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  االهداء
  . .. إىل بضعة املصطفى وقرة عينه

  . .. إىل اليت ترعرعت يف بيت الوحي وتربت يف حضن أعظم األنبياء
  .. إىل الصديقة الطاهرة املطهرة املعصومة

  .. وصاحبة املواقف الفاصلة
  .. إىل املظلومة املقهورة املهضوم حقها

  .. إىل الشمعة اليت أخذتين إىل حيث اهلداية
  .. وفتحت يل آفاق نور الوالية

  .. )ع(سيديت ومواليت فاطمة الزهراء 
  .وإىل حفيدها األمل املرجتى وكاشف الدجى

العــدل املنتظــر املهــدي احلجــة بــن احلســن عجــل هللا فرجــه الشــريف اإلمــام الثــاين عشــر 
   .. واخلامت الذي ميأل األرض عدال وقسطا

  راجيا القبول
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  املقدمة
م فصـل فجأة أحسست بربو  دة تلفح وجهي وبرعدة تنتاب أوصايل يف يوم حار من أ

الصــيف الــذي يتميــز بــه الســودان ، ورغــم درجــة احلــرارة العاليــة يف ذلــك اليــوم إال أنــين شــعرت 
  . ا تدنت إىل ما دون الصفر

الة قدسـية تلفـين ، . .. برهة مرت مث شعرت بدف ء احلقيقة وبنور ينكشف أمامي و
حلجب ا ظـري ، وإذا يب أبـدأ وإذا  ليت أثقلـت كـاهلي قـد انزاحـت ، وملـع بـرق احلقيقـة أمـام 

  . أول خطوايت يف االجتاه الصحيح
كانــت أصـــعب حلظــات العمـــر هــي وقـــت اكتشـــاف عمــق املأســـاة الــيت كنـــا نعيشـــها ، 

خصوصــا وأن هـــذه . .. والــيت كانــت نتاجــا طبيعيــا للجهــل املركــب الــذي كــان يغشــى عقولنــا
  . متمركزة يف اعتقاد وديننا املأساة كانت

أن جيد اإلنسان نفسه خمطئا يف تقدير أمور حياته اليومية مثل لون الدراسـة الـيت جيـب 
ـا لكـن . .. فلـيس يف ذلـك كثـري أسـى وتنـدم .. أن يدرسها أو الوسـيلة الـيت جيـب أن يتنقـل 

صـفه هللا تعـاىل إىل أن يسلك طريقا غري الـذي و . .. أن خيطئ الطريق إىل هللا سبحانه وتعاىل
ور   . اجلنة ، فهذا خطري بل جنون و

ذلك ما وجدت عليه ـ ولألسف ـ السواد األعظم مـن املسـلمني أثنـاء جتـربيت هـذه والـيت 
ـا األوىل أو األخـرية وال حـىت املتميـزة وهـذا مـا توصـلت إليـه بعـد حبثـي وتنقيـيب . .. ال أدعـي أ

رخينا اإلسال   . ميبني ثنا تراثنا الديين و
هلا سوى رضا هللا  أسجل هذه التجربة شهادة للتاريخ دون حبث عن منفعة شخصية أ
تعاىل ، وحىت أساهم مبجهودي املتواضع هذا يف إحقاق احلق ، وحىت يسجل كحلقـة جديـدة 

ومن سلك مـنهجهم ومتسـك » ) ع(مذهب أهل البيت « من حلقات انتصار مذهب احلق 
  . »الشيعة « داهم وهم 
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رة الفتنــة ، أو البحــث ولــي س املقصــود مــن هــذا البحــث النيــل مــن شــخص معــني أو إ
ا ، إمنا هو نقاش عقائدي القصد  عن التفرقة بني املسلمني كما حيلو لبعض اجلهلة أن يسمو
منه الكشف عن احلقائق ولفت االنتباه إىل الواقع املأساوي الذي تعيشه األمة من مرارة الذل 

ـا . .. هـا عـن الصـراط املسـتقيم ونبـذها كتـاب هللا تعـاىل وسـنة رسـولهواهلوان بعـد احنراف كمـا إ
خطوة لتوحيد األمة حتـت رايـة احلـق وااللتفـاف حـول حمـور الـدين احلقيقـي األصـيل املتمثـل يف 

  ). ع(ج أهل البيت 
ومــا أ إال عبــد فقــري مــن عبــاد هللا انكشــفت أمامــه احلقــائق وشــعر مبــرارة اخلــداع وذل 

عتباره أحد أفراد األمة اإلسالمية ، عشت وترعرت يف بيئة سنية التجهي ل الذي مورس عليه 
يتعبـد أهلهـا مبـذهب اإلمـام مالـك ـ تلـك غالبيـة أهـل السـودان ـ كانـت أكـرب مهـومي تتمثـل يف 
ئي من تدين وأربيهم على خالف ما جيري يف  الزواج لكي أجنب أبناء أغذيهم مبا ورثته من آ

  . مية اآلن من تكريس لسلبيات احلضارة املادية الزائفة يف نفوس أبنائناالبالد اإلسال
كنـت أحلـم أن يكونـوا أبنـاء مـن خـدام شـرع هللا ودينـه ـ ذلـك الـدين الـذي درسـناه يف 
ء يف جمتمعنا دون أن نبحث هـل هـو مـا أمـر هللا بـه  مناهجنا الدراسية ـ وكما ألفينا عليه آ

  . ة خفيت عليناأم أن هنالك أنباء وهنبث
لفطرية يف أخالق شعبه وكافة  صلت فيه الروح الدينية فامتاز  أما السودان فهو بلد 

إلضـافة إىل حبـه الواضـح ألهـل البيـت  ويظهـر ) ع(جوانب احلياة فيـه وبقـوة الـوازع الـديين ، 
  . ذلك يف ثقافته ، وسنتطرق إىل ذلك أثناء حبثنا

لصوفية ـ هذه احلقيقة اليت أنكرها الوهابيون حقـدا دخل اإلسالم السودان عرب الطرق ا
وحسـدا ـ وأعتقـد أن للدولـة الفاطميـة يف مصـر اليـد الطـوىل يف انتشـار اإلسـالم يف السـودان ، 

والـوالء هلـم ، ولقـد ) ع(خصوصا وأن الطرق الصوفية تقوم أساسا على حمبة أهـل بيـت النبـوة 
 انعكس ذلك على ثقافة وتدين الشعب 
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عتبــاره بوابـة املسـلمني علــى . السـوداين والـذي أصــبح اآلن علمـا يشـار إليــه وأمـال للمسـلمني 
  . إفريقيا

تمــع عشــت وعلــى طبــائع أهلــه وخلقهــم الرفيــع تربيــت ، مســقط رأســي . .. يف هــذا ا
قريــة يف شــرق الســودان امسهــا مســمار ، هنــاك ولــدت وكانــت ســنوات عمــري األوىل يف تلــك 

  . راء املرتامية األطرافالقرية اليت حتتضنها الصح
انتقلــــت إىل هــــذه القريــــة مــــن قريــــة أخــــرى يف مشــــال  .. نشــــأت وســــط أســــرة متواضــــعة

ـر النيـل طاب اليت تتألف من جمموعة من القرى املتناثرة حـول  . السودان وحتديدا منطقة الر
  . »الكربة « قريتنا األصلية تسمى 

يت مـــن العاصـــمة وقريـــة مســـمار هـــي يف األســـاس حمطـــة لقطـــار الســـكة احل ديـــد الـــذي 
  . .. اخلرطوم متوجها إىل الشرق حيث مدينة بورسودان أهم ميناء يف السودان

لرغم من أن سكان صحراء شرق السودان أغلبهم من قبائل البجا واهلدنـدوة إال أن  و
طاب الـذين انتقلـوا مـن منطقـتهم إىل » مسمار «  لشماليني وحتديدا من الر كانت مأهولة 
خرالش   . ووالدي كان أحد أولئك. .. رق بسبب أو 

 .. ترعرعــت يف هــذه القريــة وأ صــغري حيــوطين أيب برعايــة واهتمــام وكــان عنــدي املثــل األعلــى
ا كانت تعطيين االحساس  .. لقد كان إمام املسجد وشيخ القرية له مكانة خاصة عند سكا

ريــة املتواضـــع للصـــالة اليوميـــة ألمــن والســـعادة خصوصـــا عنـــد مــا أذهـــب معـــه إىل مســـجد الق
أو صـــالة العيـــد الـــيت تكـــون عـــادة خـــارج القريـــة ، كانـــت ســـعاديت ال حتـــدها . وصـــالة اجلمعـــة

م العيد عندما يلبس جلبابه األبيض وعباءته  .. حدود وأ أرى أيب جيهز نفسه للصالة يف أ
خلــاص الـــذي غالبــا مـــا مث يتعطـــر بعطــره ا). والعبــاءة يف الســودان ال يلبســـها إال وجهــاء البلــد(

 ينالين منه نصيب مث خنرج من املنزل ويف اخلارج ينتظر مجع غفري من أهايل القرية فنمضي 
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وعنــد الوصــول . إىل حيـث موقــع الصـالة يف موكــب خاشـع يرتفــع فيــه صـوت التهليــل والتكبـري
م صالة العيد وبعد التسليم  خذ أيب مكانه كإمام للجماعة ويصلي  يلتف حولـه إىل املوقع 

املصلون لالستماع للخطبة وكنت أحرص أن أكون أقـرب النـاس إليـه حـىت إذا انتهـت اخلطبـة 
لعيـد لنشـوة حـده رمبـا ألنـين أحظـى . أسرع اجلميع حنوه يتسـابقون للتهنئـة  ويبلـغ إحساسـي 

  . ببعض االهتمام وأ أالصق أيب يف هذه اللحظات وجبواري أخي الصغري
رمبا ألنين كنت أرى يف تقديس والدي تقديسا . هذه اللحظاتحفرت يف ذاكريت مثل 

رمبـــا ولكـــن ظلـــت صـــورة والـــدي واهتمـــام النـــاس بـــه يف ذهـــين دومنـــا أن أحـــاول . .. لشخصـــي
  . إخراجها عرب التحدث مع اآلخرين

. ومل أعــرف ســر تقــديس اآلخــرين لوالــدي إال بعــدما بــدأت أفهــم احلقــائق شــيئا فشــيئا
موعـة مـن ينتسـب إليـه  ٦الرسـول  والدي من نسل العباس عـم عتبـار » عبابسـة « ويقـال 

« قــــال  ٦حظـــوة ، ويـــروون أن الرســـول  ٦وكانـــت لـــه عنـــد الرســـول  ٦أن العبـــاس عـــم النـــيب 
وعنــد العبابســة كــان والــدي وإخوانــه هــم اخللفــاء املتصــدون » الفضــل كلــه يل ولعمــي العبــاس 

ان يتمتـع بـه الوالـد جعـل لـه تلـك املكانـة يف شيء آخر كـ إضافة إىل. للقضا واألمور الدينية
لطريقة اخلتمية اليت تعترب من الطوائف الصوفية الكربى يف السودان  أفئدة الناس وهو ارتباطه 
وكان والدي من املقربني واملساعدين ملرشد هذه الطائفة يف منطقتنـا وهـو مـن األشـراف الـذين 

بقيـــة أهـــل الســـودان مـــن احملبـــني ألهـــل بيـــت وأبنـــاء الشـــرق عمومـــا ك. ٦ينتســـبون إىل الرســـول 
وكـــل مـــن يتقـــرب إىل الرســـول جبهـــة مـــن اجلهـــات حيرتمونـــه ويعظمونـــه تعظيمـــا للرســـول . النبـــوة

  لذلك جتدهم كثريا ما ينخرطون يف الطرق الصوفية اليت تعتمد  ٦األكرم 
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  . كثريا على اإلخالص يف املودة ألهل البيت كما يرون
يته ، وتدينــه ، والتزامــهاجتمعــت لوالــدي هــذه األشــي فكنــت أحــس . اء مــع قــوة شخصــ

يبته وأ بعد صيب رمبـا ال أميـز جيـدا لكـن شخصـيته وكينونتـه نقشـت علـى قلـيب وتركـت أثـرا 
لقـــد كـــان يعطـــي أوراقاكتبـــت عليهـــا أدعيـــة  .لغـــا علـــي ، حـــىت أنـــين كنـــت أقلـــده يف كلشـــيء

ت قرآنيـة للعـالج تسـمى  ــا فصـرت أفعـل مثلـه وأمســك لشـرب مائهـا أو ال) حمايــة(وآ تبخـر 
  .الورقة والقلم وأكتب عليها أحرفا غري مفهومة وأعطيها إلخواين إذا اشتكى أحدهم مرضا

دخلــت املدرســة وكــان تــرتييب األول دومــا وطيلــة بقــائي يف هــذه القريــة وكانــت تكتمــل 
لبشـرى أيب يشـجعين و . فرحيت عندما أرى أثر السعادة يف وجه والدي فأسرع إليهما كـل مـرة 

للمحافظــة علــى هــذا املســتوى دون الوصــول إىل الغــرور مــع حتــذيره الــدائم مــن حســد اآلخــرين 
لعني   . واإلصابة 

كنت قد بلغت التاسعة من عمري حني مرض والدي مرضا شديدا نقل على أثـره إىل 
  . مدينة بورتسودان للعالج هناك تصحبه أمي

كمـا افتقـده بيتنـا ، . عظيمـا داخـل قلـيب لقد فقدت شـيئا .. حينها شعرت بفراغ كبري
ـــه وأوالده  فــــوهج نـــــوره ووجـــــوده كـــــان ميـــــأل البيـــــت كــــأي رب أســـــرة يفـــــيض بعاطفتـــــه علـــــى أهلــ

م .. ت إخويت وأهل القرية مجيعا ، يرتقبون العودة. .. فيكسوهم حبنانه   . يعدون الليايل واأل
لقــد انطفــأ ذلــك  .. أيبجــاء اخلــرب حيملــه عمــي شــقيق . .. وبعــد فــرتة ترقــب وانتظــار

لبكاء والنحيب وتوافدت مجوع املعزين مـن  السراج املضئ وانقلب بيتنا إىل بيت حزن يضج 
كنـت مـذهوال وكلمـا اقـرتب منـا شـخص يـزداد . أهل القرية بسرعة غريبة وجتمهـروا أمـام البيـت

   .. حنيبا ويضمين وأخي الصغري إليه
  وانتقلنا إىل منطقتنا األصلية مل نبق كثريا يف مسمار بعد وفاة الوالد 
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وهنا أمتمت دراسـيت االبتدائيـة ، مث انتقلنـا إىل مدينـة بورتسـودان لظـروف الدراسـة » الكربة « 
واملعيشـــة فـــإخويت بعضـــهم يعمـــل وبعضـــهم يـــدرس يف املـــدارس فكـــان ال بـــد مـــن االنتقـــال إىل 

  . مدينة تتوافر فيها مقومات هذه األمور
 جديــــدة مــــن حيــــايت بــــني صــــخب املدينــــة وأجوائهــــا الــــيت بــــدأت يف بورتســــودان مرحلــــة

ـاء . ختتلف متاما عـن القريـة درسـت املتوسـطة والثانويـة ومل يكـن يل هـم يف هـذه الفـرتة سـوى إ
  . الدراسة اجلامعية والتخرج واالنطالق يف احلياة حىت أستطيع مساعدة إخويت يف إعالة األسرة

امتحنت للشـهادة . خرج من الثانويةمضت السنوات سراعا وأصبحت على أعتاب الت
خلرطـــوم الــــيت أصـــبحت فيمــــا بعـــد جامعــــة  ــة القـــاهرة  فـــأحرزت نتيجـــة تــــؤهلين لـــدخول جامعــ

كان اهتمامي االجتماعي يفوق اهتمامي األكادميي ووجدت . واخرتت كلية احلقوق. النيلني
  . نفسي يف هذا اجلانب حيث تعرفت على الكثريين واستفدت من التجارب

لواليـة الشـمالية وكنـت بعـد ذلـ ك أصـبحت رئيسـا لالحتـاد العـام للطـالب السـودانيني 
سعيدا بذلك لعلي أخدم الطالب وأقدم شيئا يكون ذخـرا يل يف آخـريت خصوصـا وأن أغلـب 
تــوا يعيشــون يف غفلــة والســاعة تقــرتب وال نــدري مــىت يــدركنا املــوت حينهــا لــن تنفعنــا  النــاس 

ئنا إال مبقدار ما اس   . تفد مما قدموه لنا من نصح وإرشاد وتربية قوميةتقوى آ
ويف أحد أحيائها . .. ألبدأ الدراسة اجلامعية» اخلرطوم « استقر يب املقام يف العاصمة 

ئـي كـان يسـكن أحـد أبنـاء عمـوميت وحيـدا يكـافح يف احليـاة  حيث اخرتت أن أسكن مـع أقر
رغــم أنــه ال ميلــك شــيئا مــن الوســائل  كــان متــدينا يعــيش حيــاة ســعيدة  .. بــني الدراســة والعمــل

 . املادية للسعادة ورمبا خيتصر طعامه يف اليوم بوجبة واحدة



 ـ ١٣ـ 

سـتمرار ـ إلعجابنـا الكثـري بـه وخبلقـه وزهـده ـ وجنلـس معـه وحنـاوره كثـري مـن  كنـا نـزوره 
انية قضا الدين واملوت واآلخرة ، كان ينبوعا من العلم ، وحديثه معنا كان خيلق فينا روحا إمي

كنا نعجب من تدينه الذي . .. ودفعة معنوية مضاعفة وذلك ملواجهة احلياة والزهد يف الدنيا
ينبـــع مـــن إخـــالص قلمـــا جتـــده عنـــد أحـــد خصوصـــا يف هـــذا الـــزمن الـــذي غلبـــت عليـــه املاديـــة 
لـــبالء قـــل  وأصـــبح الـــدين لعقـــا علـــى ألســـنة النـــاس حيوطونـــه مـــا درت معايشـــهم فـــإذا حمصـــوا 

نون  .. الد
 ٦ساسنا وحنن نتحدث إليه أننا نقف مع أحد أولئك الذين جاهدوا مع رسول هللا إح

ــا يف أعمــاق وجــداننا ، كــان كثــري . .. يف بــدر وأحــد وحنــني ختــرج الكلمــة مــن قلبــه فنشــعر 
لليل قائما قانتا يدعو  .. دائم العبادة  تعاىل .. الصوم أحيا نبيت معه ليايل كاملة فنراه 

ا ربنا هللا ويتلو   ا من قبل ، كلمات يناجي  كتابه ويف الصباح يدعو هللا بكلمات مل نسمع 
ا مــن قــول الرســول  ولكــن عجبــا مل  ٦عــز وجــل هــي بــال شــك ليســت لبشــر عــادي ، ألبــدأ

ــا مـن قبــل ، ومل نقرأهـا ضــمن مناهجنـا الدراســية وال يف كتبنـا اإلســالمية فنضــطر . .. نسـمع 
نه دعاء الصـباح ألمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب ! ؟ؤهإىل سؤاله ما هذا الذي تقر  فيجيبنا 

  . فنوجم مبهوتني) ع(
كثريا ما كان يثري احلديث عن أمهية التـدين والـدين والبحـث عـن سـبل النجـاة قبـل أن 
ملسـؤولية يؤرقنـا فكنـا نتحاشـى فـتح  يت األجل احملتوم وهذا احلديث كان يثـري فينـا إحساسـا 

إىل أن جــاء يــوم ابتــدأ معــه حــوارا صــرحيا ـ بعــد أن الحــت لنــا يف . األســاس احلــوار معــه مــن
األفق أشياء استغربناها ـ حـول هـذا الـدين الـذي يتعبـد بـه إىل هللا تعـاىل ، وأول معلومـة ثبتـت 

عتبـــار  !»شـــيعي « لـــدينا أنـــه جعفـــري إمـــامي اثنـــا عشـــري  وانطلقنـــا معـــه يف حـــوارات قويـــة 
رهـــم (أقـــل أوالً ســـنة واجلماعـــة متمســـكني مبـــذهب أهـــل ال ؤ وحنـــن علـــى آ ذلـــك مـــا عليـــه آ

 وكان ) سائرون



 ـ ١٤ـ 

ألدلة والرباهـني العقليـة والنقليـة  النقاش ميتد لساعات طويلة وكانت حجته قوية بينة مدعمة 
، ومل يعتمد يف طول حواره معنا على كتاب أو مصـدر شـيعي ممـا يعملـون بـه بـل كـان يرشـد 

لسنة واجلماعة لنجد صدق ادعائه ، ورغم أن حديثه وأدلته وبعـض الكتـب إىل مصادر أهل ا
ها كانت حتدث فينا هزة داخلية إال أننـا كنـا نكـابر وال نظهـر لـه مـن ذلـك شـيئا . .. اليت قرأ

نه مسكني ـ رغم تدينه املخلص ـ بـدأ أول  سف حلاله ونصفه  وعندما جنتمع بعيدا عنه كنا 
ننـا . .. ن لكونه شيعيخطواته حنو هاوية اجلنو  إىل أنه أثبت لنا بعد حوار دام سنتني تقريبا 

ــانني الغــافلني وأقــام علينــا الــدليل واحلجــة بصــحة مــا هــو عليــه ، فمــا كــان منــا يف  كنــا مــن ا
  . النهاية إال التسليم بعد البحث والتنقيب وانكشاف احلقائق

ال جيـدوا يف أنفسـهم حرجـا ممـا  فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث (
  .)قضيت ويسلموا تسليما 



 ـ ١٥ـ 

  الفصل األول

  ملاذا هذا الكتاب



 ـ ١٦ـ 



 ـ ١٧ـ 

رتـه فأخـذ احلـديث إىل حيـث الشـيعة  م إىل أحد أصدقائي لز ذهبت يف يوم من األ
  . .. والتشيع ، فتجاذبنا أطراف احلديث حول هذا املوضوع

ألقـــى علينـــا حتيـــة . .. قتبـــل العمـــرويف أثنــاء تـــداولنا للموضـــوع دخـــل علينـــا شـــاب يف م
اإلســالم مث جلــس وبــدأ يســتمع وحنــن نواصــل احلــوار ، انتبهــت إليــه وقــد بــدت عليــه عالمــات 

 !ـــ يبــدو أن بعــض الفــرق الضــالة أثــرت عليــك  أخــي: احلــرية ، مث تــدخل يف النقــاش بقولــه 
ل والزندقة على كل وأخذ يتفنن يف املهنة اليت جييدها وأمثاله من توزيع أصناف الكفر والضال

الطوائــف اإلســالمية عــدا الوهابيــة ، كنــت منــذ دخولــه قــد علمــت أنــه وهــايب وذلــك مــن ثوبــه 
قبل أن يتم كالمه ارتفع أذان املغرب توقفنا عن . .. الذي كاد أن يصل إىل ركبتيه من القصر
  . النقاش حىت نصلي مث نعود بعد الصالة

درين قائال    . !يبدو أنك من مجاعة الشيعة! ؟رق أنتـ من أي الف: بعد الصالة 
  . مة ال أنكرها وشرف ال أدعيه: قلت 

ئرته رت    . فما كان منه إال أن أرعد وأزبد و
قلــت لــه ـ وقــد جتمــع بعــض أقــارب صــديقي حولنــا ـ إذا كــان لــديك إشــكال تفضــل 

دب ولنجعلــه منــاظرة مصــغرة أو حــوارا ـ وهــو ســالحهم الــذي يهــددون بــه اآل خــرين بطرحــه 
م على االحتجاج ـ   . اغرتارا منهم بقوة مقدر

لتوحيد الـذي تتمشـدقون  ؟ـ من أين نبدأ: وافق املغرور ، فقلت له  ما رأيك أن نبدأ 
   ؟به وبسبب فهمكم اخلاطئ له تضعون كل الناس يف جبهة املشركني

  . فوافق أيضا وبدأ احلوار واجلميع يستمع
  . الكون وصفاته ـ ما تقولون يف هللا خالق: قلت 
  . ـ حنن نقول ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، وال جتوز عبادة غريه: قال 



 ـ ١٨ـ 

  . ؟ـ وهل خيتلف اثنان من املسلمني يف ذلك: قلت 
ــم يف الواقــع: قــال  مشــركون  ـــ اجلميــع يقــول بــذلك ولكــن تطبــيقهم خــالف قــوهلم إذ أ

ألموات وخيضعون لغري هللا ويشرك م يتوسلون  ون بـه يف طلـب احلاجـات ، واخلضـوع لغـري أل
ا تعين عبادة غريه تعاىل   . هللا وغريها من األشياء اليت ذكر

ن هللا واحــد أحــد فــرد صــمد وال جيــوز عبــادة غــريه : قلــت  حســنا طاملــا اجلميــع يقــول 
لـدليل  ي حال من األحوال فهذا جيد وخيرج اجلميع من دائرة الشرك ، إال إذا ثبـت لـدينا 

م يعبدون غري هللا أو يشركون بعبادته أحدا حينها يكونون مشركنيال   . قاطع أ
أما ما يفعلونه من أفعال مثل التوسل وتعظيم األولياء واحرتامهم فهذا ليس من الشرك 
فيشـيء ، ألن العبــادة تعــين اخلضــوع والتــذلل ملــن نعتقــد أنــه إلــه مســتقل يف فعلــه ال حيتــاج إىل 

ع والتـــذلل واالحـــرتام فـــال يعتـــرب عبـــادة وقـــد أمـــر بـــه القـــرآن كالتـــذلل غـــريه ، أمـــا جمـــرد اخلضـــو 
لسجود آلدم ، بناء علـى ذلـك ال يكـون احـرتام  للوالدين واملؤمنني ، بل إن هللا أمر املالئكة 
م ال يرون أن هؤالء آهلة مستقلون  م وتعظيمهم شركا  أل رة قبورهم والتوسل  األولياء وز

  . هم عباد أكرمهم هللا بفضله ، فعطاؤهم من هللا وليس هلم قدرة ذاتية مستقلةعن هللا ، بل 
أدعـوين أسـتجب لكـم  (هل هناك مانع وهو القائـل  ؟ـ وملاذا يسألون هللا مباشرة: قال 

   ؟)
مث إنك عندما متـرض ملـاذا تـذهب  )١( ) وابتغوا إليه الوسيلة (ـ أيضا قال تعاىل : قلت 
  وإذا مرضت فهو  (هللا تعاىل يف كتابه  أمل يقل ؟إىل الدكتور

ــــــ   ــــ
   .٣/  آية: بوسف سورة ) ١(



 ـ ١٩ـ 

  . ؟أليس من أمسائه الشايف )١( ) يشفني
  . ـ هذه ضرورة يف احلياة: قال 
والتفـت إىل احلاضـرين وقلـت  .... ـ أيضا تلك سنة وسبب به تبتغي احلاجات: قلت 

ـــ هـــل جتـــدون يف كالمـــي هـــذا خطـــأ ، فـــأقروا مبـــ:  ــــ هـــذه : ا قلـــت وزاد أحـــدهم وكـــان صـــوفيا ـ
وســار عليهــا الصــحابة والتــابعون وكــل املســلمني إىل أن  ٦األشــياء موجــودة مــن زمــن الرســول 

  . جاء ابن تيمية وتلميذه دمحم بن عبد الوهاب ببدعهم اجلديدة هذه
 ـ إنكم تتحدثون بال علم ، والوقت ضيق اآلن فلنأخذ من املوضوع شيئا: قال الوهايب 

  . نتناقش حوله ويف وقت آخر أكون مستعدا لنتحاور أكثر من ذلك
   ؟ـ عندي سؤال أخري حول التوحيد ماذا تقولون يف صفات هللا: قلت 
  . ـ حنن ال نقول إمنا نصفه مبا وصف به نفسه يف القرآن: قال 
نه جسم يتحرك أو أن له يدا وساقا وعينان ؟ـ ومباذا وصف نفسه: قلت    . ؟هل قال 

وكثــري  )يــد هللا فـوق أيــديهم  (: ـــ حنـن نقــول مبـا جــاء يف القـرآن لقــد قـال تعــاىل : ال قـ
ت األخرى اليت تصف هللا لنا فنقول إن  يدا بال كيف   . من اآل

ـ إن قولك هذا يستلزم التجسيم وهللا ليس جبسم وهو ليس كمخلوقاته ، مث ما : قلت 
يديهم وعبدوها وأنتم حنـتم أصـناما هو الفرق بينكم وبني مشركي مكة أولئك حنت وا أصنامهم 

 (بعقولكم وظلت يف أذهانكم تعبدو لقد جعلتم  يدا وساقا وعينني ومساحة يتحرك فيها 
   ما لكم ال ترجون 

ـــــــ   ــــ
  .٩٩/  آية: طه سورة ) ١(



 ـ ٢٠ـ 

ا جمازية وترمز ملعان أخرى ) وقارا ت اليت ذكر   . وبكلمة إن اآل
ازات والتأويالت يف القرآن ـ: قال    . حنن ال نؤمن 
   ؟ـ ما رأيك يف من يكون يف الدنيا أعمى هل يبعث كذلك أعمى: قلت 
  . !ـ ال: قال 
وأنـتم  ) أعمـى ومن كـان يف هـذه أعمـى فهـو يف اآلخـرة (ـ كيف وقد قال تعاىل : قلت 

ســتهلك وســاقه وكلشــيء ممــا مث إنــه بنــاء علــى كالمــك إن يــد هللا . تقولــون ال جمــاز يف القــرآن
و  ) كلشـيء هالـك إال وجهـه (زعمتمـوه ـ والعيـاذ  ـ عـدا وجهـه أمل يقـل البـارئ جـل وعـال 

  . ) كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام (
  . ـ هذه األشياء ال ربط بينها وبني ما نقوله: قال 
اسـتدللتم بـه علـى صـحة قـولكم ، حيـق ـ كالم هللا وحدة واحدة ال تتجزأ ، وإذا : قلت 

يل أن أنطلــق منـــه لتفنيـــد هـــذا القـــول ، وأنـــتم تســتدلون علـــى جمـــئ هللا مـــع املالئكـــة صـــفا يـــوم 
  . القيامة كما فهمتم من القرآن

  . ـ ذلك ما قاله هللا تعاىل يف القرآن: قال 
ت حمكمــــات وأخــــر : قلــــت  ـــــ املشــــكلة تكمــــن يف فهمــــك للقــــرآن ، إن يف القــــرآن آ

يتم ات فتزيغ ، وإال أين كان هللا حىت  ات فال تتبع املتشا    ؟تشا
  . ـ هذه أمور ال جيب أن تسأل عنها: قال 
ـ دعك من هذا أال تقولون أن هللا ينـزل يف الثلـث األخـري مـن الليـل ليسـتجيب : قلت 

  . الدعاء
  . ـ نعم ذلك ما جاء عرب الصحابة والتابعني من أحاديث: قال 
  ! !؟إذا أين هو هللا اآلنـ : قلت 
  . فوق السماوات: قال 
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  . وكيف يعلم بنا وحنن يف األرض: قلت 
  . بعلمه: قال 
  . ـ إذا الذات اإلهلية شيء وعلمه شيء آخر: قلت 
   !ـ ال أفهم ماذا تقصد: قال 

قلـــت إنـــك قلـــت إن هللا يف الســـماء وبعلمـــه يعلـــم بنـــا وحنـــن يف األرض ، إذا هللا شـــيء 
  . آخروعلمه شيء 

   .. سكت متحريا
ـ أو تدري ماذا يعين ذلك إنه يعين الشرك الذي تصفون به اآلخرين : واصلت حديثي 

، ألن الفصل بني الذات اإلهلية والعلـم واحـد مـن اثنـني إمـا أن العلـم صـفة حادثـة فأصـبح هللا 
ـا صـفة قدميـة وهـي ليسـت الـذات كمـا تـدعون فيعـين ا لشـرك عاملا بعد أن كان جـاهال وإمـا أ

خـــذ قــــولكم هـــذا إىل أن هللا مركــــب ، والرتكيـــب عالمــــة  ألنكـــم جعلــــتم مـــع هللا قــــدميا ، أو 
  . النقص وهللا غين كامل سبحانه وتعاىل عما يصفه اجلاهلون

ـــ إذا كــانوا يقولــون : عنــدما وصــلت إىل هــذا املوضــع مــن الكــالم قــال أحــد احلاضــرين 
ـ ما تقول أنت حـول هـذا املوضـوع ومـن : يل قائال بذلك فا ورسوله منهم براء ، مث التفت إ

  . أين لك بذلك
وهــو كــالم واضــح تقبلــه الفطــرة وال ) ع(بينــت هلــم أن مــا أقولــه هــو كــالم أهــل البيــت 

يرفضه صاحب العقل السليم ويؤكد عليه القرآن ، وأتيتهم ببعض خطب األئمة حول التوحيد 
عرفته ، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال أول الدين م: يقول ) ع(منها خطبة اإلمام علي 

التصديق به توحيده ، وكمال توحيده اإلخالص له ، وكما اإلخالص له نفي الصفات عنه ، 
ا غري املوصوف وشهادة كـل موصـوف أنـه غـري الصـفة ، فمـن وصـف هللا  لشهادة كل صفة أ

  فقد 
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قد جهلـه ، ومـن جهلـه فقـد أشـار قرنه ومن قرنه فقد ثناه ، ومن ثناه فقد جزأه ، ومن جزأه ف
فقد ضمنه ومن قال » فيم « إليه ، ومن أشار إليه فقد حده ، ومن حده فقد عده ومن قال 

  .مث شرحت هلم مقصود اخلطبة ». .. فقد أخلى منه »عالم « 
مث اتفقت كلمتهم حول هـذا . وهللا إنه كالم بليغ سلس وحمكم: قال بعض احلاضرين 

ر الشـاب املســكني أنــه خم ته حــىت ال يــذهب إىل  طــئ يف اعتقــاده وجيـب عليــه مراجعــة حســا
  . جهنم

ــم أوىل النـــاس بــه وقـــد  ٦مث دار النقــاش حـــول الرســالة والرســـول دمحم  والــذي يـــدعون أ
ــم أبعــد مــا يكــون عــن نــيب الرمحــة   ؟وعــن معرفتــه فكيــف يكونــون أوىل النــاس بــه ٦ثبــت يل أ
كـــم حلـــوار انقطعـــت حجتـــه وأصـــبح حمـــل  أوالً اآلخـــرين ، وقبـــل أن خنـــتم احلـــوار ســـألين حمـــ و

فقلـت  ؟شيخنا ما رأيكم يف الصحابة الذين نعتربهم حنن من أوليـاء هللا الصـاحلني: استفزازي 
وتواعـــد ! ؟أول الـــدين معرفتــه ، وأنـــت مل تعــرف هللا فكيــف تعـــرف أوليــاءه. ..  شــيخ: لــه 

بوجــه آخــر ويبــدو أنــه أخــذ جرعــة قويــة مــن ملواصــلة احلــوار يومــا آخــر ، ويف ذلــك اليــوم جــاء 
لشـتم والســب أمـام مجــع مـن احلاضــرين ، وطـالبهم بعــدم اجللــوس  مشـاخيه ـ وابتــدأ هـذه املــرة 
لـــغ إذا قلـــت أنـــه ظـــل مـــا يقـــارب الســـاعتني يســـب ويشـــتم ويصـــرخ ويلـــوح بيـــده  معـــي ، وال أ

اجلهــاد وهــو عمليــا حمــرم مهـددا ومتوعــدا بقتلــي جهــادا يف ســبيل هللا ، وال أدري مــن أيــن تعلــم 
مـا زال يغلـي ) ع(عندهم خصوصا ضد الطواغيت ، ولعلـه مل يكـن ملتفتـا إىل أن دم احلسـني 

مــع ذلــك ـ ويعلــم هللا ـ فــإنين مل أرد عليــه ألنــين علــى بصــرية مــن ديــين . .. يف عــروق الشــيعة
م كيـــف أنـــه صـــرب علـــى أذى كفـــار قـــريش ، وكيـــف أمـــروا صـــبيا  ٦وتعلمـــت مـــن ســـرية النـــيب 

  . مبالحقته وإيذائه وطلبوا من الناس أال يستمعوا إليه وهكذا التاريخ يعيد نفسه
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ألجــل ذلــك عزيــزي القــارئ أقــدم كتــايب هــذا إنــه احلــق يصــرخ لنصــرته ، لقــد رأيــت يف 
عيون الذين حضروا حواري هذا التلهف ملعرفة احلقيقة ، وما زلت أراها يف عيون كـل األحـرار 

  . ليل اإلعالمي وتزييف احلقائقالذين يدفعون مثن التض
لسوء ويبصر نور  وعندما يشعر اإلنسان قبل ذلك بلذة االنتصار على النفس األمارة 

ظريـه  يتمـىن أن يشـاركه اآلخـرون هـذا النـور فيبـني هلـم طريـق ذلــك. .. احلـق شـعلة براقـة أمـام 
.. .  

رة لدفائن العقول وحتفيز اآلخرين لل بحث عـن احلقيقـة الـيت  وهذا الكتاب ما هو إال إ
ء ، واألجـــداد وســـندان سياســـة التجهيـــل الـــيت  ر اآل كـــادت أن تضـــيع بـــني مطرقـــة اقتفـــاء آ
ء مثـــل هـــذا الشـــاب الـــذي أجريـــت معـــه احلـــوار ، إن هنالـــك  مارســـها العلمـــاء يف حـــق األبـــر

طـل الكثري ما يزال على فطرته يريد احلق ولكن يلتـبس عليـه األمـر فيتمسـك مبـا اعتقـده مـن 
  . وأصبح جزء من كيانه يدافع عنه بتعصب مانعا احلقيقة أن تتسرب إىل عقله

هلدايــة بفضــله وأدخلــين برمحتــه إىل حيــث نــور احلــق ، وشــكرا هلــذه  لقــد مــن هللا علــي 
  . النعمة جيب علي أن أبلغ للناس ما توصلت إليه

ا مــن فا طمــة لــذلك أســطر هــذه املباحــث وأكتــب هــذا الكتــاب إنــه شــعلة حــق أخــذ
حث عن احلقيقة) ع(الزهراء    . وأقدمها لكل طالب حق ، ولكل 

ومن األشياء اليت مألتين محاسا أكثر للكتابة مـا أراه وأمسـع بـه يوميـا مـن هجـوم شـرس 
م املســتمرة لتشــويه صــورة الــدين اإلســالمي النقيــة  يشــنه أعــداء اإلســالم علــى األمــة ، وحمــاوال

رة الفــنت بـــني الطوائـــف اإلســـالمية البيضــاء الـــيت أنزلـــت مـــن قبــل هللا ت عـــاىل للبشـــرية وذلـــك 
ال  ودعـــم الطفيليـــات الشـــيطانية الـــيت غرســـت يف جســـد األمـــة علـــى حـــني غفلـــة ، فكانـــت و

ــا . عليهــا وســرتي عزيــزي القــارئ ذلــك واضــحا إذا تعرفــت علــى ســر االفــرتاءات الــيت يــرو جو
  ). الشيعة(ضد أنصار احلق 
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كمـــا يريـــد أعـــداؤهم كـــان ال بـــد مـــن وجـــود بعـــض أدعيـــاء   وحـــىت تضـــيع هويـــة املســـلمني
الـــدين يف أوســـاطنا ، يتحـــدثون بـــه وهـــم أبعـــد النـــاس عنـــه ، وحيملـــون املعـــاول هلـــدم األمـــة مـــن 

لوهابية  قرن الشـيطان الـذي خـرج مـن جنـد كمـا تقـول « الداخل ومن أبرز هؤالء ما يسمون 
هلـم ، واملتتبـع لسياســتهم بثقـافتهم الـيت تقـوم علـى تكفـري » األحاديـث الشـريفة  اجلميـع إال أذ

ـــرب اإلســــالم وجتريــــده مــــن روحـــــه  ــــا مــــا كانــــت إال لضــ ـــع واقــــع األمــــة يـــــدرك أ يف تعاطيهــــا مـ
وخصوصــياته ، لقــد رأينــاهم يف الســودان وهــم حيرمــون العمــل السياســي يف فــرتة زمنيــة معينــة ، 

وما أشبه . .. بس القصريويلخصون كل شريعة السماء يف حدود ال تتجاوز إطالة اللحية والل
. .. ، مع وضع كل أعمال املسلمني يف قائمة الشرك كان هذا هو مشروعهم احلضاري لألمـة

ولكن عندما رفعت الشعارات اإلسالمية كمنهج للحكم ، وأصبحت هنالك مجاعة إسـالمية 
املعارضــة تتبــىن العمــل السياســي كضــرورة دينيــة ملحــة التفتنــا ، فــإذا بنــا نــرى املنــابر السياســية 

لسـودان والعمــل الـذي كـان حرامــا أصـبح واجبــا ، بينمـا كنــا يف  تنصـب يف مسـاجد الوهابيــة 
ت اخلمــر أكثــر مــن أفــران اخلبــز دون أن حتــرك الوهابيــة ســاكنا ، ولكــن  فــرتة ســابقة نــرى حــا

  . قوى االستكبار تعرف كيف حترك خيوطها اليت جعلتها متشابكة داخل األمة
كـل شـيء وصـاروا يلفقـون الـتهم واالفـرتاءات علـى شـيعة أهـل البيــت   ونـراهم اليـوم تركـوا

م ضد الشيعة) ع( يؤولون كالمهـم خيفـون . .. يكذبون عليهم ....  ويسخرون كل إمكانيا
حقيقتهم ، وال أدري أين هم من القرآن احلكيم الذي نراهم يلقلقون به دائما وهم أبعد الناس 

تـــه ـــم مل يتـــدبروا آ مل يســـعوا إىل إنـــزال الفكـــر القـــرآين إىل أرض الواقـــع فهـــا هـــو كمـــا . عنـــه أل
لــيت هــي أحســن إن  (القــرآن يصــدح  حلكمــة واملوعظــة احلســنة وجــادهلم  ادع إىل ســبيل ربــك 

ملهتدين    . )ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم 
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دب فـــأين هـــم مـــن هـــذا األ .. ) قـــل هـــاتوا برهـــانكم إن كنـــتم صـــادقني (ويقـــول تعـــاىل 
الرفيــع ، وال جنـــد هلـــم مهـــا وهــم ميارســـون الـــدعوة ســـوى التكفــري والتشـــهري والكـــذب واالفـــرتاء ، 

  . واحلديث حول الوهابية يطول ولنا معهم وقفة يف جمال آخر إن شاء هللا
يـت أن أكتـب هـذا الكتـاب ألسـاهم يف دفـع الشـبهات الـيت  هلذه األسباب وغريها ار

عتبــاره اإلســالم الصــايف الــذي بــه فقــط تكــون النجــاة  علقــت يف أذهــان الــبعض ضــد التشــيع
أمام هللا سبحانه وتعاىل ، وهو حبث للجميع مل أحبث فيه عـن التكلـف وتركيـب املصـطلحات 
الـيت يصـعب علـى فئـة مـن النـاس فهمهـا ولـيس القصـد منـه اسـتعراض العضـالت بقـدر مـا هـو 

اج العقــل مــن ســجن األوهــام إىل مشــعل نــور ملــن أراد االستبصــار والوصــول إىل احلقيقــة وإخــر 
  . حيث حالوة اإلميان ولذته
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  الفصل الثاين 
  البحث يف التاريخ ضرورة 
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  البحث يف التاريخ ضرورة
ت  وحنن ندخل يف خضم هذا البحث ال بد من سرب أغوار التاريخ والتعرف علـى جمـر

ـا بلغـت مرحلـة . .. احلوادث فيه مـن التقـوى والـورع لكن هنالك بعـض الفئـات الـيت تعتقـد أ
ملـــاذا . .. وهـــي !تثـــري شـــبهة تبلورهـــا يف شـــكل أســـئلة تـــربر التقـــاعس يف البحـــث عـــن احلقيقـــة

رة مواضـيع مــن زمــان غـابر وأيــن هــي اخلالفــة  ؟نبحـث يف شــيء مضــى ومـا هــي الفائــدة مــن إ
حـد ! ؟مـع أيب بكـر) ع(اليت اختلف فيها علـي  وأسـئلة أخـرى تصـب يف هـذا االجتـاه تـوحي 

وحــــىت تنقشــــع حجــــب  .. إمــــا احنــــراف فكــــري عنــــد صــــاحبها ، أو غبــــار وجهــــل يلفــــه أمــــرين
ثــري التــاريخ : الشــبهات عــن الــبعض ســأحتدث يف حمــورين  األول التــاريخ يف القــرآن ، والثــاين 

علـــى حاضـــر ومســـتقبلنا كأمـــة إســـالمية الواجـــب عليهـــا بنـــاء حضـــارة تقـــارع احلضـــارة املاديـــة 
  . احنرافات األمم السابقة يف القرآن احلكيم املهيمنة مث أعقب بنماذج من

  : ـ التاريخ يف القرآن : أوالً 
وبـال شـك . .. املتأمل يف القرآن احلكيم جيد أنه كثريا ما يتحـدث عـن قصـص املاضـني

فقــط ، بــل هــو بيــان لثبــات  ٦هــذا لــيس لغــوا زائــدا وال هــو كمــا يــدعي الــبعض لتســلية النــيب 
لرسول السنن اإلهلية فيما خيص الصرا  ع بني احلق والباطل ، ولو كانت هذه القصص خاصة 

  . فقط ملا كان منها فائدة تذكر بعد انتقاله إىل الرفيق األعلى ٦
كـــذلك نقـــص  (ويقـــول  )١( ) حنـــن نقـــص عليـــك أحســـن القصـــص (وهللا تعـــاىل يقـــول 

   )٢( ) عليك من أنباء ما قد سبق ، وقد آتيناك من لد ذكرا
ـــــــ   ــــ
  .١٧٦/  آية: سورة األعراف  ـ )١(
  . ١١١/  آية: سورة يوسف  ـ )٢(



 ـ ٣٠ـ 

لقـــد كــان يف قصصـــهم  (ويقـــول عــز وجــل  )١( )القصـــص لعلهــم يتفكــرون  فاقصــص (ويقــول 
   .)٢( ) عربة ألويل األلباب

ت الواضـــحة الـــيت تلفـــت انتباهنـــا للتفكـــر والتـــدبر يف التـــاريخ ، وهـــذه  وغريهـــا مـــن اآل
ــا النتيجـة ال حتتـاج إىل تف كـر بـل هــي مـن البـديهيات املسـلمة ولكــن الـبعض يرفضـها حبجـة أ

رة للفنت وكأمنا القرآن هو املثري للفتنة    . )٣( )أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا  (إ
نه لو كان هنالك كتاب منزل من السماء بعد القرآن لقص علينا ما  وإنين على يقني 

ل بيتــه مـن ظلــم واضــطهاد وتنحيـة عــن مـراتبهم الــيت رتــبهم علــى أهـ ٦جـرى بعــد وفـاة الرســول 
خــامت األنبيــاء واملرســلني  ٦فيهــا هللا عــز وجــل ، ولكــن شــاء هللا حبكمتــه وإرادتــه أن يكــون دمحم 

  . والقرآن هو الدستور احلاكم إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها
عــن جــذر هــذه  ومبــا أن األمــة تفرقــت شــيعا وطوائــف وجــب البحــث يف قضــا التــاريخ

اية هذا الفصل سنذكر أمثلة من االحنرافات اليت حدثت  االحنرافات املوجودة يف األمة ، ويف 
  . يف األمم السابقة واليت ميكن أن جند هلا مصداقا يف واقع األمة اإلسالمية

  .ـ التاريخ ضرورة للحاضر: نيًا 
للتـاريخ شـيء  أم أبينـا فهـو حقبـة زمنيـة طويلـة حنتـاج فيهـا  ٦تفصـل بيننـا وبـني النـيب 

ضـــروري لفهـــم شـــريعة الســـماء ، وكـــل مـــا نتعبـــد بـــه وصـــل إلينـــا عـــرب التـــاريخ ، القـــرآن والســـنة 
  واحلديث والسرية والفقه وغريها فكيف 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ٢٤/  آية: سورة دمحم ـ ) ١(
 .٣٢/  آية: ـ سورة يونس ) ٢(
 .٢٥٣/  آية: سورة البقرة ـ ) ٣(



 ـ ٣١ـ 

بال . .. لنا طي هذه املسافة الزمنية اليت جتاوزت األربعة عشرة قر إذا مل نبحث التاريخيتسىن 
شك إن العقالء ال يقرون إمهال التاريخ وطيه وإغفال العرب والدروس الـيت ميكـن استخالصـها 

  . منه
ئ نفسها لالنطالق فال بد لنا من النظر إىل التاريخ بعقل مستبصر ببصائر  وحنن أمة 

مجعـه تقديسـا أعمـى وال نرفضـه  . .. حيالو  ال نقبله بعالتـه علـى أسـاس أنـه مقـدس فنقدسـه 
ـم   كليا ، ألن تقديس التـاريخ يقـود إىل تكـريس سـلبيات السـابقني ألننـا نقدسـهم فنتأسـى 

  . كما فعلت السلفية وهي نظرية لكنها يف الواقع تصبح منهجا للعمل ينعكس على سلوكنا
وهل يعقل أن جنعل احلسني بن ) ع(معاوية مع تقديسنا لعلي  كيف ميكننا أن نقدس

إن التقديس األعمى للتاريخ جيعلنا ال نفـرق بـني الظـامل  ؟علي ويزيد بن معاوية يف كفة واحدة
اهــد ومبـا أننــا عرضـة للخطــأ وحنـن نســعى . واملظلـوم ، بـني القاتــل واملقتـول وال بــني الطاغيـة وا

أن نــتالىف املزالـق الــيت وقــع فيهــا الســالفون ، وال ميكــن لنــا أن  حلمـل أمانــة الســماء جيــب علينــا
  . .. نتالفاها إال بتشخيصها وهذا يتطلب وضعها حتت جمهر البحث والتنقيب

لتايل لكل طاغية يف كل زمان ، ال بد  وألن تقديسنا ليزيد يعين إعطاء الشرعية له و
فــه عـن اجلــادة فوجـب علينــا أن نفـرتق عنــه لنـا مـن رفــض يزيـد لــيس ألنـه ابــن معاويـة إمنـا الحنرا

  . وننزع قناع العظمة الذي ألبسه له من قدسه
لغائـه  هوائنا وشـهواتنا ورغباتنـا ألننـا  كما ال ميكننا إلغاء كل التاريخ أو االنتقاء منه 

  . نلغي سنن القرآن والسنة بل كل اإلسالم
املنعطفـــات الـــيت مـــرت  إذا عزيــزي القـــارئ جيـــب علينــا أن نتبصـــر أحـــداث ونقـــف علــى

عليهــا األمــة وأن حنــدد مــن يصــلح لنــا قــدوة مــن غــريه حــىت نســتفيد حلاضــر فنتقــدم ملســتقبل 
  معاوية  مشرق ، وبال شك أمة ال تفرق بني



 ـ ٣٢ـ 

ويزيــد أمــة لــن تتقــدم بــل هــذا أحــد أهــم األســباب لتخلفنــا ) ع(وال بــني احلســني ) ع(علــي و 
  . الراهن

التـــاريخ الـــذي لـــه املدخليـــة األوىل يف فهـــم االحنـــراف  وفيمـــا أ بصـــدده ال اســـتغناء عـــن
أمــا أولئــك الــذين ينــادون . .. الــذي حــدث يف األمــة فتنكبــت الطريــق وبعــدت عــن الصــواب

رة الفــنت وعــدم جدوائيــة ذلــك خيــافون مــن انكشــاف الواقــع  بعــدم البحــث يف التــاريخ حبجــة إ
ا وهي تبتع ا بكامل إراد ج احلقوفضح مأسي األمة اليت اختار   . د عن 

وال يهمنـــا وحنـــن نبحـــث عـــن احلقيقـــة يف صـــفحات التـــاريخ أن تتســـاقط الشخصـــيات 
ويتعــرى الــبعض مــن هالتــه القدســية املصــطنعة حولــه ، ألنــه ال تــرجيح للشخصــيات يف ميــزان 

  . احلق إال ملن أخلص له والتزم به وحجيت إن شاء هللا مما حفظه لنا التاريخ

  : ات األمم السابقة يف القرآن احلكيم لثا ـ مناذج من احنراف
ذكــر القــرآن الكــرمي مــرارا وتكــرارا قصـــص األنبيــاء والرســل الســابقني لعلــم هللا تعــاىل مبـــا 

« ذلك حبديثه الصـحيح  ٦سيجري يف هذه األمة كما جرى يف األمم السالفة وأكد الرسول 
قـالوا . ضـب التبعتمـوهملتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخلـوا جحـر 

  . » !فمن: قال  ؟اليهود والنصارى:  رسول هللا : 
ت الكرميــــة وهــــي تقــــص عليــــك قصــــص  وعنــــدما تتجــــول عزيــــزي القــــارئ يف ربــــوع اآل

  : السالفني ستجدها تتحدث يف إطارين رئيسيني 



 ـ ٣٣ـ 

ت تثبيت أن سنة الصراع بني احلق والباطل مستمرة ما دامت السماوا ـ: االطار األول 
ومما ال خيفى على اجلميع خصوصا أولئك الذين استناروا ببصائر الوحي مـن القـرآن . واألرض

طل نسيب طال فال يوجد حق نسيب وال  طـل ومـا  .. احلكيم أن هنالك حقا و إما حق أو 
ــرفون  (بينهمــــا مســــاحة للباطــــل  ــالل فــــأىن تصــ خصوصــــا وأن  )١( )فمــــاذا بعــــد احلــــق إال الضــ

