين �آ َمنُوا َو َعمِ ُلوا َّ
َربِّهِ ْ
ونحوها كثير جداً.
الوعد بالفوز والجنة لكل م�ؤمن

بل �أطلق في بع�ضها الوعد بذلك للم�ؤمنين ،من دون تقييد بالعمل ال�صالـح .كقوله
ِين َوا ْل ُم�ؤْمِ ن َِات َجن ٍَّات تَ ْج ِري مِ ْن تَ ْح ِت َها الأَ ْن َها ُر خَ الِدِ َين فِي َها َو َم َ�ساكِ َن
عز ا�سمهَ } :و َع َد اهللُ ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
َطيِّبَ ًة فِي َجن َِّات َعدْ نٍ َورِ ْ�ض َو ٌان مِ ْن ا ِهلل �أَ ْكبَ ُر َذل َِك ُه َو ال َف ْو ُز ال َعظِ ُيم{(((.

((( �سورة الحج الآية 58 :ـ .59
((( �سورة الأنفال الآية.74 :
((( �سورة البقرة الآية.25 :
((( �سورة العنكبوت الآية.58 :
((( �سورة ال�شورى الآية 22 :ـ .23
((( �سورة التوبة الآية.72 :
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عا�ص وزائغ
�إطالق الوعيد بالخ�سران والعذاب لكل ٍ

كما �أنه ورد م�ستفي�ض��اً في الكتاب المجيد وال�سنة ال�شريفة �إطالق الوعيد بالعذاب
والخ�س��ران ب�سبب الزيغ والمعا�ص��ي ،مثل قوله تعالىَ } :و َم ْن يُ َ�شاقِقْ اهللَ َو َر ُ�سولَ ُه َف ِ�إ َّن اهللَ
� َشدِ ي ُد ا ْلعِ َقاب{(((.
وقوله �سبحانهَ } :و َم ْن يُ َ�ش َّاق اهللَ َف ِ�إ َّن اهللَ � َشدِ ي ُد ا ْلعِ َق ِاب{(((.
ِين
وقول��ه عزوجلَ } :و َم ْن يُ َ�شاقِقْ ال َّر ُ�سو َل مِ ْن بَ ْعدِ َما تَبَ َّي َن لَ ُه ا ْل ُهدَى َويَ َّتب ِْع َغ ْي َر � َسب ِِيل ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
اءت َم ِ�صيراً{(((.
نُ َولِّهِ َما تَ َولَّى َونُ ْ�صلِهِ َج َه َّن َم َو َ�س ْ
وقال جل �ش�أنهَ } :و َم ْن يَ ْقتُ ْل ُم�ؤْمِ ن ًا ُمتَ َع ِّمداً َف َجزَا ُ�ؤ ُه َج َهن َُّم خَ الِداً فِي َها َو َغ ِ�ض َب اهللُ َع َل ْيهِ َولَ َعنَ ُه
َو�أَ َع َّد لَ ُه َع َذاب ًا عَظِ يم ًا{(((� ...إلى غير ذلك مما ال يح�ص��ى كثرة .وكذا الحال في ال�س��نة
ال�شريفة.
الجمع بين �أدلة الوعد والوعيد با�شتراط ح�سن الخاتمة في الوعد

وم��ن هنا البد من الجمع بين الطائفتين :طائفة الوعد ،وطائفة الوعيد .وذلك بحمل
�أدل��ة الوعد المطلقة على ا�ش��تراط ح�س��ن الخاتم��ة� ،إما باال�س��تقامة على الحق حتى
النهاية ،و�إما بالتوبة والرجوع للحق بعد الزيغ والخروج عنه.
وهو الم�ستفاد من الآيات والأحاديث الكثيرة �أي�ضاً .قال تعالى} :يَ ْو َم ال يَ ْن َف ُع َم ٌال َوال
بَنُو َن * �إِ ّال َم ْن �أَتَى اهللَ ِب َق ْل ٍب َ�سل ٍِيم{(((.
وقال �س��بحانه�ِ } :إ َّن الَّذِ َين َقالُوا َر ُّبنَا اهللُ ثُ َّم ْا�ستَ َقا ُموا تَتَنَ���ز َُّل َع َل ْيهِ ْم ال َمال ِئ َك ُة �أَ ّال تَ َخا ُفوا َوال
تَ ْح َزنُوا َو�أ ْب�شِ ُروا بِا ْل َجنَّةِ الَّتِي ُك ْنتُ ْم تُو َعدُو َن{(((.

((( �سورة الأنفال الآية.13 :
((( �سورة الح�شر الآية.4 :
((( �سورة الن�ساء الآية.114 :
((( �سورة الن�ساء الآية.93 :
((( �سورة ال�شعراء الآية 88 :ـ .89
((( �سورة ف�صلت الآية.30 :
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وقال عزوجل�} :أُ ْولَـئ َِك َج َز�آ�ؤُ ُه ْم �أَ َّن َع َل ْيهِ ْم لَ ْعنَ َة ا ِهلل َوا ْل َملآ ِئ َكةِ َوالن َِّا�س �أَ ْج َمعِ َين * خَ الِدِ َين
فِي َه���ا َال يُ َخ َّف ُف َع ْن ُه ُم ا ْل َع َذ ُاب َو َال ُه ْم يُن َظ��� ُرو َن* ِ�إ َّال الَّذِ َين تَابُو ْا مِ ن بَ ْعدِ َذل َِك َو َ�أ ْ�ص َل ُحو ْا َف ِ�إ َّن اهلل
َغ ُفو ٌر َّرحِ ٌيم{(((� ...إلى غير ذلك.

وذل��ك ج��ار في الآي��ة الأولى الواردة ف��ي ال�س��ابقين الأولين ،والت��ي تقدم منك
اال�س��تدالل بها .حيث يتعين حملها على خ�صو�ص من ا�ستقام منهم وحفظ العهد ولم
يزغ عن �أمر اهلل تعالى.
تحذير ال�صحابة من الفتنة واالنقالب

وال�س��يما م��ع ما ورد من تحذير ال�ص��حابة �أنف�س��هم من الفتنة واالنق�لاب والوعيد
للمنقلبين بالعذاب والخ�سران.
ِين َع َلى َما �أَ ْنتُ ْم َع َل ْيهِ َحتَّ���ى يَمِ ي َز ا ْل َخب َ
ِيث مِ ْن
ق��ال ع��ز من قائلَ } :ما َكا َن اهللُ ِليَ��� َذ َر ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
َّالطيِّ ِب َو َما َكا َن اهللُ ِليُ ْط ِل َع ُك ْم َع َلى ا ْل َغ ْي ِب َولَكِ َّن اهللَ يَ ْجتَبِي مِ ْن ُر ُ�سلِهِ َم ْن يَ َ�شا ُء{(((.
وم��ن الظاهر �أن الم��راد بذلك غير من عرف بالنفاق قبل نزول الآية ال�ش��ريفة ،كما
تقدم التنبيه لذلك في جواب ال�س�ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�سابقة.
وقال جل �ش�أنه ،مخاطباً الم�سلمين في �أوائل الهجرة ،بمنا�سبة واقعة بدر ،حيث كان
�أكثرهم �أو كلهم من ال�س��ابقين ـ بالمعنى الذي تريده ـ} :يَ���ا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُوا ْا�ست َِجيبُوا ِهلل
َولِل َّر ُ�س���ولِ �إِ َذا َد َعا ُك ْم ِل َما يُ ْحيِي ُك ْم َو ْاع َل ُموا َ�أ َّن اهللَ يَ ُح ُ
ول بَ ْي َ
���ن ا ْل َم ْرءِ َو َق ْلبِهِ َو�أَنَّ ُه �إِلَ ْ
(((يهِ ت ُْح َ�ش ُرو َن *
َواتَّ ُقوا ِف ْتنَ ًة ال ت ُِ�صيبَ َّن الَّذِ َين َظ َل ُموا مِ ْن ُك ْم خَ َّا�ص ًة َو ْاع َل ُموا �أَ َّن اهللَ � َشدِ ي ُد ا ْلعِ َق ِاب{ .

وقد ورد عن عون بن قتادة قال« :حدثني الزبير بن العوام .قال :لقد حذرنا ر�س��ول
اهلل 0فتنة لم نر �أنا نخلق لها .ثم قر�أَ } :واتَّ ُقوا ِف ْتنَ ًة ال ت ُِ�صيبَ َّن الَّذِ َين َظ َل ُموا مِ ْن ُك ْم خَ َّا�ص ًة{
فقر�أناها زماناً ،ف�إذا نحن المعنيون بها .قال :فحيث كان هذا ف ِل َم خرجتم؟ قال :ويحك،
((( �سورة �آل عمران الآية 87:ـ .89
((( �سورة �آل عمران الآية.179 :
((( �سورة الأنفال الآية 24 :ـ .25
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نحن نعلم ،ولكن ال ن�صبر»(((.
وقال عز ا�س��مه مخاطباً الم�سلمين ومعاتباً لهم على فرارهم يوم �أحد ،وكلهم �أو كثير
منهم من ال�سابقين الأولينَ } :و َما ُم َح َّمدٌ �إِال َر ُ�س ٌ
ول َقدْ خَ َل ْت مِ ْن َق ْبلِهِ ال ُّر ُ�س ُل �أَ َف�إِن َماتَ �أَ ْو ُقت َِل
ا ْن َق َل ْبتُ ْم َع َلى �أَ ْع َقا ِب ُك ْم َو َم ْن يَ ْن َقل ِْب َع َلى عَقِ بَ ْيهِ َف َل ْن يَ ُ�ض َّر اهللَ � َش ْيئ ًا َو� َسيَ ْج ِزي اهللُ َّال�شاكِ ِر َين{(((.
وقال �س��بحانهَ } :وال تَ ُكونُوا َكالَّذِ َين تَ َف َّر ُقوا َواخْ تَ َل ُفوا مِ ْن بَ ْعدِ َم���ا َجاء ُه ْم ا ْلبَيِّنَاتُ َو�أُ ْولَئ َِك
���م َع َذ ٌاب عَظِ ٌيم * يَ ْو َم تَ ْبيَ ُّ�ض ُو ُجو ٌه َوتَ ْ�س َو ُّد ُو ُجو ٌه َف�أَ َّما الَّذِ َين ْا�س َو َّد ْت ُو ُجو ُه ُه ْم َ�أ َك َف ْرت ُْم بَ ْع َد
لَ ُه ْ
���م َف ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َاب ِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْك ُف��� ُرو َن * َو�أَ َّما الَّذِ َين ا ْبيَ َّ�ض ْت ُو ُجو ُه ُه ْم َففِ ي َر ْح َمةِ ا ِهلل ُه ْم
�إِي َما ِن ُك ْ
فِي َها خَ ا ِلدُو َن{(((.
وقال تعالى} :یا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُوا �أَطِ ي ُعوا اهللَ َو�أَطِ ي ُعوا ال َّر ُ�سو َل َو اَل تُ ْبطِ ُلوا �أَ ْع َمالَ ُك ْم{(((.

ومثل ذلك ن�صو�ص الحو�ض الكثيرة ،وغير ذلك مما تقدم في جواب ال�س�ؤال الثاني
من الأ�سئلة ال�سابقة ،ومما لم نذكره.
ف�إنه يتعين لأجل ذلك حمل الآية المتقدمة على التقييد بح�سن الخاتمة .كما يجري
ذلك في جميع ما قد ي�ساق دلي ًال على �سالمتهم بوجه قاطع ،مما ي�أتي في كالمك ،ومما
لم تذكره .وال ي�سعنا ا�ستق�صا�ؤه .وو�ضوح ذلك يغني عن �إطالة الكالم فيه.
توجيه �إطالق الوعد بالفوز

وربم��ا كان وجه الإطالق في الآية المذكورة وغيرها هو �أن ا�ش��تراط اال�س��تقامة� ،أو
بحد ال يحتاج �إلى البيان ،بحيث يفهم من الإطالق من
ح�س��ن الخاتمة ،من الو�ض��وح ّ
دون حاجة �إلى �أن ين�ص عليه .لما هو المعلوم من ال�شرع والعقل من �أن �سبب الفوز �إذا
كان هو الإيمان والعمل ال�ص��الـح �أو ال�س��بق لهما ،فال معنى لثبوت الفوز بعد فقدهما،
والخروج عما فر�ضه اهلل تعالى ،والزيغ عن �صراطه الم�ستقيم.

((( ال�س ��نن ال ��واردة في الفت ��ن  204 : 1باب :قول اهلل عزوجل } َواتَّ ُقوا ِف ْتنَ��� ًة ال ت ُِ�صيبَ َّن الَّذِ َين َظ َل ُموا مِ ْن ُك ْم خَ َّا�ص ًة{ ،واللفظ له /تف�س ��ير ابن كثير : 2
 300في تف�سير الآية.
((( �سورة �آل عمران الآية/144 :
((( �سورة �آل عمران الآية 105 :ـ .107
((( �سورة محمد الآية.33 :
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الكالم في التابعين

ولوال ذلك لتعين البناء على الإطالق حتى في التابعين .لظهور �أن �إح�سان ال�سابقين
الأولي��ن �إنما يكون بالإيمان والعمل ال�ص��الـح .ف�إن �أريد ب�إح�س��ان ال�س��ابقين الأولين
تحقق ذلك منهم ولو في فترة ق�صيرة كفى في تبعية التابعين لهم في الإح�سان ح�صول
ذلك منهم في فترة ق�ص��يرة �أي�ض��اً حتى لو انقلبوا بعد ذلك .و�إن �أريد ب�إح�سانهم تحقق
ذلك منهم بنحو اال�س��تمرار ،وب�شرط اال�س��تقامة ،وح�سن الخاتمة ،بحيث يم�ضون �إلى
اهلل تعالى على الحق ،لم تتحقق التبعية في التابعين �إال بذلك �أي�ض��اً .وال وجه لجعل
اال�ستقامة واال�ستمرار على الطاعة �شرطاً في التابعين ،دون ال�سابقين الأولين.
نعم قد يتجه ذلك لو كان التعبير هكذا« :وال�سابقون الأولون من المهاجرين والأن�صار
والذين اتبعوهم ب�إح�س��ان وا�س��تقاموا على ذلك وم�ضوا عليه ر�ض��ي اهلل عنهم� .»...أما
عبارة الآية ال�شريفة فال تنه�ض �إال بما ذكرنا .كما لعله يت�ضح بقليل من الت�أمل.
وي�ؤكد ذلك �أمور..
في ال�سابقين الأولين من ارتد عن الإ�سالم

الأول� :أن في ال�س��ابقين الأولين من ارتد عن الإ�س�لام ،وهو عبيد اهلل بن جح�ش،
وتن�صر هناك ومات(((.
ف�إنه هاجر �إلى الحب�شةَّ ،
وال ري��ب ف��ي هالكه ،وق�ص��ور �إط�لاق الآية عن��ه ،وال من�ش���أ لق�ص��وره �إال التقييد
باال�ستقامة ،كما �سبق.
وكذا الن�ض��ير بن الحارث العبدري� ،أخو الن�ض��ر الذي قتل��ه �أمير الم�ؤمنينQ
�صبراً بعد واقعة بدر ب�أمر ر�سول اهلل.P
فقد رووا �أن الن�ض��ير هذا كان من ال�سابقين الأولين وقد هاجر �إلى الحب�شة ،ثم رجع
((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  21 : 4كتاب معرفة ال�صحابة :ذكر �أم حبيبة بنت �أبي �سفيان /Oحا�شية ابن القيم  /75 : 6عون المعبود
 /74 : 6تهذيب التهذيب  437 : 12في ترجمة حبيبة بنت عبيد اهلل بن جح�ش /تهذيب الكمال  175 : 35في ترجمة رملة بنت �أبي �سفيان/
التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع ال�ص ��حيح  1283 : 3في ترجمة رملة بنت �أبي �س ��فيان /اال�ستيعاب  877 : 3في ترجمة
عبد اهلل بن جح�ش 1809 : 4 ،في ترجمة حبيبة ابنة �أبي �سفيان 1844 :4 ،في ترجمة رملة بنت �أبي �سفيان /الإ�صابة  651 : 7في ترجمة
رمل ��ة بن ��ت �أبي �س ��فيان /الإكمال البن ماكوال  125 : 7باب كبير وكثير وكثير وكنيز وكنيز /ال�س ��يرة النبوي ��ة  51 : 2ذكر ورقة بن نوفل بن
�أ�س ��د /تاريخ دم�ش ��ق  173 : 3في ترجمة النبي محمد بن عبداهلل بن عبد المطلب :باب ذكر بنيه وبناته عليه ال�صالة وال�سالم و�أزواجه: ،
 415باب �إخبار الأحبار بنبوته والرهبان وما يذكر من �أمره عن العلماء والكهان.
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مرتداً �إلى مكة ،ثم �أ�سلم يوم الفتح((( ،وكان من الم�ؤلفة قلوبهم وقد دفع �إليه ر�سول اهلل
Pيوم حنين مائة ناقة ،يت�ألفه بها ،وقتل يوم اليرموك(((.
واقع ال�سابقين الأولين ال ينا�سب القطع لهم جميع ًا بالفوز

الثاني� :أن مالحظة واقع ال�سابقين الأولين وما �شجر بينهم ،ونظرتهم لأنف�سهم ،ونظرة
بقية ال�ص��حابة ومن بعدهم لهم ،ال تنا�س��ب القطع لهم بال�س�لامة والفوز .وقد تقدم في
جواب ال�س���ؤال الثاني من الأ�س��ئلة ال�س��ابقة ما ينفع في المقام .ف�إنه و�إن كان وارداً في
عموم ال�ص��حابة� ،إال �أن كثيراً من الوقائع المتقدمة هناك تخ�ص ال�سابقين الأولين ،كما
يت�ض��ح بالرجوع للجواب المذكور ،بنحو يغنينا عن الإعادة والن�ص على خ�صو�ص��يات
الوقائع.
وقد قال �أبو عبيدة للأن�ص��ار يوم ال�س��قيفة حينما حاولوا مبايعة �س��عد بن عبادة« :يا
مع�شر الأن�صار� ،إنكم كنتم �أول من ن�صر ،فال تكونوا �أول من غير وبدل»(((.
فتراه حذرهم من التغيير ،م�ش��يراً �إلى �أن ال�سبق �إلى الن�صرة ال ينفع مع التغيير ،بل
البد من اال�ستقامة.
وذلك كله �شاهد ب�أن ال�صحابة �أنف�سهم لم يفهموا من الآية ال�شريفة المتقدمة القطع
لل�س��ابقين الأولين بال�س�لامة والفوز ،وهم قد عا�ش��وا ظرف نزولها ،وا�ستوعبوا القرائن
المحيطة بها.
القطع لل�سابقين الأولين بال�سالمة �إغراء لهم بالقبيح

الثالث� :أن من الظاهر �أن الآية الكريمة المتقدمة قد نزلت في حياة �أكثر ال�س��ابقين
الأولين ،ومن البعيد جداً �أن يعلمهم اهلل تعالى ب�سالمتهم وفوزهم بوجه قاطع ،من دون
�أن ي�شترط عليهم اال�ستقامة ،وي�ستثني حالة النكو�ص واالنقالب .لأن ذلك قد يغريهم
((( الإ�صابة  430 : 6في ترجمة الن�ضر بن الحارث� /أن�ساب الأ�شراف  232 : 1في �أ�سماء من هاجر �إلى الحب�شة من الم�سلمين هرب ًا ب�أديانهم
من م�شركي قري�ش ب�إذن النبي /0تاريخ دم�شق  105 : 62في ترجمة ن�ضير بن الحارث.
((( الإ�صابة  436 : 6في ترجمة الن�ضير بن الحارث /اال�ستيعاب  1525 : 4في ترجمة الن�ضير بن الحارث /تاريخ دم�شق  101 : 62في ترجمة
ن�ضير بن الحارث.
((( تاري ��خ اليعقوب ��ي  123 : 2ف ��ي خب ��ر �س ��قيفة بني �س ��اعدة وبيعة �أب ��ي بكر ،واللفظ ل ��ه /تاريخ الطب ��ري  243 :2ذكر الخبر عم ��ا جرى بين
المهاجرين والأن�صار في �أمر الإمارة في �سقيفة بني �ساعدة /الإمامة وال�سيا�سة  12 :1ذكر ال�سقيفة وماجرى فيها من القول.
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بالقبي��ح ،ف�إن من �أعظم ال��روادع العقلية عن االنحراف والزيغ ـ ف��ي العقيدة والعمل ـ
التي تقوم بها الحجة من اهلل تعالى على النا�س ،هو خوف الهالك والعقاب في الآخرة،
خف الداعي الرادع لهم عن ذلك .وهو ال ينا�سب حكمة اهلل تعالى في
و�إذا �أمنوا ذلك ّ
�إقامة الحجة على النا�س ،وا�ست�صالحهم بها.
وال �س��يما �إذا لم يكن الوعد القاطع ب�سالمتهم تف�ض ًال ابتدائياً من اهلل تعالى ،ليكون
محفزاً على �ش��كره تعالى بطاعته ،بل كان نتيجة لعمل يقوم به ال�ش��خ�ص الموعود ،ف�إن
العمل الح�سن ،والمراتب الموهومة� ،سبب للعجب والتفاخر والتبجح ،في عامة النا�س،
�إال من ع�صم اهلل تعالى.
وم��ا �أكثر ما تناحر ال�س��ابقون الأولون بينهم ،لأن ك ًال منهم يدعي الأولوية لنف�س��ه،
ب�س��بب مواقفه ال�س��ابقة ،ومراتبه الموهومة ،تناحراً �أ�ض�� ّر بالدع��وة وب�أتباعها .و�إن تاريخ
ال�س��ابقين الأولين وال�ص��حابة عموماً مل��يء بالتفاخر والتبجح والتناح��ر ،نتيجة ذلك،
والحال �أنه لم يظهر منهم القطع لأنف�س��هم بال�س�لامة والفوز في الآخرة .بل �ص��در عن
كثير منهم ما يدل على الجهل بالم�ص��ير والخوف منه ،كما يظهر بمراجعة ما �س��بق في
جواب ال�س���ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�سابقة وغيره .فكيف يا ترى يكون الحال لو علموا
�سالمة الم�صير ،وتجلى لهم ح�سن العاقبة بوعد قاطع من اهلل تعالى؟!.
ولذا فمن البعيد جداً �أن يقطع اهلل تعالى لآحاد الب�شر المتعارف في حياته بال�سالمة،
ف�ض� ً
لا عن جماعة كبيرة يتوقع منهم التفاخر والتناحر والت�س��ابق على قيادة �أمة نا�شئة،
كما حدث فع ًال.
كي��ف؟! ولم يغفل اهلل �س��بحانه تذكير النب��ي - Pعلى رفعة مقام��ه ،وبعده عن
دواعي الهوى  -بوخيم عاقبة الزيغ واالنحراف العقيدي والعملي ،ت�أكيداً لداعي الردع
في نف�سه ال�شريفة ،وتنبيهاً لغيره.
ي���ن مِ ْن َق ْبل َِك لَئ ِْن �أَ ْ�ش َر ْك���تَ لَيَ ْحبَ َط َّن َع َم ُل َك
فق��ال عزوجلَ } :ولَ َق���دْ �أُوحِ َي �إِلَ ْي َك َو�إِلَى الَّذِ َ
َولَتَ ُكونَ َّن مِ ْن ا ْل َخا�سِ ِر َين{(((.
((( �سورة الزمر الآية.65 :
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���ن �إِلَ ْيهِ ْم � َش ْيئ ًا َقلِي ًال* �إِذاً لأَ َذ ْقن ََاك ِ�ض ْع َف
وقال جل �ش���أنهَ } :ولَ ْوال َ�أ ْن ثَ َّب ْتن ََاك لَ َقدْ كِ دْ تَ تَ ْر َك ُ
ا ْل َحيَا ِة َو ِ�ض ْع َف ا ْل َم َم ِات ثُ َّم ال تَ ِج ُد لَ َك َع َل ْينَا نَ ِ�صيراً{(((.
وقال عز من قائلَ } :ولَ ْو تَ َق َّو َل َع َل ْينَا بَ ْع َ�ض الأَ َقاوِ ِيل* لأَخَ ْذنَا مِ ْن ُه بِا ْليَمِ ِين* ثُ َّم لَ َق َط ْعنَا مِ ْن ُه
ا ْل َوت َِين * َف َما مِ ْن ُك ْم مِ ْن �أَ َحدٍ ع ْن ُه َحاجِ ِز َين{(((.
(((

وقال النبيPنف�س��ه�« :إنه ال ينجي �إال عمل مع رحمة .ولو ع�صيت لهويت» ...
�إلى غير ذلك.
ف�ضيلة ال�سبق للإيمان وعظم الم�س�ؤولية ب�سببه

نعم ال �إ�ش��كال في ظهور الآية ال�شريفة في ف�ضيلة ال�سبق للإيمان والعمل ال�صالـح.
�إال �أن الم�ؤمن كلما ارتفع �ش�أنه ،وعظمت نعم اهلل تعالى عليه ،وتكاثرت الحجج في حقه،
كانت م�س�ؤوليته �أعظم ،ومخاطره �أ�شد و�أدهى .ف�إن قام بمقت�ضى م�س�ؤوليته ،وا�ستقام في
�س��يرته و�سريرته  ،ارتفع �ش�أنه ،وكان �أجره �أعظم .و�إن زاغ وانقلب ،هوى �إلى الح�ضي�ض،
وكان عقابه �أ�شد و�أنكى ،لأن الحجة عليه �آكد.
وال�س��يما و�أن ال�سابقين �إذا زاغوا وخرجوا عن الطريق قد يكونون �أ�سوة لمن بعدهم،
و�س��بباً في �ضاللهم وانحرافهم ،فتت�ضاعف م�س�ؤوليتهم ب�سبب ذلك ،كما تقدم في �آخر
جواب ال�س�ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�سابقة.
هل يجوز الدخول في �أمر ال�سابقين الأولين؟

الوجه الثاني لتوجيه المدعى في ال�س���ؤال� :أن ال�س��ابقين الأولين و�إن لم يقطع لهم
بال�سالمة ،والفوز في الآخرة� ،إال �أنه مهما �صدر منهم من المعا�صي واالنحراف وال�شقاق،
فال ينبغي للمت�أخرين النيل منهم ،وجرحهم والطعن عليهم ،لأن حرمة ال�سبق تمنع من
ذلك .بل يوكل �أمرهم هلل تعالى ،ويكون ح�سابهم عليه ،ف�إن �شاء عذبهم بذنوبهم بعدله،
و�إن �شاء عفا عنهم برحمته وف�ضله.
((( �سورة الإ�سراء الآية 74 :ـ .75
((( �سورة الحاقة الآية 44 :ـ .47
((( �شرح نهج البالغة  /184 : 10الإر�شاد لل�شيخ المفيد .182 : 1
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وبعب��ارة �أخرى :نحن و�إن لم نقطع على ال�س��ابقين الأولي��ن بالنجاة والفوز ،لأن اهلل
�سبحانه قد يعذبهم بذنوبهم وي�ؤاخذهم بما ك�سبوا� ،إال �أنه لي�س من حقنا ـ نحن المت�أخرين
ـ الدخول في �أمرهم ،والطعن عليهم ،لأن حرمة ال�سبق ترفعهم عنا ،ونحن دون م�ستوى
نقدهم .واهلل تعالى وحده يخت�ص بذلك .وهذا ما قد يوحي به ذيل ال�س�ؤال.
لكنه يندفع ب�أن ذلك يحتاج �إلى �إثبات ،والآية ال�ش��ريفة ال تدل عليه� ،إذ ال نظر فيها
لموقف النا�س من ال�س��ابقين الأولين ،بل قد ت�ض��منت موقف اهلل �سبحانه منهم .وهي
و�إن ت�ض��منت وعده لهم بالفوز� ،إال �أنه حيث �س��بق تقييدها ب�صورة اال�ستقامة ،وح�سن
الخاتمة ،فهي تق�صر حقيقة عمن لم ي�ستقم منهم ،وزاغ في عقيدته �أو �سلوكه.
ويتعين الرجوع فيه للأدلة العامة ،وهي تقت�ضي حرمة المواالة ،وجواز اللعن والطعن
والتجريح ،كما ينا�س��به قوله تعالى} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُوا ال تَتَ َولَّ ْوا َق ْو ًما َغ ِ�ض َب اهللُ َع َل ْيهِ ْم َقدْ
يَئ ُِ�سوا مِ َن الآخِ َر ِة َك َما يَئ َِ�س ا ْل ُك َّفا ُر مِ ْن �أَ ْ�ص َح ِاب ا ْل ُقبُورِ {(((.
وقوله عزوجلَ } :و َال تَ ْر َكنُو ْا �إِلَى الَّذِ َين َظ َل ُمو ْا َفتَ َم َّ�س ُك ُم النَّا ُر{(((.
َ
���م �إِن تَ َولَّ ْيتُ ْم �أَن تُ ْف�سِ دُوا فِي الأَ ْر ِ
وقوله عز ا�س��مهَ } :ف َه ْل َع َ�س ْيتُ ْ
����ض َوتُ َق ِّط ُعوا �أ ْر َحا َم ُك ْم *
�أُ ْولَئ َِك الَّذِ َين لَ َعنَ ُه ُم اهللُ َف�أَ َ�ص َّم ُه ْم َو�أَ ْع َمى �أَ ْب َ�صا َر ُه ْم{(((.
وقوله جل �ش�أنه�} :إِ َّن الَّذِ َين يَ ْكتُ ُمو َن َما �أَن َز ْلنَا مِ ْن ا ْلبَيِّن َِات َوا ْل ُهدَى مِ ْن بَ ْعدِ َما بَ َّينَّا ُه لِلن َِّا�س فِي
ا ْلكِ ت َِاب �أُ ْولَئ َِك يَ ْل َعنُ ُه ْم اهللُ َويَ ْل َعنُ ُه ْم الالعِ نُو َن{(((.
و�ص َل
وقوله �س��بحانهَ } :والَّذِ َين يَن ُق ُ�ضو َن َع ْه َد ا ِهلل مِ ْن بَ ْعدِ مِ يثَاقِهِ َويَ ْق َط ُعو َن َما �أَ َم َر اهللُ بِهِ �أَ ْن يُ َ
َويُ ْف�سِ دُو َن فِي الأَ ْر ِ ُ
�ض �أ ْولَئ َِك لَ ُه ُم ال َّل ْعنَ ُة َولَ ُه ْم ُ�سو ُء الدَّارِ {(((� ...إلى غير ذلك.
وذلك هو المنا�س��ب لموقف ال�صحابة والتابعين ومن بعدهم ،من ال�سابقين الأولين
ومن غيرهم من ال�ص��حابة ،كما �أ�شرنا �إليه قريباً .و�أحكامهم تجري علينا ،مادمنا ن�شترك
معهم في �شريعة واحدة ودين واحد ،كما هو ظاهر.
((( �سورة الممتحنة الآية.13 :
((( �سورة هود الآية.113 :
((( �سورة محمد الآية 22 :ـ .23
((( �سورة البقرة الآية.159 :
((( �سورة الرعد الآية.25 :

في رحاب العقيدة  /ج 2

33

عدم تحديد ال�سابقين الأولين بوجه دقيق

بقي �ش��يء .وهو �أن عنوان ال�س��ابقين الأولين غير محدد ب�صورة دقيقة وا�ضحة ،ف�إن
الكث��رة الكاثرة من المهاجرين والأن�ص��ار مت�أخرون عمن قبلهم� ،س��ابقون لمن بعدهم،
والبد في تحديد منتهى ال�سبق من دليل �أخر.
بل الجمود على عنوان ال�س��ابقين الأولين قد يقت�ضي االقت�صار على �أول من دخل
في الإ�س�لام وا�ستجاب لدعوته من المهاجرين ،و�أول من دخله من الأن�صار .وهم �أنفار
معدودون ،ال يتجاوزون عدد الأ�صابع .وربما يقطع بال�سالمة لهم .لكن ال من جهة الآية
ال�شريفة ،لما �سبق .بل بعد النظر لواقع حالهم� ،إن تي�سر ذلك.
وحمل ال�س��ابقين الأولين على م��ا هو الأعم من ذلك ـ المنا�س��ب لما يريده عامة
النا���س من ه��ذا العنوان ـ يحتاج �إلى دليل .و�إن تم فهو غير محدد ب�ص��ورة دقيقة ،كما
�سبق.
ال ميزة لل�سابقين الأولين في النقد والتجريح ب�إجماع الم�سلمين

عل��ى �أنا ال نعهد في الم�س��لمين القول بتميز ال�س��ابقين الأولي��ن ـ بالمعنى العام ـ
بالقطع لهم بالنجاة والفوز ،وال ب�أنهم فوق م�ستوى نقدنا� .أما ال�شيعة فظاهر .و�أما الجمهور
فهم بين من ميز ال�ص��حابة ـ بمعنى من ر�أى النبيPو�سمع حديثه ـ عموماً ،وبين من
�أخ�ض��عهم جميعاً للنقد والتمحي�ص ،كما يظهر مما تقدم في جواب ال�س�ؤال الثاني من
الأ�سئلة ال�سابقة.

الكالم في حمل ال�صحابة على خ�صو�ص ال�سابقين الأولين

الأم��ر الثان��ي :تقول في �س���ؤالك« :وعامة ما ي��رد في الآيات القر�آني��ة والأحاديث
النبوية ،من ذكر لل�صحابة بلفظ ال�صحابة �أو �أمثالهاُ ،يعنى به ال�سابقون الأول».
ونقول :لم يرد في القر�آن المجيد ذكر ل�صحابة النبيPبعنوان ال�صحبة �إال في قوله
تعال��ى�ِ } :إال تَ ُن�ص ُرو ُه َف َقدْ نَ َ�ص��� َر ُه اهللُ ِ�إ ْذ �أَخْ َر َج ُه الَّذِ َين َك َف ُروا ثَان َِي ا ْثنَ ْي ِن �إِ ْذ ُه َما فِي ا ْل َغارِ ِ�إ ْذ يَ ُق ُ
ول
ل َِ�صاحِ بِهِ ال تَ ْحز َْن �إِ َّن اهللَ َم َعنَا َف�أَن َز َل اهللُ � َسكِ ينَتَ ُه َع َل ْيهِ َو�أَيَّ َد ُه ب ُِجنُودٍ لَ ْم تَ َر ْو َها{((( ،ومن الظاهر �أن
((( �سورة التوبة الآية.40 :
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المراد به مجرد �صحبة المكان� .أما في بقية ذلك فالخطاب �إنما هو للم�ؤمنين عموماً.
نع��م ،قال عز م��ن قائلُ } :م َح َّمدٌ َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َوالَّذِ َين َم َع ُه �أَ�شِ دَّا ُء َع َل���ى ا ْل ُك َّفارِ ُر َح َما ُء بَ ْينَ ُه ْم
ال�س ُجودِ َذل َِك
���م ُر َّك ًعا ُ�س َّجدًا يَ ْبتَ ُغو َن َف ْ�ض ًال مِ ْ
تَ َرا ُه ْ
���ن ا ِهلل َورِ ْ�ض َوان ًا �سِ ي َما ُه ْم فِي ُو ُجوهِ هِ ْم مِ ْن �أَثَ ِر ُّ
َمثَ ُل ُه ْم فِي الت َّْو َرا ِة َو َمثَ ُل ُه ْم فِي الإِ ْن ِج ِيل.((({...

و�صدر الآية ال�شريفة يق�ضي بالعموم لكل من كان مع النبي ،Pوهو ينا�سب معنى
يعم غير ال�س��ابقين الأولين ـ بالمعنى الذي يريده عامة
ال�ص��حبة على عمومه .كما �أنه ّ
النا�س منهم ـ قطعاً ،ف�إن �سورة الفتح نزلت حين كثر الم�سلمون ،لأنها نزلت بعد �صلـح
الحديبية ،ال�ص��لـح الذي كاد الم�سلمون يهلكون بعدم ا�ستجابتهم لر�سول اهللPفيه،
كما ورد في �أحاديث ،تقدم بع�ض��ها في جواب ال�س�ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�سابقة .بل
ربما كان نزول الآية ال�شريفة في عمرة الق�ضاء ،التي هي بعد عام من ال�صلـح المذكور،
وهو العام الذي دخل الإ�سالم فيه كثير من �ضعاف الإيمان.
نعم ،ال�ص��فات التي ت�ض��منتها الآية ال�ش��ريفة ملزمة بحملها على خ�صو�ص من كان
واجداً لتلك ال�ص��فات .وال ريب في �أنهم ق�س��م خا�ص من ال�صحابة متميز بقوة الدين
وبتفاعله به ،وبت�أثره ب�س��لوك النبيPو�س��يرته ،المعبر عنه في عرف النا�س بالخا�ص��ة.
وربم��ا يحمل عنوان ال�ص��حابة الوارد في مقام المدح عليه��م� .إذ كثيراً ما يطلق العرف
�صحابة الرئي�س على خا�صته الذين يعا�شرونه ،ويتفاعلون معه ،وي�سيرون على نهجه.
ومن الظاهر �أنه ال ملزم بالتطابق بينهم وبين ال�س��ابقين الأولين ،بل يمكن �أن يكون
في ال�س��ابقين الأولين من هو فاقد لتلك ال�ص��فات �أو لبع�ض��ها ،كم��ا يمكن �أن يكون
ف��ي غيرهم من هو واجد لها .والبد في ت�شخي�ص��هم وتعيينهم من التعرف على واقعهم
و�سلوكهم ،ودرا�سة �سيرتهم الذاتية.
هذا ،ولكن مع كل تلك ال�ص��فات العالية التي ت�ضمنتها الآية ال�شريفة ،لم يقطع اهلل
�س��بحانه وتعالى لهم بال�س�لامة ،ولم يعدهم بالفوز� ،إال ب�شرط اال�ستقامة ،والثبات على
الإيمان والعمل ال�صالـح.
((( �سورة الفتح الآية.29 :
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ال�صال َِح ِات مِ ْن ُه ْم َم ْغفِ َر ًة َو�أَ ْجراً عَظِ يم ًا{(((.
قال عز من قائلَ } :و َع َد اهللُ الَّذِ َين �آ َمنُوا َو َعمِ ُلوا َّ
و�إذا كان اهلل جل �ش�أنه قد �شرط اال�ستقامة فيهم ،فكيف ال ي�شترطها في غيرهم؟!
�أما ال�س��نة ال�شريفة فقد تعر�ضت لعنوان ال�ص��حابة في �أحاديث كثيرة .وال ندري ما
هي القرينة على حمل الأحاديث المادحة على ال�س��ابقين الأولين ،والأحاديث الذامة
ـ ك�أحاديث الحو�ض المتقدم بع�ض��ها في جواب ال�س���ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�سابقة ـ
على غيرهم؟ وما هو �إال تخر�ص وتحكم من دون دليل.
وال �س��يما و�أن بع�ض الم�ض��امين والقرائن تنا�س��ب العموم .فقد �س��بق في جواب
ال�س�ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�س��ابقة �أن النبيPقد خاطبهم بقوله« :لتتبعن �سنن من
كان من قبلكم� ،شبر ب�شبر ،وذراع بذراع ،حتى لو دخلوا جحر �ضب تبعتموهم .»...ولم
ينقل عن �أحد دعوى اخت�ص��ا�ص االنحراف في الأمم ال�س��ابقة بمن ت�أخرت ا�ستجابته
للدعوة .بل وال بذوي المقام العادي منه.
فق��د انحرف ق��ارون الذي هو اب��ن خالة مو�س��ى Qـ كما عن الإمام ال�ص��ادق
 (((Aوابن عبا�س((( ـ �أو ابن عمه ـ كما عن محمد بن �إ�سحاق((( ـ وال�سامري الذي
بلغ من �ش�أنه �أن } َقا َل بَ ُ�ص ْرتُ ِب َما لَ ْم يَ ْب ُ�ص ُروا بِهِ َف َقبَ ْ�ض ُت َق ْب َ�ض ًة مِ ْن َ�أثَ ِر ال َّر ُ�سولِ َفنَبَ ْذتُ َها َو َك َذل َِك
َ�س َّولَ ْت لِي نَ ْف�سِ ي{(((.
وم��ن البعيد جداً ت�أخرهما عن اال�س��تجابة لمو�س��ى Qوالت�ص��ديق له ،البتناء
دعوة مو�سىQعلى �إنقاذ بني �إ�س��رائيل .حيث ينا�سب ذلك م�سارعتهما العتناقها
واال�ستجابة لها.
و�س��بق هناك �أي�ضاً عن موط�أ مالك« :وحدثني عن مالك ،عن �أبي الن�ضر مولى عمر
ابن عبيد اهلل� :أنه بلغه �أن ر�سول اهلل 0قال ل�شهداء �أحد :ه�ؤالء �أ�شهد عليهم ،فقال
�أبو بكر ال�ص��ديق� :أل�سنا يا ر�سول اهلل ب�إخوانهم ...فقال ر�سول اهلل :0بلى ،ولكن ال
((( �سورة الفتح الآية.29 :
( )2مجمع البيان .459 : 7
((( نف�س الم�صدر.
((( تف�سير القرطبي  /310 : 13تف�سير الطبري  /105 : 20تف�سير ابن كثير .400 : 3
((( �سورة طه الآية.96 :
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�أدري ما تحدثون بعدي.»...
و�س��بق عن نافع عن عبد اهلل �أنه قال« :قام النبي 0خطيباً ،ف�أ�ش��ار نحو م�س��كن
عائ�ش��ة ،فقال :ههن��ا الفتنة ثالثاً ،من حيث يطلع قرن ال�ش��يطان» ،وقريب منه �أحاديث
�أخر.
كما �سبق �أمرهPبقتال الناكثين ،وفيهم طلحة والزبير وعائ�شة.
وقد �أمرت �أم �س��لمة عبد الرحمن بن عوف بالإنفاق في �س��بيل اهلل ،لأن ر�سول اهلل
Pقال« :من �أ�صحابي من ال �أراه وال يراني بعد �أن �أموت �أبداً».
لظه��ور �أنها �إنم��ا �أمرته بالإنفاق حذراً من �أن يكون من ه�ؤالء ،مع �أنه من ال�س��ابقين
الأولي��ن بالمعنى ال��ذي يريده عامة النا�س من ه��ذا العنوان ،حيث ي�ش��هد ذلك ب�أن
الحديث المذكور ي�شمل ال�سابقين الأولين� ...إلى غير ذلك مما تقدم بع�ضه.
ونعود فن�ؤكد ذلك بمواقف ال�ص��حابة من �أنف�سهم ،ومواقف بع�ضهم من بع�ض ،ف�إنها
ال تنا�سب التخ�صي�ص المذكور ،كما يظهر بالرجوع لما �سبق هناك.
الكالم في اال�ستدالل بق�صة حاطب

الأمر الثالث :تقول في �س�ؤالك« :مع �أن ال�سنة النبوية اقت�ضت �أن ال نفعل ذلك...
و�أن نَ ِ
��كل ح��ال هذا ال�ص��حابي ومنزلته عن��د اهلل تعالى �إلى اهلل عزوج��ل ،لأنه وحده
المخت�ص بهم ،كما هو الحا�ص��ل في ق�ص��ة حاطب بن �أبي بلتعة ،حيث �إن ر�س��ول اهلل
Pاحت��ج على من �أنكر على حاطب بقولهّ :
لعل اهلل اطلع على �أهل بدر ،فقال :افعلوا
ما �شئتم ف�إنني قد غفرت لكم».
التحفظ على ق�صة حاطب بن �أبي بلتعة

ونقول :هذا الحديث و�إن رواه الجمهور بطرق متعددة ـ ي�أتي بع�ضها ـ حتى �صار ك�أنه
من الم�سلمات عندهم.
ونحن فع َال ال نريد �إنكاره� ،إال �أننا مع ذلك نتحفظ في �أمره ،وال ي�سعنا الجزم ب�صدقه،
وال بالمعنى الذي يحاول الجمهور حمله عليه ،وهو القطع بال�سالمة لأهل بدر.
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محاولة �إ�ضفاء طابع القد�سية على ال�صحابة في قبال �أهل البيتR

ومقدم��ة للحديث في ذلك يح�س��ن منا التنبيه على �أمر مهم ج��داً ينفع في المقام
وغيره.
وهو �أن المعلوم للباحث المن�صف �أن جمهور ال�سنة ـ برواتهم وعلمائهم في الحديث
والفق��ه ،وب�س��لطانهم المناوئ لأهل البيت (�ص��لوات اهلل عليهم) من ال�ص��در الأول ـ
يحاول �إ�ض��فاء طابع القد�س��ية على ال�صحابة ،في قبال قد�س��ية �أهل البيت Rالتي
فر�ض��ها الكتاب المجيد ،الذي }ال يَ�أْتِيهِ ا ْلبَاطِ ُل مِ ْن بَ ْي ِن يَ َد ْيهِ َوال مِ ْن خَ ْلفِ هِ تَ ِنز ٌيل مِ ْن َحكِ ٍيم
َحمِ يدٍ {((( ،و�أكدتها ال�سنة ال�شريفة الم�ستفي�ضة،والتي رواها حتى من ال يلتزم خط �أهل
البيت (�صلوات اهلل عليهم).
و�إنم��ا فعلوا ذل��ك ليجعلوهم في قبال �أهل البيت ،Rويكون��وا هم الوجهة التي
يتوجه لها الم�سلمون ،لين�شغلوا بهم ،ويغفلوا عن مقام �أهل البيت(�صلوات اهلل عليهم).
وكلما تعاقبت الع�صور ،وظهرت دعوة ال�شيعة ،و�أخذوا ي�شيدون بمقام �أهل البيت،R
وي�ؤكدون عليه قو ًال وعم ًال ،زاد ت�شبث الجمهور بال�صحابة وب�إ�ضفاء طابع القد�سية عليهم،
حتى �صار ديناً يتدينون به.
كل ذلك من �أجل �أن يتكئوا على ال�ص��حابة ،وينت�س��بوا لهم ،كما انت�س��ب ال�شيعة
لأهل البيت .Rويبرروا بذلك �إعرا�ض��هم عن �أهل البيت .Rوال �أقل من عدم
تمييزهم لأهل البيت Rفي التعظيم والتقدي�س.
موقف الجمهور من �إلحاق �أهل البيت في ال�صالة على النبيP

ويكفي من ال�ش��واهد العملية لذلك �أن الجمهور رووا في كيفية ال�صالة على النبي
�Pإلحاق �أهل بيته به.P
فف��ي حديث كعب بن عجرة« :قيل :يا ر�س��ول اهلل �أما ال�س�لام عليك فقد عرفناه،
فكيف ال�ص�لاة؟ قال :قولوا :اللهم �صل على محمد وعلى �آل محمد كما �صليت على
�آل �إبراهي��م �إنك حميد مجي��د .اللهم بارك على محمد و�آل محمد كما باركت على �آل
((( �سورة ف�صلت الآية.42 :
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�إبراهيم �إنك حميد مجيد»((( ،ونحوه غيره.
بل ورد النهي عن ال�ص�لاة البتراء((( ،وهي ال�ص�لاة على النبيPمن دون �إلحاق
�آله به.
وم��ع ذلك نرى جمهور ال�س��نة �إم��ا �أن يفردوا النبيPبال�ص�لاة �أو يلحق��وا به �آله
و�أ�صحابه معاً .وما ذلك �إال ل�ضيقهم من تمييز �آل البيت (�صلوات اهلل عليهم) بالتكريم
والتقدي�س.
حديث الطحطاوي في توجيه موقف الجمهور

وم��ن الطريف ما ذكره الطحطاوي في توجيه ما عليه الجمهور ،حيث قال« :والظاهر
�أن ذكر الآل والأ�صحاب مندوب� .أما الأ�صحاب فظاهر ،لأنهم �سلفنا ،وقد �أمرنا بالتر�ضي
علي ال�ص�لاة البتراء .قالوا:
عنهم ،ونهينا عن لعنهم .و�أما الآل فلقوله :0ال ت�ص��لوا ّ
وما ال�صالة البتراء يا ر�سول اهلل؟ قال :تقولون :اللهم �صل على محمد ،وتم�سكون .بل
قولوا :اللهم �صل على محمد وعلى �آل محمد .ذكره الفا�سي وغيره»(((.
فانظر �إليه كيف ا�ستدل على ا�ستحباب �إلحاق ال�صحابة بالنبي Pفي �أمر ال�صالة،
وم�ش��اركتهم للآل في هذه الكرامة ،ب�أنهم �س��لفنا ،وقد �أمرنا بالتر�ضي عنهم ،ونهينا عن
لعنهم.
مع �أن ما ذكره من الوجه ـ لو تم ـ �إنما ي�ص��لح دلي ًال على ا�س��تحباب التر�ض��ي عن
ال�ص��حابة ،وحرمة لعنهم ،كما هو الحال في كل م�ؤمن ،وال ينه�ض دلي ًال على المدعى،
وه��و ا�س��تحباب �إلحاقهم بالنبيPفي ال�ص�لاة عليه ،كالآل .وال �س��يما مع اقت�ص��ار
((( �ص ��حيح البخاري  1802 : 4كتاب التف�س ��ير :باب �إن اهلل ومالئكته ي�ص ��لون على النبي يا �أيها الذين �آمنوا ،...واللفظ له 1233 : 3 ،كتاب
الأنبياء :باب يزفون الن�س�ل�ان في الم�ش ��ي 2338 : 5 ،كتاب الدعوات :باب ال�صالةعلى النبي� /0صحيح م�سلم  305 : 1كتاب ال�صالة:
باب ال�ص�ل�اة على النبي 0بعد الت�ش ��هد /ال�سنن الكبرى للن�سائي  382، 381 : 1كتاب �ص ��فة ال�صالة :الأمر بال�صالة على النبي،0
 17 :6كتاب عمل اليوم والليلة  ،كيف الم�س� ��ألة وثواب من �س� ��أل له ذلك� ،ص 97 :كيف الرد� /ص ��حيح ابن حبان  193 : 3باب الأدعية :ذكر
الأخبار المف�س ��رة لقوله جل وعال} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُوا َ�ص ُّلوا َع َل ْيهِ َو� َسلِّ ُموا ت َْ�سلِي ًما{ ،286 :5 ،باب �ص ��فة ال�ص�ل�اة  ،ذكر و�ص ��ف ال�ص�ل�اة على
الم�ص ��طفى 0الذي يتعقب ال�س�ل�ام الذي و�ص ��فنا� ،ص 289 :ذكر البيان ب�أن النبي� 0إنما �س ��ئل عن ال�ص�ل�اة عليه في ال�صالة عند
ذكرهم �إياه في الت�شهد� ،ص 295 :ذكر الأمر بال�صالة على الم�صطفى 0وذكر كيفيتها /وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( جواهر العقدين الق�س ��م الثاني  49 : 1في الثاني ذكر �أمره Pبال�ص�ل�اة عليهم في امتثال ما �ش ��رعه اهلل من ال�صالة عليهم ووجه الداللة
على �إيجاب ذلك في ال�صالة /حا�شية الطحطاوي على مراقي الفالح  /8 : 1ال�صواعق المحرقة  430 : 2الباب الحادي ع�شر في ف�ضائل
�أهل البيت النبوي :الف�صل الأول في الآيات الواردة فيهم /ينابيع المودة .434 : 2 ،37 : 1
((( حا�شية الطحطاوي على مراقي الفالح .8 : 1
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الأحاديث ال�ش��ارحة لل�ص�لاة عليهPوالناهية عن ال�صالة البتراء على �آله ،Rمن
دون ذكر لل�صحابة فيها.
تف�سير الطحطاوي للآل في حديث ال�صالة البتراء

و�أطرف من ذلك �أن الطحطاوي �ضاق ذرعاً بحديث ال�صالة البتراء الذي ذكره ،لما
فيه من تمييز �أهل البيت (�ص��لوات اهلل عليهم) بكرامة ال ي�شركهم فيها غيرهم ،ف�صرف
الحديث عنهم� Rإلى الأمة �أجمع حتى الف�ساق منهم.
قال بعد الكالم ال�س��ابق بال ف�ص��ل« :والمراد بالآل هنا �س��ائر �أم��ة الإجابة مطلقاً.
وقول��ه� :0آل محم��د كل تق��ي .حم��ل عل��ى التق��وى م��ن ال�ش��رك .لأن المقام
للدعاء»(((.
ولن��ا �أن ن�س���أل الطحطاوي عن �أن��ه �إذا كان المراد ب��الآل ذلك ،فلم��اذا �إذاً �إلحاق
ال�صحابة بهم؟
ولماذا احتاج لال�ستدالل على �إلحاقهم بما �سبق؟ �أو لي�سوا هم من �أمة الإجابة؟
ثم لماذا ي�ص�� ُّر بعد ذلك هو والجمهور على ال�صالة البتراء ،وال يلحقون الآل بالنبي
Pفي ال�ص�لاة مقت�صرين عليهم ،كما ت�ضمنه الحديث الذي ذكره؟! �ألي�س ذلك من
�أجل �أن يتجنبوا تمييز �أهل البيت (�صلوات اهلل عليهم) بكرامة تثقل عليهم؟
كل ذلك لأنهم فهموا من الآل خ�صو�ص �أهل البيت (�صلوات اهلل عليهم) ،ال �سائر
�أمة الإجابة ،حتى الف�ساق منهم.
ونع��ود فنقول :الحديث عن �أ�س��باب ت�ش��بث الجمهور بال�ص��حابة و�إ�ض��فاء طابع
القد�س��ية عليهم والدواعي التي �أدت �إلى ذلك طويل مت�شعب .ال ي�سعنا ا�ستيعابه في
ه��ذه العجالة .وقد �أفا�ض فيه علماء ال�ش��يعة وكتابهم ،فليرجع �إليه من يهمه الو�ص��ول
للحقيقة.

((( حا�شية الطحطاوي على مراقي الفالح .8 : 1
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كالم لأمير الم�ؤمنينQحول اختالف النا�س في الحديث النبوي

�إال �أنه يح�سن ذكر �شيء من ذلك .فقد �س�أل �سائل �أمير الم�ؤمنين Qعن �أحاديث
البدع ،وعما في �أيدي النا�س من اختالف الخبر.
فقال�« :Qإن في �أيدي النا�س حقاً وباط ًال ،و�صدقاً وكذباً،ونا�سخاً ومن�سوخاً،
وعاماً وخا�صاً ،ومحكماً ومت�شابهاً ،وحفظاً ووهماً .ولقد ُك ِّذ َب على ر�سول اهلل P
علي متعمداً فليتبو�أ مقعده من
على عهده ،حتى قام خطيباً ،فقال :من كذب ّ
النار.
و�إنم��ا �أت��اك بالحديث �أربعة رج��ال ،لي�س لهم خام�س :رجل مناف��ق مظهر للإيمان
مت�ص��نع بالإ�س�لام ،ال يت�أثم وال يتحرج ،يكذب على ر�س��ول اهللPمتعمداً .فلو علم
النا�س �أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ،ولم ي�ص��دقوا قوله .ولكنهم قالوا� :صاحب ر�سول
اهلل ،Pر�أى ،و�س��مع منه ،ولقف عنه ،في�أخ��ذون بقوله .وقد �أخبرك اهلل عن المنافقين
بما �أخبرك ،وو�صفهم بما و�صفهم به لك .ثم بقوا بعده (عليه و�آله ال�سالم) ،فتقربوا �إلى
�أئمة ال�ض�لالة ،والدعاة �إلى الن��ار بالزور والبهتان ،فولوهم الأعم��ال ،وجعلوهم حكاماً
عل��ى رقاب النا���س ،ف�أكلوا بهم الدنيا ،و�إنم��ا النا�س مع الملوك والدنيا� ،إال من ع�ص��م
اهلل.(((»...
حديث ابن �أبي الحديد حول المنافقين ون�شاطهم بعد النبيP

قال ابن �أبي الحديد تعقيباً على الكالم المذكور« :واعلم �أن هذا التق�سيم �صحيح.
وقد كان في �أيام الر�س��ولPمنافقون ،وبقوا بعده .ولي���س يمكن �أن يقال� :إن النفاق
مات بموته .وال�سبب في ا�ستتار حالهم بعده �أنهPكان ال يزال يذكرهم بما ينزل عليه
م��ن القر�آن ،ف�إنه م�ش��حون بذكرهم ...فلما انقطع الوحي بموت��ه ،Pلم يبق من ينعى
عليهم �سقطاتهم ،ويوبخهم على �أعمالهم ،وي�أمر بالحذر منهم ،ويجاهرهم تارة ،ويجاملهم
تارة .و�ص��ار المتولي للأمر بع��ده يحمل النا�س كلهم على كاه��ل المجاملة ،ويعاملهم
((( نهج البالغة  188 : 2ـ  ،189واللفظ له /وقد ذكر المهم من هذا الكالم مع اختالف ي�سير �سبط ابن الجوزي في تذكرة الخوا�ص من طريق
ال�شعبي ومن طريق كميل بن زياد  /143-142 :ينابيع المودة  409 : 3ـ .410

في رحاب العقيدة  /ج 2

41

بالظاهر .وهو الواجب في حكم ال�ش��رع وال�سيا�س��ة الدنيوية ...ول�سكوت الخلفاء عنهم
بعده خمل ذكرهم .فكان ق�ص��ارى �أمر المنافق �أن ي�س��ر ما في قلبه ،ويعامل الم�سلمين
بظاهره((( .ويعاملونه بح�س��ب ذلك .ثم فتحت عليهم البالد ،وكثرت الغنائم ،فا�ش��تغلوا
بها عن الحركات التي كانوا يعتمدونها �أيام ر�س��ول اهلل ،وبعثهم الخلفاء مع الأمراء �إلى
بالد فار�س والروم ،ف�ألهتهم الدنيا عن الأمور التي كانت تنقم منهم في حياة ر�سول اهلل
 ،Pومنهم من ا�ستقام في اعتقاده ،وخل�صت نيته ،لما ر�أوا الفتوح....
وبالجملةّ :لما ُتركوا َتركوا ،وحيث �سكت عنهم �سكتوا عن الإ�سالم ،و�أهله� .إال في
د�سي�س��ة خفية يعملونها ،نحو الكذب الذي �أ�ش��ار �إليه �أمير الم�ؤمنين ،Qف�إنه خالط
الحديث كذب كثير� ،صدر عن قوم غير �صحيحي العقيدة ،ق�صدوا به الإ�ضالل ،وتخبيط
القلوب والعقائد ،وق�صد به بع�ضهم التنويه بذكر قوم كان لهم في التنويه بذكرهم غر�ض
دنيوي .وقد قيل� :إنه افتعل �أيام معاوية خا�صة حديث كثير على هذا الوجه.
ولم ي�س��كت المحدثون الرا�س��خون في علم الحديث عن هذا ،بل ذكروا كثيراً من
الأحاديث المو�ض��وعة وبينوا و�ضعها .و�أن رواتها غير موثوق بهم� .إال �أن المحدثين �إنما
يطعنون فيما دون طبقة ال�ص��حابة .وال يتجا�س��رون في الطعن على �أحد من ال�ص��حابة،
((( ك�أن ابن �أبي الحديد يجهل �أو يتجاهل مثل قول حذيفة المتقدم في جواب ال�س� ��ؤال الثاني من الأ�س ��ئلة ال�س ��ابقة�« :إن المنافقين اليوم �ش ��ر
منهم على عهد ر�س ��ول اهلل ،0كانوا يومئذٍ ي�سِ ��رون ،واليوم يجهرون» ،وقوله الآخر�« :إنما كان النفاق على عهد النبي /0ف�أما اليوم
ف�إنما هو الكفر بعد الإيمان» /وكذا قوله�« :إنكم اليوم مع�شر العرب لت�أتون �أمور ًا �إنها لفي عهد ر�سول اهلل 0النفاق على وجهه».
م�سند �أحمد  391 :5حديث حذيفة بن اليمان عن النبي ،0واللفظ له /مجمع الزوائد  64 : 10كتاب المناقب :باب ما جاء في الكوفة.
وقوله الآخر�« :إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد ر�س ��ول اهلل0في�ص ��ير منافق ًا و�إني لأ�س ��معها من �أحدكم في المقعد الواحد �أربع
مرات .»...م�سند �أحمد  390 :5حديث حذيفة بن اليمان عن النبي ،0واللفظ له /الم�صنف البن �أبي �شيبة  460 : 7كتاب الفتن :من كره
الخروج في الفتنة وتعوذ عنها /تف�سير ابن كثير  /300 : 2الزهد البن حنبل /43 :حلية الأولياء  279 : 1في ترجمة حذيفة بن اليمان.
كم ��ا غفل �أو تغافل عن مغزى كالم �أمير الم�ؤمنين Qالمتقدم ،ف�إن �س� ��ؤال ال�س ��ائل عن �أحاديث الب ��دع ،واختالف الأخبار ،يعرب عن
�شيوع تلك الأحاديث في ع�صر �أمير الم�ؤمنين ،Qبحيث تناقلها النا�س وظهرت ،واختلط الباطل بالحق فلم يتميز ،حتى حير ال�سائل
ودعاه لل�س� ��ؤال .وجواب �أمير الم�ؤمنين Qينا�س ��ب تعاون المنافقين مع من �س ��بقه من الحكام على علم منهم بحالهم ،وتن�س ��يق منهم
معهم ،من دون �أن يخفوا حالهم عنهم� .أما الأحاديث التي انت�ش ��رت �أيام معاوية ،وبجهوده التي ي�أتي التعر�ض لها ،فهي مت�أخرة عن �أمير
الم�ؤمنين Qولم تنت�شر في عهده ،فال يحوم ال�س�ؤال حولها.
وينا�سب ما ذكرنا قول �أمير الم�ؤمنين�« :Qأين الذين زعموا �أنهم الرا�سخون في العلم دوننا ،كذب ًا وبغي ًا علينا� ،أن رفعنا اهلل وو�ضعهم،
و�أعطانا وحرمهم ،و�أدخلنا و�أخرجهم ،بنا ي�ستعطى الهدى ،وي�ستجلى العمى»  /نهج البالغة .27 : 2
وق ��د عق ��ب ابن �أبي الحديد نف�س ��ه على ذلك فق ��ال« :قوله� :Qأين الذين زعموا ...هذا الكالم كناية و�إ�ش ��ارة �إلى قوم من ال�ص ��حابة
كانوا ينازعونه الف�ضل ،فمنهم من كان يدعى له �أنه �أفر�ض ،ومنهم من كان يدعى له �أنه �أقر�أ ،ومنهم من كان يدعى له �أنه �أعلم بالحالل
والحرام /هذا مع ت�سليم ه�ؤالء له �أنه� Qأق�ضى الأمة ،و�إن الق�ضاء يحتاج �إلى كل هذه الف�ضائل ،وكل واحدة منها ال تحتاج �إلى غيرها،
فهو �إذ ًا �أجمع للفقه و�أكثرهم احتواء عليه� .إال �أنه Qلم ير�ض بذلك ،ولم ي�ص ��دق الخبر الذي قيل� :أفر�ض ��كم فالن �إلى �آخره .فقال:
�إنه كذب وافتراء ،حمل قوم على و�ضعه الح�سد ،والبغي ،والمناف�سة لهذا الحي من بني ها�شم �أن رفعهم اهلل على غيرهم ،واخت�صهم دون
من �سواهم»� .شرح نهج البالغة .86 : 9
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لأن علي��ه لفظ ال�ص��حبة((( .على �أنهم قد طعنوا في قوم لهم �ص��حبة ،كب�س��ر بن �أرطاة
وغيره»(((.
كالم للإمام الباقر Qفي الأحاديث النبوية المو�ضوعة

ثم قال ابن �أبي الحديد �أي�ض��اً« :وق��د روي �أن �أبا جعفر محمد بن علي الباقر
ق��ال لبع�ض �أ�ص��حابه :يا فالن ما لقينا م��ن ظلم قري�ش �إيانا ،وتظاهره��م علينا ،وما لقي
�شيعتنا ومحبونا من النا�س.
�إن ر�س��ول اهللPقب���ض ،وقد �أخبر �أنا �أولى النا�س بالنا���س ،فتمالأت علينا قري�ش،
حت��ى �أخرجت الأمر عن معدنه ،واحتجت على الأن�ص��ار بحقن��ا وحجتنا .ثم تداولتها
قري�ش واحد بعد واحد ،حتى رجعت �إلينا ،فنكثت بيعتنا ،ون�صبت الحرب لنا ،ولم يزل
�صاحب الأمر في �صعود كئود ،حتى قتل.
فبويع الح�س��ن ابنه ،وعوهد ،ثم غدر به و�أ�س��لم ،ووثب عليه �أهل العراق ،حتى طعن
بخنج��ر في جنبه ،ونهبت ع�س��كره ،وعولجت خالخيل �أمه��ات �أوالده ،فوادع معاوية،
وحقن دمه ودماء �أهل بيته ،وهم قليل حق قليل.
ثم بايع الح�س��ين Qمن �أهل العراق ع�ش��رون �ألفاً ،ثم غدروا به ،وخرجوا عليه ـ
وبيعته في �أعناقهم ـ وقتلوه.
ثم لم نزل ـ �أهل البيت ـ ن�س��تذل ،ون�ست�ض��ام ،ونق�ص��ى ،ونمته��ن ،ونحرم ،ونقتل،
ونخ��اف ،وال ن�أمن عل��ى دمائنا ودم��اء �أوليائنا ،ووج��د الكاذبون الجاح��دون لكذبهم
وجحودهم مو�ض��عاً يتقربون به �إلى �أوليائهم وق�ض��اة ال�سوء ،وعمال ال�سوء في كل بلدة،
فحدثوهم بالأحاديث المو�ضوعة المكذوبة ،ورووا عنا ما لم نقله وما لم نفعله ،ليبغ�ضونا
�إلى النا�س.
وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الح�س��ن ...Qوحتى �صار الرجل
Q

((( لك ��ن حدي ��ث �أمير الم�ؤمني ��ن� Qإنما كان عن الأحاديث التي و�ض ��عها وافتراها المنافقون من ال�ص ��حابة على ر�س ��ول اهلل ،Pفالبد
م ��ن كونه ��ا قد فات ��ت على من عبر عنهم بالرا�س ��خين في علم الحدي ��ث ،فرواها المحدثون عل ��ى �أنها حق ال يقبل ال�ش ��ك ،لأن رواتها من
ال�صحابة!!
((( �شرح نهج البالغة  41 : 11ـ .42
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ال��ذي يذكر بالخير ـ ولعله يكون ورعاً �ص��دوقاً ـ يح��دث ب�أحاديث عظيمة عجيبة ،من
تف�ض��يل بع�ض من �س��لف من الوالة ،ولم يخلق اهلل تعالى �ش��يئاً منه��ا ،وال كانت وال
وقع��ت ،وهو يح�س��ب �أنه��ا حق ،لكثرة من ق��د رواها ممن لم يعرف بك��ذب ،وال بقلة
ورع»(((.
رواية للمدائني ونفطويه في الأحاديث النبوية المو�ضوعة

ثم قال ابن �أبي الحديد« :وروى �أبو الح�سن علي بن محمد بن �أبي �سيف المدائني
في كتاب (الأحداث) ،قال :كتب معاوية ن�س��خة واحدة �إلى عماله بعد عام الجماعة:
�أن برئت الذمة ممن روى �شيئاً من ف�ضل �أبي تراب و�أهل بيته ،فقامت الخطباء في كل
ك��ورة ،وعلى كل منبر يلعن��ون علياً ،ويبر�ؤون منه ،ويقعون فيه وف��ي �أهل بيته ...وكتب
معاوي��ة �إل��ى عماله في جمي��ع الآفاق� :أن ال يجيزوا لأحد من �ش��يعة عل��ي و�أهل بيته
�شهادة .وكتب �إليهم �أن انظروا من قبلكم من �شيعة عثمان ومحبيه و�أهل واليته ،والذين
يروون ف�ض��ائله ومناقبه ،ف�أدنوا مجال�سهم ،وقربوهم ،و�أكرموهم ،واكتبوا لي بكل ما يروي
كل رجل منهم ،وا�س��مه وا�س��م �أبيه وع�ش��يرته .ففعلوا ذلك ،حتى �أكثروا في ف�ض��ائل
عثمان ومناقبه....
ثم كتب �إلى عماله :ان الحديث في عثمان قد كثر وف�ش��ا في كل م�ص��ر ،وفي كل
وج��ه وناحية .ف���إذا جاءكم كتابي هذا فادعوا النا�س �إلى الرواية في ف�ض��ائل ال�ص��حابة
والخلفاء الأولين .وال تتركوا خبراً يرويه �أحد من الم�س��لمين في �أبي تراب �إال وت�أتوني
بمناق���ض له في ال�ص��حابة .ف�إن هذا �أحب � ّإلي و�أق ّر لعين��ي ،و�أدح�ض لـحجة �أبي تراب
و�شيعته ،و�أ�شد عليهم من مناقب عثمان وف�ضله .فقرئت كتبه على النا�س .فرويت �أخبار
وجد النا�س ف��ي رواية ما يجري هذا
كثي��رة في مناقب ال�ص��حابة مفتعلة ال حقيقة لهاّ ،
المجرى ،حتى �أ�ش��ادوا بذكر ذلك على المنابر ،و�ألق��ي �إلى معلمي الكتاتيب ،فعلموا
�ص��بيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الوا�س��ع ،حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القر�آن،
وحتى علموه بناتهم ون�س��اءهم وخدمهم وح�ش��مهم .فلبثوا بذلك ما �ش��اء اهلل ...فظهر
((( �شرح نهج البالغة  43 : 11ـ .44
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حديث كثير مو�ضوع ،وبهتان منت�شر .وم�ضى على ذلك الفقهاء والق�ضاة والوالة.
وكان �أعظ��م النا�س في ذل��ك بلية القراء المرا�ؤون والم�ست�ض��عفون ،الذين يظهرون
الخ�شوع والن�سك ،فيفتعلون الأحاديث ،ليحظوا بذلك عند والتهم ،ويقربوا مجال�سهم،
وي�ص��يبوا به الأموال وال�ض��ياع والمنازل .حتى انتقلت تلك الأخب��ار والأحاديث �إلى
�أيدي الديانين ،الذين ال ي�س��تحلون الكذب والبهتان ،فقبلوها ،ورووها ،وهم يظنون �أنها
حق .ولو علموا �أنها باطلة لما رووها ،وال تدينوا بها.
فلم يزل الأمر كذلك حتى الإمام الح�سن بن علي ،Qفازداد البالء والفتنة ،فلم
يب��ق �أح��د من هذا القبيل �إال وهو خائف على دمه� ،أو طريد في الأر�ض ،ثم تفاقم الأمر
بعد قتل الح�س��ين،Qوولي عبدالملك بن مروان،فا�شتد على ال�شيعة،وولى عليهم
الحجاج بن يو�س��ف ،فتقرب �إليه �أهل الن�س��ك وال�ص�لاح والدين ببغ�ض علي ومواالة
�أعدائه ،ومواالة من يدعي من النا�س �أنهم �أي�ض��اً �أعدا�ؤه ،فاكثروا في الرواية في ف�ضلهم
و�س��وابقهم ومناقبهم ،و�أكث��روا من الغ�ض من علي Qوعيبه والطعن فيه ،وال�ش��ن�آن
له.
وق��د روى ابن عرفة ،المع��روف بنفطويه ـ وهو من �أكاب��ر المحدثين و�أعالمهم ـ في
تاريخه ما ينا�سب هذا الخبر .وقال� :إن �أكثر الأحاديث المو�ضوعة في ف�ضائل ال�صحابة
افتعلت في �أيام بني �أمية ،تقرباً �إليهم بما يظنون �أنهم يرغمون به �أنوف بني ها�شم»(((.
كالم الإ�سكافي

وينا�سب ذلك ما ذكره الإ�سكافي :
قال ابن �أبي الحديد �أي�ض��اً « :وذكر �شيخنا �أبو جعفر الإ�سكافي رحمه اهلل تعالى...
�أن معاوية و�ض��ع قوماً من ال�ص��حابة وقوماً من التابعين على رواية �أخبار قبيحة في علي
 Qتقت�ض��ي الطعن فيه والبراءة من��ه  ،وجعل لهم على ذلك جع ًال يرغب في مثله،
فاختلقوا ما �أر�ضاه  ،منهم �أبو هريرة وعمرو بن العا�ص والمغيرة بن �شعبة ،ومن التابعين
عروة بن الزبير.
((( �شرح نهج البالغة  44 : 11ـ .46
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روى الزه��ري �أن ع��روة بن الزبي��ر حدثه ،قال :حدثتني عائ�ش��ة  ،قالت :كنت عند
ر�سول اهلل� ،إذ �أقبل العبا�س وعلي  ،فقال :ياعائ�شة �إن هذين يموتان على غير ملتي � ،أو
قال  :غير ديني ،وروى عبد الرزاق عن معمر ،قال :كان عند الزهري حديثان عن عروة
عن عائ�ش��ة في علي ،Qف�س���ألته عنهما يوماً ،فقال :ما ت�صنع بهماوبحديثهما؟! اهلل
�أعلم بهما � .إني لأتهمهما في بني ها�شم.
ق��ال  :ف�أما الحدي��ث الأول فقد ذكرناه  .و�أما الحديث الثان��ي فهو �أن عروة زعم ان
عائ�ش��ة حدثت��ه ،قالت :كنت عند النب��ي�Pإذ �أقبل العبا�س وعلي  ،فقال  :ياعائ�ش��ة
�إن �س��رك �أن تنظري �إلى رجلين من �أهل النار فانظري �إلى هذين قد طلعا ،فنظرت ف�إذا
العبا�س وعلي بن �أبي طالب.((( »...
ثم قال بعد كالم طويل «قال �أبو جعفر وروى الأعم�ش قال :لما قدم �أبو هريرة العراق
مع معاوية عام الجماعة جاء �إلى م�س��جد الكوفة ،فلما ر�أى كثرة من ا�ستقبله من النا�س
جثا على ركبتيه ،ثم �ض��رب �ص��لعته مراراً ،وقال :يا �أهل العراق� ،أتزعمون �أني �أكذب
على اهلل و على ر�س��وله و�أحرق نف�س��ي بالنار؟! واهلل لقد �سمعت ر�سول اهلل Pيقول:
ان ل��كل نبي حرماً  ،وان حرمي بالمدينة وم��ا بين عير �إلى ثور  ،فمن �أحدث فيه حدثا
فعليه لعنة اهلل والمالئكة والنا�س �أجمعين  ،و�أ�ش��هد باهلل �أن علياً �أحدث فيها  .فلما بلغ
معاوية قولـه �أجازه و�أكرمه ،وواله �إمارة المدينة.((( »...
وي�ش��هد بذلك في الجملة ت�ص��فح كلمات غيرهم ،والنظر لواقع الأحاديث الكثيرة
وت�ص��فحها ب�إمع��ان وتدبر ف��ي القرائن الم�ش��اهدة بكذبها .وربما ي�أتي ف��ي حديثنا هذا
ماينا�سب ذلك.
ن�صيب ال�صحاح من ذلك

وربما يدعي المدعي �أن ذلك ال يعم ما وجد في ال�صحاح .لكنه لي�س كذلك .فقد
قال ابن �أبي الحديد« :و�أما عمرو بن العا�ص فروي عنه الحديث الذي �أخرجه البخاري
((( �شرح نهج البالغة .64 ،63 : 4
((( �شرح نهج البالغة .67 :4
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وم�س��لم في �صحيحيهما م�سنداً مت�ص ًال بعمرو بن العا�ص قال� :سمعت ر�سول اهلل0
يقول� :إن �آل �أبي طالب لي�سوا لي ب�أولياء� .إنما وليي اهلل و�صالـح الم�ؤمنين»(((.
نعم يبدو �أن ب�ش��اعة الحديث ،مع ما ا�س��تحكم في نفو���س المت�أخرين من الجمهور
من عدالة ال�ص��حابة ،حت��ى مثل عمرو بن العا�ص ،وتعظيمهم ال�ص��حيحين ،كل ذلك
بمجموعه ا�ض��طرهم �إلى حذف كلمة (طالب) وجعل مو�ض��عها بيا�ضاً �أو �إثبات (فالن)
بدلها .والبن حجر الع�سقالني كالم طويل حول ذلك .فليراجع(((.
وي�أتي في جواب ال�س�ؤال الثامن �إن �شاء اهلل تعالى بقية من الكالم عن تلك ال�صحاح.
ويزيد في تحفظنا على �أحاديث الجمهور ما تبنوه من �ض��وابط في الجرح والتعديل
تتنا�سب مع مواقفهم من �أهل البيت (�صلوات اهلل عليهم) ،ومن مناوئيهم .وي�أتي ما ينفع
في المقام ،خ�صو�ص��اً في جواب ال�س���ؤال الثامن �إن �شاء اهلل تعالى .وقد �أطال �أ�صحابنا
(ر�ضوان اهلل عليهم) في ذلك ،فليرجع الباحث لما ذكروه �إن �أراد.
و�إنم��ا ذكرنا ما ذكرنا لنبدي تحفظنا على حديث �أهل بدر ،من دون ر ّد له وال �إنكار.
لأن الإن��كار البد له من دلي��ل ،كالإثبات ،بخالف التحفظ ،ف�إن��ه يكفي فيه ما ُمني به
الحديث من الظروف وال�سلبيات ،التي تقدم التعر�ض لبع�ضها.
متن الحديث الوارد في �أهل بدر

وعلى كل حال فالكالم حول هذا الحديث ال يح�س��ن �إال بعد ذكر متنه .وقد روي
ب�صور متقاربة ،نثبت منها ما رواه م�سلم ،ب�سنده عن عبيد اهلل بن �أبي رافع ،قال�« :سمعت
علياً Lوهو يقول :بعثنا ر�س��ول اهلل� 0أنا والزبير والمقداد ،فقال :ائتوا رو�ض��ة
خاخ ،ف�إن بها ظعينة معها كتاب ،فخذوه منها ،فانطلقنا ...ف�أتينا به ر�سول اهلل ،0ف�إذا
فيه من حاطب بن �أبي بلتعة �إلى نا�س من الم�ش��ركين من �أهل مكة يخبرهم ببع�ض �أمر
ر�سول اهلل.0
علي يا ر�سول اهلل� .إني كنت
فقال ر�سول اهلل :0يا حاطب ما هذا؟ قال :ال تعجل ّ
امرءاً مل�ص��قاً في قري���ش ...وكان ممن كان معك من المهاجري��ن لهم قرابات يحمون
((( �شرح نهج البالغة  ،64 : 4وذكره �أي�ض ًا تعقيب ًا على كالم �أمير الم�ؤمنين Qالمتقدم .42 :11
((( فتح الباري  331 : 1في المقدمة.
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بها �أهليهم ،ف�أحببت ـ �إذ فاتني ذلك من الن�س��ب فيهم ـ �أن �أتخذ فيهم يداً يحمون بها
قرابتي ،ولم �أفعله كفراً ،وال ارتداداً عن ديني ،وال ر�ضا بالكفر بعد الإ�سالم.
فقال النبي� :0صدق .فقال عمر :دعني يا ر�سول اهلل �أ�ضرب عنق هذا المنافق،
فق��ال� :إنه قد �ش��هد بدراً ،وما يدري��ك؟ لعل اهلل اطلع على �أهل ب��در ،فقال :اعملوا ما
�شئتم ،فقد غفرت لكم.
ف�أنزل اهلل عز وجل }يا �أيها الَّذِ َين �آ َمنُوا ال تَت َِّخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّو ُك ْم �أَ ْو ِليَا َء{»(((.
التعقيب على الحديث المذكور

ٍ
وحينئذ نقول:
 1ـ الحدي��ث ـ كم��ا ترى ـ ال يت�ض��من ردع عم��ر عن الطعن على حاط��ب ،و�إنكار
عمله ،الذي هو محل الكالم في المقام ،و�إنما ت�ض��من ردعه عن رميه لحاطب بالنفاق،
ومحاول��ة قتل��ه ،بعد �أن قبل النبيPمن حاطب عذره ،و�ص��دقه ف��ي نفي النفاق عن
نف�سه ،كما هو �صريح الحديث المتقدم.

القر�آن المجيد قد ت�ضمن الإنكار على حاطب

كيف؟! وقد �أنكر اهلل تعالى على حاطب في المنا�سبة المذكورة ،فنزل قوله �سبحانه:

اءكم
}يَا�أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُوا ال تَت َِّخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّو ُك ْم �أَ ْو ِليَا َء تُ ْل ُقو َن �إِلَ ْيهِ ْم بِا ْل َم َو َّد ِة َو َقدْ َك َف ُروا ِب َما َج ْ
���م خَ َر ْجتُ ْم جِ َهاداً فِي َ�سبِيلِي
مِ ْ
���م �أَ ْن تُ�ؤْمِ نُوا بِا ِهلل َربِّ ُك ْم ِ�إ ْن ُكنتُ ْ
���ن ا ْل َح ِّق يُ ْخ ِر ُجو َن ال َّر ُ�سو َل َو�إِيَّا ُك ْ
َوا ْب ِت َغ���ا َء َم ْر َ�ضاتِي تُ�سِ ُّرو َن �إِلَ ْيهِ ْم بِا ْل َم َو َّد ِة َوَ�أنَا َ�أ ْع َل ُم ِب َما �أَخْ َف ْيتُ ْم َو َم���ا �أَ ْع َلنتُ ْم َو َم ْن يَ ْف َع ْل ُه مِ ْن ُك ْم َف َقدْ
ال�سب ِِيلَ ...قدْ َكانَ ْت لَ ُك ْم �أُ ْ�س َو ٌة َح َ�سنَ ٌة فِي �إِ ْب َراهِ ي َم َوالَّذِ َين َم َع ُه ِ�إذ َقالُوا ِل َق ْومِ هِ ْم �إِنَّا بُرءا ُء
َ�ض َّل َ�س َوا َء َّ
مِ ْن ُك ْم َومِ َّما تَ ْعبُدُو َن مِ ْن ُدونِ ا ِهلل َك َف ْرنَا ِب ُك ْم َوبَدَا بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ ُك ْم ا ْل َعدَا َو ُة َوا ْلبَ ْغ َ�ضا ُء �أَبَداً َحتَّى تُ�ؤْمِ نُوا
بِ���ا ِهلل َو ْح َد ُه ...لَ َقدْ َكا َن لَ ُك ْم فِيهِ ْم �أُ ْ�س َو ٌة َح َ�سنَ��� ٌة ِل َم ْن َكا َن يَ ْر ُجوا اهللَ َوا ْليَ ْو َم الآخِ َر َو َمن يَتَ َو َّل َف ِ�إ َّن
اهللَ ُه َو ا ْل َغن ُِّي ا ْل َحمِ يدُ{(((.

فيا ترى هل �أعلن اهلل �سبحانه ت�أنيبه والإنكار عليه بما عمل في كتابه المجيد ،الذي

((( �صحيح م�سلم  1941 : 4كتاب ف�ضائل ال�صحابة  : Mباب من ف�ضائل �أهل بدر ،Mوق�صة حاطب بن �أبي بلتعة.
((( �سورة الممتحنة الآية.6 ، 4 ، 1 :
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يتل��ى �آناء الليل و�أطراف النهار ،ثم ال ير�ض��ى من الم�س��لمين ت�أنيب��ه والإنكار عليه؟!.
اللهم �إال �أن يتوب .وهو �أمر �آخر خارج عن محل الكالم.
 2ـ و�إنما �أنكر النبيPعلى عمر محاولة قتله ،لأنهPيرى �أنه ال ي�س��تحق القتل،
�أو لأنه عفا عنه .ال لأن �أهل بدر ال يعاقبون على ذنوبهم في الدنيا .ف�إن ذلك �أمر ال يلتزم
به �أحد.
الحد على م�سطح بن �أثاثة في ق�ضية الإفك(((.
وقد رووا �أن النبي�Pأقام ّ
كما تقدم في جواب ال�س���ؤال الثاني من الأ�س��ئلة ال�سابقة �أن عمر بن الخطاب �أقام
الحد على قدامة بن مظعون .وكالهما من �أهل بدر(((.
ّ
الحديث ال يت�ضمن القطع بال�سالمة والنجاة لأهل بدر

 3ـ و�أم��ا قول��ه« :Pلعل اهلل اطلع عل��ى �أهل بدر فقال :اعملوا ما �ش��ئتم ،ف�إني قد
غفرت لكم» .فهو ال يت�ضمن القطع لهم بال�سالمة ،بل رجاءها .ورجاء ال�سالمة ال يمنع
من الطعن عليهم بما ي�ستحقون نتيجة �أعمالهم .ف�إن المتجاهر بالف�سق ـ الذي ال �إ�شكال
في جواز ذ ّمه والطعن عليه ـ ال يقطع عليه بالهالك ،ف�إن رحمة اهلل و�س��عت كل �ش��يء،
وهو الغفور الرحيم.
 4ـ �أما حمل الحديث على القطع بال�سالمة فهو تكلف ال �شاهد له .وال يدعو له �إال
ت�س��الم الجمهور من ال�سنة على ا�ستقامة ال�صحابة و�س�لامتهم ،التي هي محل الكالم
هنا .فال معنى لأن ي�ستدل عليهما بالحديث المذكور.
بل كيف يمكن �أن يعلن النبيPفي حياتهم القطع ب�سالمتهم؟!

((( م�سند �أبي يعلى  / 338 : 8ال�سنن الكبرى للبيهقي  250 : 8كتاب المرتد :باب ماجاء في حد قذف المح�صنات� /سبل ال�سالم  15 : 4كتاب
الحدود :باب ح ّد القذف /تف�س ��ير القرطبي 201 :12ـ /202تف�س ��ير ابن كثير  /272 : 3فتح الباري  /342 : 13تحفة المحتاج /480 : 2
تاريخ الطبري  114 : 2حديث الإفك.
((( تف�سير القرطبي  /297 : 6الم�ستدرك على ال�صحيحين  426 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ذكر مناقب قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب
الجمحي /Lالمعجم الكبير  37 : 19من ا�سمه قدامة :قدامة بن مظعون الجحمي بدري /فتح الباري � 306 : 7سير �أعالم النبالء 161 : 1
في ترجمة قدامة بن مظعون /الطبقات الكبرى  401 : 3في ترجمة قدامة بن مظعون /الإ�ص ��ابة  423 : 5في ترجمة قدامة بن مظعون/
تهذيب الأ�سماء  371 : 2في ترجمة قدامة بن مظعون /اال�ستيعاب  1472 : 4في ترجمة م�سطح بن �أثاثة /المقتنى في �سرد الكنى 340 : 1
في ترجمة �أبي عباد م�سطح بن �أثاثة� /سير �أعالم النبالء  187 : 1في ترجمة م�سطح بن �أثاثة /م�شاهير علماء الأم�صار  12 :في ترجمة
م�سطح بن �أثاثة /الثقات  383 : 3في ترجمة م�سطح بن �أثاثة /وغيرها من الم�صادر.
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�إعالن القطع ب�سالمة �أهل بدر �إغراء بالقبيح

�أو ًال :لما في ذلك من الإغراء بالقبيح ،نظير ما تقدم في الحديث عن �آية ال�سابقين
الأولين.
و�إذا �أردت �أن ت�ستو�ض��ح ذل��ك فانظر �إلى ما رواه البخاري ب�س��نده عن فالن ،قال:
«تن��ازع �أبو عبد الرحمن وحب��ان بن عطية ،فقال �أبو عبد الرحم��ن لحبان :لقد علمت
م��ا الذي جر�أ �ص��احبك على الدماء .يعن��ي علياً .قال :ما هو ،ال �أبا لك؟ قال� :ش��يء
�سمعته يقوله .قال :ما هو؟ قال :بعثني ر�سول اهلل 0والزبير و�أبا مرثد ،وكلنا فار�س...
فقال عمر :يا ر�س��ول اهلل قد خان اهلل ور�س��وله والم�ؤمنين ،دعني ف�أ�ضرب عنقه ...قال:
�ص��دق ،وال تقولوا له �إال خيراً .قال :فعاد عمر ،فقال :يا ر�سول اهلل قد خان اهلل ور�سوله
والم�ؤمنين .دعني فلأ�ضرب عنقه .قال� :أو لي�س هو من �أهل بدر؟ وما يدريك ،لعل اهلل
اطلع عليهم ،فقال :اعملوا ما �ش��ئتم ،فق��د �أوجبت لكم الجنة ،فاغرورقت عيناه ،فقال:
اهلل ور�سوله �أعلم»(((.
ف�إن��ا و�إن كنا نعتق��د �أن �أمير الم�ؤمنين Qلم يرق الدم��اء �إال بحق ،بل كان يرى
وجوب الدخول في تلك الحروب ،كما �ص��رح بذلك كثيراً((( ،لأنهم مف�س��دون ،وبغاة
يج��ب قتالهم بحكم الكتاب المجيد ولعهد النبيPله بذلك .وقد ورد عنهPالأمر
بقت��ال الناكثين والقا�س��طين والمارقين(((� .إال �أن المحاورة المذكورة تك�ش��ف عن �أن
((( �صحيح البخاري  2542 : 6ـ  2543كتاب ا�ستتابة المرتدين المعاندين وقتالهم :باب ما جاء في المت�أولين حديث.6540:
((( يح�س ��ن هنا �أن نثبت ما رواه ن�ص ��ر بن مزاحم وغيره في �أحداث واقعة �ص ��فين بعد �أن ا�شتدت الحرب و�أنهكت الطرفين ،قال« :وخرج رجل
من �أهل ال�ش ��ام ينادي بين ال�ص ��فين :يا �أبا الح�س ��ن ياعلي ابرز �إلي ،قال :فخرج �إليه علي حتى �إذا اختلف �أعناق دابتيهما بين ال�ص ��فين،
فقال :ياعلي �إن لك قدم ًا في الإ�س�ل�ام وهجرة فهل لك في �أمر �أعر�ض ��ه عليك يكون فيه حقن هذه الدماء وت�أخير هذه الحروب حتى ترى
من ر�أيك ،فقال له علي :وماذاك ؟ قال ترجع �إلى عراقك فنخلي بينك وبين العراق ونرجع �إلى �ش ��امنا فتخلي بيننا وبين �ش ��امنا /فقال له
علي :لقد عرفت �إنما عر�ض ��ت هذا ن�ص ��يحة و�شفقة ولقد �أهمني هذا الأمر و�أ�سهرني و�ضربت �أنفه وعينيه فلم �أجد �إال القتال �أو الكفر بما
�أنزل اهلل على محمد (�ص ��لى اهلل عليه) �إن اهلل تبارك وتعالى لم ير�ض من �أوليائه �أن يع�ص ��ى في الأر�ض وهم �س ��كوت مذعنون الي�أمرون
بالمعروف والينهون عن المنكر ،فوجدت القتال �أهون علي من معالجة الأغالل في جهنم».
وقعة �صفين  ،474 :واللفظ له� /شرح نهج البالغة  207 : 2ـ  /208الأخبار الطوال  187 :ـ  /188المعيار والموازنة للأ�سكافي /145 :ينابيع
المودة  8 : 2ـ  /9وقريب منه في حلية الأولياء  85 : 1في ترجمة علي بن �أبي طالب /واال�س ��تيعاب  411 : 1في ترجمة حو�ش ��ب بن طخية
الحميري /وتاريخ دم�شق  291 : 37في ترجمة عبدالواحد /و�أ�سد الغابة  63 : 2في ترجمة حو�شب بن طخية.
((( الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  150 : 3كتاب معرفة ال�ص ��حابة :ذكر �إ�س�ل�ام �أمي ��ر الم�ؤمنين علي /Lمجمع الزوائ ��د  186 : 5كتاب
الخالف ��ة :ب ��اب الخلف ��اء الأربعة 238 : 7 ،كتاب الفتن :باب فيما كان بينهم في �ص ��فين /م�س ��ند �أبي يعلى  379 : 1في م�س ��ند علي بن �أبي
طالب /Lم�س���ند البزار  215 : 2فيما روى علقمة بن قي�س عن علي 27 :3 ،فيما روى علي بن ربيعة الأ�س ��دي عن علي بن �أبي طالب/
م�س ��ند ال�شا�ش ��ي  342 : 2فيما روى علقمة بن قي�س عن عبداهلل بن م�سعود /المعجم الكبير  91 : 10فيما رواه علقمة بن قي�س عن عبداهلل
ابن م�سعود.
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النا�س ترى �أن هذا الحديث ـ و�إن كان بل�س��ان الرجاء واالحتمال ـ يعر�ض الأمة لإراقة
الدماء الكثيرة.
و�إذا كان �أمي��ر الم�ؤمنين Qمنزهاً عن ذلك ـ لما �س��بق ،ولع�ص��مته عندنا ـ فما
هو الم�ؤ ّمن من غيره من ذوي النزعات الب�ش��رية المتعارفة ،خ�صو�ص��اً �إذا �س��ولت لهم
�أنف�سهم ،وم َّنتهم �أن ذلك وعد قاطع ،ال يقبل ال�شك.
القطع ب�سالمة �أهل بدر ال يتنا�سب مع مواقفهم

وثاني��اً :لأن ذلك ال يتنا�س��ب مع موقف بع�ض �أهل بدر ف��ي الواقعة وموقف القر�آن
الكريم منهم ،وتعري�ض��ه بمواقف بع�ض��هم وت�أنيبه عليها ،كما تقدم في جواب ال�س���ؤال
الثان��ي من الأ�س��ئلة ال�س��ابقة عند الكالم في موق��ف الكتاب المجيد من ال�ص��حابة.
فالحظ.
بل عن الزبير بن بكار �أنه قال« :ت�سمية �أ�صحاب العقبة :معتب بن ق�شير بن مليل من
بني عمرو بن عوف �شهد بدراً  ،وهو الذي قال :يعدنا محمد كنوز ك�سرى و قي�صر ،و�أحدنا
ال ي�أمن على خالئه .وهو الذي قال  :لوكان لنا من الأمر �شيء ما قتلنا ههنا»(((.
بل ذكر غير واحد �أن ثعلبة بن حاطب من �أهل بدر((( ،كما ذكروا �أي�ضاً �أنه هو الذي
ال�صال ِِح َين
نزل فيه قوله تعالىَ } :ومِ ْن ُهم َّم ْن َعا َه َد اهللَ لَئ ِْن �آتَانَا مِ ن َف ْ�ضلِهِ لَن ََّ�ص َّد َق َّن َولَنَ ُكونَ َّن مِ َن َّ
* َف َل َّم���ا �آتَا ُهم ِّمن َف ْ�ضلِهِ بَ ِخ ُلو ْا بِهِ َوتَ َولَّو ْا َّو ُهم ُّم ْع ِر ُ�ض���و َن * َف�أَ ْع َقبَ ُه ْم ِن َفا ًقا فِي ُق ُلوبِهِ ْم ِ�إلَى يَ ْو ِم
يَ ْل َق ْونَ ُه ِب َما �أَخْ َل ُفو ْا اهللَ َما َو َعدُو ُه َو ِب َما َكانُو ْا يَ ْكذِ بُو َن{(((.

وثالثاً :لأن ذلك ال يتنا�س��ب مع مواقف ال�ص��حابة �أنف�سهم من �أهل بدر ،كما يت�ضح
با�ستعرا�ض التاريخ ،وقد تقدم في جواب ال�س�ؤال الثاني من الأ�سئلة المتقدمة ما ي�شهد
به.

((( المعج ��م الكبي ��ر � 3ص  166في ت�س ��مية �أ�ص ��حاب العقبة ،واللفظ له ،مجم ��ع الزوائد � 1ص  111:كتاب الإيمان  :ب ��اب منه في المنافقين /
تهذيب الكمال � 5ص  503 :في ترجمة حذيفة بن اليمان  /وقريب منه في تف�سير القرطبي � 14ص .133 :
((( الثقات البن حبان � ، 46 :3أ�سد الغابة  ، 227 :1الجرح والتعديل للرازي .461 :2
((( �سورة التوبة  75ـ � ،77أ�سباب النزول  ،170 :المعجم الكبير  ،218 :8ا�سد الغابة  ،227 :1مجمع الزوائد  ،31 :7الدر المنثور .26 :3

في رحاب العقيدة  /ج 2

51

البد من تقييد الحديث بغير الذنوب الموبقة

 5ـ ول��و فر���ض ظهور الحديث بدواً في القطع لهم بال�س�لامة ،فالبد من تقييده بغير
الذن��وب الموبقة المهلكة ،كاالرت��داد ،والنفاق ،والرد لحك��م اهلل تعالى ،والبدعة في
الدين ،ونحوها .حيث ال يظن ب�أحد البناء على �أن مثل هذه الذنوب مغفورة لأهل بدر.
و�إنما يقطع الجمهور لهم بال�س�لامة �إما لدعوى عدم �ص��دور مثل هذه الذنوب منهم� ،أو
لأن��ه يختم لهم بالتوبة .وكال الأمرين ال يدل عليه الحديث ،و�إنما المدعى داللته على
مغفرة ذنوبهم حين وقوعها ،بل قبله.
وبعد تقييد الحديث بغير الذنوب المهلكة ال ي�صلـح دلي ًال على عدم وقوع مثل هذه
الذنوب ،وال على ح�صول التوبة منها� .إال �أن يثبت ذلك من دليل �آخر.