ور تكون بعد تبيني احلق ، وكمـا سـنرى فـإن القـرآن بدقتـه وبالغتـه يبـني لنـا الصراعات اليت تد
ت الواردة يف هذا الشأن . هذه احلقائق   : وإليك بعض اآل

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم مـن كلـم هللا ورفـع بعضـهم درجـات وآتينـا  (
ه بروح القدس ، ولو شاء هللا ما اق تتل الـذين مـن بعـدهم مـن بعـد عيسى بن مرمي البينات وأيد

م البينــات ولكــن اختلفــوا فمــنهم مــن آمــن ومــنهم مــن كفــر ، ولــو شــاء هللا مــا اقتتلــوا  مــا جــاء
  . )١( ) ولكن هللا يفعل ما يريد

  : تتحدث اآلية الكرمية عن عدة أمور 
  : ـ عن الرسل والرساالت عموما  ١

ت املبا يت يف ســـياق اآل ركـــة غالبـــا مـــا يـــدور حـــديثها إن كلمـــة رســـول ورســـل عنـــدما 
لرسالة ، واالقتتال الذي حيدث بعد الرسل بني قومهم إمنا هو انقالب على  حول أمر يرتبط 
ن ظــاهر االخــتالف لــيس حــول  الرســالة ، وظــالل كلمــة الرســول يف مثــل هــذه اآليــة تــوحي 

الرسل أفـإن  وما دمحم إال رسول قد خلت من قبله (شخص الرسول إمنا يف رسالته يقول تعـاىل 
  مات أو قتل انقلبتم على 

ــ ــــــ   ــــ
  .٣٢/  آية: ـ سورة يونس ) ١(
  .٢٥٣/  آية: ـ سورة البقرة ) ٢(



 ـ ٣٤ـ 

ــابكم  ــا أن رســــولنا األكــــرم  )١( )أعقــ يــــدخل ضــــمن دائــــرة الرســــل فــــإن اآليــــة الــــيت يــــدور  ٩ومبــ
الرسـالية وأنـه  خاصة وأن اآلية السابقة تؤكد على صـفة. ٦احلديث حوهلا تشمل سيد دمحما 

ويقــول تعــاىل حاكيــا عــن لســان  )٢( )وإنــك ملــن املرســلني  (مرســل كمــا كــان غــريه مرســلني  ٦
وبتقريــب أكثــر فــإن الســنن الــيت كانــت يف  )٣()قــل مــا كنــت بــدعا مــن الرســل  ( ٦حبيبــه دمحم 

  . ٦السابقني لن تتوقف عند أمة دمحم 
ن ا ـ وعـن التفضـيل بـني الرسـل ٢ ألفضـلية هلـا دور يف محايـة النـاس مـن حـىت ال يـدعي مـدع 

خامت األنبيـاء  ٦االختالف بعد أفضل األنبياء واملرسلني ، وكثريا ما أمسع من البعض أن النيب 
   .وأفضلهم فكيف ختتلف أمته من بعده

هـــو أفضـــل األنبيـــاء وأكملهـــم ولكـــن ذلـــك ال جيعـــل أمتـــه  ٦صـــحيح أن نبينـــا األعظـــم 
ســنة مــن قــد أرســلنا مــن  (مــا أكــد عليــه القــرآن يقــول تعــاىل خــارج دائــرة الســنن اإلهليــة وهــذا 

فهــل ينظــرون إال ســنة األولــني فلــن جتــد  (ويقــول  )٤( ) قبلـك مــن رســلنا وال جتــد لســنتنا حتــويال
  . )٥( )لسنة هللا تبديال ولن جتد لسنة هللا حتويال 

  إن حدوث االختالف من بعده ال يقدح يف أفضليته ، إنه كغريه من الرسل
ــــــ ـ ــ ــ   ــــــ
  . ١٤٤/  آية: سورة آل عمران  ـ )١(
  . ٢٥٢/  آية: سورة البقرة ـ  )٢(
  . ٩/  آية: سورة األحقاف  ـ )٣(
  . ٧٧/  آية: سورة اإلسراء  ـ )٤(
  . ٤٣/  آية: سورة فاطر ـ ) ٥(



 ـ ٣٥ـ 

الــذين جــاؤوا ألقــوامهم حــىت خيرجــوهم مــن الظلمــات إىل النــور ولكــن كــل قــوم كــذبوا رســوهلم  
،  ٦لــيس بــدعا مــن الرســل كمــا أوضــحنا بــل إن نبينــا  ٦قلبــوا علــى رســالته مــن بعــده وهــو وان

، فلمــاذا ال يكــون االخــتالف مــن بعــده أكــرب وأخطــر  ٦أوذي أكثــر مــن غــريه كمــا جــاء عنــه 
  . من االختالف الذي كان يف أقوام الرسل السابقني

) مـنهم مـن كلـم هللاوقال هاهنا تلك الرسل فضلنا بعضهم علـى بعـض (يقول ابن كثري 
وبنــاء علــى قولــه هــذا يكــون االخــتالف بعــد الرســل يشــمل أمــة  )١( ٦ودمحم ) ع(يعــين موســى 

  . ٦دمحم 
تــيهم البينـــات  مــن خــالل اآليـــة الكرميــة نـــرى أن االخــتالف دائمــا مـــا يكــون بعـــد أن 

عة ويعرفـــوا احلـــق ويتبينـــوا األمـــر بواســـطة الرســـول ، ومعـــىن ذلـــك أنـــه ال جيـــدي التمســـك بشـــما
ســم  يرينــا أن االخــتالف وقــع  ٦والواقــع العملــي يف أمــة دمحم . »االجتهــاد « التربيــر املعروفــة 

معامل الصراط املستقيم ونصحهم وهـو القائـل  ٦فيها كاألمم السابقة وبعد أن بني هلم الرسول 
يقــول ســيد قطــب يف . »مــا منشــيء يقــربكم إىل اجلنــة ويبعــدكم عــن النــار إال وأمــرتكم بــه « 
ـا كلهــم مل (سـري اآليـة تف ومل تغـن وحــدة مجاعـة الرسـل يف طبيعــتهم ووحـدة الرسـالة الــيت جـاؤوا 

  . )٢() تغن هذه الوحدة عن اختالف أتباع الرسل حىت ليقتتلون من خالف
حلق فآمن وآخر ـ وأن نتيجة هذا االختالف ٣    كفر ،  أن فريقا متسك 

ــ ــ ــــــ   ــــ
  .٢٦٣ص  ١تفسري ابن كثري ج  ـ )١(
  .٢٨٤ص  ١يف ظالل القرآن ج ـ ) ٢(



 ـ ٣٦ـ 

م مجيعا على احلق  م ليسوا يف مرتبة واحدة أو أ   . وذلك يعين أ
إلجابـة عليـه جمموعـة مـن  ؟لكن ملاذا يكون االختالف بعـد البينـات هـذا مـا تكفلـت 

ت الـــيت تكـــررت يف القـــرآن الكـــرمي ليؤكـــد هللا ســـبحانه وتعـــاىل اســـتمرار الســـنن يف األرض  اآل
   .. ويبني طبيعة اإلنسان الظلمانية اليت تنجذب دائما لرغباته وأهوائه وجهله

م البينـات بغيـا بيـنهم (: يقول تعاىل   وما اختلف فيه إال الـذين أوتـوه مـن بعـد مـا جـاء
ومـا  (،  )٢( ) وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغيـا بيـنهم(،  )١( )

وآتينـاهم بينـات مـن األمـر فمـا اختلفـوا  (،  )٣( ) بعد ما جاءهم العلم بغيا بيـنهم تفرقوا إال من
  . )٤( ) إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

ت القرآنيــة تــربط دائمــا بــني االخــتالف والبغــي ، و  يف اللغــة كمــا ) معنــاه(جنــد أن اآل
عـــدل عـــن احلـــق : ا بغيـــا التعـــدي ، وبغـــى الرجـــل علينـــ: جـــاء يف لســـان العـــرب البـــن منظـــور 

واسـتطال ومعـان أخـرى تــدل علـى سـوء النيــة وهـي كمـا ال خيفـى مغــايرة ملعـىن االجتهـاد الــذي 
ت  ٤أصبح صكا يعصم كل املنحرفني عن املسألة واحملاسبة    : ـ كما جند يف هذه اآل

حلــق ويــدركون جهتــه  ــم عــاملون  أن االخــتالف يكــون بــني الــذين أوتــوا الكتــاب أي أ
ت هللا ولكن ت هللا فـإن هللا سـريع  (ه البغي فتأمل أيها املؤمن وتـدبر ، تلـك آ ومـن يكفـر 

  . )٥( ) احلساب
  كثريا ما يضع الفرد منا مباين يبين عليها طريقة تفكريه   :االطار الثاين 

ــ ـ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ٢١٣/  آية: سورة البقرة  ـ) ١(
  . ١٩/  آية: سورة آل عمران ـ ) ٢(
  . ١٤/  آية: سورة الشورى ـ ) ٣(
  . ١٧/  آية: سورة اجلاثية ـ ) ٤(
  .١٩/  آية: سورة البقرة ـ ) ٥(



 ـ ٣٧ـ 

وتقييمه لألحـداث ويف الغالـب يكـون نقاشـنا ألي قضـية مـن زاويـة عاطفيـة أو مبنطـق مـوروث 
مقــدس ال يعطــي لآلخــرين فرصــة للحــوار والنقــاش ، ومثــال ذلــك احلــديث الــذي يــدور حــول 

وبقوا حىت وفاته وامتدت أعمـار بعضـهم إىل أمـد طويـل  ٦عاشوا مع الرسول  الصحابة الذين
عتبــارهم عاشــوا مــع  هــل ميكــن وضــعهم يف ميــزان العدالــة لتصــنيفهم أم أنــه ال جيــوز لنــا ذلــك 

ال أريد مناقشة نظرية عدالة الصحابة عند أهل ! ؟وأخذوا منه الدين وال ميكن نقدهم ٦النيب 
ا ذلك مـرتوك لألبـواب اآلتيـة الـيت سـنناقش فيهـا مـا حـدث مـنهم بعـد السنة واجلماعة اآلن إمن

أمــا اآلن فـــنحن بصـــدد أخــذ بصـــائر مــن القـــرآن الكـــرمي تفيــد يف حبثنـــا هـــذا  ٦وفــاة الرســـول 
ونســـتدل بقصـــتني تفصـــيليتني مـــن األمـــم الســـابقة ذكـــر يف القـــرآن مث حنـــاول أن نتـــدبر فيهمـــا 

  . ا هذهلنخرج بقاعدة كلية تعيننا يف مسريتن

عوراء مع نبيه موسى : القصة األوىل     .)ع(بلعم بن 
تنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من  (يقول تعاىل  واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آ

ــا لكنــه أخلـــد إىل األرض واتبــع هــواه فمثلـــه كمثــل الكلـــب إن  الغــاوين ، ولوشــيء  لرفعنـــاه 
تنـا فاقصـص القصـص لعلهـم حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث ذلك  مثل القـوم الـذين كـذبوا 

  .)١( )يتفكرون 
ت  هـو رجـل مـن بـين إســرائيل يقـال لـه بلعـم بــن « يقـول ابـن كثـري يف تفسـريه هلــذه اآل

ته وهو من العلماء من أتباع موسى  ه هللا آ بعثه إىل ) ع(عوراء كان يعلم االسم األكرب وآ
  عه وأعطاه ، فتبع دينه ملك مدين يدعوه إىل هللا فأقط

ــ ــــــ   ــــ
  . ١٧٦ـ  ١٧٥/  آية: سورة آل عمران ـ ) ١(



 ـ ٣٨ـ 

إن بـين عمـه أتـوا إىل « : ويواصـل ابـن كثـري يف سـرد قصـته ويقـول »  !)ع(وترك دين موسى  
بلعم وقالوا له إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثرية وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادع هللا أن 

معــه قــال إن دعــوت هللا أن يــرد موســى ومــن معــه ذهبــت دنيــاي وآخــريت فلــم  يــرد موســى ومــن
 (ويف قولــه تعــاىل » فســلخه هللا ممــا كــان عليــه « موســى وأتباعــه » يزالــوا بــه حــىت دعــا علــيهم 

ـا ت « يقـول ابـن كثـري  ) لوشيء  لرفعناه  آل أي لرفعنـاه مـن الـدنس عـن قـاذورات الـدنيا 
هـا  ــا وأقبـل علــى ) ه أخلـد إىل األرضولكنــ(الـيت أتينــاه إ أي مــال إىل زينـة احليــاة الـدنيا وزهر

ا ونعيمها وغرته كما غرت غريه من    . )١(» )أوىل البصائر والنهي ( لذا
ت وكالم ابن كثري حوهلا أن بلعم هذا بلغ درجة من اإلميان  يظهر جليا من خالل اآل

ت هللا واالسم األ عظم وذلك يعين أنه عامل كبري وكان من أتباع والتقوى والورع حىت أعطي آ
لدنيا فأضحى كالكلب) ع(موسى    . ولكنه مال إىل أهوائه وشهواته واغرت 

هـــذه القصـــة ذات األســـلوب البليـــغ يف الســـرد تعطينـــا بصـــرية مهمـــة جـــدا نســـتطيع مـــن 
لـــة خالهلـــا أن نبـــدأ التوغـــل يف عمـــق التـــاريخ بـــال وجـــل ، فهـــا هـــو القـــرآن ينســـف قاعـــدة العدا

ت داللتها واضحة على أن اإلنسان مهما بلغ يف  املطلقة والقدسية لغري املعصوم ، وهذه اآل
مكانه يف أي حلظة أن خيلد لألرض ويكفر بـنعم هللا تعـاىل وهـذه نقطـة مهمـة  العلم والتقوى 

ت هللا والرســـول ـــم ال ميكـــن أن خيونـــوا أمـــا ا وإذ !إذ كثـــريا مـــا تثـــار قضـــية عدالـــة الصـــحابة وأ
وجاهدوا معه ، ولكـن القـرآن احلكـيم الـذي فيـه  ٦عاشوا مع النيب : قالوا  ؟سألتهم ما الدليل

  ا نبأ من كان قبلنا وفصل الذي بيننا وخرب ما بعد بني هذ
ـــ ـ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ٢٣ص  ٢تفسري القرآن العظيم البن كثري ج  ـ )١(



 ـ ٣٩ـ 

لغــوا مرحلــة مــن التقــوى والــورع فإنــه يبقــى األمــر ، حــىت ولــو فرضــنا حمــاال أن مجيــع الصــحابة ب 
م حلـق حـىت آخـر نفـس يف حيـا ن . .. هنالك إمكان بعـدم التـزامهم  واحلـال أننـا مل نسـمع 

  !. !أحدهم كان ميلك االسم األعظم
إن مجيـــع اخللــق مــا عــدا املعصـــومني معرضــون للزلزلــة واالبـــتالء « يبقــى األصــل القــرآين 

فاالنتقال من جهة احلق إىل الباطل حىت ولو بلغوا أعلـى درجـة ومن مث النجاح أو الفشل فيه 
  . »من التقوى واملقياس احلقيقي هو االستقامة يف طريق احلق وااللتزام به كامال 

بعد هذا ال أظن أن أحدا حيتاج أن ميد عنقه قائال بعدم إمكان ختلي بعـض الصـحابة 
إلمكان السؤال عـن عن احلق يف أي حلظة من دون أن ينكر حقيقة وقاعدة ق رآنية ، ولكن 

  . والتفصيل مرتوك حملله ٦مصداق ذلك يف أمة نبينا دمحم 
 فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (يقول دمحم علي الصابوين يف تفسري آخر هذه اآلية 

فهـــال تـــدبر  )١() أي أقصـــص علـــى أمتـــك مـــا أوحينـــا إليـــك لعلهـــم يتـــدبرون فيهـــا ويتعظـــون )
  . واتعظنا

  : السامري وهارون مع بين إسرائيل: ثانية القصة ال 
قالوا لـن نـربح عليـه عـاكفني حـىت يرجـع إلينـا موسـى ، قـال  هـارون مـا  (قال هللا تعاىل 

خــذ بلحيـيت وال برأســي  منعـك إذ رأيـتهم ضــلوا ، أال تتـبعن أفعصـيت أمــري ، قـال  بـن أم ال 
، قال فما خطبك  سامري ، قال  إين خشيت أن تقول فرقت بني بين إسرائيل ومل ترقب قويل

ا وكذلك سولت يل نفسي  طـه( ) بصرت مبا مل يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذ
  .)٩٧ـ  ٨٣/ 

ــ ـ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ٤٨٢ص  ١صفوة التفاسري ج ـ ) ١(



 ـ ٤٠ـ 

» ) ع(هارون « قبل أن نبدأ يف شرح قصة السامري الذي انقلب على خليفة موسى 
تـرى ) الرتكيز على قصـص بـين إسـرائيل(ظة هامة نلحظها يف القرآن الكرمي وهي هنالك مالح

  . ال بد من وجود حكمة تقتضي ذلك ؟ملاذا هذا الرتكيز
، ولعـل أبـرز نقـاط التشـابه كمـا  ٦يف الواقع هناك شبه كبري بني بين إسرائيل وأمـة دمحم 

مـــن بــين إســـرائيل ومـــا  )ع(سيتضــح مـــن خــالل األحـــداث التارخييــة مـــا جــرى ملوســـى وهــارون 
أنـت مـين مبنزلـة هـارون « لعلـي  ٦مـن هـذه األمـة وقـول رسـول هللا ) ع(وعلي  ٦جرى حملمد 

رخيـه » من موسى إال أنه ال نيب بعدي  له مغزى ودالالت عظيمـة ، ومـا أورده ابـن قتيبـة يف 
صة طلب عمر يقول يف معرض ق. .. اإلمامة والسياسة يبني لنا جانبا من التشابه بني األمتني

فـــأخرجوا عليـــا ) ع(البيعـــة أليب بكـــر بقـــي عمـــر ومعـــه قـــوم أمـــام بيـــت فاطمـــة ) ع(مـــن علـــي 
إذا وهللا الـذي ال إلـه : قـالوا  ؟إن مل أفعـل فمـه: يع فقـال : فمضوا به إىل أيب بكر فقالوا له 

: بــة إىل أن قــال ابــن قتي. .. إذا تقتلــون عبــد هللا وأخــا رســوله: فقــال . إال هــو نضــرب عنقــك
 بـن أم إن القـوم استضـعفوين وكـادوا : يصـيح ويبكـي وينـادي  ٦فلحق علي بقرب رسـول هللا 

   .)ع(ملوسى  وهذا ما قاله هارون )١(أن يقتلوين 
أمـــا الســـامري كمـــا ورد يف التفاســـري وجممـــل الكتـــب الـــيت أوردت قصـــص األنبيـــاء فإنـــه 

ل ذكر يولد يف بين إسرائيل ، ويوم ربيب جربائيل تعهده منذ الصغر حينما كان فرعون يقتل ك
خــذ موســى إىل امليقــات أخــذ الســامري قبضــة مــن أثــره وألقــى بــه يف ) ع(نــزل جربائيــل  حــىت 

  جسد العجل املصنوع من احللي فأصبح له
ـــــــ ـ ــ ــ ــــــ   ــــ

ريخ اخللفاء  ـ )١(   . ١٢ص  ١ج : اإلمامة والسياسة 



 ـ ٤١ـ 

وكما هو واضح بلغ ) ع(ري كان من أصحاب موسى وما يهمنا من القصة أن السام. خوار 
وكـان لـه مــن العلـم مـا مل يكـن لغـريه وحظــي ) بصـرت مبــا مل يبصـروا بـه(مرتبـة عظمـي حـىت قـال 

عتبار أنه ذو مكانة  مبشاهدة جربئيل واستطاع بكل ذلك أن يضل بين إسرائيل الذين اتبعوه 
لسوء فكان عمله الباطل. ..   . .. الذي أضل به القوم فسولت له نفسه األمارة 

ريـخ األمــة اإلسـالمية وواقعهــا بعـد وفــاة الرســول  السـؤال اآلن ، هــل ميكـن أن جنــد يف 
نـه ال يوجـد أحـد مـن صـحابة رسـول هللا  ؟مصداقا ملثـل هـذا االحنـراف ٦   ٦مـع علمنـا التـام 

 نونــة يف أثــرهكـان حيلــم برؤيـة جربئيــل علــى حقيقتـه ومعرفتــه وامـتالك بعــض األســرار اإلهليـة املك
يت للنيب . .. يف صورة رجل يسأله عن أمور الدين ولكن ما كان  ٦صحيح أن جربئيل كان 

  . ؟فأين كان السامري وأين هم الصحابة ٦الصحابة يعرفونه إال بعد مغادرته وبيان الرسول 
سـرتى مـدى تطـابق األحـداث  ٦وعند البحث يف جذور احنراف األمة بعد وفـاة النـيب 

  . ة مع القصص القرآنية خصوصا قصة بين إسرائيلالتارخيي
أعــرض عليــك عزيــزي القــارئ ســببني رئيســيني يــذكرمها القــرآن (ويف ختــام هــذا الفصــل 

مــا مينعــان اإلنســان مــن االهتــداء إىل احلــق ، أو االلتــزام بــه بعــد معرفتــه ، وهــذان الســببان  أل
  . يعرتضان أي إنسان يف أي مكان وأي زمان

  :أوالً 
ئنا وأجداد وهي مشكلة كبرية ذمها القرآنتقديس    ما توارثناه عن آ



 ـ ٤٢ـ 

عتبارها عائقا وحائط صد منيع جيـب جتـاوزه خصوصـا يف مسـألة االعتقـاد والـيت نسـأل عنهـا 
  . .. عتبارها تكليفا عينيا بعيدا عن االنتماءات األسرية واالجتماعية وغريها

ء أو لو وإذا قيل هلم اتبعوا ما أن (: يقول تعـاىل  زل هللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آ
ؤهم ال يعقلون شيئا وال يهتدون   . )١() كان آ

ء علـى  ( وكذلك مـا أرسـلنا مـن قبلـك يف قريـة مـن نـذير إال قـال مرتفوهـا إ وجـد آ
ءكــم قــالوا إ مبــ هــدى ممــا وجــدمت عليــه آ رهــم مقتــدون ، قــل أولــو جئــتكم  ا أمــة وإ علــى آ

  . )٢()أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة املكذبني 
ء أولو كـان الشـيطان  ( وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل هللا قالوا بل نتبع ما وجد عليه آ

  . )٣()يدعوهم إىل عذاب السعري 
ت اليت تتحدث حول هذا املوضوع   . وغريها من اآل

  : نيًا 
معرفــة الصــواب وهــذه املشــكلة كانــت الســبب الرئيســي يف عــدم اتبــاع االســتكبار بعــد 

  . .. األمم لرسلهم وهي اليت أخرجت إبليس من رمحة هللا تعاىل
  ـ : يقول تعاىل 

ت هللا تتلــى عليــه مث يصــر مســتكربا كــأن مل يســمعها  ( ويــل لكــل أفــاك أثــيم ، يســمع آ
  . )٤()فبشره بعذاب أليم 

ــــ ـ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ١٧٠/  سورة البقرة آية ـ )١(
  . ٢٥ـ  ٢٣/  آية: سورة الزخرف ـ ) ٢(
  . ٢١/  آية: سورة لقمان  ـ )٣(
   .٨ـ  ٧/  آية: سورة اجلاثية  ـ )٤(



 ـ ٤٣ـ 

ــوى أنفســكم اســتكربمت ففريقــا كــذبتم وفريقــا تقتلــون (  ) أفكلمــا جــاءكم رســول مبــا ال 
)١( .  

تنا واستكربوا عنها أولئك أ (   . )٢( ) صحاب النار هم فيها خالدونوالذين كذبوا 
تنا واستكربوا عنهـا ال تفـتح هلـم أبـواب السـماء وال يـدخلون اجلنـة  ( إن الذين كذبوا 

رمني   . )٣( ) حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط وكذلك جنزي ا
والبحـث اآليت . .. هذه بعض العوائـق الـيت تقـف حـائال بيننـا وبـني معرفـة احلـق واتباعـه

ت هـذا الكتــاب حيتـاج إلزاحــة مثــل هـذه احلجــب وغريهـا حــىت يـرى اإلنســان احلقيقــة  بـني طيــا
  .كرؤيته للشمس يف واضحة النهار وهللا املستعان

ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ٨٧/  آية: سورة البقرة ـ ) ١(
  . ٣٦/  آية: سورة األعراف ـ ) ٢(
  .٤٠/  آية: سورة األعراف ـ ) ٣(



 ـ ٤٤ـ 



 ـ ٤٥ـ 

  الفصل الثالث 
  الشيعة والتشيع



 ـ ٤٦ـ 



 ـ ٤٧ـ 

  الشيعة والتشيع
هكـــذا . .. جمـــرد كلمـــة شـــيعي تعـــين لـــدى الكثـــري مـــن النـــاس الســـب والشـــتم والضـــالل

ال تقــرأ . .. وهكــذا فرضــوا علــيهم ســياجا مــن اجلهــل ، يقولــون ال تبحــث عــنهم. .. علمــوهم
علـى املنـابر سـنة ، وتـزداد املكافـأة امللكيـة  ) ع(وعد إىل عهد معاويـة حيـث سـب علـي . هلم

ـــا أمعنـــــ ــــه كلمــ ــــل بيتـ ــــن أيب احلســـــن وأهـ ـــراع . .. )ع(ت يف لعـ كـــــال حنـــــن مل نعـــــد ولكـــــن الصــ
األيديولوجي هو الـذي امتـد إىل يومنـا هـذا ، مـا زال علـي يسـب ، فقـط تغـري العنـوان فأصـبح 

، وهــم حتــت مظلــة » مــن أحبــارهم « أمــا عــوام النــاس فــدورهم فقــط تلقــي األوامــر  .. الشــيعة
ولكن أي سـنة هـي . .. أن يكون مع السنة واجلماعة السنة واجلماعة وهل هنالك من يرفض

ا سنة من غري وبدل سنة دمحم  ٦هل هي سنة دمحم  ؟وأي مجاعة وحىت النتـوه نتوقـف  ؟٦أم أ
وما هي السنة واجلماعة . .. قليال ملعرفة هذه العناوين واملسميات ، ماذا تعين الشيعة ومن هم

   .. وذلك يف حملة موجزة
وإن  (: يف القرآن الكـرمي  )١(املشايعة أي املتابعة واملناصرة واملواالة  ـ التشيع لغة هو ١

  . )من شيعته إلبراهيم 
ــم أتبــاع وأنصــار آل البيــت  صــروهم يف كــل حمــنهم ) ع(واصــطالحا يــراد  وهــم الــذين 

اعلـم أن الشـيعة لغـة هـم الصـحب واالتبــاع « وسـلكوا مسـلكهم ووالـوهم ، يقـول ابـن خلــدون 
  . )٢(» ف الفقهاء واملتكلمني من اخللف والسلف على أتباع علي وبنيه ويطلق يف عر 

  تضاربت اآلراء واألقوال لدى البعض حول بداية التشيع فهنالك من يرى
ـــ ــــــ   ــــ
  . ج العروس ولسان العرب مادة شيع ـ )١(
  .٣٤٨يف مذهب الشيعة ص  ٢٧ريخ ابن خلدون الفصل ـ ) ٢(



 ـ ٤٨ـ 

رخيـه فقـد قـال  وممـن يـذهب إىل هـذا ابـن ٦عـد وفـاة النـيب أن الشيعة تكونوا ب  : خلـدون يف 
ألمــر وأن اخلالفــة  إن الشــيعة ظهــرت ملــا تــويف الرســول وكــان أهــل البيــت يــرون أنفســهم أحــق 
لرجاهلم دون سواهم من قريش وملا كان مجاعـة مـن الصـحابة يتشـيعون لعلـي ويـرون اسـتحقاقه 

رخيــه  )١(اخل . .. ففــوا مــن ذلــكعلـى غــريه وملــا عــدل بــه إىل ســواه  ومــنهم أيضــا اليعقــويب يف 
وهــو يقـــول ويعــد مجاعـــة املتخلفــني عـــن بيعــة أيب بكـــر هــم النـــواة األوىل للتشــيع ومـــن أشـــهرهم 

  . )٢(سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري واملقداد بن األسود والعباس بن عبد املطلب 
م اخلليفة الث الث عثمـان ومـنهم مـن يقـول أنـه تكـون وهناك من يرى أن التشيع نشأ أ

م خالفة علي    . ورأي آخر يقول بظهور التشيع بعد واقعة الطف) ع(أ
كــل هــذه األقــوال ال تثبــت أمــام التحقيــق يف كتــب التــاريخ واحلــديث والتفســري ، ورمبــا 

ن التشيع بدأ بوفاة الرسول  ا إىل الصواب الرأي القائل  أي ولكن يواجه هذا الر  ٦يكون أقر
إال إذا كانــــت  ؟بســــؤال وهــــو كيــــف ميكــــن أن تتبلــــور هــــذه الفكــــرة يف ظــــرف أقــــل مــــن أســــبوع

ا يف الواقع اخلارجي خذ مكا لفعل ولكن األحداث هي اليت جعلتها    . موجودة 
م يذهبون إىل أن التشيع ولـد  أما الشيعة وغريهم من احملققني من املذاهب األخرى فإ

ـــدت الرســـــالة علـــــى عهـــــد ـــق  ٦النـــــيب  حينمـــــا ولــ وإنـــــه هـــــو الـــــذي غرســـــه يف النفـــــوس عـــــن طريــ
مــن مكانــة يف مواقــع متعــددة ) ع(وكشــفت عمــا لعلــي  ٦األحاديــث الــيت وردت علــى لســانه 

  رواها إضافة إىل الشيعة ثقاة أهل السنة ، ولقد وردت كلمة شيعة على لسان 
ـ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ٣٦٤ص  ٣املصدر السابق ج ـ ) ١(
  . يبريخ اليعقو ـ ) ٢(



 ـ ٤٩ـ 

  : وإليك مناذج من النصوص اليت وردت  ٦الرسول  
  . ٥٨٩ص  ٨ـ يف الدر املنثور للسيوطي ج  ١

) ع(فأقبــل علــي  ٦روى عـن ابــن عســاكر بســنده عــن جــابر بــن عبـد هللا قــال كنــا عنــد النــيب  
فنـزل قولــه » والــذي نفسـي بيــده إن هـذا وشــيعته هلـم الفــائزون يـوم القيامــة « :  ٦فقـال النـيب 

  . ) إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية (ىل تعا
  ـ : الفصل األول اآلية احلادية عشر  )١١(ـ ابن حجر يف الصواعق احملرقة الباب  ٢

إن الـذين آمنـوا وعملـوا الصـاحلات أولئـك  (ــ ملـا أنـزل هللا العـايل : عن ابـن عبـاس قـال 
تـون يـوم القيامـة راضـني « ) ع(لعلـي  ٦قـال رسـول هللا  ) هم خري الربية هـم أنـت وشـيعتك 

يت عدوك غضا مقمحني    . »مرضيني و
  . ٦١ص  ٢ـ القندوزي احلنفي يف ينابيع املودة ج  ٣

علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامـة «  : ٦قال رسول هللا : عن أم سلمة  قالت 
« .  

ـــة يف تفســـــ ـــيت ذكـــــرت هــــذه الروايــ ـــوا  (ري قولـــــه ومــــن املصـــــادر الــ إن الـــــذين آمنـــــوا وعملــ
  : اخل اآلية . .. )الصاحلات 

  . ١٤٦/  ٣أ ـ تفسري الطربي ج 
  . ٣ب ـ روح املعاين لآللوسي ج 

  . ٢٤٦ـ  ٢٤٤ج ـ كفاية الكنجي الشافعي ص 
  . وغريها من املصادر

أو ) ع(والشـــواهد التارخييـــة كثـــرية علـــى ذلـــك ، فكـــل احلـــوادث الـــيت شـــارك فيهـــا علـــي 
م من شيعتهم) ع(واحلسني  احلسن م    . تصف أصحا



 ـ ٥٠ـ 

خــذون مــنهم معــامل ديــنهم أصــوال ) ع(والشــيعة اآلن هــم الــذين يوالــون أهــل البيــت  و
م محلة السنة ، واالمتداد الطبيعي لرسول هللا  عتبار أ وبـذلك يكونـون هـم الـذين  ٦وفروعا 

ئمة أهل البيت  ٦اتبعوا سنة النيب  ، واخلالف بيـنهم  ٦كما أمرهم ) ع(والتزموا بتمسكهم 
وبني أهل السنة ليس خالفا حول املسميات إمنا القضية ختتص مبنهج كل منهما وأيهما ميثـل 

  . رسالة السماء
لنسبة ألهل السنة واجلماعة فالسنة يف اللغة تعين الطريقة واملنهاج   . أما 
ر ويســمي الســنة واصــطالحا تعــين كــل مــا صــدر عــن الرســول مــن قــول أو فعــل أو تقريــ

م أصحاب الطريقة احملمودة ومل يعرف » أهل السنة واجلماعة « مذهبهم  ويقصدون بذلك أ
هذا االسم إال مؤخرا حيث كان يعرب عن منهج أصحاب السقيفة يف مقابل املناوئني هلم وهم 

ن الشــــيعة هـــم املخـــالفون للســــنة . علـــي وشـــيعته وظــــالل اســـم أهـــل الســــنة واجلماعـــة تـــوحي 
  . حقا ومن الذي حرف وبدل وغري ٦يفة ولكن سنرى من الذي اتبع سنة املصطفى الشر 

  : التشيع والفرس 
رغــم أن التشــيع هــو عمــق اإلســالم وجــوهره إال أننــا جنــد بعــض املــأجورين حيــاولون ربــط 
شــيء طـارئ يف اجلســد اإلسـالمي اخــتلط بثقافــة  لفــرس علـى حنــو حيمـل يف طياتــه أ التشـيع 

وفـات هـؤالء أن التشـيع كـان قبـل أن يـدخل اإلسـالم إىل فـارس  . .. سـالمأهـل فـارس قبـل اإل
كما سبق وأن بينا أن والدة التشيع كانـت مـع بـزوغ فجـر الرسـالة احملمديـة ، ودخـل إىل بـالد 

ووجـد فيهـا رجـاال محلـوا األمانـة كمـا كــان . فـارس مـن العـراق ولبنـان وغريهـا مـن الـدول العربيــة
  ). رض(سلمان الفارسي 
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ـــنةوحــــ ـــارس ومــــنهم  .. ىت تعــــم الفائــــدة نــــذكر إلخواننــــا السـ أن أغلــــب علمــــائهم مــــن فـ
البخاري والرتمذي والنسائي وابن ماجة والرازي والقاضي البيضاوي وغريهم مـن فطاحـل أهـل 

  . السنة واجلماعة
والفيصل هو أن نضع كال الطائفتني يف امليزان  ٦واآلن الكل يدعي متسكه بسنة النيب 

  .ونرى

  لتشيع يف السودان ظالل ا
بعد أن انتبهت من الغفلة وبدأ نور احلقيقة يكشف عـن الواقـع التفـت إىل جمتمعـي يف 
لبساطة والفطرية واألخالق الدينية ، فوجدت أن هنالك أشياء أخرى  السودان الذي يتميز 

منـط بدأت تظهر يل بعد استبصاري وهو أن اخللفية الثقافية اليت بين عليها الشعب السـوداين 
ـــن  ــيعية بــــال أدىن شــــك ، الحظــــت ذلــــك يف كــــل مفــــردة مـ ســــلوكه وطريقــــة تفكــــريه خلفيــــة شــ
ن للتشـيع جــذورا  تـف  م  مفـردات احليـاة العامـة يف الشـارع السـوداين بــل إن معظـم معتقـدا

ـــ إن الصــوفية مثــرة التشــيع أو هــم فرعــان : عميقــة يف الســودان وأذكــر أن أحــد اإلخــوة قــال يل 
إذا السودان بلـد شـيعي احنـرف : صوفية هم الشيعة يف ثوب سين فقلت له ألصل واحد بل ال

  . به التيار
ـــة ، وأعتقـــــد أن الدولـــــة  ـــذه احلقيقــ ـــارات تبـــــني هــ طالعـــــي علـــــى التـــــاريخ وجـــــدت إشــ و
الفاطميـة الــيت قامــت يف مصـر هلــا األثــر يف ذلـك ، إذ أن حــوض النيــل الـذي يــربط بــني مصــر 

النتقــال التشــيع إىل الســودان يف عهــد الدولــة الفاطميــة  والســودان كــان مــن العوامــل املســاعدة
ـــم مـــن عقائـــد بصـــورة جمملـــة مـــن ) ع(وحـــب أهـــل البيـــت  .. وهـــي دولـــة شـــيعية ومـــا يـــرتبط 

يف مصـــر وتســـيري ) ع(الثوابــت الفكريـــة املشـــرتكة بـــني مصـــر والســودان ومقامـــات أهـــل البيـــت 
ا شاهد  ر   القوافل من السودان لز
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د املشايخ يف السودان ويدعى حممود الربعي وله قصائد كثرية يف مدح على ذلك حىت قال أح
هـــل هللا « يف إحـــدى قصـــائده ) ع(أهـــل البيـــت  هـــل » مصـــر املؤمنـــة  ـــا مؤمنـــة  ويقصـــد أ

  ). ع(البيت 
يف مصــر والســودان ، وأ ال أســتطيع أن ) ع(وال أحـد ينكــر عمــق احملبــة ألهـل البيــت 

ر يدل على أن الشيعة أحصر كل تلك املظاهر ذات اجلذو  ه من آ ر الشيعية ولكن ما وجد
دون أن يعلنــوا ) ع(انتقلــوا إىل الســودان يومــا مــا وكرســوا يف نفــوس األجيــال حمبــة أهــل البيــت 

. عن عمق معتقدهم ورمبا يكون ذلك ختوفا بعـد أن تـذوق الشـيعة األمـرين علـى طـول التـاريخ
ولـة الفاطميــة يف جيشـها كـان علـى الســودانيني وممـا نسـتظهره مـن كتــب التـاريخ أن اعتمـاد الد

رخيــه وهـو يصــف مــا فعلــه صــالح  وكـان احلــرس اخلــاص خللفائهــا مـنهم ، يقــول ابــن األثــري يف 
الدين األيويب يف أعـوان الفـاطميني إن مـؤمتن اخلالفـة ـ كـان مـن السـودانيني ـ حـاول أن يقضـي 

د ويهلـــك احلـــرث والنســـل فعلـــم علـــى صـــالح الـــدين األيـــويب قبـــل أن يســـيطر متامـــا علـــى الـــبال
صـــالح الـــدين مبـــا دبـــر لـــه فـــرتبص مبـــؤمتن اخلالفـــة وامســـه جـــوهر حـــىت قتلـــه مث يقـــول ابـــن األثـــري 
م علـــى  فغضـــب الســـودان الـــذين مبصـــر لقتـــل مـــؤمتن اخلالفـــة ، فحشـــدوا ومجعـــوا فـــزادت عـــد

  . مخسني ألفا وقصدوا حرب األجناد
ملنصورة وكثر القتل يف الفريقني فأرس« وقع القتال  ل صالح الدين إىل حملتهم املعروفة 

هــم اخلـرب بـذلك ولــوا منهـزمني فـركبهم الســيف  فأحرقهـا علـى أمـواهلم وأوالدهــم وحـرمهم فلمـا أ
لســيف ومل يبـق مــنهم إال القليــل ) إىل أن يقــول. (.. وأخـذت علــيهم أفـواه الســكك دهم  فـأ

  . )١(» الشريد 
ـ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ٣٤٧ـ  ٣٤٦، ص  ١١لتاريخ البن األثري ، ج الكامل يف اـ ) ١(
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ــم  إذا لقــد كــان للســوادنيني حظــوة يف عهــد الفــاطميني ومل يكــن مــا حــدث هلــم إال أل
ومقاومتهم لصالح الـدين األيـويب ) ع(تبنوا مشروع الدولة الفاطمية وهو الدعوة ألهل البيت 

الح الـدين مــن قبــل اجلنــد وقــد كانـت الثــورة ضــد صــ« املنـاوئ للشــيعة أكــرب دليـل علــى ذلــك 
  . )١(» الفاطمي وأكثرهم من السودانيني 

ــيعة   دور يف اختفــــاء املظهــــر )٢(ويبــــدو يل أن لغلظــــة صــــالح الــــدين وحتاملــــه علــــى الشــ
الشـيعي املعلـن ، وال أشــك كمـا ذكــرت أن التوجـه يف السـودان كــان شـيعيا ولكــن مبـرور الــزمن 

م املختلفة و  جتاها اخلوف من سطوة األيويب كل ذلك كان له األثر يف وتوافد التجار العرب 
  .تغيري األجيال الالحقة

هل البيت    . )١(تتجلى يف عدة مظاهر منها ) ع(إن معرفة وصلة السودانيني 
  . والء الديين والسياسيال) ١(

إن قطاعا كبريا من الشعب السوداين ينتمي إىل طوائـف صـوفية تقـود العمـل السياسـي 
  صلى هللا(البا ما يكون زعماؤها ممن ينتسبون إىل الرسول والديين واليت غ

ــــ ـ ــ ــ ــــــ   ــــ
  .١٣٢مجال الدين سرور ص . الدولة الفاطمية يف مصر د ـ )١(
ملـا أيقـن صـالح الـدين أن  ١٣٥يقول الدكتور دمحم مجال الدين سـرور يف كتابـه الدولـة الفاطميـة يف مصـر ص ـ ) ٢(

مدرســة لتــدريس  ٥٦٦ه إىل القضــاء علــى املــذهب الشــيعي يف مصــر فأنشــأ ســنة ســلطته قــد اســتقرت وجــه اهتمامــ
رخيـه ج  .. املذهب الشافعي وأخـرى لتـدريس املـالكي وعـزل قضـاة الشـيعة  ١١ونفـس الكـالم يـورده ابـن األثـري يف 

ـازر وسـفك الـدماء وانتهـاك حرمـات شـيعة أهـل البيـت . ٣٦٦ص  يقـول ) ع(ولصالح الدين األيويب الكثري مـن ا
  .١٩٢الشيخ دمحم جواد مغنية يف كتابه الشيعة واحلاكمون ص 

العـدد األول بـريوت حتـت ) ع(مقاطع من دراسة للكاتب السـوداين الطيـب أمحـد حسـن يف جملـة أهـل البيـت ـ ) ٣(
  . تراث املسلمني يف السودان) ع(عنوان أهل البيت 
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ـــم ، واالرتبـــاط العـــاطفي هلـــذا القطــاع العـــر ) عليــه وآلـــه وســـلم ـــذه الطـــرق علـــى أســـاس أ يض 
، وال توجــد طريقــة صــوفية يف الســودان جيهــل منتســبوها أهــل  ٦ينتســبون إىل أهــل بيــت النــيب 

بـل ويكنـون هلـم حبـا واحرتامـا مجـا وللداللـة علـى ذلـك نشـري إىل بعـض مــا ورد يف  ) ع(البيـت 
  ـ : كتب الشريف يوسف اهلندي مؤسس الطريقة اهلندية كنموذج حي ملا أسلفنا 

اللهـم إمنـا حنمــدك جبميـع حمامــدك السـنية ونســألك بـذاتك وصــفاتك والكتـب القدميــة (
ن ئـــه . واألد أن تصـــلي وتســـلم علـــى دمحم وآلـــه وصـــحبه يف كـــل طرفـــة عـــني ، وعلـــى صـــاحل آ

وأزواجه وأبنائه واإلخوان ، وعلى إمام األئمة علي وسيدتنا فاطمة اللذين ختريت منهما الذرية 
شباب أهل اجلنة ورحيانيت نيب هذه األمة احلسنان ، وعلـى أئمتنـا علـي زيـن  ، وابنيهما سيدي

قر العلوم الدينية وجعفـر الصـادق وموسـى الكـاظم قـادة اإلنـس واجلـان وعلـي  العابدين ودمحم 
الرضا ودمحم اجلواد اهلداة اهلادية املهدية وعلي اهلـادي واحلسـن العسـكري اخلـالص وارثـي أسـرار 

قرآن وإمامنا املهدي صاحب البشـارة الفاطميـة الـذي ال خـري يف العـيش وال يف النبوة وعلوم ال
ومل ). الشــــريف يوســــف اهلنــــدي ٧٢نقــــال عــــن املولــــد الكبـــري ص (احليـــاة بعــــده ألهــــل اإلميـــان 

ضـمن مؤلفاتـه النثريـة بـل ضـمنهم جمموعـة مـن قصـائده ) ع(يكتف املؤلـف بـذكر أهـل البيـت 
  : نذكر قصيدة جاء فيها 

ـــنني  ـــــ ــــــــاماحلســــــ ـــــراء يف القتـــــــ ــــــ ـــــام والزهــــ ـــــ   واإلمـــــ

ــــــــام      ـــــــادات اهلمـــــ ـــام القـــــ ــــــ ــــــدين متـــ ـــــ ــــــن العابـ ـــــ   زيـ

    
ــــــــام ــــــ لقســ ــــــي  ــــــ ـــــــالم والراضـــ ــــــ ـــــــاظم للكــ ـــــ   الكـــ

ــــــالم      ـــــ ــــــ ـــــاقر للظـــــ ــــــ ـــــ م والبــــــ ــــــأل ـــــ ــــــ ــــــادي لـــــ ـــــ ــ ــــ   اهلـــــ

    
ـــــالم أصــــــل الــــــدين والنظــــــام ـــــت  غـ   آل البيـ

ـــــرام      ـــــ ـــل املـــــــ ـــــ ــــــ ــــم نيـــ ــــــ ـــــ ــ ـــــــام  ـــــ ـــدأ واخلتـــــ ــــــ ــ ـــ   يف املبــ
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  ـ : ويقول يف أخرى 
  األمت ســــــفن النجــــــاة للمــــــال بشــــــهادة الــــــنص

  هــم النهــى هــم البهــى هــم التقــى أهــل الشــيم     

    
ـــم الســــقاية يف امللـــــم ـــم الشـــــفاعة يف غــــد هــ   هـ

  هــــم اهلدايـــــة حاضـــــرة والنــــور والقصـــــد األعـــــم     

    
  الطاهرون من سوء أرجاس اللمم

عن اللمم فضال عن ) ع(والبيت األخري دليل على اعتقاد الشاعر بعصمة أهل البيت 
  . ئرغريها من الذنوب والكبا

وهــــذا ) ع(وهنالــــك الكثــــري مــــن شــــعراء الصــــوفية الــــذي ختصصــــوا يف مــــدح آل البيــــت 
  ـ : أحدهم يسمى الربعي ومعروف يف السودان يقول 

ــــــرهم ـــــ ـــــــح ســـــ ــــــ ــــــــت الواضـــ ـــــ ـــــل البيـــ ــــــ ـــم أهـــــ ــــــ   هـــــــ

ـــــرهم      ـــــ ــــــ ــــن بــــ ــــــ ــــــ ـــال مــــ ـــــ ــــــ ــــة لتنـــــ ــــــ ـــــ ــــم مبحبـــــ ــــــ ـــــ   زرهــــ

    
ـــــــم ــــــ ـــــ ــــائر درهــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــني الثــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــيدي احلســ ــــــ   ســـــ

ــــــربهم      ــــــ ـــــ ــــــ ــــدين حـ ـــــ ــــــ ــــــ ـــن العابـــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــي زيــــ ـــــــــــ ــــــ   وعلـــ

    
ــــــــدر  ــــــع موســــــــــى صــ ــــــادق مــــ ـــــــر الصــــ   همجعفـــ

ـــــرهم      ـــــ ــــــ ـــــم حبـــــ ــــــ ـــــ ــــاقر يف العلـــــ ــــــ ــــــ ـــتاذ البـــــ ـــــ   أســـــــــــــ

    
  يف الرب وحبرهم  درهم

  : األمساء املنتشرة يف السودان  بعض )٢(
ــم ارتباطــا ) ع(إن أهــل البيــت  لقــاب مل تكــن معروفــة مــن قــبلهم وارتبطــت  اختصــوا 

) يعلــ(وثيقـا وتناقلهـا حمبــوهم وأتبـاعهم جـيال بعــد جيـل وصــارت أمسـاء متداولـة وهــي املرتضـى 
، الباقر ، الصادق ، الكاظم ) السجاد(حسن وحسني زين العابدين ) فاطمة(والزهراء وبتول 

ورمبـا يكـون . رضا اهلادي واملهدي وهذه األمساء جندها منتشرة يف السودان بكثرة تلفت النظـر
  انتشار اسم املهدي نسبة
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وكـون حكومـة إسـالمية حملمد أمحد املهدي الذي قام بثورة ضد األتـراك وطـردهم مـن السـودان 
عتبار أنه املهدي املنتظر ، وأ كان سـبب انتشـار االسـم يبقـى جـذر االعتقـاد بواليـة  وذلك 

وكل األمساء املذكورة جندها يف السودان أكثر من الدول العربية األخـرى ممـا ). ع(أهل البيت 
  ). ع(يدلل على عمق حمبة السودانيني ألهل بيت النبوة 

ا ألهــل البيــت كمــا أن هن  ) ٣(  وال ) ع(الــك العديــد مــن القبائــل الــيت تــدعي انتســا
يعنينا البحث عن صحة مدعاهم وإمنا نورد ذلك لداللته علـى صـدق قولنـا حـول عمـق معرفـة 

ومــن هــذه القبائــل العبــدالب ويــذكرون أن نســبهم ينتهــي إىل ) ع(وحمبــة النــاس ألهــل البيــت 
يــذكرون إىل اإلمــام ة الركابيــة الــيت يرجــع نســبها كمــا اإلمــام دمحم التقــي بــن علــي اهلــادي ، وقبيلــ

موسى بن جعفر الكاظم وهنالك أيضا قبيلة اجلعـافرة الـيت تنتسـب إىل اإلمـام جعفـر الصـادق 
  . وغريها من القبائل. .. )ع(

  : الثقافة الشعبية  ) ٤( 
لغ احليف الذي وقـع بـه ي قـول إذا أراد أحد السودانيني أن يعرب عن مدى مظلوميته و

ورمبـا ال يــدرك الـبعض رغــم تـرداده هلـذه املقولــة مـن الــذي ) أ مظلـوم ظلـم احلســن واحلسـني: (
مــن املــوروث الثقــايف جــزءاً  وكيــف ظلمــا إمنــا هــو يــردد ؟ومــن الــذي ظلــم احلســني ؟ظلــم احلســن

حيـة أخـرى ال يكـاد أحـد منـا يف صـغره مل يسـمع شـيئا مـن أبويـه  الشعيب يف السودان ، ومن 
ـذه  أو جدية عن سـيف علـي الكـرار وشـجاعة حيـدر الكـرار وشـعر املـدائح السـوداين يفـيض 

  . املعاين
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  الفصل الرابع
  

  بنور فاطمة اهتديت



 ـ ٥٨ـ 



 ـ ٥٩ـ 

  حوار يف بداية الطريق
كنت قلقا جدا وأ أحـاول جتنـب أي حـوار مـع ابـن عمـي حـول هـذا املـذهب اجلديـد 

فكر يف أنه ال غضاضة يف النقاش معه الذي جتسد يف سلوكه أد وأخالقا ومنطقا مما جعلين أ
ن مــا يــؤمن بــه ال يتجــاوز أطــر اخلرافــة ، أو رمبــا نــزوة عــابرة  حــول أصــل الفكــرة رغــم قنــاعيت 

  . جعلته يتبىن هذه األفكار الغربية
ـا  ـا جتـربين علـى االعـرتاف  ثر بفكرته أو رمبا أجـد أ بعا من ختويف ألن أ قلقي كان 

لتايل أخالف ما عليه مـت  و تمع ورمبا ا ئي وسأكون شاذا يف ا الناس وما وجدت عليه آ
م   . ين مارق من الدين كما أ

ولكــين جتــاوزت كــل ذلــك وقــررت أن أخــوض معــه حــوارا لعلــين أجــد منفــذا أزعــزع مــن 
ـا ضــد الشـيعة والتشــيع  س  خاللـه ثقـة هــذا الرجـل مبـا يعتنقــه خصوصـا وأنـين قــرأت كتبـا ال 

  . خزون الذي من خالله أنطلق جلداله فبدأت معه احلوارومنها كان امل
ت : قلت له  اآلن أنـت تركـت مـا كـان عليـه النـاس وأصـبحت شـيعيا فمـا هـي الضـما

   ؟اليت متنعك من أن تغري مذهبك غدا
وأ مـــن أنصـــار  ) قـــل هـــاتوا برهـــانكم إن كنـــتم صـــادقني (اآليـــة الكرميـــة تقـــول : قـــال 

أفرغت وسعي وتوصلت إىل أن الطريق املسـتقيم هـو مـذهب أهـل الدليل أينما مال أميل وقد 
  . والدليل على صحته أن األدلة اليت يسوقها أصحابه مما اتفق عليه مجيع املسلمني) ع(البيت 

   ؟لكن ملاذا مل يكتشف غريك هذه احلقيقة: قلت 
مــه لــيس وصــول غــريك للحقيقــة أو عدنيــًا و  !مــن قــال لــك أنــه ال يوجــد غــريي: أوالً : قــال 