القر�آن المجيد ت�ضمن تهديد حاطب بما ال ينا�سب القطع بال�سالمة

 6ـ عل��ى �أن قول��ه تعالى المتقدم} :لَ َقدْ َكا َن لَ ُك ْم فِيهِ ْم �أُ ْ�س��� َو ٌة َح َ�سنَ ٌة ِل َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو اهللَ
���و َم الآخِ َر َو َمن يَتَ َو َّل َف�إِ َّن اهللَ ُه��� َو ا ْل َغن ُِّي ا ْل َحمِ يدُ{((( دال على �أن عمل حاطب المذكور
َوا ْليَ ْ

معر�ض له للهالك �إذا لم يتب منه.
لظهوره في �أن من يرجو اهلل واليوم الآخر البد له من �أن يت�أ�سى ب�إبراهيم Qومن
معه في البراءة من الكفار ومباينتهم ،و�أن عدم الت�أ�س��ي بهم من �ش���أن من ال يرجو اهلل
والي��وم الآخر ،الذي ال �إ�ش��كال في هالكه .بل في قوله تعال��ىَ } :و َمن يَتَ َو َّل َف�إِ َّن اهللَ ُه َو
ا ْل َغن ُِّي ا ْل َحمِ يدُ{ من التهديد ما ال يخفى.
كما �أن قوله �س��بحانه} :لَ ْن تَن َف َع ُك ْم َ�أ ْر َحا ُم ُك ْم َوال �أَ ْوال ُد ُك ْم يَ ْو َم ا ْلقِ يَا َمةِ يَ ْف ِ�ص ُل بَ ْينَ ُك ْم َواهللُ
ِب َم���ا تَ ْع َم ُلو َن بَ ِ�صي ٌر{((( ظاهر في ر ّد اعتذار حاطب ورف�ض��ه ،والت�ش��ديد في الإنكار عليه
وتهدي��ده ،وهو ال ينا�س��ب القطع بالمغفرة ل��ه .بل وال بيان الرجاء لها ـ الذي ت�ض��منه
الحديث ـ مع �صدور الذنب المذكور منه.
 7ـ وحيث كانت الآيات المذكورة قد نزلت بعد كالم النبيPالمتقدم ،فالبد من
((( �سورة الممتحنة الآية.6 :
((( �سورة الممتحنة الآية.3 :
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حمل الكالم المذكور� ،إما على جهل النبيPب�أهمية الذنب الذي �صدر من حاطب
ـ وحا�شاهPمن ذلك ـ و�أن اهلل �سبحانه رفع بالآيات ال�شريفة الوهم الذي ح�صل.
و�إم��ا على �أن النبي�Pأراد �أن يكبح جم��اح عمر واندفاعه ،ويكفه عن التدخل في
�ش���ؤونه ،Pوما ي�س��ببه له من �إحراج ،ف�ص��دمه بذلك ،وهو عالم ب�ش��دة جريمة عمل
حاطب ،وتعر�ضه به للخطر.
فاختر �أي الأمرين �شئت.
�أم��ا نحن فن��رى في الآي��ات الكريمة مبرراً منطقياً للت�ش��كيك ف��ي متن الحديث،
واحتمال التحريف المتعمد �أو غير المتعمد فيه� ،إن تم �سنداً ،وداللة.
الكالم في الأحاديث الم�شابهة لحديث حاطب

 8ـ ومن��ه يظه��ر الحال في الحديث الآخر .وهو ما رواه �أبو هريرة ،قال« :ثم �إن رج ًال
من الأن�ص��ار عم��ي ،فبعث �إلى ر�س��ول اهلل� 0أن تعال فاخطط في داري م�س��جداً،
�أتخذه م�صلى .فجاء ر�سول اهلل ،0واجتمع �إليه قومه ،وبقي رجل منهم ،فقال ر�سول
اهلل� :0أي��ن فالن ،فغمزه بع�ض الق��وم� :إنه ،و�إنه .فقال ر�س��ول اهلل� :0ألي�س قد
�شهد بدراً .قالوا :بلى يا ر�سول اهلل ،ولكنه كذا وكذا.
فق��ال ر�س��ول اهلل :0لعل اهلل اطلع على �أه��ل بدر ،فقال :اعملوا ما �ش��ئتم فقد
غفرت لكم»(((.
ف�إن الحديث ـ مع الغ�ض عن �سنده ـ غير ظاهر في القطع لأهل بدر بال�سالمة .كما �أنه
ال ينا�سب الآية ال�شريفة المتقدمة .وربما كان قد �صدر قبل نزولها ،فيجري فيه ما �سبق.
 9ـ ومثله الحديث الآخر عن جابر« :ثم �إن عبداً لحاطب جاء �إلى ر�س��ول اهلل0
ي�ش��كو حاطباً .فقال :يا ر�س��ول اهلل �إن��ه ليدخل حاطب النار .فقال ر�س��ول اهلل:0
كذبت� ،إنه ال يدخلها� ،إنه �شهد بدراً والحديبية»(((.
((( �صحيح ابن حبان  123 : 11حديث 4798:باب فر�ض الجهاد :غزوة بدر :ذكر الخبر الدال على �أن ذنوب �أهل بدر التي عملوها بعد يوم بدر
غفرها اهلل لهم بف�ضله وطلحة والزبير منهم.
((( �ص ��حيح اب ��ن حب ��ان  122 : 11حدي ��ث 4799 :ب ��اب فر� ��ض الجه ��اد :غزوة بدر :ذك ��ر نفي دخ ��ول النار نعوذ ب ��اهلل منها عمن �ش ��هد بدر ًا
والحديبية.
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حيث ال يمكن البناء على �أن ف�ض��يلة ب��در والحديبية توجب غفران جميع الذنوب
حت��ى المهلكة .ف�ض� ً
لا ع��ن �أن يعلن النبيPبالقط��ع بذلك ،مع ما في��ه من الإغراء
بالقبيح.
فالب��د من حمله على الإنكار على العبد في قطعه على حاطب بدخول النار ،مع �أنه
قد �شهد الواقعتين المذكورتين .حيث قد يوجب ذلك غفران الذنب الذي �شكى منه
العبد ،وقطع من �أجله بدخول حاطب النار.
ت�أويل حديث حاطب بما ينا�سب الحكمة والمنطق

 10ـ وربما ت�ؤول مثل هذه الأحاديث ـ لو تمت �أ�سانيدها
ومتونها ـ ت�أوي ًال يتنا�س��ب مع مقت�ض��يات الحكمة ،ومع ما يظهر م��ن الكتاب العزيز
وال�سنة ال�شريفة ،من التركيز والت�أكيد على التذكير والتحذير والتقريع ،منعاً من ت�سويل
النف�س ،والركون لجانب الرجاء ،ركوناً ي�شجع على ارتكاب المحارم ،وانتهاك حدود اهلل
تعالى ،وينتهي بالآخرة �إلى الأمن من مكر اهلل تعالى ،وما يترتب عليه من محاذير.
وحا�ص��ل هذا الت�أويل� :أن المراد بيان �أهمية الجهاد في بدر وعظيم ف�ضيلته ،و�أنه قد
يكون �سبباً في غفران ذنوب �أهل بدر التي �سبقت الواقعة بمالك �ِ } :إ َّن ا ْل َح َ�سن َِات يُ ْذهِ ْب َن
َ���ات{((( ،و�أنه يقال لهم :ا�س��ت�أنفوا العمل بعد ذلك من خير �أو �ش��ر ،فقد كفيتم ما
ال�سيِّئ ِ
َّ
م�ضى ،وغفر لكم ،فاختاروا لأنف�سكم فيما بعد ما �شئتم.
نظير ما ورد في الحج من �أنه يقال للحاج :ا�ست�أنف العمل فقد غفر لك(((.
وف��ي حديث �أب��ي هريرة عن النبي« :0قال :من حج هلل ،فلم يرفث ولم يف�س��ق
رجع كيوم ولدته �أمه»(((.
والغر�ض من بيان ذلك التنبيه �إلى �أن �ص��احب مثل هذه الف�ض��يلـة حقيق ب�أن يعفو
((( �سورة هود الآية.114 :
((( راجع و�سائل ال�شيعة  8باب 38 :من �أبواب وجوب الحج و�شرائطه.
((( �صحيح البخاري  553 : 2كتاب الحج باب ف�ضل الحج المبرور ،واللفظ له� /صحيح م�سلم  984 : 2كتاب الحج باب في ف�ضل الحج والعمرة
ويوم عرفة� /ص ��حيح ابن خزيمة  131 : 4كتاب المنا�س ��ك :باب ف�ض ��ل الحج الذي ال رفث فيه وال ف�سوق فيه وتكفير الذنوب والخطايا به/
�ص ��حيح ابن حبان  7 : 9كتاب الحج باب ف�ض ��ل الحج والعمرة :ذكر مغفرة اهلل جل وعال ما تقدم من ذنوب العبد بالحج الذي ال رفث فيه
وال ف�سوق /م�سند ابن الجعد  141 :في بقية حديث �شعبة عن من�صور /وغيرها من الم�صادر الكثيرة جد ًا.
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النبيPعن مثل هذه ال�شطحة منه ،ا�ست�صالحاً له� ،أو �أن يغفر اهلل تعالى بع�ض ذنوبه،
�أو نحو ذلك ،من دون �إعالن القطع له بال�سالمة.
تحوير كثير من الأحاديث عمد ًا �أو جهال

وكثيراً ما تح ّور الأحاديث ال�ش��ريفة عن معانيها المرادة منها ،نتيجة الجهل بالقرائن
المحيطة بالكالم� ،أو الت�ضليل المتعمد.
نظير ما ت�ض��منه حديث محمد بن مارد« :قلت لأبي عبداهلل :Qحديث روي لنا
�أنك قلت� :إذا عرفت (يعني� :إذا عرفت الإمام) فاعمل ما �شئت .فقال :قد قلت ذلك.
قال :قلت :و�إن زنوا �أو �سرقوا �أو �شربوا الخمر؟
فقال لي� :إنا هلل و�إنا �إليه راجعون .واهلل ما ان�صفونا �أن نكون �أخذنا بالعمل ،وو�ضع عنهم.
�إنما قلت� :إذا عرفت فاعمل ما �شئت من قليل الخير وكثيره ،ف�إنه يقبل منك»(((.
ورود القطع بال�سالمة في كثير من الأمور غير واقعة بدر

 11ـ عل��ى �أن��ه قد ورد القطع بال�س�لامة في كثير من العقائد الحق��ة و�أعمال الخير،
ففي حديث �أبي ذر الغفاري Lعن النبي« :Pفقال :ما من عبد قال :ال �إله �إال
اهلل .ثم مات على ذلك �إال دخل الجنة ،قلت :و�إن زنى و�إن �سرق؟! قال :و�إن زنى و�إن
�سرق .قلت :و�إن زنى و�إن �سرق؟! قال :و�إن زنى و�إن �سرق ،قلت :و�إن زنى و�إن �سرق؟!
قال :و�إن زنى و�إن �سرق .على رغم �أنف �أبي ذر»((( .ونحوه كثير(((.
وف��ي حديث عمر عنه « :Pما منكم من �أحد يتو�ض���أ ،ثم يقول� :أ�ش��هد �أن ال
�إله �إال اهلل ،و�أ�ش��هد �أن محمداً عبده ور�س��وله� .إال فتحت له �أبواب الجنة الثمانية،
((( و�سائل ال�شيعة  87 : 1باب 28 :من �أبواب مقدمة العبادات حديث.2:
((( �صحيح البخاري  2193 : 5كتاب اللبا�س :باب الثياب البي�ض.
((( �ص ��حيح البخاري  417 : 1كتاب الجنائز :باب في الجنائز 2312 : 5 ،كتاب اال�س ��تئذان :باب من �أجاب بلبيك و�س ��عديك� ،ص 2366 :كتاب
الرقاق :باب ماقدم من ماله فهو له� /ص ��حيح م�س ��لم  95 ، 94 : 1كتاب الإيمان :باب من مات الي�ش ��رك باهلل �ش ��يئ ًا دخل الجنة ومن مات
م�ش ��رك ًا دخل النار 688 ،687 : 2 ،كتاب الزكاة  :باب الترغيب في ال�ص ��دقة� /س ��نن الترمذي  27 : 5كتاب الإيمان :باب ماجاء في افتراق
هذه الأمة /ال�سنن الكبرى للن�سائي  276 : 6كتاب عمل اليوم والليلة :باب مايقول عند الموت /م�سند �أحمد  166 : 5حديث �أبي ذر الغفاري
 /Lم�سند �أبي عوانة  28 : 1كتاب الإيمان :بيان الأعمال والفرائ�ض التي �إذا �أداها بالقول والعمل دخل الجنة والدليل على �أنه الينفعه
الإقرار حتى ي�ستيقن قلبه ويريد به وجه اهلل بما يحرم به على النار /وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
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يدخل من �أيها �ش��اء»(((.
وفي حديث عبادة بن ال�صامت�« :أ�شهد �أني �سمعت ر�سول اهلل 0يقول :خم�س
�صلوات افتر�ضهن اهلل .من �أح�سن و�ضوءهن و�صالهن لوقتهن ،و�أتم ركوعهن و�سجودهن
وخ�شوعهن ،كان له على اهلل عهد �أن يغفر له .ومن لم يفعل فلي�س له على اهلل عهد� ،إن
�شاء غفر له ،و�إن �شاء عذبه»((( .ونحوه غيره(((.
وف��ي حديث �أبي هري��رة�« :أن �أعرابياً �أت��ى النبي 0فقال :دلن��ي على عمل �إذا
عملته دخلت الجنة ،قال :تعبداهلل ال ت�ش��رك به �ش��يئاً ،وتقيم ال�صالة المكتوبة ،وت�ؤدي
الزكاة المفرو�ضة ،وت�صوم رم�ضان .قال :والذي نف�سي بيده ال �أزيد على هذا.(((»...
وعن��ه عن النبي« :Pقال :العم��رة �إلى العمرة كفارة لما بينهم��ا .والحج المبرور
لي�س له جزاء �إال الجنة»(((.
وعن �أم �س��لمة Oعن النبي« :Pقال :من �أهل بحج �أو عمرة من الم�س��جد
الأق�صى �إلى الم�سجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما ت�أخر ،ووجبت له الجنة»(((.
((( ال�س ��نن الكب ��رى للبيهق ��ي  78 : 1كتاب الطهارة :جماع �أبواب �س ��نة الو�ض ��وء وفر�ض ��ه :باب مايق ��ول بعد الفراغ من الو�ض ��وء ،واللفظ له/
�ص ��حيح البخ ��اري  1267 : 3كت ��اب الأنبياء :باب قوله }:يا �أهل الكت���اب ال تغلوا في دينكم وال تقولوا على اهلل �إال الح���ق �إنما الم�سيح عي�سى بن مريم
ر�سول اهلل وكلمته �ألقاها �إلى مريم وروح منه ف�آمنوا باهلل ور�سله وال تقولوا ثالثة� /{...ص ��حيح م�س ��لم  209 : 1كتاب الطهارة :باب الذكر الم�س ��تحب
عقب الو�ض ��وء� /ص ��حيح ابن خزيمة  110 : 1كتاب الو�ضوء :جماع �أبواب ف�ض ��ول التطهير واال�ستحباب من غير �إيجاب :باب ف�ضل التهليل
وال�شهادة للنبي 0بالر�سالة والعبودية و�أن ال يطرى كما �أطرت الن�صارى عي�سى بن مريم /...وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( ال�سنن الكبرى للبيهقي  366 : 3جماع �أبواب تارك ال�صالة :باب ما ي�ستدل به على �أن المراد بهذا الكفر كفر يباح به دمه ال كفر يخرج به
عن الإيمان باهلل ور�سوله �إذا لم يجحد وجوب ال�صالة.
((( �س���نن �أبي داود  115 : 1كتاب ال�ص�ل�اة :باب في المحافظة على وقت ال�ص ��لوات /م�سند �أحمد  317 :5حديث عبادة بن ال�صامت/L
الأحاديث المختارة  320 : 8من ا�س ��مه عبد الرحمن :عبد الرحمن بن ع�س ��يلة ال�ص ��نابحي /المعجم الأو�سط  126 : 9باب الهاء :ذكر من
ا�سمه ها�شم /الترغيب والترهيب  /155،157 ،148 : 1تعظيم قدر ال�صالة  /953 : 2وغيرها من الم�صادر.
((( �ص ��حيح البخاري  506 : 2كتاب الزكاة :باب وجوب الزكاة ،واللفظ له� /ص ��حيح م�سلم  44 : 1كتاب الإيمان :باب بيان الإيمان الذي يدخل
به الجنة و�أن من تم�سك بما �أمر به دخل الجنة /م�سند �أحمد  342 : 2م�سند �أبي هريرة /جامع العلوم والحكم  /207 :الإيمان البن مندة
 269 : 1ذكر بيعة النبي� 0أ�صحابه على �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل و�أن محمدا ر�سول اهلل /الترغيب والترهيب .302 : 1
((( �ص ��حيح البخاري � 629 : 2أبواب العمرة  :باب وجوب العمرة وف�ض ��لها ،واللفظ له� /ص ��حيح م�سلم  983 : 2كتاب الحج باب في ف�ضل الحج
والعمرة ويوم عرفة� /صحيح ابن خزيمة  131 : 4كتاب المنا�سك :باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة والبيان �أن الفعل قد ي�ضاف �إلى
الفعل ال �أن الفعل يفعل فعال كما ادعى بع�ض �أهل الجهل /ال�س ��نن الكبرى للبيهقي  261 : 5كتاب الحج باب ف�ض ��ل الحج والعمرة� /س ��نن
ابن ماجة  964 : 2باب ف�ضل الحج والعمرة /موط�أ مالك  346 : 1كتاب الحج باب جامع ما جاء في العمرة /م�سند �أحمد  447 : 3حديث
عامر بن ربيعة /وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( �س ��نن الدارقطني  283 : 2كتاب الحج ،واللفظ له /ال�س ��نن الكبرى للبيهقي  30 : 5كتاب الحج باب ف�ض ��ل من �أهل من الم�س ��جد الأق�ص ��ى
�إلى الم�س ��جد الحرام� /س ��نن �أبي داود � 143 : 2أول كتاب المنا�س ��ك :باب في المواقيت /المعجم الأو�سط  /319 : 6الترغيب والترهيب 2
 /121 :وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
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وال يمكن البناء على ظاهرها ،لأنها ال تنا�سب �أدلة بقية الواجبات والمحرمات ،و�أدلة
الوعيد من الكتاب المجيد وال�س��نة ال�شريفة .فالبد من ت�أويلها ،وال �سيما بالإ�ضافة �إلى
اال�س��تقامة وح�سن الخاتمة ،حيث ال ريب في كونهما �ش��رطاً في النجاة والفوز بالنعيم
الخالد .وما يجري فيها يجري في �أحاديث �أهل بدر المتقدمة .كما ال يخفى.
الأحاديث المذكورة تخ�ص �أهل بدر دون بقية ال�سابقين الأولين

 12ـ وفي الختام :الحديث المذكور مخت�ص ب�أهل بدر ،لخ�صو�ص��ية في واقعة بدر،
ال لأنهم من ال�س��ابقين الأولين ،فكيف ي�س��اق دلي ًال عل��ى تحديد الموقف من جميع
ال�س��ابقين الأولين بالمعنى الذي يريده عامة النا�س؟! وال�س��يما مع ما �س��بق من عدم
تحديدهم بنحو دقيق ،ال يقبل الزيادة والنق�صان.
ون�أمل �أن يكون حديثنا هذا وافياً بالجواب عن �س�ؤالك.
ومن اهلل �سبحانه وتعالى ن�ستمد التوفيق والت�سديد .وهو الهادي �إلى �سواء ال�سبيل.
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�س	:2ال ننك��ر ب���أن ال�ص��حابة (ال�س��ابقين الأولي��ن) ق��د
تجتاحه��م النزع��ات ال�شخ�ص��ية ،وقد يت�س��لط على
�أحدهم م�صلحة ما ،وقد يغبطون بع�ضهم بع�ض ًا ،وهذه
الق�ضايا ي�س��تحيل القول ب�أن ال�صحابة منزهون عن
هذه النزعات الب�شرية ،ومع ذلك نرى �أن اهلل تعالى
قد ر�ضي عنهم مع ح�صول و�صدور ذلك منهم .ولي�س
التر�ضي م�ؤقت ًا بزمن النبي(�ص) ،بل هو عام مطلق،
وال ي�ستثنى منهم �أحد ًا �إال بن�ص �شرعي خا�ص.
فلم��اذا ال ي�ؤول علماء ال�ش��يعة ح��ال �أبي بكر وعمر
وعثم��ان ،وتوليه��م الخالفة ف��ي حياة عل��ي بن �أبي
طال��ب (ر�ض��ي اهلل عنه��م �أجمعين) ،ب���أن فعلهم ـ �أي
الخلفاء الثالث��ة الأول ـ من قبل هذه النزعات غير
الم�ؤاخ��ذ عليه��ا �ش��رع ًا� ،أوغيره��ا م��ن الأم��ور التي
ارت�ضوها فيما بينهم في توليهم للخالفة .مع اعتقاد
ال�شيعة ب�أن الأحقية لعلي(ر�ض).

ج :يح�سن التعر�ض في جواب ذلك لأمور..
الأم��ر الأول�:أن اهلل �س��بحانه وتعالى �إنما تر�ض��ى عن ال�ص��حابة بخ�صو�ص��هم في
مو�ضعين:
�أولهما :في �آية ال�س��ابقين الأولين والذين اتبعوهم ب�إح�سان .وقد تقدم الكالم فيها،
فال نعيد.
الكالم في �آية بيعة الر�ضوان

ِين ِ�إ ْذ يُبَا ِي ُعونَ َك تَ ْحتَ َّ
ال�ش َج َر ِة َف َع ِل َم َما
ثانيهما :في قوله تعالى} :لَ َقدْ َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
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ال�سكِ ينَ��� َة َع َل ْيهِ ْم َ َو�أثَابَ ُه ْم َفت َْح ًا َق ِريب ًا* َو َم َغا ِن َم َكثِي َر ًة يَ�أْخُ ُذونَ َها َو َكا َن اهللُ َع ِزيزاً
فِي ُق ُلوبِهِ ْم َف�أَ ْن َز َل َّ
َحكِ يم ًا{(((.

وقد ظهر مما �س��بق من الحديث عن الآية الأولى �أن �إخبار اهلل تعالى بر�ض��اه عمن
بايع بيعة ال�شجرة ال يدل على بقاء ر�ضاه عنهم حتى النهاية مهما قاموا به بعد ذلك من
�أعمال.
وي�ؤكد ذلك في المقام �أمران:

الآية الكريمة لم تت�ضمن �إطالق الر�ضا  ،بل بيان �سببه

الأول� :أن الآية الكريمة لم تت�ض��من �إطالق الر�ض��ا عنهم ،بل ت�ض��منت بيان من� أش�
الر�ض��ا و�سببه ،وهو بيعتهم تحت ال�شجرة ،و�أنه تعالى قد ر�ضي عنهم ب�سبب ا�ستجابتهم
للنبيPحينما طلب البيعة منهم.
ومن الظاهر �أن ذلك ال ينافي غ�ضبه عليهم �إذا ع�صوه ،وكيف يفهم مع ذلك الت�أبيد
في الر�ضا؟!
وفع ًال قد ع�صوا �أمر النبي Pفي نف�س الواقعة حينما كتب كتاب ال�صلح مع قري�ش
ور�ض��ي بالرجوع وق�ض��اء العمرة في ال�س��نة الالحقة .وردوا عليه حتى �أغ�ضبوه وكادوا
يهلكون .كما تقدم مف�ص� ً
لا في جواب ال�س�ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�سابقة .فراجعه في
الجزء الأول(((.

ت�ضمن بع�ض الآيات ا�شتراط ال�سالمة بالوفاء بالبيعة

الثاني� :أن اهلل �س��بحانه قد �ص��رح في نف�س ال�س��ورة ب�أن البيع��ة المذكورة التي هي
�س��بب الر�ض��ا ال تكفي في النجاة �إال مع الوفاء ،فقال عز من قائل�ِ } :إ َّن الَّذِ َين يُبَا ِي ُعونَ َك
�إِنَّ َم���ا يُبَا ِي ُعو َن اهللَ يَ ُد ا ِهلل َف ْو َق �أَ ْيدِ يهِ ْم َف َم ْن نَ َك َث َف�إِنَّ َما يَ ْن ُك ُث َع َلى نَ ْف�سِ هِ َو َم ْن �أَ ْو َفى ِب َما َعا َه َد َع َل ْي ُه
اهللَ َف َ�سيُ�ؤْتِيهِ �أَ ْجراً عَظِ يم ًا{(((.

((( �سورة الفتح الآية 18 :ـ .19
((( راجع في جواب ال�س�ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�سابقة ،الفقرة ( ،)12ج.53 :1
((( �سورة الفتح الآية.10 :
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وهذا �ص��ريح في دوران ر�ض��ا اهلل تعال��ى عنهم ،وثوابه لهم ،وغ�ض��به عليهم ،وعقابه
�إياهم ،مدار طاعتهم له جل �ش�أنه ولر�سوله Pومع�صيتهم لهما ،و�أنهم �إن وفوا فازوا ،و�إن
زاغوا ونكثوا خ�سروا و�أ�ضروا �أنف�سهم .وهو عين ما تقوله ال�شيعة في ال�صحابة.
بل الذي ذكره �أهل الحديث والم�ؤرخون �أن ر�س��ول اهلل Pبايعهم على �أن يقاتلوا
الم�شركين ،وال يفروا(((.
والظاه��ر �أن المراد �أن ال يفروا في جميع حروبهم ،ال في خ�ص��و�ص غزوة الحديبية،
ول��ذا ا�ش��ترط اهلل تعالى عليهم الوفاء في الآية المتقدمة ،م��ع �أن غزوة الحديبية لم يقع
فيها حرب ،و�سورة الفتح نزلت بعد �صلـح الحديبية.
كما ينا�س��به �أي�ض��اً تذكير النبيPلهم بهذه البيعة في واقعة حنين ،حيث �ص��اح
النبيPبالنا�س« :يا �أهل �سورة البقرة ،يا �أهل بيعة ال�شجرة.(((»...
وعل��ى ذلك يك��ون فرار جماعة منهم في غزوة خيبر ،وف��رار �أكثرهم في غزوة حنين
نكثاً لتلك البيعة ،رافعاً لر�ضا اهلل �سبحانه عنهم.
التر�ضي ال يخت�ص بمن �شهد بيعة الر�ضوان

بقي �ش��يء .وهو �أنه لو فر�ض ظهور �إطالق التر�ضي من اهلل تعالى في بقاء ر�ضاه جل
وغ�ض النظر عما ذكرنا ،فمن الظاهر �أن اهلل جل
�ش���أنه عنهم وا�س��تمراره ـ كما ذكرت ـ ّ
�ش���أنه كما تر�ض��ى عن ال�صحابة تر�ض��ى عن الذين �آمنوا وعملوا ال�صالحات عموماً في
قوله عزوجل} :ال تَ ِج ُد َق ْوم ًا يُ�ؤْمِ نُو َن بِا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم ال ِآخ ِر يُ َوا ُّدو َن َم ْن َحا َّد اهللَ َو َر ُ�سولَ ُه َولَ ْو َكانُوا
وح مِ ْن ُه
�آبَ ْ
اءه���م �أَ ْو �أَ ْبنَاء ُه ْم �أَ ْو ِ�إخْ َوانَ ُه ْم �أَ ْو عَ�شِ ي َرتَ ُه ْم �أُ ْولَئ َِك َكت ََب فِ���ي ُق ُلوبِهِ ْم ا ِلإي َما َن َو�أَيَّ َد ُه ْم ِب ُر ٍ
َويُدْ خِ ُل ُه ْم َجن ٍَّات تَ ْج ِري مِ ْن تَ ْح ِت َها الأَ ْن َها ُر خَ الِدِ َين فِي َها َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضوا َع ْن ُه �أُ ْولَئ َِك حِ ز ُْب

((( �صحيح م�سلم  1485 ،1483 : 3كتاب الإمارة  :باب ا�ستحباب مبايعة الإمام الجي�ش عند �إرادة القتال وبيان بيعة الر�ضوان تحت ال�شجرة/
�صحيح ابن حبان  415 : 10حديث 4551 :باب بيعة الأئمة وما ي�ستحب لهم :ذكر البيان ب�أن البيعة �إنما يجب �أن تقع على الإمام من النا�س
م ��ن الأح ��رار منه ��م دون العبيد 231 : 11 ،حدي ��ث 4875:باب المواعدة والمهادنة:ذكر و�ص ��ف العددالذي كان مع الم�ص ��طفى 0عام
الحديبي���ة /م�س���ند �أب���ي عوانة  430 ،427 : 4باب الأخبار الموجبة طاعة الأمير الذي ي�ؤمره الإم ��ام و�أن من �أطاعه فقد �أطاع الإمام :بيان
�صفة بيعة الإمام وال�سنة فيها و�إباحته التعرب بعد الهجرة وبعد الفتح وبيان ال�سنة في حفظ الهجرة والبيعة� /سنن الترمذي  149 : 4كتاب
ال�س ��ير عن ر�س ��ول اهلل :0باب ما جاء في بيعة النبي /0ال�سنن الكبرى للبيهقي  146 : 8كتاب قتال �أهل البغي :جماع �أبواب الرعاة:
باب كيفية البيعة /م�س ��ند �أحمد  355 :3في م�س ��ند جابر /تف�س ��ير الطبري  /86 : 26تف�سير ابن كثير  /187 : 4التمهيد البن عبد البر 12
 /149 :ال�سيرة النبوية البن ه�شام  283 : 4في (بيعة الر�ضوان) /وغيرها من الم�صادر.
((( م�صنف ابن �أبي �شيبة  417 : 7غزوة حنين وما جاء فيها.
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ا ِهلل �أَال �إِ َّن حِ ز َْب ا ِهلل ُه ْم ا ْل ُم ْفل ُِحو َن{(((.
ال�صال َِح ِ ُ
ات �أ ْولَئ َِك ُه ْم خَ ْي ُر ا ْلبَ ِريَّةِ * َجزَا ُ�ؤ ُه ْم
وفي قوله جل �ش�أنه�} :إِ َّن الَّذِ َين �آ َمنُوا َو َعمِ ُلوا َّ
ي���ن فِي َها �أَبَداً َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضوا َع ْن ُه
عِ نْ��� َد َربِّهِ ْم َجنَّاتُ َعدْ نٍ تَ ْج ِري مِ ْن تحتها الأَ ْن َها ُر خَ الِدِ َ
َذل َِك ِل َم ْن خَ �شِ َي َربَّ ُه{(((.

بل من الظاهر �أن التر�ضي في الآيتين عن الم�ؤمنين يراد به ح�صول ر�ضاه عنهم في
الآخرة عند وفودهم عليه ولقائهم �إياه.
فيا ترى �أال يلتزم الجمهور بتقييد الر�ض��ا عنهم باال�س��تقامة؟ و�إذا كان الر�ض��ا عنهم
مقيداً باال�ستقامة فلماذا ال يقيد بها في المقام؟!
بع�ض الم�ؤيدات ال�شتراط بقاء الر�ضا باال�ستقامة

وي�ؤكد ما ذكرنا �أمور..
 1ـ ما تقدم في جواب ال�س�ؤال الأول من �أن مالحظة واقع ال�صحابة وما �شجر بينهم
يق�ضي بعدم قطعهم على من �شهد بيعة الر�ضوان بال�سالمة والفوز.
 2ـ ما تقدم هناك �أي�ضاً من �أن ذلك ي�ستلزم الإغراء بالقبيح.
 3ـ �أن الآية ال تخت�ص بال�سابقين الأولين ،فقد نزلت فيمن �شهد بيعة الر�ضوان بعد
�أن كثر الم�س��لمون ،وفيهم مثل المغيرة بن �ش��عبة ،و�أبي العادية قاتل عمار بن يا�سر(((،
وعبداهلل بن �أبي ر�أ�س المنافقين (((.
الأم��ر الثاني :تقول في �س���ؤالك« :ال ننكر ب�أن ال�ص��حابة (ال�س��ابقين الأولين) قد
تجتاحهم النزعات ال�شخ�صية ،وقد يت�سلط على �أحدهم م�صلحة ما ،وقد يغبطون بع�ضهم
بع�ض��اً .فلماذا ال ي�ؤول علماء ال�شيعة حال �أبي بكر وعمر وعثمان ،وتوليهم الخالفة في
حي��اة علي بن �أبي طالب (ر�ض��ي اهلل عنهم �أجمعين) ،ب���أن فعلهم ـ �أي الخلفاء الثالثة
الأول ـ من قبل هذه النزعات ،غير الم�ؤاخذ عليها �شرعاً.»...
((( �سورة المجادلة الآية.22 :
((( �سورة البينة الآية 7 :ـ .8
((( الف�صل في الملل والنحل  125 : 4الكالم في وجوه الف�ضل والمفا�ضلة بين ال�صحابة /منهاج ال�سنة النبوية .205 : 6
((( امتاع الأ�سماع  /605 :المغازي للواقدي .610 : 2
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الفرق بين الغبطة والح�سد

ونق��ول :الغبطة هي تمني الإن�س��ان مثل ما يجده عند غيره م��ن الخير ،من دون �أن
يتمنى زوال تلك النعمة عن �صاحبها ،ف�إن تمنى زوالها عنه فهو حا�سد له.
ق��ال في ل�س��ان العرب عند الكالم في مادة (غبط) بع��د �أن �أطال في الحديث عن
معن��ى الغبطة« :قال الأزهري :وفرق اهلل بين الغبط والح�س��د بم��ا �أنزله في كتابه لمن
تدب��ره واعتبره ،فقال عز من قائلَ } :وال تَتَ َمن َّْوا َما َف َّ�ض َل اهللُ بِ���هِ بَ ْع َ�ض ُك ْم َع َلى بَ ْع ٍ�ض لِل ِّر َجالِ
نَ ِ�ص ٌيب مِ َّما ا ْكت ََ�سبُوا َولِلن َِّ�ساءِ نَ ِ�ص ٌيب مِ َّما ا ْكت ََ�س ْب َن َو ْا�س�أَلُوا اهللَ مِ ْن َف ْ�ضلِهِ {(((.
وفي هذه الآية بيان �أنه ال يجوز للرجل �أن يتمنى� ،إذا ر�أى على �أخيه الم�س��لم نعمة
�أنع��م اهلل بها علي��ه� ،أن تزوى عنه وي�ؤتاه��ا .وجائز �أن يتمنى مثلها ،ب�لا تمن لزيها عنه.
فالغبط �أن يرى المغبوط في حال ح�سنه ،فيتمنى لنف�سه مثل تلك الحال الح�سنة ،من
غير �أن يتمنى زوالها عنه .و�إذا �س���أل اهلل مثلها فقد انتهى �إلى ما �أمره به ور�ض��يه له� .أما
الح�سد فهو �أن ي�شتهي �أن يكون له مال المح�سود ،و�أن يزول عنه ما هو فيه».
وبذلك يظهر �أن تمني نعمة الغير مع الرغبة في زوالها عنه لي�س غبطة ،بل ح�سداً.
الح�سد من �أعظم المحرمات

ومن الظاهر �أن الح�سد من �أعظم المحرمات .وقد ا�ستفا�ضت بحرمته �أحاديث النبيP
دب فيهم.
و�أهل بيته .Rكما ورد عن النبي�Pأنه قد خاطب �أ�صحابه ب�أن الح�سد قد ّ

ففي حديث علي بن جعفر ،عن �أخيه مو�سى بن جعفر ،عن �أبيه عن جده Rقال:
دب �إليك��م داء الأمم من قبلكم،
«قال ر�س��ول اهلل Pذات يوم لأ�ص��حابه� :أال �إنه قد ّ
وهو الح�سد .لي�س بحالق ال�شعر ،لكنه حالق الدين .وينجي فيه �أن يكف الإن�سان يده،
ويخزن ل�سانه ،وال يكون ذا غمز على �أخيه الم�ؤمن»(((.
دب �إليكم داء الأمم قبلكم:
وف��ي حديث الزبير بن العوام �أن النبيPقال« :ث��م ّ
الح�س��د والبغ�ضاء .والبغ�ضاء هي الحالقة .حالقة الدين ،ال حالقة ال�شعر .والذي نف�س
((( �سورة الن�ساء الآية.32 :
((( و�سائل ال�شيعة  294 : 11باب 55 :من �أبواب جهاد النف�س حديث.15:
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محم��د بيده ال ت�ؤمنوا حت��ى تحابوا� .أفال �أنب�ؤكم ب�ش��يء �إذا فعلتموه تحاببتم؟ �أف�ش��وا
ال�سالم بينكم»(((.
وفي حديث �أبي هريرة �أن ر�سول اهللPقال« :ثم �إياكم والح�سد ،ف�إن الح�سد ي�أكل
الح�سنات كما ت�أكل النار الحطب� ،أو قال :الع�شب»(((.
وفي حديث �أبي ب�ص��ير عن �أبي عبداهلل« :Qقال� :أ�صول الكفر ثالثة :الحر�ص
واال�ستكبار والح�سد»(((� ...إلى غير ذلك.
ف�إذا �أ�ض��يف لذلك ا�س��تالب النعمة من الغير ،و�أخذ حقه ،وعدم االقت�صار على
ال��كالم ونح��وه ـ مما ال يعفى عن الح�س��د معه ـ ح�ص��ل �إثمان� :إثم الح�س��د ،و�إثم
التع��دي والغ�ص��ب .وكلم��ا كان الأمر المغ�ص��وب �أه��م ،كان الإثم �أعظ��م ،كما هو
ظاه��ر.
فكيف ترى �أن هذه النزعات غير م�ؤاخذ عليها �شرعاً ،مع �أنك فر�ضت �أنها قد ت�سببت
بالآخرة �إلى ا�س��تالب هذا المن�صب الإلهي الرفيع من �صاحبه ال�شرعي،ح�سب اعتقاد
ال�شيعة؟!
بقي �ش��يء .وهو �أن��ك تقول في �آخر �س���ؤالك هذا�« :أو غير ذلك م��ن الأمور التي
ارت�ضوها فيما بينهم في توليهم للخالفة».
وك�أنك تريد �أن تقول� :إن �صاحب الحق �إذا ر�ضي ب�أخذ حقه �ساغ للغير �أخذه ،ونفذ
فعله .والكالم حول ذلك ي�أتي في جواب ال�س�ؤال الثالث� ،إن �شاء اهلل تعالى.
((( م�س ��ند �أحمد  164 : 1م�س ��ند الزبير بن العوام ،Lواللفظ له� /س ��نن الترمذي  664 ،663 : 4كتاب �ص ��فة القيامة والرقائق والورع عن
ر�س ��ول اهلل :0في باب لم يعنونه /مجمع الزوائد  30 : 8كتاب الأدب :باب ما جاء في ال�س�ل�ام و�إف�ش ��ائه /ال�س ��نن الكبرى للبيهقي : 10
 232كتاب ال�ش ��هادات :جماع �أبواب من تجوز �ش ��هادته ومن ال تجوز من الأحرار البالغين العاقلين الم�س ��لمين :باب �شهادة �أهل الع�صبية/
م�س���ند البزار  192 : 6فيما رواه يعي�ش بن الوليد مولى ابن الزبير عنه /م�س ��ند ال�شا�ش ��ي  /114 : 1م�سند الطيال�سي ج 27 : :1في �أحاديث
الزبير بن العوام /وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( �سنن �أبي داود  276 : 4كتاب الأدب :باب في الح�سد� /سنن ابن ماجة  1408 : 2كتاب الزهد :باب الح�سد /م�صنف ابن �أبي �شيبة 330 : 5
كتاب الأدب :ما جاء في الح�سد /م�سند �أبي يعلى  330 : 6فيما رواه �أبو الزناد عن �أن�س /م�سند عبد بن حميد  /418 :م�سند ال�شهاب : 2
 136الباب ال�س ��ابع� :إن الح�س ��د لي�أكل الح�س ��نات /جامع العلوم والحكم � / 327 :شعب الإيمان  266 : 5الثالث والأربعون من �شعب الإيمان
وهو باب في الحث على ترك الغل والح�س ��د /تف�س ��ير القرطبي  /251 : 5م�ص ��باح الزجاجة  238 : 4كتاب الزهد :باب الح�س ��د /وغيرها
من الم�صادر الكثيرة.
((( و�سائل ال�شيعة  294 : 11باب 49:من �أبواب جهاد النف�س حديث.1:
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الأمر الثالث :يظهر مما �س��بق من حديثك الفارق ال�شا�س��ع بين نظرة الجمهور �إلى
�أئمتهم ،ونظرة ال�شيعة �إلى �أئمتهم من �أهل البيت.R
فه��ا �أنت ت��رى �أن حب الذات والنزعات ال�شخ�ص��ية قد دفعت �أئم��ة الجمهور �إلى
ال�ص��راع على ال�س��لطة ،والت�س��ابق عليها ،و�أخذها تعدياً على �ص��احب الحق ،وخالفاً
للن�ص ـ كما تقول ال�شيعة ـ �أو من دون ذلك ،ح�سبما يدعيه جمهور ال�سنة.
�أما ال�شيعة فهم يرون �أن �أئمة �أهل البيت Rو�إن كانوا �أ�صحاب الحق بالن�ص،
�إال �أنهم ال يريدون حقهم حباً لل�سلطة ورغبة في الحكم ،بل من �أجل �إقامة الحق
وت�شييد الدين و�إ�شاعة العدل ،كما ي�شهد بذلك كثير من كلماتهم (�صلوات اهلل
عليهم).
فف��ي حديث لأمير الم�ؤمني��ن« :Qاللهم �إنك تعلم �أنه ل��م يكن الذي كان منا
مناف�س��ة في �س��لطان ،وال التما�س �ش��يء من ف�ض��ول الحطام ،ولكن لنرد المعالم من
دين��ك ،ونظهر الإ�ص�لاح في بالدك ،في�أمن المظلومون من عب��ادك ،وتقام المعطلة من
حدودك»(((.
وق��ال Qفي �آخر خطبته ال�شق�ش��قية�« :أما والذي فلق الحبة وبر�أ الن�س��مة ،لوال
ح�ضور الحا�ضر ،وقيام الحجة بوجود النا�صر ،وما �أخذ اهلل على العلماء �أن ال يقاروا على
كظة ظالم وال �س��غب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ،ول�س��قيت �آخرها بك�أ�س �أولها،
ولألفيتم دنياكم هذه �أزهد عندي من عفطة عنز»(((.
وفي كالم له Qمع عمه العبا�س في التعقيب على تعيين عمر جماعة ال�شورى،
ق��ال« :Qواهلل ما بي رغبة في ال�س��لطان ،وال ح��ب الدنيا .ولك��ن لإظهار العدل،
والقيام بالكتاب وال�سنة»(((.
ولم��ا �س���أل �أمي��ر الم�ؤمنين Qفي ذي قار اب��ن عبا�س عن قيمة نعل��ه التي كان
((( �شرح نهج البالغة .263 : 8
((( �شرح نهج البالغة ج /202 : 1وذكرت العبارة الأخيرة في النهاية في مادة عفط ،ول�سان العرب في مادة عفط.
((( �شرح نهج البالغة .51 : 9

64

في رحاب العقيدة  /ج 2

يخ�ص��فها بيده ،فقال« :ال قيمة لها» ،قال�« :Qأال واهلل لهي �أحب �إلي من �إمرتكم،
�إال �أن �أقيم حقاً �أو �أدفع باط ًال»(((.
وفي و�صية الإمام الح�سين Qلأخيه محمد ابن الحنفية حينما خرج �إلى مكة:
«و�إني لم �أخرج �أ�ش��راً وال بطراً ،وال مف�س��داً ،وال ظالماً ،و�إنما خرجت لطلب الإ�صالح
في �أمة جدي�Pأريد �أن �آمر بالمعروف و�أنهى عن المنكر ،و�أ�س��ير ب�س��يرة جدي و�أبي
علي هذا �أ�صبر،
علي بن �أبي طالب .فمن قبلني بقبول الحق ،فاهلل �أولى بالحق .ومن ر ّد ّ
حتى يق�ض��ي اهلل بيني وبين القوم بالحق ،وهو خير الحاكمين»(((� ...إلى غير ذلك من
كلماتهم .Rوي�أتي بع�ضها �إن �شاء اهلل تعالى.
ويا ترى �أي النظرتين �أن�سب بمن�صب الإمامة على الم�سلمين ،مع ما عليه المن�صب
المذكور من الرفعة والقدا�س��ة ،حي��ث يكون الإمام �أميناً على دين الإ�س�لام العظيم،
بت�ش��ريعاته وعزته وكيانه ،وعلى الم�س��لمين ف��ي دمائهم و�أموالهم و�أعرا�ض��هم .وحيث
يجب على الم�سلمين �أن يخل�صوا في الن�صيحة للإمام ،ويطيعوه وين�صروه؟!
وما عليك بعد ذلك �إال �أن تحكم عقلك و�ض��ميرك ،وتختار لنف�س��ك ما يحلو لك.
وكفى باهلل تعالى �شاهداً ،وولياً ،وحاكماً.

((( نهج البالغة .80 : 1
((( بحار الأنوار .329 : 44
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�س : 3لماذا ال ن�سلك نحن �أهل ال�سنة و�أنتم معا�شر ال�شيعة
في الق�ض��ايا التي ح�ص��لت في �ص��در الإ�س�لام �س��يرة
الإم��ام عل��ي و�آل بيت��ه (عليهم ال�ص�لاة وال�س�لام)،
وخ�صو�ص�� ًا الإم��ام الح�س��ن (ر�ض��ي اهلل عن��ه) .فما
نقر به ،وما �أنكروه ننكره ،فنلتزم:
�أقروه ُّ
 1ـ �إقرار �سيدنا علي خالفة �أبي بكر(ر�ض).
 2ـ	 �إقراره تن�صيب �أبي بكر لعمر(ر�ض).
 3ـ �إقراره �أمر ال�شورى ،و�أن يكون �أحد �أفرادهم.
 4ـ ع��دم �إق��راره معاوية والي�� ًا على ال�ش��ام ،لأنه
ال ي��راه �أه� ً
لا لذلك ،مع �أن ذل��ك يترتب عليه
مف�سدة في المجتمع الم�سلم.

ج :يحق لنا �أن ن�س�ألك ،فنقول :ماذا تريد من الإقرار؟
الكالم في الجري على الأمرالواقع

 1ـ ف�إن �أردت منه الجري على الأمر الواقع ،والتعاون معه ،وع�ضده ،لحفظ ما يمكن
حفظه من م�صلحة الإ�سالم ،وعدم الخالف عليه ،وعدم �شق الكلمة ،للعجز عن التغيير،
�أو للعلم ب�أن في محاولة التغيير ،والإ�صرار على المواقف ال�صلبة ،محذوراً يفوق محذور
االنحراف الذي ح�صل .فهذا قد �صدر من الأئمة (�صلوات اهلل عليهم) ،كما تقول.
لكنه ال يدل على �شرعية خالفة الم�ستولين .لو�ضوح �أن �سكوت �صاحب الحق عن
ا�سترجاع حقه من �أجل ذلك ال يبطل حقه ،وال يجعل الحق للغا�صب ،بحيث يخرجه
ع��ن كونه ظالماً ،وال يخفف جريمة غ�ص��به وظلم��ه .و�إنما هو يرفع من �ش���أن المظلوم،
ل�صبره واحت�سابه ،ومراعاته مقت�ضى الحكمة وال�صالـح العام.
ولذا ح�ص��ل ذلك من الإمام الح�سن (�ص��لوات اهلل عليه) مع معاوية �أخيراً ،بعد �أن
حاول حربه ،امتداداً لموقف �أبيه الإمام �أمير الم�ؤمنين Qمنه .كما ح�صل من الإمام
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زين العابدين والأئمة من ولده (�صلوات اهلل عليهم) مع خلفاء الجور في عهودهم :يزيد
ومن بعده .وهو الذي جرى عليه �شيعتهم بعد ذلك ،تبعاً لهم.R
وال يخت���ص الأمر بالثالثة الأولين ،كما قد يبدو من ال�س���ؤال .ولي�س ذلك لتناق�ض
مواقفهم ،Rبل الختالف ظروفهم ،كما هو ظاهر.
الكالم في �إم�ضاء الأمر الواقع و�إ�ضفاء ال�شرعية عليه

 2ـ و�إن �أردت من الإقرار الر�ض��ا بما ح�ص��ل ،و�إ�ضفاء ال�شرعية على حكم الأولين،
بحيث يخرجون عن كونهم غا�صبين معتدين .كما لو تنازل المالك و�صاحب الحق عن
ملكه وحقه لغيره ،بحيث له تملكه منه وتمتعه به ،فيرد ذلك �أمران:
تعيين الخالفة ب�أمر من اهلل تعالى ولي�س للإمام التنازل عنها

الأول� :أن حقهم (�ص��لوات اهلل عليهم) في الخالفة ـ ح�سبما تقت�ضيه �أدلة ال�شيعة ـ
�إنما كان بتعيين من اهلل تعالى ،ون�ص منه جل �ش���أنه ،ولي�س لهم Rبعد ذلك جعله
في غير مو�ضعه ،و�إ�ضفاء ال�شرعية عليه .بل ال يحق ذلك حتى للنبي .Pف�إنه ر ّد على
اهلل تعالى ،وتالعب بفرائ�ضه.
وقد ورد �أن النبيPلما عر�ض نف�س��ه على قبائل العرب ،قبل الهجرة ،لين�ص��روه،
كان فيمن عر�ض نف�س��ه عليهم بنو عامر ،فقال له رجل منه��م� :أر�أيت �إن نحن تابعناك،
ف�أظهرك اهلل على من خالفك� ،أيكون لنا الأمر من بعدك!
فقال« :Pالأمر �إلى اهلل ي�ضعه حيث ي�شاء»(((.
وعن��ه (�ص) �أنه قال�« :إن اهلل ير�ض��ى لك��م ثالثا ويكره لكم ثالثا .ير�ض��ى لكم �أن
تعبدوه وال ت�ش��ركوا به �شيئاً ،و�أن تعت�ص��موا بحبله جميعاً وال تفرقوا ،و�أن تنا�صحوا من
واله �أمركم(((.» ...ف�إنهما كال�صريحين في �أن الوالية تابعة لجعل اهلل تعالى
((( الثقات  89 : 1ـ  90ذكر عر�ض ر�س ��ول اهلل 0نف�س ��ه على القبائل ،واللفظ له /تاريخ الطبري  556 : 1ذكر الخبر عما كان من �أمر نبي
اهلل 0عند ابتداء اهلل تعالى ذكره �إياه ب�إكرامه ب�إر�س ��ال جبريل� Qإليه بوحيه /ال�س ��يرة النبوية البن ه�ش ��ام  272 : 2عر�ض ��ه0
نف�س ��ه على بني عامر /البداية والنهاية  139 : 3ف�ص ��ل في عر�ض ر�س ��ول اهلل 0نف�س ��ه الكريمة على �أحياء العرب /ال�سيرة الحلبية : 2
 /3الكامل في التاريخ  609 : 1ذكر وفاة �أبي طالب وخديجة وعر�ض ر�س ��ول اهلل نف�س ��ه على العرب /االكتفاء بما ت�ضمنه من مغازي ر�سول
اهلل والثالثة الخلفاء .304 :
((( تاريخ اليعقوبي.80 :2 .
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وفي حديث عبادة« :بايعنا ر�س��ول اهلل 0على ال�س��مع والطاع��ة ...و�أن ال ننازع
الأم��ر �أهله ،ونقوم بالحق حي��ث كان ،وال نخاف في اهلل لومة الئ��م»((( .لظهوره في �أن
للأمر والخالفة �أه ًال يحرم منازعتهم.
وفي حديث عمرو بن الأ�ش��عث�« :سمعت �أبا عبد اهلل Qيقول� :أترون المو�صي
منا يو�صي �إلى من يريد؟! ال واهلل ،ولكن عهد من اهلل ور�سوله 1لرجل فرجل ،حتى
ينتهي الأمر �إلى �صاحبه»(((.
وفي حديث محمد بن الف�ض��يل عن الإمام �أبي الح�سن الر�ضا :Qفي قول اهلل
عزوجل�} :إن اهلل ي�أمركم �أن ت�ؤدوا الأمانات �إلى �أهلها{ قال:
«ه��م الأئمة .ي���ؤدي الإمام �إل��ى الإمام من بع��ده ،وال يخ�ص بها غي��ره ،وال يزويها
عنه»(((.
وفي حديث يزيد بن �س��ليط عن الإمام �أبي �إبراهيم مو�سى بن جعفر الكاظمQ
المت�ض��من لن�صه على �إمامة ولده �أبي الح�س��ن علي بن مو�سى الر�ضا Qمن بعده،
قال�« :أخبرك يا �أبا عمارة� ،إني خرجت من منزلي ف�أو�ص��يت �إلى ابني فالن ،و�أ�ش��ركت
مع��ه بني في الظاهر ،و�أو�ص��يته ف��ي الباطن ،ف�أفردته وحده .ول��و كان الأمر � ّإلي لجعلته
في القا�س��م ابني ،لـحبي �إياه ،ور�أفتي عليه .ولكن ذلك �إلى اهلل عزوجل ،يجعله حيث
ي�شاء.(((»...
والأحاديث في ذلك عنهم (�صلوات اهلل عليهم) كثيرة جداً(((.
((( م�سند �أحمد  441 : 3حديث عبادة بن الوليد بن عبادة عن �أبيه ،Nواللفظ له /ال�سنن الكبرى للبيهقي  145 : 8كتاب قتال �أهل البغي:
جماع �أبواب الرعاة :باب كيفية البيعة /ال�سنن الكبرى للن�سائي  4كتاب البيعة  421 :البيعة على ال�سمع والطاعة 422 : ،البيعة على القول
بالعدل ،و  211،212 : 5كتاب ال�سير :البيعة /م�سند ابن الجعد � 261 :شعبة عن �سيار بن �أبي �سيار �أبي الحكم العنزي� /سير �أعالم النبالء
 7 : 2ف ��ي ترجم ��ة عبادة بن ال�ص ��امت /تذكرة الحفاظ  1131 : 3في ترجمة ابن عبد البر /تاريخ دم�ش ��ق  196 : 26في ترجمة عبادة بن
ال�صامت� /صحيح ابن حبان  413 : 10باب بيعة الأئمة وما ي�ستحب لهم :ذكر البيان ب�أن الن�صح لكل م�سلم في البيعة التي و�صفناها كان
ذلك مع الإقرار بال�سمع والطاعة /م�سند �أبي عوانة  407 : 4بيان حظر منازعة الإمام �أمره و�أمر �أمرائه ووجوب طاعتهم.
((( الكافي  278 : 1باب �أن الإمامة عهد من اهلل عز وجل معهود من واحد �إلى واحد Rحديث.2:
َ
َ
َ
ْ
((( الكافي  276 : 1ـ  277باب �أن الإمام Qيعرف الإمام الذي يكون من بعده و�أن قول اهلل تعالى }�إِ َّن اهللَ يَ�أ ُم ُر ُك ْم �أن تُ�ؤدُّو ْا الأ َمانَ ِات �إِلَى �أ ْه ِل َها{
فيهم Rنزلت حديث.3:
((( الكافي  314 : 1باب :الإ�شارة والن�ص على �أبي الح�سن الر�ضا Qحديث.14:
((( راجع الكافي  276 : 1ـ  ،281وغيره.
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انح�صار الأهلية للمن�صب بمن عينه اهلل تعالى له

وال�س��يما و�أن اهلل �سبحانه لم يجعلها فيمن جعلها فيه �إال النح�صار الأهلية به ،وعدم
�صالحية غيره لها .ويكفينا في التعرف على الآثار والفوائد المهمة التي تترتب لو ولي
الخالفة �أمير الم�ؤمنين ،Qالذي يدعي ال�شيعة الن�ص عليه..
 1ـ حديث الكتاب الذي �أراد ر�س��ول اهللPفي مر�ض��ه الذي توفي فيه �أن يكتبه
لأمته ،ليع�ص��مها من ال�ض�لال .وقد تقدم الحديث عنه في جواب ال�س���ؤال الثاني من
الأ�س��ئلة ال�سابقة .ف�إن ال�شواهد قا�ض��ية ب�أنه�Pأراد �أن يثبت فيه خالفة �أمير الم�ؤمنين
 Qبنحو ي�س��د فيه الطريق على من يخالف��ه .وي�أتي عن عمر االعتراف بذلك .و�أي
�شيء �أهم من الع�صمة من ال�ضالل؟
 2ـ كالم ال�ص��ديقة فاطم��ة الزه��راء Oح��ول ما خ�س��ره الم�س��لمون بعدولهم
بالخالف��ة عن��ه ،Qحيث قال��ت في خطبتها ال�ص��غرى« :وما الذي نقم��وا من �أبي
ح�س��ن ،نقموا واهلل نكير �سيفه ،و�ش��دة وط�أته ،ونكال وقعته ،وتنمره في ذات اهلل .وتاهلل
لو تكافوا عن زمام نبذه �إليه ر�سول اهلل 1لأعتلقه ،ول�سار �إليهم �سيراً �سجحاً ،ال تكلم
ح�شا�ش��ته ،وال يتعتع راكبه ،ولأوردهم منه ًال نميراً ف�ضفا�ض��اً يطفح �ضفتاه ،ولأ�صدرهم
بطاناً ،قد تحير (كذا وردت في الم�صدر) بهم الر�أي .غير متحل بطائل �إال بغمز الناهل،
وردعه �س��ورة ال�ساغب .ولفتحت عليهم بركات من ال�س��ماء والأر�ض .و�سي�أخذهم اهلل
بما كانوا يك�س��بون� .أال هلم فا�س��تمع ،وما ع�ش��ت �أراك الدهر عجب��ه ،و�إن تعجب فقد
�أعجبك الحادث� .إلى �أي لج�أ ا�س��تندوا؟ وب�أي عروة تم�س��كوا؟ لبئ�س المولى ولبئ�س
الع�ش��ير ،ولبئ�س للظالمين بد ًال .ا�س��تبدلوا واهلل الذنابى بالق��وادم ،والعجز بالكاهل.
فرغماً لمعاط�س قوم يح�س��بون �أنهم يح�س��نون �ص��نعاً }�أَال �إِنَّ ُهم ُه ُم ا ْل ُم ْف�سِ ���دُو َن َولَـكِ ن َّال
يَ ْ�ش ُع��� ُرو َن{ .ويحهم }�أَ َف َمن يَ ْه���دِ ي ِ�إلَى ا ْل َح ِّق �أَ َحقُّ �أَن يُ َّتبَ َع �أَ َّمن َّال يَهِ ��� ِّديَ ِ�إ َّال �أَن يُ ْهدَى َف َما لَ ُك ْم
َك ْي َف تَ ْح ُك ُمو َن{.
�أم��ا لعمر اهلل لقد لقحت ،فنظ��رة ريثما تنتج ،ثم احتلبوها ط�لاع العقب دماً عبيطاً،
وذعاقاً ممقراً .هنالك يخ�سر المبطلون ،ويعرف التالون غب ما �أ�س�س الأولون .ثم طيبوا
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عن �أنف�سكم نف�ساً ،واطمئنوا للفتنة ج�أ�شاً ،واب�شروا ب�سيف �صارم ،وهرج �شامل ،وا�ستبداد
من الظالمين ،يدع فيئكم زهيداً ،وجمعكم ح�صيداً.(((»...
 3ـ وقال��ت (�ص��لوات اهلل عليها) في خطبتها الكبرى« :ففر���ض اهلل الإيمان تطهيراً
لكم من ال�ش��رك ،وال�ص�لاة تنزيهاً عن الكبر ...وطاعتنا نظاماً ،و�إمامتنا �أمناً من الفرقة،
وحبنا عزاً للإ�سالم.(((»...
ولها Oكالم �آخر في خطبتها الكبرى ي�أتي التعر�ض له �إن �شاء اهلل تعالى.
 4ـ حدي��ث �أب��ي عم��ر الجوني ،قال« :قال �س��لمان الفار�س��ي حين بوي��ع �أبو بكر:
ك��رداذ وناك��رداذ ـ �أي عملتم وما عملت��م ـ لو بايعوا علياً لأكلوا م��ن فوقهم ومن تحت
�أرجلهم»(((.
 5ـ وفي حديث حبيب بن �أبي ثابت ،قال« :قال �س��لمان ٍ
يومئذ� :أ�ص��بتم ذا ال�س��ن
منكم ،و�أخط�أتم �أهل بيت نبيكم .لو جعلتموها فيهم ما اختلف عليكم اثنان ،ولأكلتموها
رغداً»(((.
وهو المنا�س��ب لما ي�أتي في جواب ال�س�ؤال الرابع من الحديث عما ي�سمى بحروب
الردة.
 6ـ ومثل��ه ف��ي ذلك حديث �أبي لهيعة�« :أن ر�س��ول اهللPلما مات و�أبو ذر غائب،
وقدم ،وقد ولي �أبو بكر .فقال� :أ�صبتم قناعة ،وتركتم قرابة .لو جعلتم هذا الأمر في �أهل
بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثنان»(((.
 7ـ وفي كالم �آخر لأبي ذر في �أيام عثمان�« :أيها النا�س من عرفني فقد عرفني ومن
وحا َو�آ َل
لم يعرفني ف�أنا �أبو ذر الغفاري� .أنا جندب بن جنادة الربذي}�إِ َّن اهللَ ْا�ص َط َفى �آ َد َم َونُ ً
�إِ ْب َراهِ ي َم َو�آ َل عِ ْم َرا َن َع َلى ا ْل َعالَمِ َين* ُذ ِّريَّ ًة بَ ْع ُ�ض َها مِ ن بَ ْع ٍ�ض َواللهّ ُ َ�سمِ ٌيع َعل ٌِيم {.
((( �ش ��رح نهج البالغة  233 : 16ـ  ،234واللفظ له /بالغات الن�س ��اء البن طيفور  20 :في كالم فاطمة بنت ر�س ��ول اهللPجواهر المطالب في
مناقب الإمام علي Qالبن الدم�شقي  165 : 1ـ .169
((( بالغات الن�ساء� /14 :أهل البيت لتوفيق ابوعلم .176 :
((( �أن�ساب الأ�شراف � 274 : 2أمر ال�سقيفة.
((( �شرح نهج البالغة  ،49 : 2واللفظ له ،و .43 : 6
((( �شرح نهج البالغة .13 : 6
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محمد ال�صفوة من نوح ،فالأول من �إبراهيم ،وال�ساللة من �إ�سماعيل ،والعترة الهادية
من محمد� .إنه �ش��رف �شريفهم ،وا�ستحقوا الف�ضل في قوم .هم فينا كال�سماء المرفوعة،
وكالكعبة الم�س��تورة� ،أو كالقبلة المن�صوبة� ،أو كال�شم�س ال�ضاحية� ،أو كالقمر ال�ساري،
�أو كالنجوم الهادية� ،أو كال�شجر الزيتونية� ،أ�ضاء زيتها ،وبورك زيدها (زندها.ظ) .ومحمد
وارث علم �آدم ،وما ف�ض��ل به النبيون .وعلي بن �أبي طالب و�صي محمد ،ووارث علمه.
�أيته��ا الأمة المتحيرة بعد نبيها� ،أما لو قدمتم من قدم اهلل ،و�أخرتم من �أخر اهلل ،و�أقررتم
الوالي��ة والوراثة في �أهل بيت نبيكم ،لأكلتم من فوق ر�ؤو�س��كم ،ومن تحت �أقدامكم،
ولما عال ولي اهلل ،وال طا�ش �س��هم من فرائ�ض اهلل ،وال اختلف اثنان في حكم اهلل �إال
وجدتم علم ذلك عندهم ،من كتاب اهلل و�سنة نبيه .ف�أما �إذا فعلتم ما فعلتم فذوقوا وبال
�أمركم } َو َ�سيَ ْع َل ُم الَّذِ َين َظ َل ُموا �أَيَّ ُمن َق َل ٍب يَن َق ِلبُو َن {»(((.
 8ـ وف��ي حدي��ث عم��ر مع �أمي��ر الم�ؤمنين Qفي �ض��من حديثه مع �أ�ص��حاب
ال�شورى�« :أما واهلل لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الوا�ضح ،والمحجة البي�ضاء»(((.
و�أي مغنم للإ�س�لام والم�س��لمين �أعظم من ذلك؟! � ...إلى غير ذلك مما ورد على
ل�سان النبيPو�أهل البيت Rوبقية الم�سلمين.
حيث يك�شف ذلك عن كفاءة المن�صو�ص عليه للمن�صب ،بنحو ال يمكن قيام غيره
مقامه ،ليمكن �إ�ض��فاء ال�ش��رعية على حكمه ،واعتزال المن�ص��و�ص عليه له ،لو كان له
الحق في االعتزال.
امتناع عثمان من اعتزال الخالفة مع عدم الن�ص عليه

وم��ن الطريف �أن عثمان قد امتنع من اعتزال الحكم حينما نقم عليه النا�س ،وطلبوا

((( تاريخ اليعقوبي  171 : 2في �أيام عثمان بن عفان.
((( �شرح نهج البالغة  ،186 : 1واللفظ له /ويوجد هذا المعنى ب�ألفاظ مختلفة في �شرح نهج البالغة  ،326 :6الم�ستدرك على ال�صحيحين 3
 101 :كتاب معرفة ال�صحابة :ومن مناقب �أمير الم�ؤمنين عمربن الخطاب :Lمقتل عمر Lعلى االخت�صار ،والإمامة وال�سيا�سة
 26 : 1في تولية عمربن الخطاب ال�س ��تة ال�ش ��ورى وعهده �إليهم ،والطبقات الكبرى  342 : 3في ترجمة عمر :ذكر ا�س ��تخالف عمر ،M
وتاري ��خ اليعقوب ��ي  158 :2في �أيام عمربن الخطاب ،والم�ص ��نف لعبدال ��رزاق  446 :5ـ  447في بيعة �أبي بكر (ر�ض ��ي اهلل تعالى عنه) في
�س ��قيفة بني �س ��اعدة ،والأدب المفرد للبخاري  204 :باب من �أحب كتمان ال�س ��ر و�أن يجال�س كل قوم فيعرف �أخالقهم ،و�أن�س ��اب الأ�شراف
 14 : 3في بيعة علي بن �أبي طالب ،Qو  120 : 6في �أمر ال�ش ��ورى وبيعة عثمان ،Lوالعقد الفريد  255 : 4فر�ش كتاب الع�س ��جدة
الثانية في الخلفاء وتواريخهم و�أخبارهم� :أمر ال�شورى في خالفة عثمان بن عفان ،والفتوح البن �أعثم المجلد الأول  324 :في ذكر ابتداء
مقتل عمر بن الخطاب ،Lوتاريخ المدينة البن �شبة  ،882 : 3وغيرها من الم�صادر.
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منه اعتزال �أمرهم ،محتجاً ب�أنه ال يخلع قمي�ص��اً ك�س��اه اهلل تعالى �إياه((( ،مع �أنه �إنما ولي
الحكم ببيعة النا�س له ،البالن�ص ،ومع ذلك يدعي المدعي �أن �أئمة �أهل البيت(�صلوات
اهلل عليهم) حتى لو كانوا من�صو�صاً عليهم لأهليتهم عند اهلل تعالى دون غيرهم ،ف�إنهم قد
اعتزلوا الحكم ،وتركوه لغيرهم ،ور�ضوا بحكمه و�أقروه!!
وي�ؤكد ذلك في المقام..
�إم�ضاء ما ح�صل م�ستلزم ل�ضياع معالم الحق على النا�س

�أو ًال� :أن ا�س��تيالء الأولين لم يكن مبنياً على �أخذ الحق من �ص��احبه مع االعتراف
بكونه �ص��احب الحق ،بل على عدم االعتراف ل�ص��احب الحق بحق��ه ،تجاه ًال للن�ص
علي��ه ،ولدعوى �أن الخالفة لقري�ش عامة� ،أو لمن عدا بني ها�ش��م منهم ،لأنه ال تجتمع
النبوة والخالفة في بيت واحد� ،أو لغير ذلك.
وعلى ذلك ف�إم�ضاء ما ح�صل ،و�إقرار خالفة الم�ستولين ،م�ستلزم لتحريف حكم اهلل
تعالى ،و�ضياع معالم الحق على النا�س.
كي��ف؟! وقد �ض��اع ذلك عل��ى الجمهور ،فاعتقدوا عدم الن�ص ،ب�س��بب ا�س��تيالء
الم�س��تولين ،و�أغفلوا �أو تغافلوا ع��ن الن�ص ،مع وجوده ،ووجود طائف��ة كبيرة تعتقد به،
وتعل��ن عنه ،وت�ؤكد عليه ،تقوم ب�س��ببها الحجة على النا���س ،فكيف يكون الحال لو �أقر
الأئمة(�ص��لوات اهلل عليهم) ما ح�ص��ل ،و�أعلنوا �ش��رعيته ،و�س��كتوا هم و�شيعتهم عن
الإنكار عليه؟!
وقد ذكر المجل�س��ي{ عن كتاب اال�س��تدراك ،قال« :ذكر عي�سى بن مهران في
كتاب الوفاة((( ب�إ�س��ناده عن الح�س��ن بن الح�سين العرني ،قال :حدثنا م�صبح العجلي،
((( تاريخ الطبري  675 : 2في �أحداث �سنة خم�س وثالثين :ذكر الخبر عن قتله (�أي عثمان) وكيف قتل /الكامل في التاريخ  67 : 3في �أحداث
�س ��نة خم� ��س وثالثي ��ن :ذكر مقتل عثم ��ان /المنتظم  55 : 5في �أحداث �س ��نة خم�س وثالثين :خروج �أهل م�ص ��ر وم ��ن وافقهم على عثمان
 /Lتاريخ دم�شق  438 : 39في ترجمة عثمان بن عفان.
((( قال ال�ش ��يخ �أبو جعفر محمد بن الح�س ��ن الطو�سي Pفي كتاب الفهر�ست« :عي�سى بن مهران المعروف بالم�ستعطف /يكنى �أبا مو�سى /له
كتاب الوفاة ت�ص ��نيفه� /أخبرنا به جماعة عن التلعكبري عن ابن همام عن �أحمد بن محمد بن مو�س ��ى النوفلي عنه /وذكر له ابن النديم
من الكتب كتاب مقتل عثمان /»...الفهر�ست باب عي�سى .142 :
وقال النجا�شي« :عي�سى بن مهران الم�ستعطف يكنى �أبا مو�سى /له عدة كتب /منها كتاب مقتل عثمان /..وكتاب الوفاة ،وكتاب الك�شف»...
 /الرجال باب عي�سى .297 :
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عن �أبي عوانة ،عن الأعم�ش ،عن مجاهد ،عن ابن عمر .قال :لما ثقل �أبي �أر�سلني �إلى
علي Qفدعوته ،ف�أتاه ،فقال :يا �أبا الح�س��ن �إني كنت ممن �شغب عليك ،و�أنا كنت
�أوله��م ،و�أنا �ص��احبك ،ف�أحب �أن تجعلني في ِح ّل .فق��ال :نعم ،على �أن تدخل عليك
رجلين ،فت�شهدهما على ذلك.
قال :فحول وجهه �إلى الحائط ،فمكث طوي ًال ،ثم قال :يا �أبا الح�سن ما تقول؟ قال:
هو ما �أقول لك .قال :فحول وجهه ..فمكث طوي ًال .ثم قام فخرج.
قال :قلت :يا �أبة قد �أن�صفك ،ما عليك لو �أ�شهدت له رجلين؟ قال :يا بني� ،إنما �أراد
�أن ال ي�ستغفر لي رجالن من بعدي»(((.
وهذه الرواية و�إن كنا ال نتعهد ب�صحتها� ،إال �أنه قد ينا�سبها ما ذكره الم�ؤرخون لق�صة
ال�ش��ورى ،من �أن عمر قد ثلب جماعة ال�شورى((( بما ينا�سب �إبعادهم عن الخالفة ،ولم
يطع��ن في �أمير الم�ؤمنين �إال ب�أنه ذو دعابة((( ،مع ت�ص��ريحه ب�أنه لو وليهم لـحملهم على
الحق الوا�ضح والمحجة البي�ضاء ،كما �سبق ،وهو منا�سب لتقريبه من الخالفة وتر�شيحه
لها.
بل قال الطبري« :فخرجوا ثم راحوا ،فقالوا :يا �أمير الم�ؤمنين لو عهدت عهداً .فقال:
ق��د كنت �أجمعت بعد مقالتي لكم �أن �أنظر ،ف�أولي رج ًال �أمركم ،هو �أحرى �أن يحملكم
على الحق ـ و�أ�ش��ار �إلى علي ـ ورهقتني غ�ش��ية ،فر�أيت رج ًال يدخل جنة ،قد غر�س��ها،
فجعل يقطف كل غ�ض��ة يانعة ،في�ض��مه �إليه ،وي�ص��يره تحته ،فعلمت �أن اهلل غالب �أمره
((( بحار الأنوار  142 : 30باب ما �أظهر �أبو بكر وعمر من الندامة على غ�ص ��ب الخالفة عند الموت حديث ،10:واللفظ له ،و  206 : 8الطبعة
الحجرية كمبني.
((( اال�س ��تيعاب  1119 : 3ف ��ي ترجم ��ة علي ب ��ن �أبي طالب /الإمامة وال�سيا�س ��ة  26 : 1تولية عمر بن الخطاب ال�س ��تة ال�ش ��ورى وعهده �إليهم/
كتاب الآثار � /217 :أن�ساب الأ�شراف � 121 : 6أمر عثمان بن عفان� :أمر ال�شورى وبيعة عثمان /Lتاريخ المدينة البن �شبة  3مقتل عمر
ابن الخطاب Lو�أمر ال�شورى � /883 ،882 ،881 ،880 :شرح نهج البالغة /186 ،185 :1كنز العمال  740 : 5حديث742 : ،14266:
حديث.14267:الفائق في غريب الحديث  /168 : 3غريب الحديث البن �سالم  ،331 : 3في مادة قنب /الفتوح البن �أعثم المجلد الأول :
 324ذكر ابتداء مقتل عمر بن الخطاب.L
((( اال�ستيعاب  1119 : 3في ترجمة علي بن �أبي طالب /العقد الفريد  262 : 4فر�ش كتاب الع�سجدة الثانية :في الخلفاء وتواريخهم و�أخبارهم:
�أمر ال�شورى في خالفة عثمان بن عفان� /أن�ساب الأ�شراف � 121 : 6أمر عثمان بن عفان� :أمر ال�شورى وبيعة عثمان /Lتاريخ المدينة
البن �ش ��بة  880 : 3مقتل عمر بن الخطاب Lو�أمر ال�ش ��ورى� /ش ��رح نهج البالغة /186 :1كنز العمال  740 : 5حديث742 ،14266:
حديث/14267:الفائق في غريب الحديث  /168 : 3غريب الحديث البن �س�ل�ام  ،331 : 3في مادة قنب /الفتوح البن �أعثم المجلد الأول
 324 :ذكر ابتداء مقتل عمر بن الخطاب.L
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ومتوف عمر .فما �أريد �أن �أتحملها حياً وميتاً .عليكم ه�ؤالء الرهط .»...ثم ذكر تدبير عمر
في �أمر ال�شورى بما هو معروف م�شهور(((.
حيث يبدو بو�ض��وح تدافع كالمه ،لأنه بالآخرة قد تحملها بتدبيره في ال�ش��ورى بما
ي���ؤدي �إلى تعيين عثمان .فال يبعد �أن يكون عزمه �أو ًال على ا�س��تخالف �أمير الم�ؤمنين
� Qإنما كان �أم ًال في �أن يجعل ذلك جزاء منه لتحليل �أمير الم�ؤمنين Qله مما
فع��ل معه ،فلما �أي�س من ذلك ـ كما ت�ض��منته الرواي��ة المتقدمة ـ قلب له ظهر المجن،
فقرن��ه بجماعة من هوان الدنيا على اهلل تعالى �أن يقرن Qبهم ،ثم دبر الأمر �ض��ده،
و�سد الطريق عليه بتعيين عثمان ،ومن ورائه ع�شيرته التي ال تتورع عن �شيء في �سبيل
اال�س��تيالء على مواقع القوى ،والحيلولة دون و�ص��ول �أمير الم�ؤمنين Qو�أهل بيته
للحكم بعد ذلك.
وقد فعل عمر ذلك �إما حباً منه لعثمان ،و�إما �إعرا�ض��اً منه عن �أمير الم�ؤمنين،Q
ل�ضغنه عليه قديماً� ،أو لأنه لم يحله ،و�إما لأنه خ�شي �أن تنك�شف الحقيقة ،وتظهر ظالمة
�أهل البيت Rبو�صولهم للحكم ،و�سماع النا�س ل�صوتهم.
وعلى كل حال �سوا ًء �صدقت هذه الرواية �أم لم ت�صدق ،فما ت�ضمنته من اهتمام �أمير
الم�ؤمنين Qبرفع االلتبا�س في �أمر الخالفة ،وظهور حكم اهلل تعالى فيها للنا�س� ،أمر
الريب فيه .وهو من �أقوى الموانع من �إقراره Qخالفة الأولين ،و�إ�ض��فاء ال�ش��رعية
عليها ،لو كان من حقه ذلك.

((( تاريخ الطبري  580 : 2وما بعدها ق�ص ��ة ال�ش ��ورى /و�س ��قطت كلمة (ورهقتني) من تاريخ الطبري في برنامج الألفية ،ف�ألحقناها اعتماد ًا
على الطبعة الموجودة في برنامج المعجم الفقهي.
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مبدئية الإ�سالم ال تنا�سب تبعية ال�شرعية الإلهية للقهر والقوة

وثانياً� :أن مبدئية الإ�سالم ،و�شرف ر�سالته ،ومثالية تعاليمه ،ال تنا�سب تبعية ال�شرعية
الإلهية للقوة ،وقهر �أ�صحاب الحق في ا�ستالب حقهم ،خ�صو�صاً في مثل حق الخالفة،
الذي يحظى بمقام رفيع ،وقد�س��ية عالية ،في الت�ش��ريع الإ�س�لامي .وال�سيما �إذا كانت
دوافع القهر واال�ستيالء على الحق المذكور نزعات م�صلحية ،كالح�سد ونحوه مما تقدم
التعر�ض له في ال�س�ؤال الثاني.
نعم ،قد ت�ضمنت تعاليم الديانتين :اليهودية والن�صرانية المعا�صرتين ،تبعية القد�سية
الإلهية والمنا�صب الدينية للقهر والقوة ،والكذب والتحايل ،في ق�ص�ص خرافية ح�سبت
عل��ى الدينين الإلهيين ،نتيجة التحريف والت�ض��ليل ال��ذي لحقهما .والريب في نزاهة
الديني��ن المذكورين في حقيقتهما عن ذلك ،فكيف بدين الإ�س�لام العظيم الذي هو
خاتم الأديان ،والقمة في الكمال الت�شريعي والمثالية والمبدئية؟!
والحا�صل� :أنه بعد فر�ض ثبوت الحق لأئمة �أهل البيت(�صلوات اهلل عليهم)،
نتيجة الن�ص الإلهي ـ كما تقول ال�شيعة ـ ال مجال لإقرارهم Rما ح�صل من
الأولين في �أمر الخالفة ،و�إ�ضفاء ال�شرعية عليه ،لمنافاة ذلك للن�ص الإلهي ،ولما
ي�ستلزمه من ت�ضييع الحقيقة والتلبي�س عليها ،ولمجافاته لمبدئية الت�شريع المقد�س
ومثاليته.
يحق للخليفة �أن ي�ستنيب غيره في �إدارة الأمة

نعم يحق للخليفة ال�ش��رعي �أن ي�س��تنيب غيره عنه في �إدارة الأمور في بال ٍد خا�صة،
�أو ف��ي حاالت خا�ص��ة ،على �أن يكون ذلك الغير نائباً عن��ه ،تحت �أمره ونظره ،مع كونه
ه��و الخليفة ،ال عل��ى �أن يكون ذلك الغير هو الخليفة بد ًال عن��ه ،بالتنازل من الخالفة،
�أو هبته��ا� ،أو بيعه��ا� ،أو نحو ذلك .ومن المعلوم �أن ذلك لم يح�ص��ل مع الأولين وال مع
غيرهم ،و�إنما ا�ستولوا على الحكم على �أنهم هم الخلفاء الحاكمون ،وعلى �أن الأئمة من
�أهل البيت رعية محكومون.
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ال�شيعة على ب�صيرة تامة من عدم تنازل الأئمة Rعن حقهم

الثاني� :أن ال�ش��يعة على ب�ص��يرة تامة من �أن الأئمة (�صلوات اهلل عليهم) لم يتنازلوا
عن حقهم ،بل لم يزالوا في عهودهم ي�ش��كون من غ�ص��ب حقهم ،وي�ؤكدون ظالمتهم،
ويتنمرون ممن ظلمه��م ،ويبر�ؤون منه ،ويوالون على ذلك ،ويرونه من تتمة الدين الذي
يجب التم�سك به ،وتتوقف النجاة عليه.
حد
و�أحاديث ال�ش��يعة التي رووها في ذلك عن �أئمتهم �أكثر من �أن تح�صى ،تتجاوز ّ
اال�ستفا�ض��ة والتواتر بمراتب .حتى بلغ الحال �أن �ص��ار ذلك من �ضرورات مذهبهم ،ال
يختلفون فيه ،وال يحيدون عنه.
دعوى كذب ال�شيعة في ن�سبة ذلك لأئمتهمR

وربما يدعي المدعي خط�أ ال�شيعة في ذلك� ،أو كذبهم فيه ،افتراء على �أئمتهم
وبهتاناً عليهم .خ�صو�ص��اً من يحاول ت�ش��ويه �صورة ال�ش��يعة ،وبهتهم بالموبقات العظام،
وك�أنهم �أنا�س ال يعرفون من الحق والدين �شيئاً ،و�إنما بني دينهم ـ عقيدة ،و�سلوكاً ـ على
االفتراء ،وال�ضالل ،والبدع ،والخرافات.
R

رد الدعوى المذكورة ،وذكر ال�شواهد على �صدق ال�شيعة

لكن ذلك ـ في الحقيقة ـ نا�ش��ئ عن قوة حجة ال�ش��يعة ،و�أخذهم ب�أكظام خ�صومهم
و�سدهم الطرق عليهم ،حيث ي�ضطر الخ�صم ٍ
حينئذ للمكابرة والبهتان ،من �أجل التنفير
ّ
عن ال�شيعة ،لئال ت�سمع دعواهم ،وينظر في حججهم.
ولو �أن�صف الباحث وتجرد عن التراكمات والم�سلمات ،والحظ ال�شواهد والمالب�سات،
لم ي�ش��ك في �صدق ال�شيعة في ن�سبتهم ذلك لأئمتهم Rبعد اخت�صا�صهم ب�أئمتهم
(�صلوات اهلل عليهم) ومواالتهم لهم ،وتفاعلهم معهم ،و�أخذهم عنهم...
ال داعي الفتراء ال�شيعة ذلك مع �أنه جر عليهم البالء

�أو ًال :لأنه لو لم يكن ذلك �صادراً عن الأئمة Rفلي�س هناك ما يدعو �شيعتهم لأن
يفتروه على �أئمتهم ،Rويتبنوه ويتدينوا به .وال�سيما و�أنه قد كلفهم �شططاً ،وعر�ضهم
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ل�ضروب البالء والمحن والم�آ�سي والفجائع.
والخط���أ في العقائد والتعاليم الم�أخوذة عن الغير ـ كالأنبياء Rوذوي المقاالت
ـ و�إن كان �ش��ايعاً� ،إال �أنه ين�ش���أ من البعد عن �أ�ص��حاب الدعوة والمب�شرين بها ،وتحوير
النقلة والمف�سرين لها.
وال مج��ال لذلك في ال�ش��يعة مع �أئمتهم Rف��ي هذا الأمر .لأن ه��ذه العقيدة
عرفت عن ال�ش��يعة من ع�ص��ر �أمير الم�ؤمنين Qـ كما ي�أتي ـ ،وتجلت بو�ض��وح بعد
قتل الح�سين ،Qحين �أعر�ض �أئمة �أهل البيت Rعن المطالبة بال�سلطة ـ للي�أ�س
وبث علومهم ومعارفهم
منها في القريب المنظور ـ واتجهوا لتثقيف �ش��يعتهم بثقافتهمّ ،
المختلفة فيهم ،حيث قام لل�ش��يعة الإمامية كيان ظاه��ر ،وتجلت معالم عقيدتهم .وهم
يعا�ش��رون الأئمة Rويخت�صون بهم واحداً بعد واحد �إلى مائتي عام ،ي�ضاف �إليها ما
يقرب من �سبعين عاماً ع�صر الغيبة ال�صغرى ،التي كان االت�صال فيها بالإمام (عجل اهلل
فرجه) مي�سوراً بوا�سطة �س��فرائه الأربعة� .Mإذ يمتنع عادة مع كل ذلك خفاء ر�أي
الأئمة Rعن �شيعتهم ،واختالفهم معهم.
لو كان ال�شيعة مفترين لوجب على الأئمة Rمباينتهم

وثاني��اً :لأن ذلك لو لم يكن م��ن مذهب الأئمة ،Rوكان مفتع ًال عليهم ،لوجب
عل��ى الأئمة Rالإنكار على ال�ش��يعة ،ف�إن �أ�ص��روا على فريتهم وخالفهم رف�ض��وهم
وطردوهم ،وباينوهم ولم يخالطوهم ،كما رف�ض �أمير الم�ؤمنين Qمن غال فيه ،ورف�ض
الإمام ال�صادق� Qأبا الخطاب وجماعته ،ورف�ض من بعده من الأئمة Rمن ّ
�شذ
عن طريقتهم ،وخرج عن تعاليمهم.
مع �أن ذلك لم يح�صل .بل كان لهم (�صلوات اهلل عليهم) كيانهم القائم ب�شيعتهم ،كفرقة
ملتحمة بهم ،متميزة بمواالتهم ،تتجه وجهتهم ،وتفرح لفرحهم ،وتحزن لحزنهم ،وتتحرى
منا�س��باتهم ومايتعلق بهم ،وتعمل على فقههم و�أحاديثهم وتعاليمهم ،وتحفظها عنهم في
كتبها وم�ؤلفاتها ،وتحدث بها في مجال�سها و�أماليها ،وتتبناها وتعتز بها ،وت�شيد ب�ش�أنها.
و�إذا كان ر�أي �أئم��ة المذاه��ب يع��رف من طريق �أ�ص��حابهم المخت�ص��ين بهم ،فلم
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اليعرف مذهب �أئمة �أهل البيت Rمن طريق �شيعتهم؟! مع �أن اخت�صا�ص �شيعتهم
بهم ،Rومخالطتهم لهم ،وتفاعلهم معهم� ،أطول مدة بكثير ،و�أظهر ،من اخت�ص��ا�ص
�أولئك بر�ؤ�سائهم ،ومخالطتهم لهم ،وتفاعلهم معهم.
حفظ ال�شيعة لتراث �أئمتهم Rي�شهد باخت�صا�صهم بهم

و�إذا كابر المكابر مع كل ذلك ،ف�أنكر اخت�ص��ا�ص ال�ش��يعة ب�أئم��ة �أهل البيت،R
الك��م الهائل من الأدعية(((،
وتفاعله��م معهم ،وك��ذب �أحاديثهم عنهم ،فماذا يقول عن ّ
والزيارات((( ـ على اختالف م�ضامينها ومنا�سباتها الكثيرة ـ والحكم ،والمواعظ ،والخطب،
ونحوها مما يفي�ض بالعلم الإلهي؟ .تلك الكنوز التي اخت�ص بها ال�شيعة ،وتميزوا بها عن
غيرهم .وقد امتازت بل�سانها الرفيع ،وبيانها الفريد ،وم�ضامينها ال�شريفة العالية.
ف�إن المن�صف يرى �أن الأئمة Rلم يمكنوهم منها ،ويخ�صوهم بها� ،إال ال�ستجابتهم
لهم Rور�ضاهم Rعنهم ،وان�سجامهم معهم.
ولماذا لم يتلقفها جمهور ال�سنة ويتناقلوها ويرعوها ويحفظوها؟((( ،مع �أنهم قد �أخذوا
م��ن �أ�ص��ناف النا�س على اختالف ميوله��م ونزعاتهم ،ومن مختل��ف فنونهم ومعارفهم
وثقافاتهم.
((( ك�أدعية كميل ،وال�ص ��باح ،والع�ش ��رات ،المروية عن �أمير الم�ؤمنين ،Qودعاء الح�سين يوم عرفة ،و�أدعية ال�صحيفة ال�سجادية ،ودعاء
االفتتاح ،ودعاء �أبي حمزة الثمالي الذي يقر�أ في �شهر رم�ضان ،وبقية �أدعية �شهر رم�ضان في لياليه و�أ�سحاره ونهاره ،و�أدعية �شهري رجب
و�شعبان ،و�أدعية ليالي الجمع ،وغيرها مما ال يح�صى كثرة ،ذات الم�ضامين العالية في تمجيد اهلل تعالى وتقدي�سه والثناء عليه ،والبخوع
له والت�ضا�ؤل �أمامه ،والتذلل بين يديه ،والرهبة منه ،والرجاء له ،والرغبة �إليه ،وا�ستعطافه وا�سترحامه ،واالبتهال �إليه والطلب منه ،وغير
ذلك مما ال يح�صى من فنون الدعوات.
((( كزيارة �أمير الم�ؤمنين Qالمعروفة بزيارة (�أمين اهلل) ،وبقية زياراته في مختلف المنا�سبات ،وزيارة وارث ،وليلة الن�صف من �شعبان
للح�سين ،Qوبقية زياراته Qفي مختلف المنا�سبات ،والزيارة الجامعة الكبيرة لجميع الأئمة ،Rوبقية زيارات المع�صومين
(�صلوات اهلل عليهم �أجمعين) ،ذات الم�ضامين العالية الجليلة.
((( يقول المرجع الديني المعا�ص ��ر ال�سيد �شهاب الدين المرع�ش ��ي{ في ا�ستدراكه على مقدمة ال�صحيفة ال�سجادية المطبوعة في حدود
�سنة  1361هـ« :و�إني في �سنة 1353هـ بعثت ن�سخة من ال�صحيفة ال�شريفة �إلى العالمة المعا�صر ال�شيخ جوهري طنطاوي �صاحب التف�سير
المعروف ،مفتي الإ�سكندرية ،ليطالعها ،فكتب �إلي من القاهرة و�صول ال�صحيفة ،و�شكر لي هذه الهدية ال�سنية ،و�أطرى في مدحها والثناء
عليها� ،إلى �أن قال :ومن ال�شقاء �أنا �إلى الآن لم نقف على هذا الأثر القيم الخالد ،من مواريث النبوة و�أهل البيت .و�إني كلما ت�أملتها ر�أيتها
فوق كالم المخلوق ،ودون كالم الخالق �إلى �آخر ما قال.
ثم �س� ��أل عني (كذا في الم�ص ��در) :هل �ش ��رحها �أحد من علماء الإ�س�ل�ام؟ فكتبت �إليه �أ�س ��امي من �ش ��رحه ممن كنت �أعلم به /وقدمت
ل�س ��ماحته ريا�ض ال�س ��الكين لل�سيد علي خان .وكتب في جواب و�صوله� :إني م�ص ��مم وم�شمر الذيل على �أن �أكتب �شرح ًا على هذه ال�صحيفة
العزيزة .انتهى».
ف�إذا كان ال�ش ��يخ جوهري طنطاوي ،مع مو�س ��وعيته ،وكثرة اطالعه ،لم يطلع على ال�صحيفة ال�سجادية مع ا�شتهارها و�شيوع انت�شارها بين
ال�ش ��يعة ـ على اختالف مذاهبهم ـ فكيف بغيره ممن هو �أقل منه اطالع ًا ،و�أ�ض ��يق �أفق ًا؟! وكيف يكون الحال مع غير ال�ص ��حيفة ال�س ��جادية
مما هو دونها ظهور ًا وانت�شار ًا؟!
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و�إذا كان القر�آن المجيد �ش��اهداً على �ص��دق النبيPفي ر�س��الته عن اهلل تعالى،
ف�إن تلك الكنوز الثمينة التي رواها ال�ش��يعة عن �أهل البيت� Rشاهدة بميراث �أهل
البيت Rمن النبيPمعارفه ،وتفاعلهم بتعاليمه.
�إذ ال ريب في عدم افتراء ال�ش��يعة لذلك كله من عند �أنف�س��هم ،ف�إنه يتعذر عادة �صدور
مثله من مجموعة يبتني كيانها على الكذب والبهتان ،لي�س لها مر�شد يجمعها على حق.
بل يمتنع عادة �ص��دوره من غير �أئم��ة �أهل البيت Rالذين ورثوا علم النبيP
و�أخذوا عنه ،وهم (�صلوات اهلل عليهم) ـ كما قالوا ـ �أمراء الكالم((( ،وعندهم الحكمة،
وف�صل الخطاب(((.
كم��ا �أن تلك الكنوز الثمينة �ش��اهدة ل�ش��يعتهم ـ الذين يحملونه��ا عنهم ،ويمتازون
بمعرفتها ،ويعتزون بها من بين جمهور الم�سلمين ـ ب�صدق انت�سابهم لأهل البيت،R
واخت�صا�ص��هم بهم ،وتفاعلهم معهم ،وحملهم علومه��م ومعارفهم ،وكونهم مورداً لعناية
�أهل البيت(�صلوات اهلل عليهم) ورعايتهم ،ولفيو�ضاتهم القد�سية المباركة ال�شريفة.
ت�أثر ال�شيعة ب�أخالق الأئمةR

ومن الطريف ما ذكره ابن �أبي الحديد في مقدمة �شرح نهج البالغة عند ترجمة �أمير
الم�ؤمنين(�صلوات اهلل عليه) .حيث قال« :و�أما �سجاحة الأخالق ،وب�شر الوجه ،وطالقة
المحيا ،والتب�سم ،فهو الم�ضروب به المثل فيه ،حتى عابه بذلك �أعدا�ؤه .قال عمرو بن
العا�ص لأهل ال�شام� :إنه ذو دعابة �شديدة ...وعمرو بن العا�ص �إنما �أخذها عن عمر بن
الخطاب ،لقوله لما عزم على ا�س��تخالفه :هلل �أبوك لوال دعابة فيك� ،إال �أن عمر اقت�ص��ر
عليها ،وعمرو زاد فيها و�سمجها.
قال �صع�صعة بن �صوحان وغيره من �شيعته و�أ�صحابه :كان فينا ك�أحدنا ،لين جانب،
و�ش��دة توا�ضع ،و�س��هولة قياد .وكنا نهابه مهابة الأ�س��ير المربوط لل�سياف الواقف على
ر�أ�س��ه ...وقد بقي ه��ذا الخلق متوارثاً متناق� ً
لا في محبيه و�أوليائه �إل��ى الآن .كما بقي
((( نهج البالغة .266 : 2
((( بحار الأنوار .53 : 28 ،209 : 97
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الجفاء والخ�ش��ونة والوع��ورة في الجانب الآخر .وم��ن له �أدنى معرف��ة ب�أخالق النا�س
وعوائدهم يعرف ذلك»(((.
ف���إذا كان �أئمة �أهل البيت Rقد ا�س��تطاعوا تكييف ال�ش��يعة خلقياً بما ينا�س��ب
�أخالقهم العالية و�سجاياهم الكريمة ،في لين الجانب ،و�سجاحة الخلق ،فهم �أحرى ب�أن
يعرفوهم مذهبهم في الإمامة والخالفة ،وي�أمروهم بمتابعتهم فيه.
و�إذا كان ال�ش��يعة قد ت�أثروا بهم نف�سياً وتفاعلوا معهم خلقياً ،فهم �أحرى ب�أن يتابعوهم
في �أمر الإمامة والخالفة ،وال يخرجوا عن مذهبهم فيها .ف�إن هذه الم�س�ألة علمية مح�ضة،
والتعرف عليها �أهون بكثير من التفاعل في الأخالق وال�سجايا.
وال�س��يما مع �أن ا�ضطهاد ال�شيعة على م ّر الع�ص��ور ،و�شدة محنتهم ،وق�سوة الجمهور
معهم ،من �ش�أنها �أن تجعلهم حاقدين معقدين ،وتحملهم على ال�شرا�سة ،ووعورة الجانب،
و�سوء الخلق ،لوال ت�أثرهم ب�أئمتهم Rوتفاعلهم معهم.
مجانبة الجمهور لأئمة �أهل البيتR

عل��ى �أن مالحظة الواقع القائم بين الأئمة (�ص��لوات اهلل عليهم) والجمهور ت�ش��هد
بانعزاله��م Rعن مجتمع الجمهور العقائ��دي والثقافي ،وعن كيانهم ،ومجانبة ذلك
المجتم��ع له��م ـ بعامته وخا�ص��ته ،من رواته وفقهائه و�س��ائر علمائه ـ خ�صو�ص��اً الأئمة
المت�أخرين ،Rالذين قويت في ع�ص��ورهم عقيدة ال�شيعة الإمامية ،وظهرت معالمها
بجالء ،وقام فيها لل�شيعة كيان ظاهر متميز.
والجمهور و�إن كانوا يحاولون �إنكار ذلك ،لما لأهل البيت Rمن قد�سية مفرو�ضة
عليهم� ،إال �أنه �أمر ال يقبل الإنكار ،بعد كونهم في الأ�ص��ول بين الأ�ش��اعرة والماتريدية
والمعتزلة وغيرها ،وفي الفروع بين المذاهب الأربعة ،بل �أكثر من ذلك فيما �سبق ،من
دون �أن يعرجوا على �أهل البيت(�صلوات اهلل عليهم) �أو ينت�سبوا �إليهم.
وق��د تميز �أه��ل البيت(�ص��لوات اهلل عليهم) بكثير م��ن الأق��وال والآراء في الفقه
والأ�صول عرفت عنهم ،وعزف عنها الجمهور ،ولم يتم�سك بها غير �شيعتهم.
((( �شرح نهج البالغة  25 : 1ـ  26القول في ن�سب �أمير الم�ؤمنين علي Qوذكر لمع ي�سيرة من ف�ضائله.
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موقف الجمهور من �شيعة �أهل البيت Rومن �أعدائهم

كم��ا �أن الجمهور بوجهتهم العامة يوال��ون من حارب �أهل البيت� Rأو نال منهم
ويحترمونه��م ،ويحتج��ون برواياتهم ويتجاهلون ما �ص��در منه��م� ،أو يحاولون الدفاع عنه
وتوجيهه واالعتذار له ،مع �أنهم يقفون من �ش��يعة �أهل البيت Rلمجانبتهم الأولين
�أ�ش��د المواقف و�أق�ساها .كل ذلك لأنهم ال يتفاعلون مع �أهل البيت Rتفاعلهم مع
الأولين ،وال يوالونهم ويتبنونهم كما يوالون الأولين ويتبنونهم.
بل قد يبدو من خا�ص��ة الجمهور وعامتهم بع�ض المواقف القا�س��ية من �أهل البيت
 Rفي فلتات واندفاعات تك�ش��ف عما كمن في �ص��دورهم من دون �أن ي�س��تطيعوا
كتمانه وال�سيطرة عليه.
بع�ض مواقف علماء الجمهور من �أئمة �أهل البيتR

 1ـ فه��ذا الإم��ام �أبو جعفر محمد بن علي� Rس��ماه ر�س��ول اهلل  Pالباقر((( ،
وقال  Pعنه « :يبقر العلم بقراً»((( ،وذلك لتبحره في العلم((( وتو�سعه ،ولأنه بقر العلم
وعرف �أ�صله ،وا�ستنبط فرعه(((.
ق��ال ابن حجر الهيثمي�« :س��مي بذلك من بقر الأر�ض� ،أي �ش��قها ،و�أثار مخبئاتها
ومكامنه��ا ،فكذلك هو �أظهر من مخبئ��ات كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم ما
ال يخفى �إال على منطم�س الب�صيرة� ،أو فا�سد الطوية وال�سريرة ،ومن ث ََّم قيل فيه :هو باقر
العلم وجامعه و�شاهر َع َلمه»(((.
وم��ع كل ذلك يقول عنه الذهبي« :ولقد كان �أبو جعف��ر �إماماً مجتهداً ،تالياً لكتاب
اهلل ،كبير ال�ش�أن .ولكن ال يبلغ في القر�آن درجة ابن كثير ونحوه ،وال في الفقه درجة �أبي
((( عيون الأخبار  ،212 :1باب من �أخبار الدولة والمن�صور والطالبيين� /شرح نهج البالغة .122 : 7 ،286 : 3
((( عيون الأخبار  ،212 :1باب من �أخبار الدولة والمن�ص ��ور والطالبيين� /أخبار الدول والآثار /111 :تاج العرو�س للزبيدي  /55 : 3الف�ص ��ول
المهمة  /197 :وغيرها من الم�صادر.
((( القامو�س المحيط .450 : 1
((( غريب الحديث البن الجوزي  81 :1باب الباء مع القاف/ل�سان العرب  74 :4باب (بقر) .وغيرهما من الم�صادر.
((( ال�صواعق المحرقة . 585 : 2