ــــــــس  ــــــــن يف نفـــــ ـــــــألة تكمــــ ــــه ، إن املســــــ ــــــ ــــلت إليــ ـــــ ـــــــــا توصـــ ـــــــأ مــــ ــــــحة أو خطـــــ ـــــ ــــى صــ ـــــ ــــــــيال علـــ دلــــ
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 أيهــا الــذين آمنــوا  (وجـدان احلقيقــة واحلــق ومــن مث اتباعــه وال شــأن يل بغـريي ألن هللا يقــول 
   ).٥/  سورة املائدة( ) عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم

مـن املسـلمني علـى %  ٩٠ك يعـين أن لو افرتضنا صحة مـذهب الشـيعة ذلـ: قلت له 
فـــأين هــذا التشــيع مــن عامـــة . خطــأ ألن كــل املســلمني يؤمنــون مبـــذهب أهــل الســنة واجلماعــة

   ؟الناس
ذه القلة اليت تتصورها ، فهم ميثلون غالبية يف كثري من الدول ، : قال  الشيعة ليست 

ولكــن  (الكثـرة يقــول تعــاىل  مث إن الكثـرة والقلــة ليســت معيــارا للحــق بــل القــرآن كثــريا مــا يــذم
 ) وال جتــد أكثــرهم شــاكرين (ويقــول ) ٧٨/  آيــة: ســورة الزخــرف ( ) أكثــركم للحــق كــارهون

، ) ١٣/  آيــة: ســورة ســبأ (،  ) وقليــل مــن عبــادي الشــكور() ١٧/  آيــة: ســورة األعــراف (
م على حق   . وبذلك ال تكون الكثرة دليال على أ

ود بــدليل أنـــين شــيعي ، وإذا وجــه اإلشـــكال إىل أمــا التشــيع كمــنهج مســـاوي فهــو موجــ
يف أول دعوته وحىت وفاته إذ أن اإلسـالم  ٦عدم انتشار التشيع فهذا يتوجه أيضا لرسول هللا 

  . مل يكن منتشرا ومع ذلك فهو احلق املنزل من قبل هللا تعاىل
ء وأجــــداد الــــذين عرفنــــاهم متــــدين: قلــــت متعجبــــا  ن آ ني وهــــل تريــــدين أن أســــلم 

  . طريقهم غري الذي أمر به هللا
ـــم ولكـــن : ابتســـم قـــائال  أ لســـت يف مقـــام بيـــان وتقيـــيم أحـــوال املاضـــني فـــا أعلـــم 

ء واألجـداد يقـول تعـاىل  ن القرآن يرفض أن يكون األسـاس يف االعتقـاد تقليـد اآل : أذكرك 
ؤهــم ال  وإذا قيــل هلــم اتبعــوا مــا أنــزل هللا قــالوا بــل نتبــع مــا ألفينــا عليــه ( ء أو لــو كــان آ آ

  ). ١٧٠/  آية: سورة البقرة ( )يعقلون شيئا وال يهتدون 
ال قوية ن احلوار قد أخذ منحى عاما وأن حجته بدت يف هذا ا   شعرت 
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قــش معـه مفــردات معتقــده الـيت قــرأت نقـدها مــن الكتــب  ت قرآنيــة فقـررت أن أ ومدعمـة 
ألين على ثقة من أنه ال يستطيع اإلجابة عليها ، ولقد أضفت وتركتها كورقة أخرية يف النهاية 

حســــنا مــــاذا تقــــول  :إليهــــا رأيــــي اخلــــاص ، وألغــــري جمــــرى احلــــديث إىل حيــــث أريــــد قلــــت لــــه 
  ! ؟الشيعة

الشيعة يقولون أن هذا الدين اخلامت ال جيوز لنا أخذه إال : هنا اعتدل يف جلسته وقال 
وهـو املطلـوب  ٦ن أن هـذا هـو عـني التمسـك بسـنته ويعتـربو ) ع(عن طريق أئمة أهـل البيـت 

وال أحـد يـرى أنـه خـالف مـا جـاء بـه  ٦كلنـا نتبـع رسـول هللا : قلـت سـاخرا . من كـل إنسـان
  . عليه أفضل الصالة والسالم

لــدليل ، وحنــن كشــيعة نــرى أن : قــال  األمــر لــيس جمــرد ادعــاء إمنــا جيــب إثبــات ذلــك 
ــا ا والــيت  ٦ألمــة هــي مســألة اإلمامــة والقيــادة بعــد رســول هللا املســألة األساســية الــيت ابتليــت 

ــــا علــــي  ـــتص  ـــن بعــــده أئمــــة أهــــل البيــــت ) ع(اخـ ـــن ) ع(كوصــــي وخليفــــة ومــ ، وواحــــدة مــ
مستلزمات هذه الوصاية واإلمامة اخلالفة السياسية ، ومن أهل البيت فقط يصح أخذ الدين 

طــل مطلقــا ولكنــه حــق  خملــوط بباطــل وحنــن مــأمورون أمــا مــا أخــذ مــن غــريهم فــال نقــول أنــه 
  . خذ احلق فقط دون غريه

ومــا جدوائيــة البحــث حــول قضــية مــرت عليهــا قــرون وهــل يفيــدو إذا مــا كــان : قلــت 
  : سكت قليال مث قال ! ؟علي هو اخلليفة أم أبو بكر

عندما ننظر  أخي لكل مشكلة جيـب البحـث عـن جـذور تلـك املشـكلة حـىت حنللهـا 
تـــج عـــن ذلـــك اليـــوم الـــذي ، ومـــا عليـــه املســـلمو  ن اليـــوم مـــن فرقـــة وشـــتات وضـــياع إمنـــا هـــو 

حجبت فيه اخلالفة عن علي بن أيب طالب وأعطيت لغريه بال حق ، ومن هناك ابتـدأ افـرتاق 
  األمة واآلن أ أمامك أقول لك أن الشيعة على حق وأنت 
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ل ومـن الـذي ترى خالف ذلك ، من هنا جاءت ضرورة البحث يف املاضي لنعرف أيـن األصـ
  . .. خالف

ألسئلة مقاطعا  لت عليه    :هنا أخذتين العزة وقررت اهلجوم عليه من كل جانب فا
  ! ؟ـ إذا أنتم تشككون يف الصحابة

ـدوء  حنـن لسـنا يف مقـام التشـكيك يف أحــد مـا نقولـه أن كـل مـن اتبـع احلــق : أجـاب 
الف الـنهج السـماوي القـومي من الصحابة أو غريهم على رؤوسنا نقدسهم حنرتمهم وكل من خـ

  . فلن نسمح ألنفسنا أخذ معامل ديننا منه
يعوا أ  !ـ ال أريدك أن تناقشين يف عموميات من غري املعقول أن كل الصحابة الذين 

   ؟أتدري ماذا يعين ذلك !٦بكر خالفوا قول الرسول 
ل معي فكيف جتوزون ألنفسكم ذلك وأرجو أال تستعم. يعين أن نشكك يف كل ديننا

  . التقية املعروفة عندكم
التقيــة شــرعية مــن الكتــاب والســنة وهلــا جماهلــا ، وهــي ليســت واجبــة يف  : أوالً : أجــاب 

مكانــك أن تطلــع علــى   كــل األحــوال إمنــا هلــا ظروفهــا اخلاصــة ، وأ ال أمثــل كــل الشــيعة ، 
لنسـبة للصـحابة فـاألمر ال يصـل إىل مسـتوى  كتـب الشـيعة فلـن جتـد غـري كالمـي هـذا ، أمـا 

   .. التشكيك يف الدين إال إذا كان الدين عندك ملخصا يف الصحابة
م هم الذين نقلوا لنا الدين: قاطعته    . إ

حبثنا اآلن حول نقلهم وهذا أول الكالم وبيت القصيد أنـتم جترحـون الرجـال يف : قال 
 ٦أخرة بعد عهد النيب علم اجلرح والتعديل وتبدأون عملية معرفة أحوال الرجال من القرون املت

  ألن منهم من كان منافقا وآخر كان  ٦وحنن الشيعة نبدأ ممن كان حول الرسول 
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يــع أ بكــر ، . .. ال يفقــه شــيئا  وهكــذا ، أضــف إىل ذلــك مــن الــذي قــال أن اجلميــع قــد 
   .ومعه جمموعة من الصحابة) ع(ارجع لكتب التاريخ ستجد أن أول املعرتضني كان عليا 

و كـان األمــر كمــا تـدعون لنصــر هللا عليـا وخــذل أ بكــر وهـذا دليــل علــى أن لــ: قلـت 
  . هللا اختار لألمة أ بكر

ـا العبـاد: قال  إن هللا يبـني الطريـق . بقولك هذا تلغي فلسفة االبتالء اليت ميتحن هللا 
ون وإال نكــللنــاس فقــط مث يــدعهم فمــن شــاء فليــؤمن ومــن شــاء فليكفــر ، وهللا ال جيــرب النــاس 

جلـــرب فنســـقط الثـــواب والعقـــاب ، ونتيجـــة كالمـــك هـــذا أن أي شـــخص  مـــن الـــذين يقولـــون 
ييدا من هللا وهذا ما ال يعقل تف له ونعتربه    . يتحكم يف رقابنا جيب أن 

ـــائال  ـــــم : ورميـــــت آخـــــر ســـــهم يف جعبـــــيت قــ إنكـــــم تغـــــالون يف أهـــــل البيـــــت وتقولـــــون أ
جتمعون يف الصالة وتصلون للحجر واألخري رأيته معصومون ، كما أنكم تبيحون زواج املتعة و 

  . بعيين يعين مل أقرأه يف كتاب فقط
قشـها معـك ولكـن مـن املنهجيـة أن تبحـث : قـال  مكـاين أن أ أوالً أخـي هـذه فـروع 

حول األصل الذي يتبعـه الفـرع أوتوماتيكيـا ، فأنـت عنـدما تريـد أن تـدعو شخصـا غـري مـؤمن 
معـه بكيفيـة الوضـوء والصـالة بـل ال بـد مـن إقناعـه بوجـود هللا تعـاىل  إىل اإلسالم لن تبدأ 
  . مث النيب مث تفرع على ذلك

انتهينــا مــن جلســة احلــوار . فأطلــب منــك أخــي أن تبحــث بتجــرد وســرتي نــور احلقيقــة
هــذه وأ متعجــب مــن هــذه الثقــة الــيت ميلكهــا ، وفكــرت يف البحــث ولكــن لــيس لكــي أقتنــع 

ـا حججـه ، وبعـد فـرتة قـررت أال أدخـل معـه يف نقـاش حـىت  وإمنا ألملك أدلة أقـوى أدحـض 
ـــذه األفكــار الغريبـــة والــيت أرى شخصـــا عــن قـــرب  ثــر  أكــون بعيــدا عـــن املشــاكل وحـــىت ال أ

  . يتبناها
  .مث كانت البداية اليت جعلتين أنطلق يف البحث
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  البداية
ء ، ونصـرب مـنكم علـى تسرون حسوا يف ارتغاء ومتشون ألهله وولده يف اخلمر والضرا« 

مثــل حــز املـــدى ووخــز الســنان يف احلشـــى ، وأنــتم اآلن تزعمــون ال إرث لنـــا أفحكــم اجلاهليـــة 
بلـى قـد جتلـى لكـم كالشـمس  ؟أفال تعلمون ؟ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون ؟تبغون

  . أأغلب على إرثي! !الضاحية أين ابنته ، أيها املسلمون
ك وال أرث أيب لقد جئت شيئا فر أفعلـى أيف كتاب  ! بن أيب قحافة هللا أن ترث أ

وقـــال فيمـــا  ) داوودوورث ســليمان  (إذ يقـــول  ؟عمــد تـــركتم كتــاب هللا ونبـــذمتوه وراء ظهــوركم
 (وقـال  )فهب يل من لدنك وليا يرثين ويـرث مـن آل يعقـوب  (اقتص من خرب زكر ـ إذ قال 

ــدين  (وقـــال  ) وأولــــو األرحــــام بعضــــهم أوىل بــــبعض يف كتــــاب هللا ــرك خــــريا الوصــــية للوالــ إن تــ
ملعروف حقا على املتقني وزعمـتم أن ال حظـوة يل وال إرث مـن أيب أفخصـكم هللا  ) واألقربني 

ن ؟يـــة أخـــرج أيب منهـــا أولســـت أ وأيب مـــن أهـــل ملـــة  ؟أم تقولـــون إ أهـــل ملتـــني ال يتـــوار
فـدونكها خمطومـة مرحولـة  ؟ابـن عمـيأم أنتم أعلم خبصوص القرآن وعمومـه مـن أيب و  ؟واحدة

املبطلون وال نعم احلكم هللا والزعيم دمحم واملوعد القيامة وعند الساعة خيسر . تلقاك يوم حشرك
  .ينفعكم إذ تندمون

  بنور فاطمة اهتديت
فتحــت جرحـا ال أظنــه ينـدمل بســهولة ويســر ، . كلمـات كالســهم نفـذت إىل أعمــاقي

  . !حندار ما استطعتغالبت دموعي وحاولت منعها من اال
ـــا تصـــر علـــى أن تغســـل عـــار التـــاريخ يف قلـــيب ، فكـــان التصـــميم  مـــرت وكأ ولكنهـــا ا

  للرحيل عرب حمطات التاريخ للتعرف على مأساة األمة وتلك كانت هي
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  . البداية لتحديد هوية السري واالنتقال عرب فضاء املعتقدات والتاريخ وامليل مع الدليل 
جئت لتحيته والتحدث معه عن  !يت يقيم فيها ابن عمي الشيعيكان ذلك يف الدار ال

 «حلظــة مث لفــت انتبــاهي صــوت خطيــب ينبعــث مــن جهــاز التســجيل قــائال . .. أمــور عامــة
وهذه اخلطبة وردت يف مصادر السنة والشيعة وقد ألقتها فاطمة الزهراء لتثبيت حقها يف فدك 

  . ، مث بدأ اخلطيب يف إلقاء اخلطبة
تماعي هلـــذا الشــــريط مل أكـــن علــــى اســـتعداد للخــــوض يف قضـــا خالفيــــة إىل حـــني اســــ

قد عرفنا أن األخ ـ ابن عمي ـ شـيعي وسـألنا هللا أن يهديـه ، وكنـا نتحاشـى الـدخول . مذهبية
ولكـن أىب . وذلك بعد احلـوار الـذي مـر يف بدايـة هـذا الفصـل. معه يف نقاش بقدر استطاعتنا

  .لينا حجتههللا سبحانه وتعاىل إال أن يقيم ع
ـا إىل أعمـاق وجـداين  بصوت هادئ مجيل بدأ اخلطيب يف اخلطبة وتـدفق شـعاع كلما
، وضــح يل أن مثــل هـــذه الكلمــات ال ختــرج مـــن شــخص عـــادي حــىت ولــو كـــان عاملــا مفوهـــا 

ا معجزة عبارات رصينة ، حجج  .. كلمات بليغة. درس آالف السنني ، بل هي يف حد ذا
نفســي هلــا واســتمعت إليهــا بكــل كيــاين وعنــدما بلغــت خطبتهــا  تركــت .. دامغــة وتعبــري قــوي

مار دموعي ا هذا الفصل مل أمتالك نفسي وزاد ا وتعجبت من هـذه . الكلمات اليت بدأت 
ــا مـــن ابنــة رســـول هللا  ٦الكلمــات القويــة املوجهـــة إىل خليفــة رســول هللا  وممـــا زاد يف حــرييت أ

ان احلـــق وقبـــل كـــل هـــذا هـــل هـــذا االخـــتالف ومـــع مـــن كـــ! !؟وكيـــف .. وملـــاذا ؟فمـــاذا حـــدث
ويف الواقـــع مل أكــن أعلـــم صـــدق هــذه اخلطبـــة ولكـــن اهتــزت مشـــاعري حينهـــا  ؟حــدث حقيقـــة

ويف هـذا املنحـى ال  .. وقررت اخلوض يف غمار البحث جبدية مع أول دمعة نزلـت مـن آمـاقي
  أريد أن أمسع من أحد ، فقط أريد 
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ومل تكن اخلطبة مقصورة على ما ذكرته مـن فقـرات بـل  بداية اخليط ألنطلق ، خيط البداية أو
هــي طويلــة جــدا وفيهــا الكثــري مــن األمــور الــيت تشــحذ اهلمــة ملعرفــة تفاصــيل مــا جــرى وظروفــه 

  . املوضوعية احمليطة به
ــا ابـــن عمـــي ، ال أوالً انتهــى الشـــريط ، كفكفــت دمـــوعي حمــ إخفاءهـــا حــىت ال حيـــس 

لنفس ،  ؟أدري ملاذا مر عليه مبجموعة من األسئلة رمبا اعتزازا  ولكن هول املفاجأة جعلين أ
ومـــا أردت جـــوا ، إمنـــا هـــي حماولـــة للتنفـــيس وكـــان آخـــر أســـئليت إذا كـــان مـــا جـــاء يف بعـــض 

أن أوالً عليـك : أجابين !؟مقاطع اخلطبة صحيحا فهل كل ذلك من أجل فدك قطعة األرض
عليـك قنـاعيت وأول مصـدر جتـد  تعرف من هي فاطمة مث تبدأ البحث بنفسك حىت ال أفـرض

ولين الكتاب فكانت املفاجأة اليت مل أتوقعها   . فيه بداية اخليط صحيح البخاري ، و

   ؟)ع(ماذا بني أيب بكر وفاطمة 
ب غــــزوة ) ٨٢ص (أخــــرج البخــــاري يف صــــحيحه اجلــــزء اخلــــامس  يف كتــــاب املغــــازي 

ت إىل أيب بكـر تسـأله مرياثهـا أرسـل ٦عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنـت النـيب : خيرب قال 
ملدينة وفدك وما بقي مـن مخـس خيـرب فقـال أبـو بكـر  إن رسـول هللا : من أبيها مما أفاء عليه 

كـــل آل دمحم مـــن هـــذا املـــال« : قـــال  ٦ إىل أن يقـــول . .. ال نـــورث مـــن تركنـــاه صـــدقه إمنـــا 
ى أيب بكـر يف ذلـك البخاري فأىب أبو بكر أن يدفع إىل فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمـة علـ

ســتة أشــهر فلمــا توفيــت دفنهــا زوجهــا  ٦فهجرتــه ومل تكلمــه حــىت توفيــت وعاشــت بعــد النــيب 
ا أ بكر    .»علي ليال وصلى عليها ومل يؤذن 



 ـ ٦٧ـ 

فغضــبت « وأورد مســلم يف صــحيحه ذات الواقعــة مــع تغيــري طفيــف يف األلفــاظ يقــول 
  . )١(بدل كلمة وجدت » فاطمة 

  : وغريمها نستخلص اآليت من هاتني الروايتني 
واخلليفة األول حقيقة ال ميكن  ٦هذه احلادثة اليت وقعت بني فاطمة بنت النيب  :أوالً 

ـا مثبتـة يف مـنت أكثـر الكتـب صـحة واعتمـادا عنـد أهـل السـنة  تكذيبها وال اإلعراض عنهـا أل
  . واجلماعة بل يف كل املصادر التارخيية واحلديثية كما سيأيت بيانه الحقا

إن احلادثة مل تكن خالفا عابرا أو سوء تفاهم بسيط بل هي مشكلة كـربى هـذا  :نيًا 
» فغضبت فاطمـة « أو بتعبري مسلم » فوجدت فاطمة على أيب بكر « ما نلمسه من كلمة 

 .. فالغضـب والوجــد معنامهــا واحــد ، حمصــلة أن فاطمــة غضــبت غضــبا شــديدا علــى أيب بكــر
ن    . ولكن فاطمة غضبت» ال نورث « قال  ٦الرسول لرغم من قول اخلليفة 

إن غضــب الزهــراء كمــا أنــه مل يكــن قلــيال يف حدتــه مل يكــن قصــريا يف مدتــه بــل  :لثــا 
ـا كمـا يقـول البخـاري نقـال عـن عائشـة  » فهجرتـه ومل تكلمـه حـىت توفيـت « استمر حىت وفا

ـا بـلوهذا معىن جلي يف أن حالـة الغضـب واخلـ بعـد ذلـك إذ أن  إىل مـا الف اسـتمر إىل وفا
  . أ بكر مل يصل عليها ودفنت ليال سرا بوصية منها كما سنبني

غضب الزهراء مل يكن منصـبا فقـط علـى أيب بكـر بـل مشـل اخلليفـة الثـاين بـدليل  :رابعا 
  عدم ذكره ضمن املصلني عليها ، وسيتضح أثناء البحث أن موقف 

ـ ــ ــ ــــــ   ــــ
ب قـول النـيب صـحيح مسـلم كتـاب اجلهـ ـ )١( وكـذلك أورده البخـاري يف كتـاب فـرض  ١٥٣ال نـورث ص  ٦اد 

ب فرض اخلمس   . اخلمس 
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رخيه   « أيب بكر وعمر واحد يعين موقف الزهراء منهما وموقفهما منها ، يقول ابن قتيبة يف 
إىل أن يقول  .. دخل أبو بكر وعمر على فاطمة فلما قعدا عندها حولت وجهها إىل احلائط

نعـــم : قـــاال  ؟تعرفانـــه وتعمــالن بـــه ٦أرأيتكمـــا إن حـــدثتكما حــديثا عـــن رســـول هللا : الــت فق
رضـا فاطمـة مـن رضـاي وسـخط فاطمـة : يقول  ٦فقالت نشدتكما هللا أمل تسمعا رسول هللا 

مـن سـخطي ، فمـن أحــب فاطمـة ابنـيت فقــد أحبـين ومـن أرضـاها فقــد أرضـاين ومـن أســخطها 
   .فقد أسخطين
ـــ: قــــــاال  ــــن رســــــول هللا نعــــــم مسعنـــ ـــا : قالــــــت  ٦اه مــ ـــــهد هللا ومالئكتــــــه أنكمـــ فــــــإين أشـ

وهللا ألدعـون : ألشـكونكما إليـه ، مث قالـت  ٦أسخطتماين وما أرضيتماين ولـئن لقيـت النـيب 
  . )١(» عليكما يف كل صالة أصليها 

وفور توصلي إليها قفز إىل ذهين ألف  .. كل هذه احلقائق جعلت الدنيا مظلمة لدي
ــــا بضــــعة املصــــطفى ! !؟ال أدري مــــاذا أفعــــل وكيــــف أفكــــر وإىل مــــن أجلــــأ .. ســــؤال وســــؤال إ

ــا عاشــت بعــد أبيهــا يف حالــة غضــب إىل أن ماتــت كيــف . .. الصــديقة فاطمــة ، أقــرأ فــإذا 
اخلليل لقد   .. الصديق .. الطرف اآلخر الذي غضبت عليه الزهراء إنه اخلليفة األول! !وملاذا

لزهـــراء شــــيئا  ..  ـ أكثـــر مـــن نفســــهكمـــا علمــــو  ٦كـــان حيـــب رســــول هللا  فكيـــف يفعــــل 
  . ؟يغضبها

كمـــا وجـــدت بـــني ) ع(كيفمـــا كانـــت التســـاؤالت ومهمـــا كـــان التربيـــر هـــاهي فاطمـــة 
 وكمـا سـأبني لـك عزيـزي القـارئ يف الفصـول القادمـة .. طيات الكتب غاضبة علـى اخلليفتـني

  وبرغم كل احلواجز قررت مواصلة البحث  ..
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ١٣ـ  ١٢ص » ريخ اخللفاء « اإلمامة والسياسة  ـ )١(
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نفسي واحلقائق حجاب اخلوف أو الرهبة أو التربير ومضيت يف  والتنقيب على أال أجعل بني
طريــق رمبــا كــان شــائكا يف بدايتــه ولكــين بفضــل بركــات الصــديقة الطــاهرة وصــلت إىل شــاطئ 

ملفجعـة والنهايـة املمزوجـة حبـالوة اإلميـان وقمـة اليقـني ، ومعهـا ـ روحـي فـداها ـ كانـت البدايـة ا
  . املعرفة

) ع(وسأبدأ معك عزيزي القارئ حمطـة فمحطـة ولننطلـق مـن تعريـف شخصـية فاطمـة 
حـرف مـن نــور وكللهـا النـيب  بصــدق حديثـه وهــو  ٦مـن خـالل فضــائلها الـيت سـطرها الــوحي 

ول أن نستقصـيها يف الصادق املصدق فكانت كلماتـه حـول فاطمـة ذات دالالت ومعـان حنـا
) ع(هــذه الصــفحات وبــال شــك لــن نســتوعب كــل مــا جــاء مــن مناقــب وفضــائل عــن الزهــراء 
) ع(لكين سأحاول سرد ما يفيد يف حبثنا هذا ومن مث نتعرف علـى احلقـائق احمليطـة بفاطمـة 

ا اهتديت وخرجت من ظلمات اجلهل إىل رحاب نور أهل البيت    ). ع(واليت بنورها وبركا

  يف القرآن ) ع( فاطمة
ت اليت حتدثت عن قدسية الزهراء  ومكانتها السـامية سـنختار هنـا ) ع(كثرية هي اآل

  . بعضا منها
  : اآلية األوىل 
سـورة ( )إمنا يريد هللا ليذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت ويطهـركم تطهـريا  (قوله تعاىل 

  ). ٣٣/  آية: األحزاب 
بـل هـي حمـور اآليــة ) ع(سـيدة فاطمـة الزهــراء تشـمل هـذه اآليـة املباركـة فــيمن تشـمل ال

ا نزلت يف أهل بيت النبوة ، ولنا حديث مع أولئك  .. وأساسها   أل
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الــذين حــاولوا إدخــال الــبعض مــن غــري أهــل البيــت يف نطــاق اآليــة ، ومــا يهمنــا اآلن هــو أن 
ذا اخلطاب اإلهلي   . ن جاءتولقد فصلت السنة يف سبب نزول اآلية وفيم .. الزهراء معنية 

عليـه صـلى (النـيب : لقد أورد مسلم يف صحيحه أن اآليـة حمـل النقـاش نزلـت يف مخسـة 
ب ) ع(وعلـــي وفاطمـــة واحلســـن واحلســـني ) وآلـــه وســـلم وذلـــك يف كتـــاب فضـــائل الصـــحابة 

فضائل أهل البيت وهو احلديث املعروف حبديث الكساء كما أنه اشتهر عند أهل بيت النيب 
كســـاء وهـــذا مـــن املتســـامل عليــه بـــني كـــل املســـلمني خصوصـــا يف جمتمعنـــا هــل العبـــاءة أو ال ٦

وعليا وفاطمة واحلسنني هم املقصودون  ٦وسنزيدك من املصادر اليت تؤكد أن النيب . السوداين
آلية يف البحوث القادمة إن شاء هللا ولكن دعنا اآلن نتدبر اآلية ، ومن خالهلا نتعرف على 

  ). ع(شخصية فاطمة 
ـــذه اآليـــة ، وفاطمـــة أحـــدهم إن امل تأمـــل يف كلمـــات اآليـــة يتوصـــل إىل أن املخـــاطبني 

قــوى أدوات احلصــر علــى  مطهـرون معصــومون مــن كــل رجــس ، وتقريــب ذلـك تصــدير اآليــة 
مما يعين أن هذا األمـر خـاص جبماعـة معينـة حمـددة ال يتعـداهم إىل غـريهم ، مث ) إمنا(االطالق 

هـي إرادة املــوىل عــز  ). .. إمنــا يريــد هللا (الــيت ذكــرت يف اآليـة  يت البحـث عــن اإلرادة اإلهليـة
  . فال ميكن حبال ختلف إرادته تعاىل )إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول لك كن فيكون  (وجل 

طنيــا  أمــا الــرجس يف اللغــة فمعنــاه كــل مــا يلــوث اإلنســان ســواء كــان لــو ظــاهر أو 
إلمث يف هــذه اآليــة هــو اللــوث والنجاســة الباطنيــة ألن االبتعــاد والــرجس  .. والــذي يعــرب عنــه 

والطهـارة مــن النجاســة الظاهريــة وظيفــة دينيــة عامـة جلميــع املســلمني وذلــك لشــمول التكليــف 
للجميــــع وال خصــــوص ألهــــل البيــــت حــــىت تــــرد هــــذه اآليــــة حبصــــرها وتوكيــــدها لنفــــي الــــرجس 

  إمنا جاءت لبيان . الظاهري عن أهل البيت
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ا هللا سبحانه وتعاىل وأخرب عنها يف كتابه العزيزفضيلة هلم خ   . صهم 
يت التأكيــد  إن النظـــرة العميقــة لآليـــة جتعلنــا ال نشـــك حلظـــة  ) ويطهـــركم تطهــريا (مث 

فهـــي معصـــومة  ٦واحـــدة يف عصـــمة أهـــل البيـــت الـــذين ذكـــروا فيهـــا ومـــنهم فاطمـــة بنـــت دمحم 
طنا وسيأتيك التأكيد    . ى ذلكعلمطهرة من كل رجس ظاهرا و

  : اآلية الثانية 
  : سورة الشورى ( )قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب  (: قوله تعاىل 

لقد جعل هللا سبحانه وتعاىل أجر الرسالة مودة أهل البيت ومنهم فاطمة ). ٢٣/  آية
ك الزهــراء ، فاآليــة نزلـــت يف قــرىب الرســول وهـــم علــي وفاطمـــة واحلســن واحلســني كمـــا نقــل ذلـــ

 ١٣٠ص  ٢أعـــالم احلـــديث والتفســـري مثـــل احلـــاكم احلســـكاين احلنفـــي يف شـــواهد التنزيـــل ج 
  . )١(واحلاكم النيسابوري يف املستدرك 

ــا العظمــة والرفعــة لقــد وزن هللا تعــاىل الرســالة املهيمنــة علــى كــل الرســاالت مبــودة  .. إ
لتأكيـــد ذلـــك تســـطريها لقـــد اســـتحقت فاطمـــة هـــذا الوســـام اإلهلــي جبـــدارة ويكفينـــا  .. القــرىب

ت الذكر احلكيم   . إنه رصيد يضاف ملناقب الزهراء وفضائلها وإىل املزيد .. ضمن آ
  : اآلية الثالثة 
  فقل تعالوا ندع أبناء وأبناءكم ونساء ونساءكم وأنفسنا  (قوله تعاىل 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
ـــاء امليـــت والزخمشـــري يف ت ـ )١( والفخـــر الـــرازي يف تفســـريه . فســـريه الكشـــافكمـــا أورد ذلـــك الســـيوطي يف إحي

  . والسيوطي يف الدر املنثور والقندوزي احلنفي يف ينابيع املودة والبخاري وغريها من املصادر
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  ). ٦١/  آية: سورة آل عمران ( ) وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة هللا على الكاذبني
بيت فهي نزلت يوم مباهلة مل خيتلف املسلمون أن هذه اآلية أيضا من خمتصات أهل ال

خـذ معـه عليـا وفاطمـة واحلسـن واحلسـني  ٦نصارى جنران وقد أمر هللا تعـاىل النـيب  ). ع(أن 
ب فضـائل علـي بــن  فكانـت هـذه اآليـة وذلـك ممـا ذكـره مسـلم يف صـحيحه كتـاب الفضـائل 

رســالة ، وهكــذا مثلــت فاطمــة كــل نســاء األمــة وكانــت املباهلــة مبثابــة تثبيــت لل. )١(أيب طالــب 
ــم مــع النــيب وألمهيــة احلــديث وعظمتــه يف مســرية  هــم علــي وفاطمــة  ٦اإلســالم كــان املباهــل 

مع أن اآلية ذكرت نساء بصيغة اجلمع إال أن التمثيل املقدس كانت فاطمة فقط  .. وابنامها
فتأمــل عزيـــزي القــارئ وانطلـــق بعقلــك لتـــدرك  ٦دون غريهــا مــن النســـاء وال حــىت نســـاء النــيب 

  . ة الزهراء وعظمتها وما أظنك بقادرمكان
ت أخرى    : آ
ـا عبـاد هللا  (يقول تعاىل  إن األبرار يشربون من كأس كـان مزاجهـا كـافورا عينـا يشـرب 

لنذر وخيافون يوما كان شره مسـتطريا ا تفجريا يوفون  إن هـذا كـان  (إىل قولـه تعـاىل  ) يفجرو
ت نزلــت ) ٢٢ـ  ٥/  آيـة: سـان ســورة اإلن( ) لكـم جـزاءا وكــان سـعيكم مشـكورا ، هـذه اآل

م  م وتصـدقهم يف تلــك األ يف علـي وفاطمـة واحلسـن واحلسـني مبناســبة قصـة صـيامهم ثالثـة أ
 الثالثة بطعامهم على املسكني واليتيم واألسري بينما هـم يف أشـد احلاجـة إىل الطعـام إلفطـارهم

ت نزلت يف هؤالء ولقد ذكر مجع كبري من احملدثني واملفسرين أن هذه  ..   اآل
ــ ــ ــــــ   ــــــ

   .١٥٨ص  ١وجاء ذلك أيضا يف مستدرك الصحيحني للحاكم ومسند أمحد بن حنبل ج  ـ )١( 
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  .)١(ويف تفسريه الفخر الرازي  .. منهم الزخمشري يف كشافه. األربعة 
ت يف علــي وفاطمــة واحلســنني ينبــوع أخــر لكــرامتهم ومكــانتهم عنــد  إن نـزول هــذه اآل

 (إذ أن اخلـــالق جـــل وعـــال خـــاطبهم مـــن عليائـــه بصـــيغة األمـــر الـــذي أبرمـــه وفـــرغ منـــه  .. هللا
إىل ) . .. فوقــاهم هللا شــر ذلــك اليــوم ، ولقــاهم نضــرة وســرورا وجــزاهم مبــا صــربوا جنــة وحريــرا

ت هذه هي حقيقة الزهراء فاطمة وتلك هي مكانتها عند هللا   . آخر اآل
ت  يطول بنا املقام لسرد كل ما جاء عن فاطمة يف القرآن ولقد مجع أحد العلماء اآل

  . آية من الذكر احلكيم) ٢٥٨(اليت نزلت يف فضل فاطمة وأهل البيت فبلغت 
ــا موعظــة لقــوم يؤمنــون فهــذا قــرآن   ت إال آيــة التطهــري أو املباهلــة لكفــى  ومــع ذلــك لــو مل 

  . عظيم يف كتاب مكنون تنزيل العزيز احلميد

  لسان أبيها ب) ع(مة فاط
  : عن فاطمة  ٦مالحظتان قبل االنطالق يف أحاديث الرسول 

  : املالحظة األوىل 
حينما يتحدث عن فاطمة فإنه ال ينطلق من عاطفة األبوة وهو القائل فيه  ٦إن النيب 
يف عمـوم حديثـه عـن  ٦وهـو  )وما ينطق عن اهلوى إن هـو إال وحـي يـوحى  (البارئ عز وجل 

  .حدا أكثر مما يستحقه تبعا لعاطفته وحىت لو كان ذلك اإلنسان ابنتهاألشخاص ال يعطي أ
ـ ــ ــ ــــــ   ـــــ

، تــذكرة  ٥٣١ـ  ٥٣٠ص  ٥ط بــريوت ، أســد الغابــة البــن األثــري الشــافعي ج  ٦٧٠ص  ٤الكشــاف ج ــ ) ١(
   .اخلواص للسبط بني اجلوزي وشواهد التنزيل للحاكم ، الدر املنثور للسيوطي وغريها من املصادر



 ـ ٧٤ـ 

ا حجة ال زيغ  ألننا لو قلنا بذلك لطعنا يف نبوته وكلماته القدسية اليت نؤمن مجيعا 
كنـت أكتـب كلشـيء أمسعـه مـن رسـول : قال عبد هللا بن عمرو بن العاص  .. فيها وال هوى

فنهتـين قــريش وقــالوا تكتــب كلشــيء مسعتــه مـن رســول هللا وهــو بشــر يــتكلم يف الغضــب  ٦هللا 
صـــبعه إىل فيـــه وقـــال  فأمســـكت ؟والرضـــا « : عـــن الكتابـــة فـــذكرت ذلـــك لرســـول هللا فأومـــأ 

  . »أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إال حق 
ال ينطـق إال صـدقا وعـدال فلنضـع كلماتـه عـن الزهـراء نصـب أعيننـا  ٦إن النيب األكرم 

نـــا هلـــذه الن فهم .. وحنــن نقـــرأ عـــن موقفهـــا بعـــد وفاتـــه وال نـــرتك للشـــيطان ســـبيال يتســـلل منـــه
  ). ع(النقطة ميهد لنا السبيل لفهم موقف فاطمة 

  : املالحظة الثانية 
ـا منـه  ٦إنـه  حبيــث  ٦ركـز يف شخصـية فاطمــة علـى قدسـيتها وخلوصـها  تعــاىل وقر

ــا  خـذ االحسـاس  ــا جيعلـك  ا ومـا يصــيبها كأمنـا أصـابه وأ جـزء منـه مـا يصــيبه كأمنـا أصـا
   .. متثله جسدا وموقفا

مـــن « عنـــه وهـــو املعـــرب عــن إرادة هللا تعـــاىل وذلـــك يف جممـــل أحاديثــه عـــن فاطمـــة  تعــرب
من أغضب فاطمة قد أغضبين ومن أغضبين فقـد أغضـب » « أسخط فاطمة فقد أسخطين 

  . وعلى هذا املنوال .. »هللا 
ولقـــد اســـتوقفين كثـــريا حمـــور كـــالم الرســـول عـــن ابنتـــه والـــذي كـــان يـــدور حـــول غضـــبها 

يب وأمي ـ يلمح لألمة مبصيبتها وابتالئها يف موقفها مـن الزهـراءوسخطها ورضاها و   .. كأنه ـ 
وهذا ال ولن خيفى على ذوي األلباب املتفتحة والقلوب املفعمة حبب النيب وآله فلماذا  ترى 

لـذات أال حيمـل هـذا ! ؟هـل يعقـل أن يكـون ذلـك بـال سـبب! ؟كان الرتكيز على هذا احملور 
  .ميقة وإشارات واضحاتيف طياته دالالت ع



 ـ ٧٥ـ 

أبلغ العرب حني يتكلم وأكثر الناس حكمة حينما يفصح كمـا  ٦لقد كان رسول هللا 
  . كان أحسنهم إنصافا للناس

ــراء حــــني تنطــــق وهيــــأهم ألن يتحاشــــوا  ٦لقــــد هيــــأ الرســــول  النــــاس حــــىت يصــــدقوا الزهــ
األمـم حاضـرا أثنـاء غضبها إذا غضبت وأخـربهم أن أذاهـا أذى لـه وهكـذا مهمـة األنبيـاء تربيـة 

يئـــتهم الســـتقبال احلـــوادث املســـتقبلية بعـــد رحـــيلهم م و والنـــيب وهـــو أعظمهـــم خـــص  .. حيـــا
الة قدسية حترم علـى اآلخـرين هتكهـا ومل يكـن ذلـك لقرابتهـا  .. الزهراء وهو الصادق األمني 

ــا أخلصــت للحــق وذابــت يف بوتقتــه فكانــت مقياســا ومعيــارا للــذين ســيأتون  بعــد منــه بــل أل
وجتلــت حكمــة الرســول يف أحاديثــه املختلفــة لألمــة الــيت كانــت تنظــر لواقــع املســتقبل  ٦أبيهــا 

ا علـى أحـداث الواقـع يف أي  ا بصائر تتضح من خالهلا الرؤية ، وحتكم  وهي حتمل يف طيا
عن علي بن أيب طالب  ٩واألمثلة على ذلك كثرية ، لقد حتدث النيب األعظم . زمان ومكان

ألن معاويـــة ســـيأيت يومـــا مـــا ويرفـــع » علـــي مـــع القـــرآن والقـــرآن مـــع علـــي « ا قـــال حينمـــ) ع(
لقرآن كما حدث  يف صفني حينها ستعرف أيـن املصاحف على أسنة الرماح طالبا التحكيم 

كذلك عندما قال   .. ترك املعيار فعلي والقرآن ال يفرتقان ٦جهة احلق والصدق ألن الرسول 
مل يــرتك جمـــاال لالعتـــذار ألولئـــك الـــذين قـــاتلوا يف  ٦فإنـــه » اغيـــة تقتلـــك الفئـــة الب« لعمــار  ٦

ســر وهكــذا أحاديــث النــيب  تنطلــق مــن احلاضــر  ٦صــف معاويــة ضــد علــي ومعــه عمــار بــن 
  . لتشخص داء األمة يف املستقبل

  إنه. كل ذلك جيعلنا ننظر إىل غضب الزهراء بقدسية وإىل موقفها بتعقل



 ـ ٧٦ـ 

  . د االحنرافغضب من أجل احلق وموقف صدق ض 
إننا ننزه الزهراء من أن تغضب يف سبيلشيء غري احلق إنه غضب مقدس وصرخة حـق 

  . مدوية وبعد قليل سينكشف الغطاء وترى ملاذا كان هذا الغضب
  ) : ع(وإليك بعضا مما قاله املصطفى يف ابنته ربيبة الوحي فاطمة الزهراء 

  . »فاطمة بضعة مين فمن أغضبها أغضبين « ـ  ١
ب مناقــــب قرابـــــة الرســــول ج رو  دار احلـــــديث  ٢٨١ص  ٤اه البخــــاري يف صـــــحيحه 
  . )١(القاهرة 

  . »إمنا فاطمة بضعة مين يؤذيين ما آذاها « ـ  ٢
ب فضائل فاطمة   . رواه مسلم يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة 

  . )٢(» فاطمة بضعة مين يقبضين ما يقبضها ويبسطين ما يبسطها « ويف رواية 
  ) : ع(لفاطمة  ٦ل الرسول ـ قا ٣
ــــــاك «  ـــــى لرضـــ ـــــبك ويرضـــــ ـــــب لغضـــــ ــــــــى » إن هللا يغضــــ ـــتدرك علــ ـــــ ـــــــاكم يف املســ رواه احلـــ

خيرجـاه وقـال عنـه حـديث صـحيح اإلسـناد ومل  ١٥٤الصحيحني كتاب مناقـب الصـحابة ص 
)٣( .  

ب عالمــات النبـــوة ج  ٤  ٢٥٠ص  ٤ـ جــاء يف صــحيح البخــاري كتــاب بــدء اخلليقــة يف 
  أقبلت فاطمة متشي ما خترم مشيتها مشية:  بسند عن عائشة قالت

ـ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ١٨٨ذكره ابن حجر يف الصواعق احملرقة ص ـ ) ١(
وقـد جـاء هــذا احلـديث بصـيغ خمتلفـة تعــرب عـن نفـس املعــىن يف   ١٩٠أورده ابـن حجـر يف صــواعقه أيضـا ص  ـ )٢(

  .وغريها. .. السياسة البن قتيبةكثري من املصادر مثل مسند أمحد بن حنبل وكنز العمال واإلمامة و 
كمــا جــاء يف   .. ١٥٦ص  ٥، وابــن حجــر يف اإلصــابة ج  ٥٢٢ص  ٥ورواه ابــن األثــري يف أســد الغابـة ج ـ  )٣(

   .ميزان االعتدال للذهيب وغريها من املصادر
  



 ـ ٧٧ـ 

بنـيت مث أجلسـها عــن ميينـه أو عـن مشالـه مث أسـر إليهـا حــديثا :  ٦فقـال النـيب  ٦النـيب  مرحبـا 
مث أســر إليهـــا حـــديثا فضـــحكت فقلــت مـــا رأيـــت كـــاليوم فرحـــا ! ؟كــت فقلـــت هلـــا مل تبكـــنيفب

حــىت قــبض  ٦مـا كنــت ألفشـي ســر رسـول هللا : أقـرب مــن حـزن فســألتها عمـا قــال ، فقالــت 
لقــــرآن كـــل ســــنة مــــرة وأنــــه : فســــألتها فقالــــت  ٦النـــيب  أســــر إيل أن جربائيـــل كــــان يعارضــــين 

أما :  حضر أجلي وإنك أول أهل بييت حلاقا يب فبكيت فقال عارضين العام مرتني وال أراه إال
  . )١(ترضي أن تكوين سيدة نساء أهل اجلنة فضحكت لذلك 

فصـليت معــه  ٦أتيـت النــيب : وأورد الرتمـذي يف سـننه كتــاب املناقـب عــن حذيفـة قــال 
 قلـت ؟من هذا حذيفـة: املغرب فصلى حىت صلى العشاء مث انفتل فتبعته فسمع صويت فقال 

إن هذا ملك مل ينزل األرض قط قبل : مث قال  ؟ما حاجتك غفر هللا لك وألمك: نعم قال : 
ن فاطمـة سـيدة نسـاء أهـل اجلنـة وأن احلسـن  هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرين 

  . )٢(واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة 
   ؟ أبشركأال: بسنده عن عائشة قالت لفاطمة  ٢٩٤ص  ٢وجاء يف املستدرك ج 
مــــرمي بنــــت عمــــران ،  يقــــول ســــيدات نســــاء أهــــل اجلنــــة أربــــع ٦إين مسعــــت رســــول هللا 

وقـال عنـه احلـاكم النيسـابوري  .وفاطمة بنت دمحم ، وخدجية بنت خويلـد ، وآسـيا بنـت مـزاحم
  حديث صحيح اإلسناد ومل

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
ب مناقـب قرابـة الرسـول ـ  )١( ا رواه مسـلم يف صـحيحه وأمحـد بـن حنبـل كمـ  ٢٨١ص  ٤ج  ٦وذكـره أيضـا يف 

  . يف مسنده
، كتاب مناقب الصحابة وقال  ١٥١ص  ٣واحلاكم يف املستدرك ج  ١٩١ورواه ابن حجر يف الصواعق ص ـ  )٢(

  . عنه صحيح اإلسناد ومل خيرجاه



 ـ ٧٨ـ 

   .خيرجاه يقصد خباري ومسلم 
  . أن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة ١١١ص  ٧وجاء يف كنز العمال ج 

وذكــر حمــي الــدين الطــربي حــديث أفضــل أربــع نســاء فضــلهم هللا يف ذخــائر العقــىب ص 
  . وأضاف وأفضلهم فاطمة ٤٤

ا كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النيب  ٥ ما رأيت أحدا كان : قالت  ٦ـ عن عائشة أ
  . )١(أصدق هلجة منها إال أن يكون الذي ولدها 

ســبحان الــذي أســرى  (فســري قولــه تعــاىل ـ أورد الســيوطي يف الــدر املنثــور يف ذيــل ت ٦
 ٦قـال رسـول هللا : وأخـرج الطـرباين عـن عائشـة قالـت : قـال  ) بعبده ليال من املسـجد احلـرام

ملا أسري يب إىل السماء أدخلت اجلنة فوقفت على شـجرة مـن أشـجار اجلنـة مل أر يف اجلنـة  «
ـا فأكلتهـا فصـارت نطفــة يف أحسـن منهـا وال أبـيض ورقـا وال أطيـب مثـرة فتناولـت مثـرة مـن مثر 

صليب فلما هبطت إىل األرض واقعت خدجية فحملت بفاطمة فإذا أ اشتقت إىل ريح اجلنة 
   .» مشمت ريح فاطمة

:  ٦قال  :بسنده عن سعد بن مالك قال  ١٥٦ ص ٣وروى احلاكم يف املستدرك ج 
ين جربئيل  جيـة بفاطمـة فكنـت بسفرجلة مـن اجلنـة فأكلتهـا ليلـة أسـري يب فعلقـت خد) ع(أ

   .إذا اشتقت إىل رائحة اجلنة مشمت رقبة فاطمة
  ابنيت :  ٦قال رسول هللا : ـ عن ابن عباس قال  ٧

ــ ــــــ ــــــ   ــ
كمـا ذكـره ابـن عبـد الـرب   .. وقـال حـديث صـحيح علـى شـرط سـلم ١٦٠ص  ٣رواه احلاكم يف مسـتدركه ج  ـ )١(

  . ٧٥١ص  ٢يف استيعابه ج 



 ـ ٧٩ـ 

وإمنا مساها فاطمة ألن هللا فطمها وحمبيها عن النار ، . ة مل حتض ومل تطمثفاطمة حوراء آدمي
ريــخ بغــداد أيضــا ج   ١٦٠ذكــره ابــن حجــر يف صــواعقه ص  كمــا أخرجــه النســائي وجــاء يف 

  . ٣٣١ص  ١٢
مـــا رأيـــت : عـــن عائشـــة أم املـــؤمنني قالـــت  ٣١٩ص  ٢ـ يف صـــحيح الرتمـــذي ج  ٨

وكانت إذا دخلـت علـى النـيب قـام إليهـا : قالت  .. ٦ أحدا أشبه مستا ودال وهد برسول هللا
إذا دخـل عليهـا قامـت مـن جملسـها فقبلتـه وأجلسـته  ٦وقبلها وأجلسها يف جملسـه وكـان النـيب 

  . يف جملسها احلديث
ب ما جاء يف القيام ٣٣رواه أيضا أبو داوود يف صحيحه ج  ورواه احلاكم أيضا . يف 

   .١٥٤ص  ٣يف مستدرك الصحيحني ج 
إذا سـافر جعـل  ٦كـان رسـول هللا   ٢٧٥ص  ٥ـ جـاء يف مسـند أمحـد بـن حنبـل ج  ٩

   .. آخر عهده فاطمة وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة
  . ورواه البيهقي يف سننه ٤٨٩ص  ١وذكر ذلك احلاكم يف املستدرك ج 

أ ســلم ملــن ســاملكم وحــرب ملــن : لعلــي وفاطمــة واحلســنني  ٦ـ قــال رســول هللا  ١٠
وابـن  ١٤٩واحلاكم يف املستدرك ص  ٤٤٢ص  ٢اربكم رواه أمحد بن حنبل يف مسنده ج ح

  . ٥٢٣ص  ٥و ج  ١١ص  ٣األثري يف أسد الغابة ج 
إذا كـان يـوم القيامـة : قال  ٦أن النيب  ١٩٠ـ يف الصواعق احملرقة البن حجر ص  ١١

اركم حـــىت متـــر  أهـــل اجلمـــع نكســـوا رؤوســـكم وغضـــوا أبصـــ: دى منـــاد مـــن بطنـــان العـــرش 
فاطمـة بنـت دمحم علـى الصـراط فتمـر مـع سـبعني ألــف جاريـة مـن احلـور العـني كمـر الـربق ذكــره 

  احلاكم يف املستدرك 
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  . ١٥٣ص  ٣ج 
حـــول فاطمــة قصـــرية مقارنــة مبـــا ورد يف حقهـــا  ٦كانــت جولتنـــا مــع أحاديـــث الرســول 

اطتها العناية اإلهلية مـن اليت أح) ع(ولكن هذا القدر يكفي للعاقل حىت يتعرف على الزهراء 
هنالــك كــان املبــدأ كمــا يف روايــة اإلســراء واجلنــة هــي . .. قبــل ميالدهــا وكانــت يف جنــة اخللــد

النهايـــة كمـــا علمـــت ومـــا بـــني االنطالقـــة األوىل مـــن اجلنـــة واملنتهـــى فيهـــا كانـــت حيـــاة الزهـــراء 
نشـاز يف منتصـف املمكن أن يكون هنـاك فهل من  .. عظيمة تنبض بكل معاين القيم النبيلة

يقينا ال ، لذلك أوصـى الرسـول بفاطمـة كثـريا وحـذر النـاس مـن غضـبها الـذي يعـين ! ؟الطريق
ــا أصـدق النــاس هلجـة فهــي  غضـبه بـل وغضــب هللا عـز وجــل كمـا مــر وشـهدت هلــا عائشـة 
الصديقة كما أن العناية اإلهلية كان هلا الدور املباشـر يف صـياغة شخصـية الزهـراء فصـار أذاهـا 

لتطهـري كمـا جـاء يف آيـة التطهـري أ ذى الرسول الـذي يعـين أذى الرسـالة ونـزل الـوحي جيلجـل 
كيدا على قدسية املسري ومباركة الرب لعمل فاطمة وأهل بيتها كانت سورة اإلنسان  .... و

لــوحي واسـتقامتها كانـت املباهلـة مث الـزواج املبـارك الــذي مت  رتبـاط الزهـراء  وحـىت نـزداد يقينـا 
مــره ســبحانه وتعــاىليف اخلاصــة بفاطمــة  ٦ورعايــة الرســول .  الســماء قبــل أن يــتم يف األراض 

يف سـفر إال أن  ٦وال خيـرج  .. حىت إنه عند قـدومها يقبلهـا وجيلسـها يف جملسـه وكـذا العكـس
هـــي ســيدة نســـاء العـــاملني  .. يكــون آخـــر مــن يودعـــه ابنتــه وأول مـــن يســـلم عليــه عنـــدما يعــود

اجلنة ، إذا كل فعل تفعله هو فعـل أهـل اجلنـة وكـل موقـف تقفـه هـو موقـف وسيدة نساء أهل 
يت املنــادي غضــوا أبصــاركم حــىت  أهــل اجلنــة ولــو نظــرت يف اجلنــة لرأيــت نعيمــا وملكــا كبــريا و

  . جتوز فاطمة وتستقر يف مقام حممود منه انطلقت وإليه تعود
  جالال وإعظاماهذه املسرية املقدسة ، وهذه العظمة أال تدفعنا للوقوف إ
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ا أبوهـا صـاحب رسـالة السـماء رك مسـري كـل ذلـك أال جيعلنـا   ؟لشخصية قدسـتها السـماء و
يبدوا يل أننا حىت نستوعب كل ذلك حنتاج إىل عقل سليم وقلب  ؟نتوقف قليال أمام مواقفها

وسـارت وفـق هـداه  .. مفرغ من الغرور واالستكبار واهلوى لقد جسدت الزهراء تعـاليم الـوحي
  . فكانت من اجلنة إىل اجلنة وما بني ذلك غضبها هو غضب هللا فتأمل وتفكر وتدبر

  »الفيصل  «هو ) ع(موقف الزهراء 
ـــا  ـ ــائج واالعتبــــار  يف األحــــداث التارخييــــة يلعــــب العقــــل دورا كبــــريا يف اســــتخالص النتــ

  . واالستفادة منها ومن مث االنطالق لتحديد موقف معني جتاه تلك األحداث
يخ اإلسالمي كتاب الثقافة الذي حفظ لنـا تـرا ضـخما ، مـا زالـت األمـة تعـيش والتار 
ريخ أمتنـا اإلسـالمية مـرت أحـداث عظـام مثلـت منحـى هلـذه احلضـارة  .. على معينه وطوال 

ومبـا أن التـاريخ ثبـت لنـا جمموعـة . اليت قامت أسسها على تعاليم الوحي بشقيه القرآن والسـنة
ن اليـــوم النظـــر فيهــا بعـــني اإلنصــاف ، كمـــا جيــب علينـــا التعقـــل مــن األحـــداث جيــب علينـــا حنــ

لنستخلص منها عربا تعيننا لتحديد اجتاه السري الصحيح خصوصا وأن األمة وبعد وفـاة النـيب 
ره إىل يومنا هذا ٦األكرم    . شهدت اختالفا كبريا امتدت آ

ا مل تكـــن لتنفـــك عـــن أمـــر الرســـالة اإلســـال) ع(وقضـــية الزهـــراء  مية ، وموقـــف ومأســـا
مــر اإلســالم مــرور الغــافلني ، بــل ال بــد مــن ) ع(الزهــراء  ال ميكــن أن ميــر عليــه العاقــل املهــتم 

ت ) ع(التوقــف عنـــده والســـؤال ، هـــل كـــان موقـــف فاطمـــة  يعـــين شـــيئا يف مســـرية حتديـــد هـــو
  ذلك ما سنعرفه اآلن ، ولكن  ؟االجتاهات املختلفة
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  : هذا السؤال وهي هناك مقدمة ضرورية قبل اإلجابة على 
حنــن يف حتديــد للمواقــف املتعــددة جيــب وقبــل كلشــيء معرفــة صــاحب املوقــف معرفــة 
مـــة ألن ذلـــك يعيننـــا لتشـــخيص وحتليـــل املوقـــف متامـــا وهذاشـــيء طبيعـــي وعقالئـــي ، فمـــثال 
عندما يقف الرسول موقفا معاد لشخص آخر فإننا تلقائيا ندين الطرف اآلخر الذي وقـف 

ن الرسـول هـو املقيـاس للفصـل بـني احلـق والباطـل منه الرسـول  موقفـا عـدائيا ألننـا علـى يقـني 
لتــايل إذا وقــف يف وجــه شــخص آخــر فــذلك الشــخص علــى خطــأ ال حيتــاج منــا إىل بيـــان  و
هــا سـلفا وهــي عصــمة الرســول وحجيــة قولــه وفعلــه  ولكـن هــذا احتــاج منــا إىل مقــدمات جتاوز

وفعله وتقريره حقا وال ميكن أن يكون حبال  ٦إذا كان قوله وتقريره وهذه احلجية ال تكون إال 
طال ألن القول خبطأ النيب   ٦يستلزم الطعن يف القرآن الذي أمر بطاعة النيب  ٦من األحوال 

فــال  (دون قيــد أو شــرط ، بــل لــيس الطاعــة فقــط وعــدم املخالفــة إمنــا عــدم احلــرج يف قضــائه 
يـــنهم مث ال جيـــدوا يف أنفســـهم حرجـــا ممـــا قضـــيت وربـــك ال يؤمنـــون حـــىت حيكمـــوك فيمـــا شـــجر ب

إذ أن  ٦من هذه اخللفية نكـون علـى اطمئنـان بكـل موقـف يقفـه النـيب  .. )ويسلموا تسليما 
فضل ما يكون   . معرفتنا للشخصية جتعلنا نقيم األحداث بشكل سليم 

ـــة) ع(والزهـــــراء  ـــت أن تبـــــايع اخلليفــ ر  .. رفضــ شـــــد مـــــا يكـــــون وتركـــــت آ وعارضـــــته 
ا أمرت بـدفنها لـيال وسـرا معا ، ) ومل يكشـف عـن مكـان قربهـا إىل اآلن(رضتها إىل اآلن إذ أ

شـــد أنـــواع العنـــف ، يف ســـري الرســـالة ومـــا مـــدى  ثـــري هـــذا املوقـــف الـــذي جوبـــه  فمـــا مـــدى 
وإن ذلــك يســتدعي التعــرف علــى شخصــية الزهــراء بصــورة . حجيتـه علينــا حنــن املســلمني اليــوم

حلجية تفصيلية خصوصا فيما خي   تص 



 ـ ٨٣ـ 

وذلك من الناحية التشريعية وإال قد مر عليك فضائل  » يعين هل فعلها حجة هلا أم عليها «
  . الزهراء ومناقبها

  ) ع(عصمة الزهراء 
مبا فيهم الزهـراء ) ع(املتتبع للنصوص الواردة يف القرآن والسنة الشريفة عن أهل البيت 

م عـن الــذنوب واملعاصـي ، وإليــك حملـات مــن ال جيـد سـوى االقــرار بعصـمتهم وعلــو شـأ) ع(
م وقــد مــر ) ع(القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة الشــريفة الــيت تثبــت عصــمة أهــل البيــت  وطهــار

  . عليك ذكر بعضها
ـــمة أهـــــل البيـــــت  ـــك عزيـــــزي القـــــارئ آيـــــة التطهـــــري وداللتهـــــا علـــــى عصــ ـــرت عليــ لقـــــد مــ

  ) :ع(عزيزا لقولنا بعصمة فاطمة املقصودين يف اآلية وفاطمة منهم ونورد األدلة التالية ت
ويرضى لرضاها ، هـذا القـول للرسـول عنها إن هللا يغضب لغضبها  ٦ـ قول الرسول  ١

تالزمه العصـمة ألنـه مـن املسـتحيل أن ينـاط غضـب الزهـراء بغضـب هللا سـبحانه وهـي غـري  ٦
ا تغضــب ألن القــول بعــدم عصــمتها يعــين إمكانيــة وقوعهــا يف الزلــل واخلطــأ ورمبــ. .. معصــومة

لن تغضب إال لشئ ) ع(يف كالمه إطالق بال تقييد يعين أن الزهراء  ٦لغري احلق ، والرسول 
يغضب هللا بسببه ومن كان غضبه يعين غضب هللا فهو لن يفعل إال احلق ولن خيطئ أو مييل 

لتايل ميثل غضبه احلق ، ويف الواقع إن هـذا احلـديث يـدلل أن للزهـرا ء إىل الباطل طرفة عني و
لعقول   . مكانة عظيمة ال تدرك 

ا عصمتها   ٦أكد الرسول تكرارا عليها كقولـه ) ع(ولبيان هذه العظمة اليت من جتليا
  فاطمة بضعة مين يؤذيين ما آذاها ويريبين ما «
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ا  هو حمور احلق  ٦إن أذى الرسول يعين أذى الرسالة ، أذى القيم واملبادئ ، ألنه . )١( » را
ميثل اإلرادة اإلهلية وهو قطـب الرحـى  ٦ذي جيب أن نقتبس منه ، إن الرسول بل هو احلق ال

الــذي بــه يعــرف املوحــد مــن املشــرك والكــافر إذ أن هللا تعــاىل غيــب ال ندركــه بعقولنــا وأوهامنــا 
. لـــذلك كـــان مبعـــث األنبيـــاء وتوليـــة األوصـــياء. واالرتبــاط بـــه تعـــاىل يكـــون عـــرب رســـله وأنبيائــه

لتايل تكون كل ولذلك ال يكون الرسو  ل إال معصوما حىت ال يفرتق عن احلق حلظة واحدة و
تصــرفاته حــق وأذيتــه تعــين التحــدي للرســالة واإلرادة اإلهليــة ولبيــان هــذه احلقيقــة يقــول القــرآن 

/  آيــة: سـورة األحــزاب ( )إن الــذين يــؤذون هللا ورسـوله لعــنهم هللا يف الــدنيا واآلخــرة  (الكـرمي 
ي حـــديث فمـــن  ٦الرســـول وأكـــرر القـــول إن ) ٥٧ عنـــدما يتحـــدث عـــن شـــخص أو يـــدىل 

لتايل يستبعد أي جمامالت أو تقريظ بال حق ، واملتفـق عليـه  منطلق مسؤوليته جتاه الرسالة و
وقـد قـال عليـه . عـاىلوفعله وتقريره حجة يعين شـرع نتعبـد بـه قربـة إىل هللا ت ٦أن قول الرسول 

يعين هي جزء ال يتجزأ من كيانه وروحه وهو كما قلنـا والسالم فاطمة بضعة مين  وآله الصالة
لتـايل تكـون الزهـراء  أيضـا كـذلك ، لـذلك جعـل الرسـول أذاهـا أذاه ) ع(حمور احلق والشرع و

منــه يؤذيــه مــا جــزءاً  وكلشــيء يريبهــا يريبــه وهــو املعصــوم الــذي ال متيــل بــه األهــواء ومــن يكــون
ـــذا. يؤذيـــه فهـــو أيضـــا مؤهـــل أن يكـــون معصـــوما جليـــة ) ع(التقريـــب نـــرى عصـــمة الزهـــراء  و

  . وواضحة فقط حتتاج إىل وجدان صاف سليم وعقل مستنري
  إن كل  )قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب  (ـ قوله تعاىل  ٢
ــ ــــــ ــــــ   ــ
  . ملعرفة مصادر هذه األحاديث يرجى مراجعة فضائل الزهراء يف هذا الكتاب ـ) ١(



 ـ ٨٥ـ 

ومــا أسـألكم عليــه مــن أجــر إن  (الســابقني مل يطلبـوا أجــرا مـن أقــوامهم إمنـا كــان قـوهلم  األنبيـاء 
لقد ذكـر ذلـك يف القـرآن علـى لسـان األنبيـاء نـوح وهـود وصـاحل  )أجري إال على رب العاملني 

ن يســـأل أمتـــه املـــودة يف القـــرىب . )١(ولـــوط وشـــعيب  ولكـــن نبينـــا األعظـــم أمـــره هللا عـــز وجـــل 
جـــر ولكـــن ال لكـــي ي ســـتفيد هـــو بـــل لتســـتفيد أمتـــه ، ألنـــه لـــيس بـــدعا مـــن الرســـل ليطالـــب 

قل ما  (لرسالته من دون الرسل ، كما أنه ليس من املتكلفني كما جاء على لسانه قوله تعاىل 
، ودليلنــا علــى أن الفائــدة مــن هــذا األجــر  )٢( ) أســألكم عليــه مــن أجــر ومــا أ مــن املتكلفــني

قـل مـا سـألتكم مـن أجـر فهـو لكـم إن أجـري إال  (حنـن قولـه تعـاىل الذي طلبـه منـا تعـود علينـا 
ت القــرآن احلكــيم جنــد أن هــذا األجــر املتمثــل يف مــودة  )٣( )علــى هللا  ، وبنظــرة أخــرى إىل آ

مـا أسـألكم عليـه مـن أجـر إال مـن شـاء أن  (القرىب هو السـبيل إىل هللا تعـاىل يف قولـه عـز وجـل 
قـل ال أسـألكم عليـه أجـرا  (و الذكرى للعاملني كما يقـول تعـاىل ، وه )٤( )يتخذ إىل ربه سبيال 

إذا مــودة القــرىب هــي الــذكرى وهــي الســبيل الــذي يقــول عنــه . )٥( ) للعــاملنيإن هــو إال ذكــرى 
والســبيل إىل هللا ال بــد أن يكــون قوميــا ال  )إ هــديناه الســبيل إمــا شــاكرا وإمــا كفــورا  (تعــاىل 

تباعــه نضــمن أ ايتنــا اجلنــة مبعــىن أقــرب ال بــد أن عــوج فيــه يعــين  ننــا علــى الصــراط املســتقيم و
كمـــا هـــو املســـلم بـــه عنـــد مجيـــع ) ع(يكـــون معصـــوما وقـــد جتســـد يف القـــرىب وهـــم أهـــل البيـــت 

  املسلمني فيما يرتبط 
ــ ــ ــــــ   ــــــ
ت  ـ )١(   . من سورة الشعراء) ١٨٠ـ  ١٦٤ـ  ١٤٥ـ  ١٣٢ـ  ١٢٧ـ  ١٠٩(مراجعة اآل

إال املـــودة يف القـــرىب ، : عـــن ابـــن عبـــاس قـــال  ٢١٩ص  ٤صـــحيح البخـــاري يف املناقـــب ج  وقـــد جـــاء يف
  . ٦القرىب قرىب دمحم 

  . ٨٦/  آية: سورة ص ـ ) ٢(
  . ٤٧/  آية: صورة سبأ ـ ) ٣(
  . ٥٧/  آية: سورة الفرقان ـ ) ٤(
  .٩٠/  آية: سورة األنعام ـ ) ٥(



 ـ ٨٦ـ 

ـا  وفاطمـة عمـاد) ع(بنزول اآلية يف أهل البيـت   ذلـك البيـت فوجـب أن تكـون معصـومة أل
  . أحد مصاديق ذلك السبيل

ت وضـح لنـا أن فاطمـة الزهـراء ) : ع(ومـرمي ) ع(ـ فاطمـة  ٣ ) ع(فيمـا سـبق مـن روا
) ع(ومـا إليـه مـن أحاديـث تثبـت أن الزهـراء . هي سيدة نساء العاملني وهي سيدة نساء اجلنة
أم النــيب ) ع(لــة النســاء الكمــل مــرمي الصــديقة أفضــل النســاء مــن األولــني واآلخــرين ، ومــن مج

لقــد ارتقــت مــرمي ســلم الكمــال حــىت اصــطفاها هللا تعــاىل وطهرهــا ، بــل وخاطبهــا ) ع(عيســى 
وإذ قالــت املالئكــة  مــرمي إن هللا اصــطفاك  (الــوحي كمــا جــاء يف القــرآن الكــرمي يقــول تعــاىل 

لقــد طهــر هللا مـــرمي ) ٤٢/  آيــة :ســورة آل عمـــران ( )وطهــرك واصــطفاك علــى نســـاء العــاملني 
واصـــطفاها وهـــذه هـــي العصـــمة بعينهـــا ، وال ميكـــن مبجـــال أن يكـــون الفاضـــل أقـــل درجـــة مـــن 

ـــا أعلـــى رتبـــة ) ع(فبـــاألوىل إثبـــات عصـــمة الزهــراء ) ع(املفضــول فـــإذا ثبتـــت عصـــمة مــرمي  أل
  . هلا ٦وأخص درجة مبا عرفت عنها ومدح الرسول 

ه إلثبات أو ال أقل بيان قدسـيتها حبيـث ميتنـع ) ع(عصمة الزهراء  لقد أورد ما أورد
ن الكثـري . صدور فعل قبيح منها خيالف الشـرع أو يرضـي طموحـا شخصـيا هلـا ورغـم قنـاعيت 

كيدا للحجة  ا وقدسيتها إال أنين  من املسلمني ال حيتاجون إىل مزيد من الكالم حول طهار
هذا املوضوع وألنه سيكون املعتمد األساسي يف على املعاندين واملغالطني أطلت احلديث عن 

لنســبة  .ريض ســيواجهنا وجتــب اإلجابــة عليــهاإلجابــة علــى ســؤال عــ أال وهــو أيــن نقــف حنــن 
ن الزهراء  ؟وكيف املخرج ؟ملوقف الزهراء من أيب بكر    ؟خمطئة) ع(هل جيوز لنا القول 

لنسبة للسؤال األخري فال حيق لنا ذلك بـل إن القـول  تـه أما  بـه يعـين الكفـر  و
   وبرسوله ، ويبدو يل أن اإلجابة على بقية األسئلة واضحة وال حتتاج



 ـ ٨٧ـ 

  . إىل كبري عناء 
ـــال ألصـــحاب  ـــي احلـــديث عـــن هـــذا املوضـــوع ، الـــذي أتـــرك فيـــه ا ولكـــن قبـــل أن أ

وأ أقـيم العقول املنرية والضمائر احلية ليحددوا فيه املوقـف ، أعـرج علـى حـديث شـغلين كثـريا 
لصـالة عليـه حـىت ) ع(موقف الزهراء  من اخلليفة أيب بكر وغضبها وعدم السماح له ولعمـر 

  ). من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية(وهي ميتة ، أال وهو احلديث املشهور 
. إىل الرفيق األعلى ٦حسنا لقد أصبح أبو بكر خليفة للمسلمني بعد انتقال الرسول 

وفاطمـة . هو اإلمـام وقـد جـاء يف احلـديث أن مـن مل يعرفـه ميـوت ميتـة كميتـة اجلاهليـة واخلليفة
لـــيس فقـــط مل تعـــرف اخلليفـــة بـــل عارضـــته وهامجتـــه وغضـــبت عليـــه وأمـــرت أن ال يصـــلي ) ع(

فإما أن تكون فاطمة ماتت ميتة جاهلية والعياذ  ! ؟عليها فكيف املخرج من هذه املعضلة
لتايل تنسف  ٦ؤمن برسالة أبيها وهذا ما ال يقول به م وإما أن تكون يف موقفها على حق و

كــل شــرعية للخالفــة القائمــة آنــذاك وهــو مــا قامــت عليــه األدلــة والرباهــني فثبتــت نقــال وعقــال  
  . كما بينا وسنبني املزيد إن شاء هللا تعاىل

   ؟)ع(مباذا طالبت الزهراء 
ر أن الزهــراء طالبــت بفــدك وال شــك لقــد جــاء يف البخــاري ومســلم وغريمهــا مــن املصــاد

ا ا كانت تطالب بشئ تعتربه ملكا هلا أو حقا شرعيا خاصا    . وال ريب أ
إلضافة إىل فدك حبقوق أخرى سـنذكرها فـدك  لكنهـا أظهـرت .. لقد طالبت فاطمة 

  صلى هللا عليه وآله(عتبار أن ملكيتها آلت إليها بوجود الرسول 



 ـ ٨٨ـ 

لتا) وسلم   . يل ال ربط هلا بقضية املرياث اليت زعموا أن الرسول خارج عنهاوقبل وفاته و
حلجـاز بينهـا وبـني املدينـة يومـان وقيـل ثالثـة  قوت هـي قريـة  أما فدك فقد قال عنها 

بعـث إىل أهـل فـدك وهـو خبيـرب منصـرفه  ٦وقصتها أن الرسـول  )١(وفيها عني فوارة وخنيل كثري 
م  ٦فــرغ رســول هللا  منــه يــدعوهم إىل اإلســالم فــأبوا فلمــا مــن خيــرب قــذف هللا الرعــب يف قلــو

  . )٢(يصاحلونه على التصرف فقبل منهم  ٦فبعثوا إىل رسول هللا 
فكان نصف فدك خالصا لرسول هللا ألنه مل يوجف املسلمون عليه : ويف فتوح البلدان 

  . خبيل وال ركاب
يف ملكـه وقـد كـان ومعلـوم أن مـن حقـه التصـرف  ٦لقد كانت فـدك ملكـا لرسـول هللا 

ذلك حينما منحها لقرة عينيه فاطمة كما جاء يف شواهد التنزيل للحسكاين وميزان االعتدال 
: للذهيب وجممع الزوائد للهيثمي والدر املنثور للسيوطي واللفظ لألول عـن أيب سـعيد اخلـدري 

  . )٣(فاطمة وأعطاها فدك  ٦دعا النيب  )وآت ذا القرىب حقه(ملا نزلت 
  كانت ملكا وحقا لفاطمة الزهراء وال جيوز حبال من األحوال   إذا فدك

ـــ ــــــ   ــــ
  . من معجم البلدان) فدك(مبادة ـ ) ١(
  . ٧٨/  ٤وشرح النهج  ٧٠٧/  ٧٠٦مغازي الواقدي ص  ٤٠٨/  ٣سرية ابن هشام ـ ) ٢(
ــ ) ٣(  ١٧٧/  ٤الــدر املنثــور ، و  ٣٤١ـ  ٣٣٨/  ١مــن ســورة بــين إســرائيل يف شــواهد التنزيــل  ٢٦تفســري اآليــة ـ

ريـخ ابـن كثـري  ٢٢٨/  ٢وميزان االعتدال   ٧٢ص  ١٥، تفسـري الطـربي ج  ٣٦/  ٢وجممـع الزوائـد والكشـاف و
   .ينابيع املودة ٢ط 
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فكيف جيـرؤ أحـد علـى منعهـا مـا أعطـاه هلـا الرسـول  .. منعها هذا احلق وهي هي كما علمت
ورث ـ ورغم عدم ثبوت ذلك فإن فـدك مل تكـن لقد قالوا أن األنبياء ال ت ؟ي حق كان ذلك

ــذا احلــديث ، ولقــد تــدرجت الزهــراء يف مطالبتهــا حبقوقهــا حــىت  مــن الرتكــة حــىت حيــتج عليهــا 
تتضــح األمــور لــذي عينــني غــري أن بعــض األحاديــث جــاءت جمملــة غــري مفصــلة ختــتلط فيهــا 

القـرىب يف حـني أن   لدى القـارئ أوراق القضـية فـيظن أن فـدكا كانـت مـريا وكـذلك سـهم ذي
  . كل ذلك غري املرياث ، وحىت تتضح الرؤية دعنا نفصل بعض الشئ يف هذا األمر

لثا بسهم ذي نيًا مث  ٦مبا أعطاه هلا الرسول أوالً لقد طالبت فاطمة  رث الرسول و
  . القرىب ، بسهم ذي القرىب ، وإليك بعض الكالم يف هذه املطالبات

سرت : أوالً    . داد فدك اليت هلا ملكيتهااملطالبة 
أعطين فدك ) رض(قالت أليب بكر الصديق ) رض(إن فاطمة : جاء يف فتوح البلدان 

ح مـــوىل النـــيب  م أميـــن ور فشـــهدا هلـــا  ٦فقـــد جعلهـــا رســـول هللا يل ، فســـأهلا البينـــة فجـــاءت 
  . )١(إن هذا األمر ال جتوز فيه إال شهادة رجل ومرأتني : بذلك ، فقال 
شهد هلا علي بـن أيب طالـب فسـأهلا شـاهدا أخـر فشـهدت هلـا أم «  :ية أخرى ويف روا

ت القرآن تطهرها وتعصمها ) ع(، وإن عشت أراك الدهر عجبا فاطمة  »أمين  اليت نزلت آ
ـــا ســـيدة نســـاء العـــاملني. تكـــذب وتســـأل البينـــة الصـــديقة الطـــاهرة الـــيت بلغـــت درجـــة مـــن . إ

ب الـرب ورضـاها ، رضـاه لقـد قبـل املسـلمون شـهادة العصمة والطهارة حىت صار غضبها غض
  حنن معاشر األنبياء ال نورث فكيف ال يقبلون ادعاء الزهراء  ٦أيب بكر يف حديث الرسول 

ـ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ٣٥ـ  ٣٤/  ١: فتوح البلدان ـ ) ١(



 ـ ٩٠ـ 

حينمـا أكـد علـى مكانـة الزهـراء وصــدقها يف  ٦لقـد جتلـت حكمـة الرسـول  ؟ن فـدكا ملكهـا
ألحاديث املتقدمة خاصة ما جاء على لسان عائشة بنت أيب بكر لقد قالت ما رأيت أحدا  ا

  ). ع(كان أصدق هلجة منها أي فاطمة 
  هل أضرب بكالم الوحي وقول ! ؟أين أقف !لقد وقفت حائرا أمام هذا املوقف

   !عن فاطمة عرض احلائط ، وأؤيد تكذيب القوم هلا ٦الرسول 
لن أجعل كالم الرسول هـذرا ولـن أضـعه وراء ظهـري كمـا أنـين بال شك  ؟أم ماذا أفعل

لقـــد اســتوىل أبـــو بكــر علـــى فــدك كمـــا  .. لــن أبــرر مـــا فعلــوه حينمـــا صــدوا الزهـــراء عــن حقهــا
لرســول  وال أرى مــربرا وجيهــا يــدعوه  .. ٦اســتوىل علــى غريهــا مــن األمــالك واحلقــوق اخلاصــة 

خــر رمبــا خفــي علــي وعليــك أيهــا القــارئ ملنــع احلــق عــن أصــحابه إال أن يكــون هنالــك أمــر آ
ت األحداث ستبني لك ما هو غامض   ! !العزيز لكن جمر

رث الرسول : نيًا     ٦مطالبتها 
ريخ ابـن كثـري  ريخ الذهيب و عن أيب الطفيل مبسند أمحد بن حنبل وسنن أيب داوود و

أنـت : إىل أيب بكـر أرسـلت فاطمـة  ٦ملـا قـبض رسـول هللا : وشرح النهج واللفـظ لـألول قـال 
   ؟أم أهله ٦وارث رسول هللا 

  . )١( ٦فأين سهم رسول هللا : ال ، بل أهله ، قالت : فقال : قال 
  أن فاطمة جاءت إىل أيب بكر : ويف رواية عن أيب هريرة يف سنن الرتمذي 

ــ ــ ــــــ   ــــ
ريــخ ابــن كثــري كتــاب اخلــراج   ٥/  ٣، وســنن أيب داوود  ١٤احلــديث  ٤/  ١مســند أمحــد  ـ )١( ،  ٢٨٩/  ٥و

ريخ الذهيب ٨١/  ٤وشرح النهج    . ، و

  



 ـ ٩١ـ 

مسعنـــا رســول هللا يقـــول إين ال أورث ، : فقــاال  ٦تســأل مرياثهـــا مــن رســـول هللا ) رض(وعمــر 
  . )١(قالت وهللا ال أكلمكما أبدا ، فماتت وال تكلمهما 

ت الكثرية اليت تتحدث عن منع أيب بكـر فاطمـة مرياثهـا مـن الرسـول  وغريها من الروا
  . حلديث الذي بدأ به هذا البحثأبيها ، مبا يف ذلك ا ٦

   .املطالبة بسهم ذي القرىب: لثا 
لقد منعوها ملكها اخلالص فدك وجاؤوها حبديث األنبياء ال يورثون الذي قال فيه ابن 

ـج البالغــة املشـهور أنــه مل يــرو حـديث انتفــاء اإلرث إال  أبـو بكــر وحــده أيب احلديـد يف شــرح 
ت أنــه مل يــرو هــذا اخلــرب إال أبــو بكــر وحــده ، ذكــر ذلــك أعظــم احملــدثني  وقــال إن أكثــر الــروا
خلـــرب بروايـــة الصـــحايب  حـــىت أن الفقهـــاء يف أصـــول الفقـــه أطبقـــوا علـــى ذلـــك يف احتجـــاجهم 

ــ: الواحـــد ، وقــــال شـــيخنا أبــــو علــــي  ه ال يقبـــل يف الروايــــة إال روايــــة اثنـــني كالشــــهادة ، فخالفــ
املتكلمون والفقهاء كلهم ، واحتجوا بقبول الصحابة رواية أيب بكر وحده حنن معاشر األنبياء 

  . )٢(ال نورث 
عنـدما مل جييبوهــا يف كــل ذلـك طــالبتهم بســهم ذي القـرىب ، فقــد جــاء عـن أنــس بــن مالــك أن 
 فاطمة أتت أ بكر فقالت لقد علمت الذي ظلمتنا أهل البيت مـن الصـدقات ومـا أفـاء هللا

  مث . علينا من الغنائم يف القرآن من سهم ذوي القرىب
ــ ــ ــــــ   ــــ
، أبواب السري كما جاء يف تركة الرسول كما جاءت مبسند أمحد بن حنبل عن أيب  ١١١/  ٧سنن الرتمذي  ـ )١(

  .٦٠احلديث  ١٠/  ١هريرة أيضا ج 
   .٨٥ـ  ٨٢/  ٤شرح النهج  ـ )٢(

  



 ـ ٩٢ـ 

 ) لمــوا أمنــا غنمــتم منشــيء فــأن  مخســه وللرســول ولــذي القــرىبواع (قــرأت عليــه قولــه تعــاىل 
يب أنت وأمـي السـمع والطاعـة لكتـاب هللا وحلـق رسـول هللا  وحـق قرابتـه  ٦فقال هلا أبو بكر 

وأ أقــرأ مـــن كتـــاب هللا الــذي تقـــرأين منـــه ، ومل يبلــغ علمـــي منـــه أن هــذا الســـهم مـــن اخلمـــس 
ئـكفلــك هــو وأل: مسـلم إلــيكم كــامال قالـت  ال ، بــل أنفـق علــيكم منــه وأصــرف : قــال ! ؟قر

  . )١(ليس هذا حكم هللا : الباقي يف مصاحل املسلمني ، قالت 
ريخ اإلسالم للذهيب وشرح النهج عن أم هـاين  ويف فتوح البلدان وطبقات ابن سعد و

: قـال  ؟مـن يرثـك إذا مـت: فقالـت ) رض(إن فاطمة بنـت رسـول هللا أتـت أ بكـر : قالت 
لك ورثت رسول هللا دوننا: دي وأهلي ، قالت ول  بنـت رسـول هللا مـا ورث : قال ! ؟فما 

  . سهمنا خبيرب وصافيتنا فدك: أبوك ذهبا وال فضة ، فقالت 
  . فسهم هللا الذي جعله لنا وصافيتنا بيدك: ولفظ طبقات ابن سعد 

ريخ اإلسالم للذهيب    : ويف لفظ ابن أيب احلديد و
بلـى إنـك عمـدت إىل فـدك وكانــت : ، فقالـت  ٦ت  بنـت رسـول هللا مـا فعلـ: قـال 

ا ، وعمدت إىل ما أنزل هللا من السماء فرفعته عنا  ٦صافية لرسول هللا    . )٢(فأخذ
شـــيء وال أدري ملـــاذا  حبقوقهـــا كاملـــة فلـــم حتصـــل منهـــا علـــى) ع(لقـــد طالبـــت الزهـــراء 

ا كـذبت يف دعواهـا وحاشـا ملـن  !منعت وردت لـوحي  ٦وعـى كـالم رسـول هللا إما أل وآمـن 
  حقا أن يدعي عليها مثل

ــ ــــــ   ــــ
  . ٨١/  ٤، شرح النهج  ٣٤٧/  ١ريخ اإلسالم للذهيب  ـ )١(
ريـخ اإلسـالم للـذهيب  ٨١/  ٤وشرح النهج  ٣١٥ـ  ٣١٤/  ٢وطبقات ابن سعد  ٣٥/  ١فتوح البلدان ـ ) ٢( و
٣٤٦/  ١.   

  



 ـ ٩٣ـ 

ـــد علمــــت حــــرص ا ـــن فاطمــــة  ٦لرســــول هــــذه الفريــــة وقـ حــــىت ال تــــذهب ) ع(يف احلــــديث عـ
لقــوم وكيــف ميكــن أن تكــذب وهــي املطهــرة بــنص القــرآن واملعصــومة والصــادقة يف  املــذاهب 

ت وهي اليت يغضـب هللا لغضـبها ويرضـى لرضـاها ا كما جاء يف الروا ـا الزهـراء  ؟سري ) ع(إ
ن حيـاول أن يشـكك يف حقهـا ميزان احلق الذي به يعرف الباطل وأي خطأ وخطل يرتكب م

  . ألن ذلك يعين الشك يف قول هللا تعاىل وقول رسوله ؟الذي طالبت به
ــا لــن  ـا رمبــا مل تسـمع  ــا كانــت جاهلـة حبقوقهــا وأ ولـيس هنــاك جمـال ملــدح يـدعي أ

هـــا وأن ملكهـــا ميكـــن أن يتصـــرف فيــه اخلليفـــة كيـــف يشـــاء إذ أن مـــن املســـتحيل أن . تــرث أ
ألمـر يف الدرجــة األوىل ) ع(عـن بيـان ذلـك البنتــه الزهـراء  ٦ يغفـل رسـول هللا ، وهـي املعنيـة 

أ مدينــة  ٦وزوجهــا هـو علــي بــن أيب طالـب الــذي قــال عنـه الرســول  .. دون سـائر املســلمني
ــا   قــال: حينمــا قــال أبــو بكــر ) ع(مــة دعــوى فاط) ع(، وقــد أكــد علــي  )١(العلــم وعلــي 

ــرثين  (وقـــال  )وورث ســـليمان داوود  (: صـــدقة فقـــال علـــي  رســـول هللا ال نـــورث مـــا تركنـــاه يـ
: هو هكذا وأنـت وهللا تعلـم مثـل مـا أعلـم فقـال علـي : قال أبو بكر  ) ويرث من آل يعقوب
  . )٢(فسكتوا وانصرفوا  !هذا كتاب هللا ينطق

إذا فاطمة كانت تدرك متاما ما تفعله وعن علم كامل حبقوقها وإال ملاذا استمر غضبها 
ن األنبياء يورثون من القرآن احلكيم يف  إىل ا ومل ترتاجع بل احتجت على أيب بكر  حني وفا

  خطبتها اليت خطبتها أمام اخلليفة األول وذلك بعد
ــ ــــــ ــــــ   ــ
ريخ ابن عساكر وغريها من املصادر ٢٢ص  ٤أسد الغابة ج ـ ) ١(   . ، مستدرك احلاكم وشواهد التنزيل و
  .كتاب اخلالفة مع اإلمارة من قسم األفعال  ٣٦٥/  ٥وكنز العمال  ٣١٥/  ٢ن سعد طبقات ابـ ) ٢(



 ـ ٩٤ـ 

   .منعها منحتها وإرثها وحقها يف اخلمس
ملا بلغ فاطمة إمجاع : جاء يف شرح النهج وبالغات النساء ألمحد بن طاهر البغدادي 

ــا ، وأقبلــ ت يف ملــة مــن أيب بكــر علــى منعهــا فــدك الثــت مخارهــا علــى رأســها واشــتملت جلبا
ا ونســاء قومهــا تطــأ ذيوهلــا مــا ختــرم مشــيتها مشــية رســول هللا  حــىت دخلــت علــى أيب  ٦حفــد

ا مالءة مث أنت أنة أجهـش  بكر وهو يف حشد من املهاجرين واألنصار وغريهم ، فنيطت دو
م  لــس مث أمهلــت هنيئــة حــىت إذا ســكن نشــيج القــوم وهــدأت فــور لبكــاء وارتــج ا هلــا القــوم 

حلمـــد  عـــز وجـــل والثنـــاء عليـــه والصـــالة علـــى رســـول هللا مث قالـــت افت أ : تحـــت كالمهـــا 
فاطمــة بنــت دمحم أقــول عــودا علــى بــدء ، لقــد جــاءكم رســول مــن أنفســكم عزيــز عليــه مــا عنــتم 
ئكــم وأخـا ابــن عمــي دون  ملـؤمنني رؤوف رحــيم فــإن تعـزوه جتــدوه أيب دون آ حـريص علــيكم 

  :  خطبتها إىل قوهلا رجالكم ، مث اسرتسلت يف
مث أنـــتم اآلن ، تزعمـــون أن ال إرث لنــــا أفحكـــم اجلاهليـــة يبغــــون ومـــن أحســـن مــــن هللا 

ك وال أرث أيب لقد جئت شـيئا فـر فـدونكها  !حكما لقوم يوقنون  ابن أيب قحافة أترث أ
د الســاعة خمطومــة مرحولــة تلقــاك يــوم حشــرك فــنعم احلكــم هللا والــزعيم دمحم واملوعــد القيامــة وعنــ

  .خيسر املبطلون
ويف معــرض خطبتهــا الغــراء تواصــل الزهــراء احتجاجهــا مبــا جــاء مــن القــرآن عــن مــرياث 

أفعلى عمد تركتم كتاب هللا ونبذمتوه وراء ظهـوركم إذ يقـول هللا تبـارك وتعـاىل : األنبياء فقالت 
ب يل مــن رب هــ (وقــال هللا عــز وجــل يف مــا قــص مــن خــرب زكــر  )وورث ســليمان داوود  (: 

وأولـو األرحـام بعضـهم أوىل بـبعض  (وقـال عـز ذكـره  )لدنك وليا يـرثين ويـرث مـن آل يعقـوب 
  إن ترك  (وقال  )يوصيكم هللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني  (وقال  )يف كتاب هللا 

 .  



 ـ ٩٥ـ 

ملعـــروف حقـــا علـــى املتقـــني  وال وزعمـــتم أن ال حظـــوة يل  ) خـــريا الوصـــية للوالـــدين واألقـــربني 
يــــة أخــــرج نبيــــه  ن: منهــــا أم تقولــــون  ٦إرث مــــن أيب أفخصــــكم هللا  ـــوار . أهــــل ملتــــني ال يتـ

أولست أ وأيب من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم خبصوص القرآن من أيب وابن عمي أفحكـم 
  . )١(. .. اجلاهلية تبغون

الثقـة التامـة إن للزهراء من منازل القدس عند هللا عز وجل ورسوله واملـؤمنني مـا يوجـب 
ـ يف كالمهــا إىل  ٣يف صـحة مــا تــدعي والطمأنينــة الكاملـة بكــل مــا تنطــق بــه ، وال حتتـاج ـ 

مــا بــال نقصــان. .. شــاهد ومــع  .. ودعواهــا مبجردهــا تكشــف عــن صــحة املــدعى بــه كشــفا 
ـم حيتـاجون إىل شـاهد معـه وهـو علـي  ) ع(ذلك فقد جـاءت ـ كمـا ذكـر ـ بشـاهد ال أظـن أ

ولكـن رفضـت شـهادته ولعمـري إن شـهادة  .. الذي ال يفارق احلق والقرآن أبدا ٦أخو النيب 
ولـو تنازلنـا فسـلمنا أن . .. كشهادة عدلني  ٦علي أوىل من شهادة خزمية اليت جعلها الرسول 

كشـــهادة رجـــل واحـــد مـــن عـــدول املـــؤمنني فلمـــاذا مل يطلـــب أبـــو بكـــر مـــن ) ع(شـــهادة علـــي 
لشـــاهد واليمـــني كمـــا رواه ! ؟دعواهـــا فاطمـــة اليمـــني فـــإن حلفـــت وإال ردت لوجـــوب احلكـــم 

بيمني وشـاهد ، ونقـل  ٦قضى رسول هللا : مسلم يف أول كتاب األقضية عن ابن عباس قال 
ـــن الــــدارقطين عــــن ابــــن عمــــار قــــال  قضــــى هللا يف احلــــق بشــــاهدين ، فــــإن جــــاء : يف الكنــــز عـ

  . جاء بشاهد واحد حلف معهبشاهدين أخذ حقه وإن 
أللبـــاب أن تكـــذب فاطمـــة وتـــرد دعواهـــا وال تقبـــل شـــهادة علـــي كـــل ذلـــك وممـــا حيـــري ا

  بعد ٦حرصا منهم على منعها منحة رسول هللا 
ــ ــ ــــــ   ــــــ
  . ١٧،  ١٦،  ١٥،  ١٢: بالغات النساء ـ  )١(



 ـ ٩٦ـ 

  . يعين من حق ورثته ٦أن جعلوها من مرتوكات الرسول  
ــ ــــا لكــــنهم جــــاؤوا حبــــديث األنبيــــاء ال يورثــــون واحتجــــت علــ يهم الزهــــراء يف خطبتهــــا 

ت  تستحق مرياث رسول هللا فذكرت من األدلة القرآنية ما يروي الظمأ ويبني احلق وتلت اآل
ت  ٦اليت ورث فيها األنبياء وكون حكمها عاما يشمل ابنة النـيب األعظـم  مث عرجـت علـى آ

ا النيب  مث على سـائر املسـلمني ، فكان األوىل أن تطبق عليه  ٦املرياث العامة واليت خوطب 
إن توريــث األنبيــاء منصــوص عليــه بعمــوم قولــه عــز مــن : يقــول الســيد عبــد احلســني املوســوي 

للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنسـاء نصـيب ممـا تـرك الوالـدان واألقربـون  (قائل 
للــذكر مثــل حــظ  يوصــيكم هللا يف أوالدكــم (وقولــه تعــاىل  )ممــا قــل منــه أو كثــر نصــيبا مفروضــا 

ت املواريث وكلها عامة تشمل رسول هللا  ) األنثيني فمن دونه من سائر البشر  ٦إىل آخر آ
وقوله . )كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  (فهي على حد قوله عز وجل 

م أخــر  (ســبحانه وتعــاىل   (وقولــه تعــاىل  )فمــن كــان مــنكم مريضــا أو علــى ســفر فعــدة مــن أ
ت األحكـــام الشـــرعية . اآليـــة )رمـــت علـــيكم امليتـــة والـــدم وحلـــم اخلنزيـــر ح وحنـــو ذلـــك مـــن آ

وكل مكلف من البشر ال فرق بينه وبينهم ، غري أن اخلطاب فيها متوجه  ٦يشرتك فيها النيب 
حلكــم مــن غــريه   إليـه ليعمــل بــه وليبلغــه إىل مــن ســواه ، فهــو مــن هــذه احليثيــة أوىل يف االلتــزام 

ت الكرمية   ٦ت املرياث ختص الرسول كذلك آ   . )١(كغريه من سائر الناس عمال بظاهر اآل
ت الـيت  حتــدثت أمـا كـون األنبيــاء السـابقني قــد ورثـوا املــال فهـذا مــا جنـده يف ظــاهر اآل

  وغريه من األنبياء كما ذكرت الزهراء يف اخلطبة ولعل) ع(عن زكر 
ــ ــــــ ــــــ   ــ
   .السيد عبد احلسني شرف الدين املوسوي فقرة توريث األنبياءالنص واالجتهاد  ـ )١(



 ـ ٩٧ـ 

هنالــك مــن يــدعي أن مــرياث األنبيــاء كــان العلــم دون املــال ولكــن ذلــك خــالف الظــاهر مــن  
ــا ينتقـــل مـــن املـــوروث إىل  ت إذ أن لفـــظ املـــرياث يف اللغـــة والشـــريعة ال يطلـــق إال علـــى مـ اآل

ـــاز والتوســـع ، وال يعـــدل عـــن الـــوارث كـــاألموال وال يســـتعمل يف غـــري املـــا ل إال علـــى طريـــق ا
از بغري داللة وقرينة ت القرآنية اليت . .. احلقيقة إىل ا جلملة ال بد من محل اإلرث يف اآل و

تتحـدث عـن مـرياث األنبيـاء علـى إرث املـال دون العلــم وشـبهها محـال للفـظ يـرثين علـى معنــاه 
ت توريــث العلــم ومــن يـــدعي  احلقيقــي املتبــادر إىل الــذهن إذ ال قرينــة علــى كــون املــراد يف اآل

ذلك عليه اإلثبات وعلى فرض أن األنبياء ورثوا العلم ألبنائهم وذويهم فهال مسعوا العلم عمن 
حكـام  ٦وأخـذوا بكـالم هـؤالء الورثـة ورثـة علـم رسـول هللا  ٦ورثه عن النـيب  الـذين هـم أعلـم 

مـا لـن تضــلوا  « الـدين مـن غـريهم واتبعـوهم أمنــا مـن الضـالل رك فـيكم مــا إن متسـكتم  إين 
  .» من بعدي

ـا نسـاءه ، عائشـة كيـف  ومما يثري التساؤل مرياث زوجات النيب يف بيوتـه الـيت اخـتص 
 ٦مع أنه وعلى حسب مدعاهم ال يورث ومل يثبـت أن النـيب  ٦تسىن هلا البقاء يف بيت النيب 

ها اخلل يفة األول مل يطالبها ببينـة وانتقلـت إليهـا ملكيـة ملكها هذا البيت يف حياته كما أن أ
وأصـــبحت هـــي املتصـــرفة فيـــه حـــىت أن أ بكـــر وعمـــر طلبـــا منهـــا  ٦البيــت بعـــد وفـــاة الرســـول 

ـا منعـت مـن دفـن مـن هـو أكثـر نصـيبا منهـا علـى   ٦اإلذن حىت يدفنا جبوار رسول هللا  كما أ
عتبار  ـا تـرث التسـع مـن الـثمن   ٦هـا إحـدى تسـع أزواج مـات النـيب فرض أنه من املرياث أل

) ع(وهن يف عصمته ، وللزوجة كما هو معلوم مثن املرياث إن كان له ولد بينما يرث احلسـن 
أكثر منها ومـع ذلـك ينقـل لنـا اليعقـويب يف حادثـة وفـاة احلسـن بـن ) ع(عن طريق أمه فاطمة 

مــروان بــن احلكــم ، ، فركــب  ٦مث أخــرج نعشــه يعــين احلســن يــراد بــه قــرب رســول هللا ) ع(علــي 
   وسعيد بن العاص فمنعا



 ـ ٩٨ـ 

بيـيت ال آذن : من ذلك حىت كادت تقع الفتنة وقيل أن عائشة ركبت بغلـة شـهباء ، وقالـت  
  . )١(فيه ألحد 

والقرآن احلكيم يثبت أن هذه البيوت اليت أودع فيهـا زوجاتـه هـي لـه دون الزوجـات يف 
: سـورة األحـزاب ( )يـوت النـيب إال أن يـؤذن لكـم  أيها الذين آمنوا ال تدخلوا ب (قوله تعاىل 

فنسبة البيوت إىل النيب واضحة فهو األصل وزوجاتـه عـرض علـى هـذه البيـوت وال ) ٥٣/  آية
ن هللا تعــاىل يقــول أيضــا   )وقــرن يف بيــوتكن وال تــربجن تــربج اجلاهليــة األوىل  (يعــرتض قائــل 

والـذي تنتقـل إليـه  ٦زمـن حيـاة النـيب  هنـا تشـمل البيـت الـذي كـان يف ) بيوتكن (ألن كلمة 
فالزوجـة إمـا ترجـع إىل بيـت أهلهـا أو تبقـى يف بيـت زوجهـا . .. الزوجـة عـادة بعـد وفـاة زوجهـا

ـا ورثتــه عنـه والثــاين  ـا متلكتــه يف حيـاة زوجهــا أو أ واألخـري ال يــتم إال عـن أحــد طـريقني إمــا أ
لنسـبة لزوجـات النـيب  ال نـورث أمـا األول فلـم يثبـت أن  عنـد مـن يـؤمن حبـديث ٦غري ممكن 

قد حنل البيوت ألزواجه ، يف حني أن فدكا حنلت لفاطمة الزهراء كما جاء يف تفسري  ٦النيب 
  . )٢(فاطمة وأعطاها فدك  ٦قالوا ملا نزلت هذه اآلية دعا النيب  )وآت ذا القرىب حقه  (آية 

لبيوته بل اآليـة األوىل  ٦ ال داللة فيها على ملكية زوجات النيب )بيوتكن  (إذا كلمة 
  . ٦وهي املقيدة لآلية الثانية يف حال حياة النيب  ٦واضحة يف نسبة البيوت للنيب 

لبينة ومل يطالبوا غريها بذلك ذلـك مـا ! ؟ما السبب. .. لقد طالبوا الصديقة الطاهرة 
  . ستكشف عنه األحداث كما سنفصل

ــ ــ ــــــ   ــــــ
  . ٢٢٥ص  ٢ريخ اليعقويب ج  ـ )١(
 ١٧٧/  ٤بسـبعة طـرق ، والـدر املنثـور  ٣٤١ـ  ٣٣٨/  ١بتفسري اآلية مـن سـورة اإلسـراء يف شـواهد التنزيـل  ـ )٢(

ريـــخ  ٤٤٦/  ٢ط أوىل ومنقحــة ، والكشـــاف  ١٥٨/  ٢ط أوىل وكنــز العمـــال  ٢٢٥/  ٢وميــزان االعتـــدال  ، و
  .٣٦/  ٣ابن كثري 



 ـ ٩٩ـ 

  فدك الرمز 
القـــرآن فكانـــت املثـــال األعلـــى لإلميـــان والتقـــوى والـــورع تعرفنـــا علـــى الزهـــراء مـــن خـــالل 

جيـودون  .. )ع(جتلت لنا أمسى معاين االيثار يف الزهـراء ومـع أهـل البيـت  .. والزهد والعصمة
عـــنهم بطعــامهم للمســـكني واليتـــيم واألســـري لقـــد مـــدحها هللا مــع أبيهـــا وبعلهـــا وبنيهـــا فأذهـــب 

م املوفون لنذر اخلائفون من يوم كان شره مستطريا وهو  الرجس وطهرهم تطهريا ووصفهم 
م  مث جعــل ) إمنــا نطعمكــم لوجــه هللا ال نريــد مــنكم جــزاءا وال شــكورا(تعــاىل القائــل عــن لســا

م أجرا للرسالة والنيب األكرم  يتحدث عن ابنته فتفيض كلماته لتعطي  ٦سبحانه وتعاىل مود
قديســـني واألوليـــاء إجـــالال لعظمتهـــا ، هالـــة مـــن القدســـية يتوقـــف عنـــدها كـــل ال) ع(الزهـــراء 
ـا مـا خلفـت إال لآلخــرة) ع(فاطمـة  ـا كانـت مـن الصــنف  .. هـذه الشـاخمة املدركـة متامــا أ إ

الــذي ال يقـــيم حلطـــام الـــدنيا وز وهـــي الـــيت أهــدت حـــىت ثيـــاب عرســـها لســـائلة مســـكينة ليلـــة 
ت وهي مـن علمـت أخـي القـارئ مـن خـ. .. )١(زفافها كما جاء يف التاريخ  الل اسـتعراض آ

ا العطــرة ) ع(فاطمــة الزهــراء . .. الــذكر احلكــيم الــيت نزلــت فيهــا إضــافة إىل كــالم أبيهــا وســري
  . اليت عرفتها هي أكرب من أن تطالب بقطعة أرض

 تـــرى ملـــاذا كـــان إصـــرارها علـــى املطالبـــة حبقوقهـــا املاديـــة املتمثلـــة يف فـــدك وغريهـــا مـــن 
ـا مل تكـن ! ؟اخلمس واملـرياث حريصـة علـى امتالكشـيء مآلـه إىل الـزوال يف هـذه الـدنيا ومـن إ

ــا قلبــت الــدنيا علــى اخلليفــة األول مــن أجلشــيء يــرتبط  املســتحيل أن نــدعي علــى الزهــراء 
ا وسرعة حلاقها به ٦ال سيما أن النيب  .. لدنيا   . أخربها بقرب مو

ــ ــ ــــــ    ــــــ
الس ج روى ذلك الشيخ عبد الرمحن الصفور  ـ )١(    .)ط القاهرة ٢٢٦ص  ٢ي الشافعي يف نزهة ا



 ـ ١٠٠ـ 

ال بـــد مـــن أن يكـــون هنالكشـــيء عظـــيم اســـتهدفته الزهـــراء مـــن مطالبتهـــا بفـــدك ، مـــن 
ومن مث جممل األحداث اليت اطلعت عليها أثناء حبثي توصلت إىل مغـزى مطالبـة فاطمـة بفـدك

  . اختاذها ذلك املوقف من اخللفاء وغضبها ودفنها ليال وسرا
مباشـرة حـدث االخـتالف حـول اخلالفـة ، الـبعض ينـادي خبالفـة  ٦بعيد وفـاة الرسـول 

إن  .. وأهـل البيـت وآخـرون يـرون شـرعية مـا جـرى يف السـقيفة مـن توليـة أليب بكـر) ع(علي 
أخــذت بعــدا آخــر ومل تكــن فــدك فيهــا إال حلقــة مــن حلقــات  ٦األحــداث بعــد وفــاة الرســول 

 .. )ع(املعارضــني هلــا بقيــادة علــي وفاطمــة ) ع(البيــت الصــراع بــني أصــحاب الســقيفة وأهــل 
رخيــه إن أ بكــر  تفقــد  وكــان بيــت فاطمــة هــو ملتقــى تلــك املعارضــة يقــول ابــن قتيبــة يف 
حلطب ، يريد منهم أن  قوما ختلفوا عن بيعته يف دار علي وفاطمة فأبوا أن خيرجوا فدعا عمر 

إلكراه والقوة ، وقال . لتخرجن أو ألحرقنها على من فيهـا. والذي نفس عمر بيده:  يبايعوا 
ـا فقالـت  .. وإن: فقيل له  أ حفص إن فيها فاطمة فقـال  : فوقفـت فاطمـة  علـى 

جنازة بني أيـدينا وقطعـتم أمـركم  ٦ال عهد يل بقوم حضروا أسوأ حمضرا منكم تركتم رسول هللا 
  . )١(تردوا لنا حقنا بينكم ، مل تستأمرو ومل 