في رحاب العقيدة  /ج 2

81

الزناد وربيعة ،وال في الحفظ ومعرفة ال�سنن درجة قتادة وابن �شهاب»(((.
فانظر �إلى هوان الدنيا وامتهانها ،حيث انتهى الأمر �إلى �أن يف�ضل ه�ؤالء على الإمام
بجده �أمي��ر الم�ؤمنين Qحيث يقول« :متى اعتر�ض الريب
الباقر .Qوله �أ�س��وة ِّ
َّفي مع الأول منهم حتى �صرت �أقرن �إلى هذه النظائر؟!»(((.
 2ـ وهذا البخاري لم يحتج بالإمام �أبي عبد اهلل جعفربن محمد ال�ص��ادق (�صلوات
اهلل علي��ه) ،ول��م يرو عنه في �ص��حيحه((( ،مع �أن��ه روى عن مثل مروان ب��ن الحكم(((،
وعمران بن حطان الخارجي(((.
وقال« :وقال لي عبد اهلل بن �أبي الأ�سود عن يحيى بن �سعيد :كان جعفر �إذا �أخذت
منه العفو لم يكن به ب�أ�س ،و�إذا حملته حمل على نف�سه»(((.
علي جعفر ب��ن محمد الحديث الطويل
 3ـ وعن يحيى بن �س��عيد �أن��ه قال�« :أملى ّ
(((
(يعني :في الحج) ثم قال :وفي نف�سي منه �شيء .مجالد �أحب � ّإلي منه» .
 4ـ وق��ال �أب��و حاتم محمد بن حب��ان التميمي في ترجمة الإمام ال�ص��ادق:Q
«يحتج بروايته ما كان من غير رواية �أوالده عنه ،لأن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة.
و�إنما مر�ض القول فيه من مر�ض من �أئمتنا لما ر�أوا في حديثه من رواية �أوالده»(((.
((( �سير �أعالم النبالء  402 : 4في ترجمة �أبي جعفر الباقر.
((( نهج البالغة .35 : 1
((( تذكرة الحفاظ  167 : 1في ترجمة الإمام جعفر بن محمد ال�ص ��ادق /من تكلم فيه � /60 :س ��ير �أعالم النبالء  269 : 6في ترجمة جعفر
ابن محمد ال�صادق /الرواة الثقات المتكلم فيهم بما اليوجب ردهم  /75 :ميزان االعتدال  144 : 2في ترجمة جعفر بن محمد ال�صادق/
المغني في ال�ضعفاء  /134 :تهذيب التهذيب  90 : 2في ترجمة جعفر بن محمد ال�صادق /وغيرها.
((( �ص ��حيح البخاري  265 : 1كتاب �ص ��فة ال�ص�ل�اة :باب القراءة في المغرب 567 : 2 ،كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وف�سخ
الحج لمن لم يكن معه هدي 810 :2 ،كتاب الوكالة :باب �إذا وهب �ش ��يئ ًا لوكيل �أو �ش ��فيع قوم جاز لقول النبي 0لوفد هوازن حين �س� ��ألوه
المغانم فقال النبي 0ن�صيبي لكم 1042 : 3 ،كتاب الجهاد وال�سير :باب قول اهلل تعالى}ال ي�ستوي القاعدون من الم�ؤمنين غير �أولي ال�ضرر� /..إلى
قوله غفوراً رحيم ًا{ 1362 : 3 ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة :باب مناقب الزبيربن العوام 1532 : 4 ،Lكتاب المغازي :باب غزوة الحديبية وقول
اهلل تعالى}لقد ر�ضي اهلل عن الم�ؤمنين �إذ يبايعونك تحت ال�شجرة{ 1677 : 4 ،كتاب التف�سير :باب الي�ستوي القاعدون من الم�ؤمنين والمجاهدون
في �سبيل اهلل 2039 : 5 ،كتاب الطالق :باب قول اهلل تعالى }والمطلقات يترب�صن ب�أنف�سهن ثالثة قروء{.
((( �صحيح البخاري  2194 : 5كتاب اللبا�س ،باب لب�س الحرير وافترا�شه للرجال وقدر ما يجوز منه 2220 :5 ،باب نق�ض ال�صور.
((( التاريخ الكبير  198 : 2في ترجمة جعفر بن محمد بن علي.
((( �س ��ير �أعالم النبالء  256 : 6في ترجمة جعفر بن محمدال�ص ��ادق ،واللفظ له /الكامل في �ض ��عفاء الرجال  132 ،131 : 2ـ 133في ترجمة
جعف ��ر ب ��ن محمد ال�ص ��ادق /تهذيب التهذي ��ب  88 : 2في ترجمة جعفر بن محمد ال�ص ��ادق /تهذيب الكم ��ال  76 : 5في ترجمة جعفر بن
محمد ال�صادق.
((( الثق ��ات  131 : 6ـ  132ف ��ي ترجمة جعفر بن محمد ال�ص ��ادق ،واللفظ له /وتجده في ن�ص ��ب الراي ��ة  /413 : 2وتهذيب التهذيب  88 : 2مع
اختالف ي�سير.
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م��ع �أن �أوالده Rمن �س��ادات الم�س��لمين ،وفيهم من هم من �أئم��ة �أهل البيت
.R
 5ـ ويقول م�ص��عب بن عبداهلل الزبيري« :كان مالك بن �أن�س ال يروي عن جعفر بن
محمد حتى ي�ضمه �إلى �آخر من �أولئك الرفعاء ،ثم يجعله بعده»(((.
 6ـ و�س��ئل �أحمد بن حنبل عن الإمام ال�صادق ،Qفقال« :قد روى عنه يحيى،
ولينه»(((.
 7ـ وق��ال ابن عبد البر« :وكان ثقة م�أموناً عاق ًال حكيماً ورعاً فا�ض� ً
لا .و�إليه تن�س��ب
الجعفرية .وتدعيه من ال�شيعة الإمامية .وتكذب عليه ال�شيعة كثيراً .ولم يكن هناك في
الحفظ .ذكر ابن عيينة �أنه كان في حفظه �شيء»(((.
 8ـ وقال ابن حجر عن الإمام ال�صادق« :Qقال ابن �سعد :كان كثير الحديث.
وال يحتج به وي�ست�ض��عف� .سئل مرة� :س��معت هذه الأحاديث من �أبيك؟ فقال :نعم.
و�سئل مرة فقال� :إنما وجدتها في كتبه»(((.
 9ـ وق��ال �أبو حاتم في ترجمة الإمام �أبي الح�س��ن علي بن مو�س��ى الر�ض��ا:Q
«يجب �أن يعتبر حديثه �إذا روى عنه غير �أوالده و�شيعته ،و�أبي ال�صلت خا�صة»(((.
مع �أن الإمام الر�ضا Qلي�س له ولد غير الإمام �أبي جعفر محمد الجواد (�صلوات
اهلل عليه) .وقال« :يروي عن �أبيه العجائب .روى عنه �أبو ال�ص��لت وغيره .ك�أنه كان يهم
يخطئ»(((.
 10ـ وقال ابن طاهر عن الإمام الر�ضا« :Qي�أتي عن �آبائه بعجائب»(((.
 11ـ وقال النباتي بعد �أن ا�ستنكر �أحاديث ن�سبها للإمام الر�ضا« :Qوحق لمن
((( تهذيب الكمال  76 : 5في ترجمة جعفر بن محمد ال�صادق /الكامل في �ضعفاء الرجال  131 : 2في ترجمة جعفر بن محمد ال�صادق.
((( العلل ومعرفة الرجال  /52 :بحرم الدم .97 :
((( التمهيد البن عبد البر  66 : 2في ترجمة جعفر بن محمد بن علي.
((( تهذيب التهذيب  88 : 2في ترجمة جعفر بن محمد ال�صادق.
((( الثقات  456 : 8في ترجمة علي بن مو�سى الر�ضا.
((( المجروحين  106 : 2في ترجمة علي بن مو�س ��ى الر�ض ��ا ،واللفظ له /تهذيب التهذيب  339 : 7في ترجمة علي بن مو�س ��ى الر�ض ��ا� /س ��ير
�أعالم النبالء  389 : 9في ترجمة علي الر�ضا.
((( المغني في ال�ضعفاء  ،456 : 2واللفظ له /ميزان االعتدال  192 : 5في ترجمة علي بن مو�سى الر�ضا.
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يروي مثل هذا �أن يترك ويحذر»(((.
 12ـ وقال ابن خلدون كلمته النابية القا�سية« :و�شذ �أهل البيت بمذاهب ابتدعوها،
وفق��ه انفردوا ب��ه .وبنوه على مذهبهم في تناول بع�ض ال�ص��حابة بالق��دح ،وعلى قولهم
بع�ص��مة الأئمة ،ورفع الخالف عن �أقوالهم .وهي كلها �أ�ص��ول واهيةّ .
و�شذ بمثل ذلك
الخ��وارج .ول��م يحتفل الجمهور بمذاهبهم ،بل �أو�س��عوها جانب الإن��كار والقدح ،فال
نعرف �شيئاً من مذاهبهم ،وال نروي كتبهم ،وال �أثر ل�شيء منها �إال في مواطنهم .فكتب
ال�شيعة في بالدهم ،وحيث كانت دولتهم قائمة.(((»...
وهو و�إن �أغرق في النيل من �أهل البيت Rوالتعدي عليهم .بل على النبيP
الذي جعلهم مرجعاً لأمته ،يع�ص��مهم من ال�ض�لال والهلكة� .إال �أنه �صدق في تو�ضيح
موقف الجمهور من �أهل البيت (عليهم �أف�ضل ال�صالة وال�سالم) ،ومجانبتهم لهم.
كما �أنه �صار بذلك �شاهد �صدق لل�شيعة فيما ين�سبونه لأهل البيت (�صلوات اهلل عليهم)،
وي�أتمون بهم فيه ،بينما يحاول الجمهور �أن يكذبوا ال�شيعة في ن�سبة ذلك لهم.R
وليت �ش��عري �إذا كان ه�ؤالء الأئمة (�ص��لوات اهلل عليهم) كما يذكر ه�ؤالء الرجال
في العلم ،و�ضعف الحديث ،وال�شذوذ وغير ذلك ،فمن هم �إذاً الذين جعلهم ر�سول اهلل
�Pأماناً لأمته من ال�ضالل والهلكة؟!(((.
هذا �س���ؤال ال ينبغي للعاقل الر�شيد �أن يهمله ،بل عليه �أن يجد ويجتهد في التعرف
على جوابه ،لي�صل �إلى نتيجة مقنعة ،ت�صلـح عذراً بين يدي اهلل تعالى يوم يعر�ض عليه،
ويقف بين يديه } يَ ْو َم اَل يُ ْغنِي َم ْولًى َعن َّم ْولًى � َش ْيئًا َو اَل ُه ْم يُ َن�ص ُرو َن {(((.
بع�ض مواقف عامة الجمهور من �أئمة �أهل البيتR

�أما عامة الجمهور فقد تبعوا علماءهم في هذا الموقف .وربما اندفعوا ـ تلقائياً �أو بدفع

((( تهذيب التهذيب  339 : 7في ترجمة علي بن مو�سى الر�ضا.
((( مقدمة ابن خلدون  446 : 1الف�صل ال�سابع في علم الفقه وما يتبعه من فرائ�ض.
((( كما ت�ض ��منه حديث الثقلين وحديث :مثل �أهل بيتي فيكم مثل �س ��فينة نوح من تخلف عنها غرق ،وغيرهما من الأحاديث الكثيرة التي ي�أتي
التعر�ض لبع�ضها في الموا�ضع المنا�سبة من حوارنا هذا.
((( �سورة الدخان الآية.41:
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من بع�ض علمائهم ـ اندفاعات طريفة ،و�أغرقوا في �إظهار مجانبتهم لأهل البيت(�صلوات
اهلل عليهم) ،في مواقف وفعاليات نذكر منها ما يلي..
 1ـ قال ابن الأثير في حوادث �س��نة 363ه��ـ« :وكان �أبو تغلب قد قارب بغداد ،فثار
العيارون بها ،و�أهل ال�ش��ر بالجانب الغربي ،ووقعت فتنة عظيمة بين ال�س��نة وال�ش��يعة.
وحمل �أهل �س��وق الطعام ـ وهم من �أهل ال�س��نة ـ امر�أة على جمل ،و�س��موها عائ�ش��ة،
و�س��مى بع�ضهم نف�سه طلحة ،وبع�ض��هم الزبير ،وقاتلوا الفرقة الأخرى ،وجعلوا يقولون:
نقاتل �أ�صحاب علي بن �أبي طالب .و�أمثال هذا من ال�شر»(((.
وقال ابن كثير« :فيها في عا�شوراء عملت البدعة ال�شنعاء على عادة الرواف�ض ،ووقعت
فتنة عظيمة ببغداد بين �أهل ال�سنة والراف�ضة .وكال الفريقين قليل عقل �أو عديمه ،بعيد
عن ال�س��داد .وذلك �أن جماعة من �أهل ال�س��نة �أركبوا امر�أة ،و�س��موها عائ�شة ،وت�سمى
بع�ض��هم بطلحة ،وبع�ضهم بالزبير ،وقالوا :نقاتل �أ�ص��حاب علي .فقتل ب�سبب ذلك من
الفريقين خلق كثير»(((.
 2ـ ويبدو �أن الجمهور من ال�سنة حين عجزوا عن منع ال�شيعة عن �إقامة الم�آتم على
�س��يد ال�ش��هداء الإمام الح�سين(�صلوات اهلل عليه و�س�لامه) وزيارته حاولوا مناق�ضتهم
ب�إقامة �شعائر وم�آتم يثبتون بها هويتهم.
ول��م يخطر في بالهم �أن يقولوا لل�ش��يعة :نحن �أولى بالح�س��ين وب�أهل البيتR
منكم ،ثم يقيموا �شعائر العزاء على الإمام الح�سين Qوزيارته على طريقتهم ،وبنحو
ينا�س��ب عقيدتهم .ب��ل بد ًال من ذلك �أقاموا �ش��عائرهم للعزاء على �أع��داء �أهل البيت
وتكريمهم.
فعملوا الم�آتم على م�صعب بن الزبير ،كما يعمل ال�شيعة الم�آتم على الح�سين ،وزاروا
قبره كما زار ال�شيعة قبر الح�سين .Qوداموا على هذا ال�شعار �سنين(((.
((( الكامل في التاريخ  340 : 7في �أحداث �سنة ثالث و�ستين وثالثمائة :ذكر ا�ستيالء بختيار على المو�صل وما كان من ذلك.
((( البداية والنهاية  275 : 11في �أحداث �سنة ثالث و�ستين وثالثمائة.
((( البداية والنهاية  326 : 11في �أحداث �سنة ت�سع وثمانين وثالثمائة 332 :11 ،في �أحداث �سنة ثالث وت�سعين وثالثمائة /الكامل في التاريخ
 10 : 8في �أحداث �سنة ت�سع وثمانين وثالثمائة.
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ومن الظاهر �أن م�ص��عب بن الزبير ال يحمل �أي �ص��فة تقت�ض��ي ال��والء والتقدي�س.
وال يظه��ر لنا مبرر الختياره �إال ما عرف من عداء الزبيريين لأهل البيت (�ص��لوات اهلل
عليه��م) .ف��كان ذلك من عامة الجمهور عم� ً
لا اندفاعياً يبرز ما كمن في نفو�س��هم من
االنحراف عن �أهل البيت (�صلوات اهلل عليهم).
 3ـ وبلغ االندفاع �ض��د �أهل البيت(�صلوات اهلل عليهم) �أ�شده في الفتنة التي �أثارها
ال�س��نة �ض��د ال�ش��يعة في بغداد ،على ما ذكره ابن الأثير ،حيث قال« :وكان �سبب هذه
الفتنة �أن �أهل الكرخ �ش��رعوا في عمل باب ال�سماكين و�أهل القالئين في عمل ما بقي
من باب م�س��عود .ففرغ �أهل الكرخ ،وعمل��وا �أبراجاً كتبوا عليها بالذهب :محمد وعلي
خير الب�شر.
و�أنكر ال�س��نة ذلك ،وادعوا �أن المكتوب :محمد وعلي خير الب�شر ،فمن ر�ضي فقد
�ش��كر ،ومن �أبى فقد كفر .و�أنكر �أهل الكرخ الزيادة ،وقالوا :ما تجاوز ما جرت به عادتنا
فيما نكتبه على م�ساجدنا.
ف�أر�س��ل الخليف��ة القائم ب�أمر اهلل �أبا تمام نقيب العبا�س��يين ،ونقي��ب العلويين ـ وهو
عدنان بن الر�ضي ـ لك�شف الحال و�إنهائه .فكتبا بت�صديق قول الكرخيين ،ف�أمر ٍ
حينئذ
الخليفة ونواب الرحيم بكف القتال ،فلم يقبلوا.
وانتدب ابن المذهب القا�ضي ،والزهيري ،وغيرهما من الحنابلة �أ�صحاب عبدال�صمد،
(�أن) يحم��ل العامة على الإغراق في الفتنة ...وت�ش��دد رئي�س الر�ؤ�س��اء على ال�ش��يعة،
فمحوا( :خير الب�ش��ر) وكتبوا( :عليهما ال�س�لام) فقالت ال�س��نة :ال نر�ضى �إال �أن يقلع
الآجر الذي عليه محمد وعلي ،و�أن ال ي�ؤذن :حي على خير العمل .وامتنع ال�شيعة من
ذلك .ودام القتال �إلى ثالث من ربيع الأول.
وقتل فيه رجل ها�ش��مي من ال�س��نة ،فحمله �أهله على نع�ش ،وطاف��وا به في الحربية
وباب الب�صرة و�سائر محال ال�سنة ،وا�ستنفروا النا�س للأخذ بث�أره. ...
فلم��ا رجعوا من دفنه ق�ص��دوا م�ش��هد ب��اب التب��ن((( ،ف�أغلق بابه ،فنقبوا �س��وره،
((( وهو م�شهد الإمامين �أبي �إبراهيم مو�سى بن جعفر الكاظم ،و�أبي جعفر محمد بن علي الجواد (�صلوات اهلل عليهما) ،وفيه قبورهما.
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وته��ددوا البواب ،فخافهم ،وفت��ح الباب ،فدخلوا ونهبوا ما في الم�ش��هد من قناديل،
ومحاريب ذهب وف�ض��ة ،و�س��تور وغير ذل��ك ،ونهبوا ما في الترب وال��دور .و�أدركهم
اللي��ل،فع��ادوا.
فلما كان الغد كثر الجمع ،فق�صدوا الم�شهد ،و�أحرقوا جميع الترب والآزاج،
واحترق �ضريح مو�سى و�ضريح ابن ابنه محمد بن علي ،والجوار ،والقبتان ال�ساج
اللتان عليهما .واحترق ما يقابلهما ويجاورهما ...وجرى من الأمر الفظيع ما لم يجر
في الدنيا مثله.
فلما كان الغد خام�س ال�ش��هر عادوا ،وحفروا قبر مو�س��ى بن جعفر ومحمد بن علي،
لينقلوهما �إلى مقبرة �أحمد بن حنبل .فحال الهدم بينهم وبين معرفة القبر ،فجاء الحفر
�إلى جانبه .و�سمع �أبو تمام نقيب العبا�سيين وغيره من الها�شميين وال�سنة الخبر ،فجا�ؤوا،
ومنعوا عن ذلك.(((»...
وما ذكرناه من ال�ش��واهد وغيرها مما قد يظهر للباحث المن�ص��ف يو�ض��ح انف�ص��ال
الجمه��ور عن �أئمة �أهل البيت (عليهم ال�ص�لاة وال�س�لام) ومجانبتهم لهم .وال من�ش���أ
لذلك �إال �ش��عور الجمهور ب�أن الأئمة (�ص��لوات اهلل عليه��م) يباينونهم عقائدياً ،وفقهياً،
وثقافياً ،كما ذكرنا.
اهتمام الأئمة Rبهداية الأمة وتثقيفها

�أما الأئمة (�ص��لوات اهلل عليهم) فهم ورث��ة النبيPوحملة علومه .ويرون وظيفتهم
هداية الأمة من بعده ،وتثقيفها الثقافة ال�ص��حيحة الر�ش��يدة ،فكان من اهتماماتهم بث
علومهم ومعارفهم في الم�سلمين.

((( الكامل في التاريخ  301 : 8ـ  302في ذكر الفتنة بين العامة ببغداد و�إحراق الم�شهد (على �ساكنيه ال�سالم) ،من حوادث �سنة.443 :
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وقد ا�ش��تهر عن �أمير الم�ؤمنين (�ص��لوات اهلل عليه) �أنه كان يقول�« :س��لوني قبل �أن
تفقدوني»(((.
وقال كميل بن زياد في حديثه الم�ش��هور�« :أخ��ذ بيدي �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي
طال��ب Qف�أخرجني �إلى الجبان ،فلما �أ�ص��حر تنف�س ال�ص��عداء ،ثم قال :يا كميل
�إن ه��ذه القلوب �أوعية ،فخيرها �أوعاها ،فاحفظ عني ما �أق��ول لك :النا�س ثالثة .فعالم
رباني .ومتعلم على �س��بيل نجاة .وهمج رع��اع� ،أتباع كل ناعق ،يميلون مع كل ريح ،لم
ي�ست�ضيئوا بنور العلم ،ولم يلج�أوا �إلى ركن وثيق.»...
ثم �أطال Qفي بيان ف�ضيلة العلم وفر�ضه ،ثم قال« :ها �إن ههنا لعلماً جماً ـ و�أ�شار
�إلى �صدره ـ لو �أ�صبت له حملة.(((»...
وفي حديث عمير بن �إ�س��حاق قال« :دخلت �أنا ورجل على الح�سن بن علي نعوده،
فقال :يا فالن �س��لني ،قال :ال واهلل ال ن�س���ألك حتى يعافيك اهلل ثم ن�س���ألك ،قال :ثم
دخل ثم خرج �إلينا ،فقال� :سلني قبل �أن ال ت�س�ألني.(((»...
وع��ن عم��رو بن �أبي المقدام �أنه قال« :كنت �إذا نظرت �إلى جعفر بن محمد علمت
�أنه من �ساللة النبيين .قد ر�أيته واقفاً عند الجمرة يقول� :سلوني �سلوني»(((.
وعن �ص��الـح بن �أبي الأ�س��ود�« :س��معت جعفر ب��ن محمد يقول� :س��لوني قبل �أن
((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  383 : 2كتاب التف�سير :تف�سير �سورة �إبراهيم /ال�سنن الواردة في الفتن  838 : 4باب من الأ�شراط والدالئل
والعالمات 1196 : 6 ،باب من قال �إن �ص ��افي بن �ص ��ياد هو الدجال /ومثله في تف�سير الطبري /221 : 13والم�ستدرك على ال�صحيحين 2
 506 :كتاب التف�س ��ير :تف�س ��ير �سورة الذاريات ،ومعت�صر المخت�ص ��ر  302 : 2في مناقب علي ،ولكن بدل (تفقدوني) (الت�س�ألوني) /وورد
ب�ألف ��اظ �أخ ��رى مختلفة في كل من الأحاديث المختارة  61 : 2فيما رواه خال ��د بن عرعرة عن علي /Qومجمع الزوائد  269 : 4كتاب
النكاح :باب فيما يحرم من الن�ساء وغير ذلك /والم�صنف البن �أبي �شيبة  530 : 3كتاب النكاح :ما جاء في �إتيان الن�ساء في �أدبارهن وما
جاء فيه من الكراهة ،و  312 : 5كتاب الأدب :من كان ي�ستحب �أن ي�س�أل ويقول �سلوني ،و  528 : 7كتاب الفتن :ما ذكر في عثمان /وم�سند
ال�شا�شي  /96 : 2وم�سند البزار  /304 : 2وم�سند �أبي يعلى  311 : 1في م�سند علي بن �أبي طالب ،Lو�أمالي المحاملي  /192 :والفتن
لنعي ��م ب ��ن حم ��اد  /40 : 1وفت ��ح الباري  /291 : 11وتحفة الأح ��وذي  /27 : 7وفي�ض القدير  /357 : 4وحلي ��ة الأولياء  366 : 4في ترجمة
�أبي �ص ��الـح الحنفي /وتهذيب التهذيب  297 : 7في ترجمة علي بن �أبي طالب /وتهذيب الكمال  487 : 20في ترجمة علي بن �أبي طالب/
والطبق ��ات الكب ��رى  338 : 2ف ��ي ترجمة علي بن �أبي طالب /Lوالإ�ص ��ابة  568 : 4في ترجمة علي بن �أبي طالب /وتهذيب الأ�س ��ماء:
 /317وتالي تلخي�ص المت�شابه  /62 : 1و�أخبار مكة  228 : 3ذكر �أوائل الأ�شياء التي حدثت بمكة في قديم الدهر �إلى يومنا هذا.
((( نهج البالغة  ،36 : 4واللفظ له /نزهة الناظر وتنبيه الخاطر  /57 :كنز العمال  263 : 10حديث /29391 :تاريخ بغداد  376 : 6في ترجمة
�إ�سحاق بن محمد بن �أحمد بن �أبان /تاريخ دم�شق  252 : 50في ترجمة كميل بن زياد /تهذيب الكمال  220 :24في ترجمة كميل بن زياد/
تذك ��رة الحف ��اظ  11 : 1ف ��ي ترجمة �أمير الم�ؤمنين علي بن �أب ��ي طالب /حلية الأولياء  80 : 1في ترجمة علي ب ��ن �أبي طالب /التدوين في
�أخبار قزوين � /209 : 3صفوة ال�صفوة  329 :1ـ.330
((( حلية الأولياء � ،38 :2صفوة ال�صفوة � ،761 :1سير �أعالم النبالء  ،273 :3تاريخ دم�شق .282 :13
((( �سير �أعالم النبالء  257 : 6في ترجمة جعفر بن محمد ال�صادق /الكامل في �ضعفاء الرجال  132 :2في ترجمة جعفر بن محمد ال�صادق/
تهذيب الكمال  79 : 5في ترجمة جعفر بن محمد ال�صادق.
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تفقدون��ي ،ف�إنه ال يحدثكم �أحد بعدي بمثل حديثي»((( .وقد ورد عنهم (�ص��لوات اهلل
عليهم) الكثير من ذلك.
اهتمام الأئمة Rب�شيعتهم بعد �أن �أعر�ض الجمهور عنهم

وقد ر�أى الأئمة (�ص��لوات اهلل عليهم) انحراف جمه��ور النا�س عنهم ،وعدم قبولهم
منه��م .ولقد ع�� ّز عليهم ذلك ،حتى روي ع��ن الإمام علي بن الح�س��ين زين العابدين
� Qأنه قال« :ما ندري كيف ن�ص��نع بالنا�س �إن حدثناهم بما �س��معنا من ر�س��ول اهلل
� Pضحكوا ،و�إن �سكتنا لم ي�سعنا.(((»...
وعن الإمام �أبي جعفر محمد بن علي الباقر� Qأنه قال« :بلية النا�س علينا عظيمة،
�إن دعوناهم لم ي�ستجيبوا لنا ،و�إن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا»(((.
وروي نحوه عن ولده الإمام �أبي عبد اهلل جعفر بن محمد ال�صادق.((( A
فا�ض��طروا �إلى م��داراة الجمهور ومجاراته��م بالتقية والكتمان .وتوجهوا ل�ش��يعتهم،
واخت�ص��وا بهم ،وا�س��تراحوا �إليهم ،و�أف�ضوا �إليهم ب�س��رهم ،وثقفوهم بثقافتهم ،و�أفا�ضوا
عليهم من علومهم ،في العقيدة ،والفقه ،والأخالق ،وال�س��لوك ،و�سائر المعارف الإلهية
التي اخت�صوا بها ،وراثة عن النبي.P
قال ال�شهر�ستاني ـ عن الإمام ال�صادق Qـ« :وهو ذو علم غزير في الدين ،و�أدب
كامل في الحكمة ،وزهد في الدنيا ،وورع كامل عن ال�ش��هوات ،وقد �أقام بالمدينة مدة
يفيد ال�شيعة المنتمين �إليه ،ويفي�ض على الموالين له �أ�سرار العلوم.((( »...
وبذلك فاز �ش��يعتهم ب�أف�ضل ن�ص��يب ،و�أعظم مغنم ،و�أ�صفى مورد وم�شرب .وتميزوا
بذلك و�شرفوا به ،وا�ستغنوا عمن عدا الأئمة ،Rبل زهدوا فيهم ،و�أعر�ضوا عنهم.
((( تذكرة الحفاظ  166 : 1في ترجمة جعفر بن محمد ال�ص ��ادق� /س ��ير �أعالم النبالء  257 : 6في ترجمة جعفر بن محمد ال�صادق /تهذيب
الكمال  79 : 5في ترجمة جعفر بن محمد ال�صادق.
((( الكافي  234 : 3باب� :إن الميت يمثل له ماله وولده وعمله قبل موته حديث.4:
((( الإر�ش ��اد  167 : 2ـ � /168إعالم الورى ب�أعالم الهدى  /508 : 1الخرائج والجرائح  /893 : 2مناقب �آل �أبي طالب  /336 : 3ك�ش ��ف الغمة
 339 : 2ـ /340بحار الأنوار .288 : 46 ،253 : 26
((( الأمالي لل�صدوق  /707 :خاتمة م�ستدرك و�سائل ال�شيعة  /142 : 21بحار الأنوار .99 : 23
((( الملل والنحل .272 :1

في رحاب العقيدة  /ج 2

89

فر�ض مقام �أئمة �أهل البيت Rفي الواقع الإ�سالمي

نعم ،اقت�ض��ت عناية اهلل تعال��ى ـ ت�أكيداً للحجة ـ فر�ض �أئم��ة �أهل البيت Rفي
الواقع الإ�س�لامي ،بعلمهم ،وجهادهم ،وتقواهم ،وحكمتهم ،وجميل �سيرتهم ،وبما ورد
فيهم ـ كتاباً و�س��نة ـ من تعظيم وتبجيل ،وبجهود �ش��يعتهم ،وت�ضحياتهم و�إ�صرارهم .بل
ارتفعوا بذلك عن مرتبة التكريم والتعديل� ،إلى مقام التعظيم والتقدي�س.
وحي��ن �أدرك بع���ض �أعالم الجمه��ور ذلك ،ور�أوا في��ه نقطة �ض��عف عليهم ،وعلى
عقائدهم ،حاولوا �إنكار ما ت�سالمت عليه ال�شيعة في تحديد موقف �أهل البيت (�صلوات
اهلل عليه��م) في �أمر الخالفة والإمامة ،وما يتعلق بذل��ك ،وادعوا عدم خروج �أئمة �أهل
البي��ت Rعما عليه الجمهور ،ور�ض��اهم بخالفة الأولين ،ت�ش��بثاً ببع�ض الأحاديث
النادرة ،والت�ص��رفات ال�ص��ادرة عنهم ،Rالتي هي قا�ص��رة داللة� ،أو مكذوبة عليهم
� ،Rأو �ض��عيفة �س��نداً� ،أو �ص��ادرة لتقية �أو نحوها ،من دون �أن ت�ص��لـح لمعار�ضة ما
�سبق ،مما يجعل اعتقاد الأئمة (�صلوات اهلل عليهم) باخت�صا�ص الإمامة والخالفة بهم،
واغت�ص��ابها منهم ،وتظلمهم Rمن ذل��ك ،و�إنكارهم على من قام ب��ه ،حقيقة قائمة
وا�ضحة جلية ،ال يعتر�ضها �شك ،وال يعتريها ريب.
و�إال فم��ا م��ن حقيقة مهما ات�ض��حت �إال وتوجد بع�ض ال�ش��بهات �أمامها ،يثيرها من
يح��اول التعتيم على تلك الحقيقة� ،أو المكابرة فيها .خ�صو�ص��اً مثل هذه الحقيقة التي
�ص��عبت على ذوي العدد والعدة ،و�ضادت ال�سلطان الغالب ،ووقفت منه موقف المنكر
الفا�ضح.
لكن ذلك ال ينه�ض دلي ًال على كذبها ،وال حجة على �إنكارها ،وال �س��بباً للت�شكيك
فيها يمنع الركون �إليها والإذعان بها ،بعد و�ضوحها وجالئها للمتدبر المن�صف.
وي�ؤكد ذلك �أمران:
الت�صريحات ال�صادرة عن الأئمة Rوخوا�صهم في �أمر الخالفة

الأول :جملة وافرة من الت�صريحات ال�صادرة عنهم Rوعن خوا�صهم ممن اتفقت
الكلمة على وثاقتهم وجاللتهم .وقد ت�ض��منت ال�ش��كوى مما ح�صل في �أمر الخالفة،
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والتظلم منه ،والإنكار على من قام به ،بنحو ال ينا�س��ب الر�ض��ا بما وقع ،والإم�ض��اء له،
حد التجاوز والعدوان.
بحيث ي�ضفي ال�شرعية عليه ،ويخرج القائمين به عن ّ
بل حتى بع�ض �أعالم الجمهور ممن لي�س على خط �أهل البيت(�صلوات اهلل عليهم)
قد �ص��رح بحق �أهل البيت في الخالفة �أو بتذم��ر �أهل البيت ،و�إنكارهم التعدي عليهم
فيها.
وتلك الت�صريحات مثبتة في كتب غير ال�شيعة� ،أو من الم�شهورات التي ال ريب في
�صدورها� ،أو �صدور بع�ضها �إجما ًال .وال مجال لإنكار الجمهور لها جملة وتف�صي ًال.
ت�صريحات �أمير الم�ؤمنين Qفي �أمر الخالفة

فهذا �أمير الم�ؤمنين Qقد �أكثر من ال�ش��كوى من �أخذ حقه ،والتظلم من ذلك،
وممن قام به..
 1ـ فخطبته المعروفة بال�شق�شقية مليئة بذلك في حق كل من ا�ستولى على الحكم
دونه.
يق��ول فيها�« :أما واهلل لقد تقم�ص��ها ف�لان ،و�إنه ليعلم �أن محل��ي منها محل القطب
من الرحى ينحدر عني ال�س��يل ،واليرقى � َّإلي الطير ،ف�س��دلت دونها ثوباً ،وطويت عنها
ك�ش��حاً ،وطفقت �أرتئي بين �أن �أ�ص��ول بيد جذاء� ،أو �أ�صبر على طخية عمياء ،يهرم فيها
الكبير ،وي�ش��يب فيها ال�ص��غير ،ويكدح فيها م�ؤم��ن حتى يلقى ربه .فر�أيت �أن ال�ص��بر
على هاتا �أحجى .ف�ص��برت وفي العين قذى ،وفي الحلق �ش��جى �أرى تراثي نهباً .حتى
م�ض��ى الأول ل�سبيله ،ف�أدلى بها �إلى فالن بعده ...ل�شد ما ت�شطرا �ضرعيها ،ف�صيرها في
حوزة خ�ش��ناء ،يغلظ كالمها ،ويخ�شن م�سها ،ويكثر العثار فيها واالعتذار منها ...فمني
النا�س ـ لعمر اهلل ـ بخبط ،و�شما�س ،وتلون ،واعترا�ض .ف�صبرت على طول المدة ،و�شدة
المحنة .حتى �إذا م�ض��ى ل�س��بيله جعلها في جماعة ،زعم �أني �أحدهم .فياهلل ولل�شورى
متى اعتر�ض الريب ّفي مع الأول منهم ،حتى �ص��رت �أقرن �إلى هذه النظائر...ف�ص��غى
رج��ل منهم ل�ض��غنه ،ومال الآخر ل�ص��هره ،مع هن وهن� .إلى �أن ق��ام ثالث القوم نافجاً
ح�ضنيه بين نثيله ومعتلفه ،وقام معه بنو �أبيه يخ�ضمون مال اهلل خ�ضم الإبل نبتة الربيع،
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�إلى �أن انتكث فتله ،و�أجهز عليه عمله ،وكبت به بطنته.(((»...
وي�أت��ي عند الكالم ف��ي موقف ابن عبا�س في �أمر الخالف��ة بع�ض الكالم في توثيق
هذه الخطبة.
 2ـ وقال  Qفي كالم له في �أمر طلحة والزبير« :فواهلل ما زلت مدفوعاً عن حقي،
م�ست�أثراً علي ،منذ قب�ض اهلل نبيه 0حتى يوم النا�س هذا»(((.
 3ـ وق��ال  Qف��ي التعقيب على ما حدث في ال�س��قيفة« :فنظرت ف�إذا لي�س لي
معين �إال �أهل بيتي ،ف�ض��ننت بهم عن الموت ،و�أغ�ض��يت على القذى ،و�ش��ربت على
ال�شجى ،و�صبرت على �أخذ الكظم ،وعلى �أم ّر من طعم العلقم»(((.
 4ـ وقال�« :Qإن الأئمة من قري�ش ،غر�س��وا في هذا البطن من ها�ش��م ال ت�صلـح
على �سواهم ،وال ت�صلـح الوالة من غيرهم»(((.
 5ـ وقال« :Qحتى �إذا قب�ض اهلل ر�سوله رجع قوم على الأعقاب ،وغالتهم ال�سبل،
واتكلوا على الوالئج ،وو�ص��لوا غير الرحم ،وهجروا ال�س��بب الذي �أمروا بمودته ،ونقلوا
ر�ص �أ�سا�س��ه ،فبنوه في غير مو�ض��عه .معادن كل خطيئة ،و�أبواب كل �ضارب
البناء عن ّ
في غمرة ،قد ماروا في الحيرة ،وذهلوا في ال�سكرة ،على �سنة من �آل فرعون ،من منقطع
�إلى الدنيا راكن� ،أو مفارق للدين مباين»(((.
 6ـ وقد �س�أله بع�ض �أ�صحابه :كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام و�أنتم �أحق به؟
فقال« :Qف�إنها كانت �إثرة� ،شحت عليها نفو�س قوم ،و�سخت عنها نفو�س �آخرين.
والحكم هلل ،وال َم ْع َود �إليه القيامة»(((.
 7ـ وق��ال Qفي كتاب له �إلى �أخيه عقيل« :فدع عنك قري�ش��اً وتركا�ض��هم في
ال�ض�لال ،وتجوالهم في ال�ش��قاق ،وجماحهم في التيه ،ف�إنهم ق��د �أجمعوا على حربي
( ((( ، )1نهج البالغة  30 : 1ـ .42 ، 35
((( نهج البالغة  ،67 : 1واللفظ له /تقوية الإيمان لمحمد بن عقيل .68 :
((( نهج البالغة .27 : 2
((( نهج البالغة  36 : 2ـ .37
((( نهج البالغة  63 : 2ـ .64

92

في رحاب العقيدة  /ج 2

ك�إجماعهم على حرب ر�س��ول اهللPقبلي .فجزت قري�ش��اً عني الجوازي ،فقد قطعوا
رحمي و�سلبوني �سلطان ابن �أمي»(((.
 8ـ وقال Qفي كتاب له �إلى معاوية« :وكتاب اهلل يجمع لنا ما َّ
�شذ عنا ،وهو قوله
�س��بحانهَ } :و�أُ ْولُوا الأَ ْر َح ِام بَ ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْولَى ِببَ ْع ٍ�ض فِ���ي كِ ت َِاب اهللِ{(((  ،وقوله تعالى�} :إِ َّن �أَ ْولَى
َّا����س ِب�إِ ْب َراهِ ي َم لَ َّلذِ َين اتَّبَ ُعو ُه َو َه َذا ال َّنب ُِّي َوالَّذِ َين �آ َمنُ���وا َواهللُ َول ُِّي ا ْل ُم�ؤْمِ ن َِين{ ((( ...ولما احتج
الن ِ
المهاجرون على الأن�ص��ار يوم ال�س��قيفة بر�س��ول اهللPفلجوا عليهم .ف�إن يكن الفلج
ب��ه فالحق لن��ا دونكم ،و�إن يكن بغيره فالأن�ص��ار على دعواهم ...وقل��ت� :إني �أقاد كما
يقاد الجمل المخ�ش��و�ش حتى �أبايع .ولعمراهلل لقد �أردت �أن تذم فمدحت ،و�أن تف�ضح
فافت�ض��حت .وما على الم�س��لم من غ�ضا�ض��ة في �أن يكون مظلوماً ،ما لم يكن �شاكاً في
دينه ،وال مرتاباً بيقينه .وهذه حجتي �إلى غيرك ق�ص��دها ،ولكني �أطلقت لك منها بقدر
ما �سنح من ذكرها.(((»...
 9ـ وقوله�« :Qأيها النا�س �إنكم قد �أبيتم �إال �أن �أقولها .ورب ال�سماء والأر�ض �إن
من عهد النبي الأمي � َّإلي� :إن الأمة �ستغدر بك بعدي»(((.
قال ابن �أبي الحديد« :وقد روى �أكثر �أهل الحديث هذا الخبر بهذا اللفظ �أو بقريب
منه»(((.
 10ـ وقوله« :Qلو وجدت �أربعين ذوي عزم منهم لناه�ضت القوم».
قال ابن �أبي الحديد « :ومن كتاب معاوية الم�شهور �إلى علي :Qو�أعهدك �أم�س
تحم��ل قعي��دة بيتك لي ًال على حمار ،ويدك في يدي ابنيك الح�س��ن والح�س��ين ،يوم
((( نهج البالغة  ،61 : 3واللفظ له /الإمامة وال�سيا�سة  51 : 1في خروج علي من المدينة.
((( �سورة الأنفال الآية.75 :
((( �سورة �آل عمران الآية.68 :
((( نهج البالغة .30 : 3
((( �ش ��رح نه ��ج البالغ ��ة  /107 : 4وروي به ��ذا اللفظ �أو بما يقرب منه في الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  153 ،150 : 3في ذكر �إ�س�ل�ام �أمير
الم�ؤمني ��ن عل ��ي /وم�س ��ند الحارث  /905 : 2تذكرة الحف ��اظ  995 : 3في ترجمة الدارقطني /وتاريخ دم�ش ��ق  448 ،447 : 42في ترجمة
عل ��ي ب ��ن �أب ��ي طالب /والبداية والنهاية  218 : 6ف ��ي �إخباره بمقتل علي بن �أبي طالب 326 : 7 ،في ذكر مقت ��ل �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي
طالب /...وتاريخ بغداد  216 : 11في ترجمة عمر بن الوليد بن �أبان الكرابي�سي.
((( �شرح نهج البالغة .107 : 4
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بويع �أبو بكر ال�ص��ديق ،فلم تدع �أحداً من �أهل بدر وال�س��وابق �إال دعوتهم �إلى نف�سك،
وم�ش��يت �إليهم بامر�أتك ،و�أدليت �إليهم بابنيك ،وا�ستن�صرتهم على �صاحب ر�سول اهلل،
فلم يجبك منهم �إال �أربعة �أو خم�س��ة .لعمري لو كنت محقاً لأجابوك .ولكنك ادعيت
باط� ً
لا ،وقل��ت ما ال يع��رف ،ورمت ما ال يدرك .ومهما ن�س��يت فال �أن�س��ى قولك لأبي
�سفيان لما حركك وهيجك :لو وجدت �أربعين ذوي عزم منهم لناه�ضت القوم .فما يوم
الم�سلمين منك بواحد ،وال بغيك على الخلفاء بطريف ،وال م�ستبدع»(((.
وتجد كلمة �أمير الم�ؤمنين Qهذه بمعناها في وقعة �صفين(((.
 11ـ وق��ال« :Qكنت في �أيام ر�س��ول اهللPكجزء من ر�س��ول اهلل ،Pينظر
� ّإلي النا�س كما ينظر �إلى الكواكب في �أفق ال�سماء .ثم غ�ض الدهر مني فقرن بي فالن
وفالن ،ثم قرنت بخم�سة �أمثلهم عثمان ،فقلت :واذفراه.(((»...
 12ـ وقال Qفي �أول �إمارته« :ف�إنه لما قب�ض اهلل نبيهPقلنا :نحن �أهله ،وورثته،
وعترته ،و�أوليا�ؤه ،دون النا�س ،ال ينازعنا �سلطانه �أحد ،وال يطمع في حقنا طامع� ،إذ انبرى
لنا قومنا ،فغ�ص��بونا �س��لطان نبينا ،ف�ص��ارت الإمرة (الإمارة) لغيرنا ،و�صرنا �سوقة ،يطمع
فينا ال�ض��عيف ،ويتعزز علينا الذليل ،فبكت الأعين منا لذلك ،وخ�شيت(خ�شنت.ظ)
ال�صدور ،وجزعت النفو�س .و�أيم اهلل لوال مخافة الفرقة بين الم�سلمين ،و�أن يعود الكفر
ويبور الدين ،لكنا على غير ما كنا لهم عليه»(((.
 13ـ وق��ال Qلما �أراد الم�س��ير �إلى الب�ص��رة�« :إن اهلل لما قب�ض نبيه ا�س��ت�أثرت
علين��ا قري�ش بالأمر ،ودفعتن��ا عن حق نحن �أحق به من النا�س كافة .فر�أيت �أن ال�ص��بر
على ذلك �أف�ض��ل من تفريق كلمة الم�س��لمين ،و�س��فك دمائهم ،والنا�س حديثو عهد
بالإ�س�لام ،والدين يمخ�ض مخ�ض الوطب ،يف�س��ده �أدنى وهن ،ويعك�سه �أقل خلف...
فما بال طلحة والزبير ،ولي�س��ا من هذا الأمر ب�سبيل ...يرت�ضعان �أ ّماً قد فطمت ،ويحييان
((( �شرح نهج البالغة .47 : 2
((( وقعة �صفين .163 :
((( �شرح نهج البالغة .326 : 20
((( �شرح نهج البالغة . 307 : 1
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بدعة قد �أميتت.(((»...
 14ـ وق��ال« :Qباي��ع النا�س لأبي بك��ر ،و�أنا واهلل �أولى بالأمر من��ه ،و�أحق منه،
ف�س��معت و�أطعت ،مخافة �أن يرجع النا�س كفاراً ،ي�ضرب بع�ضهم رقاب بع�ض بال�سيف،
ثم بايع النا�س عمر ،و�أنا واهلل �أولى بالأمر منه ،و�أحق منه ،ف�س��معت و�أطعت ،مخافة �أن
يرجع النا�س كفاراً ي�ض��رب بع�ض��هم رقاب بع�ض بال�س��يف .ثم �أنتم تريدون �أن تبايعوا
عثمان!! �إذاً �أ�س��مع و�أطيع .و�إن عمر جعلني في خم�س��ة نفر �أنا �ساد�سهم ،ال يعرف لي
ف�ض ًال عليهم في ال�صالح ،وال يعرفونه لي ،كلنا فيه �شرع �سواء.
و�أيم اهلل لو �أ�ش��اء �أن �أتكلم ،ثم ال ي�ستطيع عربيهم وال عجميهم وال معاهد منهم وال
الم�شرك �أن يرد خ�صلة منها ،لفعلت.(((»...
 15ـ وقال« :Qقال لي ر�س��ول اهلل� :Pإن اجتمعوا عليك فا�ص��نع ما �أمرتك،
و�إال ف�أل�ص��ق كلكلك بالأر�ض .فلما تفرقوا عني جررت على المكروه ذيلي ،و�أغ�ض��يت
على القذى جفني ،و�أل�صقت بالأر�ض كلكلي»(((.
 16ـ وروي �أنه المته ال�صديقة فاطمة Oعلى قعوده ،و�أطالت تعنيفه ،وهو �ساكت،
حتى �أذن الم�ؤذن ،فلما بلغ قوله� :أ�ش��هد �أن محمداً ر�س��ول اهلل .ق��ال لها�« :أتحبين �أن
تزول هذه الدعوة من الدنيا؟ قالت :ال .قال :فهو ما �أقول لك»(((.
 17ـ وقال« :Qكل حقد حقدته قري�ش على ر�سول اهلل� Pأظهرته َّفي ،و�ستظهره
ف��ي ولدي من بعدي .مالي ولقري�ش� ،إنما وترتهم ب�أمر اهلل و�أمر ر�س��وله� ،أفهذا جزاء من
�أطاع اهلل ور�سوله �إن كانوا م�سلمين؟!»(((.
 18ـ وقال« :Qلقد �أخافتني قري�ش �ص��غيراً ،و�أن�ص��بتني كبيراً ،حتى قب�ض اهلل
((( �شرح نهج البالغة . 308 : 1
((( تاريخ دم�شق  434 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب ،واللفظ له /كنز العمال  724 :5حديث /14243:ميزان االعتدال  178 : 2في ترجمة
الحارث بن محمد /ل�سان الميزان  156 : 2في ترجمة الحارث بن محمد.ال�ضعفاء للعقيلي  211 : 1في ترجمة الحارث بن محمد.
((( �شرح نهج البالغة .326 : 20
((( �شرح نهج البالغة .326 : 20
((( �شرح نهج البالغة  /328 : 20ينابيع المودة .407 : 1
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ر�سوله ،فكانت الطامة الكبرى ،واهلل الم�ستعان على ما ت�صفون»(((.
 19ـ وقال« :Qاللهم �إني ا�س��تعديك على قري�ش ،ف�إنهم ا�ض��مروا لر�سولكP
�ضروباً من ال�شر والغدر ،فعجزوا عنها ،وحلت بينهم وبينها ،فكانت الوجبة بي ،والدائرة
عل��ي .اللهم احفظ ح�س��ناً وح�س��يناً ،وال تمكن فجرة قري�ش منهما م��ا دمت حياً ،ف�إذا
ّ
(((
توفيتني ف�أنت الرقيب عليهم ،و�أنت على كل �شيء �شهيد» .
 20ـ وقال له قائل :يا �أمير الم�ؤمنين� ،أر�أيت لو كان ر�سول اهللPترك ولداً ذكراً قد
بلغ الحلم ،و�آن�س منه الر�شد� ،أكانت العرب ت�سلم �إليه �أمرها؟
ق��ال« :ال ،ب��ل كانت تقتله �إن لم يفعل ما فعل��ت� .إن العرب كرهت �أمر محمدP
وح�س��دته على ما �آتاه اهلل من ف�ض��له ،وا�س��تطالت �أيامه ،حتى قذفت زوجته ،ونفرت به
ناقته ،مع عظيم �إح�س��انه �إليها ،وج�س��يم مننه عندها ،و�أجمعت مذ كان حياً على �صرف
الأمر عن �أهل بيته بعد موته .ولوال �أن قري�ش��اً جعلت ا�س��مه ذريعة �إلى الريا�سة ،و�سلما
�إل��ى الع��ز والإمرة ،لما عبدت اهلل بع��د موته يوماً واحداً ،والرتدت ف��ي حافرتها ،وعاد
قارحه��ا جذعاً ،وبازلها بكراً .ثم فتح اهلل عليها الفت��وح ،ف�أثرت بعد الفاقة ،وتمولت بعد
الجهد والمخم�صة ،فح�سن في عيونها من الإ�سالم ما كان �سمجاً ،وثبت في قلوب كثير
منها من الدين ما كان م�ضطرباً ،وقالت :لوال �أنه حق لما كان كذا.
ثم ن�س��بت تلك الفتوح �إلى �آراء والتها ،وح�س��ن تدبير الأمراء القائمين بها .فت�أكد
عند النا�س نباهة قوم ،وخمول �آخرين .فكنا نحن ممن خمل ذكره ،وخبت ناره ،وانقطع
�ص��وته و�ص��يته ،حتى �أكل الدهر علينا و�ش��رب ،وم�ضت ال�س��نون والأحقاب بما فيها.
ومات كثير ممن يعرف ،ون�ش�أ كثير ممن ال يعرف.
وم��ا ع�س��ى �أن يكون الولد لو كان!� .إن ر�س��ول اهلل Pلم يقربن��ي بما تعلمونه من
القرب للن�س��ب واللحمة ،بل للجهاد والن�ص��يحة� ،أفتراه لو كان له ولد هل كان يفعل ما
فعلت؟! وكذلك لم يكن يقرب ما قربت .ثم لم يكن عند قري�ش والعرب �سبباً للحظوة
والمنزلة ،بل للحرمان والجفوة.
((( �شرح نهج البالغة .108 : 4
((( �شرح نهج البالغة .298 : 20
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الله��م �إنك تعلم �أن��ي لم �أرد الإمرة ،وال علو الملك والريا�س��ة ،و�إنم��ا �أردت القيام
بحدودك ،والأداء ل�ش��رعك ،وو�ض��ع الأمور في موا�ض��عها ،وتوفير الحقوق على �أهلها،
والم�ضي على منهاج نبيك ،و�إر�شاد ال�ضال �إلى �أنوار هدايتك»(((.
 21ـ وقال Qفي �أول خطبة خطبها في خالفته« :ا�ستتروا في بيوتكم ،و�أ�صلحوا
ذات بينكم ،والتوبة من ورائكم .من �أبدى �ص��فحته للحق هلك .قد كانت(لكم) �أمور
علي ميلة) لم تكونوا عندي فيها محمودين وال م�ص��يبين� .أما �إني لو �أ�ش��اء
(ملت��م فيها َّ
لقلت .عفا اهلل عما �س��لف� .س��بق الرجالن ،وقام الثالث كالغراب همته بطنه .ويحه لو
ق�ص جناحاه وقطع ر�أ�سه لكان خيراً له.(((»...
وقال ابن �أبي الحديد« :هذه الخطبة من جالئل خطبه Qومن م�ش��هوراتها .قد
رواها النا�س كلهم ...وقد ذكرها �ش��يخنا �أبو عثم��ان الجاحظ في كتاب البيان والتبيين
على وجهها .ورواها عن �أبي عبيدة معمر بن المثنى».
(((
وذكر ق�سماً كبيراً من هذه الخطبة ابن قتيبة في عيون الأخبار  ،وابن عبد ربه في العقد
الفريد(((  ،والمتقي الهندي في كنز العمال(((  ،وابن الدم�شقي في مناقب الإمام علي(((.
قال ابن �أبي الحديد بعد ذلك« :قال �شيخنا �أبو عثمان (رحمه اهلل تعالى) :وقال �أبو
عبي��دة :وزاد فيها في رواية جعفر بن محمد Oعن �آبائه� :Rأال �إن �أبرار عترتي،
و�أطايب �أرومتي� ،أحلم النا�س �صغاراً ،و�أعلم النا�س كباراً� .أال و�إنا �أهل بيت من علم اهلل
علمنا ،وبحكم اهلل حكمنا .ومن قول �ص��ادق �س��معنا .ف�إن تتبعوا �آثارنا تهتدوا بب�صائرنا،
و�إن ل��م تفعلوا يهلكك��م اهلل ب�أيدينا .ومعنا راية الحق ،من تبعه��ا لحق ،ومن ت�أخر عنها
غ��رق� .أال وبنا ي��درك ترة كل م�ؤمن ،وبنا تخلع ربقة الذل من �أعناقكم ،وبنا فتح البكم،
(((
ومنا يختم البكم»
((( �شرح نهج البالغة  298 : 20ـ .299
((( �شرح نهج البالغة  275 : 1ـ .276
((( المجلد الثاني  236 : 5كتاب العلم والبيان :الخطب :خطبة الإمام علي بعد مقتل عثمان.L
(((  68 : 4فر�ش كتاب الخطب :خطب �أمير الم�ؤمنين.
(((  749 : 5ـ  750حديث.14282:
(((  323 : 1ـ .324
((( �شرح نهج البالغة .276 :1
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 22ـ وقال  Qفي خطبة له في �صفين « :نحن �أهل بيت الرحمة ،وقولنا ال�صدق
 ،ومن فعالنا الق�صد ،ومنا خاتم النبيين ،وفينا قادة الإ�سالم ،ومنا قراء الكتاب» (((.
فانظر �إليه (�صلوات اهلل عليه) كيف ي�ؤكد على حق �أهل البيت (�صلوات اهلل عليهم)
في قيادة الإ�سالم  ،مع حراجة موقفه ،لأنه �أمام معاوية الذي يتبنى نظرية �شرعية خالفة
الأولين  ،وي�شنع على �أمير الم�ؤمنين Qبمخالفته في ذلك.
 23ـ وق��ال Qف��ي كتاب له �إلى معاوي��ة جواباً عن كتاب كتب��ه �إليه« :وذكرت
ح�س��دي الخلفاء ،و�إبطائي عنه��م ،وبغيي عليهم .ف�أما البغي فمع��اذ اهلل �أن يكون .و�أما
الإبطاء عنهم والكراهية لأمرهم فل�س��ت اعتذر �إلى النا���س من ذلك ...وقد كان �أتاني
�أب��وك حين ولى النا�س �أبا بكر ،فقال� :أنت �أح��ق بمقام محمد ...حتى كنت �أنا الذي
�أبيت ،لقرب عهد النا�س بالكفر ،مخافة الفرقة بين �أهل الإ�سالم.(((»...
علي منذ هلك جدك»(((.
 24ـ وقال Qلولده« :وايم اهلل يا بني ما زلت مبغياً ّ
 25ـ وق��ال لأب��ي عبيدة« :يا �أب��ا عبيدة طال عليك العهد فن�س��يت؟! �أم ناف�س��ت
ف�أن�سيت؟! لقد �سمعتها ووعيتها ،فهال رعيتها! »(((.
 26ـ وقال عن �س��الم مولى �أبي حذيفة« :ويلي على العبد اللئيم عبد بني ربيعة نزع
به عرق ال�ش��رك العب�شمي �إلى م�س��اءتي ،وتذكر دم الوليد وعتبة و�شيبة� .أولى له .واهلل
لير َي ّني في موقف ي�س�ؤه ،ثم ال يجد هناك فالناً وفالناً»(((.
 27ـ وقال�« :Qأول من جر�أ النا�س علينا �س��عد بن عب��ادة .فتح باباً ولجه غيره،
و�أ�ضرم ناراً كان لهبها عليه ،و�ضو�ؤها لأعداءه»(((.
((( وقعة �صفين 224 :
((( �ش ��رح نه ��ج البالغ ��ة  77 : 15ـ  78واللفظ له /المناقب للخوارزم ��ي  250 :ـ  /254العقد الفريد  309 : 4فر�ش كتاب الع�س ��جدة الثانية في
الخلفاء وتواريخهم و�أخبارهم :خالفة علي ابن �أبي طالب� :Lأخبار علي ومعاوية� /أن�ساب الأ�شراف � 69 : 3أمر �صفين.
((( الإمامة وال�سيا�سة  45 : 1بيعة علي بن �أبي طالب (كرم اهلل وجهه) وكيف كانت.
((( �شرح نهج البالغة .307 : 20
((( �ش ��رح نهج البالغة  /296 : 20و�س ��الم هذا هو مولى �أبي حذيفة بن عتبة /وقد قتل عتبة هو وابنه الوليد و�أخوه �شيبة مبارزة يوم بدر /وقد
�أ�ش ��ار �أمي ��ر الم�ؤمنين Qبكالمه هذا �إلى �أن موقف �س ��الم العدائ ��ي من �أمير الم�ؤمنين� Qإنما كان ث� ��أر ًا لمواليه الذين قتلوا يوم
بدر.
((( �شرح نهج البالغة  307 : 20ـ .308
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 28ـ وفي حديث لعمر بن الخطاب مع ابن عبا�س ،يقول عنه ابن عبا�س« :قال :كيف
خلفت ابن عمك؟ فظننته يعني عبداهلل بن جعفر .قلت :خلفته يلعب مع �أترابه.
قال :لم �أعن ذلك �إنما عنيت عظيمكم �أهل البيت .قلت :خلفته يمتح بالغرب على
نخيالت من فالن ،وهو يقر�أ القر�آن.
قال :يا عبد اهلل ،عليك دماء البدن �إن كتمتنيها ،هل بقي في نف�س��ه �ش��يء من �أمر
الخالفة؟
قلت :نعم.
قال� :أيزعم �أن ر�سول اهلل Pن�ص عليه؟
قلت :نعم .و�أزيدك� .س�ألت �أبي عما يدعيه ،فقال� :صدق.
فقال عمر :لقد كان من ر�سول اهللPفي �أمره ذرو من قول ال يثبت حجة ،وال يقطع
عذراً .ولقد كان يربع في �أمره وقتاً ما .ولقد �أراد في مر�ضه �أن ي�صرح با�سمه ،فمنعت من
ذلك �إ�ش��فاقاً وحيطة على الإ�س�لام .ال ورب هذه البنية ال تجتمع عليه قري�ش �أبداً ،ولو
وليها النتق�ض��ت عليه العرب من �أقطارها .فعلم ر�سول اهلل �Pأني علمت ما في نف�سه،
ف�أم�سك .و�أبى اهلل �إال �إم�ضاء ما حتم»(((.
 29ـ وق��ال« :Qوقال قائله��م� :إنك يا ابن �أبي طالب ،على الأمر لحري�ص .قلت
له��م� :أنتم �أحر�ص� .أما �أنا �إذا طلبت ميراث ابن �أبي وحقه! و�أنتم �إذا دخلتم بيني وبينه
وت�ضربون وجهي دونه ،اللهم �إني ا�ستعين بك على قري�ش ،ف�إنهم قطعوا رحمي ،و�صغروا
عظيم منزلتي وف�ض��لي ،واجتمعوا عل��ى منازعتي حقاً كنت �أولى به منهم ،ف�س��لبونيه،
ثم قالوا :ا�ص��بر كمداً وع�ش مت�أ�س��فاً فنظرت ف�إذا لي�س معي رفاق وال م�س��اعد �إال �أهل
بيتي ،ف�ض��ننت بهم على الهالك ،ف�أغ�ض��يت عيني على القذى ،وتجرعت رفيق (كذا)
على ال�ش��جا ،و�ص��برت من كظم الغي�ض على �أمر من العلقم طعماً ،و�آلم للقلب من حز
الحديد.(((»...
((( �شرح نهج البالغة  20 : 12ـ .21
((( الإمامة وال�سيا�سة  126 : 1ـ 127ما كتب علي لأهل العراق ،وقريب منه في نهج البالغة 84 : 2ـ.85
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تواتر الأخبار ب�شكوى �أمير الم�ؤمنين Qمما ح�صل

ق��ال ابن �أب��ي الحديد تعقيباً على كالم��ه هذا« :واعلم �أنه قد توات��رت الأخبار عنه
 Qبنح��و من هذا القول نحو قوله :ما زلت مظلوماً منذ قب�ض اهلل ر�س��وله حتى يوم
النا�س هذا .وقوله :اللهم اخز قري�شاً ،ف�إنها منعتني حقي ،وغ�صبتني �أمري ...وقوله وقد
�سمع �صارخاً ينادي� :أنا مظلوم .فقال :هلم فلن�صرخ معاً ،ف�إني ما زلت مظلوماً ...وقوله:
علي ،مدفوعاً عما
�أ�ص��غيا ب�إنائنا ،وحمال النا�س عل��ى رقابنا ...وقوله :ما زلت م�س��ت�أثراً ّ
ا�ستحقه وا�ستوجبه»(((.
وذكر في مطاوي ذلك جملة مما تقدم ذكره ،ولم نذكره ا�ستغناء بذكره فيما �سبق.
وروى ابن �أبي الحديد �أي�ض��اً عن كتاب ال�س��قيفة للجوه��ري ،وكتاب مقتل عثمان
وال�ش��ورى لل�ش��عبي ،وغيرها ،كثيراً من كالم �أمير الم�ؤمنين Qالدال على �أنه يرى
�أن الحق له ولأهل بيته ،و�أنهم مظلومون مقهورون ،لم ي�س��كتوا �إال خوفاً على �أنف�سهم �أو
على الإ�سالم ،مع التبرم من ذلك ،والت�أفف ممن قام به(((� ...إلى غير ذلك مما ت�ضمنته
كتب الحديث والتاريخ.
تعقيب ابن �أبي الحديد على �شكوى �أمير الم�ؤمنينQ

قال ابن �أبي الحديد في تعقيب الكالم ال�سابق« :و�أ�صحابنا يحملون ذلك كله على
ادعائه الأمر بالأف�ض��لية والأحقية .وهو الحق وال�ص��واب ،ف�إن حمله على اال�س��تحقاق
بالن�ص تكفير �أو تف�س��يق لوجوه المهاجرين والأن�ص��ار .ولكن الإمامية والزيدية حملوا
هذه الأقوال على ظواهرها ،وارتكبوا بها مركباً �صعباً.
ولعم��ري �إن هذه الألف��اظ موهمة مغلبة عل��ى الظن ما يقوله القوم .ولكن ت�ص��فح
الأحوال يبطل ذلك الظن ،ويدر�أ ذلك الوهم»(((.
وما �أدري كيف �ص��ار ت�ص��فح الأحوال مبط ًال لذلك ،ال م�ؤكداً له ،وم�ش��يداً بنيانه،
ومحكماً برهانه؟!
((( �شرح نهج البالغة  306 : 9ـ .307
((( �شرح نهج البالغة  185 : 1ـ  21 : 2 ،194ـ 5 : 6 ،60ـ  49 : 9 ،52ـ  ،58وغيرها.
((( �شرح نهج البالغة .307 : 9
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كالم �أمير الم�ؤمنين Qال ينا�سب الر�ضا بما ح�صل

وعل��ى كل ح��ال فالكالم هنا لي�س في �إثبات الن�ص ،بل ل��ه مقام �آخر .و�إنما تدعي
�أنت �أنه على تقدير ثبوت الن�ص ـ كما تقول ال�ش��يعة ـ فقد ح�ص��ل من الأئمة (�صلوات
اهلل عليهم) الإقرار لما ح�صل ،والر�ضا به .وال ريب في �أن هذا الكالم ونحوه ال ينا�سب
الإقرار المدعى ،بل ي�شهد بخالفه.
موقف ال�صديقة الزهراء Oفي �أمر الخالفة

1ـ وقد خطبت ال�ص��ديقة الزهراء (�ص��لوات اهلل عليها) خطبتها الطويلة منكرة على
�أخذ فدك منها ،ومهدت لذلك با�ستنكار ما حدث في الخالفة.
فقال��ت في جملة ما قالت« :حتى �إذا اختار اهلل لنبيه دار �أنبيائه ظهرت خلة النفاق،
و�سمل جلباب الدين ،ونطق كاظم الغاوين ،ونبغ خامل الآفلين ،وهدر فنيق المبطلين،
فخطر في عر�ص��اتكم ،و�أطلع ال�ش��يطان ر�أ�سه من مغرزه �ص��ارخاً بكم ،فوجدكم لدعائه
م�س��تجيبين ،وللغرة فيه مالحظين ،فا�ستنه�ض��كم فوجدكم خفافاً ،و�أجم�شكم ف�ألفاكم
غ�ضاباً ،فو�سمتم غير �إبلكم ،و�أوردتموها غير �شربكم .هذا والعهد قريب ،والكلم رحيب،
والج��رح لما يندمل .بدار(�إنم��ا) زعمتم خوف الفتن��ة }�أَال فِي ا ْلفِ ْتنَةِ َ�س َق ُط���وا َو ِ�إ َّن َج َه َّن َم
لَ ُم ِحي َط ٌة بِا ْل َكاف ِِر َين{(((.
فهيهات منكم ،و�أنى بكم ،و�أنى ت�ؤفكون .وهذا كتاب اهلل بين �أظهركم ،وزواجره بينة،
و�شواهده الئحة ،و�أوامره وا�ضحة� .أرغبة عنه تدبرون؟ �أم بغيره تحكمون؟ } ِبئ َْ�س ل َّ
ِلظالِمِ َين
(((
الم دِ ينًا َف َل ْن يُ ْقبَ َل مِ ْن ُه َو ُه َو فِي الآخِ َر ِة مِ ْن ا ْل َخا�سِ ِر َين{(((.»...
بَ َد ًال{ } َو َم ْن يَ ْبت َِغ َغ ْي َر الإِ ْ�س ِ
ثم عرجت على �أخذ فدك و�أطالت في ذلك ،و�ش��ددت في ا�س��تنكاره حتى انتهت
من خطبتها(((.O
((( �سورة التوبة الآية.49 :
((( �سورة الكهف الآية.50 :
((( �سورة �آل عمران الآية.85 :
((( بالغات الن�ساء البن طيفور  13 :ـ  14في كالم فاطمة بنت ر�سول اهلل ،Pواللفظ له� /شرح نهج البالغة  /251 : 16جواهر المطالب في
مناقب الإمام علي Qالبن الدم�شقي .159 : 1
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 2ـ وقد روي �أنها التفتت �إلى قبر ر�س��ول اهلل�Pش��اكية ،وان�شدت �أبيات هند بنت
�أثاثة:
ق��د كان بع��دك �أنب��اء وهينمـ��ة لو كنت �شاهدها لم تكثرالخطب
�أبدت رجال لنا نجوى �ص��دورهم لما ق�ضيت وحالت دونك الكتب
()2
تجهمتن��ا رج��ال و ا�س��تخف بنا �إذ غبت عنا فنحن اليوم نغت�صب
 3ـ �أم��ا خطبتها ال�ص��غيرة فقد جاءت كلها ال�س��تنكار ما ح�ص��ل ف��ي �أمر الخالفة،
واالحتجاج للحق المغت�صب ،فحينما عادتها الن�ساء في مر�ضها قلن لها :كيف �أ�صبحت
من علتك يا ابنة ر�سول اهلل P؟
قالت« :واهلل �أ�ص��بحت عائفة لدنياك��م ،قالية لرجالكم ،لفظتهم بع��د �أن عجمتهم،
و�ش��ن�أتهم بعد �أن �س��برتهم .فقبحاً لفلول الحد ،وخور القناة ،وخطل ال��ر�أي} ،لَ ِبئ َْ�س َما
َق َّد َم ْت لَ ُه ْم �أَن ُف ُ�س ُه ْم �أَن � َس ِخ َط اهللُ َع َل ْيهِ ْم َوفِي ا ْل َع َذ ِاب ُه ْم خَ ا ِلدُو َن{ ،ال جرم قد قلدتهم ربقتها
و�ش ّنت عليهم غارتها .فجدعاً وعقراً و�سحقاً للقوم الظالمين .ويحهم �أين زحزحوها عن
روا�سي الر�س��الة ،وقواعد النبوة ،ومهبط الروح الأمين ،والطبين ب�أمر الدنيا والدين �أال
} َذل َِك ُه َو ا ْل ُخ ْ�س َرا ُن ا ْل ُمب ُِين{ .وما الذي نقموا من �أبي ح�سن؟!.(((»...
�إلى �آخر ما �س��بق عند التعر�ض للفوائد والآثار المهم��ة التي تترتب على تولي �أمير
الم�ؤمنين Qللخالفة.
ق��ال ابن �أبي الحديد ،بعد ذك��ر كثير من الأحداث في �أمر ف��دك ،ومنها الخطبتان
المذكورتان« :واعلم �أنا �إنما نذكر في هذا الف�ص��ل ما رواه رجال الحديث وثقاتهم ،وما
�أودعه �أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتابه ،وهو من الثقات الأمناء عند �أ�ص��حاب
الحديث .و�أما ما يرويه رجال ال�ش��يعة والأخباريون منهم في كتبهم ...ف�ش��يء ال يرويه
((( �شرح نهج البالغة  ،212 : 16واللفظ له ،وغريب الحديث البن �سالم  ،116 : 4وتاج العرو�س ،ول�سان العرب ،كلهم في مادة هنبثة ،و�شرح
نهج البالغة  ،43 : 6 ،50 : 2وغريب الحديث البن قتيبة 267 : 1
قد كان بعـدك �أنباء و هنبثـة لـو كنت �شاهـدها لـم تكثر الخطب
�إنا فقدناك فقد الأر�ض وابلها فـاختل قـومك فا�شهدهم و ال تغب
وكذلك في البدء والتاريخ  69-68 : 5بدل فا�شهدهم (فارجع ثم).
((( �ش ��رح نهج البالغة  ،233 : 16واللفظ له /بالغات الن�س ��اء البن طيفور  19 :في كالم فاطمة بنت ر�س ��ول اهلل /Pجواهر المطالب البن
الدم�شقي  165 : 1ـ .166
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�أ�صحاب الحديث ،وال ينقلونه.(((»...
وما �أدري �أن الأخباريين من ال�شيعة ِل َم ال يكونون من �أ�صحاب الحديث؟!
وهل �أ�ص��حاب الحديث غير رواة الأخبار؟! وهل ي�شترط في �أ�صحاب الحديث �أن
ال يكونوا �شيعة؟!
 4ـ وقد روى الجزري ال�شافعي ب�سنده �أنها Oقالت:
«أنسيتم قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوم غدير خم :من كنت مواله فعيل

مواله ،وقوله صىل اهلل عليه وسلم :أنت مني بمنزلة هارون من موسى.»O

ق�ال« :وهك�ذا أخرجه احلاف�ظ الكبري أبو موس�ى املديني يف كتابه املسلس�ل

باألسامء»(((.

وهو وإن مل يذكر املناس�بة التي قالت فيها ذلك ،إال أن من املعلوم أهناO

توفيت بعد النبي Pبقليل ،فالبد من أن يكون ذلك إنكار ًا عىل بيعة أيب بكر.

موقف الإمام الح�سن Qفي �أمر الخالفة

وهذا الإمام �أبو محمد الح�س��ن ال�سبط (�ص��لوات اهلل عليه) ـ على ما عرف عنه من
�ص��بر وحلم وم�س��المة ـ لم يغفل التنبيه على حق �أهل البيت(�صلوات اهلل عليهم) في
الخالفة و�أبدى ا�ستنكاره لما حدث مراراً..
 1ـ فقد ا�شتهر عنه� Qأنه قال لأبي بكر وهو على المنبر« :انزل عن منبر �أبي»(((.

((( �شرح نهج البالغة  234 : 16ـ .235
((( �أ�سمى المناقب في تهذيب �أ�سنى المطالب.33 :
((( الريا�ض الن�ض ��رة  148 : 2الباب الأول في مناقب خليفة ر�س ��ول اهلل �أبي بكر ال�ص ��ديق :Lذكر توا�ض ��عه /تاريخ دم�ش ��ق  307 : 30في
ترجمة �أبي بكر تحت عنوان عبد اهلل ويقال عتيق بن قحافة /المنتظم  70 : 4ذكر خالفة �أبي بكر ال�صديق و�أحواله :ذكر طرف من خطب
�أبي بكرال�صديق Lفي خالفته /كنز العمال ج� 5ص 616حديث.14084 :
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 2ـ وق��ال Qفي كتاب ل��ه �إلى معاوية حينما بويع Qبعد وفاة �أمير الم�ؤمنين
�« :Qأما بعد ف�إن اهلل بعث محمداً رحمة للعالمين ...فلما توفاه اهلل تنازعت العرب
في الأمر بعده ،فقالت قري�ش :نحن ع�شيرته و�أوليا�ؤه ،فال تنازعونا �سلطانه .فعرفت العرب
لقري�ش ذلك ،وجاحدتنا قري�ش ما عرفت لها العرب .فهيهات ما �أن�صفتنا قري�ش.(((»...
وقد ر�أى معاوية �أن ذلك نقطة �ض��عف ينكرها على الإمام الح�س��ن ،Qفقال في
جواب كتابه المتقدم�« :أما بعد فقد فهمت ما ذكرت به ر�س��ول اهلل ،وهو �أحق الأولين
والآخرين بالف�ضل كله .وذكرت تنازع الم�سلمين الأمر بعده ،ف�صرحت بتهمة �أبي بكر
ال�صديق وعمر و�أبي عبيدة الأمين ،و�صلحاء المهاجرين ،فكرهت لك ذلك.(((»...
 3ـ وقال Qفي كتاب �آخر له �إلى معاوية �أي�ضاً�« :أما بعد ف�إن اهلل جل جالله بعث
محمداً رحمة للعالمين ...فلما توفي تنازعت �سلطانه العرب ،فقالت قري�ش :نحن قبيلته
و�أ�سرته و�أوليا�ؤه ،وال يحل لكم �أن تنازعونا �سلطان محمد وحقه ،فر�أت العرب �أن القول
م��ا قالت قري�ش ،و�أن الحج��ة في ذلك لهم على من نازعهم �أم��ر محمد ،ف�أنعمت لهم،
و�سلمت �إليهم .ثم حاججنا نحن قري�شاً بمثل ما حاججت به العرب ،فلم تن�صفنا قري�ش
�إن�ص��اف العرب لها� ،إنه��م �أخذوا هذا الأمر دون العرب باالنت�ص��اف واالحتجاج ،فلما
�صرنا ـ �أهل بيت محمد و�أولياءه ـ �إلى محاجتهم ،وطلب الن�صف منهم باعدونا وا�ستولوا
بالإجماع على ظلمنا ومراغمتنا والعنت منهم لنا .فالموعد اهلل وهو الولي الن�صير.
وقد كنا تعجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقنا و�سلطان نبينا و�إن كانوا ذوي ف�ضيلة
و�س��ابقة في الإ�س�لام ،و�أم�س��كنا من منازعتهم مخافة على الدين �أن يج��د المنافقون
والأحزاب في ذلك مغمزاً يثلمونه� ،أو يكون لهم بذلك �سبب �إلى ما �أرادوا من �إف�ساده،
فاليوم فليتعجب المتعجب من توثبك يا معاوية على �أمر ل�ست من �أهله.(((»...
ول��م يترك معاوية ذلك حتى قال في جواب هذا الكتاب« :وذكرت وفاة النبي0
وتنازع الم�س��لمين الأمر بعده ،وتغلبهم على �أبيك ،ف�ص��رحت بتهمة �أبي بكر ال�صديق
((( �شرح نهج البالغة  .24 : 16مقاتل الطالبيين35 :
((( �شرح نهج البالغة  .25 : 16مقاتل الطالبيين36 :
((( �شرح نهج البالغة  33 : 16ـ  .35 ،34مقاتل الطالبيين36 ،35 :
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وعمر الفاروق و�أبي عبيدة الأمين وحواري ر�سول اهلل 0و�صلحاء المهاجرين والأن�صار،
فكره��ت ذلك لك� ،إنك امر�ؤ عندنا وعند النا�س غير الظنين وال الم�س��يء وال اللئيم.
و�أنا �أحب لك القول ال�سديد والذكر الجميل.(((»...
 4ـ وق��ال ابن الأثير عن الإمام الح�س��ن« :Qولما عزم على ت�س��ليم الأمر �إلى
معاوية خطب النا�س ،فقال� :أيها النا�س� ،إنما نحن �أمرا�ؤكم و�ضيفانكم ،ونحن �أهل بيت
نبيك��م الذين �أذهب اهلل عنه��م الرج�س وطهرهم تطهيراً .وكرر ذل��ك حتى ما بقي في
المجل�س �إال من بكى حتى �سمع ن�شيجه»(((.
ونح��وه ما ذكره ابن حجر من �أنه خط��ب Qفقال في خطبته« :اتقوا اهلل فينا ف�إنا
�أمرا�ؤكم»(((.
فانظر �إليه Qكيف �أكد �أن الإمرة على النا�س حق لأهل البيت ،Rبنحو �أثار
عواطفهم حتى بكوا لظالمتهم.
موقف الإمام الح�سين Qفي �أمر الخالفة

�أما الإمام �أبو عبد اهلل الح�س��ين ال�س��بط (�ص��لوات اهلل عليه) ،فقد جرى على �سنن
�أهل بيته في التذكير بحقهم..
 1ـ فقد �أنكر على عمر وهو على المنبر فقال« :انزل عن منبر �أبي ،واذهب �إلى منبر
�أبيك» ،فقال له عمر� :إن �أبي لم يكن له منبر(((.
بل في حديث عبد اهلل بن كعب�« :إن ح�سين بن علي Nقام �إلى عمر،L
((( الم�صدر ال�سابق
((( الكامل في التاريخ � 273 : 3أحداث �سنة �إحدى و�أربعين :ذكر ت�سليم الح�سن بن علي الخالفة �إلى معاوية ،واللفظ له /وذكرت مع اختالف
في تاريخ الطبري  169 : 3في �أحداث �سنة �إحدى و�أربعين.
�س((( ال�صواعق المحرقة131 :137 :
((( �س ��ير �أعالم النبالء  285 : 3في ترجمة الح�س ��ين ال�ش ��هيد ،واللفظ له /الإ�صابة  77 : 2في ترجمة الح�سين بن علي بن �أبي طالب /معرفة
الثق ��ات  301 : 1ف ��ي ترجمة ح�س ��ين بن علي بن �أبي طالب /تهذيب التهذيب  300 :2في ترجمة الح�س ��ين ب ��ن علي بن �أبي طالب /تهذيب
الكمال  404 : 6في ترجمة الح�سين بن علي بن �أبي طالب /تاريخ وا�سط  203 :1في ترجمة �أبي الح�سين �سعدبن وهب بن �سنان ال�سلمي/
تاريخ الخلفاء  143 :في ترجمة عمر بن الخطاب :Lف�صل في نبذ من �أخباره وق�ضاياه /تاريخ بغداد  141 : 1في ترجمة الح�سين بن علي/
بغي ��ة الطل ��ب ف ��ي تاريخ حلب  2585 ،2584 : 6في ترجمة الح�س ��ين بن علي بن عبد مناف �أبي طالب /التحف ��ة اللطيفة في تاريخ المدينة
ال�شريفة  295 : 1في ترجمة الح�سين بن علي /علل الدارقطني  /125 : 2تاريخ دم�شق  176 ،175 : 14في ترجمة الح�سين بن علي بن �أبي
طالب /كنز العمال ج� 13ص 654حديث /37662:تاريخ المدينة المنورة .799 : 3
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وهو على منبر ر�سول اهلل 0يخطب النا�س يوم الجمعة .فقال :انزل عن منبر جدي.
فق��ال عمر :Lت�أخر يا ابن �أخي .قال :و�أخذ ح�س��ين برداء عمر ،Nفلم يزل
يجب��ذه ،ويقول :انزل عن منبر جدي ،وتردد علي��ه حتى قطع خطبته ،ونزل عن المنبر،
و�أقام ال�صالة ...وح�سينِ L
يومئذ دون المحتلم»(((.
 2ـ وق��د تقدم منه Qفي جواب ال�س���ؤال الثاني قوله في و�ص��يته لأخيه محمد
ابن الحنفية« :و�إنما خرجت لطلب الإ�صالح في �أمة جدي� ،Pأريد �أن �آمر بالمعروف
و�أنهى عن المنكر ،و�أ�سير ب�سيرة جدي و�أبي علي بن �أبي طالب».
منبهاً بذلك �إلى �أن ال�س��يرة الر�ش��يدة التي ينبغي �أن تتبع هي �سيرة النبيPو�أمير
الم�ؤمنين Qدون �سيرة غيرهما ممن ت�سنم ال�سلطة.
وربما يكون بذلك قد �أ�ض��عف موقفه مادياً ،حيث يخ�س��ر ت�أييد من يوالي الأولين،
ويفقد تعاطفهم معه ،وهم في وقت نه�ض��ته Qكثي��رون ،ويتعر�ض لتهريج الأمويين،
الذي��ن يع��دون ذلك نقطة �ض��عف على �أهل البي��ت ،Rنظير ما تق��دم من معاوية
ف��ي كتابيه للإمام الح�سن(�ص��لوات اهلل عليه) ،وم��ا تقدم وي�أتي منه فيم��ا كتبه لأمير
الم�ؤمنين(عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم).
ولكن الإمام الح�سين Qر�أى �أن الت�أكيد على مبادئ �أهل البيت ،Rومذهبهم
في الحكم وال�سلطة� ،أهم من القوة المادية ،وتكثير الم�ؤيدين له والمتعاطفين معه.
3ـ وكذلك فعل (�ص��لوات اهلل عليه) حينما كتب من مكة المكرمة �إلى جماعة من
ر�ؤ�ساء الب�صرة كتاباً واحداً يقول فيه�« :أما بعد ف�إن اهلل ا�صطفى محمداً 0على خلقه،
و�أكرمه بنبوته ،واختاره لر�س��الته ،ثم قب�ض��ه اهلل �إليه ،وقد ن�ص��ح لعباده ،وبلغ ما �أر�س��ل
ب��ه .0وكنا �أهل��ه ،و�أولياءه ،وورثته ،و�أح��ق النا�س بمقامه في النا�س ،فا�س��ت�أثر علينا
قومنا بذلك ،فر�ض��ينا ،وكرهنا الفرقة ،و�أحببنا العافية ،ونحن نعلم �أنا �أحق بذلك الحق
الم�ستحق علينا ممن تواله.(((»...
((( تاريخ المدينة المنورة .798 : 3
((( تاريخ الطبري  280 : 3في ذكر الخبر عن مرا�س ��لة الكوفيين الح�س ��ين Qللم�صير �إلى ما قبلهم و�أمر م�سلم بن عقيل ،Lواللفظ
له /البداية والنهاية  157 : 8ـ  158في ق�صة الح�سين بن علي و�سبب خروجه من مكة في طلب الإمارة وكيفية مقتله.
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وكالمه Qهذا ـ كما ترى ـ �ص��ريح ف��ي الت�أكيد على حقهم Rفي الخالفة،
وفي �أن ر�ض��اهم Rبما ح�ص��ل �إنما كان كراهة للفرقة وطلباً للعافية ،ال لأنهم تنازلوا
عن حقهم لغيرهم ،ور�ضوا بتوليه له ،و�أم�ضوا حكمه،لأنهم يرونه �أه ًال له.
موقف العقيلة زينب الكبرى في �أمر الخالفة

�أم��ا العقيلة زين��ب الكبرى Oبنت �أمي��ر الم�ؤمنين (�ص��لوات اهلل عليه) فيبدو
موقفه��ا في �أمر الخالفة من خطبتها ال�ش��هيرة في مجل�س يزي��د ،حيث قالت في جملة
ما قالت منكرة عليه ...« :ف�شمخت ب�أنفك ،ونظرت في عطفك ،جذالن م�سروراً ،حين
ر�أيت الدنيا لك م�ستو�س��قة ،والأمور مت�س��قة ،وحين �ص��فا لك ملكنا و�سلطاننا ،فمه ًال
مه ًال.(((»...
فقد �ص�� ّرحت ب�أن الملك وال�س��لطان لهم(�ص��لوات اهلل عليهم) مع و�ض��وح �أن بيعة
النا�س والت�س��لط عليهم بالقوة لم تكن لهم ،Rحيث ي�ش��هد ذلك �أن بقناعتها ب�أن
�شرعية الملك وال�سلطان �إنما تمت بالن�ص المخت�ص بهم(�صلوات اهلل عليهم).
موقف الإمام زين العابدينQفي �أمر الخالفة

وقد جرى الإمام �أبو محمد علي بن الح�س��ين زين العابدين Qعلى �س��نن �آبائه
(�ص��لوات اهلل عليهم) في الت�أكيد على حقهم ،Rو�ش��جب من ا�ست�أثر عليهم به في
موا�ضع من �أدعيته ال�شريفة.
 1ـ فق��د قال Qفي الدعاء الثامن والأربعين من �أدعية ال�ص��حيفة الكاملة ليوم
الأ�ض��حى ويوم الجمعة« :اللهم �إن هذا المقام لخلفائك و�أ�ص��فيائك وموا�ضع �أمنائك،
في الدرجة الرفيعة التي اخت�ص�ص��تهم بها ،قد ابتزوها ...حتى عاد �ص��فوتك وخلفا�ؤك
مغلوبين مقهورين مبتزين ،يرون حكمك مبد ًال ،وكتابك منبوذاً ،وفرائ�ضك محرفة عن
جهات �أ�ش��راعك ،و�س��نن نبيك متروكة .اللهم العن �أعداءهم من الأولين والآخرين،
ومن ر�ضي بفعالهم و�أ�شياعهم و�أتباعهم».
وهو �ص��ريح في التظلم مما ح�ص��ل من ا�س��تالب الحق واغت�ص��اب المن�صب ،وما
((( مقتل الح�سين للخوارزمي .64 :2
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�أدى �إليه من تحريف في م�س��يرة الدين و�أحكامه ،من دون �أن ي�س��تثني �أحداً .بل ذيله
كال�صريح في التعميم.
 2ـ وقال Qفي الدعاء ال�س��اد�س والع�شرين من �أدعية ال�صحيفة المذكورة يدعو
به لجيرانه و�أوليائه �إذا ذكرهم« :اللهم �صل على محمد و�آله ،وتولني في جيراني وموالي
العارفين بحقنا ،والمنابذين لأعدائنا ،ب�أف�ضل واليتك  ،ووفقهم لإقامة �سنتك.»...
 3ـ وق��ال Qفي الدعاء ال�س��ابع والأربعين من �أدعية ال�ص��حيفة المذكورة ليوم
عرف��ة« :الله��م �إن��ك �أيدت دينك ف��ي كل �أوان ب�إمام �أقمت��ه علماً لعب��ادك ،ومناراً في
بالدك ،بعد �أن و�صلت حبله بحبلك ،وجعلته الذريعة �إلى ر�ضوانك ،وافتر�ضت طاعته،
وحذرت مع�ص��يته ،و�أم��رت بامتثال �أوامره ،واالنتهاء عند نهي��ه ،و�أن ال يتقدمه متقدم،
وال يت�أخ��ر عنه مت�أخر ،فهو ع�ص��مة الالئذين ،وكهف الم�ؤمنين ،وعروة المتم�س��كين،
وبهاء العالمين ...اللهم و�ص��ل على �أوليائهم المعترفي��ن بمقامهم ،المتبعين منهجهم،
المقتفين �آثارهم ،الم�ستم�س��كين بعروتهم ،المتم�سكين بواليتهم ،الم�ؤتمين ب�إمامتهم،
الم�سلمين لأمرهم ،المجتهدين في طاعتهم ،المنتظرين �أيامهم ،المادين �إليهم �أعينهم،
ال�صلوات المباركات الزاكيات الناميات الغاديات الرائحات.»...
وهاتان الفقرتان و�إن لم يت�ض��منا التظلم من غ�ص��ب المن�صب� ،إال �أنهما قد ت�ضمنتا
الدع��اء لأوليائه��م Rبجهات الخير في الدنيا والآخرة ،مع و�ص��ف ه���ؤالء الأولياء
ب�صفات تنطبق على ال�شيعة الإمامية ،بنحو ال ي�شك معه الناظر في هذين الدعائين في
�إقراره Qلهم في عقائدهم ،بما فيها عقيدتهم بعدم �شرعية خالفة الأولين.
كم��ا �أن في قوله Qفي الفقرة الثانية منها« :وافتر�ض��ت طاعته ...و�أن ال يتقدمه
متقدم وال يت�أخر عنه مت�أخر» تعري�ض وا�ضح بمن تقدم عليهم Rفي الخالفة.
4ـ وله  Qكالم �آخر ي�أتي ذكره في جواب ال�س�ؤال الثامن عند التعر�ض لمرجعية
�أهل البيت (�صلوات اهلل عليهم) للأمة.
 5ـ ودخ��ل علي��ه �ش��اعر �أه��ل البي��ت (�ص��لوات اهلل عليه��م) الكمي��ت ب��ن زيد
الأ�سدي(ر�ضوان اهلل عليه) ال�شيعي العقيدة المعلن عنها ب�شعره ،ف�أن�شده ق�صيدته التي
�أولها:
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�ب متيم م�ستهام غ��ي��ر م��ا ���ص��ب��وة وال �أح�ل�ام
م��ن ل��ق��ل� ٍ
وفيه��ا يذك��ر �أمي��ر الم�ؤمنين Qوي�ؤك��د على و�ص��يته ،ويقول في رثائه معر�ض��اً
بالأولين:
ق��ت��ل��وا ي���وم ذاك �إذ قتلوه ح��اك��م �اً ال ك��غ��اب��ر الحكام
فلم��ا �أتى على �آخرها ق��ال« :Qثوابك نعجز عنه .ولكن ما عجزنا عنه ف�إن اهلل ال
يعجز عن مكاف�أتك .اللهم اغفر للكميت .اللهم اغفر للكميت» ،ثم ق�س��ط على نف�س��ه
وعلى �أهله اربعمائة الف درهم .قال له :خذ يا �أبا الم�ستهمل.
فقال له :لو و�ص��لتني بدانق لكان �ش��رفاً لي ،ولكن �إن احببت ان تح�سن �إلي فادفع
�إلي بع�ض ثيابك التي تلي ج�س��دك �أتبرك بها ،فقام Qفنزع ثيابه ودفعها �إليه كلها.
ثم قال :Q
«اللهم ان الكميت جاد في �آل ر�سولك وذرية نبيك بنف�سه حين �ضن النا�س ،و�أظهر
م��ا كتمه غيره من الحق ،ف�أحيه �س��عيداً و�أمته �ش��هيداً ،و�أره الج��زاء عاج ًال ،و�أجزل له
جزيل المثوبة �آج ًال ف�إنا قد عجزنا عن مكاف�أته».
(((
قال الكميت :ما زلت �أعرف بركة دعائه
موقف الإمام الباقر  Qفي �أمر الخالفة

وكذلك حال الإمام �أبي جعفر محمد بن علي الباقر(�صلوات اهلل عليه)
1ـ فق��د تق��دم في جواب ال�س���ؤال الأول عند التعر�ض لحدي��ث �أهل بدر ،وموقف
الجمه��ور من ال�ص��حابة ،والفتعال الأحاديث ،كالم له ،Qذك��ره ابن �أبي الحديد
يت�ض��من الت�أكي��د على حق �أه��ل البيت Rفي الخالفة،وال�ش��كوى مما ح�ص��ل.
فالحظه.
2ـ ودخل عليه الكميت بن زيد �أي�ض��اً ،ف�أن�ش��ده ق�ص��يدته الالمي��ة ،التي يرثي فيها
الح�سين(�صلوات اهلل عليه) فلما انتهى الى قوله:
((( خزانة االدب ولب لباب ل�سان العرب .70 : 1
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َ��ي �أول
ي�ص��يب به ال َّرامون عن قو�س غيرهم فيـ��ا �آخــراً �أ�س��ـدى له الغ ّ
رفع الإمام Qيديه �إلى ال�سماء فقال « :اللهم اغفر للكميت»(((.
ومن الظاهر �أن هذا البيت من الق�ص��يدة يت�ض��من التعري�ض بالأولين ،و�أنهم ا�س�سوا
ظلم �أهل البيت(�صلوات اهلل عليهم) وجر�ؤوا من بعدهم عليهم .وفي �سماعه Qمنه
ودعائه له �إقرار لذلك.
موقف الإمام ال�صادق  Qفي �أمر الخالفة

وحدث مثل ذلك للإمام �أبي عبد اهلل جعفر بن محمد ال�صادق(�صلوات اهلل عليه)
 1ـ ففي حديث محمد بن �س��هل �صاحب الكميت قال« :دخلت مع الكميت على
�أبي عبد اهلل جعفر بن محمد  ،Oفقال له  :جعلت فداك �أال �أن�شدك؟ قال� :إنها �أيام
عظ��ام .قال� :إنه��ا فيكم .قال :هات  .وبعث �أبو عب��د اهلل� Qإلى بع�ض �أهله فقرب،
ف�أن�شده ،فكثر البكاء حين �أتى على هذا البيت:
َ��ي �أول
ي�ص��يب به ال َّرامون عن قو�س غيرهم فيـ��ا �آخــراً �أ�س��ـدى له الغ ّ
فرفع �أبو عبد اهلل  Qيديه ،فقال :اللهم اغفر للكميت ما قدم و�أخر ،وما �أ�س��ر وما
�أعلن ،و�أعطه حتى ير�ضى»(((.
 2ـ وفي حديث ف�ضيل الر�سان قال�« :أن�شد جعفر بن محمد ق�صيدة ال�سيد:
لأم ع���م���رو ب���ال���ل���وى م��رب��ع دار����س���ـ���ة �أع�ل�ام���ه���ا بلقع
ف�سمعت النحيب من داره .ف�س�ألني لمن هي؟ ف�أخبرته �أنها لل�سيد ،فقال :رحمه اهلل.
فقلت� :إني ر�أيته ي�شرب النبيذ في الر�ستاق .فقال� :أتعني الخمر؟ قلت :نعم .قال :وما
خطر ذنب عند اهلل �أن يغفره لمحب علي»(((.
ومن المعلوم �شدة موقف ال�سيد الحميري من الأولين في �شعره ،خ�صو�صاً في هذه
الق�صيدة.
((( الأغاني  32 : 17ذكر الكميت ون�سبه وخبره :الكميت والفرزدق.
((( الأغاني  26 : 17ذكر الكميت ون�سبه وخبره :الكميت ويزيد بن عبد الملك /معاهد التن�صي�ص .27 :2
((( الأغاني  261 : 7ـ � 262أخبار ال�سيد الحميري :مع ال�سفاح وجعفر بن محمد.