صـوت املعارضـة ومحلـت مشـعل احلقيقـة لتبـني للجمـاهري الـيت ) ع(لقد أطلقت فاطمة 
اشتبه عليها األمر وطالبت بفدك وأثبتت بذلك للتاريخ كله أن خالفة تقوم يف أول خطوة هلا 
 العتداء على أمالك رسول هللا صلى ليسـت امتـدادا لـه بقـدر مـا هـي انقـالب عليـه كمـا هـو

ت اليت تتم يف العامل    الشأن يف كل االنقال
ـــ ــــــ ــــــ   ـ
  . ١٢ص  ١ريخ اخللفاء ج  ـ )١(



 ـ ١٠١ـ 

حيـث تـتم مصـادرة أمـالك السـابقني وأي شـخص يتجـرد مـن العصـبية املذهبيـة ويفهـم أوليــات 
لقوة أو كما يعرب صاحب ) فدك(السياسة يدرك مغزى مصادرة  وإخراج عمال فاطمة منها و

) ع(ومل تكن فدك قطعة األرض ، هي مقصد فاطمة  .احملرقة انتزاع فدك من فاطمة الصواعق
تلخـيص بل اخلالفة اإلسالمية اليت كانت حقا لزوجها علي بن أيب طالب كما سـنبني وميكـن 

  : أسرار املطالبة بفدك يف اآليت 
ول ـ إن فاطمة كغريها من البشر تطالب حبقها سواء كان ذلك حنلـة أو هبـة مـن رسـ ١

أو مـريا أو حقوقــا شـرعية كــاخلمس ، ومــن هـذا احلــق الطبيعــي انطلقـت الزهــراء لتعــري  ٦هللا 
بعد ) ع(القوم وتكشف عن حقيقتهم ، واحلكمة كانت تقتضي أن تكون املبادرة من الزهراء 

وكانت مطالبة علي بـن أيب طالـب  .. أن استوىل احلاكم اجلديد على مجيع امتيازات اهلامشيني
اهلــامشيني حبقــوقهم صــعبة يف ظـــل تلــك الظــروف الــيت رفـــض فيهــا هــؤالء مبايعــة اخلليفـــة وبقيــة 

وإمضاء ما جرى يف السقيفة وأي حماولة منهم للتحرك كانت تعين إعطاء الطرف اآلخر املربر 
للتصفية اليت كانت تلوح يف األفق من خالل كلمات مجاعة السقيفة وهم يتشاورون ويبحثون 

  . على البيعة) ع(ا اهلامشيني وعلى رأسهم علي عن طريقة جيربون 
ـ لقد رأت الزهراء يف املطالبة بفدك فرصة طيبـة لـإلدالء برأيهـا حـول اخلالفـة وكانـت  ٢

ا أمـام اجلمـاهري فاختـارت املسـجد املكـان املناسـب حيـث معقـل  ال بد من أن تـديل بتصـرحيا
ث عــن فضــلها ومكانتهــا عنــد هللا اخلالفــة هنالــك وحيــث كــان أبوهــا يلقــي احلــديث تلــو احلــدي

وصـدقها وزهـدها وقدســيتها ، ولـذلك عرفــت نفسـها يف اخلطبـة قائلــة واعلمـوا أين فاطمــة وأيب 
دمحم وانطلقت يف مهمتها الرسالية لتظهـر حـال ومـآل اخلالفـة ، وتكشـف احلقـائق ليهلـك مـن 

  هلك عن 



 ـ ١٠٢ـ 

  . بينة وحيىي من حي عن بينة
فجــاءت مطالبتهــا ) ع(ط أنظــار البتــول الطــاهرة ـ كانــت اخلالفــة املغتصــبة هــي حمــ ٣

ألمــر الــذي اخــتص بــه  ــال لتطالــب  احلثيثــة بفــدك وغريهــا مــن احلقــوق وبعــدها يفســح هلــا ا
خلالفـــة بـــال فاصـــل كمـــا حتـــول  .. زوجهـــا وهـــو واليـــة أمـــر املســـلمني وأصـــبحت فـــدك تـــرتبط 

ار معناهــا اخلالفــة والـــبالد حمتواهــا وكــرب معناهــا فلـــم ينحصــر يف قطعــة األرض احملــدودة بـــل صــ
   .. اإلسالمية كاملة

الرشيد حينما أحل عليه ) ع(وذلك ما وضحه حفيدها اإلمام موسى بن جعفر الكاظم 
وما حدودها : ما آخذها إال حبدودها ، قال الرشيد : العباسي يف أخذ فدك ، قال له اإلمام 

الثالــث إفريقيــة واحلــد الرابــع ســيف احلــد األول عــدن واحلــد الثــاين مسرقنــد واحلــد ) : ع(، قــال 
البحر مما يلي اخلزر وأرمينية فقال له الرشيد ، فلم يبق لناشيء فتحـول مـن جملسـي ـ أي إنـك 

لرقعــة اإلســالمية يف العصــر  قــد أعلمتــك أين إن  :العباســي بكاملهــا ـ فقــال اإلمــام طالبــت 
ا مل تردها جعلت فـدك ) ع(سالمية والزهراء فدك إذا هي التعبري الثاين عن اخلالفة اإل. حدد

  . مقدمة للوصول إىل اخلالفة
سألت علي بن الفارقي مدرس مدرسة الغربية ببغداد : ذكر ابن احلديد يف شرحه قال 

فلـم مل يـدفع إليهـا أبـو بكـر فـدك وهـي : نعـم قلـت : قـال  ؟أكانـت فاطمـة صـادقة: فقلت له 
موسه وحرمته وقلة دعابته قال فتبسم مث قال كالما لطيفا مستحسنا م ؟عنده صادقة لو : ع 

أعطاهــا اليــوم فــدك مبجــرد دعواهـــا ، جلــاءت إليــه غــدا وادعـــت لزوجهــا اخلالفــة وزحزحتــه عـــن 
ـا صـادقة  مقامه ومل يكن ميكنه االعتذار واملدافعة بشئ ، ألنه يكون قد سجل على نفسه 

  .)١( » فيما تدعي كائنا ما كان من غري حاجة إىل بينة وال شهود
ـ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ٢٨٤ص  ١٦شرح النهج ج ـ ) ١(



 ـ ١٠٣ـ 

ـــاء يف اإلمامـــــة   ـــا يؤكـــــد دعـــــوا يف أن اخلالفـــــة كانـــــت يف اهلـــــدف األساســـــي مـــــا جــ وممــ
 ٦وخــرج علــي كــرم هللا وجهــه حيمــل فاطمــة بنــت رســول هللا  .. والسياســة مــن قــول ابــن قتيبــة

 بنــت رســول هللا لقــد : ولــون علــى دابــة لــيال يف جمــالس األنصــار تســأهلم النصــرة ، فكــانوا يق
مضــت بيعتنــا هلــذا الرجــل ولــو أن زوجــك وابــن عمــك ســبق إلينــا قبــل أيب بكــر ، مــا عــدلنا بــه 

زع النــاس  ٦أفكنــت أدع رســول هللا : فقــال علــي كــرم هللا وجهــه  يف بيتــه مل أدفنــه ، وأخــرج أ
نعوا مـــا هللا مـــا صـــنع أبـــو احلســـن إال مـــا كـــان ينبغـــي لـــه ولقـــد صـــ: فقالـــت فاطمـــة  ؟ســـلطانه

  . )١(حسيبهم وطالبهم 
موقف واضح من اخلالفة حىت أن بيتهـا كـان عنـد مجاعـة السـقيفة هـو ) ع(لقد كان لفاطمة  

ـا فتنـة ولكـن هللا  مركـز املعارضـة حـىت قـال عمـر يف روايتـه ملـا جـرى يف السـقيفة بعـد أن ذكـر أ
  . )٢(ا عنا يف بيت فاطمة وإن عليا والزبري ومن معهما ختلفو : وقى شرها املسلمني يقول 

وأعلنــوا معارضــتهم ملــا جــرى يف الســقيفة ومعهـــم ) ع(جتمــع اهلــامشيون يف بيــت فاطمــة 
ال نبـايع إال عليــا كمـا ينقــل ابـن األثــري مث يقـول وختلــف : بعـض األنصـار الــذين كـانوا يهتفــون 

بايع علي فقال ال أغمد سيفا حىت ي: علي وبنو هاشم والزبري وطلحة عن البيعة ، وقال الزبري 
  . )٣( » خذوا سيفه واضربوا به احلجر: عمر 

ريخ اليعقويب أن الرباء بن عازب جاء فضرب الباب على بين هاشم وقال  : وجاء يف 
  ما كان املسلمون:  معشر بين هاشم بويع أبو بكر فقال بعضهم 

ــ ــ ــ ــــــ    ــــ
  . ١٢ص  ١اإلمامة والسياسة ج  ـ )١(
  . ٣٢٥ص  ٢ التاريخ البن األثري ج الكامل يف ـ )٢(
  . ٣٢٧ص  ٢املصدر ج ـ ) ٣(



 ـ ١٠٤ـ 

  . )١(فعلوها ورب الكعبة : فقال العباس . حيدثون حد نغيب عنه وحنن أوىل مبحمد 
ختلف عن بيعة أيب بكـر قـوم مـن املهـاجرين واألنصـار ومـالوا مـع  « وينقل أيضا أنه قد

 « » اس والــزبري واملقــداد وســلمان وعمــارعلــي بــن أيب طالــب مــنهم العبــاس والفضــل بــن العبــ
وبلغ أ بكر وعمر أن هذه اجلماعة قد اجتمعت مع علي يف منزل الزهراء فاطمة بنت رسول 

  . )٢( » فأتوا يف مجاعة حىت هجموا على الدار ٦هللا 
ا انطلقت من بيتها ، وكما  بعت الزهراء أحداث املعارضة بكل تفاصيلها أل إذا لقد 

ــــو معلــــــوم  ــــة هــ ـــــأت فاطمــ ـــــة مــــــن شــــــخص إىل آخــــــر ، واتكـ علــــــى ) ع(ختتلــــــف أدوار املعارضـ
ـا القـرآن والرسـول فأعلنـت املعارضـة كمـا هـو واضـح  شخصيتها الطـاهرة املقدسـة الـيت عـرفهم 

مـــن النصـــوص التارخييـــة الـــيت استعرضـــناها ، وكانـــت املطالبـــة بفـــدك ، لكـــن القـــوم أبـــوا إال أن 
يصال كلمة احلق للناس ، ومع ذلك يظل موقف الزهراء يسدوا كل املنافذ اليت كانت تفتح إل

  . نورا به يستكشف احلق ملن أراده حقيقة
منحىن ) ع(إىل حني وفاة ابنته فاطمة الزهراء  ٦لقد كانت الفرتة ما بني وفاة الرسول 

ريخ األمة اإلسالمية ترك بصماته واضحة ملن ألقى السمع وهو شهيد   . خطريا يف 
الدور الرئيسي يف هذه الفرتة ويف مقابـل ذلـك مل يسـكت أصـحاب  )ع(وكان لفاطمة 

تفعــل مــا تفعــل فكــان ال بــد هلــم مــن حماولــة ) ع(الســقيفة مكتــويف األيــدي وهــم يــرون الزهــراء 
  . إسكات هذه الصرخة فجرت األحداث ساخنة كما تذكرها كتب التاريخ والسري

ـ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ١٢٤ص  ٢ريخ اليعقويب ج  ـ )١(
   .١٢٦ـ  ١٢٥ص  ٢ريخ اليعقويب ج ـ ) ٢(



 ـ ١٠٥ـ 

  اخللفاء واقتحام الدار 
دى خبالفة علي  ) ع(بلغ الصراع أعلى قمة له بني أصحاب السقيفة واهلامشيني ومن 

وأعلنــوا رفــض اخلالفــة وكــان ال بــد للســلطة آنــذاك أن تتخــذ ) ع(حينمــا حتصــنوا بــدار فاطمــة 
ألمـور وتسـري علـى غـري مـا يشـتهون خصوصـا وأن خطوات عملية أكثـر تطـورا حـىت ال تتفـاقم ا

لـه مـن القدسـية مـا يلهـب يف اآلخـرين ) ع(الطرف املقابل املعارض وعلى رأسه علي وفاطمـة 
  . احلماس والتحرك ملواجهة احلكومة

ـــر احلكــــم بــــدأت املشــــاورات والتخطــــيط إلجبــــار  ٦ويف مســــجد رســــول هللا  حيــــث مقـ
ب املعارضــني علــى البيعــة وكمــا هــو معلــوم فــإ ن بيــت فاطمــة يفــتح مباشــرة علــى املســجد وال 

ب علي    ). ع(هلم إال هذا كما سيأيت يف حديث سد األبواب إال 
لقد كانت فكرة أصحاب السقيفة تتلخص يف ضرورة إجبار هؤالء على البيعة حىت لو 

  .اضطرهم ذلك لقتاهلم وقتلهم
خــــذ هــــذا : لــــه فــــأتى عمـــر أ بكــــر فقــــال  .. جـــاء يف كتــــاب اإلمامــــة والسياســــة أال 

إذهـب فـادع يل : فقـال أبـو بكـر لقنفـذ وهـو مـوىل لـه  ؟لبيعـة) ع(املتخلف عنك يعين علـي 
يـدعوك خليفـة رسـول هللا ، فقــال : فقـال  ؟عليـا ، قـال فـذهب إىل علـي فقـال لـه مـا حاجتـك

ل فبكـى أبـو بكـر طـويال فقـا: علي لسريع ما كذبتم علـى رسـول هللا فرجـع فـأبلغ الرسـالة قـال 
لبيعة: عمر    . )١(. .. ال متهل هذا املتخلف عنك 

  لقد كان االصرار قو من عمر وهو يلفت نظر أيب بكر إىل ختلف
ـــ ــــــ ــــــ   ـ
  . ١٣ص  ١ريخ اخللفاء البن قتيبة ج ـ ) ١(



 ـ ١٠٦ـ 

لقتل يقول ابن قتيبة ) ع(علي   م هددوه  إن : يع ، فقال : فقالوا له  «عن البيعة حىت أ
  . )١( » !إذا وهللا الذي ال إله هو نضرب عنقك:  أفعل فمه قالوا مل

لقد استفحل األمر بني اجلبهتني حىت أنـه وكمـا ينقـل لنـا اليعقـويب لـو واىف عليـا أربعـون 
 من املخلصني لكان ألمر اخلالفة حـديث آخـر ولكـن مل جيـد علـي مـن يعينـه ، يقـول اليعقـويب

يعـك ، فـوهللا مـا يف النـاس أحــد وكـان خالـد بـن سـعيد غائبــا فقـدم فـ « أتى عليـا فقـال هلــم أ
: أوىل مبقام دمحم منك واجتمع مجاعة إىل علي بن أيب طالب يدعونه إىل البيعة له ، فقال هلـم 

  .)٢( » أغدوا علي غدا حملقني الرؤوس فلم يغد عليه إال ثالثة نفر
حــىت ولــو كانــت هـــذا  ومل تبــق وســيلة أمــام الســلطة إال اقتحــام الــدار وإجبـــار مــن فيهــا

ومل يشفع أهل الدار دون أن حترق ) ع(الدار هي تلك الدار املقدسة اليت يقطنها أهل البيت 
وتنتهك حرمتها ، وهذا ما جرى عندما تفقد أبو بكر قوما ختلفوا عن بيعته عند علي كرم هللا 

حلطـــب وجهـــه فبعـــث إلـــيهم عمـــر ، فجـــاء فنـــاداهم وهـــم يف دار علـــي فـــأبوا أن خيرجـــوا فـــدع ا 
: لتخرجن أو ألحرقنها على من فيها فقيل لـه  أ حفـص : والذي نفس عمر بيده : وقال 

  . )٣(وإن : قال  ؟إن فيها فاطمة
لقد حـاولوا أن يلفتـوا انتبـاه اخلليفـة الثـاين الـذي كـان شـديدا يف األخـذ لبيعـة أيب بكـر ولكنـه   

 بيــت بنــت املصــطفى ، لقــد نظـــم كــان يف كامــل وعيــه وهــو ينــوي االحــراق وإشـــعال النــار يف
  : الشاعر حافظ إبراهيم احلادثة قائال 

ـ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ١٣نفس املصدر ص ـ ) ١(
  . ١٢٦ص  ٢ريخ اليعقويب ج ـ ) ٢(
   .١٢ص  ١اإلمامة والسياسة ج ـ ) ٣(



 ـ ١٠٧ـ 

  
ـــــــر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــا عمـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــي قاهلــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــة لعلــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   وقولــــ

ـــا      ـــــ ــــــ ــــــ ـــــرم مبلقيهــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــامعها أكـ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــرم بســ ـــــــــــ ــــــ   أكـ

    
ــــا ــــــ ـــــ ــ ــــــــك  ـــــ ــــــــي عليــــ ــــــ ـــــــــت دارك ال أبقـــ ـــــ   أحرقـــ

ـــا      ـــــ ــــــ ــــطفى فيهـــ ـــــ ــــــ ـــــت املصـ ــــــ ـــــــايع وبنـــــ ـــــ   إن مل تبــــ

    
ــــا ـــــــ ـــــــوه  ـــــص يفــــ ـــــــري أيب حفــــــ ـــــــان غــــ ــــــــن كــــ   مـــ

ـــا      ــــــ ـــــ ــــــ ن وحاميهــــ ــــــــد ـــــ ــــــ ــــــــارس عـــــ ـــــ ــــــ ـــــــام فـــــ ــ ــــ ـــــ   أمــــــ

    
أجئـــت  ؟مــن وراء البـــاب صــارخة إىل أيــن  بـــن اخلطــاب) ع(لقــد اســتقبلتهم الزهـــراء 

  . )١(نعم : قال  ؟لتحرق دار
  . فيها الرجال مل يكن أمام القوم إال اخلالفة ، فاقتحموا تلك الدار وأدخلوا

وبلــغ أ بكــر وعمــر أن مجاعــة مــن املهــاجرين واألنصــار قــد اجتمعــوا  « يقــول اليعقــويب
مــع علــي بــن أيب طالــب يف منــزل فاطمــة بنــت رســول هللا ، فــأتوا يف مجاعــة حــىت هجمــوا علــى 

  .)٢( » الدار
ال أدري كيف طاوعتهم أنفسهم هلتك سرت هذه الدار اليت كان الرسول يقبض حلقتها 

الصــالة  أهــل البيــت ، إمنــا يريــد هللا ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل  «عنــد كــل صــالة صــائحا 
مـــن أيـــن أتـــتهم اجلـــرأة لكشـــف ذلـــك البيـــت الـــذي كـــان خيـــرج . )٣( »البيـــت ويطهـــركم تطهـــريا 

هــذا البيــت الــذي كــان يقدســه . رســول هللا يف أســفاره منــه مث يكــون أول حمطــة لــه عنــد عودتــه
مر الناس  ٦الرسول  سة .. ولكنها اخلالفة .. بتقديسهو   . امللك. .. الر

ب هـــذا   ٦لقـــد أغلـــق رســـول هللا  كـــل األبـــواب الـــيت كانـــت تفـــتح علـــى مســـجده إال 
لقد جرى كلشيء على مـرأى  .. الرجال كيف يكون هو نفسه هدف اهلجوم منف .. البيت

  ومسمع اخلليفة أيب بكر إذ أن 
ـ ــ ــ ــــــ   ـــــ

  . ١٦٤ص  ١فداء ج ريخ أيب الـ ) ١(
  . ١٢٦ص  ٢ريخ اليعقويب ج ـ ) ٢(
، مســند أمحــد بــن حنبــل تفســري الطــربي ، شــواهد التنزيــل وغريهــا مــن  ١٥٨ص  ٣املســتدرك للحــاكم ج ـ  )٣(

  . املصادر



 ـ ١٠٨ـ 

بـل إن أ بكـر يعـرتف ) ع(املنرب ليس ببعيد عن موقع األحداث اليت جرت يف بيت فاطمـة  
ـا ، يقــول يف  ن الـدار قـد مت اقتحامهـا مـره ويعتربهــا إحـدى أفعالـه الـيت متـىن لــو أنـه مل يقـم 

شــيء مــن الــدنيا إال علــى ثــالث فعلــتهن وددت أين تــركتهن  إين ال آســى علــى: مــرض موتــه 
ـــا  ٦وثــــالث تـــــركتهن وددت أين فعلــــتهن وثـــــالث وددت أين ســــألت عـــــنهن رســــول هللا  ، فأمــ

 أكشــف بيــت فاطمــة عنشــيء وإن كــانوا قــد الــثالث الــاليت وددت أين تــركتهن فــوددت أين مل
  . )١(غلقوه على حرب 
وليتين مل أفتش بيت فاطمة بنت رسول هللا وأدخله الرجال ولو كان . .. «يف اليعقويب 

  . )٢( » أغلق على حرب
مره  ن دار فاطمة قد اقتحمت  يف هذين النصني يربز واضحا اعرتاف اخلليفة األول 

داللتهمـــا بينـــة خصوصـــا وأن الـــدار املقصـــودة معقـــل  »أفـــتش و  « » أكشـــف «ولعـــل كلمـــيت 
املعارضة ، وملتقى اهلـامشيني فالكشـف والتفتـيش أقـرب املعـاين املعـربة عـن مـراد السـلطة آنـذاك 
لتأكيـد  والكشف معناه كما يف لسان العرب البن منظـور رفعـك الشـئ عمـا يواريـه ويغطيـه و

وإال لتغري التعبـري ألن رفـع الشـئ عمـا يواريـه على حسب كالم أيب بكر مل يكن ذلك برضاهم 
وإظهــاره يكــون مــن جانــب الكاشــف ، واملكشــوف هنــا بيــت العصــمة والطهــارة بيــت فاطمــة 

ــا أرأيتكمــا إن حــدثتكما حــديثا عــن رســول هللا   ٦الــيت قالــت أليب بكــر وعمــر عنــدما التقيــا 
يقول رضا فاطمـة  ٦رسول هللا قاال نعم فقالت نشدتكما هللا أمل تسمعا  ؟تعرفانه وتعمالن به

  من 
ـ ــ ــ ــــــ   ـــــ

  . ٦١٩ص  ٢ريخ الطربي ج ـ ) ١(
   .١١٥ص  ٢ريخ اليعقويب ج ـ ) ٢(



 ـ ١٠٩ـ 

رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنـيت فقـد أحبـين ، ومـن أرضـى فاطمـة 
قالــت  ٦فقـد أرضـاين ومــن أسـخط فاطمــة فقـد أســخطين ، قـاال نعــم ، مسعنـاه مــن رسـول هللا 

ألشـكونكما  ٦ومالئكته أنكما أسخطتماين وما أرضيتماين ولئن لقيت النيب فإين أشهد هللا 
وهللا ألدعـون هللا عليـك يف كــل  «: حـىت كـادت نفســه تزهـق وهـي تقـول. إليـه فبكـى أبـو بكـر

  . )١( » صالة أصليها
كـل شئ عظيم هذا الذي فعلوه مع الزهراء حىت أصبحت تدعو على اخلليفـة األول يف  

، عندما جاء عمر والرجال إلحراق الدار  ٦صالة لقد تفننوا يف إرعاب قلب بنت رسول هللا 
ا  علـى صـو دت   أبـت : ومجعوا احلطب كانت أول من تلقتهم خلف البـاب وصـرخت و

  . )٢( »  رسول هللا ماذا لقينا بعدك من ابن اخلطاب وابن أيب قحافة
اب فاطمــة ، وذلــك مــا أقــر بــه أبــو بكــر يف قولــه ومــع ذلــك اقتحمــوا الــدار وخلــف البــ

حينمــا قــال أبــو ) ع(وليتــين مل أفــتش بيــت فاطمــة وأدخلــه الرجــال وال ينفــع النــدم ألن فاطمــة 
ا ماتت وهي واجدة عليه كما مر   . بكر هذا كانت قد وصلت إىل أبيها وشكت إليه أل

التصفية يطارد أهل البيت  لقد ظلل على األجواء التوتر ورائحة الدم متأل املدينة وشبح
وفاطمة رمز املعارضة ال يبعد أن يصيبها وابل مـن غضـب أصـحاب السـقيفة ، وهـذا مـا ) ع(

وأ . جــرى لألســف الشــديد فهــم اقتحمــوا الــدار وفيــه فاطمــة ، وأحرقــوا البــاب وخلفــه فاطمــة
بع هذه األحداث أثناء حبثي مل    أ

ــــــ ــ ــ   ــــــ
  . ١٤ـ  ١٣ص  ١ج  اإلمامة والسياسية ـ )١(
  .املصدر السابق ـ )٢(



 ـ ١١٠ـ 

ولضـــبابية الرؤيـــة الـــيت كانـــت يف كتـــب القـــوم صـــرت أحبـــث بتلهـــف هنـــا  .. يهمـــين إال فاطمـــة
وهناك وأتصيد املعلومات ألن الذين كتبوا التاريخ ال بد هلم من أن حيفظوا ماء وجه املقدسني 

  . لديهم فال يربزوا إال بعض احلقائق عنهم
ا عندي كانـت تعـين مصـري الرسـالة ، ووجـدت الطامـة وكان يهمين مص ري فاطمة ، أل

وعرفــت  » )ع(أهــل البيـت  « رجعــت إىل أحفادهـاالكـربى ، واكتملــت لـدي الصــورة عنـدما 
ما جرى ولكن قبل أن أصل إىل هذه احلقيقة لفت انتباهي أن مجهرة من العلماء ذكرت اسم 

بعضــهم اكتفــى بــذكره دون إشــارة إىل موتــه  احملســن كأحــد أبنــاء اإلمــام علــي مــن فاطمــة لكــن
لث قال أنه ولد سقطا يف زمن النيب   ٦والبعض اآلخر قال أنه مات صغريا أو حني والدته و

، وتساءلت عن سبب هذه الضبابية والتعتيم على زمن وكيفية وفاة احملسن بعد أن ثبت كونه 
األسـف أن كـل ذلـك ـ مـن هـؤالء ، وتبـني يل مـع ) ع(من مجلة أوالد علي من فاطمـة الزهـراء 

املؤرخني ـ كان حماولـة مـنهم للجمـع بـني حقيقـة كونـه مـن مجلـة أوالد الزهـراء مـن جهـة وصـرف 
مسألة العنف الذي بسببه أسقطت الزهراء حمسنا ، فكانت الضبابية ، ولكن تواتر األحداث 

سقاط الزهراء أثناء اهلجوم يؤكد حقيق ت القائلة  ة واحدة وهي أن فاطمة  مضافا إليها الروا
هذا اجلنني مل يـر النـور قـط  .. كانت حتمل يف بطنها جنينا مساه النيب حمسنا وهو يف بطن أمه

  : ، وإليك األحاديث اليت مجعناها يف هذا الصدد 
) فاطمـة(منهـا ) اإلمـام علـي(وقـد ذكـر أنـه كـان لـه . .. « قـال الطـربي وابـن األثـري ـ *

  . )١( » تويف صغريا ابن آخر يقال له حمسن وأنه
  فولدت فاطمة لعلي حسنا « :مسعت ابن إسحاق يقول : قال يونس ـ  *

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
ريخ األمم وامللوك للطربي ج  ٣٩٧ص  ٣الكامل البن األثري ج  ـ )١(   . ١٥٣ص  ٥، و



 ـ ١١١ـ 

   .»وحسينا وحمسنا ، فذهب حمسن صغريا 
  . )١( ينا وحمسنا مات صغرياوقال ابن إسحاق ، فولدت فاطمة لعلي حسنا وحس *
تــــزوج فاطمــــة علـــي بــــن أيب طالــــب فولــــدت لــــه احلســــن : قـــال ابــــن حــــزم األندلســــي  *

  . )٢(واحلسني ، واحملسن مات احملسن صغريا 
ج العروس ولسان العرب  * وذكر مثـل شرب وشبري ومشرب هم أوالد هارون : جاء يف 

 ٤العقـىب وابـن األثـري يف أسـد الغابـة ج  ذلك كثري من األعالم أمثال احملب الطربي يف ذخـائر
رخيه ٤٧١ص  ٤والعسقالين يف اإلصابة ج  ٣٠٨ص  ا مسى علي . واليعقويب يف  ) رض(و

  . )٣(أوالده يعين حسنا وحسينا وحمسنا 
ت تتحـــدث عـــن إســـقاط احملســـن قـــال املســـعودي وضـــغطوا ســـيدة النســـاء  وهنـــاك روا

  . )٤(لباب حىت أسقطت حمسنا 
لـــث للزهـــراء امســـه حمســـن ، كمـــا يـــذكر صـــاحب ذخـــائر العقـــىب يف مـــودة القـــرىب  ولـــد 

واسم حمسن جديد على مسامعي مل أمسع به وما ورد يف احلسن  .. ويقول عنه أنه مات صغريا
  ! ؟)ع(واحلسني غري قليل فلماذا مل يردشيء تفصيلي عن االبن الثالث لفاطمة الزهراء 

إذ أن ذكــره يســتتبع أمــورا  .. ذكر احملســن كثــريابعــد التنقيــب والبحــث اكتشــفت ملــاذا يــ
وإليـك شـذرات ممـا وجدتـه وبعـدها حنـاول ربـط األحـداث ببعضـها لتتعـرف  .. د اجلبال هدا

  :لنرسم الصورة كاملة ) ع(على سر احملسن بن علي مث نعرج على أهل البيت 
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ١٦١ص  ٣دالئل النبوة للبيهقي ج  ـ )١(
  . ٣٧ـ  ١٦رة أنساب العرب ص مجه ـ )٢(
  . ٣٩٣ص  ٤، ولسان العرب ج  ٣٨٩ص  ٣ج العروس ج ـ ) ٣(
  . ١٤٣إثبات الوصية ص  ـ )٤(



 ـ ١١٢ـ 

قــال إبـــراهيم بــن ســيار بـــن هــاين النظــام إن عمـــر : جــاء يف كتــاب امللــل والنحـــل للشهرســتاين 
  . )١(فيها احرقوا دارها مبن : ضرب بطن فاطمة حىت ألقت اجلنني من بطنها وكان يصيح 

وقال ابن حجر العسقالين يف ترمجة أمحد بن دمحم بن السـري بـن حيـىي أيب دارم احملـدث 
  : أبو بكر الكويف ، قال دمحم بن أمحد بن محاد الكويف احلافظ بعد أن أرخ موته 

مه كان أكثر ما يقرأ عليه املثالب حضرته  كان مستقيم األمر عامة دهره مث يف آخر أ
  . )٢(ه أن عمر رفس فاطمة حىت أسقطت مبحسن ورجل يقرأ علي

   .. االبن الثالث حمسن وذلك يعين أنه قتل ومل ميت ٣إذا لقد أسقطت فاطمة 
يف الواقـــع إن األحـــداث الســـاخنة الـــيت كانـــت آنـــذاك كـــان ال بـــد مـــن أن يتخللهـــا مثـــل هـــذه  

ا ذكـــر ولكـــن املصـــائب الفظيعـــة الـــيت مل يـــذكرها املؤرخـــون الســـنة صـــراحة والســـبب معلـــوم كمـــ
ألحـرى ذكـر مـا حيبـون ذكـره  شعاع احلق يرفض إال أن يتسلل من بني ثنا ذكر ما جرى أو 

  . مما جرى
خــذ املتخلفــني عــن البيعــة  لقــد ذكــروا كمــا رأينــا أن عمــر كــان يصــر علــى أيب بكــر أن 

ب دار فاطمــة ومعـــه احلطــب حلـــرق الــدار إن هـــ م لقــوة مث إنــه هـــو الــذي أخـــذ الرجــال إىل 
ب الدار كان أول ما   رفضوا اخلروج وعند وصوهلم إىل 

ــ ــ ــ ــــــ    ــــ
  . إبراهيم بن سيار أحد أقطاب املعتزلة ٥٧ص  ١امللل والنحل ج  ـ )١(
  . ٢٦٨ص  ١لسان امليزان ج  ـ )٢(

ــالح الصـــفدي يف  لوفيـــات(وأورده أيضـــا صـ ـــوايف  ــان  ٧ص  ٦ج ) ال ــال ابـــن حجـــر العســـقالين يف لسـ وقـ
مـه  (ن وينقل عن دمحم بـن أمحـد بـن محـاد الكـويف بعـد أن أرخ موتـه امليزا كـان مسـتقيم األمـر عامـة دهـره مث يف آخـر أ

  . كان أكثر ما يقرأ عليه املثالب اخل كما نقلنا



 ـ ١١٣ـ 

خلف الباب كما ذكـرت آنفـا وللتأكيـد أورد لـك هـذين النصـني وعليـك ) ع(تلقتهم فاطمة  
إىل تلك الفرتة التارخيية لتتصور ما ميكـن أن جيـري ،  عزيزي القارئ أن تنتقل بروحك وعقلك

إن أ بكر أرسل إىل علي يريد البيعة ، فلم يبايع ، فجاء عمر : قال أمحد بن حيىي البالذري 
يب: ومعـه فتيلـة فتلقتـه فاطمـة علــى البـاب فقالـت  : قــال  ؟ ابـن اخلطــاب أتـراك حمرقـا علـي 

  . )١( » نعم
  : بن عبد ربه األندلسي وعن نفس احلادثة ينقل ا

بعث إليهم ـ يعين املتخلفني عن البيعـة ـ أبـو بكـر عمـر ليخرجـوا مـن بيـت فاطمـة وقـال 
ر على أن يضرم عليهم الدار فلقيته فاطمة فقالت : له  : إن أبوا فقاتلهم ، فأقبل بقبس من 

  . )٢(نعم : قال  ؟أجئت لتحرق دار:  ابن اخلطاب 
عمـــر مـــن خلـــف البـــاب لعـــل قلـــوب الرجـــال ختشـــع عنـــدما ل) ع(لقـــد تصـــدت فاطمـــة 

ا سيدة نسـاء العـاملني ورمبـا لتكـون علـيهم احلجـة أبلـغ  تسمع صوت امرأة قال عنها الرسول أ
 أبـت : من آذى فاطمة فقد آذاين ولذلك صرخت كمـا ينقـل ابـن قتيبـة :  ٦لقول الرسول 

  .  رسول هللا ماذا لقينا بعدك
سفه على الثالثـة الـاليت ود أنـه مل يفعلهـنومع ذلك اقتحموا ال   .. دار بشهادة أيب بكر يف 

وأدخلــه الرجــال كمــا ، مــر ، قــال اليعقــويب فــأتوا يف مجاعــة حــىت هجمــوا علــى الــدار . .. وقــال
  . ولو مل يتم اهلجوم ما كان هنالك داع لتأسف أيب بكر الذي جاء متأخرا

  وكانت) ع(لبتول الزهراء لقد اقتحموا وإنشيء ت فقل هجموا على دار ا
ـ ــ ــ ــــــ   ـــــ

  . ٥٨٦ص  ١أنساب األشراف ج ـ ) ١(
  . ١٣ص  ٥العقد الفريد ج ـ ) ٢(



 ـ ١١٤ـ 

أول من تلقاهم خلف الباب ، واهلجوم واالقتحـام عـادة يكـون بـال اسـتئذان وال رمحـة وممـا ال  
ولكـن  .. شك أن كلشيء يعرتض تلك اهلجمة الشرسـة ال بـد أن يـتحطم ويبعـد عـن الطريـق

يته فاطمــة  فضــربت حــىت أســقط ) ع(بكـل أســى ولوعــة كــان ذلــك الشــئ بضــعة الرســول ووصــ
ت األحــداث  جنينهــا ، هــذه هــي احلقيقــة الــيت حــاول القــوم إخفاءهــا فتســللت مــن بــني جمــر

كان هذا القدر كاف لكي أمجع   .. وظهرت على صفحة التاريخ نقطة سوداء يف جبني األمة
 ، أو استشـهادها) ع(إىل حـني مـوت الزهـراء  ٦منـذ وفـاة الرسـول قي خيوط القضية كاملة 

ا مظلومة مقهورة بسبب مـا جـرى هلـا مـن ضـرب ورفـس أدى  .. نعم لقد انتقلت إىل جوار ر
بيها تشكو له ما جرى عليها   . إىل إسقاط جنينها احملسن ومن مث مرضت إىل أن حلقت 

اصــيل مــا جــرى وهــم أدرى مبــا بعــد ذلــك توجهــت إىل أحفادهــا لكــي اســتمع مــنهم تف
م الزهراء  ولكن كانت تكمن عقديت يف أن ذلك  .. وهناك جتلت يل احلقائق) ع(جرى جلد

ت عن أهل البيت    . عن طريق الشيعة) ع(جيعلين أجلأ إىل الروا
وملاذا ال آخذ بقوهلم لقد عرفت من كتب السنة أن فاطمة غضـبت  .. فسألت نفسي

خلالفــة لعلــي  علـى اخلليفتــني حـىت ماتــت ــا طالبـت  ذن أليب بكـر أن يصــلي عليهـا مث إ ومل 
كمـــا علمـــت أن بيتهــا كـــان مســـتهدفا مــن الســـلطة الـــيت   .. ، وكــان بيتهـــا مركـــز املعارضــة) ع(

قررت إجبار من يف البيـت علـى البيعـة وإن أبـوا فالقتـل واإلحـراق ونفـذوا مـا خططـوه وهجمـوا 
ه ومع ذلك اقتحموا الـدار  ٦هللا ذكرهم برسول على الدار وكان خلف الباب الزهراء ت ووصا

ن فاطمـــة ضـــربت  وفاطمـــة تصـــرخ ورأيـــت بـــني طيـــات نفـــس الكتـــب أن هنالـــك مـــن يقـــول 
. وأسقط جنينها كما مر ومهما يكن صـنف القـول فتسلسـل األحـداث يـرجح وقـوع مـا جـرى

  لكل ذلك مل أجد أن عقلي ميانع يف األخذ



 ـ ١١٥ـ 

) ع(حــول مــا جــرى مــن أحــداث أدت إىل وفــاة فاطمــة ) ع(بقــول األئمــة مــن أهــل البيــت  
ألخـذ منهـا بكتـب الشـيعة ألن هـذا أول الكـالم الـذي حيتـاج إىل  فكتب السـنة ليسـت أوىل 

  . دليل لسنا يف صدده اآلن
، لقـد ) ع(وسأنقل لك عزيزي القارئ متام األحداث كما تـراءت يل عنـد أهـل البيـت 

ـــم تقطـــر أملـــا  .. مـــا جـــرى بعـــد أحـــداث الســـقيفةحتـــدث أحفـــاد الزهـــراء وبينـــوا مفصـــال  روا
أغضــبت الزهــراء وأســقطت ابنهــا  .. وحســرة علــى هــذه األمــة الــيت مل حتفــظ رســول هللا يف أهلــه

تىب احلسن مسا وابنها احلسني ذحبا   . احملسن وقتلت زوجها غدرا وابنها األكرب ا
وال يــوم كيــوم حمنتنــا  « لنبــوةيقــول اإلمــام جعفــر بــن دمحم الصــادق حفيــد الزهــراء ســليل ا

ب أمــــري املـــؤمنني واحلســـن واحلســــني  بكـــربالء ، وإن كـــان يـــوم الســــقيفة وإحـــراق النـــار علـــى 
لرفسة أعظم وأدهى وأمر     .»وفاطمة وزينب وأم كلثوم وفضة ، وقتل حمسن 

حـول األحـداث الـيت جـرت بعـد ) ع(إنين لن أستعرض كل مـا ذكـره أئمـة أهـل البيـت 
ألن ذلك حيتـاج منـا إىل جملـدات ، لقـد أكثـر أهـل البيـت يف بيـان ذلـك حـىت  ٦ل وفاة الرسو 

وســـآخذ بعضـــا مـــن هــــذه  .. تتعـــرف األمـــة علـــى أصـــل املأســـاة الـــيت ســــببت الفرقـــة والشـــتات
ت لتكتمل الصورة أمام القارئ العزيز   . الروا

م لقد جرت أحداث السقيفة وتنصيب اخلليفة أيب بكر وأهـل البيـت مشـغولون مبصـا
لذات اإلمام علي  ٦يف وفاة الرسول    . الذي أوصاه الرسول أال يلي غسله غريه) ع(و

ا علـي بـن أيب طالـب فكـان موقفـه  الـذي انتهى أمـر اخلالفـة الـيت مل يشـارك يف مشـاورا
  علمته وسيأتيك مزيد من التفصيل عنه ، فلقد رفض البيعة وبدأ يذكر



 ـ ١١٦ـ 

لعهـود واملواثيــق ، يقـول سـل  فاطمــة ) ع(مان الفارســي فلمـا أن كـان الليــل محـل علـي النـاس 
علـى محـار وأخـذ بيـدي ابنيـه احلسـن واحلسـني فلـم يـدع أحـدا مـن أهـل بـدر مـن املهـاجرين وال 
ه يف منزله فذكرهم حقه ودعاهم إىل نصرته فما استجاب له منهم إال أربعة  من األنصار إال أ

 رؤوسهم معهـم سـالحهم ليبـايعوا علـى املـوت وأربعون رجال ، فأمرهم أن يصبحوا بكرة حملقني
أ وأبـو ذر واملقـداد والـزبري بـن العـوام ، فعـل ذلـك : فأصبحوا فلم يـواف مـنهم أحـد إال أربعـة 

ورفــض أن . )١(مــرتني وعنــدما رأى غــدرهم وقلــة وفــائهم لــه لــزم بيتــه وأقبــل علــى القــرآن جيمعــه 
  . يبايع

هــة الســاخنة بعــد أن أمــر عمــر جبمــع احلطــب أرســلوا إليــه ليبــايع وبــدأت مــن هنــا املواج
إلحراق إن مل يبايع علي ، جاؤوا ليجـربوا أهـل البيـت علـى البيعـة ،  أمام بيت فاطمة مهددا 
وقفت فاطمة خلف الباب لعل القوم يراعوا حرمتهـا وحرميهـا فلـم ينفـع فـيهم ذلـك قـال اإلمـام 

 ٦ـ ملـا حضـرت رسـول هللا وهو موسى بن جعفر الصادق ـ وهو يصف ما جرى ) ع(الكاظم 
ا : الوفاة دعا األنصار وقال  معشر األنصار لقد حان الفراق إىل أن قال  أال إن فاطمة 

أبــو  « قـال الــراوي فبكـى اإلمـام الكـاظم .يب وبيتهـا بيـيت فمـن هتكـه فقــد هتـك حجـاب هللا
ك وهللا حجـاب هتـك ـ وهللا ـ حجـاب هللا هتـ: طـويال وقطـع بقيـة كالمـه وقـال ) ع(احلسـن 

  . )٢( » هللا ، هتك وهللا حجاب هللا
دمحم بــن علــي بــن احلســني بــن علــي بــن أيب طالــب ، ) ع(كمــا جــاء عــن اإلمــام البــاقر 

حلســني مث : وهــو يتحــدث عــن الزهــراء  حلســن فلمــا رزقتــه محلــت بعــد أربعــني يومــا  ومحلــت 
مــا جــرى يــوم دخــول  وجــرى ٦رزقـت زينــب وأم كلثــوم ومحلــت مبحســن فلمــا قـبض رســول هللا 

  أسقطت. القوم عليها دارها
ـ ــ ــ ــــــ    ـــــ

  . ٣١كتاب سليم بن قيس اهلاليل ص ـ  ) ١(
   .٤٧٧ـ  ٤٧٦ص  ٢٢ج : حبار األنوار ـ ) ٢(



 ـ ١١٧ـ 

ا صلوات هللا عليها    . ولدا متاما ـ وهو حمسن ـ وكان ذلك أصل مرضها ووفا
إن هللا خيتـربك يف : قيل لـه  ٦لنيب ملا أسري : أنه قال ) ع(وورد عن اإلمام الصادق 
  : ثالث وصار يعددها إىل أن قال 

وأمـــا ابنتـــك فـــتظلم وحتـــرم ويؤخـــذ حقهـــا غصـــبا الـــذي جتعلـــه هلـــا وتضـــرب وهـــي حامـــل 
ويــدخل عليهــا وعلــى حرميهــا ومنزهلــا بغــري إذن مث ميســها هــوان وال جتــد ، مانعــا وتطــرح مــا يف 

   .بطنها من الضرب ومتوت من ذلك الضرب
ـــلمان الفارســــي ، : واصــــفا بعــــض مــــا جــــرى ) ع(قــــول اإلمــــام الصــــادق وي وضــــرب سـ

ـا وضـرب فاطمـة  ب أمـري املـؤمنني وفاطمـة واحلسـن واحلسـني إلحـراقهم  وإشعال النـار علـى 
   .ورفس بطنها وإسقاط حمسنها

وهو يصف ما جرى ألهل البيت يف رواية طويلة أخرى يتحـدث فيهـا عمـا ) ع(وقوله 
ومجعهــــم اجلـــزل واحلطــــب علــــى البـــاب إلحــــراق بيــــت أمـــري املــــؤمنني وفاطمــــة  .... فعلـــه القــــوم

ـا  واحلسن واحلسني وزينب وأم كلثوم وإضـرامهم النـار علـى البـاب وخـروج فاطمـة إلـيهم وخطا
مـا علـي إال كأحـد : وحيكـم مـا هـذه اجلـرأة علـى هللا ورسـوله ، قـال عمـر : هلم مـن وراء البـاب 

وهجومهم على الدار  .وجه لبيعة أيب بكر أو إحراقكم مجيعااملسلمني فاختاري إنشيء ت خر 
ه وصــياح  وركــل عمــر للبــاب برجلــه حــىت أصــاب بطنهــا وهــي حامــل لســتة أشــهر وإســقاطه إ

 فضــة موالتــك فــاقبلي منهــا مــا يقبلــه النســاء ، فقــد جــاء املخــاض مــن : أمـري املــؤمنني لفظــة 
فيشـكو لــه  ٦نـه الحــق جبـده رســول هللا فإ) : ع(الرفسـة ورد البـاب فأســقطت حمسـنا ، وقــال 

)١( .  
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

لبيـت  ـ )١( هـا يف . ١٩ـ  ١٨ص  ٥٣ج ) ع(حبار األنوار موسوعة أحاديث ألهل ا وأغلـب األحاديـث الـيت أورد
ال من املصادر احلديثية ألهل البيت وكتاب مأساة الزهراء شبهات وردود للسيد جعفر مرتضى العاملي   . هذا ا
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   )ع(ستشهاد الزهراء ا
مــا أقســى حلظـــات فــراق األحبــة ، خصوصـــا إذا كــان للعالقــة جـــذور تضــرب يف عمـــق 

لـــوحي عالقـــة بـــني نـــيب عظـــيم وابنـــة  .. عالقـــة ال كســـائر العالقـــات .. القـــيم واملثـــل وتســـقى 
صديقة طاهرة من حلمه ودمه ، ابنة ذابت يف حب أبيها وليس حبا لألبوة فقط إنه حب من 

عتبــاره أعظــم ! ؟ملــاذا ..  نـدرك كنهــه أ وأنـتنـوع آخــر ال ــا متبادلـة بــني أب اختـاره هللا  أل
وابنـة طهرهــا هللا وعصـمها إذا هـو حــب منشـؤه حــب  ٦وأشـرف خلـق هللا وهــو املصـطفى دمحم 

نتقـال األب واملـريب إىل الرفيـق األعلـى ،  .. هللا وطاعة هللا لقـد انفصـمت عـرى هـذه العالقـة 
لطـرف البـاقي اآلخـر ، االبنـة الزكيـة وترك الرسالة  ط استمرارها تلك  اإلهلية من خلفه وقد أ

اليت تدخلت اإلرادة اإلهلية مباشرة حىت يف زواجها فكان الزوج عليا بن أيب طالب أفضل من 
لكـن القـوم مـا فهمـوا معـىن الرسـالة والرسـول ، . وغريهـا) ع(حيفظ الرسالة يف شـخص فاطمـة 

 بـوة والـوحي بــل مل يقـدروا هللا حـق قــدره فاعرتضـوا علـى حكمــه وجتـاوزوا قولــهومـا وعـوا معــىن الن
ومـــن مث اعتـــدوا علـــى مقـــام النبـــوة ، وأبـــوا إال جيرعـــو وكـــل احملبـــني  ولرســـوله الغصـــة تلـــو  ..