110

في رحاب العقيدة  /ج 2

موقف الإمام الكاظم Qفي �أمر الخالفة

ويتجلى موقف الإمام �أبي الح�سن مو�سى بن جعفر الكاظم (�صلوات اهلل عليه) فيما
روى عنه في �أمر فدك .
حد
قال الزمخ�ش��ري« :كان الر�شيد يقول لمو�س��ى الكاظم بن جعفر :يا �أبا الح�سن ّ
فدك حتى �أردها عليك ،في�أبى ،حتى �ألح عليه ،فقال :ال �آخذها �إال بحدودها .قال :وما
حدودها؟
ق��ال :ي��ا �أمير الم�ؤمنين �إن حددتها لم تردها .قال :بح��ق جدك �إال فعلت .قال� :أما
الح��د الأول فعدن فتغير وجه الر�ش��يد ،وقال :هيه .قال والحد الثاني �س��مرقند .فاربد
وجهه .قال :والحد الثالث افريقية .فا�س��ود وجهه ،وقال :هيه قال :والرابع �سيف البحر
مما يلي الخزر وارمينية.
قال الر�ش��يد :فلم يبق لنا �ش��يء ،فتحول في مجل�سي .قال مو�سى :قد �أعلمتك �أني
(((
�إن حددتها لم تردها .فعند ذلك عزم على قتله ،وا�ستكفى �أمره يحيى بن خالد»...
ف�إن ربطه Qفدك بالخالفة ي�شير �إلى �أن اعتداء الأولين على �أهل البيت(�صلوات
اهلل عليهم) في �أمر فدك فرع اعتدائهم عليهم في �أمر الخالفة ،و�أنها ظالمة جرت ظالمات
وتالحمت منها.
موقف الإمام الر�ضا وبقية الأئمة Rفي �أمر الخالفة

�أما موقف الإمام �أبي الح�س��ن علي بن مو�س��ى الر�ضا(�ص��لوات اهلل عليه) فيت�ض��ح
م��ن موقفه مع ال�ش��اعر دعبل بن عل��ي الخزاعي حينما دخل عليه و�أن�ش��ده ق�ص��يدته
التائية الم�ش��هورة ،والتي تت�ض��من الت�أكيد على حق �أهل البيت(�ص��لوات اهلل عليهم)
في الخالفة ،وا�س��تنكار تقدم من تقدم عليهم ،حيث ا�ستح�سن Qذلك من دعبل
و�شكره ،وو�صله بمال كثير وبع�ض مالب�سه تبركاً به(((.
وم��ا ورد ع��ن االئمة المتق��دم ذكرهم وعن جمي��ع الأئمة �ص��لوات اهلل عليهم من
((( ربيع الأبرار  315 : 1ـ  ، 316تذكرة الخوا�ص .350 :
((( الأغاني � 132 : 20أخبار دعبل بن علي ون�سبه ،ت�شيع دعبل  162 :دعبل وعلي بن مو�سى الر�ضا.
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الكلمات والمواقف ال�ص��ريحة في ا�ستنكار ما ح�صل من الأولين في �أمر الخالفة ،و�إن
كان كثيراً جداً وقد رواه �شيعتهم عنهم ـ كما �سبق ـ �إال �إنا نحاول هنا �أن نقت�صر على ما
رواه الجمهور عنهم� Rأو روي بوجه م�شهور ال ي�سهل تجاهله.
وان كان الأمر �أظهر من ذلك .وال �سيما في حق الأئمة المت�أخرين ،حيث كثر ال�شيعة
ف��ي عهودهم ،و�أخذوا يجهرون بعقيدتهم ،وقويت دعوتهم ،وظهر تبني الأئمة(�ص��لوات
اهلل عليه��م) له��م وارتباطهم بهم وتالحمهم معهم ،كما ظه��ر اعتزالهمRللجمهور،
ومباينة الجمهور لهم.
ومن �أجل ذلك �س��بق ـ عند التعر�ض لموقف علماء الجمهور من �أهل البيتR
ـ من ابن حبان عن الإمامين ال�ص��ادق والر�ضا(�صلوات اهلل عليهما) �أنه يقبل حديثهما
�إذا روى عنهما غير �أوالدهما ،ومن ابن طاهر عن االمام الر�ض��ا� Qأنه ي�أتي عن �آبائه
بعجائب ،ونحو ذلك مما يظهر منه �إعرا�ضهم عنهم(�صلوات اهلل عليهم) وعما يروون.
ولذا ال ي�شك المطلع على تاريخ تلك الفترة في �أن ال�ضغط على الأئمة �صلوات اهلل
عليهم من قبل ال�سلطة �إنما كان تنكي ًال بال�شيعة ،ورد فعل لظهور دعوتهم وقوتها ،حذراً
من تفاقم �أمرهم.
ولعل فترة �س��جن الإمام الكاظم(�ص��لوات اهلل عليه) كانت من �أ�شد فترات ال�ضغط
على ال�ش��عية .كما �أن فترة بيعة الم�أمون للإمام الر�ضا(�ص��لوات اهلل عليه) بوالية العهد
تعتبر من فترات االنفراج عن ال�شيعة.
كل ذل��ك لظه��ور �إقرار الأئمة(�ص��لوات اهلل عليهم) لل�ش��يعة في دعواه��م ب�أبعادها
العقائدية المرفو�ض��ة عند جمهور ال�سنة ،حتى �صاروا(�صلوات اهلل عليهم) هم الواجهة
لل�شيعة �أمام ال�سلطة والجمهور.
موقف محمد ابن الحنفية في �أمر الخالفة

ولم��ا خطب عبد اهلل بن الزبير ،فن��ال من �أمير الم�ؤمنين Qبلغ ذلك محمد ابن
الحنفية ،فجاء �إليه وهو يخطب ،فو�ض��ع له كر�س��ي ،فقطع عليه خطبته .وقال« :يا مع�شر
العرب� ،ش��اهت الوجوه� .أينتق�ص علي و�أنتم ح�ض��ور؟! �إن علياً يد اهلل على �أعداء اهلل،
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و�ص��اعقة من �أمره� ،أر�س��له على الكافري��ن والجاحدين لحقه ،فقتلهم بكفرهم ،ف�ش��ن�ؤه
و�أبغ�ض��وه ،و�أ�ضمروا له ال�شنف والح�س��د ،وابن عمه  0حي بعد لم يمت ،فلما نقله
اهلل �إلى جواره ،و�أحب له ما عنده� ،أظهرت له رجال �أحقادها ،و�ش��فت �أ�ضغانها ،فمنهم
من ابتزه حقه ،ومنهم من �أئتمر به ليقتله ،ومنهم من �شتمه وقذفه بالأباطيل.(((»...
فانظ��ر ل��ه كيف طعن بم��ن تقدم على �أمي��ر الم�ؤمنين ،Qو�أظه��ر تنمره منهم،
و�س��خطه عليهم ،بنحو ال ينا�س��ب �إقرار ما ح�ص��ل والر�ض��ا به ،بحيث يك�سبه ال�شرعية
الرافعة للم�س�ؤولية.
موقف عبد اهلل بن جعفر من الخالفة

ولم��ا تح��دث معاوية مع العبادلة حول البيعة بوالية العه��د البنه يزيد ،قال عبد اهلل
ب��ن جعف��ر :ـ في حديث له طويل ـ «...ف���إن هذه الخالفة �إن �أخذ فيه��ا بالقر�آن  ،ف�ألوا
الأرحام بع�ضهم �أولى ببع�ض في كتاب اهلل ،و�إن �أخذ فيها ب�سنة ر�سول اهلل ،ف�ألوا ر�سول
اهلل...و�أيم اهلل لو ولوه بعد نبيهم لو�ضعوا الأمر مو�ضعه ،لحقّه و�صدقه ،ولأطيع الرحمن،
وع�صي ال�شيطان ،وما اختلف في الأمة �سيفان.(((»...
موقف عبداهلل بن الح�سن وبقية الطالبيين من الخالفة

ق��ال الجوهري«:حدثن��ي الم�ؤمل بن جعف��ر ،قال :محمد بن ميم��ون عن داود بن
المبارك ،قال� :أتينا عبد اهلل بن مو�سى بن عبد اهلل بن ح�سن بن الح�سن ونحن راجعون
من الحج في جماعة ،ف�س���ألناه عن م�س��ائل ،وكنت �أحد من �س�أله ،ف�س�ألته عن �أبي بكر
وعمر ،فقال�:س��ئل جدي عبد اهلل بن الح�س��ن عن هذه الم�س���ألة ،فق��ال :كانت �أمي
�صديقة بنت نبي مر�سل ،فماتت وهي غ�ضبى على �إن�سان ،فنحن غ�ضاب لغ�ضبها ،واذا
ر�ضيت ر�ضينا»(((.
وربم��ا يكون هذا هو الموق��ف الغالب في الطالبيين .يقول اب��ن طيفور« :ذكر لأبي
((( �شرح نهج البالغة  ،62 : 4واللفظ له /مروج الذهب  90 : 3ذكر �أيام معاوية بن يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم والمختار بن �أبي عبيد
وعبد اهلل بن الزبير ولمع من �أخبارهم و�سيرهم وبع�ض ماكان في �أيامهم :بين عبد اهلل بن عبا�س Nوعبد اهلل بن الزبير.N
((( الإمامة وال�سيا�سة  ، 149 :1ما تكلم به عبد اهلل بن جعفر /جمهرة خطب العرب .234 :2
((( �شرح نهج البالغة .232 : 16
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الح�س��ن زيد بن علي بن الح�س��ين بن علي ب��ن �أبي طال��ب Qكالم فاطمة عليها
ال�س�لام عند منع �أبي بكر �إياها فدك ،وقلت له� :إن ه�ؤالء يزعمون �أنه م�ص��نوع ،و�أنه من
كالم �أبي العيناء ...فقال لي :ر�أيت م�ش��ايخ �آل �أبي طالب يروونه عن �آبائهم ،ويعلمونه
�أبناءهم ،وقد حدثنيه �أبي عن جدي يبلغ به فاطمة عن هذه الحكاية.
ورواه م�ش��ايخ ال�ش��يعة وتدار�س��وه بينهم قبل �أن يولد جد �أبي العيناء ،وقد حدث به
الح�سن بن علوان عن عطية العوفي انه �سمع عبد اهلل بن الح�سن يذكره عن �أبيه»(((.
ومن الظاهر ان خطبة ال�صديقة فاطمة الزهراء Oكما ت�ضمنت االحتجاج لمنعها
فدك ت�ض��منت ا�س��تنكار �أخذ الخالفة ،فاهتم��ام الطالبيين بحفظها ظاه��ر في �إقرارهم
لم�ضمونها واعتزازهم به.
موقف العبا�س بن عبد المطلب في �أمر الخالفة

ولم��ا عر�ض �أبو بكر على العبا�س بن عبد المطلب �أن يجعل له ولمن بعده من عقبه
ن�ص��يباً في الخالفة ،ليقطعوهم بذلك عن ن�ص��ر �أمير الم�ؤمنين ،Qرد العبا�س عليه،
فقال في جملة ما قال« :ف�إن كنت بر�سول اهلل طلبت فحقنا �أخذت .و�إن كنت بالم�ؤمنين
فنح��ن منهم ...ف�إن كان هذا الأمر يجب ل��ك بالم�ؤمنين فما وجب �إذ كنا كارهين ،وما
�أبعد قولك� :إنهم طعنوا ،من قولك� :إنهم مالوا �إليك .و�أما ما بذلت لنا ف�إن يكن حقك
�أعطيتناه ف�أم�س��كه عليك ،و�إن يكن حق الم�ؤمني��ن فلي�س لك �أن تحكم فيه ،و�إن يكن
حقنا لم نر�ض لك ببع�ضه دون بع�ض ...و�أما قولك �إن ر�سول اهلل 0منا ومنكم ،ف�إن
ر�سول اهلل 0من �شجرة نحن �أغ�صانها ،و�أنتم جيرانها.(((»...
((( بالغات الن�س ��اء 12 :في كالم فاطمة بنت ر�س ��ول اهلل .Pويبدو �أن في المطبوع �سقط ًا ،لأن زيد بن علي بن الح�سين Qا�ست�شهد �سنة
120هـ وابن طيفور ولد �س���نة 204هـ ول�س ��ان الحديث ال ينا�س ��ب زيد ال�ش ��هيد ،كما يظهر للمت�أمل .ومن هنا فالظاهر �أن ال�ص ��حيح ما في
الطبعة الحجرية من كتاب ال�ش ��افي لل�س ��يد المرت�ض ��ى  231 :عن ابن طيفور ،وهو �أحمد بن �أبي طاهر /قال في ال�شافي«:واخبرنا �أبو عبد
اهلل المرزبان ��ي ،ق ��ال :حدثني علي بن هارون ،قال� :أخبرني عبد اهلل بن �أحمد بن طاهر عن �أبيه ،قال :ذكرت لأبي الح�س ��ين زيد بن علي
ابن الح�س ��ين بن زيد بن علي كالم فاطمة عند منع �أبي بكر �إياها فدك »...وذكر الحديث /وزيد هذا هو زيد الأ�ص ��غر وهو معا�ص ��ر لأبن
طيفور.
((( �ش ��رح نهج البالغة  ،221 : 1واللفظ له /الإمامة وال�سيا�س ��ة  18 : 1كيف كانت بيعة علي بن �أبي طالب (كرم اهلل وجهه) /تاريخ اليعقوبي
 125 : 2ـ  126خبر �سقيفة بني �ساعدة وبيعة �أبي بكر.
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موقف الف�ضل بن العبا�س في �أمر الخالفة

وم��ن احتجاج الف�ض��ل بن العبا�س عل��ى قري�ش في �أمر الخالفة �أن قال« :يامع�ش��ر
قري�ش ـ وخ�صو�ص��اً يابني تيم ـ �إنكم �إنما �أخذتم الخالف��ة بالنبوة .ونحن �أهلها دونكم.
ولو طلبنا هذا الأمر الذي نحن �أهله ،لكانت كراهة النا�س لنا �أعظم من كراهتهم لغيرنا،
ح�سداً منهم لنا ،وحقداً علينا .و�إنا لنعلم �أن عند �صاحبنا عهداً هو ينتهي �إليه»(((.
(((
وروي عنه �أنه قال:
عل��ي وف��ي كل المواط��ن �ص��احبه
وكان ول��ي الأم��ر بع��د محم��د
و�أول م��ن �ص��لى وم��ا ذم جانب��ه
و�ص��ي ر�س��ول اهلل حق��اً و�ص��هره
وربما ين�سب ـ بت�صرف طفيف ـ لعبد اهلل بن �أبي �سفيان(((.
موقف عبد اهلل بن عبا�س في �أمر الخالفة

�أما عبد اهلل بن عبا�س فقد كثر منه الحديث في ذلك ،خ�صو�صاً مع عمر بن الخطاب.
 1ـ فقد روى الطبري عن ابن عبا�س عن عمر� ،أنه قال« :يا ابن عبا�س �أتدري ما منع
قومكم منهم (منكم�.صح) بعد محمد؟
فكرهت �أن �أجيبه .فقلت� :إن لم �أكن �أدري ف�أمير الم�ؤمنين يدريني.
فق��ال عمر :كره��وا �أن يجمعوا لكم النب��وة والخالفة ،فتبجحوا عل��ى قومكم بجحاً
بجحاً ،فاختارت قري�ش لأنف�سها ،ف�أ�صابت ،ووفقت...
فقلت� :أما قولك يا �أمير الم�ؤمنين :اختارت قري�ش لأنف�سها ،ف�أ�صابت ووفقت ،فلو �أن
قري�ش اختارت لأنف�س��ها حيث اختار اهلل عزوجل لها لكان ال�ص��واب بيدها ،غير مردود
وال مح�سود.
و�أم��ا قولك� :إنهم كرهوا �أن تكون لنا النبوة والخالفة ،ف�إن اهلل عزوجل و�ص��ف قوماً
بالكراهية ،فقالَ } :ذل َِك ِب�أَنَّ ُه ْم َك ِر ُهوا َما �أَن َز َل اهللُ َف�أَ ْحبَ َط �أَ ْع َمالَ ُه ْم {...
فقال عمر :بلغني �أنك تقول� :إنما �صرفوها عنا ح�سداً وظلماً.
((( �شرح نهج البالغة .21 : 6
((( كفاية الطالب.127 :
((( الغدير في الكتاب وال�سنة والأدب .131 :3
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فقل��ت� :أما قولك ي��ا �أمير الم�ؤمنين ظلماً فق��د تبين للجاهل والحلي��م .و�أما قولك
ح�سداً ،ف�إن �إبلي�س ح�سد �آدم فنحن ولده المح�سودون.(((»...
 2ـ وروى ابن �أبي الحديد عن عبداهلل بن عمر ،حديث عمر مع ابن عبا�س بنحو من
ذلك باختالف ي�سير ،وزاد:
«فقال عمر :على ر�س��لك يا ابن عبا�س� .أبت قلوبكم يا بني ها�ش��م �إال غ�ش��اً في �أمر
قري�ش ال يزول ،وحقداً عليها ال يحول.
فقال ابن عبا�س :مه ًال يا �أمير الم�ؤمنين! ال تن�سب ها�شماً �إلى الغ�ش ،ف�إن قلوبهم من
قلب ر�سول اهلل الذي طهره اهلل وزكاه .وهم �أهل البيت الذين قال اهلل تعالى لهم�} :إِنَّ َما
يُ ِري ُد اهللُ ِليُ ْذهِ َب َعن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل ا ْلبَ ْي ِت َويُ َط ِّه َر ُك ْم تَ ْطهِ ي ًرا { .و�أما قولك :حقداً .فكيف ال
يحقد من غ�صب �شيئه ،ويراه في يد غيره؟!
فقال عمر� :أما �أنت يا ابن عبا�س فقد بلغني عنك كالم ...بلغني �أنك ال تزال تقول:
�أخذ هذا الأمر منك ح�سداً وظلماً.
قال� :أما قولك يا �أمير الم�ؤمنين :ح�سداً ،فقد ح�سد �إبلي�س �آدم ،ف�أخرجه من الجنة ،فنحن
بنو �آدم المح�سود ،و�أما قولك :ظلماً ،ف�أمير الم�ؤمنين يعلم �صاحب الحق من هو.(((»...
 3ـ وفي حديث �آخر البن عبا�س مع عمر ،نقله ابن �أبي الحديد عن �أمالي �أبي جعفر
محم��د بن حبيب ،قال« :دخلت على عمر يوم��اً ،فقال :يا ابن العبا�س ،لقد �أجهد هذا
الرجل نف�س��ه في العبادة ،حتى نحلته رياء ،قلت :من هو؟ فقال :هذا ابن عمك .يعني
علياً .قلت :وما يق�صد بالرياء يا �أمير الم�ؤمنين؟ قال :ير�شح نف�سه بين النا�س للخالفة.
قلت :وما ي�صنع بالتر�شيح؟ قد ر�شحه لها ر�سول اهلل ،0ف�صرفت عنه.
قال� :إنه كان �ش��اباً حدثاً ،فا�ست�صغرت العرب �سنه ،وقد كمل الآن� .ألم تعلم �أن اهلل
تعالى لم يبعث نبياً �إال بعد الأربعين.
قلت :يا �أمير الم�ؤمنين �أما �أهل الحجى والنهى ف�إنهم ما زالوا يعدونه كام ًال منذ رفع
((( تاريخ الطبري  289 : 3من ندب عمر ورثاه :Lذكر بع�ض ما رثي به ،ن�ش ��ر م�ؤ�س�س ��ة الأعلمي بيروت ،وهناك حذف في تاريخ الطبري
في الطبعة الموجودة في برنامج الألفية الإ�صدار .1،5
((( �شرح نهج البالغة .54 : 12
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اهلل منار الإ�سالم ،ولكنهم يعدونه محروماً مجدوداً.(((»...
والب��ن عبا���س �أحادي��ث �أخر م��ع عمر ي�أت��ي ذكرها عن��د التعر�ض ل��ر�أي عمر في
الخالفة.
 -4وف��ي حديث له مع معاوية حين �أنكر عليه �إدعاء بني ها�ش��م �إ�س��تحقاق الخالفة،
«ندعي هذا الأمر بحقِّ من لوال حقه لم تقعد مقعدك هذا.و نقول  :كان ترك النا�س
ق��الّ :
�أن ير�ضوا بنا حقاً �ض ّيعوه وحظاً ُحرموه  ...ف�أما الذي منعنا من طلب هذا الأمر بعد ر�سول
فعهد منه �إلينا قبلنا فيه قوله و دنا بت�أوليه  ،ولو �أمرنا �أن ن�أخذه على الوجه الذي نهانا
اهللٌ ،0
(((
أحد على ترك حقه � ،إنما المع َّيب من يطلب ما لي�س له . »...
عنه لأخذناه  ،وال ُيعاب � ٌ
 5ـ وفي جوابه ليزيد عن كتابه الذي �أر�س��له �إليه �شاكراً امتناعه من بيعة ابن الزبير:
«ولكنكم معا�ش��ر قري�ش كاثرتمونا فا�ست�أثرتم علينا �س��لطاننا ،ودفعتمونا عن حقنا ،فبعداً
على من اجتر�أ على ظلمنا ،وا�ستقوى ال�سفهاء علينا ،وتولى الأمر دوننا كما بعدت ثمود
وقوم لوط و�أ�صحاب مدين ومكذبوا المر�سلين »(((.
 6ـ وفي حديث العتبي عن �أبيه �أنه قال« :لما �س��ار الح�سين �إلى الكوفة اجتمع ابن
عبا�س وابن الزبير بمكة ،ف�ضرب ابن عبا�س على جيب ابن الزبير ،وتمثل:
ي��ا ل��ك م��ن ق��ن��ب��رة بمعمر خ�لا ل��ك ال��ج��و فبي�ضي وا�صفري
ونقري ما �شئت �أن تنقري
خال لك واهلل يا ابن الزبير الحجاز ،وذهب الح�س��ين .فقال ابن الزبير :واهلل ما ترون
�إال �أنك��م �أحق بهذا الأمر من �س��ائر النا�س .فقال� :إنما يرى من كان في �ش��ك ،ونحن
فعلى يقين»(((.
 7ـ وقد روي عنه �أنه قال في التعقيب على الخطبة ال�شق�شقية« :فواهلل ما �أ�سفت على كالم
قط ك�أ�سفي على هذا الكالم �أن ال يكون �أمير الم�ؤمنين Qبلغ منه حيث �أراد»(((.
((( �شرح نهج البالغة .80 : 12
((( عيون الأخبار .6 :1
((( تاريخ اليعقوبي � ،220 :2أن�ساب الأ�شراف  :4الق�سم  ،19 :2تذكرة الخوا�ص.287 ،286 :
((( �سير �أعالم النبالء  354 : 3في ترجمة عبد اهلل بن عبا�س الحبر� /شرح نهج البالغة .134 : 20
((( نهج البالغة .37 : 1
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م��ع ما ه��و المعلوم م��ن �أن الخطبة ال�شق�ش��قية قد بلغ��ت الغاية في الت�ش��كي من
الأولين.
بع�ض كلمات النقاد في الخطبة ال�شق�شقية

وبالمنا�س��بة يقول ابن �أبي الحديد« :فحدثني �ش��يخي �أبو الخير م�صدق بن �شبيب
الوا�سطي في �سنة ثالث و�ستمائة ،قال :قر�أت على ال�شيخ �أبي محمد عبداهلل بن �أحمد
المعروف بابن الخ�شاب هذه الخطبة ،فلما انتهيت �إلى هذا المو�ضع قال لي :لو �سمعت
اب��ن عبا���س يقول هذا لقلت له :وهل بق��ي في نف�س ابن عمك �أمر ل��م يبلغه في هذه
الخطبة ،لتت�أ�سف �أن ال يكون بلغ من كالمه ما �أراد؟! واهلل ما رجع عن الأولين ،وال عن
الآخرين ،وال بقي في نف�سه �أحد لم يذكره� ،إال ر�سول اهلل.0
قال م�ص��دق :وكان ابن الخ�شاب �ص��احب دعابة وهزل ،قال :فقلت له� :أتقول �إنها
منحول��ة؟ فق��ال :ال واهلل .و�إني لأعلم �أنها كالمه ،كما �أعلم �أنك م�ص��دق .قال :فقلت
ل��ه� :إن كثيراً من النا�س يقولون �إنها من كالم الر�ض��ي (رحم��ه اهلل تعالى) .فقال� :أنى
للر�ضي ولغير الر�ضي هذا النفَ�س ،وهذا الأ�سلوب .قد وقفنا على ر�سائل الر�ضي ،وعرفنا
طريقته وفنه في الكالم المنثور ،وما يقع مع هذا الكالم في خل وال خمر .ثم قال :واهلل
لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب �صنفت قبل �أن يخلق الر�ضي بمائتي �سنة .ولقد
وجدتها م�س��طورة بخطوط �أعرفها ،و�أعرف خطوط من هو من العلماء و�أهل الأدب قبل
�أن يخلق النقيب �أبو �أحمد والد الر�ضي.
قلت :وقد وجدت �أنا كثيراً من هذه الخطبة في ت�صانيف �شيخنا �أبي القا�سم البلخي،
�إمام البغداديين من المعتزلة .وكان في دولة المقتدر قبل �أن يخلق الر�ضي بمدة طويلة.
ووج��دت �أي�ض��اً كثيراً منه��ا في كتاب �أبي جعفر ب��ن قبة �أحد متكلم��ي الإمامية .وهو
الكتاب الم�شهور المعروف بكتاب (الإن�صاف) .وكان �أبو جعفر هذا من تالمذة ال�شيخ
�أبي القا�س��م البلخي (رحمه اهلل تعالى) .ومات في ذلك الع�ص��ر قبل �أن يكون الر�ضي
(رحمه اهلل تعالى) موجوداً»(((.
((( �شرح نهج البالغة  205 : 1ـ .206
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موقف خوا�ص �أ�صحاب �أمير الم�ؤمنين Qمن الخالفة

و�أما خوا�ص �أ�صحاب �أمير الم�ؤمنين Qمن �أعيان ال�صحابة فقد �صدر منهم كالم
كثير في �أن الخالفة حق له ،Qفي يوم ال�سقيفة ،وبعد ذلك.
و�سبق �شيء من ذلك في �أوائل الجواب عن هذا ال�س�ؤال ،كما ي�أتي التعر�ض لبع�ض
ذلك في جواب ال�س�ؤال الرابع .والمهم منها هنا ما ينا�سب عدم �إم�ضاء ما ح�صل ،وعدم
الر�ضا به .وهو كالم كثير..
موقف �أبي ذر في �أمر الخالفة

منها :ما رواه الحافظ ابن مردويه في المناقب (على ما في مناقب عبد اهلل ال�شافعي
���ص 87:ـ مخطوط) ب�س��نده يرفعه �إلى داود بن �أبي عوف ق��ال حدثني معاوية بن �أبي
ثعلبة الليثي ،قال�« :أال �أحدثك بحديث لم تختلف؟ قلت :بلى.
قال :مر�ض �أبو ذر ،ف�أو�ص��ى �إلى علي .Qفقال بع�ض من يعوده :لو �أو�صيت �إلى
�أمير الم�ؤمنين عمر لكان �أجمل لو�ص��يتك من علي .فقال :واهلل لقد �أو�صيت �إلى �أمير
الم�ؤمنين حقاً ،و�إنه واهلل �أمير الم�ؤمنين ،و�إنه الربيع الذي ي�س��كن �إليه ،ولو فارقكم لقد
�أنكرتم النا�س ،و�أنكرتم الأر�ض .قال :قلت :يا�أبا ذر �إنا لنعلم �أن �أحبهم �إلى ر�س��ول اهلل
�أحبهم �إليك .قال� :أجل .قلنا :ف�أيهم �أحب �إليك؟ قال :هذا ال�شيخ المظلوم الم�ضطهد
حقه ،يعني :علي بن �أبي طالب»(((.
موقف حذيفة في �أمر الخالفة

ومنه��ا :م��ا عن �أبي �ش��ريح قال�« :أت��ى حذيفة بالمدائ��ن ونحن عنده �أن الح�س��ن
وعم��اراً قدما الكوفة ي�س��تنفران النا���س �إلى علي ،فق��ال حذيفة� :إن الح�س��ن وعماراً
قدم��ا ي�س��تنفرانكم ،فمن �أحب �أن يلقى �أمي��ر الم�ؤمنين حقاً حقاً فلي���أت علي بن �أبي
طالب»(((.
((( ملحقات �إحقاق الحق  679 : 8الباب المتمم للع�شرين :الثالث ما رواه �أبو ذر.
((( �أن�ساب الأ�شراف  366 : 2في ترجمة �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب .Q
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(ومنه��ا) :ما ذكره اليعقوبي قال« :ومال قوم مع علي بن ابي طالب ،Qوتحاملوا
في القول على عثمان فروى بع�ضهم قال :دخلت م�سجد ر�سول اهلل ،فر�أيت رج ًالجاثياً
عل��ى ركبتيه يتله��ف ك�أن الدنيا كانت له ف�س��لبها وهو يقول :واعجب��اً لقري�ش ودفعهم
هذا الأمر عن �أهل بيت نبيهم ،وفيهم �أول الم�ؤمنين ،وابن عم ر�س��ول اهلل� ،أعلم النا�س
و�أفقهه��م في دين اهلل ،و�أعظمهم عنا ًء في الإ�س�لام ،و�أب�ص��رهم بالطريق ،و�أهداهم �إلى
الطري��ق الم�س��تقيم .واهلل لق��د زووها عن اله��ادي المهتدي الطاهر النق��ي .وال �أرادوا
�إ�ص�لاحاً للأمة وال �ص��واباً في المذهب ولكنهم �آثروا الدنيا على الآخرة فبعداً و�سحقاً
للق��وم الظالمين فدنوت منه فقلت :من �أنت يرحم��ك اهلل ،ومن هذا الرجل؟ فقال �أنا
المقداد بن عمرو ،وهذا الرجل علي بن �أبي طالب .فقلت� :أال تقوم بهذا الأمر ف�أعينك
عليه؟ فقال يابن �أخي �إن هذا الأمر ال يجزي فيه الرجل والرجالن .ثم خرجت فلقيت
�أبا ذر فذكرت له ذلك ،فقال �صدق �أخي المقداد.(((» ...
ومنها :ما ذكره ابن �أبي الحديد عند الحديث عن ال�ش��ورى عن ال�شعبي في كتاب
ال�شورى ومقتل عثمان .قال« :وقد رواه �أي�ضاً �أبو بكر �أحمد بن عبد العزيز الجوهري في
زيادات كتاب ال�سقيفة».
قال ابن �أبي الحديد في جملة ما ذكره من حوادث ما بعد بيعة عثمان« :قال عوانة:
فحدثني يزيد بن جرير عن ال�ش��عبي عن �ش��قيق بن م�س��لمة �أن علي بن �أبي طالب لما
ان�صرف �إلى رحله قال لبني �أبيه :يا بني عبد المطلب �إن قومكم عادوكم بعد وفاة النبي
كعداوته��م النبي في حياته ،و�إن يطع قومكم ال ت�ؤمروا �أب��داً .وواهلل ال ينيب ه�ؤالء �إلى
الحق �إال بال�س��يف .قال :وعبداهلل بن عمر بن الخطاب داخل �إليهم ،قد �س��مع الكالم
كله ،فدخل وقال :يا �أبا الح�س��ن �أتريد �أن ت�ض��رب بع�ض��هم ببع�ض؟! فقال :ا�س��كت
ويح��ك .فواهلل ل��وال �أبوك وما ركب مني قديم��اً وحديثاً ما نازعني اب��ن عفان ،وال ابن
عوف .فقام عبد اهلل فخرج....
((( تاريخ اليقوبي151 :2 .

120

في رحاب العقيدة  /ج 2

قال ال�ش��عبي :وخرج المقداد من الغد ،فلقي عب��د الرحمن بن عوف ،ف�أخذ بيده،
كنت �أردت بما �صنعت وجه اهلل ،ف�أثابك اهلل ثواب الدنيا والآخرة ،و�إن كنت
وقال� :إن َ
�إنما �أردت الدنيا ف�أكثر اهلل مالك .فقال عبد الرحمن :ا�س��مع رحمك اهلل ،ا�سمع .قال:
ال �أ�س��مع واهلل .وجذب يده من يده ،وم�ض��ى حتى دخل على علي .Qفقال :قم،
فقات��ل حتى نقاتل معك .قال علي :فبمن �أقاتل رحمك اهلل؟! .و�أقبل عمار بن يا�س��ر
ينادي:
ق��د م��ات ع��رف و ب��دا نك��ر
ي��ا ناع��ي الإ�س�لام ق��م فانعه
�أم��ا واهلل ل��و �أن لي �أعواناً لقاتلتهم .واهلل لو قاتلهم واحد لأكونن له ثانياً .فقال علي:
ي��ا �أبا اليقظان ،واهلل ال �أجد عليهم �أعواناً ،وال �أحب �أن �أعر�ض��كم لما ال تطيقون .وبقي
 Qفي داره ،وعنده نفر من �أهل بيته ،ولي�س يدخل �إليه �أحد ،مخافة عثمان»(((.
وقال« :قال عوانة :قال �إ�س��ماعيل :قال ال�شعبي :فحدثني عبدالرحمن بن جندب
ع��ن �أبيه جندب بن عبداهلل الأزدي .قال :كنت جال�س��اً بالمدين��ة حيث بويع عثمان،
فجئت فجل�س��ت �إلى المقداد بن عمرو ،ف�س��معته يقول :واهلل ما ر�أيت مثل ما �أتى �إلى
�أهل هذا البيت.
وكان عبدالرحمن بن عوف جال�ساً ،فقال :وما �أنت وذاك يا مقداد؟!
قال المقداد� :إني واهلل �أحبهم لحب ر�سول اهلل .0و�إني لأعجب من قري�ش وتطاولهم
على النا�س بف�ضل ر�سول اهلل ،ثم انتزاعهم �سلطانه من �أهله.
قال عبد الرحمن� :أما واهلل لقد �أجهدت نف�سي لكم.
ق��ال المقداد� :أما واهلل لقد تركت رج ُال من الذي��ن ي�أمرون بالحق ،وبه يعدلون� .أما
واهلل لو �أن لي على قري�ش �أعواناً لقاتلتهم قتالي �إياهم ببدر و�أحد.
فقال عبد الرحمن :ثكلتك �أمك ،ال ي�س��معن هذا ال��كالم النا�س ،ف�إني �أخاف �أن
تكون �صاحب فتنة وفرقة.
قال المقداد� :إن من دعا �إلى الحق و�أهله ووالة الأمر ال يكون �ص��احب فتنة ،ولكن
((( �شرح نهج البالغة .55 ، 54 : 9
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من �أقحم النا�س في الباطل ،و�آثر الهوى على الحق ،فذلك �صاحب الفتنة والفرقة.
قال :فتربد وجه عبد الرحمن ...ثم قام عن عبد الرحمن فان�صرف.
قال جندب بن عبد اهلل فاتبعته .وقلت له :يا عبد اهلل �أنا من �أعوانك .فقال :رحمك
اهلل� ،إن هذا الأمر ال يغني فيه الرجالن ،وال الثالثة.
قال :فدخلت من فوري ذلك على علي ،Qفلما جل�ست �إليه قلت :يا �أبا الح�سن.
واهلل ما �أ�صاب قومك ب�صرف هذا الأمر عنك .فقال� :صبر جميل .واهلل الم�ستعان.
فقلت :واهلل �إنك ل�صبور!
قال :ف�إن لم �أ�صبر فماذا �أ�صنع؟
فقلت� :إني جل�س��ت �إلى المقداد بن عمرو �آنفاً وعبدالرحمن بن عوف ،فقاال :كذا
وكذا ،ثم قام المقداد فاتبعته فقلت له كذا ،فقال لي :كذا.
فقال علي :Qلقد �صدق المقداد ،فما �أ�صنع؟
فقلت :تق��وم في النا�س ،فتدعوهم �إلى نف�س��ك ،وتخبرهم �أن��ك �أولى بالنبي0
وت�س�ألهم الن�ص��ر على ه�ؤالء المظاهرين عليك ،ف�إن �أجابك ع�شرة من مائة �شددت بهم
عل��ى الباقين ،ف�إن دان��وا لك فذاك ،و�إال قاتلتهم ،وكنت �أول��ى بالعذر ،قتلت �أو بقيت،
وكنت �أعلى عند اهلل حجة.
فقال� :أترجو يا جندب �أن يبايعني من كل ع�شرة واحد؟
قلت� :أرجو ذلك .قال :لكني ال �أرجو ذلك .ال واهلل ،وال من المائة واحد .و�س�أخبرك
�إن النا�س �إنما ينظرون �إلى قري�ش ،فيقولون :هم قوم محمد وقبيله .و�أما قري�ش بينها فتقول:
�إن �آل محمد يرون لهم على النا�س بنبوته ف�ض ًال ،ويرون �أنهم �أولياء هذا الأمر دون قري�ش،
ودون غيرهم من النا�س .وهم �إن ولوه لم يخرج ال�س��لطان منهم �إلى �أحد �أبداً .ومتى كان
في غيرهم تداولته قري�ش بينها .ال واهلل ،ال يدفع النا�س �إلينا هذا الأمر طائعين �أبداً.
فقلت :جعلت فداك يا ابن عم ر�سول اهلل ،لقد �صدعت قلبي بهذا القول� .أفال �أرجع
�إلى الم�ص��ر ،ف�أوذن النا�س بمقالتك ،و�أدع��و النا�س �إليك؟ فقال :يا جندب ،لي�س هذا
زمان ذاك.
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قال :فان�ص��رفت �إلى العراق ،فكنت �أذكر ف�ض��ل علي على النا�س ،فال �أعدم رج ًال
يقول لي ما �أكره .و�أح�س��ن ما �أ�سمعه قول من يقول :دع عنك هذا ،وخذ فيما ينفعك،
ف�أقول� :إن هذا مما ينفعني وينفعك ،فيقوم عني ويدعني.
وزاد �أبو بكر �أحمد بن عبدالعزيز الجوهري :حتى رفع ذلك من قولي �إلى الوليد بن
عقبة �أيام ولينا ،فبعث �إلي فحب�سني ،حتى ُك ّلم ّفي ،فخلى �سبيلي.
وروى الجوهري :قال :نادى عمار بن يا�س��ر ذلك اليوم :يا مع�ش��ر الم�سلمين �إنا قد
كنا وما كنا ن�ستطيع الكالم ،قلة وذلة ،ف�أعزنا اهلل بدينه ،و�أكرمنا بر�سوله ،فالحمد هلل رب
العالمين .يا مع�ش��ر قري�ش �إلى متى ت�ص��رفون هذا الأمر عن �أهل بيت نبيكم ،تحولونه
ههنا مرة ،وههنا مرة؟! ما �أنا �آمن �أن ينزعه اهلل منكم ،وي�ض��عه في غيركم ،كما نزعتموه
من �أهله ،وو�ضعتموه في غير �أهله.
فقال له ها�ش��م بن الوليد بن المغيرة :يا ابن �س��مية :لقد عدوت طورك ،وما عرفت
قدرك .ما �أنت وما ر�أت قري�ش لأنف�س��ها؟! �إنك ل�س��ت في �ش��يء من �أمره��ا و�إمارتها.
فتنح عنها ،وتكلمت قري�ش ب�أجمعها ،ف�ص��احوا بعم��ار ،وانتهروه .فقال :الحمد هلل رب
العالمين .ما زال �أعوان الحق �أذالء .ثم قام فان�صرف»(((.
و�إنما �أثبتناه بطوله لأنه يو�ض��ح الخطوط العامة للحوادث التي ح�ص��لت في ال�صدر
الأول .ويمكن للباحث �أن يجد نظيره و�شواهده في كثير من كتب الحديث والتاريخ.
وي�أتي ما ينا�سب ذلك في جواب ال�س�ؤال الرابع عند الكالم في موقف ال�صحابة من
الن�ص.
ت�صريحات لبع�ض �أعالم الجمهور تنا�سب ما �سبق

بل �ص��در من بع�ض �أعالم الجمهور ممن هو على خالف �أهل البيت (�ص��لوات اهلل
عليهم) ما ينا�س��ب ذلك من االعت��راف بحق �أهل البيت� ،Rأو بتبرمهم  Rمن
�أخذ الحق منهم� ،أو نحو ذلك..
((( �شرح نهج البالغة  56 : 9ـ .58
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 1ـ فق��د روى ابن �أبي الحديد عن كتاب ال�س��قيفة للجوهري والموفقيات للزبير بن
بكار حديثاً عن ابن عبا�س« :قال� :إني لأما�ش��ي عمر في �سكة من �سكك المدينة ،يده
في يدي ،فقال :يا ابن عبا�س :ما �أظن �صاحبك �إال مظلوماً.
فقلت في نف�س��ي :واهلل ال ي�س��بقني بها .فقلت :يا �أمير الم�ؤمنين فاردد �إليه ظالمته.
فانتزع يده من يدي ،ثم م ّر يهمهم �ساعة ،ثم وقف ،فلحقته.
فق��ال لي :يا ابن عبا�س :ما �أظن القوم منعهم من �ص��احبك �إال �أنهم ا�ست�ص��غروه.
فقلت في نف�سي :هذه �ش ّر من الأولى .فقلت :واهلل ما ا�ست�صغره اهلل حين �أمره �أن ي�أخذ
�سورة براءة من �أبي بكر»(((.
فانظر لعمر لم يقل البن عبا�س� :إنه قد ر�ض��ي بالآخرة بما ح�ص��ل و�أقره ،فال ظالمة
الآن حتى ترجع.
 2ـ وروى ابن عبا�س �أي�ضاً في حديث له مع عمر عندما خرج �إلى ال�شام قال« :فقال
لي :يا ابن عبا�س �أ�شكو �إليك ابن عمك� ،س�ألته �أن يخرج معي ،فلم يفعل ،ولم �أزل �أراه
واجداً .فيم تظن موجدته؟
قلت :يا �أمير الم�ؤمنين� :إنك لتعلم.
ق��ال� :أظنه ال يزال كئيباً لفوت (على) الخالفة .قلت :هو ذاك� ،إنه يزعم �أن ر�س��ول
اهلل �أراد الأمر له.
فقال :يا ابن عبا�س ،و�أراد ر�س��ول اهلل 0الأمر له ،فكان ماذا �إذا لم يرد اهلل تعالى
ذلك؟!.(((»...
وف��ي رواي��ة �أخرى �أنه ق��ال�« :إن ر�س��ول اهلل� 0أراد �أن يذكره للأمر في مر�ض��ه،
ف�ص��ددته عنه خوفاً من الفتنة ،وانت�ش��ار �أمر الإ�س�لام ،فعلم ر�س��ول اهلل ما في نف�س��ي،
و�أم�سك .و�أبى اهلل �إال �إم�ضاء ما حتم»(((.
((( �شرح نهج البالغة  46 : 12 / 45 : 6باختالف ي�سير.
((( �شرح نهج البالغة .78 : 12
((( �شرح نهج البالغة .79 : 12
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 3ـ وي�أتي في �أواخر جواب ال�س���ؤال ال�س��اد�س حديث له ثالث مع ابن عبا�س ي�ؤكد
فيه حق �أمير الم�ؤمنين(�صلوات اهلل عليه) في الخالفة ،ويبرر تركهم له بنظير ما �سبق.
 4ـ وفي حديث له رابع معه �أي�ضاً« :قال :ف�شبك �أ�صابعه في �أ�صابعي ،وم�ضى حتى
�إذا خلفنا البقيع .قال :يا ابن عبا�س� ،أما واهلل �إن كان �ص��احبك هذا �أولى النا�س بالأمر
بعد وفاة ر�سول اهلل� ،إال �أنا خفناه على اثنتين .قال ابن عبا�س :فجاء بمنطق لم �أجد بداً
معه من م�س���ألته عنه ،فقلت :يا �أمير الم�ؤمنين ما هما؟ قال :خ�ش��يناه على حداثة �سنه،
وحبه بني عبدالمطلب»(((.
5ـ وقد تقدم له مع ابن عبا�س حديث خام�س يجري هذا المجرى.
 6ـ وفي حديث �س��اد�س له ،يقول عنه ابن عبا�س« :كنت �أ�سير مع عمر بن الخطاب
في ليلة وعمر على بغل و�أنا على فر�س ،فقر�أ �آية فيها ذكر علي بن �أبي طالب ،فقال� :أما
واهلل يا بني عبد المطلب لقد كان علي فيكم �أولى بهذا الأمر مني ومن �أبي بكر»(((.
 7ـ وف��ي حديث له �س��ابع معه يقول في جملت��ه« :لعلكم تقول��ون� :إن �أبا بكر �أراد
الإمرة عليكم وه�ضمكم كال ،لكنه ح�ضره �أمر لم يكن عنده �أحزم مما فعل .ولوال ر�أي
�أب��ي بكر في بعد موته لأعاد �أمركم �إليكم .ولو فعلها ما هن�أكم مع قومكم� .إنهم لينظرون
�إليكم نظر الثور �إلى جازره»(((.
 8ـ وقال المغيرة بن �ش��عبة�« :إني لعند عمر بن الخطاب لي�س عنده �أحد غيري� ،إذ
�أتاه �آت فقال :هل لك يا �أمير الم�ؤمنين في نفر من �أ�ص��حاب ر�س��ول اهلل 0يزعمون
�أن ال��ذي فعل �أبو بكر في نف�س��ه وفي��ك لم يكن له ،و�أنه كان بغير م�ش��ورة وال م�ؤامرة.
وقال��وا :تعالوا نتعاه��د �أن ال نعود �إلى مثلها .قال عمر :و�أين ه��م؟ قال :في دار طلحة.
فخرج نحوهم وخرجت معه ،وما �أعلمه يب�ص��رني من �ش��دة الغ�ض��ب .فلما ر�أوه كرهوه،
وظنوا الذي جاء له.
فوقف عليهم ،وقال� :أنت��م القائلون ما قلتم؟ .واهلل لن تتحابوا حتى يتحاب الأربعة:
((( �شرح نهج البالغة .57 :2
((( محا�ضرات الأدباء .478 :2
((( �شرح نهج البالغة 190 :189
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الإن�سان وال�شيطان ،يغويه وهو يلعنه ،النار والماء ،يطفئها وهي تحرقه .ولم ي�أن لكم بعد،
وقد �آن ميعادكم ميعاد الم�سيح متى هو خارج.
قال :فتفرقوا ،ف�سلك كل واحد منهم طريقاً ،قال المغيرة :ثم قال لي� :أدرك ابن �أبي
طالب ،فاحب�س��ه علي .قلت :ال يفعل �أمير الم�ؤمنين ،وهو مغد .قال� :أدركه ،و�إال قلت
لك :يا ابن الدباغة.
قال :ف�أدركته فقلت له :قف مكانك لإمامك ،واحلم ،ف�إنه �سلطان ،و�سيندم وتندم.
قال :ف�أقبل عمر ،فقال :واهلل ما خرج هذا الأمر �إال من تحت يدك.
ق��ال علي :اتق �أن ال تكون الذي نطيعك فنفتنك .قال :وتحب �أن تكون هو؟ قال:
ال .ولكننا نذكرك الذي ن�سيت.
فالتفت � ّإلي عمر ،فقال :ان�ص��رف ،فقد �سمعت منا عند الغ�ضب ما كفاك .فتنحيت
قريب��اً .وما وقفت �إال خ�ش��ية �أن يك��ون بينهما �ش��يء ،ف�أكون قريباً .فتكلم��ا كالماً غير
غ�ضبانين ،وال را�ضيين .ثم ر�أيتهما ي�ضحكان ،وتفرقا.
وجاءني عمر ،فم�شيت معه ،وقلت :يغفر اهلل لك� ،أغ�ضبت؟ قال :ف�أ�شار �إلى علي ،وقال:
�أما واهلل لوال دعابة فيه ما �شككت في واليته ،و�إن نزلت على رغم �أنف قري�ش»(((.
كالم لعثمان بن عفان

9ـ وف��ي حديث طوي��ل لعثمان مع ابن عبا�س ذكره ابن �أب��ي الحديد عن الزبير بن
بكار ب�س��نده .وفيه�« :إني �أن�شدك يابن عبا�س الإ�سالم والرحم ،فقد واهلل غلبت وابتليت
بك��م ،واهلل لوددت �أن هذا الأمر كان �ص��ار �إليكم دون��ي ،فحملتموه عني ،وكنت �أحد
�أعوانك��م عليه� ،إذاً واهلل لوجدتموني لكم خيراً مما وجدتكم لي .ولقد علمت �أن الأمر
لك��م ،ولكن قومكم دفعوكم عن��ه ،واختزلوه دونكم ،فواهلل م��ا �أدري ادفعوه عنكم� ،أم
دفعوكم عنه.
قال ابن عبا�س :مه ًال يا �أمير الم�ؤمنين ...ف�أما �ص��رف قومنا عنا الأمر فعن ح�سد قد
واهلل عرفته ،وبغي قد واهلل علمته .فاهلل بيننا وبين قومنا.(((»...
((( العقد الفريد  261 : 4ـ  262فر�ش كتاب الع�سجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم و�أخبارهم� :أمر ال�شورى في خالفة عثمان.
((( �شرح نهج البالغة .9 : 9
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كتاب معاوية لمحمد بن �أبي بكر

 10ـ كم��ا روى ن�ص��ر بن مزاحم لمحمد بن �أبي بكر كتاب��اً لمعاوية ينكر فيه خالفه
على �أمير الم�ؤمنين ومنازعته له.
وذك��ر جواب معاوية لمحمد بكتاب يت�ض��من االعتراف بتع��دي الأولين على �أمير
الم�ؤمنين ،Qيقول فيه« :من معاوية بن �أبي �س��فيان �إلى الزاري على �أبيه محمد بن
�أبي بكر� ...أما بعد فقد �أتاني كتابك تذكر فيه ما اهلل �أهله في قدرته و�سلطانه ،وما �أ�صفى
به نبيه ،مع كالم �ألفته وو�ض��عته ،لر�أيك فيه ت�ض��عيف ،ولأبيك فيه تعنيف .ذكرت حق
ابن �أبي طالب ،وقديم �س��وابقه وقرابته من نبي اهلل(�ص��لى اهلل علي��ه) ...وقد كنا و�أبوك
معنا في حياة من نبينا(�ص��لى اهلل عليه) نرى حق ابن �أبي طالب الزماً لنا ،وف�ضله مبرزاً
علين��ا .فلما اختار اهلل لنبيه 0ما عنده ،و�أتم له ما وعده ،و�أظهر دعوته ،و�أفلج حجته،
قب�ض��ه �إليه .فكان �أبوك وفاروقه �أول من ابتزه وخالفه .على ذلك اتفقا وات�سقا ،ثم دعواه
فهما به الهموم ،و�أرادا به العظيم .فبايع و�سلم
�إلى �أنف�س��هم ،ف�أبط�أ عنهما ،وتلك�أ عليهماّ ،
لهما ،ال ي�ش��ركانه في �أمرهما ،وال يطلعانه على �سرهما ثم قام بعدهما ثالثهما عثمان بن
عفان ،يهتدي بهديهما ،وي�سير ب�سيرتهما� .أبوك مهد مهاده ،وبنى ملكه و�شاده .ف�إن يكن
ما نحن فيه �صواباً ف�أبوك �أوله ،و�إن يك جوراً ف�أبوك �أ�س�سه ،ونحن �شركا�ؤه ،وبهديه �أخذنا،
وبفعله اقتدينا .ولوال ما �سبقنا �إليه �أبوك ما خالفنا ابن �أبي طالب ،و�أ�سلمنا له .ولكنا ر�أينا
�أباك فعل ذلك فاحتذينا بمثاله ،واقتدينا بفعاله ،فعب �أباك ما بدا لك� ،أو دع.(((»...
وقال الطبري« :وذكر ه�شام عن �أبي مخنف قال :وحدثني يزيد بن ظبيان الهمداني
�أن محمد بن �أبي بكر كتب �إلى معاوية بن �أبي �س��فيان لما ولي .فذكر مكاتبات جرت
بينهما ،كرهت ذكرها ،لما فيه مما ال يحتمل �س��ماعها العامة»((( .وذكر ابن الأثير قريباً
من ذلك(((.
((( وقعة �ص ��فين  118 :ـ  /121وتوجد في م�ص ��ادر �أخرى مثل� :ش ��رح نهج البالغة  ،188 : 3و�أن�ساب الأ�شراف  165 : 3ـ  167في �أمر م�صر في
خالفة علي ومقتل محمد بن �أبي بكر ومحمد بن �أبي حذيفة /Nومروج الذهب  20 : 3ـ  22في ذكر خالفة معاوية بن �أبي �سفيان ذكر
لمع من �أخباره و�سيره ونوادر من بع�ض �أفعاله بين معاوية ومحمد بن �أبي بكر.
((( تاريخ الطبري  68 : 3في والية محمد بن �أبي بكر م�صر.
((( الكامل في التاريخ  157 : 3في ذكر والية قي�س بن �سعد بم�صر.
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وهم��ا كما ترى لم يكذب��ا المكاتبات المذكورة ،و�إنما تركاه��ا لعدم احتمال العامة
�سماعها .وك�أن المهم �إر�ضاء العامة ،ال ت�سجيل الوقائع وبيان الحقائق!!
كلمات �أخر لمعاوية

 11ـ وروى ن�صر �أي�ضاً كتاباً لمعاوية �إلى �أمير الم�ؤمنين Qيقول فيه�« :أما بعد ف�إن
اهلل ا�صطفى محمداً بعلمه ،وجعله الأمين على وحيه ،والر�سول �إلى خلقه ،واجتبى له من
الم�س��لمين �أعواناً �أيده اهلل بهم ،فكانوا في منالهم (منازلهم.ظ) عنده على قدر ف�ضائلهم
في الإ�سالم .فكان �أف�ضلهم في �إ�سالمه ،و�أن�صحهم هلل ولر�سوله ،الخليفة من بعده ،وخليفة
خليفته ،والثالث الخليفة المظلوم عثمان .فكلهم ح�سدت ،وعلى كلهم بغيت .عرفنا ذلك
في نظرك ال�شزر ،وفي قولك الهجر ،وفي تنف�سك ال�صعداء ،وفي �إبطائك عن الخلفاء ،تقاد
�إلى كل منهم كما يقاد الفحل المخ�شو�ش حتى تبايع و�أنت كاره.(((»...
وقد تقدم في �ضمن ت�صريحات �أمير الم�ؤمنين Qفي �أمر الخالفة كتاب من معاوية
له Qيندد بتبرمه Qمن بيعة �أبي بكر ،ومحاولة نق�ضها ،وينكر ذلك عليه.
 12ـ وروي �أن الإمام الح�س��ن (�ص��لوات اهلل عليه) كان عن��د معاوية وجرى بينهما
كالم فيه �شيء من المنافرة ،ثم و�صل معاوية الإمام الح�سن Qبثالثمائة �ألف ،فلما
خرج قال يزيد لمعاوية« :تاهلل ما ر�أيت رج ًال ا�س��تقبلك بما ا�س��تقبلك به ،ثم �أمرت له
بثالثمائة �ألف! قال :يا بني �إن الحق حقهم ،فمن �أتاك منهم فاحث له»(((.
كالم لعمرو بن العا�ص

 13ـ وفي كالم لعمرو بن العا�ص في مجل�س معاوية بن �أبي �سفيان مع الإمام الح�سن
 Qع��ن �أمير الم�ؤمنين Qقال فيه�« :إنه �ش��تم �أبا بك��ر وكره خالفته ،وامتنع من
بيعته ،ثم بايعه مكرهاً.(((»...

((( وقعة �صفين  86 :ـ  ،87واللفظ له� /شرح نهج البالغة � /74 : 15أن�ساب الأ�شراف 66 : 3ـ� 67أمر �صفين /المناقب للخوارزمي  /251 :العقد
الفريد  307 : 4ـ  308فر�ش كتاب الع�س ��جدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم و�أخبارهم� :أخبار علي ومعاوية� /ص ��بح الأع�ش ��ى 273 : 1ـ274
المقالة الأولى :الباب الأول :الف�صل الثاني :الطرف الأول :النوع التا�سع مما يحتاج �إليه الكاتب من حفظ جانب جيد من مكاتبات ال�صدر
الأول ومحاوراتهم ومراجعاتهم وما ادعاه كل منهم لنف�س ��ه �أو لقومه :...المق�ص ��د الثاني في ذكر �ش ��يء من مكاتبات ال�ص ��در الأول يكون
مدخ ًال �إلى معرفة....
((( �شرح نهج البالغة .12 : 16
((( �شرح نهج البالغة .287 : 6
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كالم لعبد اهلل بن الزبير

 14ـ وفي كالم لعبد اهلل بن الزبير بمح�ضر ابن عبا�س معر�ضاً به:
«�إن �أنا�س��اً يزعمون �أن بيعة �أبي بكر كانت غلطاً وفلتة ومغالبة� .أال �إن �ش���أن �أبي بكر
�أعظم من �أن يقال فيه هذا .ويزعمون �أنه لوال ما وقع لكان الأمر لهم وفيهم ...فقال ابن
عبا���س :على ر�س��لك �أيها القائل في �أبي بكر وعمر والخالف��ة� .أما واهلل ما ناال ،وال نال
�أحد منهما �ش��يئاً� ،إال و�ص��احبنا خير ممن ناال .وما �أنكرنا تق��دم من تقدم لعيب عبناه
عليه ،ولو تقدم �صاحبنا لكان �أه ًال وفوق الأهل»(((.
و�أحادي��ث الجمه��ور في ذلك كثيرة يجدها الباحث متفرق��ة في مطاوي الأحاديث
والأحداث ،وكلها تحوم حول عدم ر�ض��ا �أمير الم�ؤمنين(�ص��لوات اهلل عليه) وبقية �أهل
البيت بما ح�صل في �أمر الخالفة.
حديث لعلي بن الفارقي

وبالمنا�سبة يقول ابن �أبي الحديد« :و�س�ألت علي بن الفارقي مدر�س المدر�سة الغربية
ببغداد ،فقلت له� :أكانت فاطمة �صادقة؟
قال :نعم .قلت :فلم لم يدفع �إليها �أبو بكر فدك ،وهي عنده �صادقة؟
فتب�س��م ،ثم قال كالماً لطيفاً م�ستح�س��ناً مع نامو�س��ه وحرمته وقل��ة دعابته ،قال :لو
�أعطاه��ا اليوم فدك بمجرد دعواها لجاءت �إليه غداً ،وادعت لزوجها الخالفة ،وزحزحته
ع��ن مقامه .ولم يكن يمكنه االعت��ذار والموافقة [المواقفة.ظ] ب�ش��يء ،لأنه يكون قد
�أ�س��جل على نف�سه �أنها �صادقة فيما تدعى كائناً ما كان ،من غير حاجة �إلى بينة و�شهود.
وهذا كالم �صحيح ،و�إن كان �أخرجه مخرج الدعابة والهزل»(((.
وهو كما ترى ظاهر في مفروغية المتحدث عن �أن �أهل البيت Rلم يعر�ضوا عن
حقهم في الخالفة ،و�أنهم لو ا�ستطاعوا ا�سترجاعه ال�سترجعوه.
((( �شرح نهج البالغة .132 : 20
((( �شرح نهج البالغة .284 : 16
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الأحداث المنا�سبة لعدم �إقرار الأئمة Rما ح�صل في �أمر الخالفة

الأمر الثاني :مما ي�ؤكد عدم �إقرار الأئمة (�ص��لوات اهلل عليهم) ا�س��تيالء الأولين على
الخالفة ما ذكره الم�ؤرخون و�أهل الحديث من مواقف �أهل البيت Rوخا�صتهم ،ومواقف
خ�ص��ومهم ،المنا�سبة ال�س��تنكارهم Rما ح�صل ،وانكما�ش��هم منه ،ثم ا�ست�سالمهم،
و�س��كوتهم عنه ،نتيجة ال�ضغوط التي تعر�ض��وا لها� ،أو للمحاذير المهمة التي منعتهم من
التم�سك بالمواقف ال�صلبة �ضد الحاكمين ،وا�ضطرتهم لمجاراتهم وال�سير معهم..
�أحداث ال�سقيفة

 1ـ فق��د بات من الم�ش��هورات الوا�ض��حات اعتزال �أمي��ر الم�ؤمنين Qمع �أهل
بيته و�أ�صحابه في داره ،وامتناعهم من بيعة �أبي بكر بعد �أن دعوا �إليها ،ومحاولة الطرف
الآخر ال�ضغط عليهم ،و�إخراجهم بالعنف والقوة للبيعة ،في تفا�صيل ي�ضيق المقام عن
ا�ستيعابها(((.
قال ابن �أبي الحديد« :قال الم�سعودي :وكان عروة بن الزبير يعذر �أخاه عبداهلل في
ح�ص��ر بني ها�ش��م في ال�ش��عب ،وجمعه الحطب ليحرقهم ،ويقول� :إنما �أراد بذلك �أال
تنت�ش��ر الكلمة وال يختلف الم�س��لمون ،و�أن يدخلوا في الطاعة ،فتكون الكلمة واحدة.
كما فعل عمر بن الخطاب ببني ها�شم لما ت�أخروا عن بيعة �أبي بكر ،ف�إنه �أح�ضر الحطب،
ليحرق عليهم الدار»(((.
((( تاريخ اليعقوبي  126 : 2في خبر �سقيفة بني �ساعدة وبيعة �أبي بكر /الإمامة وال�سيا�سة  15 : 1في تخلف �سعد بن عبادة Lعن البيعة،
 16 :في �إباية علي (كرم اهلل وجهه) بيعة �أبي بكر � /Lشرح نهج البالغة .45 : 6
((( �ش ��رح نه ��ج البالغ ��ة  /147 : 20والموجود في مروج الذهب ،طبعة بوالق ،في م�ص ��ر عام  1283هـ  ،79 : 2والطبع ��ة الأولى من المطبعة
الأزهرية الم�صرية عام  1303هـ الذي بهام�شه تاريخ رو�ضة المناظر في �أخبار الأوائل والأواخر للعالمة ابن �شحنة  ،72 :2والطبعة التي
بهام�ش الكامل 160 : 6ـ« :161وحدث النوفلي في كتابه في الأخبار ،عن ابن عائ�ش ��ة ،عن �أبيه ،عن حماد بن �س ��لمة ،قال :كان عروة بن
الزبير يعذر �أخاه �إذا جرى ذكر بني ها�ش ��م ،وح�ص ��ره �إياهم في ال�ش ��عب ،وجمعه الحطب لتحريقهم ،ويقول� :إنما �أراد بذلك �إرهابهم،
ليدخلوا في طاعته ،كما �أرهب بنو ها�ش ��م ،وجمع لهم الحطب ،لإحراقهم� ،إذ هم �أبوا البيعة فيما �س ��لف ،وهذا خبر ال يحتمل ذكره هنا
وق ��د�أتين ��اعل ��ىذك ��رهف ��يكتابن ��اف ��يمناق ��ب�أه ��لالبي ��تو�أخباره ��مالمترج ��مبكت ��ابحدائ ��قالأذه ��ان».
بينما الموجود في الطبعة الثانية من مطبعة دار ال�سعادة بم�صر عام  1367هـ 1948 /م تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،86 : 3 ،
والطبعة الأولى من مطبعة دار الفكر ببيروت عام 1421هـ 2000 /م تحقيق وتعليق �سعيد محمد اللحام« : 87 : 3 ،وحدث النوفلي في كتابه
في الأخبار ،عن ابن عائ�شة ،عن �أبيه ،عن حماد بن �سلمة ،قال :كان عروة بن الزبير يعذر �أخاه �إذا جرى ذكر بني ها�شم ،وح�صره �إياهم
في ال�شعب ،وجمعه لهم الحطب لتحريقهم ،ويقول� :إنما �أراد بذلك �إرهابهم ،ليدخلوا في طاعته� .إذ هم �أبوا البيعة فيما �سلف .وهذا خبر
اليحتمل ذكره هنا وقد �أتينا على ذكره في كتابنا في مناقب �أهل البيت و�أخبارهم المترجم بكتاب حدائق الأذهان».
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وق��د تقدم في كتاب معاوية �إلى �أمير الم�ؤمنين Qوجواب �أمير الم�ؤمنين
له التعر�ض �إلى �أنه Qكان يقاد لبيعة �أبي بكر كما يقاد الجمل المخ�شو�ش .
وقال Qوهو يخاطب النبيPفي قبره« :يا ابن �أم �إن القوم ا�ست�ضعفوني وكادوا
يقتلوني»(((.
وق��د قال �أبو بك��ر عند موته« :وليتني لم �أفت�ش بيت فاطمة بنت ر�س��ول اهلل و�أدخله
الرجال ،ولو كان �أغلق على حرب»(((.

Q
(((

�أحداث ما بعد ال�سقيفة

 2ـ واجتمع جماعة �إلى �أمير الم�ؤمنين ي�س���ألونه القتال من �أجل حقه ،فطلب �إليهم
�أن يغدوا على ذلك محلقين ،فلم يغد عليه �إال ثالثة نفر(((� ،أو �أربعة(((.
 3ـ وذكر ابن �أبي الحديد عن الجوهري في كتاب ال�سقيفة �أن �أمير الم�ؤمنينQ
حمل ال�ص��ديقة فاطمة الزهراءOعلى حمار ،وطاف بها بيوت الأن�ص��ار ي�س�ألهم هو
وفاطمة (�ص��لوات اهلل عليهما) الن�صرة له من �أجل ا�سترجاع حقه ،فاعتذروا ب�أن بيعتهم
�سبقت لأبي بكر ،فلم يقبال عذرهم(((.
رد فعل ال�صديقة فاطمة الزهراء Oمن �أحداث ال�سقيفة

 4ـ ومن المعلوم �أن ال�ص��ديقة فاطمة الزهراء Oقد غ�ض��بت على ال�شيخين من
�أجل ما ح�صل ،وما تبعه من �أخذ فدك وغيرها.
((( نهج البالغة  /30 : 3وقول معاوية( :تقاد كما يقاد الجمل المخ�شو�ش حتى تبايع) ورد في المناقب للخوارزمي  ،251 :وكذلك ورد باختالف
ي�س ��ير في كل من �ش ��رح نهج البالغة  ،74 : 15والعقد الفريد  308 : 4في فر�ش كتاب الع�س ��جدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم و�أخبارهم:
�أخبار علي ومعاوية ،و�أن�س ��اب الأ�ش ��راف  66 : 3ـ  67في �أمر �ص ��فين ،ووقعة �ص ��فين  ،87 :وجواهر المطالب في مناقب الإمام عليQ
البن الدم�شقي  ،357 : 1و�صبح الأع�شى  228 : 1المق�صد الثاني.
((( الإمامة وال�سيا�سة  17 : 1كيف كانت بيعة علي بن �أبي طالب(كرم اهلل وجهه)� /شرح نهج البالغة .111 : 11
((( تاريخ اليعقوبي  137 : 2في �أيام �أبي بكر ،واللفظ له /مجمع الزوائد  203 : 5كتاب الخالفة :باب كراهة الوالية ولمن ت�ستحب /الأحاديث
المختارة  89 : 1فيما رواه عبد الرحمن بن عوف Lعن �أبي بكر /Lالمعجم الكبير  62 : 1فيما �أ�س ��ند �أبو بكر ال�ص ��ديقL
عن ر�س ��ول اهلل /0ميزان االعتدال  135 : 5في ترجمة علوان بن داود البجلي /تاريخ دم�ش ��ق  418 : 30في ترجمة عبداهلل ويقال عتيق
ابن عثمان� /..أبو بكر /ل�س���ان الميزان  189 : 4في ترجمة علوان بن داود البجلي /ال�ض ��عفاء للعقيلي  420 : 3في ترجمة علوان بن داود
البجلي /تاريخ الطبري  353 : 2في �أحداث �سنة13:هـ في ترجمة �أبي بكر :بعد ذكر �أ�سماء ق�ضاته وكتابه وعماله على ال�صدقات.
((( تاريخ اليعقوبي  126 : 2في خبر �سقيفة بني �ساعدة وبيعة �أبي بكر.
((( �شرح نهج البالغة .14 : 11
((( �شرح نهج البالغة  /13 : 6الإمامة وال�سيا�سة  16 : 1في �إباية علي(كرم اهلل وجهه) بيعة �أبي بكر.L
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وقد �أرادا الدخول عليها وا�ستر�ضاءها ،ف�أبت ،حتى طلبا من �أمير الم�ؤمنين� Qأن
يدخلهما عليها ،فلما �أدخلهما عليها �أعر�ض��ت عنهما ،فلم��ا �ألحا ،فقالت�« :أر�أيتكما �إن
حدثتكما حديثاً عن ر�سول اهلل 0تعرفانه وتفعالن به؟
قاال :نعم.
فقالت :ن�ش��دتكما اهلل� ،ألم ت�س��معا ر�س��ول اهلل يقول :ر�ض��ا فاطمة ر�ضاي ،و�سخط
فاطمة من �سخطي ،فمن �أحب فاطمة ابنتي فقد �أحبني ومن �أر�ضى فاطمة فقد �أر�ضاني،
ومن �أ�سخط فاطمة فقد �أ�سخطني؟
قاال :نعم �سمعناه من ر�سول اهلل.0
قالت :ف�إني �أ�ش��هد اهلل ومالئكته �أنكما ا�س��خطتماني وما �أر�ض��يتماني .ولئن لقيت
النبي لأ�شكونكما �إليه.
فقال �أبو بكر� :أنا عائذ باهلل تعالى من �س��خطه و�سخطك يا فاطمة .ثم انتحب �أبو بكر
يبكي حتى كادت نف�س��ه �أن تزهق ،وهي تقول :واهلل لأدعون اهلل عليك في كل �ص�لاة
�أ�صليها.(((»...
 5ـ و�أو�ص��ت �أمير الم�ؤمنين� Qأن يدفنها لي ًال ،لئال يح�ض��ر ال�ص�لاة عليها من
�أغ�ض��بها .وتم لها ذلك ،فدفنت لي ًال ،ولم يح�ضر دفنها �إال نفر معدودون .وخفي قبرها،
ول��م يظه��ر حتى يومنا ه��ذا((( ،كل ذلك لتثبيت غ�ض��بها عليهما ،وعلى من �س��ار في
فلكهما� ،أو غ�ض النظر عن ذلك ولم يغير.

((( الإمام���ة وال�سيا�س���ة  17 : 1كي ��ف كان ��ت بيع ��ة عل ��ي بن �أب ��ي طالب (ك ��رم اهلل وجهه) ،واللفظ ل ��ه� /أع�ل�ام الن�س ��اء  124 : 4فاطمة بنت
محمد.0
((( غ�ض ��ب الزهراء عليهما ،وو�ص ��يتها ب�أن تدفن لي ًال ،وعدم �صالتهم عليها ،تجده في كل من �صحيح البخاري  ،1549 : 4كتاب المغازي :باب
غزوة خيبر ،و � 6ص 2474كتاب الفرائ�ض :باب قول النبي :0ال نورث ما تركنا �صدقة /و�صحيح م�سلم  1380 : 3كتاب الجهاد وال�سير:
باب قول النبي :0ال نورث ما تركنا فهو �صدقة /و�صحيح ابن حبان  153 : 11باب الغنائم :ذكر ال�سبب الذي من �أجله كان 0خم�س
خم�س ��ه وخم�س الغنائم جميع ًا /وم�س ��ند �أبي عوانة ج� 4ص 251مبد�أ كتاب الجهاد :باب الأخبار الدالة على الإباحة �أن يعمل في �أموال من
لم يوجف عليه خي ًال وال ركاب من الم�ش ��ركين مثل ما عمل النبي 0ف�إنها ال تورث /والم�ص ��نف لعبدالرزاق  472 : 5في خ�ص ��ومة علي
والعبا�س /والطبقات الكبرى  315 : 2في ذكر ميراث ر�س ��ول اهلل 0وما ترك /والإمامة وال�سيا�س ��ة  17 : 1كيف كانت بيعة علي بن �أبي
طالب(كرم اهلل وجهه) /وطرح التثريب  150 : 1في ترجمة فاطمة /والإ�صابة  59 : 8في ترجمة فاطمة ،وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
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امتناع �أمير الم�ؤمنين Qعن بيعة �أبي بكر

 6ـ وامتن��ع �أمي��ر الم�ؤمنين Qعن بيعة �أبي بكر مدة طالت �أو ق�ص��رت((( .ثم لم
يدخل في �أمرهم وي�س��ايرهم �إال خوفاً على الإ�سالم ،كما قال Qفي كتابه �إلى �أهل
م�ص��ر« :ف�أم�س��كت يدي حتى ر�أيت راجعة النا�س قد رجعت عن الإ�سالم يدعون �إلى
محق دين محمد .1فخ�ش��يت �إن لم �أن�صر الإ�س�لام و�أهله �أن �أرى فيه ثلماً �أو هدماً
علي �أعظم من فوت واليتكم التي �إنما ه��ي متاع �أيام قالئل ،يزول
تك��ون الم�ص��يبة به ّ
منها ما كان ،كما يزول ال�س��راب� ،أو كما يتق�شع ال�سحاب .فنه�ضت في تلك الأحداث
حتى زاح الباطل وزهق ،و�أطم�أن الدين وتنهنه»(((.
موقف �أمير الم�ؤمنين Qومن معه من �أحداث ال�شورى

 7ـ وقد �شكى Qفي ال�شورى مما ح�صل في تفا�صيل كثيرة تقدم بع�ضها .ومن
المعلوم �أن �أمر ال�شورى كان مبنياً على الإرغام ،وعلى �أن من ي�أبى ما تنتهي �إليه يقتل،
بو�صية عمر لأبي طلحة الأن�صاري.
وذكر الطبري �أنه لما بايع عبدالرحمن بن عوف عثمان قال �أمير الم�ؤمنين Qله:
«حبوته حبو دهر .لي�س هذا �أول يوم تظاهرتم فيه علينا ،ف�ص��بر جميل ،واهلل الم�س��تعان
على ما ت�ص��فون .واهلل ما وليت عثمان �إال ليرد الأمر �إليك .واهلل كل يوم هو في �ش���أن.
فقال عبدالرحمن :يا علي ال تجعل على نف�سك �سبي ًال»(((.
وقد ق��ال Qلعبدالرحمن بعد �أن اختلف مع عثمان ،وخاب مما كان ي�أمل منه:
«يا ابن عوف ،كيف ر�أيت �ص��نيعك مع عثم��ان؟ رب واثق خجل .ومن لم يتوخ بعمله
((( �صحيح البخاري ج 1549 : :4كتاب المغازي :باب غزوة خيبر� /صحيح م�سلم  1380 : 3كتاب الجهاد وال�سير :باب قول النبي :0ال نورث
ما تركنا فهو �صدقة� /صحيح ابن حبان  153 : 11باب الغنائم :ذكر ال�سبب الذي من �أجله كان 0خم�س خم�سه وخم�س الغنائم جميع ًا/
م�س���ند �أب���ي عوانة  251 : 4مبد�أ كت ��اب الجهاد :باب الأخبار الدالة على الإباحة �أن يعمل في �أم ��وال من لم يوجف عليه خي ًال وال ركاب من
الم�شركين مثل ما عمل النبي 0ف�إنها ال تورث /الم�صنف لعبد الرزاق  472 : 5ـ 473في خ�صومة علي والعبا�س /الإمامة وال�سيا�سة : 1
 ،17كيف كانت بيعة علي بن �أبي طالب (كرم اهلل وجهه) /وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( نهج البالغة .119 : 3
((( تاريخ الطبري  583 : 2في ق�ص ��ة ال�ش ��ورى ،واللفظ له� /ش ��رح نهج البالغة  /264 :12تاريخ المدينة البن �ش ��بة  /930 : 3العقد الفريد : 4
 259فر�ش كتاب الع�سجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم و�أخبارهم� ،أمر ال�شورى في خالفة عثمان.
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وجه اهلل عاد مادحه من النا�س له ذاماً»(((.
وقال ابن �أبي الحديد« :قال ال�ش��عبي :واجتمع �أهل ال�شورى على �أن تكون كلمتهم
واح��دة على من ل��م يبايع .فقاموا �إلى علي ،فقالوا :قم فبايع عثمان .قال :ف�إن لم �أفعل؟
قالوا :نجاهدك .قال :فم�شى �إلى عثمان ،حتى بايعه ،وهو يقول� :صدق اهلل ور�سوله»(((.
وذكر �أي�ض��اً عن الجوهري وال�شعبي في كتبهما المتقدمة ما جرى من عبد الرحمن
ابن عوف ،قال« :فقال :اب�س��ط يدك يا عثمان ،فب�س��ط يده ،فبايعه ،وقام القوم فخرجوا
وق��د بايعوا �إال علي بن �أبي طالب ،ف�إنه لم يبايع .قال :فخرج عثمان على النا�س ووجهه
علي ،وهو كا�س��ف البال مظلم ،وهو يقول :يا ابن عوف ،لي�س هذا ب�أول
متهلل .وخرج ّ
ي��وم تظاهرتم علينا ،م��ن دفعنا عن حقنا ،واال�س��تئثار علينا .و�إنها ل�س��نة علينا ،وطريقة
تركتموها»(((.
وقد تقدم بع�ض مواقف وت�صريحات بع�ض خوا�صه Qحول ال�شورى� ...إلى غير
ذلك مما طفحت به كتب الحديث والتاريخ .ويتي�سر للباحث المن�صف االطالع عليه.
وي�أتي بع�ض منه في جواب ال�س�ؤال الرابع �إن �شاء اهلل تعالى.
ومن الظاهر �أن ال�شيعة ال تقول في الأولين �أكثر مما قاله �أمير الم�ؤمنين(�صلوات اهلل
عليه) ومن توجه وجهته من �أهل بيته و�أ�ص��حاب ر�س��ول اهللPفي كلماتهم المتقدمة
ونحوها ،وال تقف منهم �أ�شد من مواقفهم.
و�إذا �أمكن للمجادل �إنكار بع�ض ما تقدم� ،أو الت�شكيك فيه ـ لنقله ب�أخبار الآحاد� ،أو
لعدم و�ض��وح حال �س��نده� ،أو محاولة التكلف في مناق�شة دليليته ـ فال يظن ب�أحد �إنكار
جميع ما تقدم وتكذيبه� ،أو الت�شكيك فيه وتجاهله� ،أو منع داللته.
�أثركالم �أمير الم�ؤمنينQ

ومعا�صريه في ظهور عقيدة الت�شيع

والظاهر �أن ما �سبق ،وي�أتي في جواب ال�س�ؤال الرابع ،من �أمير الم�ؤمنين
ومن عا�صره ـ من �أهل بيته و�صحابة ر�سول اهلل Pـ من الأقوال والمواقف من �أجل
Q

((( �شرح نهج البالغة .316 : 20
((( �شرح نهج البالغة 53 ، 55 : 9
(� )3شرح نهج البالغة .53 ، 55 : 9
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بيان حقيقة الأمر في الخالفة ،وت�أكيدهم على ذلك ،قد نبه كثيراً من الم�سلمين ـ
ممن تهمهم الحقيقة ـ �إلى حقيقة الت�شيع وعقيدته ،و�أخذوا يبحثون عن �أدلتها ـ
من الكتاب المجيد وال�سنة ال�شريفة ـ واال�ستزادة منها ،حتى تبلورت هذه الحقيقة
حد الجهاد والت�ضحية،
في ع�صره ،Qوتبناها جماعة عن ب�صيرة ،وت�صميم ي�صل ّ
بعد �أن كاد التحجير على ال�سنة النبوية ـ الذي �أ�شرنا �إليه في جواب ال�س�ؤال ال�سابع
من الأ�سئلة ال�سابقة ـ يق�ضي عليها .فقام لل�شيعة كيان ظاهر في ع�صره (�صلوات اهلل
عليه) ،و�أخذ يقوى تدريجاً ،حتى انتهى �إلى ما انتهى �إليه اليوم .ويح�سن بنا �أن ن�شير
�إلى بع�ض �شواهد ذلك..
 1ـ يق��ول اب��ن قتيبة عند عر�ض �أحداث واقعة الجم��ل« :فلما قدم علي طيء �أقبل
�شيخ من طيء قد هرم من الكبر ،فرفع له من حاجبيه ،فنظر �إلى علي فقال له� :أنت ابن
�أبي طالب؟
قال :نعم .ق��ال :مرحباً بك و�أه ًال ...لو �أتيتنا غير مبايعين لك لن�ص��رناك ،لقرابتك
من ر�سول اهللPو�أيامك ال�صالحة .ولئن كان ما يقال فيك من الخير حقاً �إن في �أمرك
و�أمر قري�ش لعجباً� ،إذ �أخرجوك وقدموا غيرك� .س��ر فو اهلل ال يتخلف عنك من طيء �إال
عبد �أو دعي �إال ب�إذنك»(((.
فانظر لهذا ال�ش��يخ كيف انتبه ب�سبب ما بلغه مما ورد في حق �أمير الم�ؤمنين،Q
فعجب من قري�ش كيف قدمت غيره عليه �إن �صدق ذلك.
 2ـ ويذكر ابن �أبي الحديد حديث وفاة �أبي ذر ،Lو�أنه قد ح�ضره نفر مروا عليه
عند موته ،و�أن في حديث النبي�Pأن الذي يح�ض��ره ع�ص��ابة من الم�ؤمنين ،ثم قال:
«روى �أبو عمر ابن عبد البر قبل �أن يروي هذا الحديث في �أول باب جندب :كان النفر
الذي ح�ض��روا موت �أبي ذر بالربذة م�ص��ادفة جماعة ،منهم حجر بن الأدبر ،ومالك بن
الحارث الأ�شتر.
((( الإمامة وال�سيا�سة  52 : 1ا�ستنفار عدي بن حاتم قومه لن�صرة علي.L
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قل��ت :حجر بن الأدبر هو حجر بن عدي الذي قتله معاوية .وهو من �أعالم ال�ش��يعة
وعظمائها .و�أما الأ�شتر فهو �أ�شهر في ال�شيعة من �أبي الهذيل في المعتزلة.
قرئ كتاب اال�ستيعاب على �ش��يخنا عبد الوهاب بن �سكينة المحدث ،و�أنا حا�ضر،
فلما انتهى القارئ �إلى هذا الخبر قال ا�ستاذي عمر بن عبد اهلل الدبا�س ـ وكنت �أح�ضر
معه �س��ماع الحديث ـ  :لتقل ال�ش��يعة بعد هذا ما �ش��اءت ،فما قال المرت�ضى والمفيد
�إال بع���ض م��ا كان حجر والأ�ش��تر يعتقدانه في عثمان ومن تقدمه .ف�أ�ش��ار ال�ش��يخ �إليه
بال�سكوت .ف�سكت»(((.
 3ـ وفي حديث ل�ش��ريح بن هاني مع عمرو بن العا�ص حينما �أر�س��له �أمير الم�ؤمنين
 Qبن�صيحة له ،قال �شريح« :ف�أبلغته ذلك ،فتمعر وجه عمرو ،وقال :متى كنت �أقبل
م�شورة علي� ،أو �أنيب �إلى �أمره ،و�أعتد بر�أيه؟!
فقلت :وما يمنعك يا ابن النابغة �أن تقبل من موالك و�سيد الم�سلمين بعد نبيهم(�صلى
اهلل عليه) م�شورته.(((»...
ف�إن نعته لأمير الم�ؤمنين Qبذلك ال ينا�سب �إال ما عليه �شيعته من تقديمه على
من �سبقه.
 4ـ وق��د روى الم�ؤرخون من �أن زياداً عامل معاوية على الكوفة كتب �إليه في تجريم
حجر بن عدي و�أ�صحابه« :وزعم �أن هذا الأمر ال ي�صلـح �إال في �آل �أبي طالب»(((.
 5ـ ولما بعث عبد اهلل بن الزبير ،ابن مطيع والياً على الكوفة كان فيما قال« :ولأتبعن
�سيرة عمر وعثمان».
فقال له ال�سائب بن مالك« :و�أما �سيرة عمر ف�أقل ال�سيرتين �ضرراً علينا .لكن عليك

((( �شرح نهج البالغة  100 : 15ـ .101
((( وقعة �صفين .543 :
((( تاريخ الطبري  226 : 3في ذكر �س ��بب مقتل حجر بن عدي من �أحداث �س ��نة  51هـ ،واللفظ له /الكامل في التاريخ  333 : 3في ذكر مقتل
حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي و�أ�صحابهما في �أحداث �سنة  51هـ /مقتل ال�شهيد عثمان  225 : 1في ذكر مقتل عمرو بن الحمق
الخزاعي ،ولكن بدل �آل �أبي طالب� :آل علي بن �أبي طالب.
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ب�سيرة علي بن �أبي طالب ،ف�إنا ال نر�ضى بما دونها»(((.
 6ـ ويق��ول بع�ض التوابين« :وجاء ح�ص��ين بن نمير ،وقد عب���أ لنا جنده ...فلما دنوا
دعونا �إلى الجماعة على عبد الملك بن مروان ،و�إلى الدخول في طاعته ،ودعوناهم �إلى
�أن يدفع��وا �إلينا عبيد اهلل ب��ن زياد فنقتله ببع�ض من قتل م��ن �إخواننا ،و�أن يخلعوا عبد
المل��ك ب��ن مروان ،و�إلى �أن يخرج من ببالدنا من �آل اب��ن الزبير ،ثم نرد هذا الأمر �إلى
�أهل بيت نبينا الذين �آتانا اهلل من قبلهم بالنعمة والكرامة .ف�أبى القوم ،و�أبينا»(((.
 7ـ ولذا كان الأمويون وعمالهم يمتحنون من يتهمونه بالت�شيع ب�س�ؤالهم عن موقفهم
م��ن الأولين ،وي�ؤاخذونهم ب�أنهم يبر�ؤون منهم .وذلك �ش��اهد ب�ش��يوع هذه العقيدة في
الع�صور الأولى.
 8ـ وخطب عثمان بن حيان مبعوث خالد بن عبد اهلل الق�سري عامل الوليد بن عبد
المل��ك على الحجاز ،فنال من �أه��ل العراق ،وقال في جملة ما قال« :واهلل ما �س��برت
عراقي��اً قط فوجدت عنده ديناً ،و�إن �أف�ض��لهم حا ًال عند نف�س��ه ال��ذي يقول في �آل �أبي
طالب ما يقول.(((»...
 9ـ وقال البالذري وهو يترجم لزيد بن علي « :قر�أت في كتب �س��الم كاتب ه�ش��ام
كتاباً ن�س��خته� :أما بعد ،فقد عرفت حال �أهل الكوفة في حبهم �أهل البيت ،وو�ض��عهم
�إياهم في غير موا�ضعهم ،الفترا�ضهم على �أنف�سهم طاعتهم ،ووظفوا عليهم �شرائع دينهم،
ونحلتهم �إياهم عظيم ما هو كائن مما ا�ست�أثر اهلل بعلمه دونهم.(((»...
 10ـ وه��ذا �أبو حمزة ال�ش��اري الخارج��ي لما دخل المدينة المنورة ب�أ�ص��حابه ،في
((( �أن�س ��اب الأ�ش ��راف � 383 : 6أمر المختار بن �أبي عبيد الثقفي وق�ص�ص ��ه ،واللفظ له /تاريخ الطبري  435 : 3في �أحداث �س ��نة �ست و�ستين:
ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة /الكامل في التاريخ � 28 : 4أحداث �سنة �ست و�ستين :ذكر وثوب المختار بالكوفة/
جمهرة خطب العرب  76 : 2ـ 77خطبة عبد اهلل بن مطيع العدوي حين قدم الكوفة :رد ال�سائب بن مالك الأ�شعري عليه /البداية والنهاية
 264 : 8في �أحداث �س ��نة �س ��ت و�س ��تين /الفتوح البن �أعثم المجلد الثالث  249 :ابتداء خروج المختار بن �أبي عبيد وما كان منه ،لكن ُبتِر
ق�سم من كالم ابن مطيع مع تغيير في كالم ال�سائب بن مالك.
((( تاريخ الطبري � 416 : 3أحداث �س ��نة خم�س و�س ��تين :فمن ذلك ما كان من �أمر التوابين للطلب بدم الح�سين بن علي �إلى عبيداهلل بن زياد،
واللفظ له /وقريب منه في �أن�س ��اب الأ�ش ��راف  371 : 6في �أمر التوابين وخبرهم بعين الوردة ،والفتوح البن �أعثم المجلد الثالث  245 :ثم
رجعنا �إلى �أخبار �سليمان بن �صرد و�أ�صحابه ،والكامل في التاريخ  7 : 4في �أحداث �سنة خم�س و�ستين :ذكر م�سير التوابين وقتلهم.
((( تاريخ دم�شق .344 :38
((( �أن�ساب الأ�شراف  ،434 :3واللفظ له  /وروى الطبري ب�سنده الكتاب باختالف ي�سير في تاريخه .489 :5
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�أواخر العهد الأموي ،قال في خطبة له« :و�أما �إخواننا من ال�ش��يعة ـ ولي�سوا ب�إخواننا في
َّا�س �إِنَّا خَ َل ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُ�ش ُعوبًا
الدين ،لكني �سمعت اهلل يقول} :يَا �أَ ُّي َها الن ُ
َو َقبَائ َِل ِلتَ َعا َر ُفوا{ ـ ف�إنها فرقة تظاهرت بكتاب اهلل ،و�آثرت الفرقة على اهلل ،ال يرجعون �إلى
نظ��ر ناف��ذ في القر�آن ،وال عقل بالغ في الفقه ،وال تفتي�ش عن حقيقة الثواب ،وقد قلدوا
�أمورهم �أهواءهم ،وجعلوا دينهم الع�ص��بية لحزب لزموه ،و�أطاعوه في جميع ما يقوله غياً
كان �أو ر�ش��داً� ،ضاللة كان �أو هدى ،ينتظرون الدول في رجعة الموت ،وي�ؤمنون بالبعث
ويدعون علم الغيب لمخلوقين ال يعل��م واحدهم ما في بيته ،بل ال يعلم
قب��ل ال�س��اعةّ ،
ما ينطوي عليه ثوبه� ،أو يحوي ج�س��مه ،ينقمون المعا�ص��ي على �أهلها ،ويعملون بها وال
يعلم��ون المخ��رج منها ،جفاة في دينهم ،قليلة عقولهم ،ق��د قلدوا �أهل بيت من العرب
دينه��م ،وزعموا �أن مواالته��م لهم تغنيهم عن الأعمال ال�ص��الحة ،وينجيهم من عقاب
الأعمال ال�سيئة ،قاتلهم اهلل �أنى ي�ؤفكون!.(((»...
وهو �شاهد ـ كالكتاب المتقدم ـ ب�شيوع هذه العقيدة و�إن حاول في طرحه لها التهريج
عليها وتب�شيعها ،كما هو المنتظر من �أمثاله.
 11ـ وقال الذهبي« :وذكر �ش��هاب �أنه �س��مع ابن عيينة يقول :تركت جابراً الجعفي
وما �س��معت منه ،قال :دعا ر�س��ول اهلل Pعلياً فع ّلمه مما تعلم ،ثم دعا علي الح�س��ن
فع ّلمه مما تعلم ،ثم دعا الح�س��ن الح�س��ين فع ّلمه مما تعلم .ث��م دعا ولده  ...حتى بلغ
جعفر بن محمد».
«...ابن عدي  ،حدثنا علي بن الح�س��ن بن فديد� ...س��معت �سفيان� ،سمعت جابرا
الجعف��ي يقول :انتقل العلم الذي كان في النبي� Pإلى علي ،ثم انتقل من علي �إلى
الح�سن ،ثم لم يزل حتى بلغ جعفراً»(((.
وقال �أي�ضاً« :الحميدي� ،سمعت رج ًال ي�س�أل �سفيان� :أر�أيت يا �أبا محمد الذين عابوا
على جابر الجعفي ،قوله :حدثني و�صي الأو�صياء؟! فقال �سفيان :هذا �أهونه»((( .
((( �شرح نهج البالغة .119 : 5
((( ميزان االعتدال .381 :1
((( ميزان االعتدال 383 :1
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 12ـ ولوال ذلك لما ا�س��تطاع العبا�س��يون �أن يقيموا �أ�سا�س دعوتهم على البراءة من
الأولين وعدم �شرعية حكمهم ،واخت�صا�ص الحق ب�أهل البيت (�صلوات اهلل عليهم) كما
تقدم بع�ض �شواهد ذلك في جواب ال�س�ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�سابقة .و�إن عدلوا بعد
��دوا في مقاومته ،حين بد�أ العلويون ثوراتهم
وج ُّ
ذلك ،وتخلوا عن الت�ش��يع ،وتنكروا لهَ ،
مطالبين بالخالفة ،على �أ�س��ا�س �أنهم الأولى بها بعد �أن كانت حقاً لأهل البيت.R
ف���إن بناء دعوتهم على الت�ش��يع في �أول الأمر ال يمكن عادة �إال �إذا كان للت�ش��يع قاعدة
�شعبية قوية تتقبل الدعوة المذكورة ،وتتفاعل معها.
 13ـ وف��ي حديث لمحمد بن �إدري�س ال�ش��افعي ،ق��ال ...« :ثم خرجت �إلى اليمن
فارتفع لي بها ال�ش�أن ،وكان بها وال من قبل الر�شيد وكان ظلوماً غ�شوماً ،وكنت ربما �آخذ
عل��ى يديه و�أمنعه من الظلم .قال :وكان باليمن ت�س��عة م��ن العلوية قد تحركوا ،فكتب
والي هارون �إلى هارون �إن ههنا ت�س��عة من العلوية قد تحركوا ،و�إني �أخاف �أن يخرجوا،
و�إن ههنا رج ًال من ولد �ش��افع المطلب ال �أمر لي معه وال نهي .قال :فكتب �إليه هارون
�أن احمل ه�ؤالء واحمل ال�شافعي معهم ،فقرنت معهم.
ق��ال :فلما قدمنا على هارون الر�ش��يد �أدخلنا عليه وعنده محمد بن الح�س��ن ،قال:
فدعا هارون بالنطع وال�س��يف و�ضرب رقاب العلوية ،ثم التفت محمد بن الح�سن فقال:
يا �أمير الم�ؤمنين هذا المطلبي ال يغلبنك بف�صاحته ف�إنه رجل ل�سن .فقلت :مه ًال يا �أمير
الم�ؤمنين ،ف�إنك الداعي و�أنا المدعو ،و�أنت القادر على ما تريد مني ول�ست القادر على
م��ا �أريده منك ،يا �أمير الم�ؤمنين ما تق��ول في رجلين �أحدهما يراني �أخاه والآخر يراني
عبده �أيهما �أحب � ّإلي؟ قال :الذي يراك �أخاه.
قال :فقلت :يا �أمير الم�ؤمنين �إنكم ولد العبا�س ،وهم ولد علي ،ونحن بنو المطلب،
ف�أنت��م ول��د العبا�س ترونا �إخوتكم وهم يرونا عبيدهم .قال :ف�س��ري ما كان به فا�س��توى
جال�سا.(((»...
ويبدو من هذا �أن �ش��يوع هذه العقيدة قد جعلها عر�ض��ة للتحري��ف غير المتعمد �أو
((( معجم الأدباء  ،287 :17واللفظ له  /تاريخ دم�شق .286 :51
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المتعمد ،من �أجل ت�شويهها ،وتنفير النا�س منها.
وف��ي حديث محمد ب��ن زيد الطبري ،ق��ال « :كنت قائماً على ر�أ�س الر�ض��اQ
بخرا�س��ان وعنده عدة من بني ها�ش��م ،وفيهم �إ�سحاق بن مو�س��ى بن عي�سى العبا�سي،
فقال :يا �إ�س��حاق بلغني �أن النا�س يقولون� :إنا نزعم �أن النا�س عبيد لنا ،ال وقرابتي من
ر�س��ول اهلل Pما قلته قط ،وال �س��معته م��ن �آبائي قاله ،وال بلغني ع��ن �أحد من �آبائي
قال��ه ،ولكن��ي �أقول :النا�س عبي��د لنا في الطاعة  ،موال لنا في الدين  ،فليبلغ ال�ش��اهد
الغائب»((( .
وعلى �أي حال لم تظهر هذه العقيدة ب�أبعادها الغريبة عن ثقافة الجمهور �إال بف�ض��ل
جهود �أمير الم�ؤمنين Qومن توجه وجهته من ال�ص��حابة ،وت�أكيدهم على اغت�ص��اب
الخالفة منه ـ كما ذكرنا ويت�ضح في جواب ال�س�ؤال الرابع ـ بنحو ال يتنا�سب مع �إم�ضائه
 Qلما ح�صل ،و�إقراره له ،بحيث ي�ضفي عليه �شرعية ِّ
معذرة.
�إدراك جماعة من ال�سنة حقيقة موقف �أمير الم�ؤمنين Q

والظاهر �أن كثيراً من جمهور ال�سنة ومن خا�صتهم يدركون ذلك في باطن �أمرهم ،و�إن
كان مقام �أمير الم�ؤمنين Qورفعة �ش�أنه تمنعانهم من الإقرار به و�إعالنه ـ دفعاً لمعرته
على ال�سلف ـ �إال في فلتات �أو اندفاعات ،ال يملكون فيها ال�سيطرة على �أنف�سهم ،و�ضبط
�أع�صابهم .وقد تقدم التعر�ض لبع�ضها عند الكالم في اخت�صا�ص ال�شيعة ب�أئمتهم ،ولزوم
ت�صديقهم عليهم.
حديث �إ�سماعيل الحنبلي عن موقف �أمير الم�ؤمنين Qمن الأولين

وم��ن الطريف في ذلك ما ذك��ره ابن �أبي الحديد في تعقيب كالمه ال�س��ابق حول
�شكوى �أمير الم�ؤمنين في �أمر الخالفة.
قال« :وحدثني يحيى بن �س��عيد بن علي الحنبلي المعروف بابن عالية من �ساكني
ق َُط ْفتا بالجانب الغربي من بغداد ،و�أحد ال�شهود المعدلين بها ،قال :كنت حا�ضراً الفخر
�إ�سماعيل بن علي الحنبلي الفقيه المعروف بغالم ابن المنى .وكان الفخر �إ�سماعيل بن

((( الكافي .187 :1
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علي هذا مقدم الحنابلة ببغداد في الفقه والخالف ،وي�ش��تغل ب�شيء من علم المنطق،
وكان حلو العبارة ،وقد ر�أيته �أنا ،وح�ض��رت عنده ،و�س��معت كالمه ،وتوفى �س��نة ع�شر
و�ستمائة.
ق��ال ابن عالية :ونحن عنده نتحدث �إذ دخل �ش��خ�ص من الحنابلة ،قد كان له دين
عل��ى بع�ض �أه��ل الكوفة ،فانحدر �إليه يطالبه به ،واتفق �أن ح�ض��رت زي��ارة يوم الغدير،
والحنبلي المذكور بالكوفة .وهذه الزيارة هي اليوم الثامن ع�شر من ذي الحجة ،ويجتمع
حد الإح�صاء.
بم�شهد �أمير الم�ؤمنين Qمن الخالئق جموع عظيمة ،تتجاوز ّ
قال ابن عالية :فجعل ال�شيخ الفخر ي�س�أل ذلك ال�شخ�ص :ما فعلت؟ ما ر�أيت؟ هل
و�ص��ل مالك �إليك؟ هل بقي لك منه بقية عند غريمك؟ وذلك يجاوبه .حتى قال له:
يا �سيدي لو �شاهدت يوم الزيارة يوم الغدير ،وما يجري عند قبر علي بن �أبي طالب من
و�سب ال�صحابة جهاراً ب�أ�صوات مرتفعة ،من غير مراقبة وال
الف�ض��ائح والأقوال ال�شنيعةّ ،
خيفة!.
فقال �إ�سماعيل� :أي ذنب لهم؟! .واهلل ما جر�أهم على ذلك ،وال فتح لهم هذا الباب،
�إال �صاحب ذلك القبر.
فقال ذلك ال�شخ�ص :ومن �صاحب القبر؟ قال :علي بن �أبي طالب .قال :يا �سيدي،
هو الذي �سن لهم ذلك ،وعلمهم �إياه ،وط ّرقهم �إليه؟
قال :نعم واهلل.
قال :يا �سيدي ،ف�إن كان محقاً فما لنا �أن نتولى فالناً وفالناً؟! و�إن كان مبط ًال فما لنا
نتواله؟! .ينبغي �أن نبر�أ �إما منه� ،أو منهما.
قال ابن عالية :فقام �إ�سماعيل م�سرعاً ،فلب�س نعليه ،وقال :لعن اهلل �إ�سماعيل الفاعل
�إن كان يعرف جواب هذه الم�س�ألة .ودخل دار حرمه ،وقمنا نحن ،وان�صرفنا»(((.
وبذلك ظهر �أن ال�شيعة لم يخرجوا بذلك عن ر�أي �أئمتهم (�صلوات اهلل عليهم) ،بل
تابعوهم فيه ،كما تابعوا الأدلة الكثيرة التي وردت في الكتاب المجيد وال�سنة ال�شريفة
((( �شرح نهج البالغة  307 : 9ـ .308
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التي ت�ؤكد على مرجعية �أهل البيت (�ص��لوات اهلل عليهم) للأمة و�إمامتهم عليها ،والتي
ي�أتي التعر�ض لبع�ضها في حوارنا هذا �إن �شاء اهلل تعالى.
دعوى �إقرار الأئمة Rالر�ضا بما ح�صل هي التي تحتاج للدليل.