ا الزهراء وما أدراك ما الزهراء مل هائل ، إ ىب الدمعة إال أن تتسلل مصحوبة  ! !األخرى ، و
ا وأ أشـعر مبسـحة كآبـة متـر بوجـداين وحـزن عميـق يلفـين عنـد من يوم ما  تعرفت علـى مأسـا

بيهــا فاغتصـبوا حقهــا وقبـل ذلــك ارتقـوا مركبــا صـعبا هــم  ذكـر امسهــا فـالقوم مل يراعــوا فجيعتهـا 
لقوة فكان ما كان   . ليسوا أهال له مث أرادوا إمتام ذلك ولو 

وتشـــكو مههـــا إىل هللا عـــز وجـــل وتنتظـــر بقيـــت الزهـــراء حزينـــة منكســـرة يف بيتهـــا تبكـــي 
  ا أول ٦يومها املوعود فقد أخربها املصطفى 
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فضـلت تبكـي وتبكـي إىل أن جـاء شـيوخ أهـل املدينـة يظهـرون . .. مـر أهل بيته حلوقا به كما
لكـف عـن ذلـك  مرهـا  ذيهـم مـن بكـاء فاطمـة ويطالبونــه  أو ختيريهـا بــني لعلـي انزعـاجهم و

ارا فقط ، فبىن هلـا أمـري املـؤمنني علـي  البكاء ليال فقط بيتـا خـارج املدينـة مسـي بيـت ) ع(أو 
ا .األحزان   . هناك واصلت مأسا

وأخـذ املـرض منهـا مأخـذا ، يقـول اإلمـام . ويوما فيوما راحت تذبل تلك الزهرة اليانعـة
فأسقطت حمسنا ومرضت من ذلك مرضا شـديدا وكـان ذلـك هـو السـبب . (.. )ع(الصادق 

ــــايف و  لقــــد اكتملــــت عليهــــا  .. كيــــف ال يكــــون كــــذلك وهــــي ابنــــة مثانيــــة عشــــر عامــــا  .. )فا
ا واقتحـــام دارهـــا فكانـــت البدايـــة والنهايـــة وصـــارت طرحيـــة الفـــراش تنتظـــر . .. املصـــائب بضـــر

عـن أبيـه ) ع(، يقول اإلمام زيـن العابـدين ) ع(أجلها الذي اقرتب منها سريعا وجبانبها علي 
أن ) ع(أوصت علي بن أيب طالـب  ٦ا مرضت فاطمة بنت رسول هللا مل: قال ) ع(احلسني 

يكــتم أمرهـــا وخيفــي خربهـــا وال يــؤذن أحـــدا مبرضــها ، وكـــان ميرضــها بنفســـه وتعينــه علـــى ذلـــك 
  . أمساء بنت عميس على استمرار بذلك

م فلــم ينصــروها لقــد ســئمتهم  لقــد يئســت الزهــراء مــن أهــل املدينــة الــذين طلبــت نصــر
ــا األمــر أال تريــد رؤيــتهم يف مرضــها األخــريوزهــدت يف مــروء ) ع(يكفيهــا علــي  .. م فبلــغ 

  . ليقف جبانبها وهي على هذه احلالة
مت الزهراء  يف ساعة من سـاعات ذلـك اليـوم وإذا ) ع(يف اليوم األخري قبيل رحيلها 

ها رسول هللا  هلمـي إيل : قـال  ٦يف املنام يف قصر من الدر األبـيض فلمـا رآهـا  ٦ا ترى أ
  ! !بنية فإين إليك مشتاق

  . أنت الليلة عندي: وهللا إين ألشد شوقا إليك فقال هلا : فقالت 
بيهــا ــا وبــدأت االســتعداد للحــوق  إن هــي إال ســاعات تقضــيها  .. انتبهــت مــن غفو

  هلا ٦يف هذه الدنيا الفانية ويتحقق قول الرسول 
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 .. ا النبوة ومن ذلك كان يقني فاطمة بقرب النهايةوأكده هلا بعد انتقاله إ. .. قبيل انتقاله
عرضـها السـماوات بينما الفرح يغمرها الرحتاهلا إىل العامل األبدي حيث الرضوان األكـرب وجنـة 

حية أخرى الزواج العطوف وحيدا بعدها ) ع(سوف ترتك الزهراء . واألرض يعتصرها أمل من 
ــم أفــالذ كبــدها. فــتح، وفراخــا مل تنبــت أجنحــتهم بعــد وزهــورا مل تت ســتغادرهم وتــرتكهم . .. إ

ـم آل رسـول هللا  أكثـر  ٦هلذه احلياة اليت حتمل الكثري الكثري مـن املأسـي خصوصـا هلـؤالء ، إ
ـــم .. النــاس بـــالء وأعظمهـــم امتحــا  .. وإن بعـــض شـــذاذ اآلفـــاق ونبــذة الكتـــاب يرتبصـــون 

هـول ألب ـا تنظـر بعـني أبيهـا  .. نائهـا وزوجهـاستودعهم وهي تنظر إىل ذلك املستقبل غري ا إ
لسيف غيلة وهو يف حمرابه ويقتل احلسن مسا  ذن هللا إىل الغيب حيث يضرب علي  الباصرة 

  . ٦منذ وفاة النيب األعظم ) ع(واحلسني متزيقا بسيوف بدأ سلها يف وجه أهل البيت 
ائط مــن شـــدة كــل ذلــك يـــدور يف خلــد الزهـــراء وهــي متشـــي حنــو املــاء متكئـــة علــى احلـــ

ـــا تـــودعهم م أخـــر غســـلة وهـــي تـــرتعش وكأ ال أدري عمـــق  .. الضـــعف لتغســـل أطفاهلـــا وثيـــا
ــا كانــت القمــة يف احلنــان والعطــف علــى ) احلانيــة(شــعورها آنــذاك ، إن مــن مجلــة أمسائهــا  أل

  . أبنائها
ــام علــــي  ـــدم يف ) ع(دخــــل اإلمــ ــا متــــارس أعماهلــــا وختـ ـــدها علــــى رغــــم علتهــ البيــــت ووجـ

مهـا وأخربتـه مبـا رأتـه ومسعتـه ر . البيت نـه آخـر أ ـذه احلالـة فأخربتـه  ق هلا قلب اإلمام وهـي 
  : أثناء نومها وعادت إىل فراشها مث قالت له  ٦من النيب 

يب سـاعة ! ! ابن عـم إنـه قـد نعيـت إيل نفسـي وإنـين ال أدري مـا يب إال أنـين الحقـة 
شــياء يف قلــيب أوصــين مبــا أحببــت  بنــت ) : ع(هلــا علــي قــال . .. بعــد ســاعة وأ أوصــيك 

مــا عهــدتين   ! ابــن عــم: رســول هللا فجلــس عنــد رأســها وأخــرج مــن كــان يف البيــت ، قالــت 
  كاذبة وال خائنة ، وال خالفتك منذ
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أنـت أعلـم  وأبـر وأتقـى وأكـرم وأشـد خوفـا مـن هللا  !معـاذ هللا) ع(فقال علـي  .. عاشرتين
د عـــز علـــي مفارقتـــك وفقـــدك إال أنـــه أمـــر ال بـــد منـــه ، وهللا لقـــد مـــن أن أوخبـــك مبخـــالفيت وقـــ

جــددت علــي مصــيبة رســول هللا وقــدعظمت وفاتــك وفقــدك فــإ  وإ إليــه راجعــون وبكيــا 
  : مجيعا ساعة ، وأخذ اإلمام رأسها وضمها إىل صدره مث قال 

 .علـى أمـريأوصين مباشيء ت ، فإنك جتدينين وفيا أمضي ملا أمرتين بـه وأختـار أمـرك 
بنة أخـيت أمامـة : أوالً  ابن عم ، أوصيك  .. جزاك هللا عين خري اجلزاء: فقالت  أن تتزوج 

ا تكون لولدي مثلي ، فإن الرجال ال بد هلم من النساء مث قالت ، وأوصيك إذا قضيت  ، فإ
 ٦حنــيب فغســلين وال تكشــف عــين فــإين طــاهرة مطهــرة وحنطــين بفاضــل حنــوط أيب رســول هللا 

ارا إذا هدأت العيـون  وصل علي ، وليصل معك األدىن فاألدىن من أهل بييت وادفين ليال ال 
مت األبصار ، وسرا ال جهارا وعف موضع قربي وال تشهد جنازيت أحدا ممن ظلمين   . و

ـــا فكانـــت وصـــيتها االعـــالن األخـــري ) ع(لقـــد أرادت الزهـــراء  مواصـــلة اجلهـــاد بعـــد مما
قيــا إىل مــا شــاء هللا ٦ســتمر مــن وفــاة الرســول ملوقفهــا الصــامد وامل  .. وحــىت مرضــها وتريــده 

  !. !ليال ال يصلي عليها إال أهل بيتها واملخلصون هلم. تدفن بنت املصطفى سرا
ا األخرية طلبت ثيا جديدة مث دعت سلمى امرأة أيب رافع وقالت هلا هيئـي  يف حلظا

تغتسـل مث لبسـت مالبسـها اجلديـدة وأمـرت أن يل ماء وطلبت منها أن تسكب هلا املاء وهي 
يقدم سريرها إىل وسط البيـت واسـتلقت عليـه مسـتقبلة القبلـة وقالـت إين مقبوضـة اآلن ، فـال 

  . يكشفين أحد
ديتها : تقول أمساء بنت عميس  ا هنيئة مث    ملا دخلت فاطمة البيت انتظر
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من محلته النسـا ،  بنـت خـري مـن  بنت دمحم املصطفى ،  بنت أكرم : فلم جتب فناديت 
وطــأ احلصــى ،  بنــت مــن كــان مــن ربــه قــاب قوســني أو أدىن ، فلــم جتــب ، فــدخلت البيــت 

ــا قــد قضــت حنبهــا شــ بة مــا بــنيوكشــفت الــرداء عنهــا فــإذا  املغــرب  هيدة صــابرة مظلومــة حمتســ
. ه مين السالمفأقرئي ٦والعشاء فوقعت عليها أقبلها ، وأقول  فاطمة إذا قدمت على أبيك 

ا ميتة فوقع احلسن يقبلهـا ويقـول  حلسن واحلسني دخال الدار وعرفا أ فبينا هي كذلك وإذا 
 أمـاه كلميــين قبـل أن تفــارق روحـي بــدين ، واحلسـني يقبــل رجلهـا ويقــول  أمـاه أ ابنــك : 

مهــا. احلســني ، كلميــين قبــل أن ينصــدع قلــيب فــأموت بشــهادة  مث خرجــا إىل املســجد وأعلمــا أ
ا قد : (وقال  ؟مبن العزاء  بنت دمحم: أمهما فأقبل أمري املؤمنني إىل املنزل وهو يقول  اللهم إ

  ). أوحشت فآنسها ، وهجرت فصلها ، وظلمت فاحكم هلا  أحكم احلاكمني
ك : وخرجت أم كلثوم متجللة برداء وهـي تصـيح   أبتـاه  رسـول هللا اآلن حقـا فقـد

بعــده ، وكثــر الصــراخ يف املدينــة علــى ابنــة رســول هللا ، واجتمــع النــاس ينتظــرون  فقــدا ال لقــاء
انصـــرفوا إن ابنــة رســـول هللا أخــر إخراجهـــا هـــذه : خــروج اجلنـــازة ، فخــرج إلـــيهم أبــو ذر وقـــال 

  . العشية
ـا : يقـول ) ع(وأخذ أمري املؤمنني يف غسلها ، وعلل ذلك حفيدها اإلمام الصـادق  إ

إن عليا ) : ع(، وقال ) ع(إال صديق كما أن مرمي مل يغسلها إال عيسى  صديقة فال يغسلها
اللهـم : أفاض عليها من املاء ثال ومخسا وجعل يف اخلامسة شـيئا مـن الكـافور ، وكـان يقـول 

ــا وأعــل  ـا أمتــك وبنــت رسـولك وخريتــك مــن خلقـك ، اللهــم لقنهــا حجتهـا ، وأعظــم برها إ
  . ٦ درجتها ، وأمجع بينها وبني دمحم

  وحنطها من فاضل حنوط رسول هللا الذي جاء به جربائيل إذ أخربمها 
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 علـــي و فاطمـــة هـــذا حنـــوط مـــن اجلنـــة دفعـــه إيل جربئيـــل وهـــو يقرئكمـــا : ســـابقا  ٦النـــيب 
ثلثه لك والباقي ينظر : اقسماه واعزال منه يل ولكما ، فقالت فاطمة  .. السالم ويقول لكما

إنـك موفقـة رشـيدة مهديـة ملهمـة ،  : وضمها إليه وقـال  ٦ فبكى رسول هللا) ع(فيه علي 
  .نصف منه هلا ، والنصف ملن ترى  رسول هللا قال هو لك: علي قل يف الباقي ، فقال 

دى   أم كلثـوم ،  زينـب ، : وكفنها يف سبعة أثواب ، وقبل أن يعقد الـرداء عليهـا 
  . ا من أمكم الزهراء ، فهذا الفراق واللقاء اجلنة فضة ،  حسن ،  حسني ، هلموا وتزودو 

ـــا حلظــات وداع لشـــمعة انطفــأت وطاملـــا احرتقــت لتنـــري لآلخــرين مـــا أعظـــم  .. حقــا إ
  . الرزية وما أجل املصيبة
واحســـرة ال تنطفـــئ مـــن فقـــد جـــد دمحم املصـــطفى وأمنـــا : يقـــوالن ) ع(أقبـــل احلســـنان 

  . إ بقينا بعدك يتيمني يف دار الدنيا: الم وقويل له إذا لقيت جد فأقرئيه منا الس ؟الزهراء
ــاتف مـــن الســماء ينــادي  أ احلســن ارفعهمــا عنهـــا ، ) ع(قــال أمــري املــؤمنني  وإذا 

  . فلقد أبكيا وهللا مالئكة السماء فرفعهما عنها وعقد الرداء عليها
ي ســـيظل حلظـــة تنفيـــذ بنـــد الوصـــية املهـــم ذلـــك البنـــد الـــذ .. وجـــاءت أهـــم اللحظـــات

ــا حلظــات الــدفن الــيت جيــب أن تكــون ســرا وقبلهــا . شــاهدا علــى موقــف الزهــراء إىل القيامــة إ
هكـــذا  . الصــالة علــى اجلنـــازة الــذي كــان حمـــددا فيهــا أال يكــون فيـــه شــخص ممــن ظلـــم الزهــراء

  . كانت الوصية
وجـــاء يف جـــوف الليـــل نفـــر قليـــل مـــن . مـــت العيـــون وهـــدأت األبصـــار .. جـــن الليـــل

  ني ومن احملبني الذين وقفوا مع علي وفاطمة موقفا إجيابيا وهم سلمان اهلامشي
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 .. ومعـه هـذه العصـبة القليلـة املباركـة) ع(وأبو ذر واملقداد وعمار ، صـلى عليهـا اإلمـام علـي 
ــــ ، بســــم هللا و وعلــــى ملــــة : مث دفنهــــا وملــــا وضــــعها يف اللحــــد قــــال  ﷽

عبد هللا ، سلمتك أيتها الصديقة إىل من هو أوىل بـك مـين ، ورضـيت لـك رسول هللا دمحم بن 
رة أخرى (مث قرأ . مبا رضي هللا لك   . ) منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم 

الزهــراء ســوى يف البقيــع ســبع قبــور ، أو أربعــني قــربا لكــي يضــيع بينهــا قــرب ) ع(مث إنــه 
: ويف البقيـــع قبــور جــدد أشــكل علــيهم األمــر فقـــالوا  ، وملــا عــرف شــيوخ املدينــة دفنهــا ،) ع(

) ع(هاتوا من نساء املسلمني من ينبش هذه القبور لنخرجها ونصلي عليها ، فبلغ ذلك عليا 
فخرج مغضبا عليه قباؤه األصفر الذي يلبسه عند الكريهة وبيده ذو الفقار ، وهو يقسم  

مـا لـك : تلقاه عمر ومعه مجاعة فقال له لئن حول من القبور حجر ليضعن السيف فيهم ، ف
  . ، وهللا  أ احلسن لننبشن قربها ونصلي عليها

أما حقي فرتكته خمافة أن يرتد الناس عن دينهم ، وأمـا : وهو غاضب ) ع(فقال علي 
قــرب فاطمــة فوالــذي نفســي بيــده لــئن حــول منــه حجــر ألســقني األرض مــن دمــائكم ، فتفــرق 

  . )١(الناس 
ــا ، وغــادرت الزهــراء مشــتاقة وأســدل الســت ار عــن أول حمطــة ســقطت األمــة يف امتحا

ا وأبيها ذهبت وهي حتمل جراحات مثخنة وآالما عظاما انتقلـت لتشـكو إىل هللا  .. للقاء ر
رحلـت  .. سبحانه وتعاىل ليحكم هلا على من ظلمها وتركت لنا أعالم هداية ومنارات فرقـان

إنـه ســر ســهل ممتنــع ال . يف قربهــا الـذي دفنــت فيــه ســرا سـرها الــذي دفــن. وخلفـت فينــا ســرها
  تطوله كل العقول وال ميتنع 

ــ ــ ــــــ   ــــــ
جة قلب املصطفى أمحد اهلمداين ـ )١(   . فاطمة الزهراء 
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عـن مجيـع العقـول ، سـر ال يطولــه إال مـن أشـرق يف قلبـه نـور فاطمــة وارتشـف مـن ضـياه عقلــه 
  . الظلم واالحنراف فانفتح على احلق واخلري ونفر من

حلـــالوة لنســـبة يل كـــان ممزوجـــا  شـــربت منـــه . ورغـــم أنـــين جترعـــت كـــأس أملهـــا إال أنـــه 
ا. فأشرقت يل فاطمة بنورها فكانت الدليل إىل الصراط املستقيم   . وما أعظم شأ

ا فاطمة بنت دمحم زوج علي   . حقا إ

  الزهراء صرخة مدوية عرب التاريخ 
رئها هناك حيث جنة عرضها السماوات واألرض تنتظر  )ع(لقد انتقلت الزهراء  إىل 

ـز ولكنهـا تركـت صـرخة جتلجـل وتـدوي لتحـرك  .. يوم القيامة يـوم احلسـاب الضـمائر امليتـة و
صــرخة أمل ولوعـة أمــا صــرخة  .. الوجـدان وتــنفض غبــار الغفلـة والشــهوات والتكــرب عـن العقــول

جنني وأما اللوعة فهي مما اقرتفته األمة جتاه  األمل فهو نتاج ما حلقها من أذى وضرب وإسقاط
لقـــد غـــادرت الزهـــراء وتركـــت ســـهمني يف صـــدر التـــاريخ  .. ورســـالته الـــيت مل حتفـــظ ٦الرســـول 

ينزفان دما األول انتقاهلا وهي مل تكمـل عقـدها الثـاين أمـا اآلخـر فهـو دفنهـا لـيال سـرا حـىت أن 
فو إليه قلوب املاليني ال يعرف له  ـا  .. موضعقربها الذي  حسرة وما أعظمها من حسرة إ

حلوقا  ٦إشارة الزهراء لننطلق يف تلمس احلقائق ، مثانية عشر ربيعا فقط وكانت أول أهل بيته 
صحيح أن املوت حق على كل العباد ولكن أال يقفـز إىل الـذهن السـؤال . .. ترى ملاذا .. به

بابه  ؟عــن ســبب املــوت تينــا اخلــرب مبوتــه نســأل مباشــرة  كلنــا عنــدما نفقــد عزيــزا يف ريعــان شــ و
مـا  .. وهـذا مـا يريـده هللا عـز وجـل منـا لنصـل إىل عمـق املأسـاة ، سـؤال فطـري! ؟وكيف مات

ذه السرعة ) ع(الذي جعل الزهراء    تنتقل 
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 وعندما نسأل أنفسنا هذه األسئلة سنكتشف احلقيقة .. وغريها ميتد به العمر إىل ما شاء هللا
ـــداء وضــــرب  ٦لــــى فقــــد احلبيــــب املصــــطفى حــــز عأوالً . .. مث علــــى غصــــب احلقــــوق مث اعتـ

وإســقاط احلقــوق حقوقهــا وحقــوق زوجهــا وأبنائهــا وحقــوق األمــة اإلســالمية ويتــوج ذلــك كلــه 
ــد  إلحـراق والضــرب والــرفس ومـن مث إســقاط احملســن أال يكفـي هــذا ألن  االعتـداء الصــارخ 

ال لكـي جتــين فائـدة شخصــية ولكـن لتثبيــت قاســت كـل ذلــك ) ع(إن الزهـراء  .. اجلبـال هــدا
  . هكذا يريد هللا تعاىل أن يكشف لنا عن احلقائق عرب حياة أوليائه .. دعائم اإلسالم

بنت النبوة ربيبة الوحي ختدم الرسالة حيـة ) ع(إن الزهراء  .. والسهم اآلخر دفنها سرا
تدفن ليال سرا حىت ال يعلم  لقد أمرت أال يصلي عليها رمز الشرعية يف السقيفة وأن .. وميتة

الشخصيات كل   .. قربها فيبقى التساؤل عن سر ذلك قائما حىت يقضي هللا أمرا كان مفعوال
اهلامــة ، وكــل الصــاحلني نعــرف قبــورهم ويقصــدها مــن يقصــدها إال الصــديقة الطــاهرة أم أبيهــا 

لرسالة وذكرى لقوم ي! !؟ترى ملاذا ا أيضا رسالة الرسالة ملن يؤمن    . عقلونإ
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  الفصل اخلامس
  اإلمامة واخلالفة
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  : متهيد 
ت اليت تؤيـد وتـدعم  نين سأجد هذا الزخم اهلائل من األحاديث واآل مل أكن أتصور 

فبعد حواري مع ابن عمي ، والذي أخذ منحى آخر معي متوخيـا احلـذر بعـد . دعوى الشيعة
ا ، كان األول لدكتور أعلن والءه أعطاين ثالثة كتب قرأ. .. )ع(أن علمت بظالمة الزهراء 

بعــــد أن كــــان مــــن علمــــاء أهــــل الســــنة واجلماعــــة ، والكتــــاب الثــــاين ) ع(ألئمــــة أهــــل البيــــت 
املراجعـــات وهـــو منـــاظرة قيمـــة جـــرت بـــني عـــامل شـــيعي وهـــو الســـيد عبـــد احلســـني شـــرف الـــدين 

ر  يــخ وآخــر ســين كــان زعيمــا لألزهــر الشــريف هــو الشــيخ ســليم البشــري ، وكتــاب آخــر عــن 
ـــداد التــــاريخ ، وحقــــا كــــان لكتــــاب مث اهتــــديت للــــدكتور  ــيعة وظلــــم احلكــــام هلــــم علــــى امتـ الشــ
ـــان دافعـــــا لقـــــراءة كتـــــاب  ـــزي للبحـــــث كمـــــا أنـــــه كــ ـــدور األكـــــرب يف حتفيــ التيجـــــاين الســـــماوي الــ
املراجعات بدقة وعناية وال أظنين سأجد كتا علـى أدمي األرض أكثـر قـوة وحجـة ومنطقـا مـن  

دب ووقاركتاب املراجعات الذ   . ي أماط اللثام وأبطل كل حجج الشيخ البشري 
وأذكر ذات يوم أن أحد األشخاص استعار كتاب املراجعات من أحد األصدقاء وبعد 

لكتاب وهو يقول ـ حم االستهزاء به كردة فعل طبيعية إنه خمتلق وإن هذه أوالً فرتة وجيزة جاء 
شـيخنا فلنفـرض جــدال أن هـذه املنـاظرة مل تكــن ،  ــ : املنـاظرة أساسـا مل تقـم ، فأجابــه األخ 

وأن هذه الشخصيات ال وجود هلا يف احلقيقة ما رأيك فيما ورد يف الكتاب من األدلة ، حنن  
 (كالمنا ليس حول الشخصيات وما يهمنا حمتوى الكتاب إذا كنت متلـك ردا عليـه فتفضـل 

واحلــال إننـا نثــق . فصــمت صـاحبنا. .. وإال فـالزم الصـمت ) هـاتوا برهــانكم إن كنـتم صــادقني
  ن هذه املناظرة واحلوار بني السيد عبد احلسني والشيخ سليم حدثت حقيقة ، 
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رزان يف مساء األوساط الدينية عند الشيعة والسنة   . والشخصيتان علمان 
عناقناشــيء  أم أبينــا إىل اتبــاع أهــل البيــت  خــذ  وســوف أقــدم جمموعــة مــن األدلــة 

ــم خلفـــاء رســول هللا واالقتــ) ع( ـــم دون غــريهم مـــن اخللـــق أل وإن اهلـــدى يف اتبـــاعهم  ٦داء 
م وإن الضـاللة يف مـواالة غـريهم ولـن آيت بـدليل مـن خـارج الكتـب  وأخذ الـدين مـنهم ومـواال

  . املعتمدة لدى أهل السنة واجلماعة حىت نلزمهم مبا ألزموا به أنفسهم
مل يســـل ســـيف يف : الفـــة الـــيت قيـــل فيهـــا وموضـــوع حبثنـــا كمـــا هـــو واضـــح اإلمامـــة واخل

اإلسالم كما سل يف اإلمامة ، وهي جذر اخلالف القائم بني الشيعة والسنة ومن عندها تفرع 
حـــىت وصـــل إىل أصـــغر اجلزئيـــات فهـــل اإلمامـــة نـــص وتعيـــني أم هـــي شـــورى واختيـــار مـــن قبـــل 

  . ؟احملكومني
لتعني   ! ؟لشورى أم 

  :  واجلماعة غري واضح مفهوم الشورى عند أهل السنة *
غــري واضــح عنــد اإلخــوة أهــل الســنة فتــارة  ٦احلــق إن الكــالم حــول خالفــة رســول هللا 

لشورى وأخرى يعطون الشـرعية للـنص ، ومـع ذلـك ال جنـد مسـتندا شـرعيا وال دلـيال  يقولون 
يتني ورد يف القرآن الكرمي اشتبه على القوم سبيل فهمهم ا كما يؤيد دعواهم ، وقد متسكوا 

  . سنبني
ومل جنــد عنــدهم مفهومــا واضــحا للشــورى وال حــدودا وال تفاصــيل ســواء مــن القــرآن أو 

  انتقل إىل الرفيق األعلى  ٦السنة ، ألن الرسول 
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ومل يوضح شيئا ـ كما يظنون ـ عن أخطر فتنة ميكن أن تتعرض هلا األمـة وهـي اخلالفـة حبسـب 
امتـة الرسـاالت ومل يـرتك فيهـا كبـرية وال صـغرية منهجهم ، وهو الذي حيمل على عاتقـه تبليـغ خ

ــا هلـــم حــــىت أحكـــام التخلـــي فكيــــف بقيـــادة األمــــة ونظـــام احلكــــم يف  حيتاجهـــا النـــاس إال وبينهــ
بل إن القول يف الشورى عندهم عبارة عن اجتهادات لعلماء رمسـوا مفهومهـا الـديين  ؟اإلسالم

مر أن يعني خليفته كما فعل أبو بكر بناء على ما جرت عليه األحداث ، فقالوا جيوز لويل األ
يع العباس عليا بعد وفـاة الرسـول   ٦، وميكن أن تنعقد البيعة ألحدهم مببايعة فرد واحدكما 

هــل احلــل والعقــد ولكــن دون  يــع عمــر أ بكــر ، ومــنهم مــن قــال إن الشــورى تنعقــد  وكمــا 
ه يف  توضــيح مــن هــم أهــل احلــل والعقــد ومــن الــذي يعيــنهم ، وبعضــهم مجــع بــني كــل ذلــك و

وكـل ذلــك تقـول علــى الـدين ال يؤيــده دليـل عقلــي وال نقلــي . .. بعضــها فـوق بعــضظلمـات 
اللهــم إال اآليتــان الشــريفتان ومهــا أجنبيتــان عــن املقــام وال ميكــن تثبيــت هــذه الشــورى املزعومــة 

  . ما
  : اآلية األوىل 

سـورة آل ( )فتوكـل علـى هللا  وشاورهم يف األمر ، فـإذا عزمـت (: قوله سبحانه وتعاىل 
  ). ١٥٩/  آية: عمران 

لشـورى يف حـني أن  ذه اآلية على أصل الشورى وقالوا إن اخلالفة واإلمامـة  استدلوا 
ـــا ختاطـــب احلـــاكم الـــذي اســـتقرت حكومتـــه وتوجهــــه  اآليـــة واضـــحة يف خـــالف مـــرادهم إذ أ

بعد ) حاكم(أن هنالك مثة رئيس  ملشاورة الرعية ألنه هو الذي يشاور ، ونفس اآلية تشري إىل
ه بعــد املشــاورة متــوكال  لنــافع منهــا مث يعــزم هــو علــى مــا ار خــذ  أن ميحـص اآلراء واألفكــار 

كــذلك تبــني اآليــة أن األمــر هنــا غــري احلكومــة ، فبــدون احلــاكم ال وجــود للشــورى   .. علــى هللا
ا حتتاج إىل حاكم يكون قيما عليها ليعزم ويتوكل على هللا    ، وبناء على هذه اآلية أل
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ال تــتم الشــورى إال بــويل األمــر الــذي يفصــل يف موضــوعها ، وعلــى ذلــك ال داللــة لآليــة علــى 
ــا يــتم اختيــار ويل األمــر ألن وجــوده مكمــل لــنفس الشــورى ، ويتوقــف اختيــاره  الشــورى الــيت 

طـــل ، والـــ دور يعـــين علـــى وجـــوده ضـــمن اجلماعـــة املكونـــة للشـــورى ، وهـــذا يلـــزم الـــدور وهـــو 
ـــية  ـــيء آخــــر يتوقـــــف وجــــوده علـــــى وجــــود الشـــــئ األول مثــــل قضــ تثبيــــت وجودشــــيء بوجودشــ
الدجاجــة والبيضــة أيهمــا أول فالبيضــة يتوقــف وجودهــا علــى الدجاجــة وكــذلك الدجاجــة ومــا 

  ! !أشبه
  :اآلية الثانية 
م وأقــاموا الصــالة وأمــرهم شــورى بيــنهم (: قولــه تعــاىل  ســورة ( ) والــذين اســتجابوا لــر

املؤمنني بصلة إن اآلية الكرمية حثت على الشورى فيما ميت إىل شؤون ) ٣٨/  آية: الشورى 
، ال فيمــا هـــو خــارج عـــن حـــوزة أمــورهم ، أمـــا كــون تعيـــني اإلمـــام داخــال يف أمـــورهم فهـــو أول 
م أم مــن شــؤون هللا ســبحانه وتعــاىل وعلــى فــرض أن  الكــالم ، إذ ال نــدري هــل هــو مــن شــؤو

م ف ذه اآلية يف موضوع تعيني اإلمام واخلليفة إذ ذلك من شؤو مع هذا ال يصح االستدالل 
آلية السابقة  ال يقال أنه جيوز قيام الشورى الشرعية دون ويل األمر كما ذكر يف االستدالل 

ا آيـــة  أمـــا اآليـــة موضـــع  ). .. وشـــاورهم يف األمـــر (، واآليـــة يف الواقـــع عامـــة تولـــت تفصـــيال
أحــدهم بــل أكملهــم وأتقــاهم  ٩تتحــدث عــن صــفات املــؤمنني والرســول البحــث فقــد جــاءت 

وهو ويل األمر املستقر له الوضع ، فال ميكن أن ال تكون له كلمة الفصل ، وواضح من اآلية 
ا نزلت بلحاظ وجود ويل األمر بينهم ال بعدم حلاظه ومن يدعي غري ذلك فعلية اإلثبات   . أ

  ٦رسول هللا إذا علمت ذلك نقول أنه بعد وفاة 
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إما كان هناك ويل أمر فال داعـي للشـورى لتنصـيبه ، وإمـا مل يكـن فيحتـاج إىل شـورى شـرعية  
لنـافع بعـد املشــاورة . حـىت يـتم تنصـيبه خـذ  والشـورى الشــرعية حتتـاج إىل ويل أمـر قـيم عليهــا 

ا أحد من املسلمني   . ويعزم عليه وبدونه تكون الشورى غري شرعية فال يلزم 
وهذا ما يثبته التاريخ والعقل ) ويل األمر(ء على ذلك ال بد من النص على اإلمام وبنا

ت الرسول    . والقرآن وفيها ما يشبعك ٦ومرو

  :  التعيني ضرورة *
  . جاء يف سرية ابن هشام

بين عامر لإلسالم وقـد جـاؤوا يف موسـم احلـج إىل مكـة قـال رئيسـهم  ٦ملا دعا الرسول 
يعنــ:  اك علــى أمــرك مث أظهــرك هللا علــى مــن خالفــك ، أيكــون لنــا األمــر مــن أرأيــت إن حنــن 

  .)١(األمر  ، يضعه حيث يشاء  : ٦قال النيب  ؟بعدك
ــار يؤكــد ذلــك  ٦لقــد بــني الرســول  أن األمــر  تعــاىل وهــذا القــرآن الــذي نتلــوه ليــل 

ي حلمــل عـــب ء واالصـــطفاء اإلهلــ. )٢( )هللا أعلـــم حيــث جيعـــل رســالته  (: أيضــا بقولــه تعــاىل 
إن هللا  (تبليغ الرسالة واحلفاظ عليها سنة إهلية لن تتغري ولن تتبدل ، قال هللا سبحانه وتعاىل 
  اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني ، ذرية بعضها من بعض وهللا

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ٤٢٤ص  ٢السرية النبوية البن هشام ج ـ ) ١(
   .١٢٤/  آية: نعام سورة األـ ) ٢(
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، ويؤكـد  )٢( )مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد  (ويقول جل وعال  )١( )مسيع عليم 
ــا بلــــغ مــــن الــــوعي فأضــــاف إىل نفســــه تعــــاىل  ســــبحانه وتعــــاىل أن األمــــر لــــيس بيــــد أحــــد مهمــ

مـر وأوحينـا إلـيهم فعـل ا (االختيار واجلعل يقول تعاىل  خلـريات وإقـام وجعلناهم أئمة يهدون 
مر ملـا صـربوا وكـانوا  ( )٣( ) الصالة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وجعلنا منهم أئمة يهدون 

  . )٤( ) تنا يوقنون
مـر هللا  مر األمة بل  وال يعقـل أن يكـون الضـمري يف أمـر ) مـر(وهذا اجلعل ليس 

كمــا أن . .. ل اخلــريات وإقــام الصــالةشــامل لألمــة إذ ليســت هــي الــيت تــوحي إىل األئمــة فعــ
ت  )وكانوا لنا عابدين  (األمة ليست هي املعبودة    . )تنا يوقنون  (وال هي صاحبة اآل

 ٦وضرورة التعيني أمـر يعلمـه كـل إنسـان بوجدانـه وعقلـه ، لضـرورة وجـود خليفـة للنـيب 
أي ضـمانة ميكـن هلـا أن البـديهيات وإال يقوم مقامه يف كل واجباته ، ويكاد يكون ذلك مـن 

كمــا حــدث يف   ٦حتفــظ لنــا ديننــا ومتثــل بوصــلة لبيــان االحنــراف الــذي رمبــا حيــدث بعــد النــيب 
 ٦وكيـف يتـأتى للرسـول  ٦مـن الـذي تـركن إليـه األمـة ليواصـل مسـرية الرسـول  ؟األمم السابقة

اإلمامــة يف أمــن العقــل أن يــرتك أمــر اخلالفــة و  ؟أن ينتقــل للرفيــق األعلــى دون أن يعــني خليفتــه
  ذلك ألن طبيعة البشر  ؟أيدي الناس الذين قد تتغلب عليهم شهوة السلطة والزعامة

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ٣٤ـ  ٣٣/  آية: سورة آل عمران ـ ) ١(
  . ٣٢/  آية: سورة فاطر ـ  )٢(
  . ٧٣/  آية: سورة األنبياء ـ ) ٣(
   .٢٤/  آية: سورة السجدة ـ ) ٤(
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يكفيهـا وجـود شـريعة حمفوظـة يف الكتـب ، بـل ال بـد مـن جتسـيد تلـك وي به إىل أسـفل وال 
يعطيه صالحية تطبيق الشريعة على الناس ) معصوم(الشريعة يف إنسان يتمتع بتفوق تشريعي 

فــذ الكلمــة وإال عــاد القــانون حــربا علــى ) منصــوص عليــه( إذ ال بــد لكــل قــانون مــن مطبــق 
  . )١(الورق 

كل خملوق وفـر لـه الوسـائل الضـرورية وغريهـا كـي يعـرب إن اخلالق الذي من أجل كمال  
من حدود النقص والضعف إىل منازل الكمال ، كيف ميكن أن يستثين من ذلك القيادة بعد 

  . واليت تعترب عامال مهما لرقي اإلنسان معنو وروحيا ٦الرسول 
من بعده والتعيني أمر تنبه له أبو بكر عندما كتب وصيته اليت نصب فيها عمر خليفة 

لسمع والطاعة له ومع أنـه كـان علـى فـراش املـوت عنـد كتابتـه لـذلك إال أن . .. وأمر الناس 
عنـدما  ٦عمر كان حريصا على تنفيـذ الوصـية يف حـني أنـه كـان املعـرتض األول علـى الرسـول 

يف شأن تعيني أيب ) ع(أمري املؤمنني علي أراد كتابة وصيته وهو مريض وقال إنه يهجر ويقول 
فيا عجبا بينا هو يستقيلها يف حياته إذ عقدها آلخر بعـد وفاتـه لشـد مـا تشـطرا  « كر لعمرب

   .»ضرعيها 
كمـــا أن عائشـــة أقـــرت بضـــرورة التعيـــني عنـــدما ضـــرب عمـــر وبقـــي علـــى الفـــراش ينتظـــر 

وبدون راع ،  .ك وال ترتك أمة دمحم بعدك مهالاألجل احملتوم إذ أرسلت إليه أن أوص من خيلف
  . الرمحن بن عوف على عمر بذلك أيضا وأشار عبد

لتنصيب وبال شورى حىت شورى الستة كانت  والواقع العملي يثبت أن اخللفاء جاؤوا 
  . لتعيني كما سرتى

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ٢٥٠الفكر اإلسالمي مواجهة حضارية ـ العالمة السيد دمحم تقي املدرسي ص  ـ )١(



 ـ ١٣٦ـ 

   

  : )ص(لنيب علي بن أيب طالب أول خليفة ل *
ألحاديـــث الـــيت تبـــني أن أهـــل البيـــت  هـــم ) ع(طفحـــت كتـــب أهـــل الســـنة واجلماعـــة 

خبـار النـيب  ٦خلفاء الرسول  ـم ضـال وذلـك  عـن  ٦ومحلة دين هللا بعده ، وغري املتمسك 
اختيـار هللا تعــاىل هلـم ، وســنرى مـن خــالل مـا نســتدل بـه أن األمــر ال ينحصـر يف حــبهم فقــط 

م إمنا م واتباعهم والتسليم هلم والتربك    . مواال
أقــول إن حـب أهــل البيــت . .. )ع(وكثـريا مــا يقــول يل الـبعض حنــن حنــب أهـل البيــت 

جمــردا عــن ترتيــب أثــر علــى ذلــك ال جيــدي ، فحــبهم يســتتبع أن نســلك مســلكهم ونتبــع ) ع(
 )حيببكم هللا إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين  (منهجهم ونوايل أولياءهم هذا هو احلب يقول تعاىل 

م يعرف احلق من ) ع(وأهل البيت ) ٣١/  آية: سورة آل عمران ( هم محلة رسالة السماء و
م م هو امللتزم مبنهجهم السائر على در   . الباطل واملتمسك 

ذلــك مــا توصــلت . .. ٦هــو اإلمــام األول واخلليفــة بعــد رســول هللا ) ع(واإلمــام علــي 
اديــث حــول تنصــيبه إمامــا لألمــة وعــن أفضــليته علــى مجيــع إليــه مــن خــالل مــا تــواتر مــن األح

الصــحابة ، رغــم أن أعــداءه أخفــوا مناقبــه حســدا وأخفاهــا شــيعته خوفــا إال أنــه ظهــر مــن بــني 
مـن  ٦مـا جـاء ألحـد مـن أصـحاب رسـول هللا  «ذلك ما مأل اخلافقني يقـول أمحـد بـن حنبـل 

ليت تثبت له ر بعض األحاديث اومع ذلك سأختا )١( »الفضائل ما جاء لعلي بن أيب طالب 
  : الوالية واخلالفة 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ١٠٧ص  ٣مستدرك احلاكم ج  ـ )١(



 ـ ١٣٧ـ 

  : ـ حديث الغدير ١
ــ  موضـع بـني مكـة واملدينـة(قد مجع الناس يوم غدير خـم  ٦يف حديث طويل أن النيب 

ليضــع رداءه وذلــك بعــد رجوعــه مــن حجــة الــوداع وكــان يومــا صــائفا حــىت أن الرجــل ) اجلحفــة
: حتـــت قدميـــه مـــن شـــدة احلـــر ، ومجـــع الرحـــال وصـــعد عليهـــا وقـــال خماطبـــا معاشـــر املســـلمني 

  : قالوا  ؟ألست أوىل بكم من أنفسكم
مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاده وانصــر : بلــى ، قــال 

   .من نصره واخذل من خذله
بيـا وأعمقهـا داللــة وأقواهـا بالغــة  ٦إن حـديث الغـدير مــن أوضـح أحاديـث الرســول 

ملـؤمنني مــن أنفســهم (ولقـد أورده الســيوطي يف الـدر املنثــور يف ذيـل اآليــة  لبيــان  ) النــيب أوىل 
ــا النــيب ) ع(أن واليـة علــي  ملــؤمنني مــن  ٦بواليتـه هــي امتـداد هلــا وكمــا كـان  ٦الـيت قر أوىل 

النــيب مــا أراد الواليــة مبعــىن احلــب إمنــا  أنفســهم كــذلك علــي بــن أيب طالــب ، ممــا يــدل علــى أن
ـا  أرادها مبعىن اإلمامة لوجود القرينة املقالية فقد بدأ احلديث بواليـة نفسـه علـى املـؤمنني مث قر

نفسهم   . بوالية علي فالوالية مبعىن األوىل من املؤمنني 
ماء أهل هذا احلديث ال شبهة يف صحته وهو من األحاديث املتواترة اليت مل يستطع عل

ــواه أنفســهم فاضــطروا إىل  الســنة واجلماعــة رده فبحثــوا لــه عــن ختــريج ومعــىن يتناســب مــع مــا 
تفســري املــواالة مبعــىن احلــب وهــذا املعــىن ال ينســجم ومفهــوم احلــديث القاضــي بواليتــه وإمامتــه 

وخالفته له بصورة واضحة وجلية ، وال ميكن لشخص ميلك عقـال  ٦على الناس بعد الرسول 
  ا ووجدا صحيحا أن يقنع بقول علماء أهل السنة واجلماعة ، فهم كأمنا يقولون سليم



 ـ ١٣٨ـ 

ومعــه هـــذه األعــداد اهلائلــة مـــن احلجــاج والـــذين يبلــغ عــددهم مـــا يقــارب املائـــة  ٦أن الرســول 
أوقف من معه وأرسل يف طلب من سبقه ليأيت راجعا وانتظر من كان بعده . .. وعشرين ألف

أيهــا النــاس أحبــوا عليــا فإنــه ابــن والشــمس تلفــح الوجــوه ليقــول هلــم  يــوقفهم يف تلــك الصــحراء
ـــري . عمــــي وزوج ابنـــــيت ـــحالة يف التفكــ ــــا لضــ ـــذا القـــــول وهللا إ ــ ـــذا الـــــذي يــــؤمن  ـــق هــ أي أمحـ

وســـذاجة يف اســـتعمال أســـاليب املكـــر واخلـــداع وخبـــث يـــنم عـــن عـــداء حقيقـــي لعلـــي بـــن أيب 
  ). ع(طالب 

العالمة األميين رواة هذا احلديث من الصحابة  » الغدير «وقد تتبع صاحب موسوعة 
فيهم أبو هريرة وأسامة بن زيد وأيب بن كعب وجابر بن عبد  » صحايب ١١٠ « فبلغ عددهم

 ومل يـرتك) ٨٤(الرواة ومن التابعني بلغ عدد  )١( » هللا والزبري بن العوام وزيد بن األرقم وغريهم
  . )٢(ء حىت العلماء يف القرون األوىل وكذلك الشعرا

: ولقد أورد احلديث أمحد بن حنبل يف مسنده وأضاف فلقيه عمر بعد ذلك فقال لـه 
  . )٣(هنيئا  بن أيب طالب أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة 

ـــتدركه ج  ـــــا أورده احلـــــــاكم يف مســــ ـــه صـــــــحيح علـــــــى شـــــــرط  ١١٠ص  ٣كمــ ـــال عنــــ وقــــ
  . الشيخني ومل خيرجاه

عتبارهاوألمهية أمر اإلمامة والوالية يف ال    ال بدونه أساسياجزءاً  رسالة و
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ١٤ص  ١الغدير ج  ـ )١(
  . ٦٢ص  ١املصدر ج  ـ )٢(
  . ٢٨١ص  ١مسند أمحد بن حنبل ج  ـ )٣(



 ـ ١٣٩ـ 

فكـان حـديث الغـدير   ٦تكتمل الرسالة بدونـه جـاء األمـر مـن هللا تعـاىل بتبليـغ ذلـك للرسـول 
 أيهـا الرسـول بلـغ مـا أنـزل إليـك مـن ربـك  (ذيل اآلية كما جاء يف تفسري الفخر الرازي يف 

: قــال ) ٦٧/  آيـة: سـورة املائــدة ( ) وإن مل تفعـل فمــا بلغـت رســالته وهللا يعصـمك مــن النـاس
نزلت اآلية يف فضل علي بـن أيب : والعاشر ـ أي من الوجوه اليت قاهلا املفسرون يف نزول اآلية 

يـده فقـال مـن كنــت مـواله فعلـي مـواله اللهـم وال مــن وملـا نزلـت هـذه اآليــة أخـذ ب) ع(طالـب 
هنيئــا لـــك  بــن أيب طالــب أصــبحت مـــوالي : وااله وعــاد مــن عــاداه فلقيـــه عمــر  فقــال 

  .)١(وموىل كل مؤمن ومؤمنة وهو قول ابن عباس والرباء بن عازب ودمحم بن علي 
ـا تف ذا تتضح أمهية الوالية كجـزء مـن الرسـالة مـن دو قـد الرسـالة أمهيتهـا كمـا تنطـق و

  . اآلية
لوالية دون غريه من الصحابة وذلـك يف قولـه  إمنـا  ( :ومما يؤكد قولنا اختصاص علي 
ســورة ( )ولــيكم هللا ورســوله والــذين آمنــوا الــذين يقيمــون الصــالة ويؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون 

) ع(منــوا أمــري املــؤمنني علــي يقــول الــرازي والطــربي املقصــود مــن الــذين آ) ٥٥/  آيــة: املائــدة 
  .كما أورده السيوطي يف الدر املنثور وكذلك كنز العمال

واآليــة ظـــاهرة يف إمامتــه ومعـــىن الـــويل يف هــذه اآليـــة ال بـــد أن يالئــم احلصـــر يف هللا عـــز 
إمنــا يف احلصــر تشــري إىل تفســري واحــد لكلمــة الـــويل : وجــل ويف رســوله ويف علــي وظهــور أداة 

  . حنوه مما يناسب االختصاصوهو مالك األمر و 
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  .٤٩ص  ١٢التفسري الكبري للرازي ج ـ ) ١(



 ـ ١٤٠ـ 

  :  ـ حديث املنزلة ٢
ب غزوة تبوك أن رسول هللا » كتاب بدء اخللق « جاء يف البخاري  خـرج إىل  ٦يف 
أال ترضـــى أن : أختلفـــين يف الصـــبيان والنســـاء ، فقـــال « : فقـــال ) ع(تبـــوك واســـتخلف عليـــا 

  . )١( »ن من موسى إال أنه ال نيب بعدي تكون مين مبنزلة هارو 
إال ) ع(واليت كخالفة هارون ) ع(وال خيفى على املتأمل الداللة الواضحة خلالفة علي 

وقــد أملعنــا يف نقاشـــنا لقصــص بــين إســـرائيل إىل وجــه الشــبه بـــني  ٦أن النبــوة ختمــت مبحمـــد 
الـيت انقلــب ) ع(لقـوم ، وبــني خالفـة علـي وكيــف أضـل السـامري ا) ع(خالفـة هـارون ملوسـى 

  . عليها املسلمون ووضعوا األمر يف غريه فتأمل

  ـ حديث االنذار  ٣
مجــع بــين عبــد املطلـــب  ٦علــى رســول هللا  )وأنــذر عشــريتك األقـــربني  (ملــا نزلــت آيــة 

فضـل ممـا جئـتكم بــه ، إين: علـى طعـام مث قـال   إين وهللا مـا أعلـم شـا يف العــرب جـاء قومـه 
قــد جئــتكم خبــري الــدنيا واآلخــرة وقــد أمــرين هللا تعــاىل أن أدعــوكم إليــه فــأيكم يــؤازرين علــى أن 

وقلــت وإين ألحــدثهم ســنا : قــال علــي . يكــون أخــي ووصــيي وخليفــيت ووارثــي فلــم يقــم أحــد
: أ  نــيب هللا أكــون وزيــرك عليــه قــال النــيب : وأرمصــهم عينــا وأعظمهــم بطنــا وأمحشــهم ســاقا 

ل مث قــال ثــالث مــرات كــل ذلــك أقــوم إليــه فيقــول يل اجلــس حــىت كانــت الثالثــة إجلــس ، قــا
  فأخذ برقبيت مث قال إن هذا أخي ووصيي وخليفيت فامسعوا له وأطيعوا ، 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
ب فضـائل علـي بـن أيب طالـب كمـا أورده أمحـد بـن  ـ )١( رواه مسلم أيضـا يف صـحيحه كتـاب فضـائل الصـحابة ـ 

   .حنبل وغريهم



 ـ ١٤١ـ 

  . )١(فقام القوم يضحكون ويقولون أليب طالب قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع  
  .واحلديث ال حيتاج مين إىل توضيح فهو أوضح من الشمس يف رابعة النهار

  :  ـ حديث الراية ٤
قلت له ) ع(حاول أحدهم أن يثبت يل وهو حياورين أفضلية اخللفاء الثالثة على علي 

وأيب بكـر وعمــر ، روى ابـن كثــري يف  ) ع(لبيـان الفــرق بـني علــي  هنـاك حــديث واحـد كــاف: 
إىل بعـض حصـون خيـرب فقاتـل مث رجـع ) رض(أ بكـر  ٦بعث النيب : كتابه البداية والنهاية 

:  ٦فقاتـل مث رجـع ومل يكـن فـتح فقـال الرسـول ) رض(ومل يكن فتح وقد جهـد مث بعـث عمـر 
وحيـب هللا ورسـوله يفـتح هللا علـى يديـه كـرارا لـيس  ألعطني الراية غـدا رجـال حيبـه هللا ورسـوله« 

ـا : عليا وهو يومئذ أرمد فتفل يف عينيه مث قال  ٦بفرار ، فدعا رسول هللا  خذ الراية فـامض 
  . )٢(» حىت يفتح هللا عليك 

) ع(عليــا  ٦مــن خــالل هــذه الروايــة نستشــف مــن هــو األفضــل وإال ملــاذا ميــز الرســول 
 احلـديث وهــو مـن أويت جوامــع الكلـم وفصــاحة اللسـان وبالغــة ـذه الصــفات الـيت جــاءت يف

إشــارة إىل فـرار مــن  »لـيس بفـرار « اء يف آخـر الكــالم اللسـان وبالغـة التعبــري خصوصـا مـا جــ
رخيـه بكـل  سبقه من سـاحة الـوغى وقـد اسـتحى ابـن كثـري مـن ذكـر ذلـك فـذكرها الطـربي يف 

جيبنـــه أصـــحابه  ٦إىل رســـول هللا  فانكشـــف عمـــر وأصـــحابه فرجعـــوا« : وضـــوح عنـــدما قـــال 
  .»وجيبنهم 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  .٦٤ـ  ٦٣ص  ٢ريخ الطربي ج  ـ )١(
  . ١٨٧ص  ٤البداية والنهاية ج  ـ )٢(



 ـ ١٤٢ـ 

  
ب مـــا قيـــل يف لـــواء النـــيب   ٦ولقـــد أورد احلـــديث البخـــاري يف كتـــاب اجلهـــاد والســـري 

ب فضل من أسلم على يديه رجل   .و
تـــاب اجلهـــاد والســـري غـــزوة ذي قـــرد ويف كتـــاب فضـــائل كمـــا جـــاء يف صـــحيح مســـلم ك

ب فضائل علي   .الصحابة 
وأ ال أريد أن أفضل أحدا على أحد دون دليل ولكين أرى نفسي ملزما بتفضيل من 

ا الرسول « : فضله هللا ، ولقد جاء يف سرية ابن هشام  أ  ٦عندما نزلت سورة براءة بعث 
ال : قـال  ؟هـل نـزل فيشـيء: بكر مث أرسل عليا يف أثره فأخذها منه فلمـا رجـع أبـو بكـر قـال 

  .)١(» ولكين أمرت أن أبلغها أ أو رجل من أهل بييت 
وألن احلـديث عــن فضــائل علــي ومكانتــه يطــول ســنورد ملخــص مــا جــاء بــه ابــن حجــر 

  : إلصابة يف متييز الصحابة العسقالين املعروف عند أهل السنة واجلماعة يف كتابه ا
  : مما أورده 

  . حديث الراية املتقدم *
  . حديث االنذار *
أخـذ الرسـول رداءه ووضـعه علـى . ) .... إمنـا يريـد هللا أن( عندما نزلـت آيـة التطهـري  *

  . علي وفاطمة واحلسن واحلسني وتلى اآلية
  . عندما هاجر ٦نومه يف فراش النيب  *
   .حديث املنزلة *
ب علـــي ســـ * فيـــدخل املســـجد جنبـــا وهـــو طريقـــه لـــيس لـــه طريـــق ) ع(د األبـــواب إال 

  . غريه
ـ ــ ــ ــــــ   ــــ

  .وتفسري الطربي ٥١ص  ٣ومثله يف املستدرك ج  ١٨٩ص  ٤السرية النبوية ابن هشام ج ـ ) ١(
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  . قول الرسول من كنت مواله فعلي مواله *
  . »حسن  ال أبقاين هللا ملعضلة ليس هلا أبو« قول عمر  *
سلوين سـلوين عـن كتـاب هللا تعـاىل فـوهللا مـا مـن آيـة إال وأ أعلـم أنزلـت « قول علي  *

ار    . »بليل أو 
فقـال ، » يعين عليا « ما منعك أن تسب أ تراب : قال معاوية لسعد بن أيب وقاص  *

مــن أن  لعلــي ألن تكــون يل واحــدة مــنهن أحــب إيل ٦أمــا مــا ذكــرت ثــال قــاهلن رســول هللا : 
أنت مين مبنزلة هـارون مـن موسـى إال : يقول  ٦يكون يل محر النعم فلن أسبه مسعت رسول هللا 

أنــه ال نبــوة بعــدي ومسعتــه يقــول يــوم خيــرب ألعطــني الرايــة غــدا رجــال حيــب هللا ورســوله وحيبــه هللا 
ه احلـديث ونزلـت اآليـة : ورسوله فتطاولنا هلا فقال  ا نـدع أبنـاء فقـل تعـالو ( ادعـوا يل عليـا فـأ

ـــاءكم ونســـاء ونســـاءكم وأنفســـنا وأنفســـكم  عليـــا وفاطمـــة واحلســـن  ٦فـــدعا رســـول هللا ) وأبن
  . واحلسني فقال اللهم هؤالء أهلي

  . »ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق « لعلي  ٦قول الرسول  *
مـؤمن  ما تريدون مـن علـي إن عليـا مـين وأ مـن علـي وهـو ويل كـل«  ٦قول الرسول  *

  . »بعدي 
جتـدوه  ٦صدق الرسـول الكـرمي : وإن تؤمروا عليا وما أراكم فاعلني ـ أقول «  ٦قوله  *

خذ بكم الطريق املستقيم    . )١(» هاد مهد 
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ٥٠٨ـ  ٥٠٧اإلصابة يف متييز الصحابة ص ـ ) ١(
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  .)١( )ع(مناظرة للمأمون العباسي يف فضل علي  *
الحتـــاج ذلـــك إىل ) ع(التحـــدث عـــن مناقـــب وفضـــائل أمـــري املـــؤمنني علـــي  ولـــو أرد

ه فيه الكفاية لذي عينني وخنتم هذا املطلب مبناظرة اخلليفة العباسي املأمون  جملدات وما أورد
لــرغم مــن أن املــأمون وكــل اخللفــاء ) ع(واحتجاجــه علــى الفقهــاء يف زمانــه حــول فضــل علــي 

ـم يف البدايـة عنـدما تسـلموا زمـام ) ع(العـداء ألهـل البيـت  العباسيني كانوا ممن ينصـبون إال أ
م علـى األمـويني  لرضـا مـن آل دمحم وكانـت ثـور األمور ولتوطيـد أركـان حكمهـم كـانوا ينـادون 

مــا إن اســتقر وضــعهم حــىت بــدأوا يف حماربــة آل دمحم  .. حتــت هــذا الشــعار ولكــن امللــك عقــيم
م ألهل البيت وشيعتهم وكانوا أعظم من بين ) ع( ، جاء يف العقـد الفريـد ) ع(أمية يف عداو

  : البن عبد ربه األندلسي 
بعث املأمون إىل حيـىي بـن أكـثم قاضـي القضـاة وعـدة مـن العلمـاء وأمـره أن حيضـر معـه 
مــع الفجــر أربعــني رجــال كلهــم فقيــه يفقــه مــا يقــال وحيســن اجلــواب ، فــأمتوا العــدد وغــدوا عليــه 

إنين مل أبعث إليكم هلذا ولكنين : معهم احلوار يف مواضيع شىت مث قال قبل طلوع الفجر وبدأ 
أحببت أن أنبئكم أن أمري املؤمنني أراد مناظرتكم يف مذهبه الذي هو عليه ودينه الذي يدين 

إن أمـري املـؤمنني يـدين هللا علـى : فليفعل أمـري املـؤمنني وفقـه هللا فقـال املـأمون : هللا به ، قالوا 
خلالفة ، قال إسحاق  ٦أيب طالب خري خلق هللا بعد رسوله أن علي بن  أحد (وأوىل الناس 