بقي �شيء له �أهميته .وهو �أنه بعد كون الخالفة حقاً لأمير الم�ؤمنين و�أهل بيته
ـ كما تقول ال�شيعة ،وهو المفرو�ض في ال�س�ؤال ـ فدعوى تنازل الأئمة Rعن حقهم
و�إقرارهم لما ح�صل مخالفة للأ�صل .ومن �أجل ذلك فهي التي تحتاج �إلى دليل قاطع
رافع للعذر.
ٍ
وحينئذ يحق لنا �أن ن�س���أل من يدعي �إقرار �أئمة �أهل البيت Rلذلك :هل اطلع
عل��ى دليل معتم��د ،يتعين لأجله رفع اليد عم��ا �س��بق ،ورده� ،أو الإعرا�ض عنه ،عم ًال
ب�أقوى الحجتين؟ و�إذا كان قد �أطلع على ذلك فنحن على ا�ستعداد للنظر فيه.
وعلى كل حال فمما �سبق يظهر �أن موقف ال�شيعة من الأولين ال يبتني على التع�صب
والعناد ،وال على الن�صب ل�صحابة ر�سول اهلل Pوبغ�ضهم،بل على ماعرفت من الأدلة،
التي �إن �أ�صابوا فيها فهم الفائزون ،و�إن فر�ض جد ًال �أنهم �أخط�أوا فيها ـ لوجود �أدلة �أقوى
منها جهلوها ـ فهم معذورون �إن �ش��اء اهلل تعالى .خ�صو�صاً على مباني الجمهور من فتح
باب االجتهاد في مثل هذه الأمور على م�صراعيه،حتى لمثل معاوية وعمرو بن العا�ص
والمغيرة بن �شعبة.
واهلل من وراء الق�صد ،وهو يهدي �إلى �سواء ال�سبيل.
R
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� Kس :4هل يجوز على الجمهور الأعظم من ال�صحابة(ر�ض)
�أن يغفل��وا ع��ن الن�ص ال�ش��رعي البي��ن ـ �إن وجد ـ في
بيعة الإمام علي ،ويتعاموا عنه؟ واهلل يقول عنهم:
وف
َّا�س َت�أْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
��م َخ ْي َر ُ�أ َّم ٍة ُ�أخْ ِر َجتْ ِللن ِ
} ُك ْن ُت ْ
َو َت ْن َه ْونَ َع ْن ال ُْمن َك ِر{ �آل عمران.110/

ج :الجواب عن ذلك من وجوه..
�إهمال ال�صحابة للن�ص �أهون من �إهمال النبي�Pأمر الأمة

الوجه الأول� :أنه �إذا بني الأمر على اال�س��تبعاد ،فالبناء على �إغفال ال�صحابة للن�ص
�أه��ون بكثير من البناء على �إهمال النبي�Pأمر الأم��ة ،وتركها من دون �أن ين�ص على
خليفة يرعاها ،ومن دون �أن يحدد بو�ضوح �أمر الخالفة ،بوجه �شامل ،في ع�صور الإ�سالم
المتعاقب��ة ،م��ع ما عليه الخالفة من الأهمية الكبرى في الدين ،وفي نظم �أمر الإ�س�لام
والم�س��لمين ،ومع كونها معترك الم�ص��الـح والمطامع القبلية والفردية ،ومختلف الآراء
واالجتهادات التي ال �ضابط لها وال حدود .وهل ذلك �إال تفريط بالإ�سالم العظيم ،ينزه
عنه اهلل �سبحانه ور�سولهPالكريم ،ونق�ص في الدين الذي �أكمله لنا رب العالمين.
خ�صو�ص��اً و�أن النبيPقد ترك الدعوة الإ�سالمية في �أول ن�شوئها ،وهي في محيط
قبل��ي بدائي ال �ألفة له قبل ذلك بالدولة وال�س��لطان ،ولم يعرف نظام حكم فيها يجري
علي��ه بطبع��ه ،فكيف يتركها ،Pم��ن دون نظام وا�ض��ح قاطع ،نهبة للمطام��ع ،وميداناً
للت�سابق والتناحر؟!
وال �سيما مع ما تظافر عن النبيPمن الإخبار بالفتن ،حتى قال فيما رواه حذيفة:
«لفتنة بع�ضكم �أخوف عندي من فتنة الدجال»(((.
كما ا�س��تفا�ض عنهPالإخبار بوالية والة ال�س��وء على الأمة وظلمهم وا�س��تئثارهم
((( �صحيح ابن حبان  218 : 15باب �إخباره 0عما يكون في �أمته من الفتن والحوادث :ذكر الإخبار عن العالمة التي بها يعرف نجاة المرء
من فتنة الدجال ،واللفظ له /مجمع الزوائد  335 : 7كتاب الفتن :باب فيما قبل الدجال ومن نجا منه نجا /م�سند �أحمد  389 : 5حديث
حذيفة بن اليمان عن النبي /0موارد الظم�آن  /468 :م�سند البزار  233 ،232 : 7فيما رواه طارق بن �شهاب عن حذيفة /كنز العمال
 322 : 14حديث.38812 :
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وانتهاكهم الحرمات .ف�إن ذلك ال يتنا�س��ب مع �إهماله�Pأمر الوالية من دون �أن يحدد
�ضوابطها ال�شرعية ،لتعرف الأمة الحق من الباطل ،والعدل من الجور.
و�أطرف من ذلك �أن يكتفي النبيPفي بيان نظام الحكم بقوله الم�شهور« :الأئمة
م��ن قري�ش»((( ،م��ن دون تحديد دقيق .ومن ه��ي قري�ش؟ �ألي�س �أكثره��ا قد دخل في
الإ�سالم �أخيراً ،حينما غلبوا على �أمرهم ،بعد �صراع طويل مرير ،وبعد �أن �أريق كثير من
الدماء ،وتهددت كثير من الم�صالـح ،مما �أثار كثيراً من الأحقاد والأ�ضغان.
ثم �ألي�ست قري�ش مجمع التناق�ضات ،فيها القمة في الدين والعفة وال�شرف� :أهل بيت
النبي ،Pوفيها ما دون ذلك ،درجة بعد درجة ،في ت�سافل نحو الح�ضي�ض في الطغيان
والجريمة والخ�س��ة ،كبني �أمية ال�ش��جرة الملعونة في القر�آن((( ،و�آل �أبي العا�ص الذين
اتخذوا مال اهلل دو ًال ،وعباده خو ًال ،ودينه دغ ًال((( ،ف�أي �ضابط هذا ،و�أي تحديد؟!
وال�س��يما و�أن النبيPقد �أخبر بمرارة عن حال ه�ؤالء وما تلقى الأمة منهم ،وقال
�أي�ض��اً« :هالك هذه الأمة على يدي �أغيلمة من قري�ش»((( ،ونحو ذلك مما ال يتنا�س��ب
و�إط�لاق �أم��ر الإمامة في قري�ش من دون تحديد �ص��ارم يقطع �أمل ه���ؤالء و�أمثالهم في
((( ال�س ��نن الكبرى للبيهقي  121 : 3باب من قال ي�ؤمهم ذو ن�س ��ب �إذا ا�س ��تووا في القراءة والفقه 143،144 : 8 ،كتاب قتال �أهل البغي :جماع
�أبواب الرعاة :باب الأئمة من قري�ش /ال�سنن الكبرى للن�سائي  467 : 3كتاب الق�ضاء :الأئمة من قري�ش /الأحاديث المختارة  403 : 4فيما
رواه بكير بن وهب الجزري عن �أن�س 143 : 6 ،فيما رواه �سعد بن �إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن �أن�س /الم�ستدرك على ال�صحيحين
 85 : 4كتاب معرفة ال�ص ��حابة :ذكر ف�ض ��ائل القبائل /الم�ص ��نف البن �أبي �ش ��يبة  402،403 : 6كتاب الف�ضائل :ما ذكر في ف�ضل قري�ش/
م�سند �أحمد  183 ،129 :3في م�سند �أن�س بن مالك 421 :4 ،في �أول م�سند الب�صريين :حديث �أبي برزة الأ�سلمي /Kالمعجم الأو�سط
 /26 : 4المعجم ال�صغير  /260 : 1م�سند الطيال�سي  /284 ،125 : 1م�سند �أبي يعلى  321 : 6فيما رواه �سعد بن �إبراهيم عن �أن�س94 : 7 ،
فيما رواه �سهل �أبو الأ�سود عن �أن�س /المعجم الكبير  252 : 1ومما �أ�سند �أن�س بن مالك /Kوغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( تف�سير القرطبي  /286 : 10الدر المنثور  /310 : 5فتح القدير  /239،240 : 3روح المعاني  /107 : 15ل�سان الميزان  189 : 1في ترجمة
�أحمد بن الطيب ال�سرخ�سي /تاريخ الطبري  621 : 5في �أحداث �سنة �أربع وثمانين ومائتين /وفي تف�سير الطبري  ،112 : 15وتف�سير ابن
كثير  50 : 3ولكن بدل بني �أمية ،بني فالن.
((( الم�س ��تدرك عل ��ى ال�ص ��حيحين  527 : 4كتاب الفتن والمالحم /مجمع الزوائد  241 : 5كتاب الخالفة :ب ��اب في �أئمة الظلم والجور و�أئمة
ال�ض�ل�الة /المعجم الأو�س ��ط  /6 : 8المعجم ال�ص ��غير  /271 : 2وتجده مع اختالف ي�س ��ير في كل من م�سند �أبي يعلى  ،402 : 11والمعجم
الكبير  236 : 12فيما رواه ابن موهب عن ابن عبا�س ،و  382 : 19فيما رواه عمير بن الحارث ال�سكوني عن معاوية ،والفتن لنعيم بن حماد
 130 : 1باب �آخر من ملك بني �أمية.
((( الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  ،526 : 4واللفظ له 572 : ،كتاب الفتن والمالحم� /صحيح البخاري  1319 : 3كتاب المناقب :باب عالمات
النبوة في الإ�س�ل�ام 2589 : 6 ،كتاب الفتن :باب قول النبي :0هالك �أمتي على يدي �أغيلمة �س ��فهاء /م�س ��ند �أحمد  520 : 2م�س���ند �أبي
هريرة /م�سند �إ�سحاق بن راهويه  359 ،358 : 1زيادات الكوفيين والب�صريين وغيرهم عن �أبي هريرة عن النبي /0المعجم ال�صغير
 /334 : 1م�س ��ند الطيال�س ��ي  327 :فيما رواه مالك بن ظالم عن �أبي هريرة /Kفتح الباري  /478 : 11ال�س ��نن الواردة في الفتن : 2
 471،472ب ��اب ق ��ول النب ��ي 0هالك �أمتي على �أيدي �أغيلمة �س ��فهاء من قري�ش /الفتن لنعيم بن حم ��اد  130 : 1باب �آخر من ملك بني
�أمية 407 : ،ما يكون بعد المهدي /الفردو�س بم�أثور الخطاب  /346 : 4التاريخ الكبير  499 : 3في ترجمة �س ��عيد بن عمرو بن �س ��عيد بن
العا�ص ��ي الأموي القر�ش ��ي 309 : 7 ،في ترجمة مالك بن ظالم /الثقات  388 : 5في ترجمة مالك بن ظالم /تهذيب التهذيب  16 : 10في
ترجمة مالك بن ظالم /وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
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الحكم وال�سلطان ،ويمنع من �شرعية واليتهم.
و�إذا روي عن عمر بن الخطاب �أنه قال عن بيعة �أبي بكر �إنها فلتة وقى اهلل �ش��رها(((،
فما هو الم�ؤ ِّمن من فلتات ال نهاية لها ،وال وقاية من �شرها؟! والأطرف من ذلك �أن ينتبه
الم�سلمون لذلك ،ويغفله النبي ،Pفيطلبوا من عمر �أن ي�ستخلف على الأمة(((.
بل يزيد بع�ض��هم ،في�ؤكد ذلك �شارحاً خطورة الإهمال بالنحو الذي ذكرناه في حق
النبي .Pيقول عبداهلل بن عمر عن �أبيه في حديث له« :فدخلت عليه ،ف�س���ألني عن
ح��ال النا���س ،و�أنا �أخبره .قال :ثم قلت له� :إني �س��معت النا�س يقول��ون مقالة ،ف�آليت
�أن �أقوله��ا ل��ك .زعموا �أنك غير م�س��تخلف .و�إنه لو كان لك راعي �إب��ل �أو راعي غنم،
ثم جاءك وتركها ر�أيت �أن قد �ض��يع ،فرعاية النا�س �أ�ش��د .قال فوافقه قولي ،فو�ضع ر�أ�سه
�ساعة ،ثم رفعه �إلي فقال� :إن اهلل عز وجل يحفظ دينه .و�إني لئن ال �أ�ستخلف ف�إن ر�سول
اهلل 0لم ي�ستخلف ،و�إن �أ�ستخلف ف�إن �أبا بكر قد ا�ستخلف.(((»...
وعن عائ�شة �أنها قالت لعبد اهلل بن عمر بعد �أن طعن« :يا بني �أبلغ عمر عني �سالمي،
وق��ل ل��ه :ال تدع �أمة محمد بال راع ،ا�س��تخلف عليهم ،وال تدعهم بع��دك هم ًال ،ف�إني
�أخ�شى عليهم الفتنة ف�أتى عبد اهلل و�أعلمه»(((.
((( �صحيح البخاري  2505 ،2503 : 6كتاب المحاربين من �أهل الكفر والردة :باب رجم الحبلى في الزنا �إذا �أح�صنت� /صحيح ابن حبان : 2
 148باب حق الوالدين :ذكر الزجر عن �أن يرغب المرء عن �آبائه �إذ ا�ستعمال ذلك �ضرب من الكفر 155،157 : ،ذكر الزجر عن الرغبة
عن الآباء �إذ رغبة المرء عن �أبيه �ض ��رب من الكفر /مجمع الزوائد  5 : 6كتاب الجهاد :باب تدوين العطاء /ال�س ��نن الكبرى للن�س ��ائي : 4
 272،273كتاب الرجم :تثبيت الرجم /الم�ص ��نف البن �أبي �ش ��يبة  453 :6كتاب ال�س ��ير :ما قالوا في الفرو�ض وتدوين الدواوين431 : 7 ،
ما جاء في خالفة �أبي بكر و�س ��يرته في الردة /الم�ص ��نف لعبدالرزاق  441،445 : 5كتاب المغازي :بيعة �أبي بكر  Kفي �س ��قيفة بني
�ساعدة /م�سند البزار  302 : 1ومما روى عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة عن ابن عبا�س عن عمر 410 : ،ما رواه زيد بن �أ�سلم عن �أبيه عن
عمر �أي�ض� � ًا /م�س ��ند �أحمد  55 :1في م�سندعمر بن الخطاب  /Kم�سند ال�شهاب  /237 : 1جامع العلوم والحكم  /386 :التمهيد البن
عبد البر  /154 : 22الثقات البن حبان  153،156 : 2كتاب الخلفاء :ا�س ��تخالف �أبي بكر بن �أبي قحافة ال�ص ��ديق  /Kالف�صل للو�صل
المدرج  /490،493 : 1الريا�ض الن�ضرة  202 :2الف�صل الثالث ع�شر في ذكر خالفته وما يتعلق بها من ال�صحابة :ذكر بيعة ال�سقيفة وما
جرى فيها /تاريخ الطبري  235 : 2حديث ال�سقيفة /ال�سيرة النبوية  79 ،78 : 6في �أمر �سقيفة بني �ساعدة /وغيرها من الم�صادر.
((( ال�س ��نن الكب ��رى للبيهق ��ي  148 : 8كتاب قتال �أهل البغي :جماع �أبواب الرعاة :باب اال�س ��تخالف /م�س ��ند �أبي عوان ��ة  374 : 4مبتد�أ كتاب
الأمراء :ذكر الخبر المبين �أن النبي  0لم ي�ستخلف والدليل على �أن الم�ستخلف خليفة يكون عليه مثل وزره فيما ي�أتي �إلى رعيته مما ال
يجوز /م�سند �أبي يعلى  182 :1في م�سند عمر بن الخطاب /وغيرها من الم�صادر.
((( �ص ��حيح م�س ��لم  1455 : 3كتاب الإمارة :باب اال�ستخالف وتركه ،واللفظ له /م�س ��ند �أحمد  47 : 1في م�سند عمر بن الخطاب /م�سند �أبي
عوان���ة  375 : 4مبت ��د�أ كت ��اب الأمراء :ذكر الخبر المبين �أن النبي  0لم ي�س ��تخلف والدليل على �أن الم�س ��تخلف خليف ��ة يكون عليه مثل
وزره فيم ��ا ي�أت ��ي �إلى رعيته مما ال يجوز /ال�س ��نن الكبرى للبيهقي  148 : 8كتاب قتال �أهل البغي :جماع �أبواب الرعاة :باب اال�س ��تخالف/
الم�ص ��نف لعبدال ��رزاق  448 : 5كت ��اب المغازي :قول عمر في �أهل ال�ش ��ورى /حلية الأولياء  44 : 1في ترجم ��ة عمر بن الخطاب /وغيرها
من الم�صادر.
((( الإمامة وال�سيا�سة .28 :1
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نتائج الإهمال المزعوم

ثم ماذا كانت المح�ص��لة من هذا الإهمال المزع��وم؟! و�إلى �أين انتهى �أمر الخالفة
نظرياً بين فقهاء الجمهور ،حيث ال يقف خالفهم في �شروطها وقيودها عند حدود.
وعملياً بين الطامعين واالنتهازيين ،حتى ت�س��نم ذروة الحكم من هو في ح�ض��ي�ض
الجريمة والظلم والطغيان ،ومن ال تلتقي بذمهم ال�شفتان.
وجرى ب�سبب ذلك �أنهار الدماء في الحروب والفتن التي وقعت في �صدر الإ�سالم،
و�أريقت �أزكاها ـ كدماء �أمير الم�ؤمنين والح�سين وال�صفوة من �أهل البيت (�صلوات اهلل
عليه��م) ،ومن دونهم طبقة بعد طبقة ـ مع عظم �أهمية الدماء في الإ�س�لام .كما انتهك
ب�س��ببه من الحرمات ما ال يح�ص��ى عدداً ،وال يقف عند حد ،كحرمة الكعبة المعظمة
والحرمين ال�شريفين فما دونها.
كل ذلك في مدة ق�ص��يرة ،وال�صحابة الذين عا�شوا مع النبي Pمتوافرون .وهم قد
ر�أوا �سلطانه وحكمه وعدله ،و�سمعوا تعاليمه و�إر�شاداته ،وتوقعاته بالفتن المقبلة.
ثم التهاون بالدين والت�س��افل في المثل ،و�ضعف الكيان الإ�سالمي على م ّر الع�صور
وتعاق��ب الدهور ،حتى انتهى الأم��ر �إلى ما هو عليه اليوم من الوهن والهوان ،والتفكك
واالمتهان ،بنحو ال يحتاج �إلى �شرح وبيان .و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
�أمد رفعة الإ�سالم وتكامله

وبالمنا�سبة قال ابن �أبي الحديد« :وروى �أبو جعفر الطبري في تاريخه ،قال :كان عمر
قد حجر على �أعالم قري�ش من المهاجرين الخروج في البلدان �إال ب�إذن و�أجل .ف�شكوه،
فبلغه .فقام فخطب فقال� :أال �إني قد �س��ننت الإ�س�لام �سن البعير ،يبد�أ فيكون جذعاً،
ثم ثنياً ،ثم يكون رباعياً ،ثم �سدي�س��اً ،ثم باز ًال� .أال فهل ينتظر بالبازل �إال النق�ص��ان؟ �أال
و�إن الإ�س�لام قد �ص��ار باز ًال و�إن قري�ش��اً يريدون �أن يتخذوا مال اهلل معونات على ما في
�أنف�س��هم� .أال �إن في قري�ش من ي�ض��مر الفرقة ،ويروم خلع الربقة� ،أما وابن الخطاب حي

146

في رحاب العقيدة  /ج 2

فال� ،إني قائم دون �شعب الحرة� ،آخذ بحالقيم قري�ش وحجزها �أن يتهافتوا في النار»(((.
فانظر �إليه كيف يقيم و�ض��ع الإ�س�لام ويراه قد �ص��ار باز ًال ينتظر به النق�ص��ان .ومن
القريب �أن يكون قد قال ذلك حدود �س��نة ع�ش��رين من الهج��رة النبوية التي هي مبد�أ
ن�ش��اط الإ�سالم .فلو �س��لمنا له تكامل الإ�س�لام في ذلك الوقت ،وغ�ض�ضنا النظر عن
ال�س��لبيات التي من��ي بها في تلك المدة الق�ص��يرة ،فهل من الإن�ص��اف �أن يكون �أمد
تكامله ع�شرين �سنة .ثم ينتظر بعدها نق�صانه ،وهو دين اهلل العظيم الذي ختم به الأديان،
والذي يفتر�ض فيه البقاء �إلى يوم القيامة ،لتهتدي به الب�شرية ،وتنهل من معينه ،وتنعم
بخيراته.
وهل من المعقول �أن يكون اهلل عزوجل حينما ر�ضي هذا الدين للب�شرية في ع�صورها
الطويلة ،و�أكمل ت�ش��ريعاته القويمة ،قد �ش��رعه بنحو يكون تكامله ع�شرين �سنة ،ثم يبد�أ
بالنق�صان والنزول؟!
�ألي�س من �أهم محن الإ�س�لام �أمر الخالفة وال�سلطان؟ كما �أ�شار �إليه عمر في خطبته
المتقدمة ،وي�شهد به واقع الإ�سالم الذي ح�صل.
ف�شل نظرية عدم الن�ص دليل على وجوده

والإن�ص��اف �أنه لو لم يكن من دليل على وجود الن�ص �إال ف�ش��ل نظرية عدم الن�ص
عملياً ،وما جرت على الإ�س�لام والم�س��لمين من م�آ�س ووي�لات ،لكفى حجة من اهلل
تعالى على الم�سلمين ،اليقف �أمامها ا�ستبعاد تجاهل عموم ال�صحابة للن�ص ،وخروجهم
علي��ه ،مهما �أحيطوا به من هالةالتعظيم والتقدي�س } ُق ْل َف ِل ّلهِ ا ْل ُح َّج ُة ا ْلبَا ِل َغ ُة َف َل ْو � َشاء لَ َهدَا ُك ْم
�أَ ْج َمعِ َين{(((.
الوج��ه الثاني� :أن من الغريب جداً �أن ت�س��تكثر على عموم ال�ص��حابة �إغفال الن�ص
ال�شرعي وتجاهله..
((( �ش ��رح نهج البالغة  /12 : 11و هو الموجود في تاريخ الطبري  679 : 2في ذكر بع�ض من �س ��ير عثمان بن عفان Kمع تغيير ب�س ��يط� ،إال
�أنه قد حذفت منه �« :إن في قري�ش من ي�ضمر الفرقة ،ويروم خلع الربقة» /ويوجد في تاريخ دم�شق  302 : 39في ترجمة عثمان بن عفان،
والفتنة ووقعة الجمل  ،75 :وكنز العمال  75 : 14حديث.37977 :
((( �سورة الأنعام الآية.149 :
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مخالفة ال�صحابة للن�ص في حياة النبيP

�أو ًال :بع��د حادثة �ص��لـح الحديبية،حيث تظافرت الأحاديث ب�أن جمهور ال�ص��حابة
الذين كانوا مع النبيPفيها قد ثارت ثائرتهم �ض��د ال�صلـح الذي �أقرهPمع قري�ش.
وحينما �أمرهم ر�سول اهلل Pبالنحر والحلق ،وكرر ذلك ،لم ي�ستجيبوا له.
وكذا في حجة الوداع حينما �أمرهمPبالإحالل من الإحرام وجعلها عمرة ،وبذلك
�شرعت عمرة التمتع وحجه .حيث لم ي�ستجيبوا له ،و�أنكروا عليه.
فراجع تف�ص��يل الحادثتين في جواب ال�س�ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�سابقة ،وفي بقية
كتب الحديث والتاريخ ،تجدهم قد خالفوا ر�س��ول اهلل ،Pوت�ص��اموا عن �أمره ،مع �أنه
Pقد كان بين �أظهرهم ،يحاول حملهم على تنفيذ حكمه ،والعمل بقوله ،حتى غ�ضب
من ذلك .ولم يكن لهم من م�صالـح �شخ�صية في ردهم عليه� ،إال ر�أي ر�أوه.
كم��ا خالفه كثير منهم ،ولم يرعوا حرمته وكرامته ،Pف��ي كثير من الموارد ،تقدم
هناك التعر�ض لبع�ض��ها .خ�صو�صاً تقاع�سهم عن تنفيذ بعث �أ�سامة الذي �شددPفيه،
ومنعهم لهPمن كتابة الكتاب الذي يع�ص��م �أمته في جميع الع�صور من ال�ضالل في
رزية الخمي�س الم�شهورة ،وقد تقدمت الإ�شارة �إليهما هناك.
فكيف ي�ستبعد بعد ذلك تجاهلهم للن�ص على �أمير الم�ؤمنين Qبعد رحيل النبي
Pوخل��و الجو لهم؟! وهم بين منتفع بذلك �أعظم المنافع الدنيوية ،وطالب للعافية ال
يهون عليه الت�ضحية في �سبيل تنفيذ الن�ص.
�أحاديث الحو�ض والفتن المنذرة بخطورة الموقف

وثانياً :بعد مثل ن�صو�ص الحو�ض المتظافرة والتي �أ�شرنا في جواب ال�س�ؤال المذكور
�إلى ق�سم منها .وال�سيما مع ما في بع�ضها من �أنه ال يبقى منهم �إال مثل همل النعم� ،إ�شارة
�إلى قلة الناجين منهم .وبعد الآيات الكريمة والأحاديث ال�شريفة الكثيرة المحذرة من
الفتن التي �س��وف يتعر�ض��ون لها،والم�ؤ�شرة على �ش��دة المحنة وخطورة الموقف .وقد
ذكرنا كثيراً منها هناك.
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ما حدث في الأمم ال�سابقة

وال�س��يما بعد مثل قوله Pـ المتقدم هناك ـ « :لتتبعن �س��نن من كان قبلكم �شبر
ب�ش��بر ،وذراع بذراع ،حتى لو دخلوا جحر �ض��ب تبعتموهم .قلنا :يا ر�س��ول اهلل ،اليهود
والن�صارى؟ قال :فمن؟!».
مع و�ض��وح حال ما ح�صل في الأمم ال�سابقة في مخالفتها لأنبيائها .Rخ�صو�صاً
اليهود ،الذين ت�ضمن الكتاب الكريم زيغهم مرتين.
�أ�ش��ار �إلى الأولى في قوله تعالىَ } :و َجا َو ْزنَا ِببَنِي �إِ ْ�س َر�آئ َ
ِيل ا ْلبَ ْح َر َف�أَتَ ْو ْا َع َلى َق ْو ٍم يَ ْع ُك ُفو َن
َع َلى �أَ ْ�صن ٍَام لَّ ُه ْم َقالُو ْا يَا ُمو� َسى ْاج َعل لَّنَا �إِلَـ ًها َك َما لَ ُه ْم �آ ِل َه ٌة َقا َل �إِنَّ ُك ْم َق ْو ٌم تَ ْج َه ُلو َن{(((.
والثانية هي اتخاذهم العجل الذي تعر�ضت له �آيات كثيرة ،وت�ضمنته توراتهم المتداولة.
كما ت�ض��من الكتاب المجيد في �س��ورة الإ�سراء �أنهم �س��وف يف�سدون في الأر�ض
مرتين ،ويع ُل َّن علواً كبيراً ،و�أن عواقبهما تكون عليهم وخيمة.
قد خولفت الن�صو�ص و�إن لم تكن دليال على الإمامة

وثالث��اً :لأن م��ا ورد ف��ي حق �أمي��ر الم�ؤمني��ن ،وال�ص��ديقة فاطمة الزه��راء ،و�أهل
البيت(�ص��لوات اهلل عليهم �أجمعين) عموماً ،قد خولف على كل حال� ،سوا ًء كان ن�صاً
في خالفة �أمير الم�ؤمنين �أم لم يكن .كحديث الثقلين القا�ضي بوجوب التم�سك ب�أهل
البيت (�صلوات اهلل عليهم) ،الذي تقدم الحديث عنه في جواب ال�س�ؤال ال�ساد�س من
الأ�سئلة ال�سابقة.
ومثل��ه حديث « :مثل �أهل بيتي مثل �س��فينة نوح من ركبه��ا نجا ،ومن تخلف عنها
غرق»(((.
((( �سورة الأعراف الآية.138 :
((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  373 : 2كتاب التف�سير :تف�سير �سورة هود ،واللفظ له 163 : 3 ،كتاب معرفة ال�صحابة :ومن مناقب �أهل ر�سول
اهلل /0مجمع الزوائد  168 : 9كتاب المناقب :باب في ف�ضل �أهل البيت /Mم�سند البزار  343 : 9فيما روى �سعيد بن الم�سيب عن �أبي ذر/
المعجم الأو�س ��ط  /85 : 6 ،355 : 5 ،10 : 4المعجم ال�ص ��غير  /84 : 2 ،240 : 1المعجم الكبير  46 ،45 : 3في بقية �أخبار الح�س ��ن بن علي
 34 : 12 ،Nفيما روى �سعيد بن جبير عن ابن عبا�س /م�سند ال�شهاب  274 ،273 : 2الباب الحادي ع�شر :الجزء العا�شر /في�ض القدير 2
 /519 :حلية الأولياء  306 : 4في ترجمة �س ��عيد بن جبير /تاريخ بغداد  336 : 7في ترجمة الح�س ��ن بن �أبي طيبة القا�ض ��ي الم�صري: 12 ،
 91في ترجمة علي بن محمد بن �شداد /ف�ضائل ال�صحابة لعبداهلل بن �أحمد بن حنبل  /785 : 2وغيرها.
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وقوله�« :Pأنا �سلم لمن �سالمتم ،وحرب لمن حاربتم»(((� ...إلى غير ذلك مما ورد
في حق �أهل البيت  Rعموماً.
وكذا حديث الغدير القا�ضي ب�أن �أمير الم�ؤمنين� Qأولى بالم�ؤمنين من �أنف�سهم،
كما �سبق.
(((
وقوله« :Pعلي مع القر�آن والقر�آن مع علي» .
وقوله« :Pعلي مع الحق والحق مع علي»(((.
وقوله« :Pرحم اهلل علياً ال َّلهم �أدر الحق معه حيث دار»(((.

((( �س ��نن اب ��ن ماجة  52 : 1في ف�ض ��ل الح�س ��ن والح�س ��ين ابن ��ي علي بن �أبي طال ��ب  ،Nواللفظ له� /ص ��حيح ابن حب ��ان  434 : 15كتاب
�إخباره 0عن مناقب ال�ص ��حابة رجالهم ون�س ��ائهم بذكر �أ�سمائهم (ر�ض ��ي اهلل عنهم �أجمعين) :ذكر البيان ب�أن محبة الم�صطفى0
مقرونة بمحبة فاطمة والح�س ��ن والح�س ��ين وكذلك بغ�ضه ببغ�ضهم� /سنن الترمذي  699 : 5كتاب كتاب المناقب عن ر�سول اهلل :0باب
ف�ضل فاطمة بنت محمد /0الم�ستدرك على ال�صحيحين  161 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ومن مناقب �أهل ر�سول اهلل /0الم�صنف
البن �أبي �ش ��يبة  378 : 6كتاب الف�ض ��ائل :ما جاء في الح�س ��ن والح�س ��ين /مجمع الزوائد  169 : 9كتاب المناقب :باب في ف�ضل �أهل البيت
 /Mالمعجم الأو�س ��ط  /197 : 7 ،182 : 5 ،179 : 3معجم ال�ش ��يوخ  133 :فيما رواه محمد بن عمار بن محمد بن عا�ص ��م بن مطيع
العجلي �أبو جعفر 380 : ،فيما رواه �أبو بكر الغزال /المعجم ال�صغير  /53 : 2المعجم الكبير  40 : 3في بقية �أخبار الح�سن بن علي ،N
 184 : 5فيما روى زيد بن �أرقم� /أمالي المحاملي � /447 :س ��ير �أعالم النبالء  125 ،122 : 2في ترجمة فاطمة بنت ر�س ��ول اهلل: 3 ،0
 258في ترجمة الح�سن بن علي بن �أبي طالب 432 : 10 ،في ترجمة �أبي غ�سان النهدي مالك بن �إ�سماعيل بن درهم /تهذيب الكمال : 13
 112في ترجمة �صبيح مولى �أم �سلمة /تاريخ بغداد  137 : 7في ترجمة تليد بن �سليمان المحاربي /وغيرها من الم�صادر.
((( مجمع الزوائد  134 : 9كتاب المناقب :باب الحق مع علي /Kالم�ستدرك على ال�صحيحين  134 :3كتاب معرفة ال�صحابة :ذكر �إ�سالم
�أمير الم�ؤمنين علي /Kالمعجم ال�ص ��غير  /28 : 2في�ض القدير  /356 : 4المعجم الأو�س ��ط  /135 : 5الفردو�س بم�أثور الخطاب : 3
 /230تاريخ الخلفاء  173 :في ترجمة علي بن �أبي طالب :ف�صل في الأحاديث الواردة في ف�ضله� /إجمال الإ�صابة  /55 :الجامع ال�صغير 2
 177 :حديث /5594:كنز العمال  603 : 11حديث 32912:في ف�ضائل علي /Kينابيع المودة  /403 ،396 ،96 : 2 ،124 : 1الن�صائح
الكافية  /215 :المناقب للموفق الخوارزمي  /177 :وغيرها من الم�صادر.
((( مجم ��ع الزوائ ��د  235 : 7كتاب الفتن :باب فيما كان في الجمل و�ص ��فين وغيرهما /تاريخ بغداد  320 :14في ترجمة يو�س ��ف بن محمد بن
عل ��ي �أب ��ي يعقوب الم�ؤدب /تاريخ دم�ش ��ق  361 : 20في ترجمة �س ��عد بن مالك بن �أبي الوقا�ص 449 : 42 ،ف ��ي ترجمة علي بن �أبي طالب/
الإمامة وال�سيا�س���ة  68 : 1التحام الحرب /ينابيع المودة  /173 : 1وغيرها من الم�ص ��ادر /وقريب منه في م�س ��ند �أبي يعلى  318 : 2من
م�سند �أبي �سعيد الخدري.
((( �س ��نن الترمذي  633 : 5كتاب كتاب المناقب عن ر�س ��ول اهلل :0باب مناقب علي بن �أبي طالب /Kالمعجم الأو�سط  /95 : 6م�سند
الب���زار  52 : 3ومم ��ا روى �أب ��و حي ��ان التيمي وا�س ��مه يحيى بن �س ��عيدبن حيان عن �أبيه عن عل ��ي /في�ض القدي ��ر  /19 : 4 ،236 : 2تذكرة
الحفاظ  844 : 3في ترجمة ابن الأنباري� /س ��ير �أعالم النبالء  279 : 15في ترجمة ابن الأنباري /الم�س ��تدرك على ال�صحيحين 134 : 3
كتاب معرفة ال�صحابة :ذكر �إ�سالم �أمير الم�ؤمنين علي /Kالكامل في �ضعفاء الرجال  445 : 6في ترجمة مختار بن نافع /ال�ضعفاء
للعقيل ��ي  210 : 4ف ��ي ترجم ��ة مختار بن نافع التمار /المجروحين  10 : 3في ترجمة مختار ب ��ن نافع التيمي /تهذيب الكمال  402 : 10في
ترجمة �سعيد بن حيان التيمي /العلل المتناهية  /255 : 1الريا�ض الن�ضرة  243 : 1الباب الرابع فيما جاء مخت�ص ًا بالأربعة الخلفاء :ذكر
و�ص ��فه 0لكل واحد منهم وثنائه عليه ودعائه له والحث على محبته ولعن مبغ�ض ��ه /م�س ��ند �أبي يعلى  418 : 1م�س ��ند علي بن �أبي طالب
ولكن بدل (حيث دار) (كيف دار) /وغيرها من الم�صادر.
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وقوله« :Pعلي مني و�أنا من علي ،ال ي�ؤدي عني �إال �أنا �أو علي»(((.
وقول��ه�« :Pأال تر�ض��ى �أن تكون مني بمنزل��ة هارون من مو�س��ى �إال �أنه لي�س نبي
بعدي»(((.
وقوله�« :Pأوحي � ّإلي في علي ثالثة �أ�شياء ليلة �أ�سري بي �أنه �سيد الم�ؤمنين ،و�إمام
المتقين ،وقائد الغر المحجلين»((( .وقد و�ص��فه ر�س��ول اهللPب�أن��ه �أمير الم�ؤمنين في
عدة موا�ضع(((.
بل في حديث بريدة قال�« :أمرنا ر�سول اهلل �أن ن�سلم على علي ب�أمير الم�ؤمنين ونحن
�سبعة .و�أنا �أ�صغر القوم يومئذ»(((.

((( �سنن الترمذي  636 : 5كتاب كتاب المناقب عن ر�سول اهلل :0في باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي بن �أبي طالب ،Kواللفظ له/
�سنن ابن ماجة  44 : 1في ف�ضل علي بن �أبي طالب /Kال�سنن الكبرى للن�سائي  45 : 5ف�ضائل �أبي بكر وعمر وعثمان  /Mم�سند
�أحمد  165 : 4في حديث حب�شي بن جنادة /Kالآحاد والمثاني  183 : 3في حديث حب�شي بن جنادة ال�سلولي /Kالمعجم الكبير
 16 : 4فيما رواه حب�ش ��ي بن جنادة ال�س ��لولي /ال�س ��نة البن �أبي عا�ص ��م  /598 ،566 : 2تذكرة الحفاظ  455 : 2في ترجمة �سويد بن �سعيد
الحافظ /ك�شف الخفاء  /236 : 1تهذيب الأ�سماء  /318 : 1ف�ضائل ال�صحابة البن حنبل � /599 : 2سير �أعالم النبالء  212 : 8في ترجمة
�شريك بن عبد اهلل /تاريخ دم�شق  345 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب .وغيرها من الم�صادر.
((( �صحيح البخاري  1602 : 4كتاب المغازي :باب غزوة تبوك وهي غزوة الع�سرة ،واللفظ له 1359 : 3 ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة :باب مناقب
علي بن �أبي طالب� /ص ��حيح م�س ��لم  1871 ،1870 : 4كتاب ف�ضائل ال�صحابة :Mباب ف�ضائل علي بن �أبي طالب � /Kصحيح ابن
حب ��ان  15 : 15ب ��اب �إخب ��اره 0عما يكون في �أمته من الفتن والحوادث :ذكر نفي الم�ص ��طفى 0كون النبوة بعده �إلى قيام ال�س ��اعة/
الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  367 : 2كتاب التف�س ��ير :تف�سير �سورة التوبة 117 : 3 ،كتاب معرفة ال�ص ��حابة :ومن مناقب �أمير الم�ؤمنين
علي بن �أبي طالب 143 : ،Kكتاب معرفة ال�ص ��حابة :ذكر �إ�س�ل�ام �أمير الم�ؤمنين علي /Kالأحاديث المختارة  207 : 3فيمارواه
عبدالرحمن بن �سابط عن �سعد .Kوغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( المعجم ال�صغير  ،192 : 2واللفظ له /مجمع الزوائد  121 : 9كتاب المناقب :باب مناقب علي بن �أبي طالب :Kباب جامع في مناقبه
 /Kالم�س ��تدرك عل ��ى ال�ص ��حيحين  148 : 3كتاب معرفة ال�ص ��حابة :ومن مناق ��ب �أمير الم�ؤمنين علي بن �أب ��ي طالب Kمما لم
يخرجاه  :ذكر �إ�سالم �أمير الم�ؤمنين علي ،Kوقال بعد ذكر الحديث« :هذا حديث �صحيح الإ�سناد ولم يخرجاه»� /أ�سد الغابة 69 : 1
في ترجمة �أ�سعد بن زرارة الأن�صاري 116 : 3 ،في ترجمة عبد اهلل بن �أ�سعد بن زرارة الأن�صاري /تاريخ دم�شق  302،303 : 42في ترجمة
علي بن �أبي طالب /معجم ال�ص ��حابة  70 : 1في ترجمة �أبجر بن غالب المزني 112 : 2 ،في ترجمة عبد اهلل بن زرارة بن عد�س /مو�ض ��ح
�أوهام الجمع والتفريق  186 ،185 ،184 ،183 : 1في الوهم الثالث وال�س ��تون /الفردو�س بم�أثور الخطاب  315 : 5ف�ص ��ل في علي بن �أبي
طالب /حلية الأولياء  63 : 1في ترجمة علي بن �أبي طالب /تاريخ بغداد  112 : 11في ترجمة عبد الجبار بن �أحمد بن عبيد اهلل ال�سم�سار،
 122 : 13في ترجمة المف�ض ��ل بن �س ��لم /ك�شف الخفاء  /456 : 2كنز العمال  /619،620 : 11ينابيع المودة  /162 :2ميزان االعتدال : 7
 207في ترجمة يحيى بن العالء البجلي /الكامل في �ضعفاء الرجال  199 : 7في ترجمة يحيى بن العالء الرازي .وغيرها من الم�صادر.
((( تاريخ دم�شق  303،386 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب /المناقب للخوارزمي  /85 :مو�ضح �أوهام الجمع والتفريق  /185 : 1الفردو�س
بم�أث ��ور الخط ��اب  /364 : 5حلي ��ة الأولياء  63 : 1في ترجمة علي بن �أبي طالب /ل�س ��ان الميزان  107 : 1في ترجمة �إبراهيم بن محمد بن
ميمون /ميزان االعتدال  191 : 1في ترجمة �إبراهيم بن محمد بن ميمون .وغيرها من الم�صادر.
((( تاريخ دم�شق  303 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب.
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وقوله« :Pعلي وليكم بعدي»(((.
وقوله« :Pيا علي من فارقني فقد فارق اهلل ،ومن فارقك يا علي فقد فارقني»(((.
وقوله« :Pمن �أطاعني فقد �أطاع اهلل ،ومن ع�ص��اني فقد ع�صى اهلل ،ومن �أطاع علياً
فقد �أطاعني ،ومن ع�صى علياً فقد ع�صاني»(((.
وقوله�« :Pأنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي»(((.
وقوله« :Pومن �آذى علياً فقد �آذاني»(((.
((( مجمع الزوائد  128 : 9كتاب المناقب :باب منه جامع فيمن يحبه ويبغ�ض ��ه /ال�س ��نن الكبرى للن�س ��ائي  133 : 5كتاب الخ�ص ��ائ�ص :ذكر
خ�صائ�ص �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب :Kذكر قوله0علي وليكم بعدي /المعجم الأو�سط  /163 :6م�سند �أحمد  356 :5في
حديث بريدة الأ�سلمي /Kالفردو�س بم�أثور الخطاب  /392 : 5فتح الباري  /67 : 8تحفة الأحوذي  /147، 146 : 10في�ض القدير 4
 /357 :الإ�ص ��ابة  623 : 6في ترجمة وهب بن حمزة /الريا�ض الن�ض ��رة  /187 : 2تاريخ دم�ش ��ق  189 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب/
ف�ضائل ال�صحابة البن حنبل .688 : 2البداية والنهاية � 346، 344 :7أحداث �سنة�أربعين من الهجرة:تزويجه فاطمةالزهراء.O
((( الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  133 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ومن مناقب �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب Kمما لم يخرجاه :ذكر
�إ�سالم �أمير الم�ؤمنين علي ،Kواللفظ له ،وقال بعد ذكر الحديث�« :صحيح الإ�سناد ولم يخرجاه» 158 : ،ذكر البيان الوا�ضح �أن �أمير
الم�ؤمني ��ن عل ��ي بن �أبي طال ��ب Kبقي من خوا�ص �أوليائه جماعة وهجرهم /...مجمع الزوائ ��د  135 : 9كتاب المناقب :باب الحق مع
علي /Kم�سند البزار  455 : 9فيما رواه معاوية بن ثعلبة عن �أبي ذر /معجم �شيوخ �أبي بكر الإ�سماعيلي  /800 : 3المعجم الكبير 12
 423 :فيما رواه مجاهد عن ابن عمر /ف�ضائل ال�صحابة  /570 : 2في�ض القدير  /357 : 4ميزان االعتدال  30 : 3في ترجمة داود بن �أبي
عوف 75 : ،في ترجمة رزين بن عقبة /تاريخ دم�شق  307 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب /وغيرها من الم�صادر.
((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  3كتاب معرفة ال�صحابة :ومن مناقب �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب Kمما لم يخرجاه  :ذكر �إ�سالم
�أمير الم�ؤمنين علي ،131 : Kواللفظ له ،وقال بعد ذكر الحديث« :هذا حديث �ص ��حيح الإ�س ��ناد ولم يخرجاه» /139 : ،معجم �ش ��يوخ
�أبي بكر الإ�س ��ماعيلي  /485 : 1الكامل في �ض ��عفاء الرجال  349 : 4في ترجمة عبادة بن زياد /تاريخ دم�ش ��ق  307 : 42في ترجمة علي بن
�أبي طالب /وغيرها من الم�صادر.
((( الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  132 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ومن مناقب �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب Kمما لم يخرجاه :ذكر
�إ�س�ل�ام �أمير الم�ؤمنين علي  ،Kواللفظ له ،وقال بعد ذكر الحديث« :هذا حديث �ص ��حيح على �ش ��رط ال�ش ��يخين ولم يخرجاه» /تاريخ
دم�ش ��ق  387 :42في ترجمة علي بن �أبي طالب /الفردو�س بم�أثور الخطاب  /364 : ،332 : 5حلية الأولياء  64 : 1في ترجمة علي بن �أبي
طالب /ميزان االعتدال  449 : 3في ترجمة �ضرار بن �صرد /الك�شف الحثيث  /138 :1المجروحين البن حبان  380 : 1في ترجمة �ضرار
ابن �صرد /وغيرها من الم�صادر.
((( �ص ��حيح ابن حبان  365 : 15كتاب �إخباره 0عن مناقب ال�ص ��حابة رجالهم ون�س ��ائهم بذكر �أ�سمائهم (ر�ضي اهلل عنهم �أجمعين) :ذكر
البيان ب�أن �أذى علي بن �أبي طالب Kمقرون ب�أذى الم�ص ��طفى /0الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  131 : 3كتاب معرفة ال�صحابة:
وم ��ن مناق ��ب �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب Kمما لم يخرجاه :ذكر �إ�س�ل�ام �أمير الم�ؤمني ��ن علي /Kالأحاديث المختارة : 3
 267،268فيما رواه م�ص ��عب بن �س ��عد بن �أبي وقا�ص عن �أبيه  /Mموارد الظم�آن /543 :مجمع الزوائد  129 : 9كتاب المناقب :باب
منه جامع فيمن يحبه ويبغ�ض ��ه /الم�ص ��نف البن �أبي �ش ��يبة  371 : 6ف�ض ��ائل علي بن �أبي طالب /Kم�س ��ند ال�شا�شي  /134 : 1م�سند
البزار  366 : 3فيما رواه قنان بن عبد اهلل النهمي عن م�صعب عن �أبيه /م�سند �أحمد  483 : 3في حديث عبد اهلل بن �أرقم عن النبي/0
م�س���ند الرويان���ي  /451 : 2م�س ��ند الحارث  /904 : 2م�س ��ند �أبي يعل ��ى  /109 : 2البيان والتعريف  /203 : 2التاري ��خ الكبير  306 : 6في
ترجمة عمرو بن �ش ��ا�س الأ�س ��لمي /Kالجرح والتعديل  237 : 6في ترجمة عمرو بن �ش ��ا�س الأ�س ��لمي /م�ش ��اهير علماء الأم�صار 35 :
في ترجمة عمرو بن �ش ��ما�س الأ�س ��لمي /الثقات  273 : 3في ترجمة عمرو بن �ش ��ا�س الأ�س ��لمي /التدوين في �أخبار قزوين  /390 : 3معجم
ال�ص���حابة  201 : 2في ترجمة عمرو بن �ش ��ا�س بن �أبي بلي /اال�س ��تيعاب  1101 : 3في ترجمة علي بن �أبي طالب 1183 : ،في ترجمة عمرو
ابن �ش� ��أ�س بن عبيد /الإ�ص ��ابة  646 : 4في ترجمة عمرو بن �ش� ��أ�س الأ�سدي /ف�ضائل ال�ص ��حابة البن حنبل  /579،633 : 2تاريخ الخلفاء
 173 :في ترجمة علي بن �أبي طالب :ف�ص ��ل في الأحاديث الواردة في ف�ض ��له� /أن�س ��اب الأ�ش ��راف 379 : 2و�أما �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي
طالب /Qوغيرها من الم�صادر.
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كما خولف قوله« :Pفاطمة ب�ضعة مني يريبني ما يريبها ،وي�ؤذيني ما �آذاها»(((.
وقولهPلها�« :إن اهلل يغ�ض��ب لغ�ضبك وير�ضى لر�ض��اك» ((( ،على اختالف �ألفاظ
ذلك وتقارب معانيه ،مع تواتره �إجما ًال� ...إلى غير ذلك مما ال يح�صى كثرة ،وال مجال
لإنكاره بعد تواتره تف�صي ًال �أو �إجما ًال ،بل زاد على التواتر بمراتب.
وتلك الأحاديث ـ �سواء كانت� ،أو كان بع�ضها ،ن�صاً في �إمامة �أمير الم�ؤمنين،Q
�أم ل��م تكن ـ قد خولفت يوم ال�س��قيفة وما تبعه من �أح��داث ،بالهجوم على بيت �أمير
الم�ؤمنين وال�ص��ديقة الطاهرة فاطمة ،Oوانتهاك حرمتهما ،و�إيذائهما ،و�إغ�ضابهما.
وبمحاول��ة �إرغام �أمير الم�ؤمنين Qعلى البيعة ،وجعله تابعاً مطيعاً ،بد ًال من الرجوع
�إليه في ذلك الخالف ،وتحكيمه في الحق والباطل منه ،وطاعته فيما يقول.
وكذا بخذالنه وتركه بد ًال من التم�سك به وب�أهل بيته ،Rوركوب �سفينتهم.
وبالوالية والت�أمر عليه بد ًال من الخ�ضوع لواليته و�إمرته ،ف�أ�صبح فيهم م�ست�ضعفاً ،كما
ا�ست�ضعف هارون Qفي بني �إ�سرائيل.
وكذا خولف يوم ال�شورى ،حيث حكم عبدالرحمن بن عوف في �أمر �أمير الم�ؤمنين
 ،Qب��د ًال من تحكيمه Qف��ي الأمر ،و�أمر �أبو طلحة الأن�ص��اري بقتله� Qإن
((( تف�س ��ير ابن كثير  ،257 : 3واللفظ له� /ص ��حيح البخاري  2004 : 5كتاب النكاح :باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإن�ص ��اف� /صحيح
ابن حبان  406 : 15كتاب �إخباره 0عن مناقب ال�صحابة رجالهم ون�سائهم بذكر �أ�سمائهم (ر�ضي اهلل عنهم �أجمعين) :ذكر� 0أن ينكح
علي على فاطمة ابنته /م�سند �أبي عوانة  70 : 3باب ذكر الخبر المبيح لوالد المر�أة �أن يمتنع من الإذن لزوج االبنة �أن يتزوج بامر�أة �أخرى
ويقوم بمنعه عن التزويج عليها �أو طالقها والدليل على �أن له �أن ي�شكو زوج ابنته �إلى �إخوانه و�أ�صحابه� /سنن الترمذي  698 : 5كتاب كتاب
المناقب عن ر�سول اهلل :0باب ف�ضل فاطمة بنت محمد /0ال�سنن الكبرى للبيهقي  307 : 7كتاب الق�سم والن�شوز :باب ذب الرجل عن
ابنت ��ه ف ��ي الغيرة والإن�ص ��اف 288 : 10 ،كتاب العتق :باب من يعتق بالملك� /س ��نن �أبي داود  226 : 2كتاب الن ��كاح :باب ما يكره �أن يجمع
بينهن من الن�س ��اء� /س ��نن ابن ماجة  643 : 1كتاب النكاح :باب الغيرة /معت�ص ��ر المخت�صر  307 : 1كتاب النكاح :في كراهة التزوج على
فاطمة /المعجم الكبير  404 : 22في مناقب فاطمة /Oالفردو�س بم�أثور الخطاب  /232 : 1حلية الأولياء  40 : 2في ترجمة الح�سين
ابن علي� /325 : 7 ،سير �أعالم النبالء  119 : 2في ترجمة فاطمة بنت ر�سول اهلل 90 : 5 ،0في ترجمة ابن �أبي مليكة /تهذيب التهذيب
 468 : 12في ترجمة فاطمة الزهراء /تهذيب الكمال  599 : 22في ترجمة عي�س ��ى بن حماد بن م�س ��لم 250 : 35 ،في ترجمة فاطمة بنت
ر�سول اهلل /0معجم ال�صحابة  110 :3في ترجمة الم�سور بن مخرمة� /صفوة ال�صفوة  13 : 2في ترجمة فاطمة بنت ر�سول اهلل/0
معجم المحدثين  /9 :غوام�ض الأ�س ��ماء المبهمة  340 : 1في ترجمة العوراء �أو جويرية بنت �أبي جهل /المغني  186 : 10م�س� ��ألة قال وال
تجوز �ش ��هادة الوالدين و�إن علوا للولد و�إن �س ��فل وال �ش ��هادة الولد و�إن �سفل لهما و�إن علو /ف�ض ��ائل ال�صحابة البن حنبل  /756 : 2ف�ضائل
ال�صحابة للن�سائي  /78 :وغيرها من الم�صادر.
((( الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  167 : 3كتاب معرفة ال�ص ��حابة :ذكر مناقب فاطمة بنت ر�س ��ول اهلل /0مجمع الزوائد  203 : 9كتاب
المناقب :باب مناقب فاطمة Oبنت ر�سول اهلل.0الآحاد والمثاني � 363 : 5أول ذكر الن�ساء من هذا الكتاب و�أوله ذكر فاطمة ابنة
ر�سول اهلل /0المعجم الكبير  108 : 1فيما �أ�سند علي بن �أبي طالب 401 : 22 ،Kفي مناقب فاطمة /Oميزان االعتدال  289 : 2في
ترجمة الح�س ��ين بن زياد بن علي بن الح�س ��ين بن علي العلوي 185 : 4 ،في ترجمة عبداهلل بن محمد بن �سالم القزاز /الكامل في �ضعفاء
الرجال  351 : 2في ترجمة الح�سين بن زيدبن علي /التدوين في �أخبار قزوين  /11 : 3الإ�صابة  57 : 8في ترجمة فاطمة الزهراء /تاريخ
دم�شق  156 : 3في باب ذكر بنيه وبناته (عليه ال�صالة وال�سالم) و�أزواجه /الذرية الطاهرة .120 :
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�أ�ص��ر على الخالف ،و�أرغ��م Qبالآخرة على بيعة عثمان ،و�ص��ار مولى عليه م�أموراً
بد ًال من �أن يكون هو الولي والأمير� ...إلى غير ذلك.
بل ال ي�شك الناظر في �سيرة الأولين في كثرة مخالفتهم للن�صو�ص ،وخروجهم عنها.
في تفا�صيل يطول �شرحها .وقد تكفلت بها كتب كثيرة ،ال يهمنا فع ًال ا�ستق�صا�ؤها.
ف�إذا �أمكن من ال�ص��حابة مخالفة تلك الن�صو�ص ال�شريفة والتغافل عنها �إذا لم تكن
ن�ص��اً في خالفة �أمي��ر الم�ؤمنين Qو�إمامته� ،أمكن منهم مخالف��ة الن�ص على �إمامته
وخالفته Qمن هذه الأحاديث� ،أو غيرها.
مخالفة الأن�صار للن�ص على �أن الأئمة من قري�ش

بل ال ريب في �أن الأن�صار ـ وهم ذوو ال�سبق للإ�سالم والن�صرة له ،والعدد الكبير فيه
ـ قد خالفوا في محاولتهم بيعة �س��عد بن عبادة ن�ص ر�س��ول اهللPالم�شهور ب�أن الأئمة
من قري�ش(((.
نع��م قد �أنكر جماعة من قري�ش عليهم مخالفة الن���ص المذكور ،حتى قال عمرو بن
العا�ص« :كادوا واهلل �أن يحلوا حبل الإ�س�لام كما قاتلوا عليه ،ويخرجوا منه من �أدخلوا
في��ه .واهلل لئن كانوا �س��معوا قول ر�س��ول اهلل :0الأئمة من قري�ش .ث��م ادعوها لقد
هلكوا ،و�أهلكوا .و�إن كانوا لم ي�سمعوها فما هم كالمهاجرين»(((.
وقال عكرمة بن جهل« :واهلل لوال قول ر�س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :الأئمة من
قري�ش .ما�أنكرنا �إمرة الأن�صار ،ولكانوا �أه ًال لها .ولكنه قول ال �شك فيه ،وال خيار ...و�إن
الذي هم فيه من فلتات الأمور ونزغات ال�شيطان.(((» ...
لكن �إنكارهم عليهم ذلك �إنما كان لأنه ي�ض��ر بم�ص��الحهم ،ويف�شل مخططهم .ولذا
ل��م يبال عمر بالخروج عنه ،وال �أنكر عليه غيره ،حينما قال بعد �أن طعن و�أ�ش��رف على

((( تقدمت م�صادره في بداية جواب هذا ال�س�ؤال في .143 :
((( �شرح نهج البالغة .29 : 6
((( �شرح نهج البالغة 24 :6
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الموت« :ولو كان �سالم مولى �أبي حذيفة حياً ا�ستخلفته ،(((»...وكذا قوله« :لو �أدركت
مع��اذ بن جبل فا�س��تخلفته فلقيت ربي ف�س���ألني ،(((»...مع و�ض��وح �أن �س��الماً ومعاذاً
المذكورين لي�سا من قري�ش.
ومن هنا ال ي�س��تبعد م��ن الكل الإقدام عل��ى مخالفة الن�ص حي��ن تخدم مخالفته
م�ص��الحهم ،وال ت�ض��ر بها ،و�إنما ت�ض��ر ب�أهل البيت Rالذين هم الم�ست�ضعفون بعد
ر�سول اهلل ،Pكما ي�أتي عنه.P
والحا�صل� :أنه بعد �أن ثبت مخالفتهم للن�صو�ص الكثيرة وتجاهلهم لها ،و�إن لم تكن
دالة على خالفة �أمير الم�ؤمنين Qو�إمامته ،فال مجال ال�ستبعاد تجاهلهم للن�ص على
�إمامته وخالفته� ،إذا كان موجوداً ،كما تقول ال�شيعة.
تنب�ؤ النبيPبمخالفتهم الن�ص على �أمير الم�ؤمنينQ

ب��ل قد ورد ع��ن النبيPالتنب�ؤ بموقف �أ�ص��حابه من الن�ص على �أمي��ر الم�ؤمنين
 ،Qوتوقع عدم جريهم عليه ،وتفرقهم عن �أمير الم�ؤمنين Qلو ن�ص��به علماً لهم،
وهو�Pأعلم بنف�سياتهم ،وما تنطوي عليه �ضمائرهم ،وما ت�ؤول �إليه �أمورهم.
فحينما عزمت عائ�ش��ة على الخروج �إلى الب�ص��رة حاولت �أن تحمل �أم �س��لمة على
الخروج معها ،ف�أبت �أم �سلمة ،وحاولت �أن تثنيها عن عزمها ،وذكرتها ب�أمور في حق �أمير
الم�ؤمنين ،Qفكان فيما قالت« :و�أذكرك �أي�ض��اً ،كنت �أنا و�أنت مع ر�سول اهلل0
في �سفر له ،وكان علي يتعاهد نعلي ر�سول اهلل 0فيخ�صفها ،ويتعاهد �أثوابه فيغ�سلها،
فنقبت له نعل ،ف�أخذها يومئذ يخ�ص��فها ،وقعد في ظل �س��مرة .وج��اء �أبوك ومعه عمر،
فا�س��ت�أذنا عليه ،فقمنا �إلى الحجاب ،ودخال يحادثانه فيما �أراد ،ثم قاال :يا ر�سول اهلل� ،إنا
ال ندري قدر ما ت�ص��حبنا ،فلو �أعلمتنا من ي�ستخلف علينا ،ليكون لنا بعدك مفزعاً .فقال
((( تاريخ الطبري  580 : 2ق�ص ��ة ال�ش ��ورى ،واللفظ له /العقد الفريد  255 : 4فر�ش كتاب الع�سجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم و�أخبارهم:
�أم ��ر ال�ش ��ورى ف ��ي خالفة عثمان بن عف ��ان /تاريخ دم�ش ��ق  405 ،404 : 58في ترجمة معاذ ب ��ن جبل /مقدمة ابن خلدون  194 :الف�ص ��ل
ال�ساد�س والع�شرون في اختالف الأمة في حكم هذا المن�صب و�شروطه /حلية الأولياء  177 : 1في ترجمة �سالم مولى �أبي حذيفة� /صفوة
ال�صفوة  /388 : 1ك�شف الخفاء  /428 : 2وغيرها من الم�صادر.
((( تاريخ دم�شق  ،404 : 58واللفظ له 403 : /في ترجمة معاذ بن جبل /م�سند �أحمد  18 : 1في م�سند عمر بن الخطاب /Kفتح الباري
 /119 : 13تحفة الأحوذي  /399 : 6في�ض القدير � /190 : 3صفوة ال�صفوة  /367 : 1وغيرها من الم�صادر.
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لهما� :أما �إني قد �أرى مكانه .ولو فعلت لتفرقتم عنه ،كما تفرقت بنو �إ�سرائيل عن هارون
ابن عمران .ف�سكتا ،ثم خرجا.
فلما خرجنا �إلى ر�سول اهلل 0قلت له ـ وكنت �أجر�أ عليه منا ـ :من كنت يا ر�سول
اهلل م�س��تخلفاً عليه��م؟ فقال :خا�ص��ف النعل .فنظرنا ،فلم نر �أح��داً �إال علياً ،فقلت :يا
ر�سول اهلل ،ما �أرى �إال علياً .فقال :هو ذاك .فقالت عائ�شة :نعم �أذكر ذلك»(((.
وعلى ذلك ال يتجه ا�س��تبعاد وجود الن�ص من �أجل ا�س��تبعاد �إغفال عموم ال�صحابة
له ،بل يتعين النظر في دعوى الن�ص ودليلها بمو�ض��وعية كاملة ،وتجرد عن التراكمات،
ثم تحكيم الوجدان في �أن ما تذكره ال�ش��يعة من الن�ص��و�ص على �إمامة �أمير الم�ؤمنين
و�أوالده (�صلوات اهلل عليهم �أجمعين) لو كان وارداً في حق غيرهم ممن يحاول الجمهور
ت�صحيح خالفته ،فهل يجعله الجمهور دلي ًال على خالفة ذلك الغير� ،أو ال؟ واهلل �سبحانه
الهادي �إلى �سواء ال�سبيل.
الذين �أقدموا على مخالفة الن�ص جماعة قليلة

الوجه الثالث� :أن الن�ص �إذا كان موجوداً ـ كما تقول ال�شيعة ـ فالذي تعمد مخالفته
والتغاف��ل عنه ،جماعة قليلة قادت االنقالب على �أمير الم�ؤمنين ،Qو�أ�ص��رت على
مقاومته ،و�صرف الخالفة عنه.
�أما الباقون فهم لم يقدموا على مخالفة الن�ص ،وال على مخالفة �أمير الم�ؤمنين،Q
و�إنم��ا تعاملوا مع ما ح�ص��ل كحقيقة قائم��ة� ،إما لعدم االهتمام بالن���ص والحق� ،أو طلباً
للعافية� ،أو للي�أ�س من انت�ص��ار المن�صو�ص عليه و�إرجاع الحق �إلى ن�صابه� ،أو ال�ستبعاده،
�أو لغير ذلك.
طبيعة المجتمعات الب�شرية في مواجهة االنقالبات

وهذا هو المعلوم بالوجدان من طبيعة المجتمعات الب�ش��رية في مواجهة االنقالبات
والتغيرات المرتجلة ،والتعامل معها .ف�إن الذي يتعمد التغيير وانتهاك ال�شرعية والقانون،
ويخط��ط له وينف��ذه ،هم فئة قليلة ،وهي المنتفعة بذلك ،ث��م تعتمد على الهمج الرعاع
((( �شرح نهج البالغة .218 : 6
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واالنتفاعيين في تثبيت مخططها.
وبع��د �أن تفاج��ئ مجتمعاته��ا بذلك ،فال��ذي ينكر عليه��ا ،ويت�ص��دى لمخططاتها
المت�ضررون بمخالفة ال�شرعية ،ويع�ض��دهم ذوو المبادئ الذين يهمهم تطبيق الت�شريع،
و�سيادة القانون ،وي�ستعدون للت�ضحية في �سبيلهما ،وهم في �أغلب الأحوال قليلون.
�أم��ا الباقون فه��م بين متفرج ال تهمه ال�ش��رعية ،ومنكر في نف�س��ه النتهاكها� ،إال �أنه
ي�صعب عليه الت�ضحية من �أجل التغيير و�إرجاع الحق �إلى ن�صابه ،جبناً وهلعاً� ،أو م�ستعد
للت�ض��حية� ،إال �أنه يتقاع�س ،لي�أ�س��ه عن �إمكانية التغيير والحفاظ على ال�شرعية ،ح�سب
موازنته بين القوى المت�صارعة.
دعوى اتفاق �أهل المدينة على بيعة �أبي بكر

وقد يحاول البع�ض دعوى اتفاق �أهل المدينة من المهاجرين والأن�صار وغيرهم على
بيعة �أبي بكر ،وت�ش��ييد �أمره ،عدا �أمير الم�ؤمنين Qوجماعة قليلة جداً ،بنحو يوحي
ب�أن الن�ص لو كان موجوداً فالكثرة الكاثرة من �أهل المدينة قد تعمدت مخالفته والخروج
عليه .وربما اعتقد كثير من النا�س بذلك ،تفاع ًال مع ال�ص��ورة الإعالمية ال�ض��خمة ،من
دون نظرة ا�ستقاللية فاح�صة.
�شواهد بطالن الدعوى المذكورة

لكنها دعوى مخالفة للواقع ،ال تنا�سب ما ح�صل من �أحداث ومالب�سات.
فقد تظافرت الأحاديث ب�أن بيعة �أبي بكر كانت فلتة((( .و�أهون ما قيل في معنى فلتة
�أنها كانت مباغتة من دون م�شورة ،كما ي�شهد به ما ذكره الم�ؤرخون في كيفية ح�صولها.
حي��ث يظه��ر منه �أن الذين �أقدموا عليها ،وعلى مخالفة الن���ص ـ لو كان ـ جماعة قليلة،
فاج���أوا بها النا�س ،وجعلوهم �أمام الأمر الواقع ،م�س��تغلين الفر�ص��ة نتيجة ذهول النا�س
لهول الحدث ،و�ش��عورهم بالفراغ لفقد النبي ،Pثم ان�شغال �أمير الم�ؤمنين (�صلوات
اهلل عليه) وبني ها�شم بتجهيز ر�سول اهلل.P
ويقول اليعقوبي بعد �أن �شرح ظروف البيعة ،وكيفية ح�صولها« :وجاء البراء بن عازب،
((( تقدمت م�صادره في �أوائل الجواب عن هذا ال�س�ؤال في .144 :
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ف�ض��رب الباب على بني ها�ش��م ،وقال :يا مع�شر بني ها�شم بويع �أبو بكر .فقال بع�ضهم:
ما كان الم�سلمون يحدثون حدثاً نغيب عنه ،ونحن �أولى بمحمد .وقال العبا�س :فعلوها
ورب الكعبة .وكان المهاجرون والأن�ص��ار ال ي�ش��كون في علي ...وتخلف عن بيعة �أبي
بكر قوم من المهاجرين والأن�صار ،ومالوا مع علي بن �أبي طالب .ومنهم العبا�س بن عبد
المطلب ،والف�ض��ل بن العبا�س ،والزبير بن العوام ب��ن العا�ص (كذا في طبعة النجف)،
وخالد بن �س��عيد ،والمقداد بن عمرو ،و�س��لمان الفار�س��ي ،و�أبو ذر الغفاري ،وعمار بن
يا�سر ،والبراء بن عازب ،و�أبي بن كعب»(((.
وممن تخلف عن بيعته فروة بن عمر الأن�صاري ،وكان ممن جاهد مع ر�سول اهلل،P
وقاد فر�س��ين في �س��بيل اهلل تعالى ،وكان يت�ص��دق من نخله ب�ألف و�سق كل عام ،وكان
�سيداً في قومه ،و�شاعراً .وهو من �أ�صحاب �أمير الم�ؤمنين (�صلوات اهلل عليه) و�شهد معه
وقعة الجمل(((.
وق��ال ابن �أب��ي الحديد« :وروى الزبير بن ب��كار ،قال :روى محمد بن �إ�س��حاق �أن
�أب��ا بكر لما بويع افتخ��رت تيم بن مرة .وقال :وكان عامة المهاجرين ّ
وجل الأن�ص��ار ال
ي�شكون �أن علياً هو �صاحب الأمر بعد ر�سول اهلل.(((» 0
الكالم حول محاولة الأن�صار بيعة �سعد بن عبادة

بل من القريب جداً �أن ال تكون محاولة الأن�ص��ار المبادرة باال�ستيالء على الخالفة
وال�سلطة ،وبيعة �سعد بن عبادة ،مبنية على م�ضادة �أمير الم�ؤمنين ،Qوتجاهل الن�ص
علي��ه� ،أو تعمد مخالفت��ه ،بل لتخوفهم من م�س��ارعة قري�ش و�أتباعهم باال�س��تيالء على
الحكم ،م�ض��ادة للن�ص ،وبغ�ض��اً لأمير الم�ؤمنين Qـ الذي جاهدهم في �سبيل اهلل
تعال��ى ،ونكل بهم ،والذي يعتبر حكمه امت��داداً لحكم النبيPالذي وترهم ،وقو�ض
بنيانهم ـ و�ض��يقاً من �شدته في ذات اهلل تعالى ،ومحافظته على تطبيق �أحكامه عزوجل
بحدودها ،من دون هوادة ،وال محاباة ،وال رخ�صة.
((( تاريخ اليعقوبي  124 : 2في خبر �سقيفة بني �ساعدة وبيعة �أبي بكر.
((( �شرح نهج البالغة  28 : 6ـ .29
((( �شرح نهج البالغة .21 : 6
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ن�شاط المنافقين والطلقاء

فق��د ظهرت بوادر ذلك في حياة النبي ،Pحيث ن�ش��ط المنافقون والطلقاء ،ومن
تحالف معهم ،حتى حاولوا اغتيال النبيPفي ق�ض��ية العقبة الم�شهورة ،والتي تقدم
الحديث عنها في جواب ال�س�ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�سابقة.
كما ردوا على النبيPوتجاهلوا �أوامره في كثير من الموارد.
منها :تخلفهم عن جي�ش �أ�سامة مع �إ�صرارهPعلى تنفيذه.
ومنه��ا :منعه��م له من كتابة الكتاب الذي يع�ص��م �أمته من ال�ض�لال .وقد تقدمت
الإ�شارة لهما في جواب ال�س�ؤال المذكور.
ومنها :تخلفهم عنه حين نزل في غدير خم ،حتى �أنبهم على ذلك ،فقال�« :Pأيها
النا���س �إني قد كرهت تخلفكم وتنحيكم عني ،حتى خيل � ّإلي �أنه لي�س �ش��جرة �أبغ�ض
�إليكم من �شجرة تليني»(((.
ولما بلغPعند رجوعه من مكة المكرمة جعلوا ي�ست�أذنونه ،وي�أذن لهم .ثم قال« :ما
بال �شق ال�شجرة التي تلي ر�سول اهلل �أبغ�ض �إليكم من ال�شق الآخر؟!»(((.
ومنه��ا :مجاهرته��م لأهل بيت��ه بالبغ�ض وال�ش��ن�آن ،حتى دخ��ل العبا�س على
ر�س��ول اهلل 0فقال« :يا ر�س��ول اهلل� ،إنا لنخرج فنرى قري�شاً تحدث ،ف�إذا ر �أونا

((( تاريخ دم�شق  227 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب ،واللفظ له /العمدة البن بطريق  /107 :م�سند ال�شاميين للطبراني  223 : 3فيما رواه
قبي�صة عن جابر بن عبد اهلل الأن�صاري ،في الطبعة الموجودة في المعجم الفقهي.
((( �ص ��حيح ابن حبان  444 : 1باب فر�ض الإيمان :ذكر كتبة اهلل جل وعال الجنة و�إيجابها لمن �آمن به ثم �س ��دد بعد ذلك ،واللفظ له /م�س ��ند
�أحم ��د  16 : 4ف ��ي حديث رفاعة بن عرابة الجهني (ر�ض ��ي اهلل تعالى عن ��ه) /مجمع الزوائد  20 : 1كتاب الإيمان :باب فيمن �ش ��هد �أن ال
�إله �إال اهلل 408 : 10 ،كتاب �أهل الجنة :باب فيمن يدخل الجنة بغير ح�س ��اب /م�س ��ند الطيال�س ��ي  182 :فيما رواه رفاعة بن عرابة الجهني
 /Kالآحاد والمثاني  24 : 5رفاعة الجهني /Kالمعجم الكبير  51 ،50 ،49 : 5رفاعةبن عرابة الجهني عن ر�س ��ول اهلل� /0ش ��عب
الإيمان � 1ص 364التا�س ��ع من �ش ��عب الإيمان وهو باب في �أن دار الم�ؤمنين وم�أواهم الجنة ودار الكافرين وم�آبهم النار :ف�ص ��ل في عذاب
القبر وكل معذب في الآخرة من كافر وم�ؤمن /...حلية الأولياء  286 : 6في ترجمة ه�شام الد�ستوائي /تهذيب الكمال  208 : 9في ترجمة
رفاعة بن عرابة الجهني /مو�ضح �أوهام الجمع والتفريق  520 : 2في ترجمة هالل بن علي العامري /موارد الظم�آن  32 : 1كتاب الإيمان:
باب فيمن �شهد �أن ال �إله �إال اهلل.
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�س��كتوا ،فغ�ض��ب ر�س��ول اهلل.(((»0
وفي رواية �أخرى« :يا ر�س��ول اهلل �إن قري�ش��اً �إذا لقى بع�ضها بع�ضاً لقوها بب�شر ح�سن،
و�إذا لقونا لقونا بوجوه ال نعرفها ،قال :فغ�ضب ر�سول اهلل.(((»0
وقد تقدم ما ينا�سب ذلك في �أوائل جواب ال�س�ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�سابقة.
ويبدو ان الأمر انتهى بالآخرة �إلى ي�أ�س النبي Pفي مر�ض��ه من �إ�ص�لاح الأو�ضاع
وت��دارك الأمر ،ففي رواية محب الدين الطبري ،قال العبا�س�« :إني �أعلم ما بقاء ر�س��ول
اهلل فينا �إال قلي ًال .قال :ف�أتاه فقال :يا ر�سول اهلل لو اتخذت مكاناً تكلم النا�س منه ،قال:
بل �أ�ص��بر عليهم ينازعونني ردائي ،ويط�ؤون عنقي ،وي�صيبني غبارهم ،حتى يكون اهلل هو
الذي يريحني منهم» (((� ...إلى غير ذلك مما يك�ش��ف عن �إ�ص��رارهم على تجاهل �أمره،
ومجاهرت��ه بالخالف ،ومجاهرة �أهل بيته Rبالعداء ،وت�ص��ميمهم على �ص��رف الأمر
عنهم.
و�أكد ذلك للأن�صار �أمران:
�إنذار اهلل تعالى ور�سولهPبالفتن المقبلة

ا لأول� :إنذار اهلل تعالى والنبي Pبالفتن المقبلة ،و �إخبارهما بوقوعها،
وب�شدتها ،كما تقدم في جواب ال�س�ؤال الثاني من ا لأ�سئلة ال�سابقة ،ومنه قوله
َّا�س َو َّ
ال�ش َج َر َة ا ْل َم ْل ُعو نَ َة فِي ال ُق ْر �آنِ
تعالىَ } :و َما َج َع ْلنَا ال ُّر �ؤ يَا ا لَّتِي �أَ َر ْين ََاك ِ�إ َّال ِف ْتنَ ًة لِّلن ِ
((( م�س ��ند �أحمد  165 : 4في حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب ،Kواللفظ له /تف�س ��ير ابن كثير  /114 : 4مجمع
الزوائد  88 : 1كتاب الإيمان  :باب فيمن حبهم �إيمان 170 :9 ،كتاب المناقب :باب في ف�ض ��ل �أهل البيت  /Mم�س���ند البزار 131 : 6
م�س ��ند المطلب بن ربيعة /ف�ض ��ائل ال�صحابة البن حنبل  /918 :2معجم ال�ص ��حابة  194 :2في ترجمة عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث
ابن عبد المطلب /المعجم الأو�سط  /373 : 7 ،52 : 5المعجم ال�صغير � /399 : 1سير �أعالم النبالء  88 : 2في ترجمة العبا�س عم النبي
 156 : 12 ،0ف ��ي ترجم ��ة الرفاعي محمد بن يزيد بن محمد بن كثير /تهذيب الكمال  340 : 33في ترجمة �أبي �س ��برة النخعي /تاريخ
بغداد  376 : 3في ترجمة محمد بن يزيد بن محمد بن كثير /وغيرها من الم�صادر.
((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  376 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ذكر �إ�سالم العبا�س Kواختالف الروايات في وقت �إ�سالمه ،واللفظ له،
 85 : 4كتاب معرفة ال�ص ��حابة :ذكر ف�ض ��ائل القبائل /ال�سنن الكبرى للن�سائي  51 : 5كتاب المناقب :ف�ضائل علي � /Kسنن الترمذي
 652 : 5كتاب كتاب المناقب :باب مناقب العبا�س بن عبد المطلب  /Kالم�صنف البن �أبي �شيبة  382 : 6كتاب الف�ضائل :ما ذكر في
العبا�س Kعم النبي /0م�س���ند البزار  140 : 4ومما روى عبد اهلل بن الحارث عن العبا�س /المعجم الكبير  285 ،284 : 20فيما
رواه مطل ��ب ب ��ن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب /تعظيم قدر ال�ص�ل�اة  455 ،453 : 1في ح�ل�اوة الإيمان /تهذيب الكمال  228 : 14في
ترجمة عبا�س بن عبدالمطلب /ف�ضائل ال�صحابة للن�سائي  /22 :وغيرها من الم�صادر.
((( ذخائر العقبى 204 :
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َونُ َخ ِّو ُف ُه ْم َف َما يَ ِزي ُد ُه ْم �إِ َّال ُط ْغيَانًا َكبِي ًرا{((( .
حيث روي �أنها نزلت لما ر�أى ر�سول اهللPرجا ًال ينزون على منبره نزو القردة(((.
�إنذار النبيPبما يجري على الدين و�أهل بيته

وقوله« :Pهالك هذه الأمة على يدي �أغيلمة من قري�ش»(((.
وقوله« :Pلتنتق�ضن عرى الإ�سالم عروة عروة ،فكلما انتق�ضت عروة ت�شبث النا�س
بالتي تليها .ف�أولهن نق�ضاً الحكم ،و�آخرهن ال�صالة»(((.
وقولهPفي جملة حديث له�« :أال �إن رحا الإ�سالم دائرة ،فدوروا مع الكتاب حيث
دار� .أال �إن الكتاب وال�سلطان �سيفترقان ،فال تفارقوا الكتاب»(((.
وقولهPلأمير الم�ؤمنين�« :Qإن الأمة �ستغدر بك من بعدي»(((.
وقولهPله ـ وقد بكى ،فقال له �أمير الم�ؤمنين :Qما يبكيك؟ـ�« :ض��غائن في

((( �سورة الإ�سراء الآية.60 :
((( تف�س ��ير القرطبي  /282،283 : 10تف�س ��ير الطبري  112 : 15ـ  /113تف�س ��ير ابن كثير  /50 : 3تاريخ الطبري  622 : 5في �أحداث �سنة �أربع
وثمانين ومائتين� /ش ��رح نهج البالغة  /220 : 9وقد ذكرت الر�ؤية من دون ذكر نزول الآية في كل من مجمع الزوائد  243 : 5ـ  244كتاب
الخالفة :باب في �أئمة الظلم والجور و�أئمة ال�ضاللة ،وم�سند �أبي يعلى  348 : 11في تابع م�سند �أبي هريرة ،والعلل المتناهية  701 : 2كتاب
النوم :ذكر منامات روي عن ر�سول اهلل �أنه ر�آها :منام �آخر ،والم�ستدرك على ال�صحيحين  527 : 4كتاب الفتن والمالحم ،وكنز العمال 11
 358 :حديث ،31737 :وغيرها من الم�صادر /ورواه مخت�صر ًا في �سير �أعالم النبالء  108 : 2في ترجمة الحكم بن �أبي العا�ص.
((( تقدمت م�صادره في بداية الجواب عن هذا ال�س�ؤال في �ص .143
((( �ص ��حيح اب ��ن حب ��ان  111 : 15ب ��اب �إخباره  0عما يكون ف ��ي �أمته من الفتن والح ��وادث :ذكر الإخبار ب�أن �أول م ��ا يظهر من نق�ض عرى
الإ�سالم من جهة الأمراء ف�ساد الحكم والحكام ،واللفظ له /مجمع الزوائد  281 : 7كتاب الفتن :باب نق�ض عرى الإ�سالم /م�سند �أحمد 5
 251 :حديث �أبي �أمامة الباهلي ال�صدي بن عجالن بن عمرو بن وهب الباهلي عن النبي  /0موارد الظم�آن  87 :1كتاب ال�صالة :باب
فيمن حافظ على ال�ص�ل�اة ومن تركها /المعجم الكبير  98 : 8فيما رواه �س ��ليمان بن حبيب المحاربي قا�ض ��ي عمر بن عبد العزيز عن �أبي
�أمامة �صدي بن عجالن� /شعب الإيمان  326 : 4الخام�س والثالثون من �شعب الإيمان وهو باب في الأمانات وما يجب من �أدائها �إلى �أهلها،
 69 : 6ف�ص ��ل في ف�ض ��ل الجماعة والألفة وكراهية االختالف والفرقة وما جاء في �إكرام ال�س ��لطان وتوقيره /م�س ��ند ال�شاميين  411 : 2ما
انتهى �إلينا من م�سند �سليمان بن حبيب المحاربي� :سليمان عن �أبي �أمامة الباهلي /ال�سنة لعبداهلل بن �أحمد  /356 : 1الترغيب والترهيب
 216 : 1كتاب ال�ص�ل�اة :الترهيب من ترك ال�ص�ل�اة تعمد ًا و�إخراجها عن وقتها تهاون ًا /تعظيم قدر ال�ص�ل�اة  415 : 1الأحاديث التي تدل
على �أن الأعمال داخلة في الإيمان /الفردو�س بم�أثور الخطاب  /445 : 3في�ض القدير  /263،399 : 5وغيرها من الم�صادر.
((( مجمع الزوائد  238 : 5كتاب الخالفة :باب في �أئمة الظلم والجور و�أئمة ال�ضاللة ،واللفظ له /م�سند ال�شاميين  /379 : 1المعجم ال�صغير
 /42 : 2المعجم الكبير  90 : 20فيما رواه يزيد بن مرثد عن معاذ بن جبل /في�ض القدير  /534 : 3حلية الأولياء .165 : 5
((( تقدمت م�صادره في جواب ال�س�ؤال الثالث �ص .92 :
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�صدور قوم ال يبدونها لك حتى يفقدوني»(((.
وقولهPلبني ها�شم�« :أنتم الم�ست�ضعفون بعدي»(((.
وقوله�« Pإن �أهل بيتي �سيلقون بعدي من �أمتي قت ًال وت�شريداً»(((.
وقوله Pيجيء يوم القيامة الم�ص��حف والم�س��جد والعترة ،فيقول الم�صحف  :يا
رب! حرقوني ومزقوني  ،ويقول الم�سجد :يا رب! خربوني وعطلوني و�ضيعوني  ،وتقول
العترة  :يا رب! طردونا وقتلونا و�ش��ردونا ،و�أجثوا بركبتي للخ�ص��ومة ،فيقول اهلل  :ذلك
� َّإلي و�أنا �أولى بذلك»((( .
وقولهPللأن�صار�« :ستلقون بعدي �أثرة»(((� ...إلى غير ذلك.
تحا�شي النبيPو�أمير الم�ؤمنين  Qاال�صطدام بالمنافقين

الثاني :ما ظهر لهم من النبيPو�أمير الم�ؤمنين Qمن تحا�ش��يهما اال�صطدام
بالمنافقي��ن والطلقاء وال�ص��رامة معهم ،والتنكيل به��م ،حذراً من الفتنة واالن�ش��قاق،
((( مجم ��ع الزوائ ��د  118 : 9كت ��اب المناقب :باب مناقب علي بن �أبي طالب  :Kباب ب�ش ��ارته بالجنة ،واللفظ له /م�س ��ند البزار 293 : 2
ومما روى �أبو عثمان النهدي عن علي /م�س ��ند �أبي يعلى  426 : 1في م�س ��ند علي بن �أبي طالب  /Kالمعجم الكبير  73 : 11فيما رواه
مجاه ��د ع ��ن اب ��ن عبا�س /تاريخ بغداد  398 : 12في ترجمة الفي�ض بن وثيق بن يو�س ��ف /ميزان االعتدال  431 : 5في ترجمة الف�ض ��ل بن
عميرة القي�س ��ي 315 :7 ،في ترجمة يون�س بن خباب الأ�س ��يدي /الكامل في �ض ��عفاء الرجال  173 : 7في ترجمة يون�س بن خباب /تهذيب
الكمال  239 : 23في ترجمة الف�ض ��ل بن عميرة القي�س ��ي /العلل المتناهية  /244 ،243 : 1تاريخ دم�ش ��ق  324 ،323 ،322 : 42في ترجمة
علي بن �أبي طالب.
((( مجمع الزوائد  34 : 9كتاب عالمات النبوة :باب لم يعنونه بعد باب في وداعه /0م�سند �أحمد  339 :6في حديث �أم الف�ضل بن عبا�س/
المعجم الكبير  23 : 25ما ا�سندت �أم الف�ضل :ما روى عبداهلل بن الحارث بن نوفل عن �أم الف�ضل بنت الحارث /الفردو�س بم�أثور الخطاب
.394 : 1
((( الفتن  ،131 :1الم�ستدرك على ال�صحيحين  ،487 :4كنز العمال  ،169 :11وب�أل�سنة متقاربة في الم�صنف البن �أبي �شيبة  ،697 :8المعجم
الكبير  ،85 :10المعجم الأو�سط  ،29 :6وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( الفردو�س بم�أثور الخطاب  /499 :5كنز العمال  .193 :11مقتل الح�سين للخوارزمي 84 :2
((( �صحيح البخاري  1381 : 3كتاب ف�ضائل ال�صحابة :باب قول النبي 0للأن�صار :ا�صبروا حتى تلقوني 1574 : 4 ،...كتاب المغازي :باب
غزوة الطائف� /ص ��حيح م�س ��لم  738 : 2كتاب الزكاة :باب �إعطاء من الم�ؤلفة قلوبهم على الإ�س�ل�ام وت�ص ��بر من قوى �إيمانه� /صحيح ابن
حبان  264 : 16باب ف�ض ��ل ال�ص ��حابة والتابعين :Mذكر 0بال�ص ��بر ثم وجود الأثرة بعده 265 : ،ذكر البيان ب�أن قول �أن�س �أراد �أن
يكتب �أن يقطع البحرين للأن�صار 268 : ،ذكر 0للأن�صار بالعفة وال�صبر /الأحاديث المختارة  272 : 4من ا�سمه �أ�سيد بن ح�ضير بن
�سماك بن عتيك الأ�شهلي /م�سند �أبي عوانة  415 : 4بيان وجوب ال�صبر على الأثرة وحب�س الإمام وترك التعر�ض له وحظر حب�س ما يجب
له و�أن حب�س ما يجب عليه ظلم /مجمع الزوائد  31،33 : 10كتاب المناقب :ف�ض ��ل الأن�ص ��ار /ال�سنن الكبرى للبيهقي  339 : 6كتاب ق�سم
الفيء والغنيمة :جماع �أبواب تفريق الق�س ��م :باب ما كان النبي 0يعطي الم�ؤلفة قلوبهم وغيرهم من المهاجرين وما ي�س ��تدل به على �أنه
�إنما كان يعطيهم من الخم�س دون �أربعة �أخما�س الغنيمة /م�س ��ند �أحمد  171 ،167 ،111 : 3في م�س ��ند �أن�س بن مالك 42 : 4 ،حديث عبد
اهلل بن زيد بن عا�صم المازني 292 :4 ،Kحديث البراء بن عازب 352 :4 ،حديث �أ�سيد بن ح�ضير  /Kم�سند الروياني /183 : 2
المعجم الكبير  208 : 1مما ا�س ��ند �أ�س ��يد بن ح�ضير /Kال�سنن الواردة في الفتن  203 : 1باب قول اهلل عز وجل :واتقوا فتنة الت�صبين
الذين ظلموا منكم خا�صة � /أ�س ��باب ورود الحديث  / 226 :البيان والتعريف � / 254 : 1س ��ير �أعالم النبالء  453 : 2في ترجمة �أبي قتادة
الأن�صاري /ف�ضائل ال�صحابة البن حنبل  /808 : 2وغيرها من الم�صادر.
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والتقوالت والتهريج غير الم�س�ؤول ،بنحو ي�شوه �صورة الإ�سالم المبدئية ،وقد�سية النبي
Pو�أهل البيت،Rوي�ضر بالدعوة ـ عاج ًال �أو �آج ًال ـ �ضرراً ال يتدارك.
كما ينا�سبه قولهPعندما طلب منه بع�ض �أ�صحابه �أن يقتل من ت�آمر على �إلقائه من
العقبة« :ال� ،أكره �أن تتحدث العرب بينها �أن محمداً قاتل بقوم حتى �إذا �أظهره اهلل بهم
�أقبل عليهم يقتلهم.(((»...
وقولهPلم��ا طلب من��ه قتل عبد اهلل بن �أبي« :اليتح��دث النا�س �أن محمداً يقتل
�أ�صحابه»(((.
وكثي��ر من مواقفهPومواقف �أمي��ر الم�ؤمنين Qالمبنية عل��ى المرونة ،وغ�ض
النظر ،والتي ي�أتي بع�ض ال�شواهد عليها.
كل ذلك �أ�ش��عر الأن�ص��ار بمحاولة قري�ش و�أتباعهم انتهاز الفر�صة ،وا�ستالب الحكم
من �أمير الم�ؤمنين ،Qفحاولوا المبادرة ب�أخذ الحكم ،لي�س��دوا الطريق على قري�ش،
ويف�ش��لوا مخططهم ،لأنهم يتوقعون �أن موازين الخالفة لو انفرطت ،ف�سوف يتحكم فيها
المنافق��ون والطلقاء ،وينتقمون من الأن�ص��ار ويجزونهم �ش��ر الجزاء عم��ا فعلوه بهم في
ن�صرتهم للنبي .Pوهو الأمر الذي ح�صل فع ًال.
ولو علم الأن�صار �أن الأمر ي�سلم لأمير الم�ؤمنين Qفمن القريب جداً ر�ضاهم به،
و�إحجامهم عن مغالبته وا�س��تالبه منه ،وعن تجاهل الن�ص الوارد فيه .وي�ش��ير �إلى ذلك
بع�ض ما ذكره �أهل الحديث والم�ؤرخون عند عر�ض �أحداث ال�سقيفة.

((( تف�س ��ير ابن كثير  ،373 : 2واللفظ له� /س ��بل الهدى والر�ش ��اد  467 : 5ذكر �إرادة بع�ض المنافقين الفتك بر�س ��ول اهلل 0ليلة العقبة التي
بين تبوك والمدينة واطلع اهلل تعالى نبيه  0على ذلك /الدر المنثور  /244 : 4روح المعاني .139 : 10
((( �صحيح البخاري  1861 : 4كتاب التف�سير :باب تف�سير �سورة ال�صف :باب قوله �سواء عليهم ا�ستغفرت لهم �أم لم ت�ستغفر لهم لن يغفر اهلل
لهم �إن اهلل ال يهدي القوم الفا�س ��قين 1863 : 4 ،باب قوله يقولون لئن رجعنا �إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وهلل العزة ولر�س ��وله
وللم�ؤمنين ولكن المنافقين ال يعلمون� /ص ��حيح م�س ��لم  1898 : 4كتاب البر وال�ص ��لة والآداب :باب ن�ص ��ر الأخ ظالم ًا �أو مظلوم ًا .وغيرهما
من الم�صادر الكثيرة.
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�أحاديث الأن�صار ومواقفهم

فق��د ذكر اب��ن �أبي الحديد عن الجوهري في كتاب ال�س��قيفة �أن �أبا بكر لما خاطب
الأن�ص��ار في ال�س��قيفة ،واحت��ج عليهم لأولوي��ة المهاجرين من قري���ش بالحكم منهم،
وحذرهم من ح�سدهم لهم� ،أجابه الأن�صار فقالوا« :واهلل ما نح�سدكم على خير �ساقه اهلل
�إليكم ،وال �أحد �أحب �إلينا ،وال �أر�ض��ى عندنا منكم .ولكنا ن�ش��فق فيما بعد هذا اليوم،
ونحذر �أن يغلب على هذا الأمر من لي�س منا وال منكم.(((»...
وفي رواية �أخرى« :فقام حباب بن المنذر ـ وكان بدرياً ـ فقال :منا �أمير ومنكم �أمير،
ف�إن��ا واهلل ما ننف�س هذا الأمر عليكم �أيه��ا الرهط .ولكنا نخاف �أن يليه �أقوام قتلنا �آباءهم
و�إخوانهم .قال :فقال عمر� :إذا كان ذاك قمت �إن ا�ستطعت»(((.
وفي رواية ثالثة« :فقال الحباب ما نح�س��دك وال �أ�ص��حابك ،ولكنا نخ�شى �أن يكون
الأمر في �أيدي قوم قتلناهم ،فحقدوا علينا»(((.
وفي حديث حباب الآخر مع الأن�ص��ار�« :أت�س��كنوني وقد فعلتم ما فعلتم؟! �أما واهلل
وك�أني ب�أبنائكم وقد وقفوا على �أبوابهم ي�س���ألون النا�س الماء فال ي�سقون .قال :فقال �أبو
بكر :Kومتى تخاف ذلك يا خباب [كذا في الم�صدر]؟ فقال� :إني ل�ست �أخاف منك،
ولكن �أخاف من ي�أتي من بعدك.
قال :فقال �أبو بكر :Kف�إذا كان ذلك ،ور�أيت ما ال تحب ،فالأمر في ذلك الوقت
�إليك .فقال الخباب [كذا في الم�صدر] :هيهات يا �أبا بكر من �أين يكون ذلك �إذا م�ضيت
�أنا و�أنت ،وجاءنا قوم من بعد ي�سومون �أبناءنا �سوء العذاب واهلل الم�ستعان؟!»(((.
تنويه الأن�صار وغيرهم ب�أمير الم�ؤمنينQ

وق��ال اليعقوبي بع��د التعر�ض لبيعة �أبي عبيدة وعمر لأبي بكر في ال�س��قيفة« :وقام

((( �شرح نهج البالغة  7 : 6ـ .8
((( �أن�س ��اب الأ�ش ��راف � 260 : 2أمر ال�س ��قيفة ،واللفظ له /الطبقات الكبرى  182 : 3ذكر بيعة �أبي بكر /تاريخ دم�شق  275 : 30في ترجمة �أبي
بكر تحت عنوان عبداهلل ويقال عتيق بن قحافة� /شرح نهج البالغة  /53 : 2كنز العمال  606 : 5حديث.14072:
((( �أن�ساب الأ�شراف � 263 : 2أمر ال�سقيفة.
((( الفتوح البن �أعثم المجلد الأول  10 :ـ  11ذكر ابتداء �سقيفة بني �ساعدة وما كان من المهاجرين والأن�صار.
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عبدالرحمن بن عوف ،فتكلم فقال :يا مع�شر الأن�صار �إنكم و�إن كنتم على ف�ضل فلي�س
فيكم مثل �أبي بكر وعمر وعلي .وقام المنذر بن �أرقم ،فقال :ما ندفع ف�ضل من ذكرت.
و�إن فيهم لرج ًال لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه �أحد .يعني :علي بن �أبي طالب»(((.
وق��د ذك��ر ابن �أبي الحديد ع��ن الزبير بن بكار �أن��ه قال« :فلما بويع �أب��و بكر �أقبلت
الجماعة التي بايعته تزفه زفاً �إلى م�س��جد ر�س��ول اهلل .0فلما كان �آخر النهار افترقوا
�إلى منازلهم .فاجتمع قوم من الأن�ص��ار ،وقوم من المهاجرين ،فتعاتبوا فيما بينهم .فقال
عبد الرحمن بن عوف :يا مع�ش��ر الأن�ص��ار� ،إنكم و�إن كنتم �أولي ف�ض��ل ون�صر و�سابقة،
ولكن لي�س فيكم مثل �أبي بكر ،وال عمر ،وال علي ،وال �أبي عبيدة .فقال زيد بن �أرقم:
�إنا ال ننكر ف�ض��ل من ذكرت يا عبد الرحمن ،و�إن منا ل�س��يد الأن�صار �سعد بن عبادة...
و�إنا لنعلم �أن ممن �س��ميت من قري�ش من لو طلب ه��ذا الأمر لم ينازعه فيه �أحد :علي
ابن �أبي طالب»(((.
وذكر ابن �أعثم المحاورة بين عبد الرحمن وزيد بن �أرقم ،وفي �آخرها« :يا ابن عوف
ل��وال �أن علي ب��ن �أبي طالب Kوغيره من بني ها�ش��م ا�ش��تغلوا بدفن النبي0
وبحزنه��م عليه ،فجل�س��وا في منازله��م ،ما طمع فيها من طمع .فان�ص��رف وال تهيج على
�أ�صحابك ما ال تقوم له»(((.
وق��ال الطبري وابن الأثير بعد �أن ذكرا اجتماع ال�س��قيفة ،وتراد �أبي بكر وعمر و�أبي
عبيدة للبيعة بينهم« :فبايعه عمر ،وبايعه النا�س .فقالت الأن�ص��ار� ،أو بع�ض الأن�ص��ار :ال
نبايع �إال علياً»(((.

((( تاريخ اليعقوبي  123 : 2خبر �سقيفة بني �ساعدة وبيعة �أبي بكر.
((( �شرح نهج البالغة  19 : 6ـ .20
((( الفتوح البن �أعثم المجلد الأول  12 :ذكر ابتداء �سقيفة بني �ساعدة وما كان من المهاجرين والأن�صار.
((( تاري ��خ الطب ��ري  233 : 2ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفى فيه ر�س ��ول اهلل ومبلغ �س ��نه يوم وفات ��ه /الكامل في التاريخ  220 : 2حديث
ال�س ��قيفة وخالفة �أبي بكر  Kو�أر�ض ��اه ،ن�ش ��ر عام 1348هـ عنيت بن�ش ��ره �إدارة الطباعة المنيرية و�صحح �أ�ص ��وله اال�ستاذ ال�شيخ عبد
الوهاب النجار المدر�س بق�سم التخ�ص�ص في الأزهر.
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انحياز جماعة من �أعيان ال�صحابة �إلى �أمير الم�ؤمنينQ

وذكر ابن �أبي الحديد عن الجوهري ب�سنده عن جرير بن المغيرة�« :أن �سلمان والزبير
والأن�صار كان هواهم �أن يبايعوا علياً Qبعد النبي.(((»0
كما ذكر الم�ؤرخون �أن �أمير الم�ؤمنين Qقد اعتزل في داره مع جماعة من �صحابة
ر�سول اهللPحتى هاجمهم جماعة �أبي بكر(((.
وذكر ابن �أبي الحديد عن الجوهري في رواية �أنه كان في البيت نا�س كثير(((.
وذكروا ان خالد بن �س��عيد بن العا�ص لم يكن في المدينة يوم ال�س��قيفة ،ولما رجع
وطلب منه بيعة �أبي بكر امتنع وقال :ال �أبايع �إال علياً(((.
ندم الأن�صار على بيعتهم لأبي بكر

ب��ل من المعلوم �أن الأن�ص��ار قد غلبوا على �أمرهم في بيع��ة �أبي بكر ،ومع ذلك فقد
ذكروا �أن �أمير المومنين Qلما �أخرج من داره ليبايع وامتنع من ذلك وحاولوا حمله
على ذلك ،قال« :اهلل اهلل يا مع�شر المهاجرين  ،ال تخرجوا �سلطان محمد في العرب عن
داره وقعر بيته � ،إلى دوركم وقعور بيوتكم ،وال تدفعوا �أهله عن مقامه في النا�س وحقه،
فواهلل يا مع�ش��ر المهاجرين  ،لنحن �أح��ق النا�س به  .لأنا �أهل البيت  ،ونحن �أحق بهذا
االمر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب اهلل  ،الفقيه في دين اهلل  ،العالم ب�س��نن ر�س��ول
اهلل ،الم�ض��طلع ب�أمر الرعية  ،المدافع عنهم االمور ال�س��يئة  ،القا�سم بينهم بال�سوية ،واهلل
�إنه لفينا  ،فال تتبعوا الهوى فت�ضلوا عن �سبيل اهلل  ،فتزدادوا من الحق بعداً ».
فقال ب�شير بن �سعد االن�صاري :ـ الذي كان �أول المبادرين لبيعة �أبي بكر واالنتقا�ض
على �س��عد بن عبادة ح�س��داً له ـ «لو كان هذا الكالم �سمعته االن�صار منك يا علي قبل
((( �شرح نهج البالغة .43 : 6 ،49 : 2
((( الريا�ض الن�ضرة  205 : 2ـ  206ذكر بيعة ال�سقيفة وما جرى فيها 213 : ،ـ  215ذكر بيعة العامة /تاريخ اليعقوبي  126 : 2خبر �سقيفة بني
�س���اعدة /الإمامة وال�سيا�س���ة  16 : 1كيف كانت بيعة علي بن �أبي طالب (كرم اهلل وجهه) /العقد الفريد  242 : 4فر�ش كتاب الع�س ��جدة
الثانية في الخلفاء وتواريخهم و�أخبارهم :الذين تخلفوا عن بيعة �أبي بكر /وغيرها من الم�صادر.
((( �شرح نهج البالغة .48 : 6
((( تاريخ اليعقوبي � ،105 :2شرح نهج البالغة .59 :2
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بيعتها البي بكر  ،ما اختلف عليك اثنان»(((.
ويبدو �أن عامة النا�س �أخذوا يراجعون ح�ساباتهم ،ويظهر عليهم الندم لإ�سراعهم في
بيعة �أبي بكر ،حتى �ضاق �أبو بكر من ذلك ،يقول �أبو �سعيد الخدري« :لما بويع �أبو بكر
ر�أى م��ن النا�س بع�ض االنقبا�ض ،فقال� :أيها النا�س ما يمنعكم؟! �أل�س��ت �أحقكم بهذا
الأمر؟!.(((»...
وذكر ابن �أبي الحديد عن الزبير بن بكار �أنه لما بويع �أبو بكر ،وا�ستقر �أمره ،ندم قوم
كثير من الأن�صار على بيعته ،وتالوموا ،وذكروا �أمير الم�ؤمنين ،Qوهتفوا با�سمه .و�إنه
في داره لم يخرج �إليهم ،وجزع لذلك المهاجرون الذين مع �أبي بكر وكثير من م�سلمة
الفتح و�أمثالهم ممن وترهم الأن�ص��ار والإ�س�لام .وكثر بمنا�سبة ذلك الكالم والخطب،
ونظمت الأ�شعار(((.
وذكر عن الجوهري عن �أبي �س��عيد الخدري قال�« :س��معت البراء بن عازب يقول:
لم �أزل لبني ها�شم محباً .فلما قب�ض ر�سول اهللPتخوفت �أن تتمالأ قري�ش على �إخراج
هذا الأمر عن بني ها�شم ،ف�أخذني ما ي�أخذ الواله العجول.»...
ثم ذكر بيعة �أبي بكر� ...إلى �أن قال« :فخرجت �إلى الف�ضاء ف�ضاء بني بيا�ضة ،و�أجد
نفراً يتناجون ،فلما دنوت منهم �سكتوا ،فان�صرفت عنهم ،فعرفوني ،وما �أعرفهم ،فدعوني
�إليهم ،ف�أتيتهم ،ف�أجد المقداد بن الأ�س��ود ،وعبادة بن ال�صامت ،و�سلمان الفار�سي ،و�أبا
ذر ،وحذيف��ة ،و�أبا الهيثم بن التيه��ان .و�إذا حذيفة يقول لهم :واهلل ليكونن ما �أخبرتكم
به .واهلل ما كذبت ،وال كذبت ...ثم قال :ائتوا �أبي بن كعب ،فقد علم كما علمت.
قال :فانطلقنا �إلى �أبي ،ف�ض��ربنا عليه بابه ،حتى �ص��ار خلف الباب ،فقال :من �أنتم؟
فكلم��ه المقداد .فقال :ما حاجتكم؟ فقال له :افت��ح عليك بابك ،ف�إن الأمر �أعظم من
�أن يجري من وراء حجاب .قال :ما �أنا بفاتح بابي .وقد عرفت ما جئتم له .ك�أنكم �أردتم
النظر في هذا العقد .فقلنا :نعم .فقال� :أفيكم حذيفة؟ فقلنا :نعم .قال :فالقول ما قال.
((( الإمامة وال�سيا�سة .29 :1
((( تاريخ دم�شق  ،37 :30تاريخ الخلفاء .71 ،70 :
((( �شرح نهج البالغة  ،23 : 6وما بعدها /وذكر ذلك باخت�صار اليعقوبي في تاريخه .125 : 2
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وباهلل ما �أفتح عني بابي حتى تجري على ما هي جارية .ولما يكون بعدها �شر منها .و�إلى
اهلل الم�شتكى.(((»...
محاولة �إ�ضعاف �أمير الم�ؤمنين Qوا�ستمالة العبا�س

ولأجل ذلك ونحوه ـ من طعن ال�ص��حابة في بيعة �أبي بكر ،ومحاولتهم نق�ضها ـ �أراد
�أبو بكر �أن ي�ضعف مركز �أمير الم�ؤمنين Qب�أن يجعل للعبا�س وعقبه في الأمر ن�صيباً،
لينقطعوا عن �أمير الم�ؤمنين Qويخذلوه ،وكان فيما قال للعبا�س« :وما �أنفك يبلغني
عن طاعن يقول بخالف قول عامة الم�س��لمين يتخذكم لج�أ ،فتكونون ح�ص��نه المنيع،
وخطب��ه البدي��ع .ف�إما دخلتم فيما دخل فيه النا�س� ،أو �ص��رفتموهم عم��ا مالوا �إليه فقد
جئناك ونحن نريد �أن نجعل لك في هذا الأمر ن�صيباً ،ولمن بعدك من عقبك.»...
وتحدث عمر بعده ف�صدقه ،وكان فيما قال�« :إنا لم ن�أتكم حاجة �إليكم .ولكن كرهنا
�أن يكون الطعن فيما اجتمع عليه الم�سلمون منكم ،فيتفاقم الخطب بكم وبهم ،فانظروا
لأنف�سكم ولعامتهم»(((.
و�أجابه العبا�س بما �سبق بع�ضه في جواب ال�س�ؤال الثالث.
الذين �أنكروا على �أبي بكر وهو على المنبر في رواية ال�شيعة

وقد روت ال�ش��يعة �أنه قد �أنكر اثنا ع�شر رج ًال من المهاجرين والأن�صار على �أبي بكر
يوم الجمعة ،وهو على المنبر .وهم خالد بن �س��عيد بن العا�ص ،والمقداد بن الأ�س��ود،
و�أبي بن كعب ،وعمار بن يا�س��ر ،و�أبو ذر الغفاري ،و�سلمان الفار�سي ،وبريدة الأ�سلمي،
وخزيمة بن ثابت ذو ال�شهادتين ،و�سهل وعثمان ابنا حنيف ،و�أبو �أيوب الأن�صاري ،و�أبو
الهيث��م بن التيهان .و�أنهم ّذكروه حق �أمير الم�ؤمنين Qبالخالفة ،ون�ص ر�س��ول اهلل
Pعليه ،ووعظوه ،وذكروا لكل منهم كالماً طوي ًال معه ،ال ي�سعنا ا�ستق�صا�ؤه(((.
((( �شرح نهج البالغة  51 : 2ـ .52
((( �ش ��رح نهج البالغة  ،220 : 1واللفظ له /االمامة وال�سيا�س ��ة  21 :1كيف كانت بيعة �أمير الم�ؤمنين /تاريخ اليعقوبي  152 :2خبر �س ��قيفة
بني �ساعدة..
((( بحار الأنوار  ،189 : 28وما بعدها /وقريب منه مع �شيء من االختالف واال�ضطراب في كتاب الخ�صال لل�صدوق �أبواب االثنى ع�شر :الذين
�أنكروا على �أبي بكر جلو�سه في الخالفة وتقدمه على علي بن �أبي طالب :اثنا ع�شر  429 :ـ .434
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خطبة الزهراءOوا�ستنها�ضها الأن�صار خا�صة

كما ذكر الم�ؤرخون خطبة ال�ص��ديقة فاطمة الزهراءOفي م�سجد ر�سول اهللP

�أمام �أبي بكر ،مطالبة له بفدك ،وتعر�ض��ها للخالفة ،و�إنكارها ما ح�ص��ل ،ثم عدولها �إلى
مجل�س الأن�ص��ار ،و�إنكارها عليهم تخاذلهم عن ن�ص��رة �أه��ل البيت ،Rوحثهم على
�أداء واجبهم ،في كالم �شديد اللهجة .وقالت Oفي �آخر خطبتها ـ بعد ا�ستعظام ما
ح�صل من المخالفة هلل تعالى ،وفداحة الخطب ،وت�شديد الم�س�ؤولية ـ:
ُ
وا�س َت ْ�ش َع َر ْته
«�أال َوق َْد ُق ْل ُت الذي ُق ْل ُته َعلى َم ْع ِر َف ٍة ِم ّني بِا ْل َخ ْذالنِ ا َّل ِذي خا َمر
�صدورك ْمْ ،
ال�ص ُدرَِ ،ومعذر ُة ا ْل ُح َّج ِةَ .ف ُدونَ ُك ُموها
ُق ُلو ُب ُك ْمَ ،و ِلكن قلته َف ْي َ�ض ُة ال َّن ْف ِ�سَ ،ونَ ْف َث ُة ا ْل َغ ْي ِظَ ،وبثة ُّ
َف ْاح َت ِق ُبوها َمد ِب َر َة َّ
الظ ْهرِ ،نَ ِاك َب َة ا ْلحق ،با ِق َي َة ا ْلعارَِ ،م ْو ُ�س��و َم ًة َب�شَ نا ِر الأَ َب ِدَ ،م ْو ُ�صو َل ًة بِنا ِر ا ِهلل
َ��د ِة }الَّتِي تَ َّط ِل ُع َع َلى الأَ ْف ِئدَة{ َفب َع ْي ِن ا ِهلل م��ا َت ْف َع ُلونَ }و� َسيَ ْع َل ُم الَّذِ َين َظ َل ُموا �أَيَّ منقلب
ا ْل ُموق َ
ذاب �شَ ٍ
��ديد ،فاعمل��وا �إنا عاملون } َوا ْنتَظِ ُروا �إنّا
يَ ْن َق ِلبُ���و َن{َ .و�أَنَا ا ْب َن ُة نَ ِذي ٍر َل ُك ْم َب ْي َن َي َد ْي َع ٍ
ُم ْنتَظِ ُرو َن{»(((.
ت�أثير الخطبة في النا�س ومعالجة �أبي بكر للموقف

ويبدو �أن خطبتها قد �أحدثت �ضجة بين الم�سلمين ،وخ�صو�صاً الأن�صار ،وبدت بوادر
التحرك منهم.
فقد ذكر ابن �أبي الحديد عن الجوهري في كتاب ال�س��قيفة ،قال« :وحدثني محمد
ابن زكريا .قال :حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة بالإ�س��ناد الأول ،قال :فلما �س��مع �أبو
بكر خطبتها �ش��ق عليه مقالتها ،ف�صعد المنبر ،وقال� :أيها النا�س :ما هذه الرعة �إلى كل
قال��ة؟! �أين كانت هذه الأماني في عهد ر�س��ول اهلل0؟! �أال من �س��مع فليقل ،ومن
�شهد فليتكلم� .إنما هو ثعالة �شهيده ذنبه .مرب لكل فتنة .هو الذي يقول :كروها جذعة
بعد ما هرمت .ي�س��تعينون بال�ضعفة ،وي�ستن�صرون بالن�ساء ،ك�أم طحال� ،أحب �أهلها �إليها
البغي� .أال �إني لو �أ�شاء �أن �أقول لقلت ،ولو قلت لبحت� ،إني �ساكت ما تركت.
ثم التفت �إلى الأن�صار فقال :قد بلغني يا مع�شر الأن�صار مقالة �سفهائكم .و�أحق من
((( تقدمت م�صادر الخطبة في جواب ال�س�ؤال الثالث . 131 :
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لزم عهد ر�سول اهلل� 0أنتم .فقد جاءكم ف�آويتم ،ون�صرتم� .أال �إني ل�ست با�سطاً يداً وال
ل�ساناً على من لم ي�ستحق ذلك منا .ثم نزل .فان�صرفت فاطمة � Oإلى منزلها»(((.
والملفت للنظر �أن �أبا بكر قد تعمد المرونة في معالجة �أحداث ال�س��قيفة وما تبعها،
وترك ال�ش��دة لغيره من جماعته� .أما هذه الخطبة فهي تطفح بال�شتم المقذع ،والتهديد،
وال�ش��دة .وال يت�ض��ح لنا تف�سير ذلك �إال بقوة ن�ش��اط المعار�ض��ة ،في محاولتها �إرجاع
الخالفة لأمي��ر الم�ؤمنين ،Qبنحو ل ّوح بخطورة الموقف ،فح��اول �أن يتدارك الأمر
قبل �أن ينفجر ذلك عن �صراع يخ�شى منه ،وال يعلم نتائجه.
يق��ول ابن �أبي الحديد« :قر�أت هذا الكالم على النقيب �أبي يحيى جعفر بن يحيى
اب��ن �أبي زيد الب�ص��ري وقلت له :بمن يعر�ض؟ فقال :بل ي�ص��رح .قلت :لو �ص�� ّرح لم
�أ�س�ألك .ف�ضحك وقال :بعلي بن �أبي طالب ،Qقلت هذا الكالم كله لعلي يقوله!
قال :نعم� ،إنه الملك يا بني ،قلت :فما مقالة الأن�صار؟ قال :هتفوا بذكر علي فخاف من
ا�ضطراب الأمر عليهم ،فنهاهم»(((.
توقف النا�س عن الجهاد ما دام �أمير الم�ؤمنين Qمباين ًا للقوم

ومن �أقوى ال�شواهد على �إيمان جمهور ال�صحابة بالن�ص ،وبحق �أمير الم�ؤمنين
في الخالفة ،وبعدم �شرعية خالفة �أبي بكر ،ما ذكره المدائني عن عبداهلل بن جعفر عن
�أب��ي عون ،ق��ال« :لما ارتدت العرب م�ش��ى عثمان �إلى علي ،فقال :ي��ا ابن عم� ،إنه ال
يخ��رج �أحد � َّإلي .فقال�( :إلى قتال� .ص��ح) هذا الع��دو و�أنت لم تبايع ،فلم يزل به حتى
م�ش��ى �إلى �أبي بكر ،فقام �أبو بكر �إليه ،فاعتنقا ،وبكى كل واحد �إلى �ص��احبه ،فبايعه.
ف�س ّر الم�سلمون ،وجد النا�س في القتال ،وقطعت البعوث»(((.
وهو المنا�س��ب لقول �أمير الم�ؤمنين Qفي كتابه �إلى �أهل م�صر« :فما راعني �إال
انثيال النا�س على فالن يبايعونه ،ف�أم�س��كت يدي حتى ر�أيت راجعة النا�س قد رجعت
عن الإ�س�لام ،يدعون �إلى محق دين محمد ،1فخ�شيت �إن لم �أن�صر الإ�سالم و�أهله
Q

((( �شرح نهج البالغة  214 : 16ـ .215
((( �شرح نهج البالغة .215 :16
((( �أن�ساب الأ�شراف � 270 : 2أمر ال�سقيفة.
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علي �أعظم من فوت واليتكم.(((»...
�أن �أرى فيه ثلماً �أو هدماً تكون الم�صيبة به ّ
هذا موقف من بالمدينة المنورة.
موقف قبائل العرب خارج المدينة ،وحقيقة حروب الردة

�أما موقف القبائل التي دخلت الإ�سالم في بقية البالد ،والتي حوربت من قبل �أبي
بكر ،فهو و�إن ف�س��ر باالرتداد� ،أو منع الزكاة ،الذي قد يحاول البع�ض �إلحاقه باالرتداد،
لكونه �إنكاراً ل�ضروري من �ضروريات الإ�سالم.
�إال �أنه يبدو من بع�ض فلتات الم�ؤرخين �أن الأمر فيهم� ،أو في بع�ض��هم ،ال ي�صل �إلى
ذل��ك ،ب��ل �إلى �أن حكم �أبي بكر لم يرق لكثير من النا�س� .إما لأنه لم يعهد له من قبل
النبي� ،Pأو ال�ستهانة النا�س به وبقبيلته.
و�أن ذلك قد حمل النا�س على رف�ض حكم �أبي بكر من دون خروج عن الإ�س�لام،
�أو مع الخروج عن الإ�س�لام ،ل�س��قوط هيبته وهيبة الم�سلمين ب�س��بب حكم �أبي بكر،
بعد موت النبي ،Pوان�شقاق ال�صحابة على �أنف�سهم ،ثم �إق�صاء بني ها�شم رهط النبي
Pالذين يملكون مقاماً رفيعاً في نفو�س العرب ،وهيبة زاد فيهما النبيPوالإ�س�لام
�أ�ضعافاً م�ضاعفة.
وخ�صو�صاً �أمير الم�ؤمنين Qالذي كان يد النبيPال�ضاربة ،و�سيفه ال�صارم في
جهاده الطويل ،والذي يعتبر امتداداً طبيعياً لوجوده ،Pفي قوة �شخ�ص��يته ،و�ص�لابته
وهيمنته ،وفي علمه وعمله ،وفي مبادئه ومثاليته ،بنحو ينا�س��ب ان�ص��ياع العرب له بعد
النبي Pكما ينا�س��به ما تقدم ـ في �أوائل الجواب عن ال�س���ؤال الثالث و�أوا�س��طه من
هذه الأ�س��ئلة ـ عن ال�صديقة فاطمة الزهراء(�صلوات اهلل عليها) و�سلمان الفار�سي و�أبي
ذر الغفاريNوعبد اهلل بن جعفر ،من �أن الم�سلمين لو جعلوها في �أهل بيت النبي
Pلأمن��وا م��ن االفتراق وما اختلف عليه��م اثنان .و�إن كان الظاه��ر �أن قطعهم بذلك
م�ستمد من �إعالم النبيPبه.
ولن�ستعر�ض بع�ض ال�شواهد على ذلك.
((( نهج البالغة .119 : 3
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�إنكار بع�ض العرب بيعة �أبي بكر و�إق�صاء �أهل البيتR
(((

فقد قال قائلهم في جملة �أبيات له :
�أطعن��ا ر�س��ول اهلل م��ا كان بينن��ا في��ا لعب��اد اهلل م��ا لأب��ي بك��ر
�أيـورثه��ا بك��راً �إذا م��ات بع��ده وتل��ك لعم��ر اهلل قا�ص��مة الظه��ر
وقال��ت طيء لعدي بن حات��م« :ال نبايع �أبا الف�ص��يل �أبداً»((( .وكانت فزارة و�أ�س��د
تقول« :ال واهلل ال نبايع �أبا الف�صيل �أبداً»(((.
ويق��ول �أحم��د بن �أعثم الكوفي في حديث عن ناقة �أخ��ذت للزكاة بغير حق ،ووقع
ال�ش��جار فيها بين الوالي الذي �أخذها ـ وهو زياد بن لبيد ـ و�أ�ص��حابها« :ثم �أقبل حارثة
ابن �س��راقة �إلى �إبل ال�صدقة ،ف�أخرج الناقة بعينها .ثم قال ل�صاحبها :خذ ناقتك �إليك،
ف�إن كلمك �أحد فاحطم �أنفه بال�سيف .نحن �إنما �أطعنا ر�سول اهلل�Pإذ كان حياً .ولو قام
رج��ل من �أهل بيته لأطعناه .و�أم��ا ابن �أبي قحافة فال واهلل ماله في رقابنا طاعة وال بيعة.
ثم �أن�شد �أبياتاً من جملتها:
فـيـ��ا عجب��اً مم��ن يطيع �أب��ا بكر �أطعن��ا ر�س��ول اهلل �إذ كان بينن��ا
فلما �س��مع زياد بن لبيد هذه الأبيات ...كتب �إلى حارثة بن �سراقة هذه الأبيات من
جملتها:
عل��ى �أمره حت��ى تطيع��وا �أبا بكر نقاتله��م ف��ي اهلل واهلل غال��ب
قال :فلما وردت هذه الأبيات من زياد بن لبيد غ�ض��بت �أحياء كندة لذلك غ�ض��باً
�ش��ديداً .ف�أتت الأ�ش��عث بن قي�س .فقال :خبروني عنكم يا مع�شر كندة �إذ كنتم بايعتم
على منع الزكاة وحرب �أبي بكر فهال قتلتم زياد بن لبيد ...فقال له رجل من بني عمه:
((( تاريخ الطبري  255 : 2بقية الخبر عن �أمر الكذاب العن�س ��ي ،واللفظ له /البداية والنهاية  313 : 6ف�ص ��ل في ت�ص ��دي ال�صديق لقتال �أهل
الردة ومانعي الزكاة /معجم البلدان  271 : 2عند الكالم عن ح�ض ��رموت /المحلى  193 : 11في م�س� ��ألة /2199:تاريخ دم�ش ��ق 160 : 25
في ترجمة طليحة بن خويلد بن نوفل /الأغاني  149 : 2خبر الحطيئة ون�س ��به /تاريخ المدينة  247 : 2ـ  ،248وفيه� :أن قائلها الخف�ش ��ي�ش،
و�أنه �أخذ �أ�سير ًا وقتل �صبر ًا.
((( تاريخ الطبري  260 : 2ذكر بقية الخبر عن غطفان حين ان�ض ��مت �إلى طليحة وما �آل �إليه �أمر طليحة ،واللفظ له /تاريخ دم�ش ��ق 164 : 25
في ترجمة طليحة بن خويلد.
((( تاريخ الطبري  261 : 2ذكر بقية الخبر عن غطفان حين ان�ضمت �إلى طليحة وما �آل �إليه �أمر طليحة /الثقات .166 : 2
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�صدقت واهلل يا �أ�شعث ،ما كان الر�أي �إال قتل زياد بن لبيد ،وارتجاع ما دفع �إليه من �إبل
ال�ص��دقة .واهلل ما نحن �إال كعبيد لقري�ش ،مرة يوجه��ون �إلينا �أمية ،في�أخذون من �أموالنا
م��ا يريدون ،ومرة يولون علينا مثل زياد بن لبيد ،في�أخذ من �أموالنا ويهددنا بالقتل .واهلل
الطمعت قري�ش في �أموالنا �أبداً.
ثم �أن�ش�أ يقول �أبياتاً من جملتها:
فنـح��ن ل��ه فيم��ا يريــ��د عبي��د �إذا نح��ن �أعطينا الم�ص��دق �س���ؤله
ثم تكلم الأ�شعث بن قي�س فقال :يا مع�شر كندة �إن كنتم على ما �أرى فلتكن كلمتكم
واحدة ،والزموا بالدكم ،وحوطوا حريمكم ،وامنعوا زكاة �أموالكم ،ف�إني �أعلم �أن العرب
ال تقر بطاعة بني تميم [تيم.ظ] بن مرة ،وتدع �سادات البطحاء من بني ها�شم �إلى غيره،
ف�إنه��ا لنا �أجود ،ونحن لها �أجرى و�أ�ص��لح من غيرنا ...قال :ثم �إن زياد بن لبيد� ...س��ار
ف�إل��ى [�إلى.ظ] حي من �أحياء كندة ،يقال لهم بنو ذهل بن معاوية ،فخبرهم بما كان...
ودعاهم �إلى ال�س��مع والطاعة ،ف�أقبل �إليه رجل من �س��ادات بني تميم ،يقال له الحارث
ب��ن معاوي��ة ،فقال لزياد� :إنك لتدعو �إلى طاعة رجل ل��م يعهد �إلينا وال �إليكم فيه عهد.
فق��ال له زياد بن لبيد :يا هذا �ص��دقت ،ف�إن��ه لم يعهد �إلينا وال �إليك��م فيه عهد ،ولكنا
اخترناه لهذا الأمر.
احتجاج بع�ض العرب لحق �أهل البيت Rفي الخالفة

فق��ال له الح��ارث� :أخبرني ِل َم نحيتم عنها �أهل بيته ،وه��م �أحق النا�س بها ،لأن اهلل
عزوجل يقولَ } :و�أُ ْولُو الأَ ْر َح ِام بَ ْع ُ�ض ُه ْم َ�أ ْولَى ِببَ ْع ٍ�ض فِي كِ ت َِاب اهللِ{؟.
فقال له زياد بن لبيد� :إن المهاجرين والأن�صار �أنظر لأنف�سهم منك .فقال له الحارث
ابن معاوية :ال واهلل ما �أزلتموها عن �أهلها �إال ح�س��داً منكم لهم .وما ي�ستقر في قلبي �أن
ر�سول اهللPخرج من الدنيا ولم ين�صب للنا�س علماً يتبعونه ،فارحل عنا �أيها الرجل،
ف�إنك تدعو �إلى غير ر�ضا .ثم �أن�ش�أ الحارث بن معاوية يقول:
كان الر�سول هو المطاع فقد م�ضى
�صـلى عليه اهلل لم ي�ستخلف؟!
ق��ال :فوثب عرفجة ب��ن عبد اهلل الذهلي ،فقال� :ص��دق واهلل الح��ارث بن معاوية.
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�أخرجوا هذا الرجل عنكم ،فما �ص��احبه ب�أهل للخالفة ،وال ي�ستحقها بوجه من الوجوه.
وما المهاجرون والأن�ص��ار ب�أنظر لهذه الأمة من نبيها محمد ...ثم وثبوا �إلى زياد بن لبيد
ف�أخرج��وه من دياره��م ،وهموا بقتله .قال :فجع��ل زياد ال ي�أتي قبيلة م��ن قبائل كندة،
فيدعوهم �إلى الطاعة �إال ردوا عليه ما يكره.
فلم��ا ر�أى ذلك �س��ار �إلى المدينة �إل��ى �أبي بكر Kفخبره بم��ا كان من القوم،
و�أعلمه �أن قبائل كندة قد �أزمعت على االرتداد والع�صيان ...قال :وات�صل الخبر بقبائل
كندة فك�أنهم ندموا على ما كان منهم.
ثم وثب رجل من �أبناء ملوكهم يقال له �أب�ض��عة بن مالك ،فقال :يا مع�ش��ر كندة �إنا
�أ�ض��رمنا على �أنف�س��نا ناراً ال �أظن �أنها تطف�أ �أو تحرق منا ب�ش��راً كثيراً .والر�أي عندي �أن
نتدارك ما فعلنا ...ونكتب �إلى �أبي بكر ال�ص��ديق ،فنخبره بطاعتنا و�أن ن�ؤدي �إليه زكاتنا
طائعين غير مكرهين ،و�أنا قد ر�ضينا به خليفة و�إماماً».
ثم ذكر كتاب �أبي بكر �إلى الأ�ش��عث ،وقال« :فلما و�ص��ل الكتاب �إلى الأ�ش��عث،
وقر�أه �أقبل على الر�سول ،فقال� :إن �صاحبك �أبا بكر هذا يلزمنا الكفر بمخالفتنا له ،وال
يلزم �صاحبه الكفر بقتله قومي وبني عمي.
فقال له الر�س��ول :نعم يا �أ�ش��عث يلزم��ك الكفر ،لأن اهلل تب��ارك وتعالى قد �أوجب
عليك الكفر بمخالفتك لجماعة الم�سلمين»(((.
المتح�صل من مجموع ما �سبق

وهذه الأخبار ـ كما ترى ـ تق�ض��ي بخالف النا�س على �أبي بكر في داخل المدينة،
وف��ي خارجها ،و�أن بع�ض تلك الحروب لم تكن حروب ردة ،بل حروب ع�ص��يان على
�أبي بكر ،و�أن جماعات من النا�س في المدينة وخارجها ترى �أولوية بني ها�ش��م بالأمر،
�إال �أنه��ا غلبت على �أمرها ،و�أن �أمير الم�ؤمنين Qلو ولي الأمر بعد ر�س��ول اهلل،P
ولم يتقدم عليه غيره ،لتجنب الم�س��لمون كثيراً من الخالف وال�ش��قاق ،ولبقيت هيبة
((( الفتوح البن �أعثم المجلد الأول  49 :ـ  57في ذكر ارتداد �أهل ح�ض ��رموت من كندة ومحاربة الم�س ��لمين �إياهم ،وفي ذكر كتاب �أبي بكر �إلى
الأ�شعث بن قي�س ومن معه من قبائل كندة.
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الإ�سالم والم�سلمين ،ولم تقع تلك الحروب التي �أريقت فيها كثير من الدماء ،وانتهكت
كثير من الحرمات.
وه��ي م�ؤكدة لما ذكرناه �آنفاً من �أن الذي��ن �أغفلوا الن�ص ـ لو كان موجوداً كما تقول
ال�شيعة ـ �أفراد معدودون من المهاجرين والأن�صار.
موقف حديثي الإ�سالم من بيعة �أبي بكر

نعم �أيدهم الجمهور الأعظم من الموتورين ـ من قري�ش ونحوهم ـ ممن دخل الإ�سالم
رغبة �أو رهبة ،عندما قوي وظهر ،كالطلقاء ،والمنافقين ،ونحوهم ،مثل المغيرة بن �شعبة،
وعمرو بن العا�ص،وخالد بن الوليد،و�س��هيل بن عمرو،وعكرمةبن �أبي جهل ،والحارث
ابن ه�شام ،وغيرهم .كما ي�شهد بذلك مواقفهم المذكورة في ت�أييد البيعة ،وفي الهجوم
على دار �أمير الم�ؤمنين وال�صديقة الزهراء (�صلوات اهلل عليهما) ،وفي نيلهم من الأن�صار
وطعنهم عليهم ،وفي الم�ش��اركة في الحروب التي �س��ميت بحروب الردة ،والتي هي �أو
بع�ضها في الحقيقة حروب تثبيت ال�سلطة ،كما تقدم.
الوجود البارز لحديثي الإ�سالم في كيان ال�سلطة

وكان له���ؤالء بالآخرة الوجود البارز في قيادات الجيو�ش وواليات الأم�ص��ار ،وترك
كثير من �أعالم المهاجرين ،والأن�صار� ،إما �إباء منهم للم�شاركة في تلك ال�سلطة ،والعمل
تحت �أمرتها� ،أو �إعرا�ضاً من ال�سلطة عنهم ،خوفاً منهم� ،أو مقتاً لهم.
وقد روي عن عمر �أنه قال« :ن�ستعين بقوة المنافق ،و�إثمه عليه»(((.
و�أنه قيل له�« :إنك ا�س��تعملت يزيد بن �أبي �س��فيان ،و�س��عيد ب��ن العا�ص ،ومعاوية،
وفالن��اً ،وفالناً من الم�ؤلفة قلوبهم من الطلقاء و�أبناء الطلقاء ،وتركت �أن ت�س��تعمل علياً
والعبا�س ،والزبير وطلحة».
فقال�« :أما علي ف�أنبه من ذلك ،و�أما ه�ؤالء النفر من قري�ش ف�إني �أخاف �أن ينت�ش��روا
((( الم�ص ��نف الب ��ن �أبي �ش ��يبة  200 : 6كت ��اب الأمراء :ما ذكر من حديث الأم ��راء والدخول عليهم ،واللفظ له /كن ��ز العمال  614 : 4حديث:
 /11775ال�سنن الكبرى للبيهقي  36 : 9كتاب ال�سير :باب من لي�س للإمام �أن يغزو به بحال /وقريب منه في كنز العمال  771 : 5حديث:
.14338
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في البالد ،فيكثروا فيها الف�ساد»(((.
وعن قي�س بن حازم« :جاء الزبير �إلى عمر بن الخطاب Kي�ست�أذنه في الغزو .فقال
عمر :اجل�س في بيتك ،فقد غزوت مع ر�سول اهلل .0قال :فردد ذلك عليه.
فقال له عمر في الثالثة �أو التي تليها :اقعد في بيتك .فواهلل �إني لأجد بطرف المدينة
منك ومن �أ�صحابك �أن تخرجوا فتف�سدوا على �أ�صحاب محمد.(((»0
وال وجه لتخوفه من �إكثارهم الف�ساد �إال �شعوره بعدم ان�سجامهم مع ال�سلطة� ،أو تخوفه
م��ن ذلك .ولذا �أ�ص��ر على �أبي بكر حتى عزل خالد بن �س��عيد ب��ن العا�ص عن قيادة
الجيو�ش التي �أر�س��لها لفتح ال�شام� ،أو قيادة بع�ض��ها ،لأنه ا�ضطغن عليه ت�أخره عن بيعة
�أبي بكر ،وا�ستنها�ض��ه بني ها�ش��م �أو بني عبد مناف للمطالبة بالخالفة ،فلم يدع �أبا بكر
حتى عزله ،وولى مكانه يزيد بن �أبي �سفيان(((.
بل �صرح بذلك في خالفته ،حيث �سبق في الوجه الأول للجواب عن هذا ال�س�ؤال
قوله في خطبة له في تبرير منعه المهاجرين عن الخروج من المدينة�« :أال �إن في قري�ش
من ي�ض��مر الفرقة ،ويروم خلع الربقة� .أما وابن الخطاب حي فال� .إني قائم دون �ش��عب
الحرة� ،آخذ بحالقيم قري�ش وحجزها �أن يتهافتوا في النار».
بينم��ا ر�ض��ي بوالية �أب��ي عبيدة بن الجراح ،ب��ل واله فع ًال ،مع �أنه م��ن المهاجرين
الأولين ،ومن قري�ش �أي�ضاً ،ولم يخ�ش منه ،الن�سجامه معه ،وتوجهه وجهته.
كم��ا ال وجه لأمن��ه من المنافقين والطلقاء ونحوهم لوال دعمهم لخطه وان�س��جامهم
مع��ه .و�إال ف�إنه��م �أخطر على البالد والعباد لو �أرادوا الفتنة وال�ش��قاق ،كما ح�ص��ل من
معاوية حينما واتته الظروف .وال �أقل من �أن يتعاونوا مع ذوي ال�سوابق في الإ�سالم ممن
يعار�ض الحكم القائم ،وينوهوا بهم ،ويدعوا النا�س �إليهم.
((( �شرح نهج البالغة  29 : 9ـ .30
((( الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  129 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ومن مناقب �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالبKمما لم يخرجاه :ذكر
�إ�سالم �أمير الم�ؤمنين علي  ،Kواللفظ له /عون المعبود 246 :11ـ.247
((( الطبق ��ات الكب ��رى  97 : 4ـ  98ف ��ي ترجم ��ة خالد بن �س ��عيد بن العا�ص /الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  279 : 3كتاب معرفة ال�ص ��حابة:
ذكر مناقب خالد بن �سعيد بن العا�ص بن �أمية بن عبد �شم�س بن عبد مناف ،Kوقال بعد ذكر الحديث�« :صحيح على �شرط م�سلم ولم
يخرج ��اه» /تاري ��خ اليعقوب ��ي  133 : 2في �أيام �أبي بكر /تاريخ الطبري  331 : 2في �أحداث �س ��نة ثالث ع�ش ��رة /تاريخ دم�ش ��ق  78 : 16في
ترجمة خالد بن �سعيد بن العا�ص� /شرح نهج البالغة  58 : 2ـ .59
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بل حتى لو لم يريدوا الفتنة ،ف�إن �إناطة �أمور الم�س��لمين بهم مع وجود من هو �أف�ضل
منهم في دينه ومعارفه خيانة للم�سلمين.
وفي حديث ابن عبا�س عن النبي« :Pمن ا�س��تعمل عام ًال من الم�س��لمين ،وهو
يعلم �أن فيهم �أولى بذلك منه و�أعلم بكتاب اهلل و�سنة نبيه فقد خان اهلل ور�سوله وجميع
الم�سلمين»(((.
بل قد ن�س��ب ه��ذا الكالم لعمر نف�س��ه((( .كما روي عن عمر �أي�ض��اً �أن��ه قال« :من
ا�س��تعمل فاجراً وهو يعلم �أن��ه فاجر فهو مثله»(((.بل قد �أدى ذلك بالآخرة �إلى �ص��دور
كثير من المخالفات الدينية وانتهاك الحرمات منهم .كما ا�ستفا�ض نقل ذلك في كتب
الحديث والتاريخ والأدب.
والحا�ص��ل� :أن تجاه��ل الن���ص والتعامي عنه لم يح�ص��ل من الكث��رة الكاثرة من
المهاجرين والأن�ص��ار ،خ�صو�صاً ذوي ال�ش���أن والمقام الرفيع منهم ،بل كان هوى كثير
منهم مع �أمير الم�ؤمنين و�أهل البيت (�صلوات اهلل عليهم) ،كما �سبق.
تق�صير عامة ال�صحابة في ن�صرة الحق

نع��م ،ال ريب في �أنه بناء على وجود الن�ص وثبوت الحق لأمير الم�ؤمنين (�ص��لوات
اهلل عليه) ـ كما تقول ال�ش��يعة ـ فالكثرة الكاثرة من ال�صحابة قد فرطوا في ن�صرة الحق،
واال�ستجابة لدعوة الإمام المن�صو�ص عليه.
فقد �سبق من �أمير الم�ؤمنين Qـ في جواب ال�س�ؤال الثالث ـ كثرة ال�شكوى من
ع��دم الأن�ص��ار ،و�أنه اجتمع جماعة �إليه يدعونه �إلى البيع��ة ،فقال لهم :اغدوا على هذا

((( ال�سنن الكبرى للبيهقي  118 : 10كتاب �آداب القا�ضي :باب اليولي الوالي امر�أة وال فا�سق ًا وال جاه ًال �أمر الق�ضاء ،واللفظ له /الم�ستدرك
على ال�صحيحين  104 : 4كتاب الأحكام /ال�سنة البن �أبي عا�صم  /627 : 2مجمع الزوائد  211 : 5كتاب الخالفة :باب حق الرعية والن�صح
لها /المعجم الكبير  114 : 11فيما رواه عمرو بن دينار عن ابن عبا�س /الترغيب والترهيب  /125 : 3الدراية في تخريج �أحاديث الهداية
 165 : 2كتاب �أدب الق�ض ��اء /ن�ص ��ب الراية  62 :4كتاب �أدب القا�ض ��ي� /سبل ال�سالم  /190 : 4تاريخ بغداد  76 : 6في ترجمة �إبراهيم بن
زياد القر�ش ��ي /الكامل في �ض ��عفاء الرجال  352 : 2في ترجمة الح�س ��ين بن قي�س �أبي علي الرحبي /ال�ضعفاء للعقيلي  247 : 1في ترجمة
ح�سين بن قي�س الرحبي /تهذيب التهذيب  313 : 2في ترجمة الح�سين بن قي�س الرحبي.
((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  304 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ذكر مناقب �أحد الفقهاء ال�ستة من ال�صحابة معاذ بن جبل  ،Kواللفظ
له� /س ��ير �أعالم النبالء  460 : 1في ترجمة معاذ بن جبل /الك�ش ��ف الحثيث  178 : 1في ترجمة عبيد بن تميم /ل�س ��ان الميزان 118 : 4
في ترجمة عبيدبن تميم.
((( كنز العمال  761 : 5حديث.14306:
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محلقين الر�ؤو�س ،فلم يغد عليه �إال ثالثة نفر �أو �أربعة ،و�أنه Qقد �أعلن �أنه لو كان معه
�أربعون رج ًال لطالب بحقه.
كم��ا �أنه حمل ال�ص��ديقة فاطم��ة الزهراء Oعل��ى حمار ـ ومعه ولداه الح�س��ن
والح�س��ين Oـ وطاف بها على بيوت الأن�صار ي�س�ألهم الن�ص��رة ،وت�س�ألهم االنت�صار
له ،وهم يعتذرون لها ب�أن بيعتنا قد �س��بقت لأبي بكر ،ولو كان ابن عمك �سبق �إلينا لما
عدلنا به(((.
كم��ا �أكد معاوية ذلك في كتابه ال�س��ابق لأمير الم�ؤمنين .Qوقد روى ال�ش��يعة
الكثير في ذلك.
ولي�س ذلك من ال�ص��حابة لتجاهلهم الن�ص وتعاميهم عنه ،بل خوفاً وهلعاً� ،أو ي�أ�س��اً
من االنت�ص��ار بمقت�ض��ى المقايي�س المدركة لهم ،لأن مبدئية �أمير الم�ؤمنين ،واهتمامه
الأعظم بالكيان الإ�س�لامي العام ،جعلهم يدركون �ض��عف موقفه في ال�ص��راع ،و�ض�آلة
قوته المادية.
بع�ض �شواهد مبدئية �أمير الم�ؤمنينQ

ويكفي �شاهداً على ذلك �أنه ورد عنه Qاالعتذار عن م�سابقة القوم ب�أني ما كنت
�أدع ر�سول اهللPجنازة ال �أجهزه ،و�أخرج لأنازع النا�س �سلطانه(((.
ولم��ا عر�ض علي��ه العبا�س �أن يبايعه ،ليقال :عم ر�س��ول اهللPباي��ع ابن عمه ،فال
ينازعه �أحد ،قال« :ف�إني ال �أحب هذا الأمر من وراء رتاج و�أحب �أن �أ�صحر به»(((.
كما �أن �أبا �س��فيان ـ بما له من قوة قبلية ال ي�س��تهان بها ـ حين نظر للأمر من جانب
قبل��ي ،وحاول حمل �أمير الم�ؤمنين Qعلى المطالبة بالخالفة ،لم ي�س��تجبQ

((( الإمامة وال�سيا�سة � 16 : 1إباية علي (كرم اهلل وجهه) بيعة �أبي بكر � /Nشرح نهج البالغة .13 : 6
((( الإمامة وال�سيا�س���ة � 16 : 1إباية علي (كرم اهلل وجهه) بيعة �أبي بكر � /Nش ��رح نهج البالغة  /13 : 6الفتوح البن �أعثم المجلد الأول :
 13ذكر ابتداء �سقيفة بني �ساعدة وما كان من المهاجرين والأن�صار.
((( �شرح نهج البالغة  ،196 : 9واللفظ له.9 : 11 ،
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له ونهره(((.
بينما ا�ستر�ض��اه �أبو بكر ،فنفله �أموال ال�ص��دقة((( ،وولى ولده((( .ف�صار هو و�أهل بيته
من م�ؤيديه ،و�أن�صاره� ...إلى غير ذلك.
ولعل��ه ل��ذا ونحوه ورد �أن��ه ما اختلفت �أمة بع��د نبيها �إال ظهر �أه��ل باطلها على �أهل
حقه��ا((( .حي��ث �إن مبدئية �أهل الحق تف��وت عليهم كثيراً من فر�ص االنت�ص��ار ،بينما
ي�ستغلها �أهل الباطل ،فتكون �سبب انت�صارهم.
يق��ول �أمير الم�ؤمنين« :Qقد ي��رى الح َّول ال ُق َّلب وجه الحيل��ة ،ودونه مانع من
�أمر اهلل ونهيه ،فيدعها ر�أي عين بعد القدرة عليها .وينتهز فر�ص��تها من ال حريجة له في
الدين»(((.
تجب اال�ستجابة للإمام المن�صو�ص عليه مهما كانت النتائج

لكن ذلك كله ال ي�ص��لـح عذراً لل�ص��حابة ،وال لغيرهم مع اهلل تعالى ،بل يجب على
النا�س طاعة الإمام المن�ص��و�ص عليه ،واال�ستجابة له ،ون�صره مهما كانت النتائج ،ولي�س
لهم االجتهاد والنظر معه� .إذ كثيراً ما يخفى وجه ال�ص�لاح على النا�س فيما يفعله .نظير
ما كان من النبيPفي �ص��لـح الحديبية ،الذي �أنكره الم�س��لمون لجهلهم بالعواقب،
كما تقدم التعر�ض له في جواب ال�س�ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�سابقة.
وكم �ص��ار الف�ش��ل العاجل �سبباً لالنت�ص��ار والفتح ،على الأمد البعيد .ولو لم يكن
((( الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  83 : 3كتاب معرفة ال�ص ��حابة� :أبو بكر بن �أبي قحافة /Kالم�صنف لعبد الرزاق  451 : 5بيعة �أبي بكر
 /Kاال�ستيعاب  974 : 3في ترجمة عبد اهلل بن �أبي قحافة 1679 : 4 ،في ترجمة �أبي �سفيان �صخر بن حرب بن �أمية /تاريخ الخلفاء
 67 : 1ف�ص ��ل في الأحاديث والآيات الم�ش ��يرة �إلى خالفته وكالم الأئمة في ذلك� /أن�س ��اب الأ�شراف � 271 : 2أمر ال�سقيفة /تاريخ الطبري
 237 : 2حديث ال�سقيفة� /شرح نهج البالغة .45 : 2
((( العقد الفريد  240 : 4فر�ش كتاب الع�سجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم و�أخبارهم في خالفة �أبي بكر� /Kشرح نهج البالغة .44 : 2
((( الطبق ��ات الكب ��رى  97 : 4ـ  98ف ��ي ترجم ��ة خالد بن �س ��عيد بن العا�ص /الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  279 : 3كتاب معرفة ال�ص ��حابة:
ذكر مناقب خالد بن �سعيد بن العا�ص بن �أمية بن عبد �شم�س بن عبد مناف ،Kوقال بعد ذكر الحديث�« :صحيح على �شرط م�سلم ولم
يخرج ��اه» /تاري ��خ اليعقوب ��ي  133 : 2في �أيام �أبي بكر /تاريخ الطبري  331 : 2في �أحداث �س ��نة ثالث ع�ش ��رة /تاريخ دم�ش ��ق  78 : 16في
ترجمة خالد بن �سعيد بن العا�ص� /شرح نهج البالغة  58 : 2ـ .59
((( مجمع الزوائد  157 : 1كتاب العلم :باب في االختالف /المعجم الأو�سط  /370 : 7في�ض القدير  /415 : 5حلية الأولياء  /313 : 4تذكرة
الحفاظ  87 : 1في ترجمة ال�ش ��عبي� /س ��ير �أعالم النبالء  311 : 4في ترجمة ال�ش ��عبي /ذكر من ا�س ��مه �ش ��عبة  /68 :كنز العمال 183 : 1
حديث /929 :الجامع ال�صغير لل�سيوطي  481 : 2حديث� /7799:شرح نهج البالغة  181 : 5ولكن رواه في �ضمن خطبة لأمير الم�ؤمنين.
((( نهج البالغة .92 : 1
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لال�س��تجابة في ن�ص��رة الحق والحرب عل��ى الباطل من ثمرة� ،إال تنبي��ه الغافل ،و�إقامة
الحجة هلل تعالى ،لكفى بذلك مك�سباً عظيماً لدين اهلل تعالى ،و�أهل دعوته.
وفي حديث �أبي �س��الم الجي�شاني�« :سمعت علياً  Kبالكوفة يقول� :إني �أقاتل
عل��ى حق ليقوم .ولن يقوم .والأمر لهم .قال :فقلت لأ�ص��حابي :م��ا المقام ههنا وقد
�أخبرنا �أن الأمر لي�س لهم؟ فا�س��ت�أذناه �إلى م�ص��ر .ف�أذن لمن �شاء منا ،و�أعطى كل رجل
منا �ألف درهم .و�أقام معه طائفة منا»(((.
فتراه (�ص��لوات اهلل عليه) لم يثن��ه علمه بغلبة معاوية عن القتال في �س��بيل الحق،
وبقي معه �أهل الب�صائر من �أ�صحابه.
وفي حديث الأ�سود الديلي عن �أبيه« :عن عليKقال� :أتاني عبداهلل بن �سالم،
وقد و�ضعت رجلي في الغرز ،و�أنا �أريد العراق ،فقال :ال ت�أتي (كذا في الم�صدر) العراق،
ف�إنك �إن �أتيته �أ�ص��ابك به ذباب ال�س��يف .قال علي :و�أيم اهلل لقد قالها لي ر�س��ول اهلل
Pقبلك.
قال �أبو الأ�سود :فقلت في نف�سي :ياهلل ما ر�أيت كاليوم ،رجل محارب يحدث النا�س
بمثل هذا»(((.
فانظر �إليه (�ص��لوات اهلل عليه) كيف يخبر النا�س ب�أنه �سوف يقتل ،ومع ذلك يدعوهم
للجهاد معه! وما ذلك �إال لأن الهدف من الجهاد المذكور �أ�سمى من االنت�صار العاجل.
كم��ا �أنه ا�س��تفا�ض الحديث عن النب��ي ،((( Pوعن �أمير الم�ؤمنين (�ص��لوات اهلل
((( الفتن لنعيم بن حماد  127 : 1ما يذكر في ملك بني �أمية وت�سمية �أ�ساميهم بعد عمر .K
((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  151 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ومن مناقب �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب Kمما لم يخرجاه :ذكر �إ�سالم
�أمير الم�ؤمنين علي  ،Kواللفظ له ،وقال بعد ذكر الحديث« :هذا حديث �صحيح على �شرط ال�شيخين ولم يخرجاه»� /صحيح ابن حبان 15
 127 :باب �إخباره 0عما يكون في �أمته من الفتن والحوادث :ذكر الإخبار عن خروج علي بن �أبي طالب(ر�ضوان اهلل عليه) �إلى العراق/
موارد الظم�آن  545 : 1باب في ف�ضل علي  /Kنظم درر ال�سمطين  136 :في ذكر �أخبار النبي بقتله /تاريخ دم�شق  546 : 42في ترجمة
علي بن �أبي طالب.
((( الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  196 ، 194 :3كتاب معرفة ال�ص ��حابة� ،أول ف�ض ��ائل �أبي عبد اهلل الح�سين بن علي ال�شهيد ر�ضي اهلل عنهما
ابن فاطمة /.الأحاديث المختارة  375 :2فيما رواه نجي الخ�ضرمي والد عبد اهلل عن علي  /Kم�سند البزار  101 : 3ومما روى عبد
اهلل بن نجي عن علي /م�سند �أحمد  75 : 1م�سند علي بن �أبي طالب (ر�ض) .م�سند �أبي يعلى  298 : 1م�سند علي بن �أبي طالب (ر�ض)/
الآحاد والمثاني  308 : 1ومن ذكر الح�سين بن علي (ر�ضي عنهما) /مجمع الزوائد  192 ، 190 ،189 ،188 ، 187 :9كتاب المناقب :باب
مناقب الح�س ��ين بن علي عليهما ال�س�ل�ام  ،وفيه عدة روايات بع�ض ��ها �صرح ب�ص ��حتها  ،المعجم الكبير  108 ،107 ،106 ،105 :3عند ذكر
الح�س ��ين بن علي بن �أبي طالب (ر�ض) يكنى �أبا عبد اهلل  :ذكر مولده و�ص ��فته وهي�أته (ر�ض)� /..سير �أعالم النبالء 290 ،289 ،288 : 3
في ترجمة الح�سين ال�شهيد وغيرها من الم�صادر.
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عليه) ((( بالإخبار بقتل الإمام �أبي عبد اهلل الح�سين .Qكما ا�ستفا�ض عن الح�سين
(�ص��لوات اهلل عليه) نف�س��ه الإخبار بقتله وانتهاك حرمته (((� .إ ّال �أن ذلك لم يمنعه من
النهو�ض والثورة في وجه الظالمين ،ومن دعوة الم�سلمين للجهاد في �سبيل اهلل تعالى،
و الت�ض��حية مع��ه  .كل ذلك لأن الهدف لي�س هو االنت�ص��ار المادي باال�س��تيالء على
ال�سلطة ،بل ما هو �أ�سمى من ذلك بكثير .
فقد كتب �ص��لوات اهلل عليه من مكة المكرمة ـ وهو يعد العدة لنه�ض��ته ـ �إلى بني
ها�شم في المدينة المنورة« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم من الح�سين بن علي �إلى محمد
ابن علي ومن قبله من بني ها�ش��م� ..أما بعد ف�إن من لحق بي ا�ست�ش��هد ،ومن لم يلحق
بي لم يدرك الفتح .وال�سالم»(((.
كما خطب Qفي مكة المكرمة حين عزم على الخروج منها متوجهاً �إلى العراق،
فقال« :الحمد هلل ،وما �ش��اء اهلل ،وال قوة �إال باهلل ،و�ص��لى اهلل على ر�سوله .خط الموت
على ولد �آدم مخط القالدة على جيد الفتاة .وما �أولهني �إلى �أ�س�لافي ا�ش��تياق يعقوب
�إلى يو�س��فِ .وخير لي م�ص��رع �أنا القيه .ك�أني ب�أو�ص��الي تقطعها ع�س�لان الفالة ،بين
النواوي�س وكربالء ،فيملأن مني �أكرا�ش��اً جوفاً ،و�أجربة �س��غباً .ال محي�ص عن يوم خط
بالقلم .ر�ض��ا اهلل ر�ضانا �أهل البيت .ن�ص��بر على بالئه ،ويوفينا �أجور ال�صابرين .لن ت�شذ
ع��ن ر�س��ول اهلل لحمته ،بل هي مجموع��ة له في حظيرة القد�س ،تق�� ّر بهم عينه ،وينجز
بهم وعده� .أال ومن كان فينا باذ ًال مهجته ،موطناً على لقاء اهلل نف�سه ،فليرحل معنا ف�إني
((( مجم ��ع الزوائ ��د  191 ،187 :9كت ��اب المناق ��ب  :باب مناقب الح�س ��ين بن علي عليهما ال�س�ل�ام /المعجم الكبي ��ر  111 ، 110 :3عند ذكر
الح�س ��ين ب ��ن عل ��ي بن �أبي طالب(ر�ض) يكنى �أبا عبد اهلل :ذكر مولده و�ص ��فته وهي�أته (ر�ض) /..الأحادي ��ث المختارة  375 : 2فيما رواه
نجي الح�ضرمي والد عبد اهلل عن علي عليه ال�سالم /م�سند البزار  101 : 3وما روى عبد اهلل نجي عن علي /م�سند �أحمد  750 : 1م�سند
علي بن �أبي طالب(ر�ض) م�س ��ند �أبي يعلى  / 298 : 1م�س ��ند علي بن �أبي طالب (ر�ض)  /الآحاد والمثاني  308 :1ومن ذكر الح�س ��ين بن
علي(ر�ضي عنهما)  /وغيرهما من الم�صادر الكثيرة.
((( الفتوح البن �أعثم  940 : 5ذكر نزول الح�سين(ر�ض) بكربالء  /تاريخ دم�شق  216 :14في ترجمة الح�سين بن علي بن �أبي طالب  /تاريخ
الطبري  300 : 3ذكر الخبر عن م�س ��يره �إليها (�أي الكوفة) وما كان من �أمره في م�س ��يره  /البداية والنهاية � 169 : 8صفة مخرج الح�سين
�إلى العراق� /س ��ير �أعالم النبالء  306 : 3في ترجمة الح�س ��ين ال�ش ��هيد  /بغية الطلب في تاريخ حلب  2616 : 6الكامل في التاريخ 401 :3
ذكر م�سير الح�سين �إلى الكوفة.
((( كام ��ل الزي ��ارات  157 :واللفظ له /ب�ص ��ائر الدرجات  /502 :نوادر المعجزات  /110 :دالئ ��ل الإمامة  /188 :الخرائج والجرائح 771 : 2
ـ  /772وغيرها.
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راحل م�صبحاً� ،إن �شاء اهلل تعالى»(((.
فه��و Qفي الوقت ال��ذي يتنب�أ بقتله في خطبته هذه ،وبقت��ل �أهل بيته في كتابه
ال�سابق ،يرى نف�سه فاتحاً ـ كما �سبق ـ وي�ستن�صر النا�س لهذا الفتح .و�أي فتح هذا الذي
يكون مع القتل وال�شهادة؟!
ذلك ما جهله كثير من النا�س ،ف�أ�ش��اروا عليه بترك الخروج ،وعلمه هو(�ص��لوات اهلل
عليه) ف�أ�ص��ر على الخروج .ووثق بقيادته Qخا�ص��ة �ش��يعته ،فتبعوه بخوعاً لأمر اهلل
تعالى ،ووفا ًء لحق ر�س��ول اهلل ،Pوا�شتركوا معه في ال�شهادة ،والفتح ،وال�سعادة ،التي
كتبها اهلل تعالى له ولهم.
وعلى كل حال فواجب الأمة االنقياد للإمام المن�صو�ص واال�ستجابة له ،بغ�ض النظر
عن النتائج ،عم ًال بالتكليف ال�شرعي ،ولأنه م�سدد من قبل اهلل تعالى الذي �أمر باتباعه.
كما ي�أتي قول �أمير الم�ؤمنين Qفي الثناء على خا�صة �شيعته من ال�صحابة « :ووثقوا
بالقائد فاتبعوه»(((.
هذا ما ت�أخذه ال�شيعة ـ بعد ا�ستي�ضاحهم الن�ص على �أمير الم�ؤمنين Qـ على الكثرة
الكاثرة من ال�صحابة الذين تخلفوا في حادثة ال�سقيفة عن الخليفة المن�صو�ص عليه ،ولم
ي�ستجيبوا لدعوته ،وي�شدوا �أزره ،وين�صروه ،لي�سترجع الحق ،كما �أراده اهلل عز وجل.
عدم ن�صر الإمام المن�صو�ص عليه ال يرجع للتعامي عن الن�ص

ولي�س هذا منهم ـ ح�س��ب منظور ال�ش��يعة ـ عن جهل بالن�ص ،وال عن تعام عنه� ،أو
ر ّد له .بل هو ال يزيد على التقاع�س عن �أداء الواجب في ن�ص��رة الحق المعلوم والجهاد
في �س��بيله .نظير تثاقل جماعة من ال�ص��حابة في الخروج لغزوة بدر ،كما �أ�شار �إليه قوله
ِين لَ َكارِ ُهو َن * يُ َجادِ لُونَ َك
تعالىَ } :ك َما �أَخْ َر َج َك َر ُّب َك مِ ���ن بَ ْيت َِك بِا ْل َح ِّق َو ِ�إ َّن َف ِريق ًا ِّم َن ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
فِي ا ْل َح ِّق بَ ْع َد َما تَبَ َّي َن َك�أَنَّ َما يُ َ�سا ُقو َن �إِلَى ا ْل َم ْو ِت َو ُه ْم يَن ُظ ُرو َن{(((.
وكذا فرارهم في معركتي �أحد وحنين ،وتخاذلهم يوم الخندق ،وتخلف بع�ضهم عن
((( مقتل الح�سين للمقرم  193 :ـ  194ال�سفر �إلى العراق ،واللفظ له /ك�شف الغمة  /239 : 2بحار الأنوار  366 : 44ـ.367
((( نهج البالغة  /109 : 2ينابيع المودة .29 : 2
((( �سورة الأنفال الآية 5 :ـ .6
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النبيPحينما خرج لغزوة تبوك ،ونحو ذلك مما ال يرجع من كثير منهم �إلى تكذيب
النبيPفي نبوته.
وك��ذا تقاع���س �أهل الكوفة عن ن�ص��رة �أمير الم�ؤمنين Qفي �أواخ��ر �أيامه ،وعن
ن�ص��رة الإمام الح�س��ن ،Qوتقاع�س الم�س��لمين عن ن�ص��رة الإمام الح�سينQ
حينم��ا ا�ستن�ص��رهم في مكة ،وغيرها .حي��ث ال يرجع ذلك من كثير منه��م �إلى �إنكار
�إمامتهم (�صلوات اهلل عليهم) ،وتجاهل الن�ص عليهم.
عدم ن�صر الإمام المن�صو�ص عليه ذنب قابل للتوبة

نع��م ه��و ذنب عظيم ،نظي��ر الفرار من الزحف الذي �ش��دد اهلل تعال��ى فيه ،وهو من
الكبائر العظام .ونظير تخلف المتخلفين عن ر�س��ول اهلل Pفي حروبه الذي �أنبهم اهلل
تعالى عليه �أ�ش��د الت�أنيب� .إال �أن اهلل تعالى قد فتح باب التوبة منه ،ك�سائر الذنوب التي
يقارفها عباده مهما عظمت.
وقد �صرح في القر�آن الكريم بالعفو عن فرار الم�سلمين في واقعة �أحد .كما تاب اهلل
عزوج��ل } َع َلى ال َّث َالثَةِ الَّذِ َين خُ لِّ ُفو ْا َحتَّى �إِ َذا َ�ضا َق ْت َع َل ْيهِ ُم الأَ ْر ُ�ض ِب َما َر ُحبَ ْت َو َ�ضا َق ْت َع َل ْيهِ ْم
�أَن ُف ُ�س ُه ْم َو َظنُّو ْا �أَن َّال َم ْل َج�أَ مِ َن ا ِهلل ِ�إ َّال ِ�إلَ ْيهِ ثُ َّم تَ َاب َع َل ْيهِ ْم ِليَتُوبُو ْا ِ�إ َّن اهللَ ُه َو ال َّت َّو ُاب ال َّرحِ ُيم{(((...
�إلى غير ذلك.
تراجع ال�صحابة لأمير الم�ؤمنين Qودعمهم له

وهو ما ح�ص��ل فع ًال من كثير من ال�صحابة مع �أمير الم�ؤمنين و�أهل بيته (�صلوات هلل
عليهم �أجمعين) .خ�صو�ص��اً بعد �أن ظهرت �سلبيات خروج الخالفة عن �أمير الم�ؤمنين
و�أهل البيت .Rفقد رجعوا �إليه ،وعرفوا تق�ص��يرهم في �أمره ،وبايعوه حين �أمكنتهم
بيعته بعد عثمان.
لزوم ال�صحابة لأمير الم�ؤمنين Qبعد مقتل عثمان

بل لوال تنويههم به Qوبيانهم لف�ضله وحقه لما �أ�صرت جماهير المتواجدين في

((( �سورة التوبة الآية.118 :
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المدينة بعد مقتل عثمان على بيعته ،مع �أنه Qلم يكن هو المت�ص��دي لقيادة تلك
الجماهير ،وت�أليبها على عثمان .بل كان� Qألين النفر في �أمره .ثم ن�صروه في حروبه،
وكان لهم دور بارز فيها ،وفي ع�ض��د ال�س��لطة و�إدارتها في عهده .و�ش��واهد ذلك كثيرة
جداً .نذكر بع�ض ما هو الم�سجل منها ،والمثبت في الم�صادر المنا�سبة.
 1ـ قال �أبو جعفر الإ�س��كافي« :لما اجتمعت ال�ص��حابة في م�سجد ر�سول اهلل1
بعد قتل عثمان للنظر في �أمر الإمامة �أ�شار �أبو الهيثم بن التيهان ،ورفاعة بن رافع ،ومالك
ابن العجالن ،و�أبو �أيوب الأن�صاري ،وعمار بن يا�سر بعلي ،Qوذكروا ف�ضله ،و�سابقته،
وجهاده ،وقرابته...فمنهم من ف�ض��له على �أهل ع�ص��ره خا�ص��ة ،ومنهم من ف�ض��له على
الم�سلمين كلهم كافة ،ثم بويع.(((»...
ث��م لما بايعوه ،وحملوا النا�س على بيعته تبنوا دعوت��ه ،وذكروا بمقامه وحقه ،ولزموا
جانبه ،ون�صروه في حروبه ،وكان لهم دور بارز في ع�ضد ال�سلطة و�إدارتها في عهده(�صلوات
اهلل عليه)..
و�سوف ي�أتي في �آخر هذا الحديث ت�صريحهم بف�ضله ،وبالو�صية له عند البيعة وبعدها
في كالم كثير.
 2ـ كما ا�ستطرد الإ�سكافي في ذكر ما حدث بعد البيعة من بوادر ال�شقاق والخالف
من بع�ض النفر على �أمير الم�ؤمنين ،Qب�س��بب ق�س��مته المال بال�س��وية ،وتعري�ضه
بالمترفين ،والمنتفعين بوجه غير م�شروع في عهد من �سبق .وقال« :فلما ظهر ذلك من
�أمرهم قال عماربن يا�سر لأ�صحابه :قوموا بنا �إلى ه�ؤالء النفر من �إخوانكم ،ف�إنه قد بلغنا
عنهم ،ور�أينا منه��م ،ما نكره من الخالف ،والطعن على �إمامهم .وقد دخل �أهل الجفاء
بينهم وبين الزبير والأع�سر العاق .يعني :طلحة.
فقام �أبو الهيثم وعمار و�أبو �أيوب و�سهل بن حنيف وجماعة معهم ،فدخلوا على علي
 .Qفقال��وا :يا �أمير الم�ؤمنين ،انظر ف��ي �أمرك ،وعاتب قومك هذا الحي من قري�ش،
ف�إنهم قد نق�ض��وا عهدك ،و�أخلفوا وعدك .وقد دعونا في ال�س��ر �إلى رف�ض��ك ،هداك اهلل
((( �شرح نهج البالغة .39 ،36 : 7
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لر�ش��دك .وذلك لأنهم كرهوا الأ�س��وة ،وفقدوا الأثرة .ولما �آ�سيت بينهم وبين الأعاجم
�أنكروا ،وا�ست�ش��اروا عدوك وعظموه ،و�أظهروا الطلب بدم عثم��ان ،فرقة للجماعة ،وت�ألفاً
لأهل ال�ضاللة .فر�أيك»(((.
فانظر �إلى خوا�ص ال�ص��حابة Mكيف ا�ستو�ض��حوا حق �أمير الم�ؤمنينQ
ودعوا �إليه ،ون�صحوا له ،وجدوا في تثبيت حكمه.
 3ـ وق��ال خفاف بن عبداهلل الطائي لمعاوية في و�ص��ف ما حدث بعد قتل عثمان:
وخف معه
«ث��م تهافت النا�س على عل��ي بالبيعة تهافت الفرا���ش ...ثم تهي�أ للم�س��يرّ ،
المهاجرون والأن�ص��ار .وكره القتال معه ثالثة نفر� :س��عد ب��ن مالك ،وعبداهلل بن عمر،
خف معه عمن ثقل»(((.
ومحمد بن م�سلمة ،فلم ي�ستكره �أحداً .وا�ستغنى بمن ّ
 4ـ وقد روى �س��عيد ب��ن جبير �أنه كان م��ع �أمير الم�ؤمنين Qف��ي وقعة الجمل
ثمانمائة من الأن�ص��ار ،و�أربعمائة ممن �ش��هد بيعة الر�ض��وان((( ،وف��ي رواية �أنه كان معه
� Qسبعمائة من الأن�صار(((.
 5ـ ولما كتب معاوية �إلى عبد اهلل بن عمر ي�ستن�صره �أجابه ابن عمر ،فقال�« :أما بعد ف�إن
الر�أي الذي �أطمعك في هو الذي �صيرك �إلى ما �صيرك �إليه� .إني تركت [�أترك] علياً في
المهاجرين والأن�صار ،وطلحة والزبير وعائ�شة �أم الم�ؤمنين ،واتبعتك[واتبعك]!.»...
ثم قال البن غزية� :أجب الرجل ـ وكان �أبوه نا�س��كاً ،وكان �أ�ش��عر قري�ش ـ فقال �أبياتاً
(((
منها:
تركن��ا علي��اً فـي �ص��حاب محمد و كان لم��ا يرج��ى لـ��ه غي��ر ت��ارك
و قد خفت الأن�ص��ار معه و ع�ص��بة مهاج��رة مث��ل الليوث ال�ش��وابك
 6ـ وفي كتاب محمد بن �أبي بكر ـ الم�ش��ار �إليه �آنفاً ـ �إلى معاوية« :وال�شاهد لعلي
((( �شرح نهج البالغة .39 ،36 : 7
((( وقعة �صفين  /65 :الإمامة وال�سيا�سة  74 : 1في قدوم ابن عم عدي بن حاتم ال�شام� /شرح نهج البالغة .111 : 3
((( تاريخ خليفة بن خياط  184 : 1تف�ص ��يل خبر معركة الجمل /العقد الفريد  289 : 4فر�ش كتاب الع�س ��جدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم
و�أخبارهم :خالفة علي بن �أبي طالب  :Kيوم الجمل.
((( �أن�ساب الأ�شراف  30 : 3وقعة الجمل.
((( وقعة �صفين  72 :ـ .73
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ـ مع ف�ض��له المبين ،و�سبقه القديم ـ �أن�صاره الذين ذكروا بف�ضلهم في القر�آن ،ف�أثنى اهلل
عليهم ،من المهاجرين والأن�ص��ار ،فهم معه ع�صائب وكتائب حوله ،يجالدون ب�أ�سيافهم
ويهريقون دماءهم دونه.(((»...
 7ـ ولم��ا ن��زل �أمير الم�ؤمنين Qبفيد ـ في طريقه �إلى حرب الجمل ـ �أتته �أ�س��د
وطيء ،فعر�ضوا عليه �أنف�سهم ،فقال« :الزموا قراكم .في المهاجرين كفاية»(((.
 8ـ وق��ال �أمير الم�ؤمنين Qفي كتابه �إل��ى معاوية« :و�أنا مرقل نحوك في جحفل
من المهاجرين والأن�ص��ار والتابعين لهم ب�إح�س��ان� ،شديد زحامهم� ،ساطع قتامهم ...قد
�صحبتهم ذرية بدرية و�سيوف ها�شمية.(((»...
 9ـ وقال عقيل بن �أبي طالب لمعاوية�« :أني كنت �أنظر �إلى �أ�ص��حاب علي يوم �أتيته
فلم �أ َر معه �إال المهاجرين والأن�ص��ار و�أبناءهم و�ألتفت ال�س��اعة فل��م �أ َر �إال �أبناء الطلقاء
وبقايا الأحزاب»(((.
 10ـ وورد ف��ي الحدي��ث عن تعبئة الجي�ش ب�ص��فين �أن �أمي��ر الم�ؤمنين Qكان
ف��ي القلب ،ف��ي �أهل المدينة ،بين �أهل الكوفة و�أهل الب�ص��رة .وعظم من معه من �أهل
المدينة الأن�صار(((.
 11ـ وروى ن�ص��ر بن مزاحم ب�س��نده عن �أبي �سنان الأ�س��لمي ،قال« :لما �أخبر علي
بخطبة معاوية وعمرو ،وتحري�ضهما النا�س عليه� ،أمر النا�س فجمعوا .قال :ك�أني �أنظر �إلى
علي متوكئاً على قو�سه ،وقد جمع �أ�صحاب ر�سول اهلل(�صلى اهلل عليه) عنده :فهم يلونه
[وك�أنه] �أحب �أن يعلم النا�س �أن �أ�صحاب ر�سول اهلل متوافرون عليه.(((»...
 12ـ وق��ال عمرو ب��ن العا�ص لمعاوية�« :إن��ك تريد �أن تقاتل ب�أهل ال�ش��ام رج ًال له
((( وقعة �ص ��فين  ،119 :واللفظ له� /ش ��رح نهج البالغة  /188 : 3مروج الذهب  21 : 3في ذكر لمع من �أخباره (معاوية) و�س ��يره ونوادر عن
بع�ض �أفعاله :بين معاوية ومحمد بن �أبي بكر.
((( الكامل في التاريخ  117 : 3في ذكر م�س ��ير علي بن �أبي طالب �إلى الب�ص ��رة والوقعة /الفتنة ووقعة الجمل  /137 : 1تاريخ الطبري 24 : 3
ذكر الخبر عن م�سير علي بن �أبي طالب نحو الب�صرة� /شرح نهج البالغة .18 : 14
((( نهج البالغة � /35 :3شرح نهج البالغة  /184 : 15مناقب الإمام علي البن الدم�شقي  /375 : 1ينابيع المودة .447 : 3
((( الموفقيات .335 :
((( تاريخ الطبري  84 : 3في تكتيب الكتائب وتعبئة النا�س للقتال.
((( وقعة �صفين .223 :
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من محمد 0قرابة قريبة ...و�إنه قد �سار �إليك ب�أ�صحاب محمد المعدودين ،وفر�سانهم
وقرائهم و�أ�شرافهم وقدمائهم في الإ�سالم .ولهم في النفو�س مهابة.(((»...
 13ـ وخطب �سعيد بن قي�س �أ�صحابه ،فقال في جملة خطبته« :وقد اخت�صنا اهلل منه
بنعمة ،فال ن�ستطيع �أداء �شكرها ،وال نقدر قدرها� .أن �أ�صحاب محمد الم�صطفين الأخيار
معنا ،وفي حيزنا .فواهلل الذي هو بالعباد ب�ص��ير �أن لو كان قائدنا حب�ش��ياً مجدعاً� ،إال �أن
معنا من البدريين �س��بعين رج ًال لكان ينبغي لنا �أن تح�س��ن ب�ص��ائرنا ،وتطيب �أنف�سنا،
فكيف؟! و�إنما رئي�سنا ابن عم نبينا.(((»...
14ـ ون�ص��و�ص الم�ؤرخي��ن و�إن اختلف��ت في عدد ال�ص��حابة الذين �ش��هدوا مع �أمير
الم�ؤمنين(�صلوات اهلل عليه) في حروبه وفي �صفين خا�صة� ،إال �أنها تكاد تجمع على الوجود
المكثف لهم ،فقيل� :إنه �شهد معه �صفين �سبعون بدرياً((( ،وقيل :ثمانون((( ،وقيل� :أكثر(((،
كما �شهدها ممن بايع بيعة الر�ضوان �سبعمائة((( ،وقيل :ثمانمائة((( ،وقيل غير ذلك(((.
ويروي ابن ع�ساكر ب�سنده عن الإمام الباقر Qومحمد بن المطلب وزيد بن الح�سن
قالوا�« :شهد مع علي بن �أبي طالب في حربه من �أ�صحاب بدر �سبعون رج ًال ،و�شهد معه
ممن بايع تحت ال�شجرة �سبعمائة رجل فيما ال يح�صى من �أ�صحاب ر�سول اهلل.(((»...
 15ـ وقال ن�ص��ر« :و�إن معاوية دعا النعمان بن ب�ش��ير الأن�ص��اري وم�سلمة بن مخلد
الأن�ص��اري ـ ولم يكن معه من الأن�ص��ار غيرهما ـ فقال :يا ه��ذان ،لقد غمني ما لقيت
من الأو�س والخزرج� ،ص��اروا وا�ضعي �س��يوفهم على عواتقهم يدعون �إلى النزال ،حتى
واهلل جبنوا �أ�ص��حابي ،ال�شجاع والجبان ،وحتى واهلل ما �أ�س�أل عن فار�س من �أهل ال�شام
((( الم�صدر ال�سابق .222 :
((( وقعة �صفين 236 :ـ ،237واللفظ له� /شرح نهج البالغة  /189 : 5جمهرة خطب العرب  355 : 1في خطبة �سعيد بن قي�س.
((( تاريخ اليعقوبي  188 : 2خالفة �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب.
((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  / 112 : 3كتاب معرفة ال�صحابة  :ذكر مقتل �أمير الم�ؤمنين عثمان بن عفان(ر�ضي اهلل عنه) .الإ�صابة : 1
 164في ترجمة حبة  /التدوين في �أخبار قزوين  / 193 : 1تالي تلخي�ص المت�شابه  /503 : 2وغيرها من الم�صادر.
((( �شرح الزرقاني  / 158 : 3مروج الذهب  350 : 2ذكر خالفة �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه :التقاء الحكمين.
((( �شرح الزرقاني .158 : 3
((( اال�ستيعاب  138 : 3في ترجمة عمار بن يا�سر  /الإ�صابة � 4ص  282:في ترجمة عبد الرحمن بن �أبزي.
((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  /112 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ذكر مقتل �أمير الم�ؤمنين عثمان بن عفان(ر�ضي اهلل عنه).
((( تاريخ دم�شق  442 : 19في ترجمة زيد بن �صوحان.
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�إال قالوا :قتلته الأن�ص��ار ...يقولون :نحن الأن�صار! قد واهلل �آووا ون�صروا ،ولكن �أف�سدوا
حقهم بباطلهم...
وانتهى الكالم �إلى الأن�صار ،فجمع قي�س بن �سعد الأن�صاري الأن�صار ،ثم قام خطيباً
فيهم ،فقال� :إن معاوية قد قال ما بلغكم ...فلعمري لئن غظتم معاوية اليوم لقد غظتموه
بالأم�س ،ولئن وترتموه في الإ�س�لام فقد وترتموه في ال�ش��رك .وم��ا لكم �إليه من ذنب
[�أعظ��م] من ن�ص��ر هذا الدين الذي �أنت��م عليه .فجدوا اليوم جداً تن�س��ونه [به] ما كان
�أم�س ،وجدوا غداً [جداً] تن�سونه [به] ماكان اليوم.
و�أنت��م مع هذا الل��واء الذي كان يقاتل ع��ن يمينه جبرائيل ،وعن ي�س��اره ميكائيل.
والقوم مع لواء �أبي جهل والأحزاب.(((» ...
 16ـ وطل��ب معاوية م��ن النعمان �أن يخرج �إلى قي�س بن �س��عد بن عب��ادة فيعاتبه،
وي�س�أله ال�سلم.
فخ��رج النعمان حتى وقف بين ال�ص��فين ،فقال :يا قي�س بن �س��عد� ،أنا النعمان بن
ب�شير .فخرج �إليه .وبعد تبادل الحديث بينهما .قال قي�س في جملة حديثه« :و�أما معاوية
فواهلل �أن لو اجتمعت عليه العرب [قاطبة] لقاتلته الأن�صار .و�أما قولك� :إنا ل�سنا كالنا�س،
فنحن في هذه الحرب كما كنا مع ر�سول اهلل ،نتقي ال�سيوف بوجوهنا ،والرماح بنحورنا،
حتى جاء الحق وظهر �أمر اهلل وهم كارهون.
ولك��ن انظر يا نعم��ان هل ترى مع معاوي��ة �إال طليقاً� ،أو �أعرابياً� ،أو يمانياً م�س��تدرجاً
بغرور؟! انظر �أين المهاجرون والأن�ص��ار والتابعون ب�إح�س��ان الذين ر�ضي اهلل عنهم ،ثم
انظر هل ترى مع معاوية غيرك و�ص��ويحبك؟! ول�س��تما واهلل ببدريين [والعقبيين] وال
�أحديين ،وال لكما �س��ابقة في الإ�س�لام ،وال �آية في القر�آن .ولعمري لئن �شغبت علينا
لقد �شغب علينا �أبوك» (((.
وقد �أ�ش��ار ب�ش��غب �أبيه �إلى �أن ب�شير بن �سعد ـ �أبا النعمان هذا ـ �أول من بايع �أبا بكر
((( وقعة �صفين  445 :ـ.447
((( وقعة �صفين  ،449 :واللفظ له� /شرح نهج البالغة  87 : 8ـ  /88الإمامة وال�سيا�سة 91 : 1ـ 92ما خاطب به النعمان بن ب�شير قي�س بن �سعد/
جمهرة خطب العرب  367 : 1الخطب والو�صايا ع�صر �صدر الإ�سالم :خالفة الإمام علي (كرم اهلل وجهه) :جواب قي�س بن �سعد.
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في �سقيفة بني �ساعدة(((� ،أو من �أوائلهم.
 17ـ وذكروا في جملة وقائع �ص��فين �أن عماراً حمل في عدة من البدريين وغيرهم من
المهاجرين والأن�صار على عمرو بن العا�ص ،وهو يقود تنوخ ونهداً وغيرهما من �أهل ال�شام(((.
 18ـ ويقول �أبو عبدالرحمن ال�س��لمي وهو من �شهود �صفين« :فر�أيت عمار بن يا�سر
ال ي�أخذ في ناحية وال واد من �أودية �صفين �إال ر�أيت �أ�صحاب محمد 0يتبعونه ك�أنه
علم لهم»(((.
 19ـ وفي حديث �أم الخير بنت الحري�ش يوم قتل عمار�« :صبراً يا مع�شر المهاجرين
والأن�صار ،قاتلوا على ب�صيرة من ربكم وثبات من دينكم.(((»...
 20ـ وف��ي حديث عكر�ش��ة بنت الأط�ش �أو الأطر�ش في �ص��فين« :قاتلوا يا مع�ش��ر
الأن�صار والمهاجرين على ب�صيرة من دينكم»(((� ...إلى غير ذلك مما ال يتي�سر لنا ذكره،
ويك�شف عن الوجود المكثف لل�صحابة في حروب �أمير الم�ؤمنين ،Qون�صرتهم له.
وجود ال�صحابة المكثف في خا�صة �أمير الم�ؤمنين Qوقياداته ووالته

وقد كان منهم جماعة من قواد جي�شه ،ووالته على الأم�صار ،وعيون �أ�صحابه ،كعمار
ابن يا�س��ر ،و�أبي �أيوب الأن�ص��اري ،وحذيفة بن اليمان ،وابن التيهان ،وذي ال�شهادتين،

((( تاريخ اليعقوبي  124 : 2خبر �سقيفة بني �ساعدة وبيعة �أبي بكر /الريا�ض الن�ضرة  215 : 2الف�صل الثالث ع�شر :ذكر بيعة العامة /الإ�صابة
 311 : 1ف ��ي ترجمة ب�ش ��ير بن �س ��عد /فتح الب ��اري  /31 :7الطبقات الكبرى  182 : 3في ترجمة �أبي بكر :ذك ��ر بيعة �أبي بكر /وغيرها من
الم�صادر.
((( مروج الذهب  375 : 2ذكر جوامع مما كان بين �أهل العراق و�أهل ال�شام ب�صفين :اليوم الثالث.
((( اال�ستيعاب  1138 : 3في ترجمة عمار بن يا�سر ،واللفظ له /تاريخ الطبري  99 : 3مقتل عمار بن يا�سر /المجموع في �شرح المهذب للنووي
� /162 : 19شرح نهج البالغة � /104 : 10أ�سد الغابة  46 : 4في ترجمة عمار بن يا�سر.
((( جمهرة خطب العرب  371 : 1خطبة �أم الخير بنت الحري�ش ،واللفظ له /تاريخ دم�شق  235 : 70في ترجمة �أم الخير بنت الحري�ش /العقد
الفريد  90 : 2فر�ش كتاب الجمانة في الوفود :الوافدات على معاوية (رحمه اهلل تعالى)� /صبح الأع�شى في �صناعة الإن�شاء  297 : 1النوع
التا�س ��ع مما يحتاج �إليه الكاتب من حفظ جانب جيد من مكاتبات ال�ص ��در الأول ومحاوراتهم ومراجعاتهم وما ادعاه كل منهم لنف�س ��ه �أو
لقومه والنظر في ر�س ��ائل المتقدمين من بلغاء الكتاب :المق�ص ��د الثاني في ذكر �ش ��يء من مكاتبات ال�صدر الأول يكون مدخال �إلى معرفة
ما يحتاج �إلى حفظه من ذلك :ومن ذلك كالم �أم الخير بنت الحري�ش البارقية يوم �ص ��فين في االنت�ص ��ار لعلي /Kبالغات الن�س ��اء :
 38كالم �أم الخير بنت الحري�ش البارقية.
((( بالغات الن�س ��اء  71 :كالم عكر�ش ��ة بنت الأط�ش ،واللفظ له /العقد الفريد  86 : 2فر�ش كتاب الجمانة في الوفود :الوافدات على معاوية:
وفود عكر�ش ��ة بنت الأطر�ش على معاوية /Sوقريب منه في �ص ��بح الأع�ش ��ى في �ص ��ناعة الإن�ش ��اء  301 : 1النوع التا�س ��ع مما يحتاج �إليه
الكاتب من حفظ جانب جيد من مكاتبات ال�ص ��در الأول ومحاوراتهم ومراجعاتهم وما ادعاه كل منهم لنف�س ��ه �أو لقومه والنظر في ر�سائل
المتقدمين من بلغاء الكتاب :المق�ص ��د الثاني في ذكر �ش ��يء من مكاتبات ال�ص ��در الأول يكون مدخال �إلى معرفة ما يحتاج �إلى حفظه من
ذلك ،وجمهرة خطب العرب  368 : 1ـ  369خطب ال�شيعيات في وقعة �صفين :خطبة عكر�شة بنت الأطر�ش.
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وقي�س بن �سعد بن عبادة ،وعمرو بن الحمق الخزاعي ،وها�شم بن عتبة المرقال ،وعدي
ابن حاتم الطائي ،وعبد اهلل ومحمد ابني بديل بن ورقاء الخزاعي ،و�سهل وعثمان ابني
حنيف ،وجابر بن عبد اهلل ،وغيرهم كثير.
تلهف �أمير الم�ؤمنين Qعلى خا�صته من ال�صحابة

وق��د تلهف �أمير الم�ؤمنين Qعلى بع�ض��هم في خطبة له ح��ث فيها النا�س على
الجهاد ،فقال�« :أين �إخواني الذين ركبوا الطريق ،وم�ض��وا على الحق؟ �أين عمار؟ و�أين
اب��ن التيهان؟ و�أين ذو ال�ش��هادتين؟ و�أي��ن نظرا�ؤهم من �إخوانهم الذي��ن تعاقدوا على
المنية ،و�أبرد بر�ؤو�سهم �إلى الفجرة؟».
ق��ال الراوي :ثم �ض��رب بيده على لحيته ال�ش��ريفة الكريمة ف�أط��ال البكاء ،ثم قال
�« :Qأوه عل��ى �إخواني الذين تلوا القر�آن ف�أحكم��وه ،وتدبروا الفر�ض ف�أقاموه�،أحيوا
ال�سنة ،و�أماتوا البدعة ،دعوا للجهاد ف�أجابوا ،ووثقوا بالقائد فاتبعوه.(((»...
وقد بقي من بقي منهم مع الإمام �أبي محمد الح�س��ن Qحين ولي الأمر ،حتى
�صالـح معاوية ،وبقوا بعد ذلك يوالونه ويوالون �أهل بيته.
تعر�ض ال�صحابة النتقام معاوية

وقد تعر�ض كثير منهم للقتل والت�ش��ريد والنقم��ة والتنكيل من معاوية ،انتقاماً منهم
لموقفه��م مع �أمير الم�ؤمنين Qومع ر�س��ول اهلل Pمن قبل��ه ،ولمجافاتهم لمعاوية
بعده ،حتى �ش ِّرد ال�صحابي الجليل عمرو بن الحمق الخزاعي ،ولما قتل �أو مات قطعوا
ر�أ�س��ه وحملوه �إلى معاوية ،وو�ضع ر�أ�س��ه في حجر زوجته التي كانت في �سجن معاوية،
ففزعت ،وقالت :غيبتموه عني طوي ًال ،ثم �أهديتموه �إلي قتي ًال.(((...
مقتل حجر بن عدي و�أ�صحابه وا�ستياء الم�سلمين من ذلك

كما قتل ال�ص��حابي العظيم حجر بن عدي الكن��دي وجماعته في مرج عذراء ،في

((( نهج البالغة .109 : 2
((( �أ�سد الغابة  101 : 4في ترجمة عمرو بن الحمق /البداية والنهاية  48 : 8في �أحداث �سنة خم�سين /تاريخ دم�شق  40 : 69في ترجمة �آمنة
بنت ال�شريد.
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حادثة م�شهورة ،لأنهم �أنكروا على زياد عامل معاوية على الكوفة ،وامتنعوا بعد ذلك من
البراءة من �أمير الم�ؤمنين.Q
وق��د كان لمقتلهم �ض��جة ا�س��تنكار من الم�س��لمين .فهذه عائ�ش��ة ق��د �أكثرت في
ذل��ك ،فقال��ت مرة لمعاوية لما دخ��ل عليها« :يا معاوية �أما خ�ش��يت اهلل في قتل حجر
و�أ�صحابه.(((»...
وفي رواية �أخرى�« :أما واهلل لو علم معاوية �أن عند �أهل الكوفة منعة ما اجتر�أ على �أن
ي�أخذ حجراً و�أ�صحابه من بينهم حتى يقتلهم بال�شام ،ولكن ابن �آكلة الأكباد علم �أنه قد
ذهب النا�س� .أما واهلل �إن كانوا.(((»...
وفي كالم �آخر لها مع معاوية« :ما حملك على ما �صنعت من قتل �أهل عذراء حجر
و�أ�صحابه .(((»...ولها كالم �أي�ضاً غير هذا(((.
ولما بلغ عبد اهلل بن عمر قتل حجر وهو في ال�سوق �أطلق حبوته ،وقام وقد غلب عليه
النحيب(((.
ولم��ا بلغ الربيع بن زياد ـ عامل معاوية ـ مقتله قال« :اللهم �إن كان للربيع عندك خير
فاقب�ضه �إليك» (((.
وقال الح�سن الب�صري�« :أربع خ�صال كن في معاوية لو لم يكن فيه منهن �إال واحدة
لكانت موبقة ،انتزا�ؤه على هذه الأمة ...وقتله حجر .وي ًال له من حجر مرتين»(((.
وهن��اك كلمات ا�س��تنكار �أخرى �ص��درت من الم�س��لمين عند مقتله(ر�ض��وان اهلل
((( تاريخ الطبري � 232 : 3أحداث �سنة �إحدى وخم�سين :في مقتل حجر بن عدي.
((( اال�ستيعاب  126 : 4في ترجمة حجر بن عدي.
((( البيان والتعريف  /72 : 2في�ض القدير .126 : 4
((( راجع تاريخ الطبري � 232 : 3أحداث �سنة �إحدى وخم�سين :في مقتل حجر بن عدي ،وتاريخ دم�شق  230 ،229 ،226 : 12في ترجمة حجر
ابن عدي.
((( اال�ستيعاب  330 : 1في ترجمة حجر بن عدي ،واللفظ له /تاريخ دم�شق  229 ،228 ،227 : 12في ترجمة حجر بن عدي /البداية والنهاية
 55 : 8في �أحداث �إحدى وخم�سين:مقتل حجر بن عدي.
((( اال�ستيعاب  330 : 1في ترجمة حجر بن عدي ،واللفظ له /تهذيب التهذيب ج  211 : 3 :في ترجمة الربيع بن زياد /تهذيب الكمال 79 : 9
في ترجمة الربيع بن زياد.
((( تاريخ الطبري � 232 : 3أحداث �سنة �إحدى وخم�سين :في مقتل حجر بن عدي /اال�ستيعاب  331 : 1في ترجمة حجر بن عدي /الكامل في
التاريخ  337 : 3في �أحداث �س ��نة �إحدى وخم�س ��ين :ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق و�أ�ص ��حابهما /ينابيع المودة � /27 : 2شرح
نهج البالغة .262 : 2
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عليه)((( .ونكتفي بالذي ذكرناه.
وفيهم ورد قول النبي« :Pيقتل بعذراء �س��بعة نفر يغ�ض��ب اهلل و�أهل ال�س��ماء من
قتلهم.(((»...
وق��د نكل بالكثير من ال�ص��حابة من �أج��ل �أن هواهم مع �أهل البيت (�ص��لوات اهلل
عليهم) ،كما ال يخفى على من نظر في تاريخ تلك الفترة ال�سوداء.
ولم��ا قدم معاوية المدينة لقيه �أبو قتادة الأن�ص��اري ،وورد ف��ي الحديث عن ذلك:
«فقال له معاوية :يا �أبا قتادة تلقاني النا�س كلهم غيركم يا مع�ش��ر الأن�ص��ار .ما منعكم؟
قال :لم يكن معنا دواب .قال معاوية :ف�أين النوا�ضح؟ قال �أبو قتادة :عقرناها في طلبك
وطلب �أبيك يوم بدر .قال :نعم يا �أبا قتادة .قال �أبو قتادة� :إن ر�س��ول اهلل 0قال لنا:
�إنا نرى بعده �أثرة .قال معاوية :فما �أمركم عند ذلك؟ قال� :أمرنا بال�ص��بر .قال :فا�صبروا
حتى تلقوه» (((.
وق��ال ابن �أبي الحديد« :قدم عبد اهلل بن الزبير على معاوية وافداً ،فرحب به و�أدناه،
حتى �أجل�س��ه على �س��ريره ،ثم قال :حاجتك �أبا خبيب .ف�س�أله �أ�شياء .ثم قال له� :سل
غير ما �س�ألت .قال :نعم المهاجرون والأن�صار ،ترد عليهم فيئهم ،وتحفظ و�صية نبي اهلل
فيهم ،تقبل من مح�س��نهم ،وتتجاوز عن م�سيئهم .فقال معاوية :هيهات هيهات ،ال واهلل
ما ت�أمن النعجة الذئب وقد �أكل �إليتها»(((.
((( تاريخ الطبري � 233 ،232 : 3أحداث �سنة �إحدى وخم�سين :في مقتل حجر بن عدي /تاريخ دم�شق  233 ،232، 219 : 12في ترجمة حجر
ابن عدي /البداية والنهاية  55 ، 54 : 8في �أحداث �سنة �إحدى وخم�سين  :مقتل حجر بن عدي.
((( �أن�س ��اب الأ�ش ��راف  274 : 5في �أمر حجر بن عدي الكندي ومقتله ،واللفظ له /تاريخ دم�ش ��ق  226 : 12في ترجمة حجر بن عدي الأدبر/
الجامع ال�صغير  61 : 2حديث /4765:البداية والنهاية  226 : 6ما روي في �إخباره عن مقتل حجر بن عدي و�أ�صحابه 55 : 8 ،في �أحداث
�سنة �إحدى وخم�سين :مقتل حجر بن عدي /كنز العمال  126 : 11حديث 587 : 13 ،30887:حديث 588 : ،37509:حديث /37510:تاريخ
اليعقوب ��ي  231 : 2ف ��ي �أيام معاوية بن �أبي �س ��فيان بعد وفاة الح�س ��ن /Qالن�ص ��ائح الكافية  /83 :في�ض القدي ��ر  /126 : 4ومثله في
الإ�صابة  38 : 2في ترجمة حجر بن عدي.
((( اال�س ��تيعاب  1421 : 3في ترجمة معاوية بن �أبي �س ��فيان ،واللفظ له� /س ��ير �أعالم النبالء 453 : 2ـ 454في ترجمة �أبي قتادة الأن�ص ��اري
ال�س ��لمي� /ش ��عب الإيمان  56 : 6ـ 57التا�سع والأربعون من �شعب الإيمان وهو باب في طاعة �أولي الأمر بف�صولها :ف�صل في ذكر ما ورد من
الت�شديد في الظلم /الجامع لمعمر بن را�شد 60 : 11ـ 61باب في ف�ضائل الأن�صار /تاريخ دم�شق  295 : 34ـ  296في ترجمة عبد الرحمن
ابن ح�سان 151 : 67 ،في ترجمة �أبي قتادة الأن�صاري /تاريخ الخلفاء  201 : 1معاوية بن �أبي �سفيان :ف�صل في نبذ من �أخباره.
((( �شرح نهج البالغة .141 : 20
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�إغفال الأمويين ما�ضي ال�صحابة في خدمة الإ�سالم

بل تعدى الأمر ذلك �إلى �إغفال الأمويين ما�ضي ال�صحابة في خدمة الإ�سالم وعدم
التذكير به.
فحين ح�ض��رت وفود الأن�ص��ار باب معاوية ،وخرج �إليهم حاجبه �س��عد �أبو درة ،قالوا
له :ا�س��ت�أذن لنا ،فدخل وقال لمعاوية :الأن�ص��ار بالباب ،وكان عنده عمرو بن العا�ص ـ
وهو الذي نال من الأن�ص��ار في �أعقاب حادثة ال�س��قيفة ،وانت�ص��ر لهم منه �أمير الم�ؤمنين
 Qحتى ا�ضطره للخروج من المدينة ،كما �سبق ـ فالتفت لمعاوية حين �سمع حاجبه
يذكرهم با�سم الأن�صار ـ وهو اللقب الذي �شاع لهم بين الم�سلمين ،تبعاً للكتاب المجيد
وال�سنة ال�شريفة ـ وقال له :ما هذا اللقب الذي قد جعلوه ن�سباً؟! ارددهم �إلى ن�سبهم.
فقال له معاوية� :إن علينا في ذلك �ش��ناعة ،قال :وما في ذلك؟ �إنما هي كلمة مكان
كلمة ،وال مرد لها.
فقال معاوية لحاجبه :اخرج فناد :من بالباب من ولد عمرو بن عامر فليدخل .فخرج
الحاجب ،فنادى بذلك ،فدخل ولد عمرو بن عامر كلهم �إال الأن�صار.
فقال معاوية :اخرج فناد :من كان هاهنا من الأو�س والخزرج فليدخل ،فخرج فنادى
ذلك .فوثب النعمان بن ب�شير ف�أن�ش�أ يقول:
يا �سعد ال تعد الدعاء فما لنا ن�سب نجيب ب��ه ���س��وى الأن�صار
ن�سب ت��خ��ي��ره الإل����ه لقومنا �أث��ق��ل ب��ه ن�����س��ب�اً ع��ل��ى ال��ك��ف��ار
�إن ال��ذي��ن ث���ووا ب��ب��در منكم ي���وم ال��ق��ل��ي��ب ه���م وق����ود ال��ن��ار
وقام مغ�ضباً فان�صرف .فرده معاوية وتر�ضاه ،وق�ضى حوائجه وحوائج من كان معه من
الأن�صار(((.
بل �ض��اق مروان بن الحكم بحجر و�ضعه ر�سول اهللPعلى قبر عثمان بن مظعون.
وهو �أول من مات من المهاجرين بالمدينة المنورة ،فدفنه ر�سول اهللPبالبقيع وجعل
على قبره حجراً ،ليعرف به ،ويدفن عنده من يموت من �أهل بيت النبي .Pفلما ولي
((( الأغاني  ،56 : 16واللفظ له 50 : ،ـ  51باكورة �شعر النعمان.
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مروان بن الحكم المدينة من قبل معاوية مر على ذلك الحجر ،ف�أمر به فرمي به ،وقال:
«ال يكون على قبر عثمان بن مظعون حجر يعرف به».
ف�أتته بنو �أمية ،فقالوا :بئ�س ما �ص��نعت ،عدت �إلى حجر و�ض��عه النبي 0ورميت
به .بئ�س ما عملت به ،ف�أمر به فليرد .قال�« :أما واهلل �إذ رميت به فال يرد»(((.
وذكر الزبير بن بكار�أن �سليمان بن عبد الملك مر بالمدينة ـ وهو ولي عهد ـ ف�أمر �أبان بن
عثمان �أن يكتب له �سير النبيPومغازيه ،فقال �أبان« :هي عندي قد �أخذتها م�صححة ممن
�أثق به» ،ف�أمر بن�سخها و�ألقى فيها �إلى ع�شرة من الكتاب ،فكتبوها في رق ،فلما �صارت �إليه
نظر ،ف�إذا فيها ذكر الأن�صار في العقبتين ،وذكر الأن�صار في بدر ،فقال :ما كنت �أرى له�ؤالء
القوم هذا الف�ضل .ف�إما �أن يكون �أهل بيتي غم�صوا عليهم ،و�إما �أن يكونوا لي�س هكذا ...ما
حاجتي �إلى �أن �أن�س��خ ذاك حتى �أذكره لأمير الم�ؤمنين ،لعله يخالفه .ف�أمر بذلك الكتاب
فخُ ِّرق ...فرجع �س��ليمان بن عبد الملك ف�أخبر �أباه ...فقال عبد الملك :وما حاجتك �أن
تقدم بكتاب لي�س لنا فيه ف�ضل؟! تعرف �أهل ال�شام �أموراً ال نريد �أن يعرفوها.
قال �س��ليمان :فلذلك يا �أمير الم�ؤمنين �أمرت بتخريق ما كنت ن�س��خته ...ف�ص��وب
ر�أيه»(((.
وما موقف �أهل المدينة من يزيد في خلعهم له ،وموقفه منهم في واقعة الحرة بفجائعها
وب�شاعتها� ،إال امتداد لموقف الآباء ،وما بينهم من بغ�ض م�ستحكم وعداء.
ت�شويه الإعالم الأموي للحقائق