إن فينــا مـــن ال يعــرف مـــا ذكــر أمـــري املــؤمنني يف علـــي وقـــد )  أمــري املـــؤمنني: قلـــت ) الفقهــاء
اخرت إنشيء ت أن أسألك وإنشيء ت أن : دعا أمري املؤمنني للمناظرة ، فقال  إسحاق 

  بل أسألك : غتنمتها منه ، فقلت فا: تسأل قال إسحاق 
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ١٠١ـ  ٩٢ص  ٥العقد الفريد ابن عبد ربه األندلسي ج  ـ )١(



 ـ ١٤٥ـ 

سـل ، قلـت مـن أيـن قـال أمـري املـؤمنني إن علـي بـن أيب طالـب أفضـل : قـال .  أمري املؤمنني
خلالفـــــة بعـــــده ـــول هللا وأحقهـــــم  ـــن ا: قـــــال  ؟النـــــاس بعـــــد رســ لنـــــاس مب  إســـــحاق أخـــــربين عــ

قال . صدقت: ألعمال الصاحلة ، قال : قلت  ؟من فالنيتفاضلون حىت يقال فالن أفضل 
مث إن املفضول عمـل بعـد وفـاة الرسـول  ٦فأخربين عمن فضل صاحبه على عهد رسول هللا : 

فأطرقت ، فقـال يل : قال إسحاق  ؟فضل من عمل الفاضل على عهد الرسول ، أيلحق به
ل نعم فإنك إن قلت نعم أوجدتك يف دهر هذا من هو أكثـر منـه جهـادا  إسحاق ال تق: 

أجـــل  أمـــري املـــؤمنني ال يلحـــق املفضـــول علـــى عهـــد : وحجـــا وصـــياما وصـــالة وصـــدقة قلـــت 
 إسحاق فانظر ما رواه لك أصحابك ومن أخذت عنهم . الفاضل أبدا ، قال ٦رسول هللا 

الـب فقـس عليهـا مـا أتـوك بـه مـن فضـائل دينـك وجعلـتهم قـدوتك مـن فضـائل علـي بـن أيب ط
مـا أفضـل منـه ، ال وهللا  أيب بكر وعمر فإن وجدت هلما من الفضائل ما لعلي وحـده فقـل إ
م  ا مثل فضائل علي فقل أ ولكن قس إىل فضائله فضائل أيب بكر وعمر وعثمان فإن وجد

 ٦د هلــم رســول هللا أفضــل منــه ، ال وهللا ، ولكــن قــس إىل فضــائله فضــائل العشــرة الــذين شــه
ـم أفضـل منــه ، مث قـال  ا تشـاكل فضـائله فقــل إ  إسـحاق أي األعمــال  : جلنـة فـإن وجــد

لشـــــهادة قــــال  ؟كانــــت أفضــــل يــــوم بعـــــث هللا رســــوله ألــــيس الســـــبق إىل : قلــــت اإلخــــالص 
ــابقون أولئـــك  (: نعـــم قـــال أقـــرأ ذلـــك يف كتـــاب هللا تعـــاىل : قلـــت  ؟اإلســـالم والســـابقون السـ

: قلت  ؟إمنا عىن من سبق إىل اإلسالم ، فهل علمت أحدا سبق عليا إىل اإلسالم ) وناملقرب
 أمري املؤمنني ، إن عليا أسلم وهو حديث السن ال جيوز عليه احلكم ، وأبو بكر أسلم وهـو 

ظـرك مـن بعـده يف احلداثـة  ؟أخربين أيهمـا أسـلم قبـل: مستكمل جيوز عليه احلكم ، قال  مث أ
  نعم فأخربين : علي أسلم قبل أيب بكر على هذه الشريطة فقال : لت والكمال ، ق



 ـ ١٤٦ـ 

دعــاه إىل اإلســالم أو يكــون  ٦عــن إســالم علــي حــني أســلم ال خيلــو مــن أن يكــون رســول هللا 
 إســحاق ال تقــل إهلامــا فتقدمــه علــى : ـــ فأطرقــت فقــال يل : إهلامــا مــن هللا ، قــال إســحاق 

ه جربئيل عن هللا تعاىل ألن رسول هللا مل يعرف ٦رسول هللا  أجل بل : قلت .اإلسالم حىت أ
حني دعاه إىل اإلسالم من أن  ٦رسول هللا  إسحاق ، فهل خيلو : قال  ٦دعاه رسول هللا 

مــــر هللا أو تكلـــف ذلــــك مـــن نفســــه  إســــحاق ال : فقـــال . فأطرقــــت: قـــال  ؟يكـــون دعـــاه 
: قلـت  ) ومـا أ مـن املتكلفـني (سـول إىل التكلف فإن هللا يقول عـن الر  ٦تنسب رسول هللا 

مــر هللا ، فقــال  فهــل صــفة اجلبــار جــل ذكــره أن يكلــف : أجــل  أمــري املــؤمنني ، بــل دعــاه 
أفـــرتاه يف قيـــاس قولــــك  : فقـــال  !أعـــوذ : قلـــت  ؟رســـله دعـــاء مـــن ال جيـــوز عليـــه حكــــم

دعـاء الصـبيان إىل  ٦ إسحاق إن عليا أسلم صبيا ال جيوز عليه احلكم ، وقد كلف رسول هللا
مــا ال يطيقونــه ، فهــو يــدعوهم الســاعة ويرتــدون بعــد ســاعة فــال جيــب علــيهم يف ارتدادمهشــيء 

قلــت  ؟أتــرى هــذا جــائزا عنــدك أن تنســبه إىل هللا عــز وجــل ؟٦وال جيــوز علــيهم حكــم الرســول 
ـا رسـول هللا : أعوذ  قال  ى هـذا عليـا علـ ٦ إسحاق فأراك إمنا قصدت لفضيلة فضـل 

ــا مــنهم ليعــرف مكانــه وفضــله ولــو كــان هللا تبــارك وتعــاىل أمــره بــدعاء الصـــبيان  نــه  اخللــق أ
دعـا أحـدا مـن الصـبيان  ٦فهـل بلغـك أن الرسـول : بلـى قـال : قلـت  ؟لدعاهم كما دعا عليا

. ال أعلـم ، وال أدري فعـل أو مل يفعـل: قلـت  ؟من أهله وقرابته ، لئال تقول إن عليا ابن عمـه
فـدع مـا قـد : قـال . ال: قلـت  ؟ل  إسـحاق ، أرأيـت مـا مل تـدره ومل تعلمـه هـل تسـأل عنـهقـا

  .وضعه هللا عنا وعنك
  اجلهاد: قلت  ؟أي األعمال كانت أفضل بعد السبق إىل اإلسالم: مث قال 
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مـا جتـد لعلـي يف  ٦صـدقت ، فهـل جتـد ألحـد مـن أصـحاب رسـول هللا : يف سبيل هللا ، قال 
ال أريـــد : بـــدر قـــال : قلـــت  ؟يف أي األوقاتشـــيء ت: قـــال  ؟مـــن أي وقـــت :قلـــت  ؟اجلهـــاد

قلــت نيــف  ؟غريهـا ، فهــل جتــد ألحــد إال دون مــا جتـد لعلــي يــوم بــدر ، أخــربين كـم قتلــى بــدر
ثالثــــة : قــــال . قلــــت ال أدري ؟فكــــم قتلــــى علــــي وحــــده: قــــال . وســــتون رجــــال مــــن املشــــركني

قلت  أمري املـؤمنني ، كـان أبـو بكـر مـع . ناسوعشرون أو اثنان وعشرون واألربعون لسائر ال
يـدبر دون رسـول  !وحيـك: يـدبر ، قـال : قلت  ؟ليصنع ماذا: يف عريشه ، قال  ٦رسول هللا 

قلـت  ؟أي الثالثـة أحـب إليـك: إىل رأيه ، قال  ٦هللا أو معه شريكا أم افتقارا من رسول هللا 
أن يكون معه شريكا أو أن يكون برسول  أو ٦أعوذ  أن يدبر أبو بكر دون رسول هللا : 

لعــريش إذا كـان األمـر كـذلك: قـال . افتقـار إىل رأيـه ٦هللا  ألـيس مـن ضــرب  ؟فمـا الفضـيلة 
 أمــري املــؤمنني كــل اجلــيش كــان : قلــت  ؟بســيفه بــني يــدي رســول هللا أفضــل ممــن هــو جــالس

لسـيف احملـامي عـن : قال . جماهدا وعـن  ٦رسـول هللا صدقت ، كـل جماهـد ولكـن الضـارب 
ال يسـتوي القاعـدون مـن املـؤمنني غـري  (اجلالس أفضل مـن اجلـالس ، أمـا قـرأت يف كتـاب هللا 

مــواهلم وأنفســهم  اهــدين  مــواهلم وأنفســهم فضــل هللا ا اهــدون يف ســبيل هللا  أويل الضــرر وا
اهدين على القاعدي   .)ن أجرا عظيما على القاعدين درجة وكال وعد هللا احلسىن وفضل هللا ا

فهل كان أليب بكر وعمر فضل علـى مـن : وكان أبو بكر وعمر جماهدين قال : قلت 
  .فكذلك سبق الباذل نفسه فضل أيب بكر وعمر: قال . نعم: قلت  ؟مل يشهد ذلك املشهد

  :إقرأ علي : نعم قال : قلت  ؟ إسحاق ، هل تقرأ القرآن: أجل قال : قلت 
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 (فقــرأت منهــا حــىت بلغــت  )حــني مــن الــدهر مل يكــن شــيئا مــذكورا هــل أتــى علــى اإلنســان  (
ويطعمون الطعام على حبه مسـكينا ويتيمـا  (: إىل قولـه  )يشربون من كأس كان مزاجها كافورا 

ت: قال  )وأسريا  فهـل بلغـك : قـال  .يف علـي: قلت  ؟على رسلك ، فيمن أنزلت هذه اآل
أجـل قـال : قلـت  ؟إمنـا نطعمكـم لوجـه هللا: ري قـال أن عليا حني أطعم املسكني واليتيم واألس

صــدقت ، ألن : ال قــال : قلــت  ؟ومسعــت هللا وصــف يف كتابــه أحــدا مبثــل مــا وصــف بــه عليــا
بلى  أمري : قلت  ؟هللا جل ثناؤه عرف سريته ،  إسحاق ألست تشهد أن العشرة يف اجلنة

ي هـــذا احلـــديث صـــحيح أم ال ، وال وهللا مـــا أدر : أرأيـــت لـــو أن رجـــال قـــال : قـــال . املـــؤمنني
أرأيـت : أعوذ  قـال : أدري إن كان رسول هللا قاله أم مل يقله ، أكان عندك كافرا ، قلت 
 : قـــال . نعـــم: قلـــت  ؟لـــو أنـــه قـــال مـــا أدري هـــذه الســـورة مـــن كتـــاب هللا أم ال أكـــان كـــافرا

فهـل تعـرف حـديث : ل نعـم قـا: قلت  ؟ إسحاق أتروي احلديث. إسحاق أرى بينهما فرقا
  .فحدثين به: نعم قال : قلت  ؟)١(الطري 

 إسحاق ، إين كنت أكلمـك وأ أظنـك غـري معانـد للحـق ، . قال فحدثته احلديث
ن يل عنادك ، إنك توافق أن هذا احلديث صحيح قلت  نعم ، رواه مـن ال : فأما اآلن فقد 

ث صحيح ، مث زعم أن أن أحدا أفضل أفرأيت أن من أيقن أن هذا احلدي: قال . ميكنين رده
عنـده مـردودة عليـه ،  ٦من أن تكـون دعـوة رسـول هللا : من علي ، ال خيلو من إحدى ثالثة 

إن هللا عــز وجــل عــرف الفاضــل مــن خلقــه وكــان املفضــول أحــب إليــه ، أو أن : أو أن يقــول 
   ؟ليكإن هللا عز وجل مل يعرف الفاضل من املفضول ، فأي الثالثة أحب إ: يقول 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
حــب خلقــك إليـك ـ فجـاء علــي فأكــل معــه : طــري مشــوي فقــال  ٦أهــدي إىل النـيب  ـ )١( أســد « اللهـم ائتــين 

  . ، وأورده أمحد بن حنبل واحلاكم ٦٠١ص  ٦ج » الغابة البن األثري 
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وإن    إسحاق ال تقل منها شيئا ، فإنك إن قلت منها شيئا استتبتك ،: مث قال . فأطرقت 
ويــل غــري هــذه الثالثــة األوجــه فقلــه ال أعلــم ، وإن أليب بكــر : قلــت . كـان للحــديث عنــدك 

أجل ، لوال أن له فضال ملا قيل إن عليا أفضل منه ، فما فضـله الـذي قصـدت : قال . فضال
ين اثنني إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن  (: قول هللا عز وجـل : قلت  ؟إليه الساعة

 إســـحاق ، أمـــا إين ال أمحلـــك علـــى الـــوعر مـــن : فنســـبه إىل صـــحبته ، قـــال  )هللا معنـــا  إن
 (طريقــك ، إين وجــدت هللا تعــاىل نســب إىل صــحبة مــن رضــيه ورضــي عنــه كــافرا ، وهــو قولــه 
لــذي خلقــك مــن تــراب مث مــن نطفــة مث ســواك رجــال   )فقــال لــه صــاحبه وهــو حيــاوره أكفــرت 

  .اآلية
فإذا جاز أن ينسب إىل : قال . كان كافرا ، وأبو بكر مؤمنإن ذلك صاحب  : قلت 

فضـل املـؤمنني وال الثـاين  صحبة من رضيه كافرا جاز أن ينسب إىل صحبة نبيه مؤمنا ولـيس 
ين اثنـني إذ مهـا  (:  أمري املؤمنني إن قدر اآليـة عظـيم ، إن هللا يقـول : وال الثالث ، قلت 

ىب اآلن إال أن أخرجــك : قــال  )زن إن هللا معنــا يف الغــار إذ يقــول لصــاحبه ال حتــ  إســحاق 
إن أ : قلــت  ؟إىل االستقصــاء عليــك ، أخــربين عــن حــزن أيب بكــر ، أكــان رضــى أم ســخطا

: وغمـا أن يصــل إىل رســول اللهشـيء مــن املكــروه قــال  ٦بكـر إمنــا حــزن مـن أجــل رســول هللا 
قـال . بل رضى : قلت  ؟ أم سخطارضى هللا: ليس هذا جوايب ، إمنا كان جوايب أن تقول 

: فكـأن هللا جــل ذكـره بعــث إلينـا رســوال ينهــى عـن رضــى هللا عـز وجــل وعـن طاعتــه ، قلــت : 
أو مل : بلــى قــال : قلــت  ؟أو لــيس قــد زعمــت أن حــزن أيب بكــر رضــى : قــال . أعــوذ 

أعوذ : ن احلزن ، قلت يا له ع» ال حتزن « : قال له  ٦جتد أن القرآن يشهد أن رسول هللا 
   إسحاق ، إن مذهيب الرفق بك لعل هللا يردك إىل احلق ويعدل بك عن: قال . 
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: مـن عـىن بـذلك  )فـأنزل سـكينته عليـه  (وحـدثين عـن قـول هللا . الباطل لكثرة ما تسـتعيذ بـه
عــز  قــال فحــدثين عــن قــول هللا. صــدقت: بــل رســول هللا قــال : قلــت  ؟رســول هللا أم أ بكــر

مث أنـزل هللا سـكينته علـى رسـوله وعلـى  (إىل قولـه  )ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم  (: وجـل 
. ال أدري  أمـري املـؤمنني: قلـت  ؟أتعلم من املؤمنون الذين أراد هللا يف هذا املوضع ) املؤمنني

زموا يوم حنني فلم يبـق مـع رسـول هللا : قال  :  هاشـم إال سـبعة نفـر مـن بـين ٦الناس مجيعا ا
علــي يضــرب بســيفه بــني يــدي رســول هللا ، والعبــاس آخــذ بلجــام بغلــة رســول هللا ، واخلمســة 
حمدقون به خوفا من أن يناله من جـراح القومشـيء ، حـىت أعطـى هللا لرسـوله الظفـر فـاملؤمنون 

مــن كــان مــع : فمــن أفضــل : قــال. يف هــذا املوضــع علــي خاصــة مث مــن حضــره مــن بــين هاشــم
ـزم عنـه ومل يـره هللا موضـعا لينزهلـا يف ٦رسول هللا   ذلك الوقت وأنزل عليه السكينة ، أم من ا

 إسحاق ، من أفضل ، من كان معـه يف : قال  !بل من أنزلت عليه السكينة: قلت  ؟عليه
م علـى فراشــه ووقـاه بنفســه ، حـىت مت لرســول هللا  إن هللا  ؟مـا أراد مــن اهلجــرة ٦الغـار أم مــن 

لنوم على فراشه وأن يقي رسـول هللا تبارك وتعاىل أ مر عليا  بنفسـه ، فـأمره  ٦مر رسوله أن 
  .بذلك ٦رسول هللا 

: قـال  ؟ما يبكيك  علـي أجزعـا مـن املـوت:  ٦فقال له رسول هللا . فبكى علي 
حلق  رسول هللا ، ولكن خوفا عليك ، أفتسلم  رسول هللا عم ن: قال  ؟ال ، والذي بعثك 

لفــــداء لــــك  رســــول هللا: قــــال  مث أتــــى مضــــجعه واضــــطجع ، . مسعــــا وطاعــــة وطيبــــة نفــــس 
وقـد أمجعـوا  ٦وجاء املشركون من قريش فحفوا به ، ال يشكون أنه رسول هللا . وتسجى بثوبه

  أن يضربه من كل بطن من بطون قريش رجل 
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لســيف لــئال يطلـب اهلــامشيون مــن البطـون بطنــا بدمــه ســمع مــا القـوم فيــه مــن وعلـي ي. ضـربة 
ــابرا تلـــف الـــنفس ومل يدعـــه ذلـــك إىل اجلـــزع ، كمـــا  جـــزع صـــاحبه يف الغـــار ، ومل يـــزل علـــي صـ

فبعــث هللا مالئكتــه فمنعتــه مــن مشــركي قــريش حــىت أصــبح فلمــا أصــبح قــام ، فنظــر . حمتســبا
نت مغررا فال نراك إال ك: قالوا  ؟وما علمي مبحمد أين هو: قال  ؟أين دمحم: القوم إليه فقالوا 

 . فلـم يـزل علـي أفضـل ، مـا بـدأ بـه يزيـد وال يـنقص حـىت قبضـه هللا إليـه. بنفسك منذ ليلتنـا
: فقـال . أروه ففعلـت: قـال . نعـم  أمـري املـؤمنني: قلـت  ؟إسحاق هل تروي حديث الوالية

 ؟ إســحاق ، أرأيــت هــذا احلــديث هــل أوجــب لعلــي أيب بكــر وعمــر مــا مل يوجــب هلمــا عليــه
إن الناس ذكروا أن احلديث إمنا كان بسبب زيد بن حارثة لشئ جرى بينـه وبـني علـي : قلت 

مــن كنــت مــواله فعلـــي مــواله ، اللهــم وال مـــن وااله :  ٦وأنكــر والء علــي ، فقــال رســـول هللا 
: قلـت  ؟أليس بعد منصرفه من حجـة الـوداع ؟ويف أي موضع قال هذا: وعاد من عاداه قال 

أخـربين  ؟رثـة استشـهد قبـل الغـدير ، كيـف رضـيت لنفسـك بـذلكفإن زيـد بـن حا: أجل قال 
موالي موىل ابن عمـي أيهـا النـاس ، : لو رأيت أبنا لك قد أتت عليه مخس عشرة سنة يقول 

  .فاعلموا ذلك
: قـال  .اللهـم نعـم: فقلت  ؟أكنت منكرا عليه تعريفه الناس ما ال ينكرون وال جيهلون

ال جتعلـوا فقهـاءكم أر إن  !، وحيكـم ٦عنـه رسـول هللا  أتنزه ابنـك عمـا ال تنـزه:  إسحاق 
م أر من دون هللا  (: هللا جل ذكره قال يف كتابه  ومل يصـلوا هلـم وال  )اختذوا أحبارهم ورهبا

ب ، ولكن أمروهم فأطاعوا أمرهم  إسحاق أتروي حديث  م أر أنت « صاموا وال زعموا أ
نعم  أمـري املـؤمنني ، قـد مسعتـه ومسعـت مـن صـححه : قلت  ؟»مين مبنزلة هارون من موسى 

مــن : قلـت  ؟فمـن أوثـق عنــدك مـن مسعـت منــه فصـححه أو مـن جحــده: قــال . ومـن جحـده
  صلى هللا عليه (فهل ميكن أن يكون الرسول : قال . صححه
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ذا القول) وآله وسلم  ؟يـهفقال قوال ال معىن له فـال يوقـف عل: قال .أعوذ : قلت  ؟مزح 
قــال . بلــى: قلـت  ؟أفمــا تعلـم أن هــارون كــان أخـا موســى ألبيـه وأمــه: قـال . قلـت أعــوذ 

 ؟أولـيس هــارون كــان نبيـا وعلــي غــري نــيب: قــال . ال: قلــت  ؟فعلـي أخــو رســول هللا ألبيـه وأمــه
« فهذان احلاالن معدومان من علي وقد كا يف هارون ، فما معـىن قولـه : قال . بلى: قلت 

إمنـا أراد أن يطيـب بـذلك نفـس علـي ملـا قـال : قلـت لـه » هارون من موسى . مبنزلة أنت مين
قـال فأطرقـت  ؟فأراد أن يطيب نفسه بقول ال معىن لـه: قال . املنافقون إنه خلفه استثقاال له

قولـه عـز : قـال  ؟وما هو  أمـري املـؤمنني: قلت .  إسحاق له معىن يف كتاب هللا بني: قال 
اخلفــين يف قــومي وأصــلح وال تتبــع ســبيل  (: موســى أنــه قـال ألخيــه هــارون  وجـل حكايــة عــن

 أمـري املـؤمنني إن موسـى خلــف هـارون يف قومـه وهـو حـي ، وإن رســول : قلـت  )املفسـدين 
أخـــربين عـــن . كـــال لـــيس كمـــا قلـــت: قـــال . خلـــف عليـــا كـــذلك حـــني خـــرج إىل غزاتـــه ٦هللا 

إىل ربه أحد مـن الصـحابة أو أحـد مـن موسى حني خلف هارون ، هل كان معه حني ذهب 
فأخربين عن : نعم قال : أوليس استخلفه على مجاعتهم قلت : قال . ال: قلت  ؟بين إسرائيل

فـأىن يكـون مثـل  ؟رسول هللا حني خرج إىل غزاته ، هل خلـف إال الضـعفاء والنسـاء والصـبيان
ويـــل آخـــر مـــن كتـــاب هللا يـــدل علـــى اســـتخالفه عليـــا ال ؟ذلـــك  يقـــدر أحـــد أن ولـــه عنـــدي 

قولــه عــز وجــل حــني حكــى عــن موســى : قــال  ؟ومــا هــو  أمــري املــؤمنني: قلــت . حيــاجج فيــه
واجعل يل وزيـرا مـن أهلـي هـارون أخـي اشـدد بـه أزري وأشـركه يف أمـري كـي نسـبحك   (: قولـه 

فأنت مين  علي مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، وزيـري  )كثريا ونذكرك كثريا إنك كنت بنا بصريا 
أهلي ، وأخي أشد به أزري ، وأشركه يف أمري ، كي نسبح هللا كثريا ونذكره كثـريا أمـر أن من 

  وأن  ٦ومل يكن ليبطل قول النيب  ؟يدخل يف هذا شيئا غري هذا
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لـس وارتفــع النهـار فقـال حيـىي بــن أكـثم القاضـي : قــال . يكـون ال معـىن لـه  أمــري : فطـال ا
  .يقدر أحد أن يدفعه هللا به اخلري وأثبت ما الاملؤمنني قد أوضحت احلق ملن أراد 

  )ع(أهل البيت 

  )ص(هم أولو األمر بعد النيب 
  : احلديث األول  *

مــن ســره أن حييــا حيــايت وميــوت ممــايت ويســكن جنــة عــدن غرســها :  ٦قــال رســول هللا 
هــل  م خلقــوا مــريب ، فليــوال عليــا مــن بعــدي وليــوال وليــه ، وليقتــد  ن بيــيت مــن بعــدي ، فــإ

طينــيت ورزقــوا فهمــي وعلمــي ، فويــل للمكــذبني بفضــلهم مــن أمــيت ، القــاطعني فــيهم صــليت ال 
هلم هللا شفاعيت  داللـة واضـحة ومعـان بينـة . .. هل هنالك أوضح من ذلـك حجـة علينـا )١(أ

  . وأوامر جازمة ، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  .ال صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاهق ١٢٨ص  ٣مستدرك احلاكم ج  ـ )١(
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  : احلديث الثاين  *
رك فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا أبدا كتاب هللا وعـرتيت أهـل بيـيت « :  ٦قال  إين 

ما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض    .»أال وإ
رك فــيكم الثقلــني أوهلمـــا  « : وقــال أيضــا  تيــين رســول ريب فأجيـــب وإين  يوشـــك أن 

هللا فيـه هــدى ونـور وأهـل بيــيت ، أذكـركم هللا يف أهـل بيــيت ، أذكـركم هللا يف أهـل بيــيت ،  كتـاب
راوي احلــديث ، فهــل نســاؤه مــن أهــل بيتــه « وســئل زيــد بــن أرقــم » أذكــركم هللا يف أهــل بيــيت 

مث يطلقهــا فرتجـــع إىل أبيهـــا » وأمي هللا إن املـــرأة تكــون مـــع الرجـــل العصــر أو الـــدهر. ال: قــال 
  .)١( »أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده . وقومها

وإمـامتهم ) ع(ولو مل يكن لدينا سوى هذا احلديث لكفى إلثبات خالفـة أهـل البيـت 
مـــا أو  مـــا معــا لـــن يضـــل أبــدا واملفـــرط  ــم عـــدول القــرآن ال يفرتقـــون عنـــه وأن املتمســك  وأ

  .بواحد منهما ضال بال شك
والعجــب كــل « كتــاب هللا وســنيت »  مقابلــه حــديث وقــد حــاول الــبعض أن يضــع يف

ــاءهم عنــــدما يــــروون هــــذا احلــــديث يكتبــــون يف ذيلــــه متفــــق عليــــه واحلــــال أن  العجــــب أن علمــ
وسـنيت حـديث مرسـل ال سـند لـه ، وأول مـن رواه مالـك يف موطئـه مرفوعـا إىل . .. »حديث 

» كتاب هللا وعرتيت « ث املعتربة بينما حديومل يروه غريه من أصحاب الصحاح  ٦رسول هللا 
لفاظ خمتلفة   .متواتر لدى الفريقني تسنده أحاديث أخرى 

  أبدعوا وأجادوا وهم» احملرتفني هذا الفن « واحلق يقال إن واضعي احلديث 
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

ب فضائل علي بن أيب طالب ورواه بثالثة طرق مستدرك احلـاكم كتـاب معرفـة الصـحابـ ) ١( ة مسلم يف صحيحه 
  .٦٦٢ـ  ٦٦٣ص  ٥، الرتمذي ج  ١٦ـ ص  ١٧ص  ٣، مسند أمحد بن حنبل ج  ٢٧ص 
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حــديثا يرفــع مــن شــأن غــريهم واألمثلــة  ) ع(يصـنعون يف مقابــل كــل حــديث حــول أهــل البيــت 
  .كثرية سنذكر بعضها إن شاء هللا

ذا احلديث وأول من خالفه عمر بن اخلطاب يف رزية يوم  وال أدري كيف يتمسكون 
الـذي وهـو بنفسـه » حسـبنا كتـاب هللا « حينمـا قـال  .. املعروفـة والـيت سـيأيت ذكرهـا اخلميس

كمـــا أحـــرق أبـــو بكـــر األحاديـــث   ٦فـــرض حظـــرا علـــى الصـــحابة يف روايـــة أحاديـــث الرســـول 
ـــدم  ــا مــــن احلــــوادث الــــيت تثبــــت عـ لقــــرآن علــــى حــــد زعمهــــم وغريهــ املكتوبــــة حــــىت ال ختــــتلط 

لسنة كما هو متعارف علي   .ه اآلناالعرتاف 
ألن الــذي ال يفـارق القــرآن ) ع(وحـديث العـرتة يثبــت فيمـا يثبــت عصـمة أهــل البيـت 

تيـه الباطـل مــن بـني يديـه وال مــن خلفـه مثـل القــرآن متامـا ، ولـو كــان  وال يفـرتق عنـه يعــين ال 
فرتاق أهل البيت   ٦عن القرآن ملا أكد لنا الرسول ) ع(هنالك مثة احتمال ولو ضئيل جدا 

ذا املعىن نفهم آية التطهري اليت نزلـت يف يف كالم ما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض ، و ه أ
  ).ع(أهل البيت 

ولقـــد أمجعـــت  )إمنـــا يريـــد هللا ليـــذهب عـــنكم الـــرجس أهـــل البيـــت ويطهـــركم تطهـــريا  (
وعلـــي وفاطمـــة واحلســـن  ٦مصـــادر التفســـري واحلـــديث علـــى نـــزول هـــذه اآليـــة يف مخســـة النـــيب 

ب فضــائل أهــل البيــت  واحلســني كمــا ) ع(جــاء يف صــحيح مســلم كتــاب فضــائل الصــحابة 
)١(.  

طقـــة بعصـــمة أهـــل البيـــت  ممـــا يـــؤهلهم دون غـــريهم للقيـــام بـــدور اإلمامـــة ) ع(واآليـــة 
  صلى هللا عليه وآله (حلفظ الشريعة اإلسالمية وممارسة دور الرسول 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
   .وقال صحيح على شرط البخاري ومل خيرجه ١٤٧ص  ٣ج وجاء أيضا مثل ذلك يف املستدرك  ـ )١(
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القيادي يف األمة والذي ال يتأتى إال ملعصوم مصطفى من السماء وهذا ما خلصته آية ) وسلم
داة احلصــر التطهــري والــيت  وهــي مــن أقــوى أدوات احلصــر ، وفيهــا إذهــاب » إمنــا « صــدرت 

لتطهري  والرجس يعين مطلق الذنوب) ع(الرجس عن أهل البيت  س ، والقيام  م واألد واآل
  ).ع(كل ذلك مؤداه عصمة أهل البيت   .. رادة هللا تعاىل

مـن أوضـح الواضـحات الـيت ال تقبـل اجلـدل عنـد يف السـودان أن عند يف السـودان و 
أصحاب الكساء أو أصحاب العباءة هم اخلمسة الذين نزلت فيهم آية التطهري كما تواتر يف 

  . األحاديث

  .حوار حول العصمة يف حديث الثقلني *
أنـــتم مغــــالون : جـــرى حـــوار بيــــين وبـــني أحــــد األصـــدقاء حـــول عصــــمة اإلمـــام قــــال يل 

لتشــريع وحنــن ال ) ع(تبــالغون يف حــب أهــل البيــت  ــم معصــومون ومفوضــون  حــىت ادعيــتم أ
  .٦نرى سوى عصمة الرسول 

ن النــيب أوالً : قلــت  معصــوم يف كلشــيء بــل يف أمــر أهــل الســنة واجلماعــة ال يقولــون 
أي منهــا مـــن  ٦التبليــغ فقــط ، وال نـــدري كيــف حيــددون ويصـــنفون األمــور الــواردة عـــن النــيب 

الدين وأي من غريه وذلك خبالف قول الشيعة الذين يقولون بعصمة النيب املطلقة وال فرق يف 
تهـا يقـول تعـاىل أما عصمة أهل البيـت فاآليـة واضـحة يف دالل. ذلك بني أمور التشريع وغريها

ـــت  (:  ــرجس أهــــل البيـ ـــد هللا ليــــذهب عــــنكم الــ ــا يريـ أضــــف إىل ذلــــك جمموعــــة . اآليــــة )إمنــ
األحاديث اليت نستشف منها بوضوح دالئل العصمة وحسـبك يف ذلـك حـديث الثقلـني بعـد 

  .أن ثبتت صحته لدى مجهور املسلمني سنة وشيعة
  .لرجوع ألهل البيتهذا احلديث ال يدل على العصمة فهو فقط خيرب : قال 
بل احلديث أوضح من أن يبحث فيه عن العصمة إذ أن صـحة احلـديث يؤكـد : قلت 

  ـ : قال  ؟ـ ما قولك يف القرآن: عصمتهم وإليك البيان ، وسألته 
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تيه الباطل مـن بـني يديـه أو مـن خلفـه: قلت  !؟ماذا تقصد ــ إن : قلـت . ــ ال: قـال  ؟ـ هل 
إذ أن . لكتــاب والتصــريح بعـــدم االفــرتاق عنــه يـــدل علــى عصـــمتهم) ع(البيـــت اقــرتان أهــل 

صدور أي خمالفـة للشـريعة مـنهم سـواء كـان عمـدا أم سـهوا أم غفلـة يعتـرب افرتاقـا عـن القـرآن ، 
م يفرتقون عنه ولو للحظـة فهـذا تكـذيب للرسـول  الـذي أخـرب عـن هللا عـز وجـل  ٦لو قلنا 

متعمدا مناف لعصمته حىت يف جمال التبليـغ  ٦النيب بعدم وقوع االفرتاق وجتويز الكذب على 
  .وقد أكد على احلديث يف أكثر من موضع

م عاصما من الضاللة دائما وأبدا كما  ٦أضف إىل ذلك أن الرسول  اعترب التمسك 
هو مقتضى ما تفيده كلمة لن التأبيدية فإذا كان هنالـك جمـال لضـاللتهم ولـو للحظـة فكيـف 

م عاص   .مايكون التمسك 
هذا عن العصمة أما ما قلته عن التفويض فال أحد من الشيعة يقول به ، إمنا هو قول 
أعــداء الــدين الــذين حــاولوا تشــويه الصــورة النقيــة للتشــيع ، وأنــت إذا أردت أن تتعــرف علــى 
معتقدات الشيعة فيجب عليك االطالع عليها من كتبهم وأقوال علمائهم ال من كتب وأقوال 

الذين ال يتورعون عن الكذب واالفرتاء ، ومعروف عند الشيعة أن األئمة يقولون املناوئني هلم 
علمــين رســول هللا ألــف « يقــول ) ع(، وهــا هــو اإلمــام أمــري املــؤمنني علــي  ٦مبــا قالــه الرســول 

ب  ب ألـف  لتفـويض بـل أهـل الســنة » ب مـن العلـم يفـتح يل مــن كـل  فهـم ال يقولــون 
الصــحابة يف التشــريع حــىت أمضــوا اجتهــادات الصــحابة الواضــحة  واجلماعــة هــم الــذين فوضــوا

  .مقابل النصوص املؤكدة
حلـــديث هنـــا وهنـــاك  بعـــد هـــذا احلـــوار أخـــذ صـــاحيب يبحـــث لـــه عـــن خمـــرج وبـــدأ يقفـــز 

ا وعنـدما مل جيـد قـال يل  ــ  أخـي أ مفـوض أمـري إىل هللا : وحياول أن جيد ثغرة يصطادين 
  .حنن أهل تسليم
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ــ: قلــــت  التســــليم ال يكــــون إال للحــــق ، أمــــا التفــــويض  فــــال يلغــــي إرادتــــك وجيمــــد  ـــ
إىل إذا كنـــت تصـــبوا إىل احلقيقـــة واصـــل حبثـــك عنهـــا مث فـــوض األمـــر إىل هللا يهـــديك . عقلـــك

الصراط املستقيم ، أما أن تكون ال تـدري أعلـى حـق أنـت أم علـى غـريه مث تفـوض األمـر هـذا 
  .ركته وذهبتوت. تربير ال يقبل شرعا وال عقال

  ـ : بقي أن نبني بعض املصادر اليت ذكر فيها حديث الثقلني 
  ). ع(صحيح مسلم فضائل علي  *
  . ٦٦٣ـ  ٦٦٢ص  ٥صحيح الرتمذي ج  *
  . ومواضع متعددة ١٨٢ص  ٥ـ ج  ١٧ص  ٣صحيح أمحد بن حنبل ج  *
ـــاكم ج  * ـــة الصــــــحابة ص  ١٠٩ص  ٣مســــــتدرك احلـــ ـــن  ٢٧وكتــــــاب معرفـــ ـــا مـــ وغريهـــ
  . املصادر

  : احلديث الثالث 
  :  ٦قول الرسول 

  .»مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق « 
ريـخ البغـدادي  ٣٤٣ص  ٢مستدرك احلاكم ج  وغريه من املصادر مثل كنز العمال و

» أهل بييت أمان ألميت «  ١٤٩ص  ٣ورواية أخرى تعضدها جاءت يف مستدرك احلاكم ج 
بسـفينة نـوح الـيت محلـت ) ع(يف هـذا احلـديث الـذي يشـبه أهـل البيـت  ٦غ تعبـري النـيب ما أبلـ

ــا أخذتـــه أمـــواج الطوفـــان حـــىت ابنــه الـــذي قـــال كمـــا جـــاء يف  املــؤمنني برســـالته ومـــن مل يـــؤمن 
مل يــنج مــن تلــك ) ٤٣/  آيــة: ســورة هــود () ســآوي إىل جبــل يعصــمين مــن املــاء . .. (القـرآن 

الكني ، واليـوم أمــواج الفــنت تـتالطم ويــذهب ضـحيتها أولئــك الــذين مل األمـواج وأصــبح مـن اهلــ
ا رسول هللا  وكل الذين يقدمون األعـذار والتربيـرات . .. ٦يركبوا يف سفينة النجاة اليت أخرب 

هل البيت  م ) ع(لعدم متسكهم    وركو



 ـ ١٥٩ـ 

فينة ، والفرق أن سفينة النجاة هم كابن نوح الذي اعترب اجلبل عاصما له من الغرق دون الس
» عدالـة الصـحابة « اجلبال تعددت يف وقتنا احلاضر وأكثرها علـوا عنـد مـن يفكـر فيهـا جبـل 

  !؟فهل  ترى يعصمهم من األمواج اهلادرة
ونقتــبس منــه وحـىت نعطــر أجــواء هــذا البحـث نعــرج علــى القــرآن الكـرمي لنستضــئ بنــوره 

  .قبعض املعاين يستفيد منها من يريد أن يصل إىل احل
  .للنصارى ٦مباهلة النيب : اآلية األوىل 

  : قال هللا سبحانه وتعاىل 
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعـالوا نـدع أبنـاء وأبنـاءكم ونسـاء  (

 آيـة: سـورة آل عمـران ( )ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة هللا علـى الكـاذبني 
 /٦١.(  

يف علــي ) ع( نــزول هـذه اآليـة ـ كمـا بينـا يف حــديثنا حـول الزهـراء تـواتر لـدى الفـريقني
عليـــا  ٦وملـــا نزلـــت هــذه اآليـــة دعــا رســـول هللا « وفاطمــة واحلســـنني ، جــاء يف صـــحيح مســلم 

  .»اللهم هؤالء أهلي : وفاطمة واحلسن واحلسني فقال 
بــني أهــل وأعلــم أن هــذه الروايـة كــاملتفق علــى صــحتها « قـال الفخــر الــرازي يف تفســريه 

  .)١(» التفسري واحلديث 
ـــرق  إن القــــرآن بدقتـــــه وبالغتـــــه يعطــــي ألويل األلبـــــاب بصـــــرية وتوجيهــــا مـــــن أقصـــــر الطــ
وأيسـرها واآليـة املــذكورة حتمـل دالالت عظيمــة وتفصـل معـاين االصــطفاء واالختيـار اإلهلــي يف 

  .أقصر العبارات وأبلغها
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ٨٠ص  ٨التفسري الكبري للرازي ج ـ  )١(
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خــــذ الرســــول  خــــذ  ٦وكمـــا جــــاء يف األحاديـــث مل  ــا أنــــه مل  معـــه أ بكــــر وعمــــر كمـ
  .. عائشة أو غريها من زوجاته

خذ إال هذه العصبة املباركة واليت مل يكن اختيارها اعتباطيا أو عاطفيا يف وقت متر  مل 
رخيـي وهــي تواجـه نصـارى جنـران وتتحـداهم إمنــا كـا نيـا كمــا فيـه الرسـالة مبنعطـف  ن اختيـارا ر

لو علم هللا تعاىل أن يف األرض عبادا أكرم من علي وفاطمة واحلسن : بقوله  ٦عرب عنه النيب 
م النصارى ملباهلة مع هؤالء فغلبت  م ، ولكن أمرين  هل    .واحلسني ألمرين أن أ

ن الصــحابة أفضــل مــن أهــل البيــت  يت الــبعض إلقناعنــا  وكيــف يكــون ذلــك ) ع(و
م االمتداد وأهل بيته من كل مورد وكما  ٦هذا االقرتان بني النيب و  ت مما يؤكد  ورد يف اآل

  . ٦الرسايل له 
اللتفات إليها ، وأذكرها ألصحاب العقول املستنرية الباحثة  وهنالك مالحظة جديرة 

التبــاع أبنــاء  يف آيــة املباهلــة فهــو لــيس مــن) ع(وهــي موقعيــة علــي . .. دومــا عمــا هــو أحــق 
لطبـع ال يـدخل يف قائمـة النسـاء ومـع ذلـك أتـى بـه النـيب   ٦النيب  كاحلسن واحلسني كما أنه 

هذه املفردة القرآنية تعترب عليـا  )وأنفسنا وأنفسكم  ( ٦، وال جند له مكا إال نفس النيب  ٦
 علــي« يف حديثـه  ٦وهــذا مـا أكـده الرســول  ٦احلالـة التجسـيدية الكاملــة لشخصـية الرسـول 

  !!فتدبر» مين وأ من علي 
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  : اآلية الثانية 
  .)١( ). ..  أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم (

ال خيتلــــف اثنــــان مــــن وجــــوب طاعــــة أويل األمــــر كمــــا جــــاء يف هــــذه اآليــــة الــــيت قرنــــت 
يل اجلـزم ال بـد أن وهـؤالء القـادة الواجبـة طـاعتهم علـى سـب ٦طـاعتهم بطاعـة الرسـول األعظـم 

نيـــة إىل وجـــوب االقتـــداء  ٦يكونـــوا يف مصـــاف الرســـول  مـــن وجـــود الصـــفات واخلصـــائص الر
م وهذا يستوجب عصمتهم مر هللا تعاىل على سبيل اجلزم  .. والتمسك  ألنه يستحيل أن 

 بطاعة من حيتمل خطؤه وعصيانه ، ألنه مفرتض الطاعة بال استثناء وال حـدود ، واالتبـاع يف
عتبار واحد   ؟حالة اخلطأ منهي عنه ، فكيف جيتمع األمر والنهي يف فعل واحد 

فيثبت من ذلك أن من أمر هللا بطاعتهم على سبيل اجلزم وجب أن يكونوا معصـومني 
ئسة وذلك ما توصل إليه الفخر الرازي يف تفسريه فأثبت عصمة أويل األمر ولكنه  يف حماولة 

إىل أهل احلل والعقد وال جند من هو أجدر من أهل ) ع(لبيت حاول صرف املعىن عن أهل ا
بتا أو فهما  البيت . واضحا يف الشرع الذي أمر بطاعتهممن األمة والذين مل جند هلم تعريفا 

ـم معصـومون وإىل غـري ذلـك ممـا تقـدم ذكـره  ٦ملا ذكر من أمر الرسول ) ع( تبـاعهم وأ لنا 
آل   .يةفهم أولو األمر املعنيون 

تـــت  ـــا وإن معـــامل طريـــق اخلـــالص  ـــذا تكـــون احلقيقـــة قـــد جتلـــت ملـــن يريـــد األخـــذ  و
  وعلى األقل فإن هذا ما) ع(واضحة وسبيل النجاة منحصر يف اتباع أهل البيت 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ٥٩/  اآلية: سورة النساء  ـ )١(
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 ٦اء الرسالة بعد رسوله األمـني قادين إليه الدليل ـ أهل البيت الذين اصطفاهم هللا حلمل أعب 
مستحفظا بعـد مسـتحفظ أوصـياء معصـومون حيـافظون علـى سـري الشـريعة يف خطهـا املسـتقيم 
وينفــون عنهــا كــل الشــبهات ويقفــون بقــوة أمــام حماولــة حتريفهــا مــن قبــل املنــافقني واحلاقــدين ، 

  .والتاريخ يشهد هلم بذلك وواقعنا أيضا وسنبني ذلك الحقا
ور ذلـك السـلفي الـذي أجريـت معـه املنـاظرة املـذكورة يف أول الكتـاب عندما كنت أحـا

ويف أثناء حوار ملعت عيناه فجأة وكأنه عثر على ضالته وفاجأين بسؤال معتقدا أنه سيضعين 
مــن قــال لكــم أن : ســؤال مــن ظــن أنــه بلــغ منتهــى العلــم واحلكمــة ، قــال . .. يف زاويــة حرجــة

لـذاتاألئمة اثنا عشر وملاذا هذا العد لنسـبة للعـدد فلـو  :قلـت لـه ! !وضـحك ؟د   أخـي 
ــا فلمــاذا كــان  فتحنــا هــذا البــاب ملعرفــة احلكمــة مــن العــدد ســأجر إليــك أســئلة ال قبــل لــك 

وملاذا خلـق  ؟وملاذا اختار موسى سبعني رجال مليقات ربه ومل يكونوا مثانني ؟اخللفاء أربعة فقط
كــن كــل واحــدة منهمــا عشــرة مــثال وملــاذا كــان عــدد هللا ســبع مســاوات وســبعا مــن األرض ومل ت

ومل يكونوا  )وقطعناهم اثنيت عشرة أسباطا أمما  (نقباء بين إسرائيل اثنا عشر وملاذا يقول تعاىل 
ت الـــيت وردت عـــن أهـــل البيـــت . .. مخســـة عشـــر وهكـــذا ت والـــروا أضـــف إىل ذلـــك أن اآل

ـم وهنالـك تعلـم بعـدد كافية لتوجهنا لألخذ منهم وحنن مل جند سوى ال) ع( شـيعة متمسـكة 
األئمة وال ضرورة لالحتجاج عليك بعدد األئمة مـن مصـادركم ألن املوضـوع فرعـي ومـع ذلـك 
وبلطــف مــن هللا تعــاىل إلظهــار احلــق وإلقامــة احلجــة مل ختــل مصــادر أهــل الســنة واجلماعــة مــن 

أحـــد جملــــدات ، وصـــدفة كنـــت أمحـــل  ٦األحاديـــث الـــيت حتـــدد عـــدد األئمـــة بعــــد رســـول هللا 
ب اإلمارة وقرأت عليه عن  موسوعة جتمع ما جاء يف الصحاح الستة من أحاديث وفتحت 

  صلى(قال رسول هللا : جابر بن مسرة قال 
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هــل : وقلــت لــه » يكــون بعــدي اثنــا عشــر أمــريا كلهــم مــن قــريش « ) : هللا عليــه وآلــه وســلم 
د مــس بطــائف مــن الشــيطان ، وانــتفض انتفاضــة قويــة وكأنــه قــ .. فبهــت الــذي كفــر ؟مسعــت
  : فذكرت له املصادر وأذكرها هنا تتمة للفائدة ! ؟من أين لك هذا احلديث: وقال 

  . ٧٢٩ص  ٩صحيح البخاري كتاب األحكام ج  *
ب الناس تبع لقريش  ٣صحيح مسلم ج  *   . كتاب اإلمارة 
  . ٥٠١ص  ٤صحيح الرتمذي ج  *
  . ٥٠٨سنن أيب داوود كتاب املهدي ص  *
  . ٣٩٨ص  ١سند أمحد بن حنبل ج م *

وهذا احلديث جعل علماء أهل السنة يعيشون يف ختبط ومشكلة كبرية لن خيرجوا منها 
 »االثـين عشـرية »   وهـم الشـيعة املعروفـون ب) ع(ولن جيدوا هلا حال إال عند أتباع أهل البيـت 

هم مـن عــد أ ولقـد حـاول الــبعض أن جيـد تفســريا معقـوال للحـديث علــى أرض الواقـع فمــن ..
بكر وعمر وعثمان وعليا وتوقف ، ومـنهم مـن زاد علـيهم احلسـن بـن علـي مث حتـري ، وبعضـهم 
أضاف إليهم معاوية وبين أمية فلم يوفق لضبط العدد وآخـر أصـبح انتقائيـا خيتـار كمـا يـرتاءى 

  . .. له وهكذا
م يف واألمـر ال غمــوض فيــه وال لــبس عنـد شــيعة أهــل البيــت ذلـك بعــد أن علمنــا حقهــ

م وقــد  ٦الواليــة واخلالفــة بعــد رســول هللا  ولــيس مــن املعقــول أن خيــرج هــذا العــدد خــارج دائــر
بسنده عن جابر بن عبد هللا  عن املناقب) ٩٤(الباب جاء يف ينابيع املودة للقندوزي احلنفي 

 جــابر إن أوصــيائي وأئمــة املســلمني مــن بعــدي أوهلــم :  ٦قــال رســول هللا : األنصــاري قــال 
لبـــاقر ســـتدركه  ع لـــي مث احلســـن مث احلســـني مث علـــي بـــن احلســـني مث دمحم بـــن علـــي املعـــروف 

فأقرئه مين السالم مث جعفر بن دمحم مث موسى بن جعفر مث علـي بـن موسـى مث جابر فإذا لقيته 
  علي بن دمحم مث احلسن بن علي مث دمحم بن علي مث
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املهـدي ذلـك الـذي يفـتح هللا تبـارك « بـن علـي القائم امسه امسي وكنيته كنييت دمحم بن احلسن  
ا    .»وتعاىل على يديه مشارق األرض ومغار

فهـــي متــــواترة ) ع(أمـــا النصـــوص الـــواردة مـــن مصـــادر الشــــيعة عـــن طريـــق أهـــل البيـــت 
وواضحة خبصوص هذا الشأن ، ومل يرع أحد من األمة أنـه أحـد األئمـة االثـين عشـر كمـا قـال 

م بل أعداؤهم اعرتفوا مبكـانتهم السـامية عن أنفسهم وا) ع(أهل البيت  لتاريخ خيرب عن سري
  : وعلمهم الغزير وأخالقهم الرفيعة وهم كما جاء يف احلديث آنف الذكر 

  .ـ علي بن أيب طالب ١
  .ـ احلسن بن علي ٢
  .ـ احلسني بن علي ٣
  .ـ علي بن احلسني امللقب بزين العابدين والسجاد ٤
لباقرـ مث ابنه دمحم بن علي  ٥   .امللقب 
لصادق ٦   .ـ مث ابنه جعفر بن دمحم امللقب 
لكاظم ٧   .ـ مث ابنه موسى بن جعفر امللقب 
لرضا ٨   .ـ مث ابنه علي بن موسى امللقب 
جلواد ٩   .ـ مث ابنه دمحم بن علي امللقب 

هلادي ١٠   .ـ مث ابنه علي بن دمحم امللقب 
لعس ١١   .كريـ مث ابنه احلسن بن علي امللقب 
  .ـ مث ابنه دمحم بن احلسن ويدعى املهدي والقائم واحلجة ١٢

 أيهــا الــذين آمنــوا  (هــؤالء هــم أولــو األمــر الــذين فــرض هللا علينــا طــاعتهم يف القــرآن 
ذريــة بعضــها مــن بعــض وهللا  (وعرفنــا منــزلتهم  )أطيعـوا هللا وأطيعــوا الرســول وأويل األمــر مــنكم 

  ).٣٤/  آية :سورة آل عمران ( ) مسيع عليم



 ـ ١٦٥ـ 

  الفصل السادس

  االنقالب
وما دمحم إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب  (

  ) على عقبيه فلن يضر هللا شيئا وسيجزي هللا الشاكرين
  )١٤٤/  آية: سورة آل عمران (

  



 ـ ١٦٦ـ 



 ـ ١٦٧ـ 

  ؟ماذا حدث
ا حــدث بكلمــات بليغــة يف خطبتهــا مــ) ع(اختزلــت الصــديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء 

دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ، ظهرت فيكم حسكة  ٦فلما اختار هللا لنبيه « : الرائعة ، قالت 
النفــاق ومســـل جلبـــاب الـــدين ونطـــق كـــاظم الغـــاوين ونبـــغ خامـــل األقلـــني وهـــدر فنيـــق املبطلـــني 

م لدعوته مسـتجيبني فخطر يف عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم ، فألفاك
، وللغرة فيه مالحظني مث استنهضكم فوجدكم خفافا ، وأمحشكم فألفاكم غضا فـومستم غـري 
إبلكم وأوردمت غري مشـربكم ، هـذا والعهـد قريـب والكلـم رحيـب واجلـرح ملـا ينـدمل والرسـول ملـا 

  .». .. يقرب
ل جهــدا  الـذي مل ٦عبـارات رصـينة تلحــظ االنقـالب الـذي جــرى بعـد وفـاة الرســول 

يف بيان حدود الشريعة ومل يسكت عن أمر اخلالفة وأوضح لألمة ما جيب أن تتمسك به بعد 
ليـدخل  ٦انتقالـه إىل الرفيـق األعلـى ـ كمـا بينـا ـ ولكـن أىب الـبعض إال أن خيـالف أوامـر النـيب 