وم��ن الطريف بعد ذلك �أن ي�س��تطيع الإعالم الأموي ت�ش��ويه الحقائق ،حتى جعل
الجمهور من ال�سنة يوالون معاوية وعمرو بن العا�ص و�أ�ضرابهما ،ويدافعون عنهم ،بمالك
مواالة ال�ص��حابة ،والدفاع عنهم ،ويرون في موقف ال�ش��يعة منهم وطعنهم فيهم ني ًال من
ال�صحابة ،وتجاوزاً عليهم ،متجاهلين موقف ال�صحابة من ه�ؤالء ،وتقييمهم لهم ،وموقف
ه�ؤالء من ال�صحابة وعداءهم لهم.
((( تاريخ المدينة  101 : 1ـ  102فيما ذكر في مقبرة البقيع وبني �سلمة والدعاء هناك.
((( الموفقيات  331 :ـ  334خبر �أبان بن عثمان يكتب �سير النبي(�ص) ومغازيه.
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موقف ال�صحابة من �أهل البيت Rبعد هالك معاوية

ونعود �إلى موقف ال�ص��حابة من �أهل البيت(�ص��لوات اهلل عليهم) بعد هالك معاوية،
فن��رى جماعة منهم ق��د خرجوا مع الإم��ام �أبي عبد اهلل الح�س��ين� Qإلى العراق،
وا�ست�ش��هدوا بين يديه .وفيهم نفر من الأن�ص��ار ،ومنهم �أن�س بن مالك الكاهلي ،الذي
�شهد مع النبيPبدراً وحنيناً .وقد حدث عن النبي�Pأنه قال�« :إن ابني هذا (يعني:
الح�سين) يقتل ب�أر�ض كربالء .فمن �شهد ذلك منكم فلين�صره»(((.
وكان حين الواقعة �شيخاً كبيراً ،وقد برز �شاداً و�سطه بالعمامة رافعاً حاجبيه بالع�صابة.
ولما نظر �إليه الح�س��ين Qبهذه الهيئة بكى ،وقال�« :ش��كر اهلل لك يا �شيخ» .وقتل
على كبره ثمانية ع�شر ،وقتل(ر�ضوان اهلل عليه)(((.
�إل��ى غي��ر ذلك م��ن مواقف ال�ص��حابة في والء �أه��ل البي��ت Rودعمهم لهم،
ومباينتهم لأعدائهم وم�ضادتهم.
جهود ال�صحابة في رواية الن�ص ومناقب �أهل البيتR

كما �أن لكثير من ال�ص��حابة اليد الطولى في رواية الن���ص على �أمير الم�ؤمنين(عليه
�أف�ضل ال�صالة وال�سالم) ،وفي �إظهاره ون�شره بين الم�سلمين ،وفي رواية مناقبه ومناقب
�أهل البيت(�صلوات اهلل عليهم) ،وتنبيه الأمة لذلك كله ،و�إلفات نظرها �إليه.
وقد تقدم في جواب ال�س���ؤال ال�س��ابع من الأ�س��ئلة ال�س��ابقة عند الكالم في واقعة
الغدير �أن نفراً من الأن�صار فيهم �أبو �أيوب الأن�صاري �سلموا على �أمير الم�ؤمنين بالوالية،
تنبيهاً لحديث الغدير الذي يرى ال�ش��يعة �أنه ن�ص في �إمامة �أمير الم�ؤمنين (�صلوات اهلل
عليه) .ولعل ذلك هو ال�س��بب لمنا�ش��دة �أمير الم�ؤمنين Qمن �ش��هد واقعة الغدير
ـ ممن ح�ض��ره ٍ
حينئذ ـ �أن يقوم في�ش��هد بما ر�أى و�س��مع ،فا�ستجاب له من ح�ضره من
ال�ص��حابة ،فقاموا و�ش��هدوا �إال نفر قليل .وربما كان نتيجة ذلك انت�ش��ار حديث الغدير
وتناقله والإكثار من رواية ال�صحابة له ،كما تقدم.
((( الإ�ص ��ابة  121 : 1في ترجمة �أن�س بن الحارث بن نبيه /تاريخ دم�ش ��ق  224 : 14في ترجمة الح�سين بن علي بن �أبي طالب /Qالبداية
والنهاية  199 : 8في �أحداث �سنة �إحدى و�ستين :في �صفة مقتله /ينابيع المودة .8 : 3
((( مقتل الح�سين للمقرم .313 :
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كما روى �س��ليم بن قي�س الهاللي (ر�ضوان اهلل تعالى عليه) �أن الإمام الح�سين حج
في �أواخر عهد معاوية بن �أبي �س��فيان ،فجمع وجوه من بقي من المهاجرين والأن�ص��ار،
وجماعة ممن يعرف بال�ص�لاح والن�سك من التابعين المنت�شرين في �أقطار الأر�ض ،ثم
قام خطيباً ،فحمد اهلل و�أثنى عليه ،ثم قال:
«�أما بعد ،ف�إن هذا الطاغية قد فعل بنا وب�ش��يعتنا ما قد ر�أيتم وعلمتم و�ش��هدتم ،و�إني
�أريد �أن �أ�س�ألكم عن �شيء ،ف�إن �صدقت ف�صدقوني ،و�إن كذبت فكذبوني� .أ�س�ألكم بحق
اهلل عليكم ،وحق ر�س��ول اهلل ،وحق قرابتي من نبيكم ،لما �سيرتم مقامي هذا ،وو�صفتم
مقالت��ي ،ودعوت��م �أجمعين في �أن�ص��اركم من قبائلكم من �أمنتم م��ن النا�س ووثقتم به،
فادعوه��م �إلى ما تعلمون م��ن حقنا ،ف�إني �أتخوف �أن يد َر�س ه��ذا الأمر ،ويذهب الحق
متم نوره ولو كره الكافرون».
و ُيغلب .واهلل ّ
ثم ما ترك (�ص��لوات اهلل عليه) �ش��يئاً مم��ا �أنزل اهلل تعالى فيهم ف��ي القر�آن �إال تاله
وف�س��ره ،وال �ش��يئاً مما قاله ر�س��ول اهللPفي �أبيه و�أخي��ه و�أمه وفي نف�س��ه و�أهل بيته
(�صلوات اهلل عليهم) �إال رواه.
وف��ي كل ذل��ك يقول من �ش��هد الحديث من ال�ص��حابة« :اللهم نعم ،وقد �س��معنا
و�شهدنا» ،ويقول التابعي « :اللهم قد حدثني به من �أ�صدقه و�أءتمنه من ال�صحابة».
فق��ال�« :Qأن�ش��دكم اهلل �إال حدثت��م به من تثق��ون به وبدينه» .ث��م تفرقوا على
ذلك(((.
وروى جابر بن عبد اهلل الأن�ص��اري حديث اللوح ال��ذي �أنزله اهلل تعالى على النبي
Pب�أ�سماء الأئمة االثني ع�شر من �آله (�صلوات اهلل عليهم)(((.
بل لوال ال�ص��حابة لما و�ص��ل كثير من الن�ص��و�ص الدالة على �إمام��ة �أمير الم�ؤمنين
والأئمة من ولده ،وكثير من ف�ض��ائله ومناقبه ،وف�ضائل �أهل البيت (�صلوات اهلل عليهم)
ومناقبهم ،وكثير من مثالب �أعدائهم وف�ض��ائحهم .ف�إنهم حدثوا بجميع ذلك ،خ�صو�ص��اً
((( كتاب �سليم بن قي�س الهاللي  320 :ـ .323
((( بحار الأنوار  201 :36ـ .202
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بعد ارتفاع الحجر عن ال�س��نة النبوية ،الذي �أ�ش��رنا �إليه في جواب ال�س���ؤال ال�سابع من
الأ�سئلة ال�سابقة.
�أ�سباب تحجير الأولين على ال�سنة النبوية

بل من القريب �أن يكون ال�س��بب في التحجير على ال�س��نة النبوية من قبل الأولين،
وفي منع عمر كثيراً من �أعيان ال�صحابة عن الخروج من المدينة ،هو الحذر من روايتهم
الن���ص عل��ى �أمير الم�ؤمنين والأئمة من ولده (�ص��لوات اهلل عليهم) ،ون�ش��ر ف�ض��ائلهم
ومناقبه��م في البالد ،وتنبيه الم�س��لمين ف��ي �أقطار الأر�ض لها ،خوف��اً من ردود الفعل
ال�سيئة على ال�سلطة القائمة ،و�سلب الثقة ب�شرعيتها.
ف���إن ال�س��لطة كانت ت��درك �أن هوى كثير من ال�ص��حابة Mمع �أمي��ر الم�ؤمنين
(�ص��لوات اهلل عليه) ،و�أنه��م ي�ؤمنون بالن�ص عليه ،وب�أحقيت��ه و�أحقية �أهل البيتR
بالأمر ،وتعدي غيرهم عليهم ،كما �أ�شرنا �إليه �آنفاً.
والحا�ص��ل� :أن الناظ��ر في التاريخ والحديث بتدبر و�إمعان ي�ستو�ض��ح �أن هوى كثير
من ال�ص��حابة ـ بما فيهم ال�سابقون الأولون من المهاجرين والأن�صار ـ مع �أمير الم�ؤمنين
و�أهل بيته (�ص��لوات اهلل عليهم) ،قبل ا�س��تيالئه على الحكم ،وبعده ،وبعد مقتله (عليه
�أف�ضل ال�صالة وال�سالم).
ظهور حال كثير من ال�صحابة في اعترافهم بحق الإمامQ

وحيث كان ذلك منهم قد ح�صل مع معرفتهم ب�أن �أمير الم�ؤمنين (�صلوات اهلل عليه)
ي��رى �أنه �ص��احب الحق في الخالفة من اليوم الأول ،وي�ؤك��د ذلك هو وكثير ممن معه
في المنا�سبات المختلفة ،فالبد �أنهم يتفقون معه ،ويرونه �صاحب الحق فيها ،دون غيره
ممن تقدم عليه .وهو راجع بالآخرة �إلى �إيمانهم بالن�ص عليه.
بيعة �أمير الم�ؤمنين Qرجوع الحق لأهله بنظر كثير من ال�صحابة

ب��ل الذي يبدو للمت�أم��ل �أن بيعة �أمير الم�ؤمنين(�ص��لوات اهلل عليه) قد ابتنت بنظر
كثير من ال�ص��حابة والنا�س على كونه هو الأولى بالأم��ر ممن تقدمه ،و�أن الحق قد عاد
لأهله ،كما ي�ش��هد بذلك كثير من كالم �أمير الم�ؤمنين وغيره .وقد �سبق عن �أبي جعفر
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الإ�سكافي �أن ال�صحابة اجتمعوا بعد مقتل عثمان للت�شاور في �أمر الخالفة ،و�أنهم ذكروا
ف�ض��ل �أمير الم�ؤمنين ،Qفمنهم من ف�ض��له على �أهل ع�صره ،ومنهم من ف�ضله على
الم�سلمين كلهم كافة.
ومن الظاهر رجوع الق�سم الثاني �إلى تقديمه على الأولين ،وفيه �إيماء �إلى كونه �أولى
منهم بالأمر.
كما �س��بق في جواب ال�س�ؤال الثالث في جملة كلمات �أمير الم�ؤمنين Qفي �أمر
الخالف��ة قول��ه في �أول خطبة خطبها بعد بيعة النا�س ل��ه« :والتوبة من ورائكم .قد كانت
[لكم] �أمور [ملتم علي فيها ميلة] لم تكونوا عندي فيها محمودين وال م�صيبين.»...
وتقدم عن حذيفة �أنه قال حينما بلغه ا�س��تنفار �أمير الم�ؤمنين Qالنا�س لن�صرته
على �أهل الب�ص��رة�«:إن الح�س��ن وعماراً قدما ي�س��تنفرانكم .فمن �أح��ب �أن يلقى �أمير
الم�ؤمنين حقاً حقاً فلي�أت علي بن �أبي طالب»(((.
وقد روى اليعقوبي في تاريخه عند ذكر بيعة �أمير الم�ؤمنين � Qأن قوماً من الأن�صار
تكلموا ،وكان �أول من تكلم ثابت بن قي�س بن �شما�س الأن�صاري ،وكان خطيب الأن�صار
فقال« :واهلل يا �أمير الم�ؤمنين لئن كانوا تقدموك في الوالية فما تقدموك في الدين .ولئن
كانوا �س��بقوك �أم�س فقد لحقتهم اليوم .ولقد كانوا وكنت ال يخفى مو�ضعك وال يجهل
مكانك .يحتاجون �إليك فيما ال يعلمون ،وما احتجت �إلى �أحد مع علمك»(((.
وقد روى الحاكم الني�س��ابوري �أن خزيمة بن ثابت ذا ال�ش��هادتين �أن�شد حين البيعة
(((
�أمام المنبر:

((( �أن�ساب الأ�شراف  366 : 2و�أما �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب.Q
((( تاريخ اليعقوبي  179 : 2في خالفة �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب.
((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  124 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ومن مناقب �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب Kمما لم يخرجاه  :ذكر �إ�سالم
�أمير الم�ؤمنين علي  ،Kواللفظ له /الإ�صابة  278 : 2في ترجمة خزيمة بن ثابت بن الفاكه.
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�إذا نح��ن بايعن��ا علي��اً فح�س��بنا �أب��و ح�س��ن مما نخاف م��ن الفتن
وجدن��اه �أول��ى النا���س بالنا�س �إنه �أط��ب قري���ش بالكتاب وبال�س��نن
و�إن قري�ش��اً م��ا ت�ش��ق غب��اره �إذا ما جرى يوماً على ال�ضمر البدن
و في��ه ال��ذي فيهم م��ن الخير كله و ما فيهم كل الذي فيه من ح�سن
ومن الظاهر �أن �أمير الم�ؤمنينQلم يناف�س��ه �أحد م��ن قري�ش حين البيعة ،فذكر
خزيم��ة بن ثابت في هذه الأبيات لقري�ش البد �أن يكون تعري�ض��اً بمن تقدم منهم عليه
 .Qبل م�ض��مون الأبيات ظاه��ر في تقدمه Qعلى جمي��ع قري�ش بما فيهم من
تقدمه في الحكم.
(((
و�أظهر في ذلك بقية الأبيات التي رواها ال�سيد المرت�ضى{ وهي:
و�ص��ي ر�س��ول اهلل م��ن دون �أهله وفار�س��ه قد كان في �سالف الزمن
و�أول من �ص��لى م��ن النا�س كلهم �سوى خيرة الن�سوان واهلل ذو المنن
و�صاحب كب�ش القوم في كل وقعة يكون لها نف�س ال�شجاع لدى الذقن
فذاك الذي تثنى الخنا�ص��ر با�سمه امامه��م حت��ى �أغيب ف��ي الكفن
وفي حديث الح�سن بن �سلمة قال« :لما بلغ �أمير الم�ؤمنين (�صلوات اهلل عليه)
م�سير طلحة والزبير وعائ�شة من مكة �إلى الب�صرة نادى ال�صالة جامعة ،فلما اجتمع
النا�س حمد اهلل و�أثنى عليه ،ثم قال� :أما بعد ،ف�إن اهلل تبارك وتعالى لما قب�ض نبيه
Pقلنا :نحن �أهل بيته ،وع�صبته ،وورثته ،و�أوليا�ؤه ،و�أحق خالئق اهلل به ،ال ننازع
حقه و�سلطانه ،فبينما نحن على ذلك �إذ نفر المنافقون ،فانتزعوا �سلطان نبيناP
منا ،وولوه غيرنا ،فبكت لذلك واهلل العيون والقلوب منا جميعاً ،وخ�شنت واهلل
ال�صدور ...وقد ولي ذلك والة وم�ضوا ل�سبيلهم ،ورد اهلل الأمر � ّإلي .وقد بايعني
هذان الرجالن طلحة والزبير فيمن بايعني ،وقد نه�ضا �إلى الب�صرة ،ليفرقا جماعتكم،
ويلقيا ب�أ�سكم بينكم .اللهم فخذهما بغ�شهما لهذه الأمة و�سوء نظرهما للعامة.
((( الف�صول المختارة .267 :
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فقام �أبو الهيثم بن التيهان  ،Sوقال :يا �أمير الم�ؤمنين �إن ح�س��د قري�ش �إياك على
وجهين� ،أما خيارهم فح�س��دوك مناف�سة في الف�ضل ،وارتفاعاً في الدرجة .و�أما �أ�شرارهم
فح�س��دوك ح�سداً �أحبط اهلل به �أعمالهم ،و�أثقل به �أوزارهم .وما ر�ضوا �أن ي�ساووك حتى
�أرادوا �أن يتقدم��وك ،فبعدت عليهم الغاية ،و�أ�س��قطهم الم�ض��مار ،وكن��ت �أحق قري�ش
(((
بقري�ش ،»...ثم �أن�شد �أبياتاً نذكر منها:
�إن قوم��اً بغ��وا علي��ك وكادوك وعاب��وك بالأم��ور القب��اح
لي���س م��ن عيبه��ا جن��اح بعـو�ض فيـ��ك حق��اً وال كع�ش��ر جن��اح
�أب�ص��روا نعم��ة عليـ��ك م��ن الل��ـ ـ��ه وقرم��اً ي��دق ق��رن النط��اح
و�إمام��اً ت���أوى الأمـ��ور �إلي��ه ولجام��اً يلي��ن غ��رب الجم��اح
حاكم��اً تجم��ع الإمـام��ة في��ه هـا�ش��مياً ل��ه عرا���ض البط��اح
يا و�ص��ـي النـبي نحن م��ن الحــ ـ��ق على مث��ل بهج��ة الإ�ص��باح
وكالم �أمي��ر الم�ؤمني��ن Qوتعقي��ب ابن التيه��ان عليه كما ترى �ش��اهد على ما
ذكرنا.
()2
والبن التيهان �أبيات �أخرى ت�شير لما ذكرنا يقول فيها:
ق��ل للزبي��ر وق��ل لطلح��ة �إنن��ا نح��ن الذي��ن �ش��عارنا الأن�ص��ـار
نح��ن الذي��ن ر�أت قري���ش فعلن��ا ي��وم القلي��ب �أولئ��ك الكف��ار
كن��ا �ش��عار نبين��ا ودث��اره يفدي��ه من��ا ال��روح والأب�ص��ار
�إن الو�ص��ي �إمامن��ا وولين��ا ب��رح الخف��اء وباح��ت الأ�س��رار
()3

وقال عبد الرحمن بن جعيل حين بويع �أمير الم�ؤمنين:
لعم��ري لق��د بايعت��م ذا حفيظـ��ة على الدي��ن معروف العفاف موفقاً
علياً و�ص��ي الم�ص��طفى وابن عمه و�أول من �ص��لى �أخاً الدين والتقى
((( �أمالي ال�شيخ المفيد  154 :ـ .156
(� )3( ، )2شرج نهج البالغة  143 : 1ـ .144
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ف���إن النعوت الت��ي نعت بها �أمير الم�ؤمنين Qتنا�س��ب تقدم��ه على غيره حتى
الأولين.
وفي حديث ل�شريح بن هاني مع عمرو بن العا�ص حينما �أر�سله �أمير الم�ؤمنينQ
بن�ص��يحة له قال �ش��ريح« :فابلغته ذلك يوم لقيتة ،فتمعر وج��ه عمرو ،وقال :متى كنت
�أقبل م�شورة علي �أو �أنيب �إلى �أمره ،و�أعتد بر�أيه؟!
فقلت :وما يمنعك يا ابن النابغة �أن تقبل من موالك و�سيد الم�سلمين بعد نبيهم(�صلى
اهلل عليه) م�شورته .لقد كان من هو خير منك �أبو بكر وعمر ي�ست�شيرانه ويعمالن بر�أيه.
فقال� :إن مثلي ال يكلم مثلك .فقلت :ب�أي �أبويك ترغب عن كالمي ،ب�أبيك الو�شيظ،
�أم ب�أمك النابغة؟! فقام من مكانه.(((»...
ت�أكيد ال�صحابة على �أن �أمير الم�ؤمنين Qو�صي النبيP

بل في ت�أكيدهم وت�أكيد كثير من ال�صحابة ـ يزيدون على ع�شرين ،كما قيل ـ والتابعين
في عهد �أمير الم�ؤمنين Qفي �أ�شعارهم وخطبهم و�أحاديثهم في المنا�سبات المختلفة
على و�ص��ية النبيPلأمير الم�ؤمنين Qتذكير بالن�ص وت�أكيد عليه ،لأن المراد بها
و�ص��ية النبوة ،وهي قيامه مقامه في �أمته ،ك�س��ائر �أو�ص��ياء الأنبياء ،ف�إن ذلك هو الظاهر
منها في الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي ،(((Pدون الو�ص��ية بالأمور ال�شخ�ص��ية
الخا�صة ،و�إن كانت هي �شاملة لها �أي�ضاً.
ا�ستفزاز دعوى الو�صية بع�ض من تبنى خالفة الأولين

ولذا ا�س��تفزت دعوى الو�ص��ية له Qبع�ض من تبنى خالفة الأولين ،و�أنكروها.

((( وقعة �صفين  ،543 :واللفظ له /ينابيع المودة .23 : 2
((( فت ��ح الب ��اري  /150 : 8مجم ��ع الزوائ ��د  237 : 7كتاب الفتن �أعاذن ��ا اهلل منها :باب فيما كان في الجمل و�ص ��فين وغيرهما 253 : 8 ،كتاب
عالمات النبوة :باب عظم قدره 165 : 9 ،0كتاب المناقب :باب في ف�ضل �أهل البيت /Mالمعجم الكبير  57 : 3بقية �أخبار الح�سن
ابن عليNـ 171 : 4 ،فيما رواه عباية بن ربعي الأ�سدي عن �أبي �أيوب 221 : 6 ،فيما رواه �أبو �سعيد عن �سلمان /Kالمعجم الأو�سط
.327 : 6ف�ض ��ائل ال�ص ��حابة  /615 : 2الفردو� ��س بم�أث ��ور الخط ��اب  /336 : 3كنز العم ��ال  605 : 11حديث /32923:الكامل في �ض ��عفاء
الرجال 14 : 4في ترجمة �ش ��ريك بن عبد اهلل بن الحارث /المو�ض ��وعات  /374 ،369 : 1تاريخ دم�ش ��ق  130،392 : 42في ترجمة علي بن
�أبي طالب� /شرح نهج البالغة  /210 : 13المناقب للخوارزمي  /85،147 :ينابيع المودة ،267 ،232 ،163 ،79 : 2 ،241 ،239 ،235 : 1
 /384 ،291 ،264 : 3 ،280 ،279وغيرها من الم�صادر.
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فعن الأ�سود ،قال« :ذكر عند عائ�شة �أن النبي� 0أو�صى �إلى علي ،فقالت :من قاله؟ لقد
ر�أيت النبي 0و�إني لم�سندته �إلى �صدري ،فدعا بالط�ست ،فانخنث فمات ،فما �شعرت.
فكيف �أو�صى �إلى علي؟!»(((.
وي�أتي في جواب ال�س�ؤال الثامن عند الكالم في �صحاح الجمهور الكالم حول هذا
الحديث �إن �شاء اهلل تعالى.
وفي حديث طلحة بن م�صرف�« :س�ألت عبد اهلل بن �أبي �أوفى� :أو�صى النبي0؟
فقال :ال .فقلت :كيف كتب على النا�س الو�ص��ية� ،أمروا بها ولم يو�ص؟ قال� :أو�ص��ى
بكتاب اهلل»(((.
وف��ي حديث مالك ب��ن معول عن طلحة قال« :قلت لعبد اهلل بن �أبي �أوفى �أو�ص��ى
ر�س��ول اهلل 0قال :ال .قل��ت :فكيف كتب على النا�س الو�ص��ية ولم يو�ص؟! قال:
�أو�صى بالقر�آن .فقال له هزيل بن �شرحبيل� :أبو بكر يت�أمر على خليفة ر�سول اهلل!!0
لود �أبو بكر �أنه وجد عهداً من ر�سول اهلل 0و�أنه خزم �أنفه خزام»(((.
ويق��ول اب��ن كثير بانفعال وع�ص��بية ظاهرة« :و�أم��ا ما يفتريه كثير من جهلة ال�ش��يعة
والق�ص��ا�ص الأغبياء ،من �أنه �أو�ص��ى �إلى علي بالخالفة ،فك��ذب وبهت وافتراء عظيم،
يلزم منه خط�أ كبير من تخوين ال�ص��حابة ،وممالأتهم بعده على ترك �إنفاذ و�ص��يته ...وما
}

((( �صحيح البخاري  1619 : 4كتاب المغازي :باب مر�ض النبي  0ووفاته وقول اهلل تعالى� :إِنَّ َك َميِّ ٌت َو�إِنَّ ُهم َّميِّتُو َن ثُ َّم �إِنَّ ُك ْم يَ ْو َم ا ْلقِ يَا َمةِ عِ ن َد َربِّ ُك ْم
ت َْخت َِ�ص ُمو َن  ،واللفظ له� /صحيح م�سلم  1257 : 3كتاب الو�صية :باب ترك الو�صية لمن لي�س له �شيء يو�صي فيه /م�سند �أحمد  32 : 6في
حديث ال�سيدة عائ�شة /Oوغيرها من الم�صادر.
((( �صحيح البخاري  1918 : 4كتاب ف�ضائل القر�آن :باب الو�صية بكتاب اهلل عز وجل ،واللفظ له 1006 : 3 ،كتاب الو�صايا :باب الو�صايا: 4 ،
 1619كتاب المغازي :باب مر�ض النبي 0ووفاته وقول اهلل تعالى �إِنَّ َك َميِّ ٌت َو�إِنَّ ُهم َّميِّتُو َن ثُ َّم �إِنَّ ُك ْم يَ ْو َم ا ْلقِ يَا َمةِ عِ ن َد َربِّ ُك ْم ت َْخت َِ�ص ُمو َن  /ال�سنن
الكبرى للبيهقي  266 : 6كتاب الو�ص ��ايا :باب من قال بن�س ��خ الو�ص ��ية للأقربين الذين ال يرثون وجوازها للأجنبيين /م�سند �أبي عوانة : 3
 475مبتد�أ كتاب الو�صايا :بيان الخبر المبين �أن النبي  0لم يو�ص �شيئ ًا �إلى �أحد والدليل على �أنه لم يو�ص في المال لأنه لم يترك �شيئ ًا
من الأموال ميراثـ ًا وبيان الخبر المبين �أنه �أو�صى بما وجب عليه /وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
ً
((( م�س���ند �أبي عوانة  ،476 : 3واللفظ له 475 : ،مبتد�أ كتاب الو�ص ��ية :بيان الخبر المبين �أن النبي 0لم يو�ص �ش ��يئا �إلى �أحد والدليل على
�أنه لم يو�ص في المال لأنه لم يترك �ش ��يئ ًا من الأموال ميراثـ ًا وبيان الخبر المبين �أنه �أو�ص ��ى بما وجب عليه� /س ��نن الدارمي  496 : 2ومن
كتاب الو�صايا :باب من لم يو�ص /م�سند البزار  297 : 8ـ  298فيما رواه عبداهلل بن �أبي �أوفى /فتح الباري  /361 : 5البداية والنهاية : 5
 251في ف�ص ��ل لم يعنونه بعد ق�ص ��ة �سقيفة بني �س ��اعدة /حلية الأولياء  21 : 5في ترجمة طلحة بن الم�صرف /الريا�ض الن�ضرة 197 : 2
الف�صل الثالث ع�شر في ذكر خالفته وما يتعلق بها من ال�صحابة :ذكر �أنه 0لم يعهد في الخالفة بعهد ولم ين�ص فيها على �أحد بعينه/
تاريخ الخلفاء  7 : 1ف�صل في بيان كونه 0لم ي�ستخلف و�سر ذلك /الفائق في غريب الحديث  42 : 4في مادة وثب /النهاية في غريب
الحديث  29 : 2في مادة خزم 149 : 5 ،في مادة وثب /ل�سان العرب في مادة وثب ،ومادة خزم /غريب الحديث البن �سالم  212 : 3ـ 213
في حديث �أبي بكر ال�صديق.K

{

}
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قد يق�صه بع�ض الق�صا�ص من العوام وغيرهم في الأ�سواق وغيرها من الو�صية لعلي في
الآداب والأخالق ...كل ذلك من الهذيانات ،فال �أ�ص��ل ل�ش��يء منه .بل هو اختالق
بع�ض ال�سفلة الجهلة ،وال يعول على ذلك ،وال يغتر به �إال غبي عيي»(((.
والحا�صل� :أن �ش��يوع الحديث عن الو�صية بعد بيعة النا�س لأمير الم�ؤمنين،Q
وت�أكيد جماعة كبيرة من ال�صحابة وغيرهم لها ،ظاهر في االعتراف بالن�ص والإذعان به.
غاية الأمر �أن ال�صحابة قد غلبوا على �أمرهم مدة من الزمن ،فا�ست�سلموا للأمر الواقع.
وهو �أمر �آخر غير تجاهلهم للن�ص.
�شكوى �أهل البيت Rكانت من قري�ش ،ال من ال�صحابة

ولذا لم يعرف من �أمير الم�ؤمنين Qو�أهل بيته (�ص��لوات اهلل عليهم) ال�ش��كوى
من ال�صحابة عموماً ،و�إنما �أكثروا ال�شكوى من قري�ش ومن تبعهم خا�صة ،كما يظهر مما
�سبق وغيره مما لم يتي�سر لنا ذكره.
بل �أغلب من تعر�ض لأحداث ال�سقيفة وما بعدها �إنما ن�سب الموقف الم�ضاد لأهل
البيت Rلقري�ش ،ال للم�س��لمين عموماً ،وال لل�ص��حابة ،حتى مثل عمر وعثمان في
كلماتهما المتقدمة في جواب ال�س�ؤال الثالث من هذه الأ�سئلة.
نعم ،قد ين�س��به للم�س��لمين �أو لل�ص��حابة من يحاول �إ�ضفاء ال�ش��رعية عليه ،كما في
كالم �أبي بكر مع العبا�س المتقدم هنا ،وكتابي معاوية للإمام الح�سن Qالمتقدمين
في جواب ال�س�ؤال الثالث.
فوز كثير من ال�صحابة بالمقام الرفيع

وبذل��ك فاز كثير من ال�ص��حابة Mالذين بقوا بعد النب��ي Pبالمقام الرفيع،
والمنزلة ال�س��امية ،والف�ض��ل الكبي��ر ،والأجر العظيم .كما فاز بجمي��ع ذلك قبلهم من
ال�ص��حابة من �صدقوا في ن�صر ر�س��ول اهلل ،Pواهتدوا بهديه ،وم�ضوا على منهاجه في
حيات��ه ـ قبل �أن يحدث الخالف وال�ش��قاق بين الم�س��لمين ـ من �أع�لام المهاجرين
والأن�صار ،وذوي الأثر المحمود في الإ�سالم.
((( البداية والنهاية  225 : 7ـ  226في خالفة �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب.K
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ثناء الأئمة Rعلى ال�صحابة

وقد عرف الأئمة Rلكثير من ال�صحابة ذلك ،و�شكروه لهم ،و�أثنوا عليهم ،ونوهوا
بهم وبجهادهم وجهودهم.
فقد قال �أمير الم�ؤمنين Qفي كالم له« :ولقد كنا مع ر�س��ول اهللPنقتل �آباءنا
و�أبناءنا و�إخواننا و�أعمامنا ،ما يزيدنا ذلك �إال �إيماناً وت�س��ليماً ،وم�ضياً على اللقم ،و�صبراً
على م�ض���ض الألم ،وج��داً في جهاد الع��دو .ولقد كان الرجل من��ا والآخر من عدونا
يت�ص��اوالن ت�ص��اول الفحلين ،يتخال�سان �أنف�سهما� ،أيهما ي�س��قي �صاحبه ك�أ�س المنون،
فم��رة لنا من عدونا ،ومرة لعدونا منا .فلما ر�أى اهلل �ص��دقنا �أن��زل بعدونا الكبت ،و�أنزل
علينا الن�صر»(((.
وقال (�ص��لوات اهلل عليه) في خطبة له« :لقد ر�أيت �أ�صحاب محمد Pفما �أرى
�أحداً ي�ش��بههم .لقد كانوا ي�ص��بحون �ش��عثاً غبراً ،وقد باتوا �س��جداً وقياماً ،يراوحون
بي��ن جباهه��م وخدوده��م ،ويقف��ون على مث��ل الجمر من ذك��ر معاده��م ،ك�أن بين
�أعينه��م رك��ب المعزى من طول �س��جودهم� .إذا ذكر اهلل همل��ت �أعينهم حتى تبل
جيوبه��م ،ومادوا كما يميد ال�ش��جر يوم الريح العا�ص��ف ،خوفاً م��ن العقاب ،ورجاء
الث��واب»(((.
ولما تكلم عمرو بن العا�ص على الأن�ص��ار ،ونال منهم في �أعقاب ال�س��قيفة بكالمه
المتقدم ،ونظم �ش��عراً في ذمهم،وحاول جماعة من �س��فهاء قري�ش ـ من م�س��لمة الفتح
ونحوهم ـ ت�ش��جيعه على ذلك ،فعاد للكالم فيهم ،ا�س��تنكر �أمير الم�ؤمنين Qعليه
ذلك ،ولزم جانب الأن�ص��ار ،وتكلم مغ�ض��باً فقال« :يا مع�ش��ر قري�ش �إن حب الأن�ص��ار
�إيمان ،وبغ�ض��هم نفاق ،وقد ق�ض��وا ما عليهم وبقي ما عليكم »...في كالم طويل .وطلب
من الف�ضل بن العبا�س �أن ين�صر الأن�صار ب�شعره ،فنظم �أبياتاً في ذلك.
((( نهج البالغة  104 : 1ـ .105
((( نهج البالغة  189 : 1ـ  ،190واللفظ له /كنز العمال  200 : 16حديث� /44222 :صفوة ال�صفوة  331 : 1ـ  332في ترجمة �أبي الح�سن علي
ابن �أبي طالب :Kكلمات منتخبة من كالمه ومواعظه /Qتاريخ دم�شق  492 : 42في ترجمة �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب.
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فم�ش��ت قري�ش عند ذلك �إلى عمرو بن العا�ص ،فقالوا�« :أيها الرجل �أما �إذا غ�ض��ب
علي فاكفف».
ّ
ث��م �أعاد �أمير الم�ؤمني��ن Qالكرة ،و�أثنى على الأن�ص��ار ،وندد بم��ن نال منهم،
و�ص��دقه الم�س��لمون ،حتى خرج عمرو بن العا�ص من المدينة ،ولم يرجع حتى ر�ضي
عنه �أمير الم�ؤمنين Qوالمهاجرون(((.
وقال Qعن الأن�ص��ار في كالم �آخر له« :هم واهلل ربوا الإ�س�لام كما يربى الفلو.
مع غنائهم ب�أيديهم ال�سباط ،و�أل�سنتهم ال�سالط»(((.
وروى زرارة ع��ن الإم��ام �أبي جعفر الباقر� Qأنه قال« :ما �س��لت ال�س��يوف ،وال
�أقيمت ال�صفوف ،في �صالة وال زحوف ،وال جهر ب�أذان وال �أنزل اهلل }يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُوا{
حتى �أ�س��لم �أبناء القيلة [قيلة.ظ] الأو�س والخ��زرج»(((� ...إلى غير ذلك مما ورد عنهم
 Rفي حق ال�صحابة.
كما �أن الإمام �أبا محمد علي بن الح�سين ال�سجاد زين العابدين (�صلوات اهلل عليه)
خ�ص �صحابة النبيPبفقرات كثيرة في دعائه الرابع من �أدعية ال�صحيفة ال�سجادية
قد ّ
في ال�صالة على �أتباع الر�سل وم�صدقيهم.
قال فيه« :اللهم و�أ�ص��حاب محمد خا�ص��ة ،الذين �أح�س��نوا ال�ص��حابة ،والذين �أبلو
البالء الح�س��ن في ن�صره ،وا�ستجابوا له ،حيث �أ�سمعهم حجة ر�ساالته ،وفارقوا الأزواج
والأوالد في �إظهار كلمته ،وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته ،وانت�صروا به ،ومن كانوا
منوطي��ن على محبته ،يرجون تجارة لن تبور في مودته� .»...إلى �آخر ما ذكره (�ص��لوات
اهلل عليه) في دعائه لهم(((.
مواالة من ثبت على الحق من ال�صحابة من فرائ�ض الدين

عد الأئمة (�صلوات اهلل عليهم) مواالة من ثبت على الحق من ال�صحابة من
بل قد ّ

((( �شرح نهج البالغة  29 : 6ـ .36
((( نهج البالغة .106 : 4
((( بحار الأنوار .312 : 22
((( تجده �أي�ض ًا في ينابيع المودة .429 ،428 : 3
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فرائ�ض الدين ،و�شرايع الإ�سالم ،التي يجب القيام بها.
فف��ي حديث الأعم�ش ع��ن الإمام �أبي عبداهلل جعفر بن محمد ال�صادق(�ص��لوات
اهلل عليه) في بيان �ش��رائع الدي��ن ،قال« :Qوحب �أولي��اء اهلل والوالية لهم واجبة،
والبراءة م��ن �أعدائهم واجبة ،وم��ن الذين ظلموا �آل محم��د ،Rوهتكوا حجابه...
و�أ�س�سوا الظلم وغيروا �سنة ر�سول اهلل ...والبراءة من الأن�صاب والأزالم� ،أئمة ال�ضالل،
وق��ادة الجور كلهم �أولهم و�آخرهم ،واجب��ة ...والبراءة من جميع قتلة �أهل البيتR
واجبة .والوالية للم�ؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا بعد نبيهمPواجبة .مثل �سلمان
الفار�س��ي ،و�أبي ذر الغفاري ،والمقداد بن الأ�س��ود الكندي ،وعمار بن يا�سر ،وجابر بن
عبداهلل الأن�صاري ،وحذيفة بن اليمان ،و�أبي الهيثم بن التيهان ،و�سهل بن حنيف ،و�أبي
�أيوب الأن�ص��اري ،وعبداهلل بن ال�ص��امت ،وعبادة بن ال�ص��امت ،وخزيمة بن ثابت ذي
ال�شهادتين ،و�أبي �سعيد الخدري ،ومن نحا نحوهم ،وفعل مثل فعلهم .والوالية لأتباعهم
والمقتدين بهم وبهداهم واجبة»(((.
وقد �س���أل الم�أمون العبا�سي الإمام �أبا الح�س��ن علي بن مو�سى الر�ضا (�صلوات اهلل
عليه) �أن يكتب له مح�ض الإ�س�لام على �سبيل الإيجاز واالخت�صار ،فكتب Qله:
«�إن مح�ض الإ�سالم �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل ،»...ثم كتب �أ�صول الإ�سالم وفروعه ،وجاء
في جملة ذلك في بيان الواجبات في �شريعة الإ�سالم:
«والبراءة من الذين ظلموا �آل محمد ،Pوهموا ب�إخراجهم ،و�س��نوا ظلمهم ،وغيروا
�سنة نبيهم ...Pوالوالية لأمير الم�ؤمنين ،Qوالذين م�ضوا على منهاج نبيهم،P
ولم يغيروا ولم يبدلوا .مثل �س��لمان الفار�س��ي ،و�أبي ذر الغفاري ،والمقداد بن الأ�سود،
وعمار بن يا�س��ر ،وحذيفة اليماني ،و�أبي الهيثم بن التيهان ،و�س��هل بن حنيف ،وعبادة
ابن ال�ص��امت ،و�أبي �أيوب الأن�ص��اري ،وخزيمة بن ثابت ذي ال�ش��هادتين ،و�أبي �سعيد
الخدري ،و�أمثالهم (ر�ضي اهلل عنهم ،ورحمة اهلل عليهم) ،والوالية لأتباعهم و�أ�شياعهم،
والمهتدين بهداهم ،وال�سالكين منهاجهم (ر�ضوان اهلل عليهم»)(((.
((( الخ�صال  607 :ـ  608باب الواحد �إلى المائة :خ�صال من �شرائع الدين.
((( عيون �أخبار الر�ضا 129 :1ـ  134باب ماكتبه الر�ضا Qللم�أمون في مح�ض الإ�سالم و�شرائع الدين.
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وق��د عرف لهم �ش��يعة �أهل البي��ت ذلك ،فوالوه��م كما قال �أئمتهم (�ص��لوات اهلل
عليهم)� ،أداء لحقهم ،وبخوعاً لأمر اهلل تعالى و�أمر ر�س��ول اهلل و�أو�ص��يائه (�ص��لوات اهلل
عليهم) فيهم.
فق��د قال عز من قائلَ } :والَّذِ َين َجا�ؤُوا مِ ن بَ ْعدِ هِ ْم يَ ُقولُ���و َن َربَّنَا ْاغفِ ْر لَنَا َو ِ إِلخْ َوا ِننَا الَّذِ َين
ِالي َمانِ َو اَل تَ ْج َع ْل فِي ُق ُلو ِبنَا غِ لاًّ لِّ َّلذِ َين �آ َمنُوا َربَّنَا �إِنَّ َك َر�ؤ ٌ
� َسبَ ُقونَا ب ِْ إ
ُوف َّرحِ ٌيم{(((.
وقد تقدم عن الأئمة Rما يكفي في ذلك.
كما قد تقدم في �أواخر الجواب عن ال�س�ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�سابقة �أن من تمام
الدي��ن الحب في اهلل تعالى والبغ�ض في اهلل ،ومواالة �أولياء اهلل ،والبراءة من �أعداء اهلل
ومعاداتهم ،و�أن الأحاديث في ذلك كثيرة جداً ،ذكرنا هناك بع�ضاً منها.
خال�صة ما �سبق

وبذل��ك كل��ه ظهر جلياً ما �س��بق من �أن الن���ص على �أمي��ر الم�ؤمنين Qلو كان
موجوداً ـ كما تقول ال�ش��يعة ـ فالذين ردوه جماعة قليلة من المهاجرين والأن�صار قادت
االنقالب على �أمير الم�ؤمنين ،Qوتبعهم كثير من �ض��عاف الدين من م�سلمة الفتح
ونحوهم ممن دخل الإ�س�لام رهبة �أو رغبة في الدنيا� .أما باقي المهاجرين والأن�صار فال
يت�ضح منهم ذلك .بل الذي يظهر من كثير منهم الإذعان بالن�ص.
وهم و�إن فرطوا في ن�صرة �أمير الم�ؤمنين Qفي �أول الأمر ـ عدا القليل منهم ـ �إال
�أنهم قد رجعوا �إليه بعد ذلك ،ولزموا جانبه ،وقاتلوا معه ،و�ش��دوا �أزره .ف�شكر اهلل تعالى
�سعيهم ،وغفر ذنبهم ،و�أجزل ثوابهم� ،إنه قابل التوبة� ،شكور غفور.
وفي ختام حديثنا هذا نود التنبيه على �أمرين قد يغفل عنهما:
يكفي ال�شك في اعرا�ض ال�صحابة عن الن�ص

الأول :ان الذي يبدو من ال�س�ؤال المفروغية عن تبني الجمهور الأعظم من ال�صحابة
لما ح�ص��ل في ال�س��قيفة وعن �إعرا�ضهم عن �أمير الم�ؤمنين(�ص��لوات اهلل عليه) .وك�أن
ذلك من الو�ض��وح بحد اليحتاج معه �إلى �إثبات ومن ث ََّم ا�س��تنكر ال�س��ائل الن�ص على

((( �سورة الح�شر الآية.10 :
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�أمير الم�ؤمنينQال�ستبعاد تجاهلهم له لو كان موجوداً.
لكن طبيعة اال�س��تدالل تقت�ضي ب�أن تبني الجمهور الأعظم من ال�صحابة لما ح�صل
هو الأمر المحتاج للإثبات ،ويكفي في عدم �صحة اال�ستدالل الت�شكيك فيه .ومن ث ََّم
ال يتوقف رد اال�س��تدالل المذكور على �إثبات �صحة الأحداث وال�شواهد التي ذكرناها
في الجواب وتمامية �سندها ،بل يكفي احتماله �صحتها� ،أو �صحة بع�ضها.
على �أنها من الكثرة والتعا�ضد بحيث يعلم بح�صول كثير منها ،وال ي�شك الناظر فيها في
عدم تبنيهم لما ح�صل وعدم �إعرا�ضهم عن �أمير الم�ؤمنين وعن الن�ص عليه لو كان وارداً.
�إذعان ال�صحابة للن�ص �شرف لهم

الثاني� :أن الناظر في حديثنا ال�سابق قد يح�سب بدواً �أنا نحاول ت�أييد الن�ص والدفاع
عن��ه من طري��ق بيان �إذعان كثير من ال�ص��حابة به وعدم تجاهلهم له ،وبيان ف�ض��ل �أمير
الم�ؤمني��ن Qورفيع مقامه من طري��ق بيان والء ال�ص��حابة المذكورين له ،ولزومهم
جانبه ،وحروبهم معه.
لكن و�ض��وح الن�ص وجالءه ،وبداهة رفعة مقام �أمير الم�ؤمنين (�ص��لوات اهلل عليه)،
وكون��ه علم��اً للحق ،وفارقاً بينه وبي��ن الباطل ،كل ذلك يجعلهما ف��ي غنى عن الت�أييد
واال�س��تظهار بغيرهم��ا .كما قال �أمير الم�ؤمنين (�ص��لوات اهلل علي��ه)« :ال يزيدني كثرة
النا�س حولي عزة وال تفرقهم عني وح�شة»((( .بل يبقى (�صلوات اهلل عليه) و�سام �شرف
لمن ائتم به ،و�أذعن بالن�ص عليه ،و�شايعه ،وجاهد في �سبيل دعوته.
ومن ثم يكون حديثنا ال�س��ابق في حقيقته بياناً لف�ضل ال�صحابة المذكورين ،ودفاعاً
عنه��م ،وتنزيهاً لهم عما قد يو�ص��مون به ـ نتيجة الإعالم الم�ض��اد ـ من النكو�ص على
الأعقاب والزيغ عن الحق و�أهله.
هذا هو التف�س��ير ال�ص��حيح لما ح�ص��ل .وعليه جرى ال�سلف ال�ص��الـح ل�شيعة �أهل
البي��ت ،Rففي حدي��ث عبد الرحمن بن الحجاج ،قال« :كن��ا في مجل�س �أبان بن
تغلب ،فجاءه �ش��اب ،فقال :يا �أبا �سعيد �أخبرني كم �شهد مع علي بن �أبي طالبQ
((( نهج البالغة  /62 : 3الإمامة وال�سيا�سة  51 : 1خروج علي من المدينة /الأغاني  290 : 16ر�سائل بين علي و�أخيه عقيل.
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من �أ�صحاب النبي1؟
علي بمن تبعه من �أ�ص��حاب ر�سول
قال :فقال له �أبان :ك�أنك تريد �أن تعرف ف�ض��ل ّ
اهلل0؟
قال :فقال الرجل :هو ذلك .فقال :واهلل ما عرفنا ف�ضلهم �إال باتباعهم �إياه.(((»...
وي�ش��بهه في ذلك حديث عبد اهلل بن �أحمد ب��ن حنبل ،قال« :كنت بين يدي �أبي
جال�ساً ذات يوم ،فجاءت طائفة من الكرخيين ،فذكروا خالفة �أبي بكر ،وخالفة عمر بن
الخط��اب ،وخالفة عثمان بن عفان ،ف�أكث��روا ،وذكروا خالفة علي بن �أبي طالب ،وزادوا
ف�أطالوا .فرفع �أبي ر�أ�س��ه �إليهم ،فقال :يا ه�ؤالء ،قد �أكثرتم في علي والخالفة ،والخالفة
وعلي� .إن الخالفة لم تزين علياً ،بل علي زينها»(((.
الكالم في �آية} :كنتم خير �أمة �أخرجت للنا�س{...

بقي الكالم في الآية ال�شريفة ،وهي قوله تعالىُ } :ك ْنتُ ْم خَ ْي َر �أُ َّمةٍ �أُخْ ِر َج ْت لِلن َِّا�س تَ�أْ ُم ُرو َن
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ْن ا ْل ُمن َك ِر{((( .وك�أنك تدعي �أن المراد بها هم ال�صحابة ،من �أجل �أن
بِا ْل َم ْع ُر ِ

تبعد عنهم احتمال الجهل بالن�ص ،والتعامي عنه .وما ندري كيف تقول ذلك؟!
ف�إن اللغويين و�إن ذكروا للأمة معاني مختلفة� ،إال �أن �أظهرها و�أجمعها ما في مفردات
الراغ��ب ،قال« :والأمة كل جماعة يجمعهم �أمر ما� ،إم��ا :دين واحد� ،أو زمان واحد� ،أو
مكان واحد»((( .والمنا�سب للمقام �أن يراد بها هي �أمة الإ�سالم عموماً.
و�إنما �ص��ارت خير �أمة لأنها خاتمة الأمم ،ونبيهاPخاتم الأنبياء و�أ�ش��رفهم ،ودينها
خاتم الأديان و�أف�ضلها ،و�شريعتها خاتمة ال�شرايع و�أكملها .ولأن هذه الأمة مهما �شذت
واختلفت ف�إنها لم تكفر باهلل تعالى ولم ت�شرك به ،كما �أ�شرك اليهود حين عبدوا العجل،
وحين } َقالُو ْا يَا ُمو� َسى ْاج َعل لَّنَا �إِلَـ ًها َك َما لَ ُه ْم �آ ِل َه ٌة َقا َل ِ�إنَّ ُك ْم َق ْو ٌم تَ ْج َه ُلو َن * �إِ َّن َهـ�ؤُالء ُمتَ َّب ٌر َّما
((( معجم رجال الحديث  133 : 1في ترجمة �أبان بن تغلب.
((( تاري ��خ دم�ش ��ق  446 :42في ترجم ��ة علي بن �أبي طالب /تاريخ بغداد  135 :1في ترجمة علي بن �أبي طالب /المنتظم � 62 : 5أحداث �س ��نة
خم�س وثالثين :ومن الحوادث في هذه ال�سنة �أعني �سنة خم�س وثالثين من الهجرة خالفة علي.Q
((( �سورة �آل عمران الآية.110 :
((( مفردات غريب القر�آن  23 :في مادة (�أم).
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ُه ْم فِيهِ َوبَاطِ ٌل َّما َكانُو ْا يَ ْع َم ُلو َن{(((.
وكما كفر الن�صارى حين } َقالُو ْا ِ�إ َّن اهللَ ُه َو ا ْل َم�سِ ُيح ا ْب ُن َم ْريَ َم{((( ،و�أ�شركوا حين } َقالُو ْا
�إِ َّن اهللَ ثَال ُِث ثَ َالثَةٍ {(((� ...إلى غير ذلك مما ف�ضلت به هذه الأمة على الأمم.
وف��ي الحديث عن �أمير الم�ؤمنين Qوقد قال له بع���ض اليهود :ما دفنتم نبيكم
حتى اختلفتم فيه! فقال Qله�« :إنما اختلفنا عنه ،ال فيه .ولكنكم ما جفت �أرجلكم
من البحر حتى قلتم لنبيكمْ :اج َعل لَّنَا ِ�إلَـ ًها َك َما لَ ُه ْم �آ ِل َه ٌة َقا َل ِ�إنَّ ُك ْم َق ْو ٌم تَ ْج َه ُلو َن»(((.
�أما ال�صحابة فهم ك�سائر �أفراد هذه الأمة ،فيهم ال�صالـح والطالـح ،والحافظ لعهد اهلل
تعالى والناكث له ،كما تقدم الحديث عن ذلك مف�ص� ً
لا في جواب ال�س�ؤال الثاني من
الأ�سئلة ال�سابقة.
ولو فر�ض �أنه لم يكن المراد منها �أمة الإ�س�لام عموماً ،بل خ�ص��و�ص من ح�ضر منها
الخطاب ،حين نزول الآية ال�ش��ريفة ،فهم ال يخت�صون بال�صحابة ،بل هم كل الم�سلمين
الموجودين حين نزول الآية ،و�إن لم ي�ص��حبوا النبيPلبعدهم عنه .ومن الظاهر �أنهم
لي�سوا منزهين عن الزيغ ،وال ي�ؤمن عليهم .فالبد من حمل الآية على بع�ضهم.
على �أنه لو �سلم جد ًال �أن المراد بالآية ال�شريفة خ�صو�ص ال�صحابة ،بمعنى :من ر�أى
النبيPو�سمع حديثه ،ف�إن كان المدعى �أنهم كلهم خير ال �شر فيه.
فيدفعه �..أو ًال� :أن الآية ال�ش��ريفة ال تقت�ض��ي ذلك ،لأنه يكفي في التف�ض��يل زيادة
ن�سبة الخير في الأف�ضل ،وال يتوقف على خل ّو الأف�ضل من ال�شر.
وثانياً� :أن ذلك ال ينا�سب حال ال�صحابة ،كما �سبق في جواب ال�س�ؤال المذكور .بل
هو �أمر ال يقول به حتى ال�سنة ،ف�إنهم ال ينزهون ال�صحابة عن ال�شر ،وال يرون ع�صمتهم،
غاية الأمر �أن يقولوا� ،أو يقول بع�ضهم ،بعدالتهم ،وهي تجتمع مع �صدور ال�شر منهم.
و�إن كان المدعى �أنهم خير ن�سبياً ب�أن تكون ن�سبة الخير فيهم �أكثر من ن�سبة الخير في
غيرهم .فهو ال ينافي �إعرا�ض��هم عن الن�ص على �أمير الم�ؤمنين Qـ لو كان موجوداً،
((( �سورة الأعراف الآية 138 :ـ .139
((( �سورة المائدة الآية.72:
((( �سورة المائدة الآية.73:
((( نهج البالغة .75 : 4
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حد الكفر باهلل تعالى وال�ش��رك به ،الذي �ص��در من
كم��ا تقول ال�ش��يعة ـ لأن��ه ال يبلغ ّ
�أ�ص��حاب الأنبياء ال�س��ابقين و�أممهم .وربما كان الثابتون على الحق من �صحابة النبي
�Pأكثر ن�سبة من الثابتين عليه من �أ�صحاب الأنبياء ال�سابقين و�أممهم .وهذا ٍ
كاف في
كون �صحابة النبيPخيراً من �أولئك ن�سبياً.
وعل��ى كل حال فالآية الكريمة �أجنبية عما نح��ن فيه ،وال تنفع في �إثبات المدعى،
من �أجل ا�ستبعاد وجود الن�ص على �أمير الم�ؤمنين .Qبل البد من النظر في الن�ص،
وب��ذل الجهد في الفح�ص عنه ،وتحقيق �س��نده وداللته ،خروجاً ع��ن تبعة مخالفته لو
كان موجوداً ،لعظم الم�س���ؤولية وخطورة التبعة .م��ع خلو�ص النية ،والبعد عن اللجاجة
والم��راء ،واللج�أ �إلى اهلل تعالى في التوفيق والت�س��ديد ،ف�إن الأمر بيده ،كما قال عز من
قائلَ } :و َع َلى ا ِهلل َق ْ�ص ُد َّال�سب ِِيل َومِ ْن َها َج�آ ِئ ٌر َولَ ْو � َشاء لَ َهدَا ُك ْم �أَ ْج َمعِ َين{(((.
وق��ال عزوجلَ } :والَّذِ َين َجا َه���دُوا فِينَا لَنَ ْهدِ يَ َّن ُه ْم ُ�سبُ َلنَا َو�إِ َّن اهللَ لَ َم��� َع ا ْل ُم ْح�سِ ن َِين{((( .واهلل
�سبحانه وتعالى الهادي �إلى �سواء ال�سبيل ،وهو ح�سبنا ونعم الوكيل.

((( �سورة النحل الآية.9:
((( �سورة العنكبوت الآية.69:
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� Kس : 5يق��ول البع���ض �أن الأم��ة الإ�سالمي��ة ف��ي ع�صرن��ا
الحا�ض��ر الم�ؤل��م من ي��وم هدم الخالف��ة الإ�سالمية
�إلى يومنا هذا ـ �سنة و�شيعة ـ يتوجب عليهم تن�صيب
رجل يقوم ب�أعباء الأمة وحاجاتها وفق ما تقت�ضيه
ال�ش��ريعة الإ�س�لامية ال�س��محة .خ�صو�ص�� ًا �أن �أه��ل
ال�س��نة الي��وم ال يتمثلهم خليف��ة .وكذل��ك �أنتم في
زم��ن الغيب��ة ،حي��ث �أن ال�ش��يعة م��ن زم��ن الغيبة ال
يـختلفون عن �أهل ال�س��نة في احتياجهم �إلى �شخ�ص
يقوم ب�أعباء الأمة ،فما ر�أيكم في ذلك؟.

بحد يبلغ الم�أ�ساة
ج :ال ريب في �أن و�ض��ع الم�سلمين اليوم مدعاة للح�سرة والألمّ ،
والفجيعة� .إال �أن وجوب ن�صب رجل عليهم يقوم ب�أعباء الأمة وحاجاتها وفق ما تقت�ضيه
ال�شريعة الإ�سالمية ـ كما ت�ضمنه ال�س�ؤال ـ يتوقف على �أمرين..
البد من تحديد من له �أهلية المن�صب �شرع ًا

الأول :تحديد من هو �أهل لهذا المن�صب العظيم بمقت�ضى ال�شريعة الإ�سالمية ،و�إال
فاالختيار الكيفي من دون تقيد بالميزان ال�شرعي..
�أو ًال :ال يت�أدى به الواجب ،والخروج عن العهدة مع اهلل تعالى .بل يتحمل الذين يزاولونه
م�س�ؤولية الت�سليط غير الم�شروع على دماء الم�سلمين ،و�أموالهم ،و�أعرا�ضهم ،وم�صالحهم،
ويتحملون تبعة الأخطاء التي تنجم عن ذلك ،لت�سبيبهم �إليها بذلك الت�سليط.
وثانياً :ال يكت�سب به ال�شخ�ص الذي يختار للمن�صب القد�سية والوالء الديني الذي
يحمل �أفراد الم�سلمين على طاعته ،التي يتوقف عليها قيامه بمهمته ،و�أدا�ؤه لوظيفته.
ومن هنا البد من بحث الم�س�ألة فقهياً في مذاهب الم�سلمين المختلفة ،التي ارت�ضوها
لأنف�س��هم .ف���إن �أمكن الخروج بر�أي موحد ،يتم العمل علي��ه منهم جميعاً ،فذاك .و�إال
كان عل��ى كل منهم �أن يعمل بوظيفت��ه التي �أدى �إليه اجتهاده ويرى العمل عليها مبرئاً
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للذمة ،ورافعاً للم�س�ؤولية بينه وبين اهلل عز وجل.
وه��و �أمر ال مج��ال للحديث فيه هنا في هذه العجالة ،وبهذه الب�س��اطة .بل البد من
�إيكال��ه لأهل االخت�ص��ا�ص ،ليبحث��وه فقهياً بعمق وتثبت ،ينا�س��ب �أهمية المو�ض��وع،
وخطورته ،وتعقده.
البد من مالءمة الظروف الحا�ضرة لتنفيذ هذا الم�شروع

الثان��ي� :إحراز �إم��كان تطبيق ذلك بالنظر لأو�ض��اع الم�س��لمين القائمة ،وظروفهم
الحا�ضرة ،وما يحيط بهم من مالب�سات ،بما في ذلك الأو�ضاع العالمية المعا�صرة .ف�إن
الإق��دام على مثل هذا الأمر الخطير في غير وقته قد ينجم عنه م�ض��اعفات و�س��لبيات
تزيد في تدهور الم�س��لمين و�سوء حالهم .فالبد من مزيد من التروي والتثبت ،ومراعاة
مقت�ض��يات الحكم��ة .والحذر ثم الحذر من االندفاع العاطف��ي غير المدرو�س في مثل
هذا الأمر الخطير.
وظيفة الم�سلمين الحا�ضرة عند تعذر تنفيذ هذا الم�شروع

و�إذا لم يت�س��ن لنا في الأو�ض��اع القائمة والظروف الحا�ض��رة تنفي��ذ ذلك ،فال �أقل
من �أن نتوجه �إلى �أمرين مهمين يتعلقان به ،ويتي�س��ر لكل �أحد �أن ي�ؤدي وظيفته فيهما،
ويخرج عن الم�س�ؤولية �إزاءهما:
�أحدهما� :أن من �أعظم م�ص��ائب الم�س��لمين ،و�أعقد العقبات التي تقف دون تنفيذ
هذا الأمر ،هو ت�ش��رذم الم�س��لمين ،واختالفهم ،وان�ش��قاقهم على �أنف�س��هم� ،إما ب�سبب
االختالف المذهبي� ،أو ب�س��بب االختالف ال�سيا�س��ي ،نتيجة انتماء كل بقعة �إ�سالمية
�إلى حكومة ت�سيطر عليها ،ويكون م�صير �شعبها منوطاً باختياراتها ،وخا�ضعاً لح�ساباتها.
و�إن هذا الت�شرذم واالختالف من �أهم الأهداف التي يحاول �أعداء الإ�سالم ا�ستغاللها
وتغذيتها ،من �أجل �إ�ضعاف الم�سلمين ،وتفريق كلماتهم ،وت�شتيت جماعتهم .فهم دائماً
يحاولون زرع الفتن فيهم ،وت�أجيج نار العداوة والبغ�ض��اء بينهم ،م�ستغلين بذلك مر�ضى
القلوب ،و�ض��عاف النفو�س ،والم�شبوهين ،وال�س��ذج ،والهمج الرعاع الذين ينعقون مع
كل ناعق.
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الالزم العمل لتخفيف حدة الخالف المذهبي

و�إذا كان �أفراد الم�س��لمين فع ًال مكتوفي اليد �أمام االختالف ال�سيا�س��ي المذكور،
ف�إنهم ي�س��تطيعون ن�س��بياً العمل لتخفي��ف حدة الخالف المذهبي .وق��د تقدم منا في
جواب ال�س���ؤال التا�سع من الأ�سئلة ال�سابقة الحديث حول هذا المو�ضوع ،وبيان وجهة
نظرنا فيه ،فيح�سن مراجعة ذلك ب�إمعان ،والتدبر فيه بروية ومو�ضوعية كاملة.
ف�إن ذلك بنف�سه مك�سب عظيم للم�سلمين ،حتى لو لم يترتب عليه بالآخرة جمعهم
تحت حكم �شخ�ص واحد يقوم ب�أعباء الأمة ،و�إدارة �أمرها وفق ال�شريعة الإ�سالمية.
بل حتى لو لم يتم على ال�ص��عيد العام الم�ستوعب لجميع الم�سلمين ،ف�إن ح�صوله
بنحو فردي ـ مهما كان �ضيقاً ـ مغنم مهم ال ينبغي اال�ستهوان به والتهاون فيه.
ومن هنا كان الالزم على كل فرد من الم�سلمين ،غيور عليهم وعلى الإ�سالم ،ويهمه
خيرهم و�ص�لاحهم ،وخيره و�صالحه ،ال�سعي له بما ي�سعه ويقدر عليه .ف�إن المي�سور ال
ي�سقط بالمع�سور ،وما ال يدرك كله ال يترك كله.
الالزم الرجوع �إلى مبد�أ الم�أ�ساة والبحث عن �أ�سبابها

ثانيهما :من الظاهر �أن و�ض��ع الإ�سالم والم�س��لمين الم�ؤلم ،بل الم�أ�ساوي الفجيع،
لم يبد�أ بهدم الخالفة في القرن الما�ض��ي ،و�إنهاء حكم الإ�س�لام ر�سمياً ،و�إنما بد�أ في
ع�ص��ور الإ�سالم الأولى ،وا�ستمر ب�سلبياته وم�ضاعفاته في حلقات متالحقة من التدهور
والت�س��افل ،بنحو البد �أن ينتهي �إلى هذه النهاية الفجيع��ة ،فهي النهاية الطبيعية لتلك
البدايات من االنحراف عن خط الإ�سالم القويم.
و�إال فم��ن هوان الدنيا على اهلل تعالى �أن ت�ص��ل الخالفة في ه��ذا الدين العظيم �إلى
العثمانيين! ثم لم تر�ض الدنيا لنا بذلك حتى �ص��ار خروجها منهم بفجيعة الم�س��لمين
العظمى ،وذلك ب�إنهاء حكم الإ�سالم ر�سمياً ،و�إلغاء الخالفة ر�أ�ساً ،ثم تق�سيم بالد الإ�سالم
الت��ي كانت تحكمها تلك الخالفة ،وقي��ام دول متعددة فيها ،وفي بقية بالد الإ�س�لام،
علمانية ،ر�سمياً �أو عملياً .وهي ت�سعى جاهدة لإبعاد الإ�سالم� ،سيا�سياً ،وثقافياً ،وتقنيناً.
وبعد كل ذلك يا ترى �أال ينبغي للم�س��لم ـ وال �س��يما المثقف المتب�صر الغيور ـ �أن
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ي�س�أل نف�سه عن �أ�سباب هذا التدهور؟ وهل �أن اهلل تعالى حين ق�ضى �أن يكون الإ�سالم
ه��و الدين الخاتم للأديان ،والباقي ما بقيت الأر���ض ب�أهلها ،وحين �أراد لهذا الدين �أن
يحكم في الأر�ض ويطبق عملياً فيها ،لتنعم الب�ش��رية بخيراته وثمراته ،وحين علم ـ وهو
العالم بالغيب ـ بما ي�ص��ير �إليه �أمر الإ�سالم والم�س��لمين من الت�سافل والتدهور ،حتى
انتهى �إلى ما انتهى �إليه ،وحين �أكمل دينه و�أتم نعمته بت�ش��ريعاته القويمة� ،أتراه مع كل
ذلك لم يعالـج هذه الم�شكلة في ت�شريعه؟!
وه��ل من المعقول �أنه لم يجعل في ذلك الت�ش��ريع القوي��م الحلول الواقية من هذا
التدهور والت�س��افل ،والكفيلة بعزة الإ�سالم وحكمه في الأر�ض ،وبقاء رايته خفاقة فيها،
وبتنعم الب�شرية بخيراته ،و�صالحها و�سعادتها تحت ظله الوارف ،وبعدله ال�شامل ،ومثله
ال�سامية؟! �أترى هل يتقبل المن�صف ذلك؟! وهل ير�ضى الم�ؤمن الغيور به؟!
ثم �أال يكفي ذلك في �إقامة الحجة على �أن ما ح�ص��ل من اليوم الأول وانتهى بهذه
النهاية الم�أ�س��اوية �إنم��ا كان انحرافاً عن خط الإ�س�لام العظيم ،وخروجاً عن ت�ش��ريعه
القويم ،و�ص��راطه الم�س��تقيم؟! وبعد كل ذلك فهل يعذر الم�سلم �إذا لم يقف الموقف
المنا�س��ب من ذل��ك االنحراف ،ويبحث عن الحقيقة الديني��ة القويمة التي جعلها اهلل
تعالى ،و�أكمل بها دينه وت�شريعه و�أتم نعمته على الم�سلمين؟!
كل هذه الأ�س��ئلة يجب على الم�سلم التب�صر بها ،والجواب عنها بمو�ضوعية كاملة،
وتجرد عن التراكمات والم�سلمات ،التي �أكل الدهر عليها و�شرب } ُق ْل َف ِل ّلهِ ا ْل ُح َّج ُة ا ْلبَا ِل َغ ُة
َف َل ْو � َشاء لَ َهدَا ُك ْم �أَ ْج َمعِ َين{(((َ } ،ف َذ ِّك ْر �إِنَّ َما �أَنتَ ُم َذ ِّك ٌر * لَّ ْ�ستَ َع َل ْيهِ م ِب ُم َ�ص ْيطِ ٍر{(((.
وما توفيقي �إال باهلل عليه توكلت و�إليه �أنيب .وهو ح�سبنا ونعم الوكيل.
وتقدم في �أوائل جواب ال�س�ؤال الرابع من هذه الأ�سئلة ما ينفع في المقام .فراجع.

((( �سورة الأنعام الآية.149:
((( �سورة الغا�شية الآية 21 :ـ .22
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ما قولك��م فيما ورد من �أمر الر�س��ول(�ص) لأبي بكر
ال�ص��ديق (ر�ض) ب�إمامة الم�سلمين في �صالتهم �إبان
ا�ش��تداد مر�ض��ه(�ص)� ،ألي���س فيه��ا �إ�ش��ارة �إل��ى �أنه
ارت�ضاه خليفة له من بعده؟

ج :الجواب عن ذلك يكون ببيان �أمور..
احتجاج كل فرقة بما تنفرد بروايته احتجاج عقيم

الأمر الأول� :أن احتجاج المدعي على دعواه بما يخت�ص هو بروايته وال ي�شاركه فيه
الخ�ص��م ،احتجاج عقيم ال يثبت حقاً ،وال يدفع باط� ً
لا ،وهو احتجاج غير منطقي ،وال
مقبول عند العقالء .ومن ثم ال يكون حجة على الخ�صم ،وال ملزماً له.
ولو �أراد ال�ش��يعة �أن يحتجوا بما ينفردون هم بروايت��ه ،ويوثقونه وحدهم ،من دون �أن
حد التواتر ـ الملزم للكل ـ لزادت حججهم �أ�ضعافاً م�ضاعفة.
يبلغ ّ
ب��ل هو ال يكون عذراً بين يدي اهلل تعالى .وذلك لما ي�أتي في �أواخر هذا الجواب ـ
�إن �شاء اهلل تعالى ـ من �أن اهلل عزوجل البد �أن يكون قد �أو�ضح الحق في موارد الخالف
والنزاع ،الموجب الفتراق الم�سلمين ،حتى �صار جلياً ال لب�س فيه وال غمو�ض ،بحيث
ال يعذر الخارج عنه ،بل هو �إما معاند مكابر� ،أو مفرط مق�صر.
ف���إن الزم ذل��ك �أن يحتمل بدواً في حق كل طرف من �أط��راف النزاع �أن يكون قد
خرج عن الحق الوا�ض��ح الجلي ،عناداً �أو تفريطاً .ومثل هذا ال يوثق بما يرويه في ت�أييد
مذهبه ،مهما بلغ ح�سن ظن �أتباع ذلك المذهب فيه ،وتوثيقهم لهم.
نع��م ،بعد �أن يعرف الحق ،ويتميز عن الباطل ـ ب�أدلته القاطعة وبراهينه الجلية ،التي
ال لب���س فيها وال غمو�ض ـ يعرف ٍ
حينئذ المحق من المبطل ،والأعمى من المب�ص��ر.
ويتجه ٍ
حينئذ ح�س��ن الظن بمن وفقه اهلل تعالى ،فاهتدى للحق و�أب�ص��ره ،وتم�س��ك به
ولزم��ه .ويتعي��ن الإعرا�ض عمن خذله اهلل �س��بحانه وطبع على قلب��ه ،فعمي عن الحق
الوا�ضح وجانبه ،مهما كان �ش�أنه عند �أتباعه.

216

في رحاب العقيدة  /ج 2

و�إلى هذا يرجع قول �أمير الم�ؤمنين« :Qاعرف الحق تعرف �أهله»((( الذي تقدم
في جواب ال�س�ؤال الرابع من الأ�سئلة ال�سابقة.
رواية ال�شيعة في �أمر �صالة �أبي بكر

�أما ال�شيعة فتنكر �أن يكون النبيPقد �أمر �أبا بكر ب�أن ي�صلي بالنا�س .بل ترى وتروي
�أن عائ�ش��ة هي التي �أر�س��لت خلف �أبي بكر تعلمه بحال النبي ،Pلي�ص��لي بالنا�س،
ت�شريفاً له ،وتنويهاً به ،في محاولة لتهيئته للخالفة ،وا�ستالبها من �أمير الم�ؤمنين(�صلوات
اهلل عليه) ،و�إق�صاء �أهل البيت Rعموماً.
كما �أن قول النبيPلها ولـحف�ص��ة�« :إنكن ل�ص��ويحبات يو�سف»� ،إنما كان �إنكاراً
منهPعليهما حين �أرادت كل واحدة منهما �أن يتقدم �أبوها ت�شريفاً له.
و�أن النبيPقد فوجئ بذلك .خ�صو�ص��اً بعد �أن كان قد �أمر �أبا بكر وعمر بالخروج
في بعث �أ�س��امة ،و�أكد على خروج البعث و�إنفاذه ،كما تقدم في جواب ال�س�ؤال الثاني
من الأ�سئلة ال�سابقة.
ولما ر�أى�Pأن ذلك قد نفذ فع ًال ،و�أن �أبا بكر قد تقدم لل�صالة ،ا�ضطرPعلى �شدة
مر�ضه لأن يحول بينه وبين ذلك ،دفعاً لل�شبهة ،فخرج يتهادى بين �أمير الم�ؤمنينQ
والف�ضل بن العبا�س ،ونحى �أبا بكر من المحراب ،و�صلى هوPجال�ساً بالنا�س.
لك��ن ذلك لم ينفع في دفع ال�ش��بهة ،لأن ا�س��تيالء الطرف المذك��ور بالآخرة على
ال�س��لطة ،وعلى مقدرات الإ�س�لام ـ بما في ذلك الدعاية والإعالم ـ ومحاولة تحريف
هذه الحادثة عن حقيقتها في بع�ض الن�ص��و�ص من �أجل الت�ش��بث بها لتبرير ما ح�صل،
كل ذلك حال دون رفع ال�شبهة ،وظهور هذه الحادثة على حقيقتها.
عقيدة �أمير الم�ؤمنين في حادثة ال�صالة بنظر بع�ض الجمهور

وقد ذكر ابن �أبي الحديد قول �أمير الم�ؤمنين Qعن عائ�ش��ة« :و�أما فالنة ف�أدركها

((( تف�س ��ير القرطب ��ي  /340 : 1في� ��ض القدير  /17 : 4 ،210 : 1البيان والتبيين  /491 : 1تاري ��خ اليعقوبي  210 : 2في خالفة �أمير الم�ؤمنين
علي بن �أبي طالب� /أن�ساب الأ�شراف  35 : 3وقعة الجمل.
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ر�أي الن�س��اء ،و�ضغن غال في �صدرها كمرجل القين ،(((»...ثم عقب عليه بكالم طويل
حكاه عن �ش��يخه �أبي يعقوب يو�س��ف بن �إ�س��ماعيل اللمعاني ،في �أ�س��باب ال�شحناء
والعداء بين عائ�ش��ة و�أبي بكر من جانب ،وال�ص��ديقة �سيدة الن�ساء فاطمة الزهراء و�أمير
الم�ؤمنين (�ص��لوات اهلل عليهما) من جانب .وهو يبتني على مذهبه من �أن من يفتر�ض
فيهم �أن يكونوا من خوا���ص النبيPو�أحبائه ،وذوي المقام الرفيع في الدين والقرب
من اهلل تعالى ،ال ي�س��تغرب عليهم حب الظهور ،وطلب الجاه ،و�أن يتعر�ضوا فيما بينهم
للتهمة ،و�سوء الظن ،والح�سد ،والبغ�ضاء ،وال�شحناء.
وهو يلتقي في الخطوط العامة مع ما �س��بق منك في ال�س���ؤال الثاني .ويح�سن بنا �أن
نثبت منه ما يتعلق بمو�ضوع حديثنا هذا ،وهو �صالة �أبي بكر.
ق��ال اب��ن �أبي الحدي��د ،وهو يعر�ض كالم �ش��يخه المذكور ـ بع��د �أن �أطال في ذكر
�أ�سباب التناف�س وال�شحناء بين الطرفين في حياة النبيPح�سب قناعاته ـ:
«وبقيت الأمور على ما هي عليه ،وفي النفو�س ما فيها ،حتى مر�ض ر�س��ول اهلل0
المر�ض ال��ذي توفي فيه ...فتطاول هذا المر�ض .وكان علي Qال ي�ش��ك �أن الأمر
ل��ه ،و�أن��ه ال ينازعه فيه �أحد من النا�س .ولهذا قال له عمه ،وقد مات ر�س��ول اهلل:0
�أمدد يدك �أبايعك ،فيقول النا�س :عم ر�سول اهلل 0بايع ابن عم ر�سول اهلل ،0فال
يختل��ف علي��ك اثنان .قال :يا عم ،وهل يطمع فيها طامع غيري؟! قال� :س��تعلم .قال:
ف�إني ال �أحب هذا الأمر من وراء رتاج ،و�أحب �أن �أ�صحر به .ف�سكت عنه.
فلما ثقل ر�س��ول اهلل 0في مر�ضه� ،أنفذ جي�ش �أ�سامة ،وجعل فيه �أبا بكر وغيره من
�أعالم المهاجرين والأن�صار ،فكان عليٍ Q
حينئذ بو�صوله �إلى الأمر �إن حدث بر�سول
اهللPح��دث �أوثق ،وتغلب على ظنه �أن المدينة لو مات لخلت من منازع ينازعه الأمر
�ضد منازعته عليها.
بالكلية ،في�أخذه �صفواً عفواً ،وتتم له البيعة ،فال يتهي�أ ف�سخها لو رام ّ
فكان ـ من عود �أبي بكر من جي�ش �أ�س��امة ب�إر�سالها �إليه ،و�إعالمه ب�أن ر�سول اهللP
يموت ـ ما كان ،ومن حديث ال�ص�لاة بالنا�س ما عرف ،فن�س��ب علي Qعائ�شة �أنها
((( �شرح نهج البالغة .189 : 9
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�أمرت بال ًال مولى �أبيها �أن ي�أمره فلي�صل بالنا�س .لأن ر�سول اهلل ـ كما روي ـ قال :لي�صل
بهم �أحدهم .ولم يعين .وكانت �صالة ال�صبح ،فخرج ر�سول اهلل ،0وهو في �آخر رمق
يتهادى بين علي والف�ضل بن العبا�س ،حتى قام في المحراب ،كما ورد في الخبر.
ث��م دخل ،فمات ارتفاع ال�ض��حى ،فجعل يوم �ص�لاته حجة في �ص��رف الأمر �إليه،
وقال� :أيكم يطيب نف�س��اً �أن يتقدم قدمين قدمهما ر�سول اهلل في ال�صالة؟! ولم يحملوا
خروج ر�سول اهلل�Pإلى ال�صالة ل�صرفه عنها ،بل لمحافظته على ال�صالة مهما �أمكن،
فبويع على هذه النكتة التي اتهمها علي Qعلى �أنها ابتد�أت منها.
وكان علي Qيذكر هذا لأ�صحابه في خلواته كثيراً .ويقول� :إنه لم يقل� :0إنكن
ل�صويحبات يو�سف �إال �إنكاراً لهذه الحال ،وغ�ضباً منها ،لأنها وحف�صة تبادرتا �إلى تعيين
�أبويهما ،و�أنه ا�ستدركها بخروجه و�صرفه عن المحراب ،فلم يجد ذلك ،وال �أثر ...فكانت
ه��ذه الحال عند علي �أعظم من كل عظيم ،وهي الطامة الكبرى ،والم�ص��يبة العظمى.
ولم ين�س��بها �إال �إلى عائ�شة وحدها ،وال علق الأمر الواقع �إال بها ،فدعا عليها في خلواته
وبين خوا�صه ،وتظلم �إلى اهلل منها....
فقلت له� :Sأفتقول �أنت� :إن عائ�شة عينت �أباها لل�صالة ،ور�سول اهلل 0لم يعينه؟
فقال� :أما �أنا فال �أقول ذلك ،ولكن علياً كان يقوله .وتكليفي غير تكليفه .كان حا�ض��راً،
ولم �أكن حا�ضراً .ف�أنا محجوج بالأخبار التي ات�صلت بي ،وهي تت�ضمن تعيين النبي0
لأبي بكر في ال�صالة .وهو محجوج بما كان قد علمه� ،أو يغلب على ظنه من الحال التي
كان ح�ضرها ...هذه خال�صة كالم ال�شيخ �أبي يعقوب .Sولم يكن يت�شيع ،وكان �شديداً
في االعتزال� ،إال �أنه في التف�ضيل كان بغدادياً»(((.
و�إنم��ا ذكرناه بطوله لأنه يك�ش��ف عن ع��دم االتفاق على تقدي��م النبي�Pأبا بكر
لل�ص�لاة ،و�أن هناك من علماء ال�س��نة ـ ف�ض ًال عن ال�ش��يعة ـ من ين�سب لأمير الم�ؤمنين
� Qإن��كار ذلك ،والتبرم مما ح�ص��ل ،وحمله على كونه محاولة ال�س��تغالل مر�ض
النبي ،Pو�ضعفه عن الخروج لل�صالة ،في �إبراز �أبي بكر في الواجهة ،من �أجل تهيئته
((( �شرح نهج البالغة  196 : 9ـ .199
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لتولي الحكم واال�ستيالء عليه ،في �سل�سلة الن�شاطات الم�ضادة للن�ص ،التي �أ�شرنا �إليها
في جواب ال�س���ؤال الرابع من هذه الأ�س��ئلة ،عند الكالم في دوافع الأن�ص��ار لمحاولة
اال�ستيالء على الحكم.
اختالف الروايات في موقف النبيPحين خروجه

وي�ؤي��د ذل��ك� ..أو ًال� :أن روايات ال�ص�لاة المذكورة التي ت�ض��منتها كتب الحديث
لجمهور ال�س��نة ،قد ت�ض��منت خروج النبيPبعد ذلك لل�ص�لاة .وهي مختلفة �أ�شد
االختالف في �أنهPحينما خرج هل تقدم بنف�سه للإمامة ،ف�صلى بالنا�س جال�ساً ،وقد
ائت��م ب��ه النا�س بما فيهم �أبو بكر� ،أو �أن �أبا بكر بقي ه��و الإمام وقد ائتم به النبيPمع
النا�س ،ويبدو مما ذكره ابن حجر((( ،وال�شوكاني(((� ،أن الأول هو الأقوى رواية.
وهو لو تم �أن�سب بدعوى ال�شيعة في المقام ،لأن النبي�Pإذا كان ب�صدد تقديم �أبي
بكر لل�صالة تنويهاً به من �أجل تر�شيحه للخالفة ،فخروجهPبعد ذلك ،و�إمامته للنا�س
نق���ض لذلك الغر���ض .وال �أقل من كونه مثيراً لل�ش��بهة ،التي ت�ض��عف احتمال ترتب
الغر���ض المذكور ،وظرفهPال ي�س��مح بذلك ،لعلمه بدنو �أجل��ه ،وعدم وجود الوقت
الكافي لدفع ال�شبهات ،وتدارك الأمور.
بع�ض الفجوات في روايات الحادثة

وثاني��اً� :أن تلك الروايات ،م�ش��تملة على فج��وات ومفارقات تظه��ر للمت�أمل .وربما
يظهر بع�ض��ها مما �سبق .وقد تعر�ض لها علماء ال�ش��يعة ،ونبه بع�ض علماء الجمهور �إلى
بع�ضها ،بنحو يغنينا عن تف�صيل الكالم فيه ،بل ال ي�سعنا ذلك ،لأن الحديث فيه طويل
مت�شعب.
غير �أنه قد �ألفت نظرنا �أمران ربما �أغفلهما الكثير�( .أحدهما)� :أن في حديث
�أبي بكر عبد اهلل بن �أبي مليكة قال« :لما كان يوم االثنين خرج ر�سول اهلل0
عا�صباً ر�أ�سه �إلى ال�صبح ،و�أبو بكر ي�صلي بالنا�س ،فلما خرج ر�سول اهلل 0تفرج

((( فتح الباري .155 : 2
((( نيل الأوطار .184 : 3
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النا�س ،فعرف �أبو بكر �أن النا�س لم يفعلوا ذلك �إال لر�سول اهلل ،0فنك�ص عن
م�صاله ،فدفع ر�سول اهلل في ظهره ،وقال� :صل بالنا�س ،وجل�س ر�سول اهلل �إلى
جنبه ،ف�صلى قاعداً عن يمين �أبي بكر.
فلما فرغ من ال�ص�لاة� ،أقبل على النا�س وكلمهم رافعاً �ص��وته ،حتى خرج �صوته من
باب الم�س��جد يقول :يا �أيها النا�س �س��عرت النار ،و�أقبلت الفت��ن كقطع الليل المظلم،
علي �شيئاً� ،إني لم �أحل لكم �إال ما �أحل لكم القر�آن ،ولم �أحرم
و�إني واهلل ال تم�س��كون ّ
(((
عليكم �إال ما حرم عليكم القر�آن ،فلما فرغ ر�سول اهلل. »...0
وال نري��د �أن نناق���ش �ص�لاة النبيPم�ؤتماً ب�أبي بكر ،لأن ذل��ك لي�س ممتنعاً عند
الجمهور .و�إنما الملفت للنظر خطبة النبيPبعد ال�صالة ال�شديدة اللهجة ،والمنا�سبة
لتهي�ؤ الأمة للفتن واالنقالب ،حتى �سعرت النار ،وتن�صل النبيPمن مغبة ما يح�صل،
لأنه لم يحل �إال ما �أحل القر�آن ،ولم يحرم �إال ما حرمه.
م��ع �أنهPلو كان قد �أمر �أبا بكر بال�ص�لاة م�ش��يراً �إلى �أنه ير�ض��ى خالفته ،فالأمور
بالآخ��رة قد جرت على وفق ما �أراد ،Pالذي ه��و موافق للقر�آن المجيد .فيفتر�ض �أن
يكون ذلك مفتاح ع�ص��مة الأمة من الفتن .ومعه ال موجب لت�س��عير النار ،وال للتهديد
والوعيد ال�شديد .و�إنما يتنا�سب ذلك جداً مع تف�سير ال�شيعة المتقدم لحدث ال�صالة.
و�أما توجيه ذلك التهديد بالردة التي ح�صلت بعد ارتحال النبيPللرفيق الأعلى،
فهو ال ينا�س��ب تن�ص��ل النبيPالذي ت�ض��منته الخطب��ة ،لظهور �أن التن�ص��ل بالوجه
المذكور فيها �إنما يح�سن �أن يوجه لمن ي�ؤمن بالقر�آن ال�شريف ويخ�صمهPبه .ال لمن
يكفر به ،ويرتد عن الإ�سالم ،كما لعله ظاهر.
( ثانيهم��ا)� :أن البالذري حين ذكر �أبناء زمعة بن الأ�س��ود ق��ال« :وكان عبداهلل بن
زمعة ممن ح�ضر دار عثمان بن عفان وقاتل عنه.
وقب�ض النبي 0ولعبد اهلل خم�س ع�ش��رة �س��نة  .وهو الذي خرج بر�سالة عمر �إلى
((( تاريخ الطبري  231 : 2في �أحداث �سنة �إحدى ع�شرة /ال�سيرة النبوية  71 : 6اليوم الذي قب�ض فيه ر�سول اهلل /0البدء والتاريخ .61 : 5
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ّ
فلي�ص��ل»((( .ف�إن ذلك �أمر
النا�س ي�أمرهم بال�ص�لاة حين قال النبي : 0مروا �أبا بكر
ملفت للنظر ،لما هو المعلوم من �أن تنفيذ الم�سلمين لأوامر النبي Pو�صالتهم خلف
من يعينه ال يحتاج �إلى دفع من عمر ور�س��الة لهم منه ،بل هو �أمر مثير للريب �أو كا�شف
عن �أن الم�س��لمين لم يتوقعوا �أمر النبي Pبذلك و�ش��ككوا فيه فتقاع�سوا عن تنفيذه
فحاول عمر حملهم عليه� .أو �أن الأمر المذكور لم ي�صدر عن النبي Pو�إنما �إفتعل عليه
وبادر عمر بر�س��الته ليجمع �أكبر عدد ممكن من �أتباعه لتنفيذه على �أنه �صادر منه ،P
بتخيل �أن النبي Pلي�س في و�ضع ي�سمح له بك�شف الحقيقة وتدارك الموقف.
وقد �أثبتنا هاتين المالحظتين لعدم عثورنا عاج ًال على من نبه عليهما .و�إن كان الجواب
ال يتوقف عليهما .والذي يهمنا هو عدم االتفاق على �صدور الأمر المذكور من النبي،P
و�إبداء تحفظنا عليه ،وال�سيما بمالحظة ما �سبق في جواب ال�س�ؤال الأول من تعر�ض ال�سنة
ال�شريفة للو�ضع والتحريف �ضد �أهل البيت ،Rول�صالـح �أعدائهم ومناوئيهم .فراجع.
حادثة ال�صالة لي�ست ن�ص ًا ولم تلزم ال�صحابة ببيعة �أبي بكر

الأمر الثاني :ال ريب في �أن الحادثة المذكورة كيف كانت ال تبلغ مرتبة الن�ص على
�أبي بكر ،لما ا�ستفا�ض عند الجمهور من �أن النبيPلم يعهد من بعده �إلى �أحد .وغاية
م��ا يدعى �أنها نحو من الإ�ش��ارة له ،كما ذكرته في ال�س���ؤال .وم��ن المعلوم �أن الحدث
الواحد يمكن االختالف في مدلوله باختالف النا�س ،وباختالف الزاوية التي ينظرون
منها �إليه ،والتي يحاول بع�ضهم الت�أكيد عليها تبعاً لميله وهواه.
وال�ش��يء الذي ال ريب فيه �أن هذه الحادثة لم تمنع الأن�ص��ار من محاولة اال�ستيالء
على ال�س��لطة ،وبيعة �س��عد بن عبادة بالخالفة ،ولم تمنع �أبا بكر من تر�ش��يح عمر و�أبي
عبيدة للخالفة ،وتقديمهما للبيعة ،وال من قوله في مر�ضه�« :أما �إني ال �آ�سى على �شيء
�إال عل��ى ثالث فعلتهن وددت �أني لم �أفعلهن ،وثالث ل��م �أفعلهن وددت �أني فعلتهن،
وثالث وددت اني �س�ألت ر�سول اهلل 0عنهن ،ف�أما الثالث التي وددت �أني لم �أفعلهن...
ووددت �أني يوم �س��قيفة بني �س��اعده قذفت الأمر في عنق �أحد الرجلين �أبي عبيدة �أو
((( �أن�ساب الأ�شراف  :ج � ، 9ص . 458
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عمر ،وكان �أمير الم�ؤمنين وكنت وزيراً ...و�أما الثالث الالتي وددت �أني �س���ألت ر�سول
(((
اهلل  0عنهن ،فوددت �أني �س�ألته فيمن هذا الأمر فال ينازعه �أهله»...
�إذ لو فهم من حادثة ال�ص�لاة تر�شيح النبي Pله لهذا المن�صب ،فال موقع لل�س�ؤال
عمن هو �أهل له ،وال لقذفه في عنق �أحد الرجلين.
كما لم تمنع �أمير الم�ؤمنين Qوبني ها�ش��م عامة وجماعة من خوا�ص ال�ص��حابة
و�أعيانه��م ـ مم��ن تقدم التعر���ض له في مطاوي جواب ال�س���ؤال الثال��ث والرابع ـ من
التقاع�س عن بيعة �أبي بكر والإنكار عليها ،والطعن فيها ،ومحاولة نق�ضها.
و�إذا كان تر�ش��يح الأن�صار ل�سعد بن عبادة ،وتر�ش��يح �أبي بكر لعمر و�أبي عبيدة ،يوم
ال�سقيفة ،عمليتين ارتجاليتين ،اقت�ضتهما طبيعة ال�صراع ،بنحو �أغفل عن حادثة ال�صالة،
وقد انتهتا في وقتهما ،من دون �أن يترتب عليهما �أثر معتد به ،فال ريب في �أن موقف �أمير
الم�ؤمنين Qومن اتجه وجهته ح�س��ابي مدرو�س ،يبتني على الخ�صومة واالحتجاج
والإ�صرار ،كما يظهر مما �سبق في جواب ال�س�ؤالين الثالث والرابع.
وكذا ما تقدم من كالم �أبي بكر في مر�ضه .لظهور �أنه قد قاله بكمال التروي ،بعد �أن
م ّر بتجربة الخالفة ،و�أدرك م�س�ؤوليتها.
وذلك بمجموعه يك�شف عن �أحد �أمرين ال ثالث لهما:
�أولهما� :أن الأمر ب�صالة �أبي بكر لم ي�صدر من النبي ،Pو�إنما كانت ق�ضية ال�صالة
عملية �أريد بها الت�شوي�ش على الن�ص ،وااللتفاف عليه ،ب�إبراز �أبي بكر للواجهة فج�أة في
الوقت الحرج ،في محاولة ال�س��تالب الحكم من �أهل البيت(�ص��لوات اهلل عليهم) في
�سل�سلة ن�شاطات المعار�ضة التي ت�صاعدت في الوقت المنا�سب ،كما تقول ال�شيعة.

((( مجمع الزوائد  202 : 5ـ  203كتاب الخالفة :باب كراهة الوالية ولمن ت�ستحب ،واللفظ له /الأحاديث المختارة  89 : 1ـ  90فيما رواه عبد
الرحمن بن عوف Lعن �أبي بكر /Lالمعجم الكبير  62 : 1ومما �أ�س ��ند �أبو بكر ال�ص ��ديق Lعن ر�سول اهلل /0ال�ضعفاء
للعقيل ��ي  420 : 3ـ  421ف ��ي ترجم ��ة عل ��وان بن داود البجلي /مي ��زان االعت ��دال  135 : 5ـ  136في ترجمة علوان بن داود البجلي /ل�س ��ان
الميزان  189 : 4في ترجمة علوان بن داود البجلي /تاريخ الطبري  353 : 2ـ � 354أحداث �س ��نة ثالث ع�ش ��رة :ذكر �أ�سماء ق�ضاته (�أي �أبي
بك ��ر) وكتابه وعماله على ال�ص ��دقات /تاريخ دم�ش ��ق  422 ،421 ، 420 ،418 : 30في ترجمة عب ��د اهلل ويقال عتيق بن عثمان بن قحافة/
وغيرها من الم�صادر.
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ثانيهما� :أن يكون �أمر النبيPب�صالة �أبي بكر ـ لو فر�ض �صدوره ـ عفوياً ،ال يحمل
�أكثر من مدلوله الحقيقي .لما هو المعلوم من عدم التالزم بين ت�أهيل ال�شخ�ص لإمامة
ال�صالة و�صالحيته للإمامة العامة.
كما �ص��لى عبد الرحمن بن عوف بالنا�س حينما طعن عمر بن الخطاب((( ،وكما �أمر
عمر �صهيباً بال�صالة بالنا�س بعده في الأيام الثالثة التي عينها لأهل ال�شورى ،من �أجل �أن
يختاروا الخليفة منهم((( ،وكما قدم �أمير الم�ؤمنين Qـ حينما �ضربه ابن ملجم على ر�أ�سه
في م�سجد الكوفة ـ جعدة بن هبيرة لي�صلي بالنا�س �صالة الفجر(((� ...إلى غير ذلك.
وال يناف��ي ذل��ك ما روي من ت�ش��بث عمر به��ا لتقديم �أبي بكر وبيعت��ه .ف�إن ذلك ـ
لو �ص��ح ـ �أو ًال :قد ال يبتني على دعوى �إ�ش��ارة النبيPبالحادثة المذكورة للخالفة،
وت�أهيل �أبي بكر لها .بل ال يزيد عن كونه ف�ض��يلة لأبي بكر تنا�س��ب تقديمه بنظر عمر،
نظير قوله« :لو �أدركت �أبا عبيدة بن الجراح ،ثم وليته ،ثم قدمت على ربي ،فقال لي :لم
ا�س��تخلفته على �أمة محمد؟ قلت� :س��معت عبدك وخليلك يقول :لكل �أمة �أمين ،و�إن
((( �صحيح البخاري  1354 : 3كتاب ف�ضائل ال�صحابة :باب ق�صة البيعة واالتفاق على عثمان بن عفان� /Lصحيح ابن حبان  193 : 14كتاب
�إخباره 0عن مناقب ال�صحابة رجالهم ون�سائهم بذكر �أ�سمائهم (ر�ضي اهلل عنهم �أجمعين) :ذكر ر�ضا الم�صطفى 0عن عثمان بن عفان
 Lعند خروجه من الدنيا /الم�ستدرك على ال�صحيحين  97 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ومن مناقب �أمير الم�ؤمنين عمربن الخطابL
مما لم يخرجاه  :مقتل عمر Lعلى االخت�صار /ال�سنن الكبرى للبيهقي  113 : 3كتاب ال�صالة :جماع �أبواب موقف الإمام والم�أموم :باب
ال�صالة ب�إمامين �أحدهما بعد الآخر /الم�صنف البن �أبي �شيبة  406 :1كتاب ال�صالة :التخفيف في ال�صالة من كان يخففها /م�سند �أبي
يعلى  /116 : 5حلية الأولياء  151 : 4عند الحديث عن عمرو بن ميمون الأودي /كتاب الآثار /47 :الثقات  238 : 2في ا�ستخالف عمر بن
الخطاب /الطبقات الكبرى  337 : 3في ترجمة عمر بن الخطاب :ذكر ا�ستخالف عمر /Sنيل الأوطار  158 : 6كتاب الو�صايا :باب و�صية
من ال يعي�ش مثله /موارد الظم�آن  537 :باب ف�ضل عمر بن الخطاب /Lمجمع الزوائد  76 : 9كتاب المناقب :باب وفاة عمر /Lم�سند
الحارث  622 : 2كتاب الإمارة :باب ما جاء في الخلفاء /وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( �ص ��حيح ابن حبان  333 : 15كتاب �إخباره 0عن مناقب ال�ص ��حابة رجالهم ون�س ��ائهم بذكر �أ�سمائهم (ر�ضي اهلل عنهم �أجمعين) :ذكر
ر�ض ��ا الم�ص ��طفى 0عن عمر بن الخطاب Lفي �ص ��حبته �إياه /الم�صنف البن �أبي �شيبة  437 : 7كتاب المغازي :ماجاء في خالفة
عم ��ر ب ��ن الخطاب /مجمع الزوائد  195 : 5كت ��اب الخالفة :باب الخالفة في قري�ش والنا�س تبع لهم /الطبقات الكبرى  61 : 3في ترجمة
عثمان بن عفان :ذكر ال�شورى وما كان �أمرهم 341 : 3 ،في ترجمة عمر بن الخطاب :ذكر ا�ستخالف عمر /Sفتح الباري � /68 : 7سير
�أعالم النبالء  26 : 2في ترجمة �صهيب بن �سنان /وغيرها من الم�صادر.
((( اال�س ��تيعاب  1125 : 3في ترجمة علي بن �أبي طالب /Lمجمع الزوائد  141 : 9باب مناقب علي بن �أبي طالب Lكتاب المناقب:
في باب بعد باب وفاته /Lالمعجم الكبير  99 : 1ن�س ��بة علي بن �أبي طالب� :Lس ��ن علي بن �أبي طالب ووفاته /Lنظم درر
ال�س ��مطين  /141 :المناقب للخوارزمي  /383 :المنتظم � 173 : 5أحداث �س ��نة ت�س ��ع وثالثين :عند الحديث عن مقتل علي بن �أبي طالب
 /Lالكامل في التاريخ � 256 : 3أحداث �سنة �أربعين :ذكر مقتل �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب /Qذخائر العقبى في مناقب
ذوي القربى  114 : 1باب في ذكر �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب :Qذكر قاتله وما حمله على القتل وكيفية قتله و�أين دفن.
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�أمين هذه الأمة �أبو عبيدة بن الجراح»(((.
وقول��ه« :ولو كان �س��الم مولى �أبي حذيفة حياً ا�س��تخلفته ،ف�إن �س���ألني ربي .قلت:
�سمعت نبيك يقول� :إن �سالماً �شديد الحب هلل»(((.
وقوله« :لو �أدركت معاذ بن جبل فا�ستخلفته ،فلقيت ربي ،ف�س�ألني عن ذلك ،لقلت:
�س��معت نبيك يقول� :إذا ح�ض��رت العلم��اء ربهم يوم القيام��ة ،كان معاذ بن جبل بين
�أيديهم بقذفة حجر»(((.
وثاني��اً :قد يبتني على ا�س��تغالل عم��ر للحادثة المذكورة ،وتف�س��يرها بالوجه الذي
يخ��دم هدفه ،في الوق��ت الحرج واللحظات الحا�س��مة ،من �أجل �إنجاز م�ش��روعه ،في
عملية ارتجالية مفاجئة .ولم يدع مجا ًال للأخذ والرد ،ليت�ضح نظر غيره في هذه الحادثة،
وتحديد مدلولها الحقيقي.
وما �أكثر ما يت�ش��بث ذوو الأهداف في �س��بيل الو�صول لأهدافهم وتنفيذ مخططاتهم
بالحج��ج الواهية والخطابيات التي هي } َك�س��� َر ٍاب بِقِ ي َعةٍ يَ ْح َ�سبُ ُه َّ
الظ ْم�آ ُن َما ًء َحتَّى �إِ َذا َجاء ُه لَ ْم
يَ ِجدْ ُه � َش ْيئًا َو َو َج َد اهللَ عِ ن َد ُه َف َو َّفا ُه حِ َ�سابَ ُه َواهللُ َ�س ِري ُع ا ْل ِح َ�س ِاب{(((.
وال �س��يما و�أن عم��ر ومن اتجه وجهته ل��م يحترموا �أوامر النب��ي Pوتوجيهاته في
مر�ض��ه ،ففي يوم الخمي�س حينما �أمر النبي�Pأن ي�ؤت��ى له بدواة وكتف ،ليكتب لهم
كتاباً لن ي�ضلوا بعده �أبداً ،ردوا عليه ،وقالوا�:إنه يهجر� ،أو :قد غلبه الوجع ،ح�سبنا كتاب
اهلل .كما تقدم التعر�ض لذلك في جواب ال�س�ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�سابقة.
مع �أن حادثة ال�ص�لاة قد ح�صلت بعد ذلك .بل في بع�ض الن�صو�ص �أنها كانت يوم
الأثنين يوم وفاة النبيPنف�سه.
((( م�س ��ند ال�شا�ش ��ي  93 : 2من مناقب �أبي عبيدة بن الجراح وغيره ،واللفظ له /م�س ��ند �أحمد  18 : 1في م�س ��ند عمر بن الخطاب/L
فتح الباري  /119 : 13تحفة الأحوذي  /399 : 6في�ض القدير � /190 : 3س ��ير �أعالم النبالء  372 : 1في ترجمة خالد بن الوليد� /ص ��فوة
ال�ص���فوة  /367 : 1تاريخ الطبري  580 :2ق�ص ��ة ال�ش ��ورى /تاريخ دم�ش ��ق � 58ص 405في ترجمة معاذ بن جبل /وغيرها من الم�ص ��ادر/
وقريب منه في الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  300 :3كتاب معرفة ال�ص ��حابة :ذكر مناقب �أبي عبيدة بن الجراح ،والطبقات الكبرى : 3
 413في ترجمة �أبي عبيدة بن الجراح ،وف�ض ��ائل ال�ص ��حابة البن حنبل  ،742 : 2وتاريخ دم�ش ��ق  461 :25في ترجمة عامر بن عبداهلل بن
الجراح ،وغيرها من الم�صادر.
((( تقدمت م�صادره في جواب ال�س�ؤال الرابع في .154 :
((( تقدمت م�صادره في جواب ال�س�ؤال الرابع في .154
((( �سورة النور الآية.39 :
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عدم تركيز عمر على حادثة ال�صالة في �أحاديثه عن الخالفة

وي�ؤي��د ما ذكرنا �أن عمر قد تعر�ض بعد حادثة ال�س��قيفة لبيع��ة �أبي بكر ،وحاول بيان
مبرراتها في �أحاديث له متعددة له مع ابن عبا�س وغيره ،ولم ي�ش��ر فيها لحادثة ال�ص�لاة
كحج��ة �أو مبرر ،في الوقت الذي تعر�ض فيه لمبررات ه��ي �أوهى من بيت العنكبوت،
ك�ص��غر �س��ن �أمير الم�ؤمنين ،Qوحبه لبني عبد المطلب ،وكراهة قري�ش �أن تجتمع
النبوة والخالفة في بني ها�شم.
بل �ص��رح هو وغيره ب�أن البيعة كانت فلتة ،وقد �س��بق �أن �أهون ما قيل في معنى فلتة
�أنها كانت مباغتة من دون م�ش��ورة .وربما ذكروا �أنهم �أ�س��رعوا به��ا خوف الفتنة((( .ولو
كانت حادثة ال�ص�لاة بالنحو الذي يحاول بع�ضهم االحتجاج به لكانت �أولى ب�أن تذكر
من جميع ما �سبق.
ف�إن��ه يظهر من ذلك كله �أن الت�ش��بث بها يوم ال�س��قيفة لو كان ف�إنما هو �أمر اقت�ض��ته
طبيع��ة االرتجال في تحقيق الهدف وتمريره على الخ�ص��وم ،بغ�ض النظر عن المدلول
الحقيقي للحادثة ،كما ذكرنا.
الأمر الثالث :لي�س من المنطقي �أن يت�ش��بث المدعي لدعواه بمثل هذه الإ�ش��ارة
المدعاة �إال بعد مقارنتها بما يت�شبث به الخ�صم ،وا�ستي�ضاح �أنها �أقوى داللة مما يملكه
الخ�ص��م من الإ�ش��ارات والدالالت ،ف�ض� ً
لا عن الحجج والبينات .وال ي�سعنا في هذه
العجالة ا�ستيعاب ما تملكه ال�شيعة من ذلك ،غير �أنا ن�ستطرد بذكر جملة منها من �أجل
مقارنتها بحادثة ال�صالة.
المقارنة بين حادثة ال�صالة وما ورد في حق �أمير الم�ؤمنينQ

فها نحن ن�س���أل المن�صف هل ير�ضى لنف�سه �أن يدعي �أن حادثة ال�صالة �أقوى داللة
على تهيئة �أبي بكر للخالفة من اخت�ص��ا�ص النب��ي Pب�أمير الم�ؤمنين ،Qو�إيكال
�أموره�Pإليه Qفي حياته وبعد وفاته ،حتى جهزه وو�ض��عه في حفرته ،وتمييزه عن

((( الريا�ض الن�ض ��رة  206 : 2الق�س ��م الثاني في مناقب الأفراد :الباب الأول في مناقب خليفة ر�س ��ول اهلل �أبي بكر ال�ص ��ديق  :Lالف�صل
الثالث ع�شر في ذكر خالفته وما يتعلق بها من ال�صحابة :ذكر بيعة ال�سقيفة وماجرى فيها.
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بقية ال�صحابة بم�ؤاخاته له((( ،وتزويجه ابنته �سيدة الن�ساء Oب�أمر اهلل تعالى((( ،حتى
�صار �أبا ذريته(((.
وب�سد �أبوابهم ال�شارعة �إلى الم�سجد �إال بابه((( ،فكان يحل له فيه ما يحل للنبي(((.
ثم ن�صهPعلى �أن المراد ب�أهل بيته ـ الذين �أذهب اهلل تعالى عنهم الرج�س وطهرهم
تطهيراً ـ هم �أمير الم�ؤمنين ،وزوجته ال�ص��ديقة فاطمة الزهراء �س��يدة الن�س��اء ،وولداهما
((( الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  15،16 : 3كتاب الهجرة� /س ��نن الترمذي  636 : 5كتاب كتاب المناقب :في باب لم يعنونه ،بعد باب مناقب
علي بن �أبي طالب /Lعلل الدارقطني  /205 : 9الطبقات الكبرى  22 : 3في ترجمة علي بن �أبي طالب :ذكر �إ�س�ل�ام علي و�ص�ل�اته/
من حديث خيثمة /199 :ف�ضائل ال�صحابة البن حنبل  597 : 2ف�ضائل عليAـ 617 : ،ومن ف�ضائل علي Lمن حديث �أبي بكر بن
مالك عن �شيوخه غير عبداهلل /البداية والنهاية  224 : 7في �أحداث �سنة خم�س وثالثين ففيها مقتل عثمان :خالفة �أمير الم�ؤمنين علي بن
�أبي طالب /Lتاريخ الخلفاء 170 :في ترجمة علي بن �أبي طالب :Lف�ص ��ل في الأحاديث الواردة في ف�ض ��له /ال�سيرة النبوية : 3
 36الم�ؤاخاة بين المهاجرين والأن�صار /تاريخ دم�شق  ،18،51،52،53،61،96 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب /تهذيب الأ�سماء /318 :
في�ض القدير  /355 : 4الريا�ض الن�ض ��رة  205 : 1الق�س ��م الأول في مناقب الأعداد :الباب الأول فيما جاء مت�ض ��منا ذكر الع�شرة وغيرهم:
ذكر �أحاديث تت�ض ��من جملتها �إخاءه 0بين الع�ش ��رة وغيرهم من المهاجرين والأن�ص ��ار وذكر ا�سمه على بع�ض ��هم /التدوين في �أخبار
قزوين  /126 : 2تحفة الأحوذي  /152 : 10تهذيب الكمال  484 : 20في ترجمة علي بن �أبي طالب /وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( مجم ��ع الزوائ ��د  204 : 9كت ��اب المناقب :ب ��اب مناقب فاطمة بنت ر�س ��ول اهلل :O 0باب منه في ف�ض ��لها وتزويجها بعلي/N
المعج ��م الكبي ��ر  156 : 10في م�س ��ند عبد اهلل بن م�س ��عودLـ 407 : 22 ،ذكر �س ��ن فاطم ��ة Oووفاتها وم ��ن �أخبارها ومناقبها
وكنيتها /ومن مناقب فاطمة :ذكر تزويج فاطمة /Oتاريخ دم�شق  13 : 37في ترجمة عبد الملك بن حبار 129 ،126 : 42 ،في ترجمة
عل ��ي ب ��ن �أبي طال ��ب 445 ،444 : 52 ،في ترجمة محمد بن دين ��ار العرقي /كنز العمال  600 : 11حدي ��ث 606: ،32891:حديث،32929 :
وغيرها /البيان والتعريف  /301 : 2 ،174 : 1ميزان االعتدال  422 : 4في ترجمة عبد النور بن عبد اهلل الم�سمعي /ل�سان الميزان 77 : 4
في ترجمة عبد النور بن عبد اهلل الم�سمعي /الك�شف الحثيث  174 :في ترجمة عبد النور بن عبد اهلل الم�سمعي.
((( مجمع الزوائد  172 : 9كتاب المناقب :باب في ف�ضل �أهل البيت /Mالمعجم الكبير  43 : 3بقية �أخبار الح�سن بن علي /Nالجامع
ال�ص ��غير  /262 : 1الفردو�س بم�أثور الخطاب  /172 :1في�ض القدير  /233 : 2كنز العمال  600 : 11حديث /32892 :تاريخ دم�ش ��ق : 42
 259في ترجمة علي بن �أبي طالب /تاريخ بغداد  317 : 1في ترجمة محمد بن �أحمد بن عبد الرحيم /ينابيع المودة 292 ،237 ، 90 : 2
 / 447 ، 399 ، 345 ،ميزان االعتدال  313 :4في ترجمة عبد الرحمن بن محمد الحا�س ��ب 207 : 7 ،في ترجمة يحيى بن العالء /ل�س ��ان
الميزان 429 :3في ترجمة عبد الرحمن بن محمد الحا�سب /العلل المتناهية  /214 : 1ك�شف الخفاء  /157 : 2نيل الأوطار .139 : 6
((( ال�س ��نن الكبرى للن�س ��ائي  5كتاب الخ�صائ�ص 113:ذكر خ�صائ�ص �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب :Lذكر خبر عمران بن ح�صين
في ذلك 119، 118 : ،ذكر قول النبي� 0أمرت ب�سد هذه الأبواب غير باب علي� /سنن الترمذي  641 : 5كتاب كتاب المناقب عن ر�سول
اهلل :0في باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي بن �أبي طالب /Lالم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  135 :3كتاب معرفة ال�ص ��حابة:
وم ��ن مناق ��ب �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب Lمما لم يخرجاه  :ذكر �إ�س�ل�ام �أمير الم�ؤمنين علي ،Lوقال بعد ذكر الحديث:
«هذا حديث �صحيح الإ�سناد ولم يخرجاه» 143 : ،قال بعد ذكر الحديث« :هذا حديث �صحيح الإ�سناد ولم يخرجاه بهذه ال�سياقة» /م�سند
�أحمد بن حنبل  175 : 1م�سند �أبي �إ�سحاق �سعد بن �أبى وقا�ص 330 : ،Lم�سند عبداهلل بن العبا�س بن عبد المطلب عن النبي /0
معت�ص ��ر المخت�ص ��ر  332 : 2كتاب جامع مما يتعلق بالموط�أ :فيما اخت�ص به �أبو بكر وعلي /مجمع الزوائد  9كتاب المناقب :باب مناقب
عل ��ي ب ��ن �أب ��ي طالب 114،115 : ،Lباب فتح بابه الذي في الم�س ��جد 120 : ،باب جامع في مناقبه /Lم�س���ند الروياني 277 : 1
فيما رواه ميمون عن البراء /م�سند �أبي يعلى  61 : 2في م�سند �سعد بن �أبي وقا�ص /ال�سنة البن �أبي عا�صم  599،603 : 2باب ما ذكر في
ف�ض ��ل عليLـ 609 : ،باب من كنت مواله فعلي مواله /الإ�ص ��ابة  568 : 4في ترجمة علي بن �أبي طالب /فتح الباري  14 : 7وقال بعد
�أن ذكر الحديث�« :أخرجه احمد والن�س ��ائي و�إ�س ��ناده قوي وفي رواية للطبراني في الأو�سط رجالها ثقات من الزيادة» /تف�سير القرطبي 5
 /208 :وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( تاريخ دم�ش ��ق  139،140 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب /م�س ��ند ال�شا�شي  /146 : 1ميزان االعتدال  210 :2في ترجمةحرام بن عثمان
الأن�صاري.ل�س ��ان المي ��زان  182 :2ف ��ي ترجمة حرام بن عثمان الأن�ص ��اري /مناق ��ب الخوارزمي  /109 :ينابيع الم���ودة  /160 : 1تاريخ
المدينة .38 : 1
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الح�سن والح�سين (�صلوات اهلل و�سالمه عليهم)(((.
و�أن مثلهم كمثل �س��فينة نوح من ركبها نجا ،ومن تخلف عنها غرق وهوى((( ،و�أنهم
�أحد الثقلين الذين خلفهما في �أمته ليع�ص��ماها من ال�ض�لالة .وقد تقدم الحديث عن
ذلك في جواب ال�س�ؤال ال�ساد�س من الأ�سئلة ال�سابقة.
ومعهم باهل ن�صارى نجران دون غيرهم((( ،م�شيراً �إلى تميزهم بالقرب من اهلل تعالى
بنحو ينا�س��ب نفوذ مباهلتهم وا�ستجابته عز وجل لدعوتهم ،وب�أنهم حملة دعوة الإ�سالم
المخا�ص��مون عنه��ا والمتعهدون بها .ولهم قال�« :أنا �س��لم لمن �س��المتم وحرب لمن
حاربتم»(((� ...إلى غير ذلك مما ورد في حقهم (�صلوات اهلل عليهم).

((( �ص ��حيح ابن حبان  432 : 15كتاب �إخباره 0عن مناقب ال�ص ��حابة رجالهم ون�س ��ائهم بذكر �أ�سمائهم (ر�ضي اهلل عنهم �أجمعين) :ذكر
الخبر الم�ص ��رح ب�أن ه�ؤالء الأربع الذي تقدم ذكرنا لهم �أهل بيت الم�ص ��طفى /0ال�س ��نن الكبرى للن�سائي  107 : 5كتاب الخ�صائ�ص:
ذكر خ�ص ��ائ�ص �أمير الم�ؤمنين علي ابن �أبي طالب Lوذكر �ص�ل�اته قبل النا�س و�أنه �أول من �ص ��لى من هذه الأمة� /س ��نن الترمذي 5
 351 :كتاب ف�ض ��ائل القر�آن عن ر�س ��ول اهلل :0باب ومن �س ��ورة الأحزاب 663 : ،كتاب كتاب المناقب عن ر�س ��ول اهلل :0باب مناقب
�أهل بيت النبي / 0الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  451 : 2كتاب التف�سير :تف�س ��ير �سورة الأحزاب وقال بعد ذكر الحديث« :هذا حديث
�صحيح على �شرط البخاري ولم يخرجاه» 3 ،كتاب معرفة ال�صحابة :ومن مناقب �أهل ر�سول اهلل 158،159 : ،0وقال بعد ذكر الحديث:
«هذا حديث �ص ��حيح الإ�س ��ناد ولم يخرجاه» /م�س ��ند �أحمد  107 : 4في حديث واثلة بن الأ�س ��قعLـ 292 : 6 ،في حديث �أم �سلمة زوج
النبي /0معت�ص ��ر المخت�ص ��ر  266 : 2كتاب جامع مما يتعلق بالموط�أ :في �أهل البيت /مجمع الزوائد  167 : 9كتاب المناقب :باب في
ف�ض ��ل �أهل البيت /Mم�س���ند البزار  210 : 6فيما رواه �إ�س ��ماعيل بن عبداهلل بن جعفر عن �أبيه /المعجم الكبير  53 : 3بقية �أخبار
الح�س ��ن بن علي 25 : 9 ،Lفيما �أ�س ��ند عمر بن �أبي �س ��لمة 66 : 22 ،فيما �أ�سند واثلة :مكحول ال�شامي عن واثلة /تف�سير الطبري : 22
 /8 ،7، 6تف�سير ابن كثير  /485،486 : 3وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( تقدمت م�صادره في جواب ال�س�ؤال الرابع في �ص .148 :
((( �صحيح م�سلم  1871 : 4كتاب ف�ضائل ال�صحابة :Mباب من ف�ضائل علي بن �أبي طالب� /Lسنن الترمذي  225 : 5كتاب القراءات
عن ر�سول اهلل :0باب ومن �سورة �آل عمران 638 : ،كتاب كتاب المناقب عن ر�سول اهلل :0في باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي بن
�أبي طالب /Lالم�ستدرك على ال�صحيحين  163 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ومن مناقب �أهل ر�سول اهلل ،0قال بعد ذكر الحديث:
«هذا حديث �صحيح على �شرط ال�شيخين ولم يخرجاه» /ال�سنن الكبرى للبيهقي  63 : 7كتاب ق�سم ال�صدقات :باب �إليه ين�سب �أوالد بناته/
م�س ��ند �أحمد  185 : 1في م�س ��ند �أبي �إ�س ��حاق �سعد بن �أبي وقا�ص /Lم�سند �سعد  51 :فيما رواه عامر بن �سعد عن �أبيه /فتح الباري
� /74 : 7أ�سد الغابة  26 : 4في ترجمة علي بن �أبي طالب :ف�ضائله /Lرجال م�سلم  51 : 2في ترجمة علي بن �أبي طالب /الإ�صابة 4
 569 :في ترجمة علي بن �أبي طالب /معرفة علوم الحديث  /50 :تف�س ��ير الطبري  /301 : 3تف�س ��ير القرطبي  /104 : 4تف�س ��ير ابن كثير
 /372 : 1فتح القدير  /347،348 : 1زاد الم�س ��ير  /398 : 1روح المعاني � /188 : 4أ�س ��باب نزول الآيات للواحدي � /68 :ش ��واهد التنزيل
للح�سكاني  /164 ، 163 ، 159 ، 156 : 1وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( تقدمت م�صادره في جواب ال�س�ؤال الرابع في .149 :
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ثم و�صيته لأمير الم�ؤمنين ،حتى عرف (�صلوات اهلل عليه) بالو�صي(((.
وقال« :Pو�أن و�ص��يي لخير الو�ص��يين»((( ،وقد �سبق في جواب ال�س�ؤال الرابع �أن
المراد بالو�صية هنا و�صاية النبوة.
كما كان (�ص��لوات اهلل عليه) قا�ض��ي دين النبي ،Pومنجز عداته((( ،والذي يبين
لهم ما يختلفون فيه من بعده(((.

((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  188 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ومن ف�ضائل الح�سن بن علي بن �أبي طالب Lوذكر مولده ومقتله /م�سند
�أبي يعلى � 344 : 4أول م�سند ابن عبا�س /مجمع الزوائد  113،114 : 9كتاب المناقب :باب مناقب علي بن �أبي طالب :Lباب فيما �أو�صى
به /Lحلية الأولياء  74 : 2في ترجمة �أ�سماء بنت عمي�س /المعجم الكبير  221 : 6فيما رواه �أبو �سعيد عن �سلمان /Lالإ�صابة  576 :5في
ترجمة كدير /ف�ضائل ال�صحابة  615 : 2ومن ف�ضائل علي Lمن حديث �أبي بكر بن مالك عن �شيوخه غير عبد اهلل� /سير �أعالم النبالء
 113 :4بقي ��ة الطبق ��ة الأول ��ى من كبراء التابعين :في ترجمة اب ��ن الحنفية 44،46 : 8 ،في ترجمة ال�س ��يد الحميري 338 : 23 ،في ترجمة
ابن الآبار /تهذيب الكمال  151 : 26في ترجمة محمد بن علي بن �أبي طالب القر�ش ��ي /تهذيب التهذيب  91 : 3في ترجمة خالد بن عبيد
العتكي /تاريخ دم�شق  532 ،392 :42في ترجمة علي بن �أبي طالب /تاريخ وا�سط  154 :في ترجمة معلى بن عبد الرحمن بن حكيم /تاريخ
بغداد  112 : 11في ترجمة عبدالجبار بن �أحمد بن عبيداهلل ال�سم�سار 298 : 13 ،في ترجمة ن�صر بن �أحمد �أبي الق�سم الب�صري /الذرية
الطاهرة  /74 :الفردو�س بم�أثور الخطاب  /336 :3فتح الباري  /150 : 8ميزان االعتدال  418 : 2في ترجمة خالد بن عبيد 375 : 3 ،في
ترجمة �ش ��ريك بن عبداهلل 481 : 5 ،في ترجمة قي�س بن ميناء 5 : 7 ،في ترجمة نا�ص ��ح بن عبداهلل الكوفي /ل�س ��ان الميزان  102 : 2في
ترجمة جرير بن عبدالحميد الكندي 387 : 3 ،في ترجمة عبدالجبار بن �أحمد ال�سم�سار 139 : 5 ،في ترجمة محمد بن الح�سين الأزدي/
الكامل في �ض ��عفاء الرجال  14 : 4في ترجمة �ش ��ريك بن عبداهلل بن الحارث بن �ش ��ريك /المجروحين  279 : 1في ترجمة خالد بن عبيد
العتكي /البداية والنهاية  258 : 13في �أحداث �سنة ثمان و�ستين و�ستمائة :في ترجمة القا�ضي محيي الدين بن الزكي /تاريخ الطبري : 2
 696في �أحداث �سنة خم�س وثالثين :ذكر ما رثي به (�أي عثمان) من الأ�شعار 319 : 3 ،في �أحداث �سنة �إحدى و�ستين /الكامل في التاريخ
 419 : 3في �أحداث �سنة �إحدى و�ستين :ذكر مقتل الح�سين :Lالمعركة� 152 : 5 ،أحداث �سنة خم�س و�أربعين ومائة :ذكر ظهور محمد بن
عبداهلل بن الح�س ��ن /المنتظم  128 : 10في �أحداث �س ��نة �أربع ومائتين /البدء والتاريخ  225 : 5ذكر �صفين /وفيات الأعيان  379 : 5في
ترجم ��ة ن�ص ��ر الخبز�أرزي /تاريخ اليعقوبي  171 : 2في �أيام عثمان بن عف ��ان 179 : ،في خالفة �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب228 : ،
في وفاة الح�سن بن علي /وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( �س���يرة ابن �إ�س���حاق  ،105 : 2واللفظ له /مجمع الزوائد  165 : 9كتاب المناقب :باب في ف�ض ��ل �أهل البيت /Mالمعجم الأو�س ��ط : 6
 /327المعجم الكبير  57 : 3بقية �أخبار الح�سن بن علي.N
((( مجم ��ع الزوائ ��د  9كت ��اب المناقب :باب مناقب علي بن �أبي طالبLـ 113 : ،باب فيما �أو�ص ��ى به ،Lـ 121 :باب جامع في مناقبه
 /Lالأحاديث المختارة  131 : 2فيما رواه عباد بن عبداهلل عن علي /Qف�ضائل ال�صحابة البن حنبل  615 : 2ومن ف�ضائل علي
 Lمن حديث �أبي بكر بن مالك عن �ش ��يوخه غير عبداهلل /تف�س ��ير ابن كثير  /351 : 3م�س ��ند �أحمد  111 : 1في م�س ��ند علي بن �أبي
طالب /Lتاريخ دم�شق  471 ، 57 ، 56 ، 50 ، 49 ، 47 :42في ترجمة علي بن �أبي طالب /الفردو�س بم�أثور الخطاب  /61 :3المعجم
الكبير  420 : 12فيما رواه مجاهد عن ابن عمر /ميزان االعتدال  446 : 6في ترجمة مطر بن ميمون المحاربي 5 : 7 ،في ترجمة نا�ص ��ح
اب ��ن عبد اهلل الكوفي /الكامل في �ض ��عفاء الرجال  397 : 6في ترجمة مطر ب ��ن ميمون المحاربي /المجروحين  5 : 3في ترجمة مطر بن
ميمون /وغيرها من الم�صادر.
((( تقدمت م�صادره في جواب ال�س�ؤال الرابع في .151 :
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وكان وارث علم��ه(((  ،وب��اب مدينة علمه((( ،الذي منه ت�ؤتى ،كما قال عز من قائل:

���ن اتَّ َقى َو ْ�أتُو ْا ا ْلبُيُوتَ مِ ْن �أَ ْب َوا ِب َها َواتَّ ُقو ْا
����س ا ْل ِب ُّر ِب�أَ ْن تَ ْ�أت ُْو ْا ا ْلبُيُوتَ مِ ن ُظ ُهورِ َها َولَـكِ َّن ا ْل ِب َّر َم ِ
} َولَ ْي َ
اهللَ لَ َع َّل ُك ْم تُ ْفل ُِحو َن{(((.

ثم هو (�صلوات اهلل عليه) �أق�ضى �أمته((( ،وحامل رايته في الدنيا والآخرة(((.
كما �أنه Pقد �أر�سل �أبا بكر ب�أوائل �سورة براءة ،لي�ؤذن بها الم�شركين ،ثم �أر�سل �أمير
الم�ؤمنين ،لي�أخذها منه ،وي�ؤديها عن ر�س��ول اهلل .Pولما رجع �أبو بكر قال :يا ر�س��ول
اهلل نزل في �شيء؟ قال« :ال ،ولكن جبرئيل جاءني ،فقال :لن ي�ؤدي عنك �إال �أنت� ،أو
رجل منك»(((.
((( الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  136 : 3كتاب معرفة ال�ص ��حابة :ومن مناق ��ب �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طال ��ب Lمما لم يخرجاه:
ذكر �إ�سالم �أمير الم�ؤمنين علي /Lالآحاد والمثاني  172 : 5في ترجمة زيد بن �أبي �أوفى /المعجم الكبير  221 : 5فيما رواه زيد بن
�أبي �أوفى /الريا�ض الن�ض ��رة  198 : 1الباب الأول فيما جاء مت�ض ��منا ذكر الع�ش ��رة وغيرهم :ذكر �أحاديث تت�ضمن جملتها �إخاءه 0بين
الع�ش ��رة وغيرهم من المهاجرين والأن�ص ��ار وذكر ا�س ��مه على بع�ضهم /ف�ضائل ال�ص ��حابة البن حنبل  638،666 : 2ف�ضائل علي/Q
تاريخ دم�شق  415 : 21في ترجمة �سلمان ابن الإ�سالم 53 : 42 ،في ترجمة علي بن �أبي طالب /وغيرها من الم�صادر.
((( الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  137،138 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ومن مناقب �أميرالم�ؤمنين علي بن �أبي طالب Lمما لم يخرجاه:
ذك ��ر �إ�س�ل�ام �أمير الم�ؤمنين عل ��ي /Lمجمع الزوائد  114 : 9كت ��اب المناقب :باب مناقب علي بن �أب ��ي طالب :Lباب في علمه
 /Lالمعج ��م الكبي ��ر  65 : 11فيم ��ا رواه مجاهد عن ابن عبا� ��س /تذكرة الحفاظ  1231 : 4في ترجمة ال�س ��مرقندي الحافظ الإمام
الرحال �أي محمد الح�س ��ن بن �أحمد بن محمد بن قا�س ��م بن جعفر الكوخميثني� /س ��ير �أعالم النبالء  447 : 11في ترجمة �أبي ال�ص ��لت/
تاري ��خ دم�ش ��ق  383 ،382 ،380 ،379 ،378 :42ف ��ي ترجمة علي بن �أبي طالب /تهذي ��ب التهذيب  296 : 7في ترجمة علي بن �أبي طالب: ،
 374في ترجمة عمر بن �إ�س ��ماعيل بن مجالد /تهذيب الكمال  79 ،78 ،77 :18في ترجمة عبدال�س�ل�ام بن �ص ��الـح 485 : 20 ،في ترجمة
علي بن �أبي طالب /تاريخ جرجان  65 :في ترجمة �أحمد بن �سلمة بن عمرو الكوفي /تاريخ بغداد  172 : 7في ترجمة جعفر بن محمد �أبي
جعفر 50 ،49 ،48 :11 ،في ترجمة عبدال�سالم بن �صالـح بن �سليمان /ك�شف الخفاء  /235 :الفردو�س بم�أثور الخطاب /44 :في�ض القدير
 /46 : 3الجرح والتعديل  99 : 6في ترجمة عمر بن �إ�سماعيل بن مجالد /وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( �سورة البقرة الآية.189 :
((( اال�ستيعاب  17 : 1في المقدمة /فتح الباري  /167 : 8المعجم ال�صغير  /335 : 1ك�شف الخفاء  /184 : 1الريا�ض الن�ضرة  228 : 1الباب
الثالث في ذكر ما دون الع�ش ��رة من الع�ش ��رة �إن ان�ضم �إليهم غيرهم غير مخت�ص بالأربعة الخلفاء �أو بع�ضهم :ذكر ما جاء في و�صف جمع
كال ب�صفة حميدة /تاريخ دم�شق  112 : 47في ترجمة عويمر بن زيد بن قي�س �أبي الدرداء /كنز العمال  642 : 11حديث /33121:ينابيع
المودة  /173 : 2وغيرها من الم�صادر.
((( المعجم الكبير  247 : 2فيما رواه �س ��ماك بن حرب عن جابر بن �س ��مرة :فيما رواه �أبو عبداهلل عن �س ��ماك /تاريخ دم�شق  75،331 : 42في
ترجم ��ة عل ��ي ب ��ن �أبي طالب 102 : 39 ،في ترجمة عثمان بن عفان /الفردو�س بم�أثور الخطاب  /367 : 5 ،437 : 1حلية الأولياء  66 : 1في
ترجم ��ة عل ��ي بن �أبي طالب /العلل المتناهي ��ة  /246 : 1كنز العمال  612 : 11حديث 136 : 13 ،32965:حديث /36427:ينابيع المودة :2
 /167المناق ��ب للخوارزم ��ي  /358 :مي ��زان االعتدال  5 : 7في ترجمة نا�ص ��ح بن عبداهلل الكوفي /الكامل في �ض ��عفاء الرجال  47 : 7في
ترجمة نا�صح بن عبداهلل /وغيرها من الم�صادر.
((( مجمع الزوائد  29 : 7كتاب التف�س ��ير� :س ��ورة براءة ،واللفظ له /الم�ستدرك على ال�ص ��حيحين  53 :3كتاب المغازي وال�سرايا /تف�سير ابن
كثي ��ر  /334 : 2م�س ��ند �أحم ��د  151 :1م�س ��ند علي بن �أبي طال ��ب /Lفتح الب ��اري  /318،320 : 8تحفة الأحوذي  /386 : 8ف�ض ��ائل
ال�ص ��حابة البن حنبل  /703 :2تاريخ دم�ش ��ق  348 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب� /ش ��واهد التنزيل للح�سكاني  /311 : 1كنز العمال 2
 422 :حديث /4400:وغيرها من الم�صادر.
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وقال« :Pعلي مني و�أنا من علي ،ال ي�ؤدي عني �إال �أنا �أو علي»(((.
وقال« :Pيا علي من فارقني فقد فارق اهلل ،ومن فارقك يا علي فقد فارقني»(((.
وقال« :Pمن �أطاعني فقد �أطاع اهلل ،ومن ع�ص��اني فقد ع�صى اهلل .ومن �أطاع علياً
فقد �أطاعني ،ومن ع�صى علياً فقد ع�صاني»(((.
وقال�« :Pأوحي �إلي في علي ثالثة �أ�شياء ليلة �أ�سري بي� :أنه �سيد الم�ؤمنين ،و�إمام
المتقين ،وقائد الغر المحجلين»(((.
وقد و�صفه �Pأكثر من مرة ب�أنه �أمير الم�ؤمنين((( .بل �أمر Pجماعة من الم�سلمين
بالت�سليم عليه بذلك(((.
وحينم��ا ذهب �Pإلى غزوة تبوك ا�س��تخلف �أمير الم�ؤمني��ن Qعلى المدينة،
وقال�« :إنه الينبغي �أن �أذهب �إال و�أنت خليفتي»((( ،وفي رواية « ف�إن المدينة ال ت�صلـح �إال
((( �سنن الترمذي  636 : 5كتاب كتاب المناقب :في باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي بن �أبي طالب ،Lواللفظ له� /سنن ابن ماجة 44 : 1
فيف�ضلعليبن�أبيطالب/Lال�سننالكبرىللن�سائي45:5ف�ضائل�أبيبكروعمروعثمان/Mم�سند�أحمد165:4فيحديثحب�شيبن
جنادة /Lالآحاد والمثاني  ،183 : 3في حديث حب�شي بن جنادة ال�سلولي /Lالمعجم الكبير  16 : 4فيما رواه حب�شي بن جنادة ال�سلولي/
ال�س ��نة البن �أبي عا�ص ��م  /598 ،566 : 2تذكرة الحفاظ  455 : 2في ترجمة �س ��ويد بن �س ��عيد الحافظ /ك�ش ��ف الخفاء  /236 : 1تهذيب
الأ�س���ماء  /318 : 1ف�ض ��ائل ال�ص ��حابة البن حنبل � /599 : 2سير �أعالم النبالء  212 : 8في ترجمة �شريك بن عبداهلل /تاريخ دم�شق : 42
 345في ترجمة علي بن �أبي طالب /وغيرها من الم�صادر.
((( الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  133 : 3كتاب معرفة ال�ص ��حابة :ذكر �إ�س�ل�ام �أمير الم�ؤمنين علي ،Lوقال بعد ذكر الحديث�« :صحيح
الإ�س ��ناد ولم يخرجاه» ،واللفظ له 158 : ،ذكر البيان الوا�ض ��ح �أن �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب Lبقي من خوا�ص �أوليائه جماعة
وهجرهم /...مجمع الزوائد  135 : 9كتاب المناقب :باب الحق مع علي /Lم�سند البزار  455 : 9فيما رواه معاوية بن ثعلبة عن �أبي
ذر /معجم �ش ��يوخ �أبي بكر الإ�س ��ماعيلي  /800 : 3المعجم الكبير  423 : 12فيما رواه مجاهد عن ابن عمر /ف�ض ��ائل ال�صحابة /570 : 2
في�ض القدير  /357 : 4ميزان االعتدال  30 : 3في ترجمة داود بن �أبي عوف 75 : ،في ترجمة رزين بن عقبة /تاريخ دم�ش ��ق  307 :42في
ترجمة علي بن �أبي طالب /وغيرها من الم�صادر.
((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  131 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ذكر �إ�سالم �أمير الم�ؤمنين علي ،Lوقال بعد ذكر الحديث« :هذا حديث �صحيح
الإ�سناد ولم يخرجاه» 139 : ،كتاب معرفة ال�صحابة :ذكر �إ�سالم �أمير الم�ؤمنين علي /Lمعجم �شيوخ �أبي بكر الإ�سماعيلي  /485 : 1الكامل
في �ضعفاء الرجال  349 : 4في ترجمة عبادة بن زياد /تاريخ دم�شق  307 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب /وغيرها من الم�صادر.
((( تقدمت م�صادره في جواب ال�س�ؤال الرابع في .150 :
((( تقدمت م�صادره في جواب ال�س�ؤال الرابع في .150 :
((( تاريخ دم�شق  303 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب.
((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  143 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ذكر �إ�سالم �أمير الم�ؤمنين علي ،Lواللفظ له ،وقال بعد ذكر الحديث:
«هذا حديث �ص ��حيح الإ�س ��ناد ولم يخرجاه» /مجمع الزوائد  120 :9كتاب المناقب :باب مناقب علي بن �أبي طالب :Lباب جامع في
مناقبه /Lم�سند �أحمد  330 : 1م�سند عبد اهلل بن العبا�س بن عبد المطلب عن النبي /0المعجم الكبير  98 : 12فيما رواه ميمون
عن ابن عبا�س /ال�سنة البن �أبي عا�صم  /565،566 : 2الإ�صابة  568 : 4في ترجمة علي بن �أبي طالب /الريا�ض الن�ضرة  190 : 2الف�صل
الثالث ع�ش ��ر :ذكر ما�أخبره به الن�ص ��ارى مما يت�ض ��من خالفة �أبي بكر /ف�ضائل ال�صحابة البن حنبل  684 : 2ومن ف�ضائل عليLمن
حديث �أبي بكر عن �شيوخه غير عبد اهلل /وغيرها من الم�صادر.
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بي �أو بك»((( ،وقال له�« :أنت مني بمنزلة هارون من مو�سى� ،إال �أنه ال نبي بعدي»(((.
وفي حديث ابن عبا�س عن �أمير الم�ؤمنين Qفي حديث النبي Pمع بني عبد
المطلب حين نزل قوله تعالىَ } :و�أَنذِ ْر عَ�شِ ي َرتَ َك الأَ ْق َرب َِين{ قال« :Qثم تكلم ر�س��ول
اهلل 0فقال :يا بن��ي عبدالمطلب� ...إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ،وقد �أمرني
اهلل تعالى �أن �أدعوكم �إليه ،ف�أيكم يوازرني على هذا الأمر ،على �أن يكون �أخي ،وو�صيي،
وخليفتي فيكم؟ قال :ف�أحجم القوم عنها جميعاً.
وقلت ـ و�إني لأحدثهم �سناً و�أرم�صهم عيناً ،و�أعظمهم بطناً ،و�أحم�شهم �ساقاً ـ � :أنا يا
نبي اهلل �أكون وزيرك عليه .ف�أخذ برقبتي ،ثم قال� :إن هذا �أخي وو�صيي ،وخليفتي فيكم،
فا�سمعوا له و�أطيعوا.
ق��ال :فق��ام الق��وم ي�ض��حكون ويقولون لأب��ي طالب :ق��د �أمرك �أن ت�س��مع البنك
وتطيع»(((.
���م اهللُ َو َر ُ�سولُ ُه َوالَّذِ َين �آ َمنُو ْا
وق��د �أثبت اهلل تعال��ى واليته في قوله عزوجل�} :إِنَّ َما َو ِل ُّي ُك ُ
ال�ص َال َة َويُ�ؤْتُو َن ال َّز َكا َة َو ُه ْم َراكِ ُعو َن{((( ،حيث ا�ستفا�ضت الأحاديث بنزولها
الَّذِ َين يُقِ ي ُمو َن َّ
في �أمير الم�ؤمنين (�صلوات اهلل عليه)(((.

((( الم�س ��تدرك على ال�ص ��حيحين  367 : 2كتاب التف�س ��ير :تف�س ��ير �س ��ورة التوبة ،وقال بعد ذكر الحديث« :هذا حديث �ص ��حيح الإ�س ��ناد ولم
يخرج ��اه» ،واللف ��ظ له /كنز العمال  607 : 11حديث 172 :13 ، 32933:حديث /36517:ينابيع المودة  /344 : 1ميزان االعتدال 324 : 2
في ترجمة حف�ص بن عمر الأبلي /ل�سان الميزان  324 : 2في ترجمة حف�ص بن عمر الأبلي /وغيرها من الم�صادر.
((( تقدمت م�صادره في جواب ال�س�ؤال الرابع في �ص .150 :
((( تاري ��خ الطب ��ري  542 : 1ـ  543ذك ��ر الخبر عما كان من �أم ��ر النبي 0عند ابتداء اهلل تعالى ذكره �إياه ب�إكرامه ب�إر�س ��ال جبرئيلQ
�إليه بوحيه ،واللفظ له� /ش ��رح نهج البالغة  /210 : 13تف�س ��ير ابن كثير  /352 : 3وقد �أبدل و�صيي وخليفتي بكذا وكذا /وكذلك في كتابه
البداية والنهاية  40 : 3باب الأمر ب�إبالغ الر�سالة /وكذلك فعل الطبري في تف�سيره .122 : 19
((( �سورة المائدة الآية.55 :
((( تف�سير القرطبي  /221 : 6تف�سير الطبري  /288 : 6تف�سير ابن كثير  /72 : 2مجمع الزوائد  17 :7كتاب التف�سير� :سورة المائدة /المعجم
الأو�س ��ط  /218 : 6فتح القدير  /53 : 2زاد الم�س ��ير � /382 : 2أحكام القر�آن للج�ص ��ا�ص  102 : 4باب العمل الي�س ��ير في ال�ص�ل�اة /روح
المعان ��ي � /167 :6ش ��واهد التنزيل للح�س ��كاني  /209،210،211 : 1تاريخ دم�ش ��ق  357 : 42في ترجمة علي ب ��ن �أبي طالب 303 : 45 ،في
ترجمة عمر بن علي بن �أبي طالب /كنز العمال  108 : 13حديث /36354:وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
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كما �أثبت ر�سول اهللPله الوالية في قوله« :علي وليكم بعدي»(((.
بل جعله �أولى بالم�ؤمنين من �أنف�سهم في واقعة الغدير التي تقدم الحديث عنها في
جواب ال�س�ؤال ال�سابع من الأ�سئلة ال�سابقة.
وذلك م�س��اوق لإمامته على الم�ؤمنين ،لعدم �ص��لوح الأولوية المذكورة �إال للإمام،
وع��دم تمامية الإمامة �إال بها ،كما ذكرنا ذلك ف��ي التعقيب على مقدمة كتابك هذا...
�إلى غير ذلك مما ورد في حقه (�ص��لوات اهلل عليه) وحق �أهل البيت (عليهم ال�ص�لاة
وال�سالم) عموماً.
ول�س��نا الآن ب�ص��دد تحقيق �س��ند كل واحد من هذه الم�ض��امين وداللته ،وما قيل
في��ه م��ن الأخذ والرد والنق�ض والإب��رام ،ف�إن ذلك يحتاج �إل��ى كالم طويل قد يتجاوز
المجل��دات .وقد كفانا م�ؤنته علما�ؤنا الأبرار (ر�ض��وان اهلل تعال��ى عليهم) في م�ؤلفاتهم
المذهبية .و�إنما �أ�شرنا �إلى هذا العدد الكثير للعلم �إجما ًال ب�صدور كثير منه ومن �أمثاله،
بنحو يغني عن الكالم في ال�سند.
كما ال يهمنا فع ًال تحديد مدلوله تف�ص��ي ًال ،ب��ل يكفينا المتيقن من ذلك ،من �أجل
المقارنة بينه وبين حادثة �صالة �أبي بكر ،ليرى المن�صف �أيهما �أظهر داللة على الخالفة
والإمامة ،و�أ�شد منا�سبة لها و�أولى ب�أن ي�ساق حجة عليها.
وبع��د ذلك كله فلكل ام��رئ �أن يختار ما يعجبه ،ويراه الأل�ص��ق بالواقع وبالأمارات
المحيطة بالحدث ،وما هو الأر�ضى هلل تعالى ،والأعذر عنده ،حينما يعر�ض عليه ويقف
بي��ن يدي��ه }يَ ْو َم تَ ِج ُد ُك ُّل نَ ْف ٍ�س َّما َعمِ َل ْت مِ ْن خَ ْي ٍر ُّم ْح َ�ض ًرا َو َما َعمِ َل ْت مِ ن ُ�س َوءٍ تَ َو ُّد لَ ْو �أَ َّن بَ ْينَ َها
َوبَ ْينَ ُه �أَ َمدًا بَعِ يدًا َويُ َح ِّذ ُر ُك ُم اهللُ نَ ْف َ�س ُه َواللهّ ُ َر�ؤ ُ
ُوف بِا ْلعِ بَادِ {(((.
ولعله لما �س��بق وغيره تق��دم في الوجه الرابع من جواب ال�س���ؤال الرابع عن بع�ض
((( مجمع الزوائد  128 : 9كتاب المناقب :باب منه جامع فيمن يحبه ويبغ�ض ��ه /ال�س ��نن الكبرى للن�س ��ائي  133 : 5كتاب الخ�ص ��ائ�ص :ذكر
خ�صائ�ص �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب :Lذكر قوله :0علي وليكم بعدي /المعجم الأو�سط  /163 : 6م�سند �أحمد  356 : 5في حديث
بريدة الأ�سلمي /Lالفردو�س بم�أثور الخطاب  / 392 : 5فتح الباري  /67 : 8تحفة الأحوذي  /146،147 : 10في�ض القدير /357 : 4
الإ�ص ��ابة  623 : 6في ترجمة وهب بن حمزة /الريا�ض الن�ض ��رة  /187 : 2تاريخ دم�ش ��ق  189 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب /ف�ض ��ائل
ال�صحابة البن حنبل  /688 : 2البداية والنهاية � 344،346 : 7أحداث �سنة �أربعين من الهجرة :تزويجه فاطمة الزهراء /Oوغيرها
من الم�صادر.
((( �سورة �آل عمران الآية.30 :
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الم�ؤرخين �أن عامة المهاجرين والأن�ص��ار كانوا ال ي�شكون في �أن علياً هو �صاحب الأمر
بع��د ر�س��ول اهلل .Pكما تقدم �أن �أهل البيت Rوجماع��ة كثيرة كانوا يرون الحق
فيهم ،وفي �أمير الم�ؤمنين Qخا�صة.
�أهمية �أمر الخالفة تق�ضي بعدم االكتفاء فيها بالإ�شارة

الأم��ر الراب��ع� :أن �أهمية الخالفة في الدين تق�ض��ي بع��دم االكتفاء فيها بالإ�ش��ارة
والتلميح ،وال�سيما مع كونها معترك الم�صالـح والمطامع.
ف�إن الن�ص��و�ص ال�صريحة في مثل ذلك قد يحاول المعار�ضون والطامعون ت�أويلها بما
ينا�س��ب �أهواءهم ،و�صرفها عما يراد بها من �أجل تنفيذ مخططاتهم والو�صول لأهدافهم،
والدفاع عنها ،فكيف بالإ�شارات والتلميحات التي قد يغفل عنها ،كما ي�سهل التالعب
بها ،والتحوير فيها ،والخروج عنها؟!.
ب��ل يكون االكتفاء بالإ�ش��ارة في مثل ذل��ك مثاراً لالختالف والفتنة ،و�ش��ق كلمة
الأمة ،وتركها في التيه وحيرة ال�ضالل .وهو مما ينزه عنه ت�شريع الإ�سالم القويم ،ويجل
عنه نبيه العظيم.P
البد من كون الحقيقة وا�ضحة ال لب�س فيها

وقد كثر منا في جواب الأ�س��ئلة ال�س��ابقة الت�أكيد على �أن الحقيقة وا�ض��حة ال لب�س
فيها ،و�أن اهلل تعالى قد �أقام عليها الحجة الكافية ،التي ال يخرج عنها �إال م�ش��اق معاند،
�أو مق�صر متهاون ،ال عذر لهما عند اهلل تعالى .ويح�سن بنا �أن ن�شير �إلى وجه ذلك بغ�ض
النظر عن تعيين تلك الحقيقة وتحديدها .وقد �سبق لنا حديث في بع�ض ما كتبناه ينفع
في ذلك ،يح�سن �أن نذكره بم�ضامينه ،بل ب�أكثر �ألفاظه.
تعر�ض الدعوات الإ�صالحية لمعوقات تحول دون تنفيذها

وه��و �أنه كثيراً ما تتعر�ض الدعوات الإ�ص�لاحية لتناق�ض��ات وم�ش��اكل ،تحول دون
تقدمها وانت�ش��ارها و�س��يطرتها على المجتمع��ات التي يفتر�ض تكيفه��ا معها ،وتطبيقها
فيها وتنفيذها لتعاليمها� .إما لق�ص��ور في الدعوة نف�س��ها� ،أو لمعوقات خارجية تقف في
وجهها.
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من المعوقات الخالفات واالن�شقاقات الداخلية

و�إن م��ن �أهم تلك التناق�ض��ات والم�ش��اكل م��ا يعر�ض على الدع��وة من خالفات
وان�ش��قاقات ،نتيجة االجتهادات الخاطئة في تف�سيرها� ،أو تعمد التحريف لها ،والخروج
المتعمد عنها ،من �أجل الأهداف والم�ص��الـح المناق�ض��ة ل�صميم الدعوة و�أهدافها� ،أو
ال�ض��ارة بها .وكم ع�صفت الخالفات واالن�ش��قاقات بالدعوات ،حتى م�سختها ،وق�ضت
عليها �أخيراً.
محنة الأديان ال�سماوية في الخالفات واالن�شقاقات

بل تنح�صر محنة الأديان ال�سماوية بذلك ،لأنها في م�أمن الق�صور والتناق�ضات ،بعد
�أن كانت �ص��ادرة عن اهلل عزوجل ،وهو الخال��ق المدبر اللطيف الخبير العليم الحكيم،
ال�س َما َو ِات
���ن َو َما ت ُْخفِ ي ُّ
الذي }يَ ْع َل ُم خَ ا ِئنَ َة الأَ ْعيُ ِ
ال�صدُو ُر{((( ،و}ال يَ ْع ُز ُب َع ْن ُه مِ ْث َق ُال َذ َّر ٍة فِي َّ
َوال فِي الأَ ْر ِ�ض{((( ،وهو بكل �ش��يء محيط .حيث البد مع ذلك من كون النظام الذي
ي�شرعه جل �ش�أنه هو النظام الأكمل ال�صالـح للتطبيق في الظرف الذي ي�شرع فيه.
�شدة تحذير القر�آن الكريم من الخالفات

ولعله لذا حذر القر�آن الكريم من التفرق واالختالف ،وحث على الوحدة والوفاق،
و�أكد على ذلك و�شدد فيه.
قال �سبحانه وتعالىَ } :و ْاعت َِ�ص ُمو ْا ب َِح ْب ِل ا ِهلل َجمِ ي ًعا َو َال تَ َف َّر ُقو ْا{(((.
وق��ال عزوجلَ } :و َال تَ ُكونُو ْا َكالَّذِ َين تَ َف َّر ُقو ْا َواخْ تَ َل ُف���و ْا مِ ن بَ ْعدِ َما َجاء ُه ُم ا ْلبَيِّنَاتُ َو ُ�أ ْولَـئ َِك
لَ ُه ْم َع َذ ٌاب عَظِ ٌيم{(((.
وقال عز من قائل�} :إِ َّن الَّذِ َين َف َّر ُقو ْا دِ ينَ ُه ْم َو َكانُو ْا �شِ يَ ًعا لَّ ْ�ستَ مِ ْن ُه ْم فِي � َش ْيءٍ �إِنَّ َما �أَ ْم ُر ُه ْم �إِلَى
ا ِهلل ثُ َّم يُنَبِّئُ ُهم ِب َما َكانُو ْا يَ ْف َع ُلو َن{(((�...إلى غير ذلك.

((( �سورة غافر الآية.19 :
((( �سورة �سب�أ الآية.3 :
((( �سورة �آل عمران الآية.103 :
((( �سورة �آل عمران الآية.105 :
((( �سورة الأنعام الآية.159 :
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�إعالن النبيPافتراق الأمة

ومع ذلك فقد �أعلن النبيPم�س��بقاً عن اختالف الأمة وتفرقها ،كما تفرقت الأمم
ال�س��ابقة ،واختلفت بع��د �أنبيائها .فقال« :اختل��ف اليهود على �إحدى و�س��بعين فرقة،
�سبعون فرقة في النار ،وواحدة في الجنة .واختلف الن�صارى على اثنتين و�سبعين فرقة،
�إحدى و�س��بعون فرقة في النار ،وواحدة في الجنة .وتختلف هذه الأمة على ثالثة (كذا
في الم�صدر) و�سبعين فرقة ،اثنتان و�سبعون فرقة في النار ،وواحدة في الجنة.(((»...
وهو المنا�س��ب لما ورد م�ستفي�ضاً �أو متواتراً عنهPمن �أن هذه الأمة �ستجري على
�سنن الأمم ال�سابقة.
ففي الحديث« :لتتبعن �س��نن من كان من قبلكم �شبر ب�شبر ،وذراع بذراع ،حتى لو
دخلوا جحر �ضب تبعتموهم .قلنا :يا ر�سول اهلل اليهود والن�صارى؟ قال :فمن؟!»(((.
حيث ال �إ�شكال في افتراق الأمم ال�سابقة ،كما تكرر ذكر ذلك في الكتاب المجيد.
تحذير الم�سلمين من الفتن ووعدهم بها

وهو المنا�سب �أي�ضاً لما تكرر في الكتاب العزيز وال�سنة ال�شريفة من تحذير الم�سلمين
م��ن الفتن ،ووعدهم بها ،و�أنهم البد �أن يمتحنوا ويغربلوا ،ويخرج بع�ض��هم عن الطريق،
ويرجعوا القهقرى.
���م ِف ْتنَ��� ٌة �أَ ْو يُ ِ�صيبَ ُه ْم َع َذ ٌاب
ق��ال تعال��ىَ } :ف ْليَ ْح��� َذرِ الَّذِ َين يُ َخا ِل ُف���و َن َع ْن �أَ ْم ِ���ر ِه �أَن ت ُِ�صيبَ ُه ْ
�أَل ٌِيم{(((.
((( مجمع الزوائد  233 : 6كتاب قتال �أهل البغي :باب منه في الخوارج ،واللفظ له 258 : 7 ،كتاب الفتن :باب افتراق الأمم واتباع �س ��نن من
م�ض ��ى /تف�س ��ير القرطبي  /160 : 4تف�س ��ير ابن كثير � /78 : 2س���نن الدارمي  314 : 2كتاب ال�س ��ير :باب في افتراق هذه الأمة /م�صباح
الزجاجة  179 : 4كتاب الفتن :باب افتراق الأمم /م�سند �أبي يعلى  341 : 6فيما رواه �أبو ن�ضرة عن �أن�س /المعجم الكبير  273 : 8فيما رواه
�أبو غالب �صاحب المحجن وا�سمه حزور /اعتقاد �أهل ال�سنة  /103 : 1ال�سنة البن �أبي عا�صم  32 : 1باب فيما �أخبر به النبي� :0أن �أمته
�ستفترق على اثنتين و�سبعين فرقة وذمه الفرق كلها �إال واحدة ،وذكر قوله� :0إن قوما �سيركبون �سنن من كان قبلهم /الترغيب والترهيب
 /44 : 1حلية الأولياء  /227 :3وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( �صحيح البخاري  2669 : 6كتاب االعت�صام بالكتاب وال�سنة :باب قول النبي :0لتتبعن �سنن من كان قبلكم ،واللفظ له 1274 : 3 ،كتاب
الأنبياء :باب ما ذكر عن بني �إ�س ��رائيل� /س ��نن ابن ماجة  1322 : 2كتاب الفتن :باب افتراق الأمم /مجمع الزوائد  261 : 7كتاب الفتن:
باب منه في اتباع �سنن من م�ضى /الم�ستدرك على ال�صحيحين  93 : 1كتاب الإيمان� /صحيح ابن حبان  95 : 15باب �إخباره عن ما يكون
في �أمته من الفتن والحوادث :ذكر البيان ب�أن قوله� :س ��نن من قبلكم� ،أراد به �أهل الكتابين /م�س ��ند �أحمد  327،511 : 2م�سند �أبي هريرة
 89 : 3 ،Lم�سند �أبي �سعيد الخدري /Lم�سند الطيال�سي  289 : 2ما روى �أبو �سعيد الخدري عن النبي :0عطاء بن ي�سار عن
�أبي �سعيد /Lوغيرها من الم�صادر الكثيرة.
((( �سورة النور الآية.63 :
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ي���ن َظ َل ُمو ْا مِ ن ُك ْم خَ � َّآ�ص ًة َو ْاع َل ُم���و ْا َ�أ َّن اهللَ � َشدِ ي ُد
وق��ال �س��بحانهَ } :واتَّ ُقو ْا ِف ْتنَ ًة َّال ت ُِ�صيبَ َّن الَّذِ َ
ا ْلعِ َق ِاب{(((.
وقال جل �ش���أنهَ } :و َما ُم َح َّمدٌ �إِ َّال َر ُ�س ٌ
ول َقدْ خَ َل ْت مِ ن َق ْبلِهِ ال ُّر ُ�س ُل �أَ َف�إِن َّماتَ �أَ ْو ُقت َِل ان َق َل ْبتُ ْم
َع َلى �أَ ْع َقا ِب ُك ْم َو َمن يَن َقل ِْب َع َل َى عَقِ بَ ْيهِ َف َلن يَ ُ�ض َّر اهللَ � َش ْيئًا َو َ�سيَ ْج ِزي اهللُ َّال�شاكِ ِر َين{(((.
َّا�س �أَن يُ ْت َر ُكوا �أَن يَ ُقولُوا �آ َمنَّا َو ُه ْم ال يُ ْفتَنُو َن * َولَ َقدْ َفتَنَّا الَّذِ َين
وق��ال عزوجل�} :أَ َح�سِ َب الن ُ
مِ ن َق ْبلِهِ ْم َف َليَ ْع َل َم َّن اهللُ الَّذِ َين َ�ص َد ُقوا َولَيَ ْع َل َم َّن ا ْل َكاذِ ب َِين{(((.
ِين َع َلى َم�آ َ�أنتُ ْم َع َل ْي���هِ َحت ََّى يَمِ ي َز ا ْل َخب َ
ِيث مِ َن
وق��ال عز من قائلَّ } :م���ا َكا َن اهللُ ِليَ َذ َر ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
َّالطيِّ ِب َو َما َكا َن اهللُ ِليُ ْط ِل َع ُك ْم َع َلى ا ْل َغ ْي ِب{(((.

وقال النبي« :Pال ترجعوا بعدي كفاراً ي�ض��رب بع�ض��كم رقاب بع�ض» ،وقال في
�أحادي��ث الحو�ض« :ولكنكم �أحدثتم بع��دي وارتددتم القهقرى»� ...إلى غير ذلك مما
تقدم كثير منه في جواب ال�س�ؤال الثاني من الأ�سئلة ال�سابقة.
ق�سوة التهديد في االختالف وبيان خطورة �أثره

والملفت للنظر الحقيق باالنتباه �أن ما م�ض��ى وغيره مما ت�ض��من التحذير من الفتنة
واالختالف قد ا�شتمل على م�ضامين قا�سية ،كالتعبير باالنقالب ،واالرتداد ،والخبث،
والكف��ر ،والحكم على الفرق المخالفة للحق ب�أنها من �أهل النار ،حيث ينا�س��ب ذلك
�أن يكون الخروج عما عليه الفرقة المحقة ـ بغ�ض النظر عن تعيينها ـ بحد من الخطورة
والجريمة ،بحيث يلحق في الآخرة بالكفر ،ويكون �س��بباً للهالك والخ�س��ران ،وال ينفع
الإن�سان معه الحفاظ على �صورة الإ�سالم و�إعالن دعوته.
وهو المنا�س��ب لما ورد في الأمم ال�سابقة .قال اهلل تعالىَ } :و َال تَ ُكونُو ْا َكالَّذِ َين تَ َف َّر ُقو ْا
���و َم تَ ْبيَ ُّ�ض ُو ُجو ٌه َوتَ ْ�س َو ُّد
َواخْ تَ َل ُف���و ْا مِ ن بَ ْعدِ َما َجاء ُه ُم ا ْلبَيِّنَ���اتُ َو�أُ ْولَـئ َِك لَ ُه ْم َع َذ ٌاب عَظِ ٌيم * يَ ْ
َ
َ
ُو ُج���و ٌه َف�أ َّما الَّذِ َين ْا�س َو َّد ْت ُو ُجو ُه ُه ْم �أ ْك َف ْرتُم بَ ْع��� َد �إِي َما ِن ُك ْم َف ُذو ُقو ْا ا ْل َع َذ َاب ِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْك ُف ُرو َن *

((( �سورة الأنفال الآية.25 :
((( �سورة �آل عمران الآية.144 :
((( �سورة العنكبوت الآية 2 :ـ .3
((( �سورة �آل عمران الآية.179 :
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َو�أَ َّما الَّذِ َين ا ْبيَ َّ�ض ْت ُو ُجو ُه ُه ْم َففِ ي َر ْح َمةِ ا ِهلل ُه ْم فِي َها خَ ا ِلدُو َن{(((.
وقال �س��بحانهَ } :ولَ ْو � َشاء اهللُ َما ا ْقتَت ََل الَّذِ َين مِ ن بَ ْعدِ هِ م ِّمن بَ ْعدِ َما َجاء ْت ُه ُم ا ْلبَيِّنَاتُ َولَـكِ ِن
اخْ تَ َل ُفو ْا َفمِ ْن ُهم َّم ْن �آ َم َن َومِ ْن ُهم َّمن َك َف َر{(((.
وقال عز وجلَ } :و َما اخْ تَ َل َف فِيهِ ِ�إ َّال الَّذِ َين �أُوتُو ُه مِ ن بَ ْعدِ َما َجاء ْت ُه ُم ا ْلبَيِّنَاتُ بَ ْغيًا بَ ْينَ ُه ْم َف َهدَى
اهللُ الَّذِ َين �آ َمنُو ْا ِل َما اخْ تَ َل ُفو ْا فِيهِ مِ َن ا ْل َح ِّق ِب�إِ ْذنِهِ َواهللُ يَ ْهدِ ي َمن يَ َ�شاء �إِلَى ِ�ص َر ٍاط ُّم ْ�ستَقِ ٍيم{(((.
�أهمية مواقع االختالف في الدين تلزم بو�ضوح الحجة عليها

و�إذا كانت مواقع الخالف بهذه الأهمية في الدين فالبد من و�ض��وح الحجة عليها
وجالئه��ا ،بحيث ال تقبل العذر واالجتهاد ،بل ال يكون الخروج عنها �إال عن م�ش��اقة
وعن��اد متعمد� ،أو عن �ض�لال يعمي الب�ص��ائر ،مع التق�ص��ير في الفح���ص عن الحق
والتع��رف علي��ه ،لتقليد� ،أو تع�ص��ب� ،أو نحوهما مم��ا ال يعذر فيه الإن�س��ان ،كما قال
���وب َّال يَ ْف َق ُهو َن ِب َها َولَ ُه ْم
ع��ز من قائلَ } :ولَ َق���دْ َذ َر�أْنَا ل َِج َه َّن َم َكثِي ًرا ِّم َن ا ْل ِج ِّن َوا ِلإ ِن�س لَ ُه ْم ُق ُل ٌ
���م �أَ َ�ض ُّل �أُ ْولَـئ َِك ُه ُم
�أَ ْعيُ ٌ
���ن َّال يُ ْب ِ�ص ُرو َن ِب َه���ا َولَ ُه ْم �آ َذ ٌان َّال يَ ْ�س َم ُعو َن ِب َه���ا �أُ ْولَـئ َِك َكالأَ ْن َع ِام بَ ْل ُه ْ
ا ْل َغا ِف ُل���و َن{(((.

ف�إن من المعلوم �أن من �أهم مقا�ص��د البعثة والنب��وة �إقامة الحجة الكافية على معالم
اله��دى والإيمان ،التي يتوقف عل��ى معرفتها النجاة من النار ،والف��وز بالجنة} :لِّيَ ْهل َِك
���ن َه َل َ
���ك َعن بَيِّنَ���ةٍ َويَ ْحيَى َم ْن َح َّي َع���ن بَيِّنَةٍ {((( .و} ِلئَ َّال يَ ُك���و َن لِلن َِّا�س َع َل���ى ا ِهلل ُح َّج ٌة بَ ْع َد
َم ْ
ال ُّر ُ�س ِل{(((.
وكما قال عز من قائلَ } :و َما َكا َن اهللُ ِليُ ِ�ض َّل َق ْو ًما بَ ْع َد �إِ ْذ َهدَا ُه ْم َحتَّى يُبَيِّ َن لَ ُهم َّما يَ َّت ُقو َن �إِ َّن
اهللَ ِب ُك ِّل � َش ْيءٍ َعل ٌِيم{((( .وقد ا�ستفا�ضت بذلك الآيات الكريمة والأحاديث ال�شريفة.
((( �سورة �آل عمران الآية 105 :ـ .107
((( �سورة البقرة الآية.253 :
((( �سورة البقرة الآية.213 :
((( �سورة الأعراف الآية.179 :
((( �سورة الأنفال الآية.42 :
((( �سورة الن�ساء الآية.165 :
((( �سورة التوبة الآية.115 :
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و�إذا كان اهلل عزوجل قد قالَ } :و ْاعت َِ�ص ُمو ْا ب َِح ْب ِل ا ِهلل َجمِ ي ًعا َو َال تَ َف َّر ُقو ْا{(((.
ال�سبُ َ
���ل َفتَ َف َّر َق ِب ُك ْم َعن َ�سبِيلِهِ َذ ِل ُك ْم
وق��الَ } :و�أَ َّن َهـ َذا ِ�ص َراطِ ي ُم ْ�ستَقِ ي ًما َفاتَّ ِب ُعو ُه َو َال تَ َّت ِب ُعو ْا ُّ
َو َّ�صا ُكم بِهِ لَ َع َّل ُك ْم تَ َّت ُقو َن{(((.
فهل يكفي ذلك في رفع االختالف ،وعدم التفرق ولزوم �صراطه تعالى� ،إذا لم يو�ضح
جل �ش���أنه ـ بوجه قاطع ـ حبله تعالى المتين وكيفية االعت�ص��ام به ،و�صراطه الم�ستقيم،
وما يتحقق به اتباعه ،بل يبقى الأمر فيها عر�ض��ة للتف�س��يرات المختلفة ،واالجتهادات
المتباينة ،لتدعي كل فرقة �أنها هي المعت�صمة بحبل اهلل عزوجل ،دون غيرها؟!
بل الأمر �أظهر من ذلك ،ف�إن اهلل �س��بحانه وتعالى �أعدل و�أكرم من �أن يدخل عبيده
النار من دون حجة وا�ضحة ترفع الجهل وتقطع العذر ،وال تدع مجا ًال للريب ،وال للنظر
والتخر�ص واالجتهاد.
وذلك كله يق�ضي بما ذكرنا من �أن الحقيقة في مواقع الخالف الذي ينتهي بالآخرة
�إل��ى تفرق الأمة وانق�س��امها البد �أن تكون من البيان والجالء وو�ض��وح الحجة ،بحيث
ينح�صر الخروج عنها في الم�شاقة والعناد المتعمد� ،أو العمى وال�ضالل غير المعذر .وال
مجال لأن تكون مورداً لالجتهاد المعذر لو �أخط�أ.
وي�ؤك��د ذلك قوله تعال��ىَ } :و َال تَ ُكونُ���و ْا َكالَّذِ َين تَ َف َّر ُق���و ْا َواخْ تَ َل ُفو ْا مِ ن بَ ْع���دِ َما َجاء ُه ُم
ا ْلبَيِّنَ���اتُ {((( ،لظهوره في وج��ود البينات الكافية في المنع من اختالف الم�س��لمين لو
تابعوها ،ولم يتعمدوا الخروج عليها ،وال فرطوا في الو�صول �إليها.
ومثل��ه قوله« :Pقد تركتكم على البي�ض��اء ،ليلها كنهاره��ا ،ال يزيغ عنها بعدي �إال
هالك»(((.
((( �سورة �آل عمران الآية.103 :
((( �سورة الأنعام الآية.153 :
((( �سورة �آل عمران الآية.105 :
((( م�س ��ند �أحمد  126 : 4حديث العربا�ض بن �س ��ارية عن النبي ،0واللفظ له /تف�سير القرطبي � /138 : 7سنن ابن ماجة  15 : 1باب اتباع
�سنة الخلفاء الرا�شدين المهديين /الم�ستدرك على ال�صحيحين  175 : 1كتاب العلم /ال�سنة البن �أبي عا�صم  /19 : 1المعجم الكبير 18
 247 :م ��ا رواه عبدالرحمن بن عمرو ال�س ��لمي عن العربا�ض بن �س ��ارية 257 : ،ما رواه جبير بن نفير ع ��ن العربا�ض /الترغيب والترهيب
للمنذري  /47 : 1م�صباح الزجاجة  5 : 1كتاب اتباع ال�سنة /وغيرها من الم�صادر.
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ل�صراحته في و�ض��وح الحق وجالئه ،بحيث ال يلتب�س على الأمة لو طلبته ،و�أن ليل
الفتن ،وظلمات المحن ،ودياجي ال�ش��بهات وال�ض�لاالت ،ال تقوى على التلبي�س فيه،
وت�ضييع معالمه ،وطم�س �آثاره.
من �أهم �أ�سباب الخالف ال�سلطة

�إذا عرفت هذا فمن الظاهر �أن الإمرة على النا�س واال�س��تيالء على ال�س��لطة من �أهم
�أ�سباب الخالف وال�شقاق بين الأمم و�أ�صحاب الدعوات الإ�صالحية العامة..
�أو ًال :لأن ح��ب ال�س��لطة والإم��رة من �أعم��ق الغرائز في نف�س الإن�س��ان ،و�أ�ش��دها
ا�ستحكاماً فيها ،وهو يقت�ضي الت�سابق على ال�سلطان والتغالب عليه.
وثانياً :لأن الحكم بالحق ـ الذي تقت�ض��يه مبدئية الدعوة الإ�ص�لاحية ـ م ّر ي�صعب
تحمله على عامة الب�ش��ر ،فهم يحاولون التمرد عليه والخروج عنه .ومن ثم يثقل عليهم
�أن يت�سنم ال�سلطة ذوو المبادئ الذين يحافظون على حرفية الت�شريع وحدوده ،فيحاولون
الخروج عليهم ،و�إبعادهم عن ال�سلطة.
و�إلى هذا ي�ش��ير عمر بن الخطاب في قوله الب��ن عبا�س« :واهلل يا ابن عبا�س �إن علياً
ابن عمك لأحق النا�س بها ،ولكن قري�شاً ال تحتمله .ولئن وليهم لي�أخذنهم بمر الحق،
ال يجدون عنده رخ�صة .ولئن فعل لينكثن بيعته ،ثم ليتحاربن»(((.
الخالف على ال�سلطة �أول خالف ظهر في الأمة و�أخطره

وم��ن هن��ا كان الخالف ف��ي الإمامة والخالفة ه��و الخالف الأول ال��ذي ظهر بين
الم�سلمين بعد الفراغ الذي ح�صل برحيل النبيPللرفيق الأعلى.
وقد ج ّر من الويالت على الأمة من �صدر الإ�سالم ما ال يحيط به البيان ،حتى انتهى
بها �إلى ما انتهت �إليه من و�ضع بائ�س �شنيع.
فالبد من �أن يكون البيان ال�شرعي في الإمامة من الو�ضوح والجالء والقوة والر�صانة،
بحيث يجعلها من الوا�ض��حات الجلية ،وتكون بي�ض��اء ليله��ا كنهارها ،ليكون اختالف
الم�س��لمين المذك��ور فيها اختالف��اً منهم بع��د �أن جاءتهم البين��ات ،وتظاهرت عليهم
((( تاريخ اليعقوبي  159 : 2في �أيام عمر بن الخطاب.
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الحجج ،التي يكون الخروج عنها �س��بباً لل�ضالل ،والهالك ،والخ�سران الدائم ،والخلود
في النار ،كما ت�ضمنته الأدلة المتقدمة.
الت�شديد في وجوب معرفة الإمام واالئتمام به

وهو المنا�سب للأحاديث الكثيرة المت�ضمنة� :أن من مات ولم يعرف �إمام زمانه مات
ميتة جاهلية� ،أو �أن من مات بغير �إمام مات ميتة جاهلية� ،أو نحو ذلك مما تقدم ذكره في
جواب ال�س�ؤال الرابع من الأ�سئلة ال�سابقة.
لظه��ور �أن �ش��دة العقوبة وترت��ب الهلكة على عدم معرفة الإم��ام ،وعدم االئتمام به
والإذعان له ،تنا�سب و�ضوح الحجة عليه ،بحيث ال يعذر الجاهل بها والخارج عنها.

مبدئية الحاكم نقطة �ضعف مادية فيه يعو�ضها �صرامة الت�شريع

وال �سيما و�أن مبدئية الحاكم ال�صالـح ـ التي تفتر�ض فيمن يعينه النظام الإلهي لهذا
المن�ص��ب الخطير ـ تمنعه من �أن ي�سلك الطرق الملتوية لفر�ض �سلطانه وا�ستيالئه على
الحكم .وهي نقطة �ضعف مادية فيه ال يعو�ضها �إال الت�شريع الإلهي في و�ضوحه وجالئه،
و�شدته و�صرامته ،وما يترتب على ذلك من وعد ووعيد منا�سبين له .ليمنع ـ على الأقل
ـ �أهل الدين والتقوى من �صالـح الم�ؤمنين وخا�صتهم من تجاوز حدود الت�شريع في هذا
الأمر الخطير ،ولو من �أجل �أن يتم�س��كوا بالحق ويعلنوا دعوته ـ لتقوم بهم حجته على
النا�س ،وال ت�ضيع معالمه عليهم ـ في جميع الع�صور.
يمتنع اكتفاء النبيPبالإ�شارة في �أمر الخالفة

وعلى ذلك يمتنع عادة وعق ًال �أن يكتفي النبيPبالإ�ش��ارات والتلميحات في �أمر
الإمامة والخالفة ،بل البد فيه من بيان وا�ض��ح �ص��ريح ،ال لب�س فيه وال غمو�ض ،كي ال
يخ��رج عنه �إال معاند مكابر� ،أو جاهل مفرط ال يع��ذر في جهله .وهو مما ال تدعيه �أنت
في حادثة ال�صالة ،وال يظن ب�أحد �أن يدعيه.

البد من فر�ض نظام متكامل للخالفة

بحد يمتنع معه �أن
الأمر الخام�س� :أن �أمر الخالفة في الإ�سالم من الأهمية والتعقد ّ
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يقت�صر النبيPفيه على تر�شيح �أبي بكر لها� ،أو �أي �شخ�ص �آخر .بل حتى بتعيينه لها،
مهما كان بيانه من الظهور والو�ضوح.
بل البد فيه من ت�شريع نظام �شامل متكامل �صالـح للتطبيق مادام في الأر�ض �إن�سان
يعمرها مكلف باعتناق الإ�س�لام ،الذي هو خاتم الأدي��ان ،الباقي في الأر�ض �إلى يوم
القيامة.
والبد فيه من الو�ضوح والجالء بنحو تقوم به الحجة الوا�ضحة ،ويمنع من االختالف
بوجه يعذر فيه ،في جميع ع�صور الإ�سالم الباقي ما بقيت الدنيا .لعين ما �سبق.
وقد تقدم منا في جواب ال�س���ؤال الرابع من الأ�س��ئلة ال�سابقة �إي�ضاح ذلك بما يغني
ع��ن �إعادته هنا .فليرج��ع له من يهمه معرفة الحقيقة والو�ص��ول �إليه��ا ،والعمل عليها،
والخروج عن عهدتها.
هذا ما تي�سر لنا في جواب �س�ؤالك .ومن اهلل �سبحانه وتعالى ن�ستمد العون والتوفيق،
والت�سديد والت�أييد .وهو ح�سبنا ونعم الوكيل.
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��� Kس :7ه��ل ي�ص��ح اخت�ص��ا�ص الأئم��ة بعل��م ق�ض��ايا حيوي��ة
و�ضرورية في الدين ،دون غيرهم؟مع �أن اهلل تعالى
يق��ول} :الي��وم �أكملت لك��م دينكم و�أتمم��ت عليكم
نعمتي ور�ضيت لكم الإ�سالم دين ًا{ المائدة.3/

ج :يح�سن التعر�ض في جواب ذلك لأمور..
اخت�صا�ص الأئمة Rبعلم الدين ال ينافي �إكماله

الأمر الأول� :أن اخت�ص��ا�ص الأئمة(�ص��لوات اهلل عليهم) ب�شيء من علوم الدين ال
يناف��ي �إكماله .ف���إن �إكمال الدين عبارة عن ت�ش��ريع جميع �أحكام��ه ،وتثبيتها في حق
الأمة� .أما �إي�ص��الها للنا�س وتبليغهم بها ،و�إقام��ة الحجة عليها ،فهو �أمر خارج عن جعلها
و�إكمالها ،و�إنما يكون بعد ذلك في مرحلة الحقة.
ونظير ذلك في ع�صورنا القوانين الو�ضعية ال�سائدة .ف�إنها تقنن �أو ًال من قبل المجل�س
الت�ش��ريعي كاملة ،ث��م تعلن للنا�س بعد ذلك م��ن طريق الجريدة الر�س��مية �أو الإذاعة
�أونحوهما.
نعم ال تترتب الفائدة من ت�شريع الأحكام �إال بتبليغها للنا�س ،ليعملوا عليها ،وينتفعوا
بها .فالبد من �صدوره من قبل اهلل تعالى ،بمقت�ضى حكمته ،ولطفه بعباده .وعلى ذلك
تبتني قاعدة اللطف ،التي ا�س��تدل بها الإمامية على وجوب �إر�س��ال الر�س��ل ون�ص��ب
الأئمة .وهو �أمر �آخر غير توقف �إكمال الدين على التبليغ.
يكفي تمكين الأمة من معرفة الأحكام بتعيين المرجع فيها

لكن ذلك ال يقت�ض��ي �إعالم جمي��ع �أفراد الأمة بها وتبليغهم بها مبا�ش��رة ،بحيث ال
يحتاج��ون في معرفتها �إلى غيره��م .بل يكفي فيه تمكينهم من معرفته��ا .وذلك ب�إيداع
الأحكام عند الأئمة� ،Rأو �إطالعهم على مفاتيح العلم بها ،ثم ن�صب الأئمة Rعلى
الأمة ،وجعلهم �أدالء لها على الحالل والحرام ،ومرجعاً لها في معرفة الت�شريع والأحكام،
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والتنويه بهم Rو�إقامة الحجة الكافية عليهم ،لترجع الأمة �إليهم وتتفقه عنهم.
نظي��ر الحال في ع�ص��ر النبي ،Pحيث ال ريب في عدم معرف��ة جميع �أفراد الأمة
المعا�ص��رين له بجميع �أحكام الدين وت�شريعاته ،و�إنما كان علمها عنده ،Pمع تمكين
�أفراد الأمة منها ،ب�أمرهم بالرجوع �إليهPوالأخذ منه ،والطاعة له.
بل ال ريب عند جمهور ال�س��نة بل جميع الم�س��لمين في �أن عامة النا�س في جميع
الع�ص��ور تجهل كثيراً من الأحكام ،التي يت�ض��منها الكتاب المجيد وال�س��نة ال�شريفة
و�س��ائر الأدلة ـ عل��ى الخالف في تعيينها ـ و�أنهم ال ي�س��تطيعون معرفته��ا �إال بالرجوع
للفقهاء الذين ي�س��تطيعون ا�س��تنباط الأحكام من تلك الأدلة ،من دون �أن ينافي ذلك
كمال الدين وتمام الت�شريع.
وم��ن الظاهر �أن الأئمة من �أهل البيت(�ص��لوات اهلل عليهم) عند ال�ش��يعة �أولى من
�أولئ��ك الفقهاء ،ب�أن يكونوا مرجعاً للأمة ،لأنهم Rمع�ص��ومون م��ن الخط�أ ،و�إيكال
الأمر �إليهم ال ي�ض��يع �شيئاً على الأمة ،بخالف الفقهاء ،حيث قد ي�ضيع بالرجوع �إليهم
كثير من الأحكام ،نظراً لنق�صهم وتعر�ضهم للخط�أ والخالف ،كما هو ظاهر.
نع��م لو �أن �أئمة �أهل البيت Rكتموا ما عندهم من علم الدين وبخلوا على الأمة
به لكان تخ�صي�صهم ب�شيء منه �سبباً في �ضياعه على الأمة وحرمانها منه.
لك��ن من المعلوم �أنه��م Rلم يكتموا عل��م الدين عمن طلبه منه��م ،و�أنهم قد
تهيئوا
لهداي��ة الأم��ة و�إر�ش��ادها وتثقيفها بالثقافة الدينية ال�ص��حيحة .بل ا�ش��تهر عن �أمير
الم�ؤمنين� Qأنه كان يقول�« :سلوني قبل �أن تفقدوني»((( ،و�سبق في جواب ال�س�ؤال
الثال��ث نحو ذلك عن ولديه الإمام �أبي محمد الح�س��ن ال�س��بط والإم��ام �أبي عبد اهلل
جعفر بن محمد ال�صادق.O
�إال �أن الأمة ـ ب�سالطينها ووالتها ،ومن �سار في فلكهم ،وتوجه وجهتهم ـ قد اعر�ضت
عنهم ،بل �ض��يقت عليهم وحا�صرتهم ،وكان نتيجة ذلك حرمانها من خيرهم ومعارفهم.
((( تقدمت م�صادره في جواب ال�س�ؤال الثالث في .87 :
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ومع ذلك فقد ظهر منهم الكثير الطيب ،وفاز �ش��يعتهم ب�أف�ض��ل ن�ص��يب ،كما �سبق في
جواب ال�س�ؤال الثالث.
روى الجمهور من ال�سنة لكثير من ال�صحابة االمتياز بالعلم

الأمر الثاني� :أن جمهور ال�س��نة يدعون لكثير من ال�صحابة االمتياز ببع�ض المعارف
الدينية ،والتفرد بمعرفة بع�ض �أحكام ال�شريعة ،ويروون الحديث في ذلك.
فعن م�س��روق �أنه قال« :كنا ن�أتي عبد اهلل ب��ن عمرو ،فنتحدث �إليه ـ وقال ابن نمير:
عنده ـ فذكرنا يوماً عبد اهلل بن م�سعود ،فقال :لقد ذكرتم رج ًال ال �أزال �أحبه بعد �شيء
�سمعته من ر�سول اهلل� :0سمعت ر�سول اهلل 0يقول :خذوا القر�آن من �أربعة :من
ابن �أم عبد ـ فبد�أ به ـ ومعاذ بن جبل ،و�أبي بن كعب ،و�سالم مولى �أبي حذيفة»(((.
وع��ن ابن غنم�« :س��معت �أب��ا عبيدة وعبادة بن ال�ص��امت ـ ونحن عن��د �أبي عبيدة
ـ يق��والن :قال ر�س��ول اهلل :0معاذ ب��ن جبل �أعلم الأولي��ن والآخرين بعد النبيين
والمر�سلين .و�إن اهلل يباهي به المالئكة»(((.
وع��ن ابن عبا�س �أنه قال« :خط��ب عمر بن الخطاب النا�س بالجابي��ة ،وقال :يا �أيها
النا���س من �أراد �أن ي�س���أل عن الق��ر�آن فلي�أت �أبي ب��ن كعب ،ومن �أراد �أن ي�س���أل عن
الفرائ�ض فلي�أت زيد بن ثابت ،ومن �أراد �أن ي�س���أل عن الفقه فلي�أت معاذ بن جبل ،ومن
�أراد �أن ي�س�أل عن المال فلي�أتني ،ف�إن اهلل جعلني له والياً وقا�سماً»(((.
((( �ص ��حيح م�س ��لم  ،1913 : 4واللفظ له 1914 : ،كتاب ف�ض ��ائل ال�صحابة :Mباب من ف�ض ��ائل عبداهلل بن م�سعود و�أمه� /Nصحيح
البخاري  3كتاب ف�ض ��ائل ال�ص ��حابة  1372 :باب مناقب �سالم مولى �أبي حذيفة ،Lوباب مناقب عبد اهلل بن م�سعود1385 : ،L
باب مناقب �أبي بن كعب 1912 :4 ،Lكتاب ف�ضائل القر�آن :باب القراء من �أ�صحاب النبي /0الم�ستدرك على ال�صحيحين 250 :3
كتاب معرفة ال�صحابة  ،ذكر مناقب �سالم مولى �أبي حذيفة 605 :3 ،Lذكر عبداهلل بن عمرو بن العا�ص بن وائل ال�سهمي/L
�س ��نن الترمذي  674 : 5كتاب كتاب المناقب عن ر�س ��ول اهلل :0باب مناقب عبد اهلل بن م�س ��عود /Lال�سنن الكبرى للن�سائي 9 : 5
كتاب ف�ضائل القر�آن :ذكر الأربعة الذين جمعوا القر�آن على عهد ر�سول اهلل /0م�سند �أحمد  189 : 2م�سند عبداهلل بن عمرو بن العا�ص
 /Nوغيرها من الم�صادر الكثيرة جد ًا.
((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  304 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ذكر مناقب �أحد الفقهاء ال�ستة من ال�صحابة معاذ بن جبل ،Lواللفظ
له� /س ��ير �أعالم النبالء  460 : 1في ترجمة معاذ بن جبل /الك�ش ��ف الحثيث  178 : 1في ترجمة عبيد بن تميم /ل�س ��ان الميزان 118 : 4
في ترجمة عبيد بن تميم.
((( مجمع الزوائد  135 : 1كتاب العلم :باب �أخذ كل علم من �أهله ،واللفظ له /الم�ستدرك على ال�صحيحين  306 : 3كتاب معرفة ال�صحابة:
باب ذكر مناقب �أحد الفقهاء ال�ستة من ال�صحابة معاذ بن جبل /Lال�سنن الكبرى للبيهقي  210 : 6كتاب الفرائ�ض :باب ترجيح قول
زيد بن ثابت على قول غيره من ال�صحابة (ر�ضي اهلل عنهم �أجمعين) في علم الفرائ�ض /ال�سنن الكبرى للن�سائي  156 : 2كتاب الجهاد:
باب ما جاء في ف�ضل المجاهدين على القاعدين /وغيرها من الم�صادر.
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وقال ابن حجر الع�سقالني« :و�صح عن عمر �أنه قال :من �أراد الفقه فلي�أت معاذاً»(((.
وعن يزيد بن عمير قال« :لما ح�ضر معاذ بن جبل Lالموت قيل له� :أو�صنا يا �أبا
عبد الرحمن .قال �أجل�سوني ،ف�إن العلم والإيمان مكانهما ،من ابتغاهما وجدهما ،يقول:
ذلك ثالث مرات .فالتم�س��وا العلم عند �أربعة :عند عويمر �أبي الدرداء ،وعند �س��لمان
الفار�س��ي ،وعند عبد اهلل بن م�سعود ،وعند عبد اهلل بن �سالم ،الذي كان يهودياً ف�أ�سلم،
ف�إني �سمعت ر�سول اهلل 0يقول� :إنه عا�شر ع�شرة في الجنة»(((� ...إلى غير ذلك.
وما �أدري لماذا ال ي�س��تكثر ذلك على ه�ؤالء ،وي�س��تكثر مثله على �أئمة �أهل البيت
(�ص��لوات اهلل عليهم)؟! ،ولماذا ال يكون اخت�ص��ا�ص ه�ؤالء ببع�ض العلم منافياً لكمال
الدين ،ويكون اخت�ص��ا�ص �أئمة �أهل البيت Rببع���ض العلم منافياً لكماله؟! مع �أن
�أئم��ة �أهل البيت قد توارثوا ما عندهم من العل��م �أباً عن جد عن �أمير الم�ؤمنين،Q
الذي ال �أظنك ت�ستكثر عليه �أنه من علماء ال�صحابة و�ساداتهم� ،إذا لم تقبل من ال�شيعة
وجماعة من ال�سنة �أنه �أعلمهم و�سيدهم.
اعتراف ال�سنة بتميز �أهل البيت Rبالعلم

الأم��ر الثالث� :أن تميز �أئمة �أهل البيت (�ص��لوات اهلل عليهم) بالعلم �أمر ال يخت�ص
بالقول به وبروايته ال�شيعة ،بل ذكر الجمهور من ال�سنة الكثير من ذلك.
 1ـ فقد ا�ش��تهر الحديث عن النبيPب�أن �أمير الم�ؤمنين (�صلوات اهلل عليه) �أعلم
الم�سلمين� ،أو ال�صحابة((( ،و�أق�ضاهم(((.
((( فتح الباري .126 : 7
((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  304 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ذكر مناقب �أحد الفقهاء ال�ستة من ال�صحابة معاذ بن جبل� /Lصحيح
ابن حبان  122 : 16باب �ص ��فة النار و�أهلها :ذكر البيان ب�أن عبداهلل بن �س�ل�ام عا�ش ��ر من يدخل الجنة /ال�س ��نن الكبرى للن�سائي 70 : 5
كتاب المناقب :عبداهلل بن �سالم /Lم�سند �أحمد  242 : 5حديث معاذ بن جبل (ر�ضي اهلل تعالى عنه) /وغيرها من الم�صادر.
((( الم�ستدرك على ال�صحيحين  571 : 3كتاب معرفة ال�صحابة :ذكر مناقب �أبي �إ�سحاق �سعد بن �أبي وقا�ص /Lمجمع الزوائد  9كتاب
المناقب:بابمناقبعليبن�أبيطالب:Lـ102،101باب�إ�سالمه114:،Lبابفيعلمه/Lالفردو�سبم�أثورالخطاب/370:1م�سند
�أحمد  26 : 5حديث معقل بن ي�سار (ر�ضي اهلل تعالى عنه) /المعجم الكبير � 94 : 1صفة علي بن �أبي طالب 229 :20 ،Lما �أ�سند معقل بن
ي�سار :عمرو بن ميمون الأودي عن معقل /اال�ستيعاب  1099 : 3في ترجمة علي بن �أبي طالب /Lالم�صنف البن �أبي �شيبة 374 ، 371 :6
كتاب الف�ضائل :ف�ضائل علي بن �أبي طالب /Lالم�صنف لعبدالرزاق  490 : 5كتاب المغازي :تزويج فاطمة (رحمة اهلل عليها) /الآحاد
والمثاني  142 : 1ومن ذكر علي بن �أبي طالب بن عبد المطلب بن ها�شم /وغيرها من الم�صادر.
((( تقدمت م�صادره في جواب ال�س�ؤال ال�ساد�س في �ص .229 :
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 2ـ وفي حديث لعبد اهلل بن م�س��عود�« :إن القر�آن �أنزل على �س��بعة �أحرف ،ما منها
حرف �إال له ظهر وبطن .و�إن علي بن �أبي طالب عنده منه علم الظاهر والباطن»(((.
 3ـ وفي حديث البن عبا�س ،قال« :كنا نتحدث �أن النبي 0عهد �إلى علي �سبعين
عهداً لم يعهدها �إلى غيره»(((.
 4ـ وفي حديث �أن�س بن مالك �أن النبيPقال لأمير الم�ؤمنين�« :Qأنت تبين
لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي»(((.
 5ـ وقال ال�شافعي« :لوال علي لما عرف حكم البغاة»(((.
 6ـ وفوق كل ذلك ما ا�شتهر �أو تواتر من �أن �أمير الم�ؤمنين (�صلوات اهلل عليه) باب مدينة
علم النبي ،(((،Pوحكمته((( ،و�أنــه وارث علمه((( ،وعيبتـه((( ،وخازنه((( ،ووعا�ؤه(.((1

((( تاريخ دم�شق  400 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب ،واللفظ له /في�ض القدير  /46 : 3حلية الأولياء  65 : 1في ترجمة علي بن �أبي طالب/
ينابيع المودة .146 : 3 ،215 : 1
((( تاريخ دم�ش ��ق  391 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب ،واللفظ له /ال�س ��نة البن �أبي عا�ص ��م  564 : 2باب في ذكر خالفة علي بن �أبي طالب
 /Lمجمع الزوائد  113 : 9كتاب المناقب :باب مناقب علي بن �أبي طالب :Lباب فيما �أو�ص ��ى به /Lالمعجم ال�ص ��غير 2
 /161 :في� ��ض القدي ��ر  /357 : 4تهذي ��ب التهذي ��ب  173 : 1في ترجمة �أبي داود �أربدة /تهذيب الكم ��ال  311 : 2في ترجمة �أربدة /ينابيع
المودة  /233 : 1حلية الأولياء  68 : 1في ترجمة علي بن �أبي طالب.
((( تقدمت م�صادره في جواب ال�س�ؤال الرابع في .151 :
((( تطهير الجنان والل�سان في هام�ش ال�صواعق المحرقة .79 :
((( تقدمت م�صادره في جواب ال�س�ؤال ال�ساد�س في  ،228 :وراجع �أي�ض ًا الغدير  61 : 6وما بعدها.
((( �سنن الترمذي  637 : 5كتاب كتاب المناقب عن ر�سول اهلل :0في باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي بن �أبي طالب /Lمن حديث
خيثمة  /200 :حلية الأولياء  64 :1في ترجمة علي بن �أبي طالب /ف�ضائل ال�صحابة  634 : 2ف�ضائل علي /Qتهذيب الأ�سماء /319 :
عل ��ل الترم ��ذي للقا�ض ��ي  /375 :في�ض القدي ��ر  /46 : 3ميزان االعتدال  53 :5ف ��ي ترجمة عثمان بن عبداهلل الأم ��وي 31 : 6 ،في ترجمة
محف ��وظ ب ��ن بح ��ر الأنطاكي 279 : ،في ترجمة محمد ب ��ن عمر الرومي /المجروحين  94 : 2في ترجمة عمر بن عبداهلل الرومي /ل�س ��ان
الميزان  144 : 4في ترجمة عثمان بن عبداهلل الأموي 19 : 5 ،في ترجمة محفوظ بن بحر الأنطاكي /الكامل في �ضعفاء الرجال 177 : 5
في ترجمة عثمان بن عبداهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان /الك�شف الحثيث  214 :في ترجمة محفوظ بن بحر الأنطاكي /تهذيب الكمال
 277 : 21في ترجمة عمر بن �إ�سماعيل بن مجالد بن �سعيد الهمداني /تاريخ بغداد  203 : 11في ترجمة عمر بن �إ�سماعيل بن مجالد بن
�سعيد الهمداني /علل الدارقطني � /247 : 3س�ؤاالت البرذعي  /519 :ك�شف الخفاء .235 : 1
((( تقدمت م�صادره في جواب ال�س�ؤال ال�ساد�س في . 228 :
((( تاريخ دم�شق  385 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب /في�ض القدير  /356 : 4ميزان االعتدال  449 : 3في ترجمة �ضرار بن �صرد /الكامل
في �ضعفاء الرجال  101 : 3في ترجمة �ضرار بن �صرد /التدوين في �أخبار قزوين  /89 : 1العلل المتناهية  /226 : 1الجامع ال�صغير : 2
 177حديث /5593:ينابيع المودة  ، 390 ،389 ، 159 : 1ج /77،96 : :2المناقب للخوارزمي � /87 :شرح نهج البالغة .165 : 9
((( �شرح نهج البالغة .165 : 9
( ((1كفاية الطالب  167 :ـ  168باب 37:في �أن عليا  Qقاتل الناكثين والقا�سطين والمارقين.
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 7ـ وك��ذا ما ورد عنه Qمن قوله« :علمني ر�س��ول اهلل �ألف باب ،كل باب يفتح
�ألف باب» .هذا الحديث الذي رواه الجمهور((( .ورواه ال�ش��يخ ال�صدوق بخم�س طرق
عن �أمير الم�ؤمنين ،Qوب�أكثر من ع�ش��رين طريقاً عن الأئمة من ولده (�ص��لوات اهلل
عليهم) ،عدا بع�ض الم�ضامين الم�ؤيدة له(((.
وفي حديث بكير« :وحدثني من �سمع �أبا جعفر Qيحدث بهذا الحديث.
ث��م قال :ولم يخرج �إلى النا�س من تلك الأبواب غير باب �أو اثنين .و�أكثر علمي �أنه
قال :باب واحد»(((.
وف��ي حديث �أبي ب�ص��ير« :قال �أبو عبد اهلل :Qفما خ��رج منها �إال حرفان حتى
ال�ساعة»(((� ...إلى غير ذلك.
وق��د ا�ش��تهر رج��وع الأولي��ن �إليه ـ خ�صو�ص��اً عمر ب��ن الخطاب ـ في مع�ض�لات
الم�سائل.
وق��د تق��دم في جواب ال�س���ؤال الرابع من هذه الأ�س��ئلة قول ثابت ب��ن قي�س بن
�ش��ما�س الأن�ص��اري عندما بويع �أمير الم�ؤمنين « :Qولق��د كانوا وكنت ال يخفى
مو�ض��عك ،وال يجهل مكانك ،يحتاجون �إليك فيما ال يعلمون ،وما احتجت �إلى �أحد
م��ععلم��ك»(((.
حتى روي �أنه �سئل الخليل بن �أحمد الفراهيدي عن الدليل على �إمامة علي Q
على نحو الكل في الكل ،فقال« :احتياج الكل �إليه وا�س��تغنا�ؤه عن الكل»(((.
((( كنز العمال  114 : 13ـ  115حديث ،36372:واللفظ له /تاريخ دم�شق  385 : 42في ترجمة علي بن �أبي طالب� /سير �أعالم النبالء ،24 : 8
 26في ترجمة عبد اهلل بن لهيعة /البداية والنهاية � 360 :7أحداث �سنة �أربعين من الهجرة� :شيء من ف�ضائل �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي
طال ��ب :حدي ��ث �آخ ��ر /فتح الباري  /363 : 5ميزان االعتدال  401 : 2في ترجمة حيي بن عبداهلل 174 : 4 ،في ترجمة عبد اهلل بن لهيعة/
الكامل في �ضعفاء الرجال  450 : 2في ترجمة حيي بن عبد اهلل /الك�شف الحثيث  160 : 1في ترجمة عبد اهلل بن لهيعة /المجروحين : 2
 14في ترجمة عبد اهلل بن لهيعة /العلل المتناهية  /221 : 1نظم درر ال�سمطين  /113 :ينابيع المودة .231 ،222 : 1
((( الخ�صال .164 :
((( الخ�صال  642 :ـ  652عند ذكر علم ر�سول اهلل 0علي ًا� Qألف باب يفتح كل باب �ألف باب.
((( الخ�صال  649 :عند ذكر علم ر�سول اهلل 0علي ًا� Qألف باب يفتح كل باب �ألف باب.
((( تاريخ اليعقوبي  179 : 2في خالفة �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب.
((( معجم رجال الحديث  81 : 8في ترجمة الخليل النحوي.
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وقد ورث الأئمة من ولده Rعلمه (�صلوات اهلل عليه) ،كما ورث هو علم ر�سول
اهلل ،Pوورث ر�سول اهللPعلم الأنبياء .Rوقد روى �شيعتهم عنهم Rالكثير
من علم الدين وغيره .وكان لهم كيانهم العلمي والثقافي المتميز ببركتهم(�صلوات اهلل
عليهم) .وقد تقدم في جواب ال�س�ؤال الثالث من هذه الأ�سئلة ما ينفع في المقام.
والحمد هلل رب العالمين.
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