مبعرفــة األمــة يف نفــق مظلــم ومتاهــات تتخــبط فيهــا إىل يومنــا هــذا اللهــم إال مــن أنعــم هللا عليــه 
  .حق املعرفة) ع(أهل البت 

ومــا أن حتــاول اخلــوض يف غمــار أحــداث االنقــالب إال ويظهــر لــك مــن متســح بلبــاس 
عدالــــة « الــــدين ليخــــرج مــــن جيبــــه بطاقــــة الفتنــــة ويشــــهرها يف وجهــــك ، أو خيــــرج لــــك صــــنم 

ا احلق عن » الصحابة  ركا املقاييس اإلهلية احلقيقية اليت متيز   .. الباطـل، لكي تتوجه إليه 
إن املسـلمني : وعندما يضطر أحدهم ملناقشة قضية اخلالفة يطوي هذه الصفحة سريعا قـائال 

  والصحابة اتفقوا على خالفة أيب بكر اليت 



 ـ ١٦٨ـ 

لشــــورى اإلســــالمية ـــانكم اليــــوم اهلــــروب مــــن احلقيقــــة بســــبب العاطفــــة  !كانــــت  مكـ أقــــول 
اء هنالـك يف يـوم احملشـر وحينهـا الالمنطقية والتعصـب األعمـى ولكـن ال بـد أن يكشـف الغطـ

  . ) ليتين كنت ترا  (ستقولون 
ومع هذا يسخر هللا من يسرب أغوار التاريخ ليخرج لنا احلقيقـة ، وسـتكون كتـب القـوم 

  .شاهدة على وهن ما يعتمدونه من تصويب كل ما فعله الصحابة املقدسون
مـة جيـدر بنـا أن نتحـدث وقبل مناقشة ما جرى يف السقيفة من أحداث الشـورى املزعو 

م اليت انطلقوا منها ألخذ معـامل ديـنهم  عن أهم نظرية أسس عليها أهل السنة واجلماعة قاعد
أفمــن أســس بنيانــه علــى تقــوى مــن هللا  (وبــئس مــا أسســوا » نظريــة عدالــة الصــحابة « وهــي 

ر جهـــنم وهللا و ـــار بـــه يف  هللا ال ورضـــوان خـــري أم مـــن أســـس بنيانـــه علـــى شـــفا جـــرف هـــار فا
  .)١( ) يهدي القوم الظاملني

هـذه النظريـة الــيت ختـالف منطـق القــرآن والعقـل بـل وتنــاقض صـريح األحاديـث الشــريفة 
الــواردة يف كتــب التــاريخ والســرية جعلــت األمــة تتيــه وتتخــبط وأحيــا جتمــد وتقــف حــائال بــني 

نفسهم يهدمون هذه النظرية من أساسها قواهلم وأفعاهلم ،  الناس واحلق ، فهؤالء الصحابة 
أمـا مـا وضـع مـن فضــائل مكذوبـة هلـم فـال حيتـاج أمرهــا إىل ذكـاء خـارق ملعرفـة ضـعفها ووهنهــا 
ــا متييعــا وتضــعيفا  ســندا ومتنــا وذلــك ملخالفتهــا الواقــع ، ولــو مل تكــن إال هــذه النظريــة لكفــى 

  .ؤمن واملنافقملعتقد أهل السنة واجلماعة الذي ال يفرق بني املسلم والكافر وال بني امل
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

   .١٠٩/  آية: سورة التوبة  ـ )١(



 ـ ١٦٩ـ 

  مع عدالة الصحابة
مؤمنـا بـه ولـو سـاعة مـن  ٦الصحايب عند أهـل السـنة واجلماعـة هـو كـل مـن لقـي النـيب 

لطبـع مل يبـق مبكـة والطـائف أحـد سـنة عشـر إال أسـلم وشـهد  النهار ومات على اإلسالم ، و
إال ودخل  ٦وإنه مل يبق يف األوس واخلزرج أحد يف آخر عهد النيب . حجة الوداع ٦مع النيب 

ـــذا الكـــم اهلائـــل مـــن أمـــروا يف الفتـــوح بعـــد وفـــاة الرســـول  كـــل هـــؤالء   ٦يف اإلســـالم ، وأحلـــق 
  .دخلون حتت مصطلح الصحايب مبفهوم أهل السنةي

ــتيعاب ، ــال ابــــن عبــــد الــــرب يف مقدمــــة كتابــــه اإلســ ــــم كلهــــم عــــدول كمــــا قــ «  ويــــرون أ
م كلهم عدول  وقال » والصحابة يشاركون سائر الرواة يف كل ذلك إال يف اجلرح والتعديل فإ

وغري ذلـك مـن أقـوال علمـائهم ويـرون » اتفق أهل السنة على أن اجلميع عدول « ابن حجر 
  . زندقة من يناقش أحواهلم

  : القرآن وعدالة الصحابة  *
وينقضـه وكـذلك العقـل الـذي مل يهبـه هللا القرآن الكرمي يقـف عكـس هـذا الكـالم متامـا 

لنـــا إال لتصـــديق الـــوحي ومـــن مث االنطـــالق ملعرفـــة احلقـــائق ، ومـــا جـــرى بـــني أولئـــك الصـــحابة 
وبعـد وفاتـه ومـا فعلـوه يف  ٦جيعلنا نقـف حيـارى أمـام أفعـاهلم املخالفـة للـدين يف زمـن الرسـول 

  .أهل بيته
ت الذكر احلكيم بعيدا عن التعصـب  وااللتفـاف إعراضـا عـن احلقيقـة يـدرك واملتتبع آل
  أن يف الصحابة منافقني مردوا على النفاق ، ورموا فراش 



 ـ ١٧٠ـ 

بون وأن القلة منهم مؤمنة حبق وقد أطلق عليهم  ٦الرسول  إلفك وحاولوا اغتياله وفيهم املر
حلـــق ولكـــن أكثـــركم للحـــق كـــارهون  (القـــرآن صـــفة الشـــاكرين  وال جتـــد  ( )١( )لقـــد جئنـــاكم 

  .)٣( )وقليل من عبادي الشكور  (ويقول  )٢( )ثرهم شاكرين أك
م يوم القيامة خيتلجون دونه فيقول  ٦ونفس هؤالء األصحاب قال النيب  « : عنهم أ

  .»إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك : أصحايب ، أصحايب فيقال يل 
م ع بني والـذين سـينقلبون علـى أعقـا اشـوا مـع النـيب ومما ال شك فيه أن املنـافقني واملـر

ت الــــيت تتحـــدث عـــن حــــال  ٦ وصـــلوا خلفـــه وصـــحبوه يف حلــــه وترحالـــه ، وهـــذه بعـــض اآل
  : ٦بعضهم وهم حول النيب 

قالت األعراب آمنا ، قل مل تؤمنوا ولكـن قولـوا أسـلمنا وملـا يـدخل اإلميـان يف قلـوبكم  (
  ). ١٤/  آية: سورة احلجرات ( )
م فهــم يف ريــبهم يــرتددون  إمنــا يســتأذنك الــذين ال يؤمنــون  ( بــت قلــو  )واليــوم اآلخــر وار
  ).٤٥/  آية: سورة التوبة (

مــواهلم وأنفســـهم يف  ( فــرح املخلفــون مبقعــدهم خــالف رســول هللا وكرهــوا أن جياهــدوا 
ر جهـنم أشـد حـرا لـو كـانوا يفقهـون  : سـورة التوبـة ( )سبيل هللا وقالوا ال تنفروا يف احلر ، قـل 

  ).٨١/  آية
م أتبعوا ما أسخط هللا وكرهوا رضوانه فـأحبط أعمـاهلم ، أم حسـب الـذين يف  ( ذلك 

م ، ولو نشاء  م مرض أن لن خيرج هللا أضغا   قلو
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  .٧٨/  آية: سورة الزخرف  ـ )١(
  .١٧/  آية: سورة األعراف ـ ) ٢(
  . ١٣/  آية: سورة سبأ ـ ) ٣(



 ـ ١٧١ـ 

 آيـة: سـورة دمحم ( )هم ولتعرفنهم يف حلن القـول وهللا يعلـم أعمـالكم ألريناكهم فلعرفتهم بسيما 
  ).٣٠ـ  ٢٨/ 

هـا أنــتم تــدعون لتنفقــوا يف سـبيل هللا فمــنكم مــن يبخــل ، ومـن يبخــل فإمنــا يبخــل عــن  (
سـورة ( ) نفسه ، وهللا الغين وأنتم الفقراء وإن تتولـوا يسـتبدل قومـا غـريكم مث ال يكونـوا أمثـالكم

  ).٣٨/  آية: دمحم 
ومنهم من يستمع إليك حىت إذا خرجوا مـن عنـدك قـالوا للـذين أوتـوا العلـم مـاذا قـال  (

م واتبعوا أهواءهم    ).١٦/  آية: سورة دمحم ( )آنفا ، أولئك الذين طبع هللا على قلو
ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذن ، قـل هـو أذن خـري لكـم يـؤمن  ويـؤمن  (

: سـورة التوبـة ( )للذين آمنوا منكم ، والذين يؤذون رسول هللا هلم عذاب أليم للمؤمنني ورمحة 
  ).٦١/  آية

ويــوم حنــني إذ أعجبــتكم كثــرتكم فلــم تغــن عــنكم شــيئا ، وضــاقت علــيكم األرض مبــا  (
  ).٢٥/  آية: سورة التوبة ( )رحبت مث وليتم مدبرين 

  : أقول أضف إليها قوله تعاىل 
ء بغضـب مـن هللا  ومن يـوهلم يومئـذ دبـره ( إال متحرفـا لقتـال أو متحيـزا إىل فئـة ، فقـد 

   .. !فتأمل .. )١٦/  آية: سورة األنفال ( )ومأواه جهنم وبئس املصري 
وهنالــك فئــة كبــرية مــن املنــافقني مل يتناســاها القــرآن وأشــار إليهــا بوضــوح يف أكثــر مـــن 

ــا التــاريخ يف مدارســنا مل نعلــم ولكــن لألســف وحنــن نــدرس  .. مــورد وهــي مجاعــة ال يســتهان 
قفـز إىل ذهـين هـذا  ٦منهم إال عبد هللا بن أيب سلول ، وكلما ذكر النفاق يف عهد رسول هللا 

  املنافق مع أن القرآن يركز عليهم بشدة وذلك ال يكون إال إذا كانت حركة النفاق قوية جدا 



 ـ ١٧٢ـ 

تمع اإلسـالمي ولـوال ذلـك مل يوهلـا القـرآن هـذا االهت  والعجـب كـل العجـب أن . مـامداخل ا
فهـذه الفئـة املنافقـة إمـا  ؟وال نـدري ملـاذا ٦هذا التيار املنافق سكنت حركتـه بعـد وفـاة الرسـول 

ــا آمنـــت بعـــد النـــيب  علـــى يـــد اخللفــاء الثالثـــة ، وإمـــا وجـــدت الوضـــع مالئمـــا يف عهـــدهم  ٦أ
مــا جـرى بعــد وفــاة فقفـزت إىل أعلــى مراكـز الســلطة وامتلكـت قــرار األمـة ، واألخــري أقـرب ، و 

  : دليلنا على ذلك  ٦النيب 
بعـد مقتـل عثمـان حـىت بـرز النفـاق مـن ) ع(ما أن أمجع املسلمون علـى تنصـيب علـي 

فخــاض علــي احلــروب املتتاليــة ـ اجلمــل ، صــفني ،  ٦جديــد ليقــود احلــرب ضــد خليفــة النــيب 
اق علـــى رقـــاب النهـــروان ، وأخـــريا استشـــهد ليعـــود األمـــر كمـــا كـــان عليـــه وتتســـلط جبهـــة النفـــ

  .املسلمني من جديد
ت تبني مدى قوة جبهة النفاق يف عهد الرسول    .٦وهذه بعض من اآل

م قل اسـتهزئوا إن هللا خمـرج مـا  ( حيذر املنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلو
  ).٦٤/  آية: سورة التوبة ( ) حتذرون

نــة مــردوا علــى النفــاق ال تعلمهــم وممــن حــولكم مــن األعــراب منــافقون ومــن أهــل املدي (
م مرتني مث يردون إىل عذاب عظيم    ). ١٠١/  آية: سورة التوبة ( )حنن نعلمهم سنعذ

األعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل هللا علـى رسـوله وهللا علـيم  (
  ).٩٧/  آية: سورة التوبة ( )حكيم 

ما ويرتبص بكـم الـدوائر علـيهم دائـرة السـوء وهللا ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغر  (
  ).٩٨/  آية: سورة التوبة ( )مسيع عليم 

ملنكر وينهون عن ( مرون    املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض 



 ـ ١٧٣ـ 

/  آيـة: سـورة التوبـة ( )املعروف ويقبضون أيديهم نسوا هللا فنسيهم إن املنافقني هـم الفاسـقون 
٦٧.(  

ر جهــنم خالــدين فيهــا هــي حســبهم ولعــنهم هللا وهلـــم وعــد هللا املنــاف ( قني واملنافقــات 
  ).٦٨/  آية: سورة التوبة ( ) عذاب مقيم

ويعــذب املنــافقني واملنافقـــات واملشــركني واملشـــركات الظــانني  ظـــن الســوء علـــيهم  (
/  يـةآ: سـورة الفـتح ( )دائرة السوء وغضب هللا عليهم ولعنهم وأعد هلم جهنم وساءت مصريا 

٦.(  
هـــذا قليـــل مـــن كثـــري ولـــو تصـــفحنا كتـــاب هللا لتعرفنـــا علـــى مزيـــد مـــن صـــفات املنـــافقني 
واملنافقات وملا احتجنا إىل كل هذا التكلف حىت نصنع هالة قدسية لكل من صاحب رسـول 

  .٦هللا 
وهنالك كما ال خيفى على األملعـي عالقـة بـني حركـة التيـار املنـافق واحلـروب الـيت جـرت 

حول صفات املنافقني تصل إىل  ٦، ونظرة إىل أحاديث رسول هللا ) ع(مام علي يف عهد اإل
ال حيبـك إال مـؤمن (لعلـي  ٦قـال الرسـول ) ع(السر الذي جعـل اجليـوش تتحـرك لقتـال علـي 

  ).وال يبغضك إال منافق
) ع(هــذا املعيــار أوضــح مــن أن حيتــاج إىل بيــان ، إذ أن مــن صــفة املنــافق بغــض علــي 

ولقــد ورد هــذا احلــديث يف صــحيح مســلم  .. بغض يف أعلــى مراتبــه احلــربوأعظــم مصــداق للــ
إيل أن  ٦والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد النيب األمي « : عن علي بن أيب طالب قال 

  .)١(» ال حيبين إال مؤمن وال يبغضين إال منافق 
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  .ألنصار وعلي من اإلميانب الدليل على أن حب ا ٦١ص  ١صحيح مسلم ج  ـ )١(



 ـ ١٧٤ـ 

  
مـــا كنـــا نعـــرف « : حـــىت قـــال أبـــو ذر  ٦ولقـــد كـــان ذلـــك معروفـــا يف عهـــد رســـول هللا 

  . )١(» املنافقني إال بتكذيبهم هللا ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي بن أيب طالب 

  : السنة وعدالة الصحابة * 
س مــن أصــحايب احلـــوض حــىت إ« ـــ :  ٦قــال  ذا عــرفتهم اختلجـــوا دوين لــريدن علـــي أ

  .)٢(» ال تدري ما أحدثوا بعدك : أصحايب فيقال : فأقول 
ـــذه اخلـــزعبالت الـــيت يرفضـــها القـــرآن  ؟ قـــوم مـــا لكـــم كيـــف حتكمـــون مـــن أيـــن لكـــم 

ــنة حــــىت هــــؤالء  ؟وإىل مــــىت نغــــض الطــــرف عمــــا حــــدث ؟ملــــاذا نظــــل نــــربر كــــل احنــــراف ؟والســ
م أحدثوا « كما جاء يف البخـاري   ٦الكثري بعد رسول هللا  الصحابة شهدوا على أنفسهم 

طـوىب : لقيـت الـرباء بـن عـازب رضـي هللا عنهمـا فقلـت : عن العالء بن املسيب عن أبيه قال 
يعتــه حتــت الشــجرة ٦لــك صــحبت النــيب   بــن أخــي إنــك ال تــدري مــا أحــدثنا : فقــال  !و

  .)٣(» بعده 
غــري الصــالة وقــد  ٦عهــد النــيب  مــا عرفــت شــيئا ممــا كــان علــى« وقــال أنــس بــن مالــك 

وقال الزهري دخلت على أنـس بـن مالـك بدمشـق وهـو يبكـي فقلـت . ضيعتم ما ضيعتم منها
  . )٤(» ال أعرف شيئا مما أدركت إال هذه الصالة وقد ضيعت : فقال  ؟ما يبكيك: 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  .١٢٩/  ٣مستدرك احلاكم ج ـ ) ١(
ب احلوض كتاب الر ـ ) ٢( ب إثبات حوض نبينا ٩٥/  ٤قاق ج البخاري    .صحيح مسلم كتاب الفضائل 
  .٦٦ص  ٥البخاري ج ـ ) ٣(
   .٧٤ص  ١البخاري ج ـ ) ٤(



 ـ ١٧٥ـ 

إنكم سرتون بعدي أثرة شديدة : قال لألنصار  ٦وروى أنس بن مالك أن رسول هللا 
  .)١( »فاصربوا حىت تلقوا هللا ورسوله على احلوض ، قال أنس فلم نصرب 

عـن جـابر بـن عبـد »  ٦احلادثـة الـيت توضـح حـال هـؤالء الصـحابة مـع رسـول هللا وإليك هـذه 
اجلمعـة فـانفض  ٦أقبلت عري من الشام حتمل طعاما وحنـن نصـلي مـع النـيب : قال ) (هللا 

وإذا رأوا جتـــارة أو هلـــوا انفضـــوا إليهـــا وتركـــوك  (النــاس إال اثـــين عشــر رجـــال فنزلـــت هــذه اآليـــة 
  .)قائما 

 ذلك من األحداث اليت تبني احلاالت املتباينة بـني الصـحابة ، ولكـن أهـل السـنة وغري
وخاصة علماءهم أبو إال يطمسوا احلقيقة ويستغفلوا العامـة بلعـبهم علـى وتـر العاطفـة وارتبـاط 
الناس بدينهم فجعلوا الصحابة أصال من أصول الدين ال جيوز النقـاش فيـه أو السـؤال عنـه أو 

بكــــل ارتيــــاح ، وأصــــبح عنــــدهم األمــــر  ٦ا ميكنــــك احلــــديث عــــن رســــول هللا الطعــــن فيــــه بينمــــ
وعنـــد نقـــدك ألحـــد (أصـــبح أصـــال ، ) الصـــحابة(صـــار فرعـــا والفـــرع ) النبـــوة(عكســـيا األصـــل 

لزندقــة وعنــدما تــدافع عــن عصـمة الرســول  يثبتــون بشــىت الطــرق أنــه خيطــئ  ٦الصـحابة تــتهم 
يبه الســـحر وأن عمـــر بـــن اخلطــــاب يفكـــر ــ ، واملســــلمون  )٢() ويقـــدر أفضـــل منـــه ويســـهو ويصـ

ــن دون هللا(منقــــادون لعلمــــائهم بــــدون تعقــــل ودرايــــة  م أر مــ ــا ــ ـــذوا أحبــــارهم ورهب . )٣( )اختـ
م يف    فخاضوا 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  .١٣٥/  ٢البخاري ج ـ ) ١(
  .٧٢٦/  ٢و ج  ٢٢٥/  ١أنظر البخاري ج ـ ) ٢(
  .٣١/  آية: سورة التوبة ـ ) ٣(



 ـ ١٧٦ـ 

يعلـم مـداها إال هللا ســبحانه وتعـاىل ، وكثـريا مـا يشــتبه الـبعض يف االسـتدالل علــى  متاهـات ال
 )لقــد رضــي هللا عــن املــؤمنني إذ يبايعونــك حتــت الشــجرة  (عدالـة مجيــع الصــحابة بقولـه تعــاىل 

رضـى هللا سـبحانه وتعـاىل فـيهم ، واالسـتدالل مع أن اآلية تتحدث عن املـؤمنني فقـط وحتصـر 
م مجيع الصحابة حمل نظر يضاف إىل ذلك أن هنالك منافقني ) ؤمننيامل(بقوله تعاىل  على أ

يعــوا رســـول هللا علــى هـــذه الواقعــة ومـــن ضــمنهم كمــا ذكـــر املؤرخــون عبـــد هللا بــن ســـلول  قــد 
لنفــي فــاملعىن الواضــح أن اآليــة ال  ؟املنــافق املعــروف فهــل  تــرى تشــمله هــذه اآليــة إذا قلنــا 

يع وإمنـا  ـا تشمل كل من  لتـايل فهـي خمصصـة وال يصـح أصـال االحتجـاج  املـؤمنني مـنهم و
ا أخص من املدعى ، وإثبات إميان كل الصحابة حيتاج إىل دليل سابق على ذلك مث إن . أل

إن الــذين يبايعونــك إمنــا يبــايعون هللا يــد هللا فــوق أيــديهم فمــن  (هللا تعـاىل يقــول يف آيــة أخــرى 
ذا يكون رضا و  )نكث فإمنا ينكث على نفسه  خبارها أن هنالك من ينكث و اآلية صرحية 

  . هللا تعاىل ما دام اإلميان واالستقامة وعدم االنتكاث ، وحديث إبراء املتقدم يؤكد على ذلك

  :  )ع(الصحابة عند شيعة أهل البيت * 
أمــا أهــل البيــت وشــيعتهم فــريون أن لفــظ الصــحايب لــيس مصــطلحا شــرعيا وإمنــا شــأنه 

مفردات اللغة العربية ، والصاحب يف لغة العرب مبعىن املالزم واملعاشر وال يقال إال  شأن سائر
ـــتعمل الصـــــاحب ومجعـــــه  ــبة بـــــني اثنـــــني ، ولـــــذلك ال تســ ـــحبة نســـ ـــرت مالزمتـــــه ، والصــ ملــــن كثــ

 صـاحيب السـجن  (األصحاب والصحابة يف الكالم إال مضـافا ، كمـا ورد يف القـرآن الكـرمي 
  :يقال  ٦ذلك كان يستعمل يف عصر الرسول وك )أصحاب موسى  (و  )



 ـ ١٧٧ـ 

أو مضـافا إىل غـريه مثـل  ٦مضـافا إىل رسـول هللا آصـحال رسـول هللا ، صـاحب رسـول هللا ، و 
مث استعمل الصحايب بعد  ٦ملن كانوا يسكنون صفة مسجد الرسول ) أصحاب الصفة(قوهلم 

م ، وعلــى هــذا فــإن بــال مضــاف إليــه وقصــد بــه أصــحاب النــيب ، وصــار امســا هلــ ٦رســول هللا 
  . من اصطالح املتشرعة وتسمية املسلمني ، وليس اصطالحا شرعيا) الصحابة(و ) الصحايب(

تــرى تبعــا للقــرآن أن يف الصــحابة منــافقني ) ع(أمــا عــدالتهم فــإن مدرســة أهــل البيــت 
بني ـذا املفهـوم الـذي . .. ومر ت واألحاديـث ، والصـحبة عنـدهم ليسـت  آل اخل كما بينـا 

ت أس س عليه أهل السنة دينهم ، وعندما يتحـدثون عـن الصـحابة يضـعون نصـب أعيـنهم آ
عنـــدما ســـئل أمـــن املعقـــول أن تكـــون عائشـــة وطلحـــة ) ع(الـــذكر احلكـــيم وقـــول إمـــامهم علـــي 

طـل قـال  لرجـال ، اعـرف احلـق تعـرف أهلـه « : والزبري على  وحيـك  رجـل ال يعـرف احلـق 
«.  

لوالء ملن التزم بقيم السماء ويتربؤون وهكذا فالشيعة يقدسون ما ق دسه هللا ويلتزمون 
ا ألصحاب  ا ويدعون  من أعداء هللا ورسوله وأهل بيته املنصوص عليهم ، وهلم أدعية يقرؤو

املخلصني ومن أشهرها ما ورد يف الصحيفة السجادية لإلمام الرابع للشيعة علي  ٦رسول هللا 
  .») ع(زين العابدين « بن احلسني 

اللهـم وأصـحاب دمحم خاصـة الـذين أحسـنوا الصـحبة والـذين أبلـوا الـبالء احلسـن . .. «
يف نصــره وكــاتفوه وأســرعوا إىل وفادتــه وســابقوا إىل دعوتــه واســتجابوا لــه حيــث أمسعهــم حجــة 
ء واألبنــــاء يف تثبيــــت نبوتــــه  رســــالته ، وفــــارقوا األرواح واألوالد يف إظهــــار كلمتــــه ، وقــــاتلوا اآل

م  وانتصروا به ، ومن كـانوا منظـومني علـى حمبتـه يرجـون جتـارة لـن تبـور يف مودتـه والـذين هجـر
  . اخل الدعاء. .. العشائر إذ تعلقوا بعروته



 ـ ١٧٨ـ 

  : مصيبة األمة  *
ا هـذه األمـة هـي عـدم كتابتهـا للحـديث وذلـك بفضـل ذكـاء أيب  واملصيبة اليت منيت 

فتـــأخر زمـــان التـــدوين لينتهـــز  ٦لنـــيب بكـــر وعمـــر احلـــاد اللـــذين شـــددا يف منـــع نشـــر كلمـــات ا
ــــيهم لضـــــرب خصــــــومه  ــــاعني للحـــــديث ويوســـــع علـ معاويـــــة الفرصـــــة ويغـــــدق يف العطـــــاء للوضـ

الــذي أمـر معاويـة بسـبه علــى املنـابر ، اسـتفاد معاويـة مــن ) ع(السياسـيني وعلـى رأسـهم علـي 
واملناقــب خيتلقــوا لــه جمموعــة مــن الفضــائل هــذا املنــع وأجــزل يف الــدفع لوعــاظ الســالطني لكــي 

، وعلى امتداد التاريخ مل يبق حـديث يف فضـائل ) ع(للخلفاء الثالثة يف مقابل فضائل لعلي 
أصـــحايب  « إال وألفـــوا يف مقابلـــه فضـــيلة ألعـــدائهم ، ومثـــال ذلـــك حـــديث ) ع(أهـــل البيـــت 

يهم اقتديتم اهتديتم  النجوم أمان ألهل السماء « والذي كان يف مقابل حديث » كالنجوم 
  .»ييت أمان ألهل األرض وأهل ب

إن كــان حــديث أصــحايب كــالنجوم صــحيحا أفــال يعتــرب : قلــت ألحــدهم وهــو حيــاورين 
إذا أ أقتـدي بعلـي : قلـت لـه  !علـي مـن أكـابر الصـحابة: قـال  ؟علي منهم فيحق يل اتباعه

الــذي رفــض بيعــة أيب بكــر وقاتــل عائشــة وطلحــة والــزبري ولــو ظفــر بطلحــة والــزبري أثنـــاء ) ع(
لــو كنــت حاضــرا يف حــرب ) ع(تــال يف صــفوف أعدائــه لقــتلهم ، وكنــت ســأقاتل مــع علــي الق

صفني ولو متكنت من معاوية لقتلته ، وكنت سأجهز على عمرو بن العاص وهو يظهر سوأته 
ي صحايب كما تدعون !حىت ال يقتله) ع(لعلي  أال ساء . .. !؟أليس من حقي أن أقتدي 

  . ما حيكمون

  : بشرين املزعوم حديث العشرة امل *
  صلى هللا عليه (ما بدأت حوارا مع أحد ما جرى بعد رسول هللا 
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درين ) وآلـه وسـلم جلنـة « إال و ـم مبشـرون  جلنـة  » إ مسـتندا إىل حـديث العشـرة املبشـرين 
كما يزعمون وإنه لعمري حديث ال حيتاج مين إىل كثري عناء إلثبات وهنه وخمالفة متنه لواقع 

تارخييـــة ، وهــــو ال يعـــدو أن يكــــون إحـــدى األكاذيــــب الـــيت وضــــعت كغريهـــا مــــن األحـــداث ال
  .الفضائل ، وأورده هنا كنموذج ملأساة األمة

جلنـــة هــم أبـــو بكـــر وعمــر وعثمـــان وعلـــي ، وطلحــة والـــزبري ، وعبـــد  العشــرة املبشـــرون 
  .الرمحن بن عوف ، وسعد بن أيب وقاص ، وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن اجلراح

ديث الضعيف سندا كما بني فطاحل العلم يكذبه متنه كـذلك وال نـدري ملـاذا هذا احل
جلنــة وحصــرت فــيهم مــع أن النــيب  لتبشــري  ســر  ٦اشــتهر هــؤالء العشــر  بشــر غــريهم كــآل 

جلنة   .واحلسن واحلسني وأيب ذر ، والقرآن أيضا يبشر كل من آمن وعمل صاحلا مث اهتدى 
م ت املوضـــوعة مل يفطنـــوا إىل وضـــوح   إن هـــؤالء الـــذين يرفعـــون عقـــري مبثـــل هـــذه الـــروا

ــا لــو كانــت وردت عــن النــيب  حقيقــة لســمعنا يف التــاريخ احتجــاج  ٦كــذب األحاديــث إذ أ
ا انتخابه له ا مثال يف السقيفة كدعاية انتخابية أليب بكر يسند    .عمر 

ليتين أجد من يوضح يل هل من املمكن أن يكون عبـد الـرمحن بـن عـوف  أحـد رواة و
: يـوم شـورى السـتة قـائال ) ع(هذا احلديث معتقدا بصحته ومع ذلك يسل سـيفه علـى علـي 

إذاشــيء ت فخــذ : بعــدما انتقضــت الــبالد علــى عثمــان ) ع(ويقــول لعلــي  ؟يــع وإال تقتــل
جلنة مها اللذان . سيفك وآخذ سيفي إنه قد خالف ما أعطاين وهل أبو بكر وعمر املبشران 

إين : وهــل مهــا اللــذان قالــت هلمــا  ؟وهــي واجــدة عليهمــا ٦بضــعة املصــطفى ماتــت الصــديقة 
  أشهد هللا ومالئكته أنكما أسخطتماين وما أرضيتماين ولئن لقيت النيب ألشكونكما 
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أن ال يصـــلي عليهـــا وأن ال حيضـــر ) ع(وهـــل أبـــو بكـــر هـــذا هـــو الـــذي أوصـــت فاطمـــة  ؟إليـــه
ا ا وهو يناشد مـع ذلـك حذيفـة اليمـاين  وهل كان عمر يصدق هذه الرواية وله ؟جناز إملام 

مساء املنافقني ويسأله عن أنه هل هو منهم   ؟العامل 
ومها يؤلبـان علـى عثمـان ويشـاركان يف  ٦وهل كان طلحة والزبري يؤمنان بقول الرسول 

ومهـــا اللـــذان خرجـــا علـــى إمامهمـــا وخليفـــة املســـلمني املفـــروض عليهمـــا طاعتـــه بعـــد أن  ؟قتلـــه
ر البغض وقاتاله وقتالعقدت له ا   .لبيعة فنكثا بيعته وأسعرا عليه 

يف هتـك حرمتـه مـا مل يرتكبـه  ٦أو ليس طلحة والزبري مها اللذان ارتكبا مـن رسـول هللا 
أحــد ، حينمــا أخرجــا زوجتــه عائشــة تســري بــني العســاكر يف الــرباري والفلــوات غــري مبــالني يف 

  ! !؟ذلك وال متحرجني
 مـــن أصـــله وال ٦ؤكـــد أن احلـــديث مكـــذوب علـــى رســـول هللا وغـــري ذلـــك الكثـــري ممـــا ي
  .حتتاج معرفة ذلك إىل كبري عناء

  السقيفة
حىت نتعرف على حقيقة ما جرى يوم تنصيب أيب بكر خليفة للمسلمني ال بد لنا من 

  : أن نتصفح أحداث ذلك اليوم ومن مث حندد هل هي الشورى كما يدعون 
إىل الرفيـــق األعلـــى اجتمعــــت  ٦ل الرســـول عنــــدما انتقـــ« جـــاء يف طبقـــات ابـــن ســـعد 

إال  ٦ومل يبـق حـول الرسـول  .)١(األنصار يف سقيفة بـين سـاعدة وتـبعهم مجاعـة مـن املهـاجرين 
  أقاربه الذين 
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علــي والعبــاس وابنـــاه الفضــل وقــثم وأســامة بـــن زيــد وصــاحل مـــوىل : تولــوا غســله وتكفينــه وهـــم 
إنـه  : مر بـن اخلطـاب خـرب السـقيفة فقـال وأوس بن خويل األنصاري ، وخلص ع ٦رسول هللا 

ســـقيفة بـــين » ، أن األنصـــار اجتمعـــوا يف الســـقيفة  ٦كـــان مـــن خـــرب حـــني تـــويف رســـول هللا 
ــا إىل إخواننــــا : مســـاعدة وخــــالف عنــــا علــــي والــــزبري ومــــن معهمــــا فقلــــت أليب بكــــر  إنطلــــق بنــ

هـذا سـعد بـن عبـادة : فقـالوا  ؟األنصار فانطلقنا حىت أتيناهم فـإذا رجـل مزمـل ، قلنـا مـن هـذا
أمـا بعـد ، فـنحن أنصـار : فلما جلسنا قليال تشهد خطيبهم فأثىن علـى هللا ، مث قـال . يوعك

قــال . هللا وكتيبــة اإلســالم وأنــتم معشــر املهــاجرين رهــط نبينــا وقــد دفــت إلينــا مــن قــومكم دافــة
رت يف نفسـي فلما رأيـتهم يريـدون أن خيتزلـو مـن أصـلنا ويغصـبو األمـر وقـد كنـت زو : عمر 

علـى رسـلك فكرهـت أن أغضـبه : مقالة أقدمها بني يدي أيب بكر فلما أردت أن أتكلم قال 
، فقام فحمد هللا وأثىن عليه فما ترك شيئا كنت زورت يف نفسي أن أتكلم به لو تكلمت إال 

حسن منـه وقـال  ً : قد جاء به أو   أمـا بعـد  معشـر األنصـار فـإنكم ال تـذكرون مـنكم فضـال
وهـم أوســط ( )١() العـرب ال تعــرف هـذا األمـر إال هلـذا احلــي مـن قـريش وإن(أهـل  وأنـتم لـه إال

فبــايعوا أيهماشــيء مت فأخــذ بيــدي ) ولكــن قــد رضــيت لكــم أحــد هـذين الــرجلني) (دارا ونسـبا
أ جـذيلها « : وبيد أيب عبيدة بن اجلراح ، فلما قضى أبو بكـر كالمـه قـام مـنهم رجـل فقـال 

  .»املرجب منا أمري ومنكم أمري  معشر قريش احملكك وعذيقها 
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  .٤٤٦ص  ٢ريخ الطربي ج ـ ) ١(
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: قـال عمــر فارتفعـت األصــوات وكثـر اللغــط فلمـا أشــفقت االخـتالف قلــت أليب بكــر 

يعك قال أبو بكر  بل أنت  عمر فأنت أقوى هلا مين وكان عمر كما ينقـل : ابسط يدك أ
جلني وكان كل واحد منهما يريـد صـاحبه يفـتح يـده يضـرب عليهـا ففـتح عمـر الطربي أشد الر 

إن لـك قــويت مــع قوتــك فبـايع النــاس واســتثبتوا البيعـة وختلــف علــي والــزبري : يـد أيب بكــر وقــال 
: ال أغمده حىت يبايع علي فبلـغ ذلـك أ بكـر وعمـر فقـال عمـر : واخرتط الزبري سيفه وقال 

مــا تعبــا وقــال لتبايعــان  خـذوا ســيف الــزبري فاضــربوا بــه احلجـر قــال فــانطلق إلــيهم عمــر فجـاء 
  .)١( »وأنتما طائعان أو لتبايعان وأنتما كارهان 

قتل هللا سعدا وإ : يقول عمر مث نزو على سعد حىت قال قائلهم قتلتم سعدا فقلت 
  .)٢(» وهللا ما وجد أمرا هو أقوى من مبايعة أيب بكر 

رخيية عاد الناس فيها إىل جاهليتهم حـىت قـال هكذا كانت أحداث السقي فة ، مهزلة 
ا جذعة « أحدهم لعمر    .». .. أ جذيلها احملكك« وهو نفسه القائل » وهللا لنعيد

إن مــا جــرى يف الســقيفة لعبــة سياســية ومســرحية دراميــة وضــع هلــا الســيناريو وحبكــت 
  .بادئ بل لنعرات جاهليةخيوطها قبل تنفيذها ، ومل يكن املنطق فيها للقيم وامل

ومل نــر فيهــا وجــودا للمهــاجرين ســوى هــذا الثالثــي أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة وهــو مــا 
لــذات دون غـــريهم وكمـــا يقـــول عمــر لقينـــا  رجـــالن صـــاحلان حيتــاج إىل تفســـري فلمـــاذا هـــؤالء 

مهـــا فمـــن مهـــا ومـــا هـــو الســـر يف اختيار . شـــهدا بـــدرا فـــأخربا خبـــرب الســـقيفة ومل يـــذكر امسيهمـــا
  . هلؤالء

نفـــاذ اجلـــيش الـــذي  مث إن ـــم مـــأمورون  وجـــود هـــذا الثالثـــي يف املدينـــة غـــري شـــرعي أل
  أمر القيادة فيه ألسامة  ٦أعطى الرسول 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  .٤٤٤املصدر ص ـ  )١(
   .٤٤٧املصدر ص ـ ) ٢(
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  .كما سيأتينا خربه  
دئــة األ  ٦وضــاع حــىت يــدفن الرســول ومــاذا كــان يضــري هــؤالء الثالثــة إذا عملــوا علــى 

خصوصا وأن فيهم أ بكر ، وعلى حد زعمهم له املكانة اليت كان ميكن اسـتغالهلا لـذلك أم 
  .أن األمور ستصبح على خالف ما يشتهون

أمـا احلضـور الكمــي هلـذه الشـورى فــال أظـن أنـه كــان كبـريا خصوصـا لــو علمنـا أن هــذه 
ي حــال مــن األحــوال إىل  عــدد كبــري أضــف إىل ذلــك غيــاب عــدد  الســقيفة مكــان ال يتســع 

ـم كـانوا يف شـغل عـن األمـر  ٦كبري من أصحاب النيب  وعلى رأس أولئك علي واهلـامشيون أل
إنـه  « يقـول عمـر  .اليت تناساها اخلليـل الصـديق وهـو يسـعى وراء اخلالفـة ٦مبصيبة وفاة النيب 

ختلفـوا عنـا يف بيـت فاطمـة  أن عليا والزبري ومن كـان معهمـا ٦كان من خرب حني تويف النيب 
 «)١(.  

ب مدينة العلم الفـاروق األكـرب والصـديق األول علـي  أي شورى هذه اليت مل حيضرها 
هيـك عـن الدولـة ) ع(بن أيب طالب  ، ومن أين تستمد شرعيتها وكل سكان املدينة آنـذاك 

يعوا مل يكن دافعهم . اإلسالمية مل جتمع على ترشيح أيب بكر إىل ذلك شخصية وحىت الذين 
يعــت أ بكــر قـــال  ت سياســية كمــا فعلـــت األوس عنــدما  يـــع ملــواز أيب بكــر فهنالــك مــن 

وهللا لــئن وليتهــا اخلـــزرج علــيكم مـــرة ال : بعضــهم وفــيهم أســـيد بــن حضــري وكـــان أحــد النقبـــاء 
 زالت هلم علـيكم بـذلك الفضـيلة ، وال جعلـوا لكـم معهـم فيهـا نصـيبا أبـدا ، فقومـوا فبـايعوا أ

  . )٢(بكر 
  لن يعرف هذا األمر إال هلذا احلي من : احتج أبو بكر على القوم قائال  

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  .٤٤٦املصدر ص  ـ )١(
ج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل ج  ـ )٢(    .٢/  ٢شرح 
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ه مــن ذا ينازعنــا ســلطان دمحم وإمارتــ: قــريش هــم أوســط العــرب نســبا ودارا واحــتج عمــر قــائال  
  .. وحنن أولياؤه وعشريته

أوىل ، الــذي قــال ) ع(إذا كــان هــذا هــو املعيــار فأهــل بيــت النبــوة وعلــى رأســهم علــي 
لشجرة وأضاعوا الثمرة « : عندما مسع احتجاجهم    . »احتجوا 

ـــــورهم ــــــــت أمــــــ ـــورى ملكـــ ــــــ لشــ ــــــــت  ــــــإن كنـــ   فــــ

ـــــــــب      ـــــ ــــــ ـــــريون غيــ ــــــ ـــــ ــــــذا واملشــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــف  ـــــ ــــــ ـــ ــ   فكيــ

    
ـــيمهم ـــــت خصــــــ ــــــرىب حججــــ لقـــ   وإن كنــــــــت 

ــــريك أوىل      ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــربفغــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــيب وأقـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ لنـــــ    

    
إن بيعـة أيب بكـر كانـت فلتـة فقـد كانـت كـذلك « وأخريا قـال عمـر عـن بيعـة أيب بكـر 

  .)١(» غري أن هللا وقى شرها 
ا عن الصراط املستقيموأ أقول كانت فلتة مزقت األمة متزي   .قا وأبعد

  واخلالفة) ع(علي 
مـن الوهلـة األوىل وظلـوا يف والعبـاس واهلـامشيون رفضـهم لبيعـة أيب بكـر ) ع(أعلـن علـي 

معارضـــني ، ولقـــد حـــاول أبـــو ســـفيان االصـــطياد يف املـــاء العكـــر ، جـــاء يف ) ع(بيـــت فاطمـــة 
ل هــذا األمــر يف أقــل : ملــا اجتمــع النــاس علــى بيعــة أيب بكــر قــال أبــو ســفيان « الطــربي  مــا 

آل عبــــد وهللا إين ألرى عجاجـــة ال يطفئهــــا إال دم  : حـــي مــــن قـــريش ، وأقبــــل وهـــو يقــــول 
أ حسـن أبسـط يـدك : مناف فيما أبو بكر من أموركم أين املستضعفان علي والعباس وقال 

 ً ا عليه خيال يعك وهللا لئنشيء ت ألمأل    أ
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  .٤٤٥ص  ٢الطربي ج ـ  )١(



 ـ ١٨٥ـ 

ة رفض عرضة ألنه كان يعلم نوا أيب سـفيان وبـين أميـة املعاديـ) ع(عليا ، لكن  )١(»  ورجاالً 
 )٢(» إنك وهللا طال ما بغيت اإلسالم شرا ال حاجة لنا يف نصيحتك « : لإلسالم فقال له 

  .)٣(، وقد هدأ أبو سفيان بعد أن وىل أبو بكر ابنه يزيد 
م ) ع(اإلمـــام علـــي  كـــان يـــدرك أن األمـــة اإلســـالمية يف مفـــرتق طـــرق والنـــاس تتجـــاذ

ميثــل خطــرا يهــدد بيضــة اإلســالم الــيت األهــواء وأي حماولــة لتصــحيح االحنــراف حبــرب مســلحة 
  .وهو األمني عليها) ع(حيافظ عليها علي 

ــام ) ع(ملـــاذا مل يعـــارض علـــي ) ع(ولقـــد بـــني أهـــل البيــــت  لســـيف قـــال اإلمــ ــاء  اخللفــ
مــا منــع أمــري املــؤمنني أن يـــدعو : يف جــواب ســؤال وجهــه إليــه بعــض أصــحابه ) ع(الصــادق 

ختـوف أن يرتـدوا وأن ال يشـهدوا أن : فقال  ؟سيفه الناس إىل نفسه وجيرد على من ابتزه حقه
  .» دمحما رسول هللا

رزا ) ع(والتــاريخ يعلـــن لنــا معارضـــته ملــا كـــان جيــري فإننـــا ال نعلــم لعلـــي  دورا سياســـيا 
وهــو املشـهود لــه  ٦علـى عهـد اخللفــاء ومل نسـمع لـه خــربا يف كـل احلـروب بعــد وفـاة رسـول هللا 

  .٦ول مبواقفه اجلهادية يف حياة الرس
وعنـدما طلـب منـه عبـد الـرمحن بـن عـوف يف شـورى السـتة أن يعمـل بكتـاب هللا وســنة 

أيب بكـر وعمـر « رسوله وسرية الشيخني رفض األخرية مما يشكك يف مطابقة سرية الشـيخني 
  .؟، فلماذا يرفضها إذن ٦ولو كان يعتقد مبطابقتها لسرية النيب  ٦لسنة النيب » 

  حقه يف اخلالفة واحنصار اإلمامة يف ) ع(مام علي ويف أكثر من موقع يبني اإل
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ٤٤٩ص  ٢الطربي ج  ـ )١(
  .املصدر السابق ـ )٢(
  . املصدر السابقـ  )٣(



 ـ ١٨٦ـ 

م الراسخون يف العلم دوننا كذ وبغيا علينا « يقول ) ع(أهل بيت النبوة  أين الذين زعموا أ
اهلـدى ويسـتجلى هم ، وأدخلنـا وأخـرجهم بنـا يسـتعطى ، أن رفعنا هللا ووضعهم وأعطـا وحـرم

العمــى ، إن األئمــة مــن قــريش غرســوا يف هــذا الــبطن مــن هاشــم ، ال تصــلح علــى ســواهم وال 
  .)١(» تصلح الوالة يف غريهم 

ــذا املقــام وحنــن األعلــون نســبا واألشــدون : (ويف كــالم لــه يقــول  أمــا االســتبداد علينــا 
ــا كا ٦برســول هللا  نــت أثــرة شــحت عليهــا نفــوس قــوم وســخت عنهــا نفــوس آخــرين نوطــا فإ

  .)٢(واحلكم  والعود إليه يوم القيامة 
هم موضع سـره وجلـأ أمـره وعيبـة علمـه ، وموئـل حكمـه « عن أهل البيت ) ع(ويقول 

م أقام احنناء ظهره ، وأذهب ارتعاد فرائصه   .. ، وكهوف كتبه ، وجبال دينه ، 
ل دمحم  ـم مـن جـرت نعمـتهم عليـه أبـدا ، يف ه ٦ال يقاس  ذه األمة أحد وال يسوى 

ـــم يلحــق التـــايل وهلــم خصـــائص حـــق  هــم أســـاس الــدين وعمـــاد اليقــني ، إلـــيهم يفـــئ الغــايل و
  .)٣(» الوالية وفيهم الوصية والوراثة 

حنـن شـجرة النبـوة وحمـط الرسـالة وخمتلـف املالئكـة ، « كما جاء يف نفس املصدر قوله 
صر وحمبنا ينتظر الرمحة ، وعدو ومبغضنا ينتظر السطوة  ومعادن العلم ، » وينابيع احللم ، 

)٤(.  
  جرى بينه وبني بعض ) ع(أحد العلماء من الذين يدعون حب أهل البيت 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  .٢٠١ج البالغة ضبط صبحي الصاحل ص ـ ) ١(
  .٢٣١املصدر نفسه ص ـ ) ٢(
  .٤٧املصدر السابق ص ـ ) ٣(
  .١٦٣ـ  ١٦٢املصدر السابق ص ـ  )٤(



 ـ ١٨٧ـ 

إن لعلـي واليـة أعطاهـا لـه هللا سـبحانه وتعـاىل ، ولـو كانـت خالفـة « : اإلخوة حوار قـال هلـم 
  .»أن حيتل مكانه له ، لتمكن من السيطرة عليها بدعاء منه ، وال يستطيع أحد  ٦النيب 

مسألة االنقالب من الواضح أن هذا القول الضعيف البني الوهن ال ميكن أن ننفي به 
الســابقني وهــم أســئلة منهــا كيــف ذحبــوا األنبيــاء  ، ألن ذلــك يقــود إىل عــدة) ع(علــى علــي 

وملاذا  ٦أولياء هللا بال خالف ، وكيف أوذي أفضل األنبياء وأكملهم وحبيب إله العاملني دمحم 
عيته وينهزم اجليش يوم أحد أمل يكن يف إمكانه بدعاء منه أن يهزم مجي   .ع املشركنيتكسر ر

إن األنبيـاء واألوليــاء جـاؤوا هلدايــة النـاس دون جــرب أمـا املعجــزة والكرامـة فليســت لقهــر 
لقــوة للســري علــى الصــراط املســتقيم ، وإمنــا كانــت إلمتــام احلجــة وبيــان حقيقــة مكانــة  العبــاد 

لتدخل الغييب إلرجاع الناس إ ىل احلق ملا  األولياء عند هللا تعاىل ، ولو كان كل احنراف يواجه 
ولو شاء ربك ألمن مـن  (كان هنالك معىن لالبتالء وال معىن للثواب والعقاب ، يقول تعـاىل 

  .)١( )يف األرض كلهم مجيعا أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني 
لنص من النيب  وعلى الناس االلتزام بنصرته ، كما الكعبة  ٦إن اإلمام واخلليفة يعرف 

يت ألحد ، جاء يف أسد الغابة عن علي تعرف حبج الناس إلي ا وال  قال رسول ) ع(ها فيأتو
ك هـؤالء القـوم فسـلموها إليـك ـ يعـين « :  ٦هللا  يت ، فـإن أ أنت مبنزلـة الكعبـة ، تـؤتى وال 

توك  م حىت  توك فال    .)٢(» اخلالفة ـ فاقبل منهم ، وإن مل 
  ظره يف خطبته املعروفةوجهة ن) ع(ولقد اختصر أمري املؤمنني علي 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  .٩٩/  آية: سورة يونس ـ  )١(
  البن األثري ٦٠٩ص  ٣أسد الغابة يف معرفة الصحابة ج ـ ) ٢(



 ـ ١٨٨ـ 

  ـ: يقول فيها  )١(لشقشقية 
وإنـه لـيعلم أن حملـي منهـا حمـل القطـب مـن الرحـى ،  )٢(أما وهللا لقد تقمصها فـالن  «

ـا ثـو ، وطويـت عنهـا كشـحا وطفقـت ينحدر عين السيل وال يرقى إيل  الطـري ، فسـدلت دو
ي بـني أن أصـول بيـد جـذاء ، أو أصـرب علـى طخيـة عميـاء ، يهـرم فيهـا الكبـري ، ويشـيب  أر

  .!فيها الصغري ، ويكدح فيها مؤمن حىت يلقى ربه
أرى  ويف العــني قــذى ويف احللــق شــجى ، فرأيــت أن الصــرب علــى هــا أحجــى فصــربت

با ، ا إىل فالن  تراثي    ـ : بعده مث متثل بقول األعشى  )٣(حىت مضى األول لسبيله فأدىل 
ــــا ـــــ ــــــ ــــى كورهـــــ ـــــ ــــــ ــــومي علـــــ ــــــ ـــــ ــــا يـــــ ـــــ ــــــ ــــتان مـــــ ـــــ ــــــ   شـــــ

ـــابر      ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــي جـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــان أخــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــوم حيــــ ـــــ ــــــ ـــــ   ويــــــ

    
بينــا هـو يســتقيلها يف حياتـه إذ عقــدها آلخـر بعـد وفاتــه ـ لشــد مـا تشــطرا ! !فيـا عجبـا

كثـر العثـار فيهـا واالعتـذار ضرعيها ـ فصريها يف حوزة خشناء يغلظ كلمهـا وخيشـن مسـها ، وي
منها ، فصاحبها كراكب الصـعبة إن أشـنق هلـا خـرم وإن أسـلس هلـا تقحـم فمـين النـاس ـ لعمـر 
هللا ـ خبــبط ومشــاس وتلــون واعــرتاض ، فصــربت علــى طــول املــدة وشــدة احملنــة حــىت إذا مضــى 

 مـع األول مـىت اعـرتض الريـب يف !لسبيله جعلها يف مجاعة زعم أين أحدهم ، فيا  وللشورى
ولكــين أســففت إذ أســفوا وطــرت إذ طــاروا فصــغا !مــنهم ، حــىت صــرت أقــرن إىل هــذه النظــائر

فجـا حضـنيه  لـث القـوم  رجل منهم لضغنه ، ومـال اآلخـر لصـهره مـع هـن وهـن إىل أن قـام 
بني نثيله ومعتلفه وقام معه بنو أبيه خيضمون مال هللا خضم اإلبل نبتة الربيع ، إىل أن انتكث 

   .» يه فتله وأجهز عليه عمله ، وكبت به بطنتهعل
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  .٣ج البالغة خطبة  ـ )١(
  . أبو بكر ـ )٢(
  .عمر بن اخلطابـ )٣(



 ـ ١٨٩ـ 

  . .. )ع(خالفة علي 
بعــد وفــاة عثمــان مل يكــن لألمــة منــاص مــن االجتــاه إىل مــن حيملهــم علــى جــادة الطريــق  

إىل قمتـــه وصـــارت أمـــوال املســـلمني يف يـــد كمـــا قـــال عمـــر ، إذ أن الفســـاد السياســـي وصـــل 
بعـد إعـراض دام سـنوات  ٦الطلقـاء ، كـان ال بـد لألمـة أن تبحـث عمـن يـذكرهم بسـرية النـيب 

  .. أوصلهم إىل ما أوصلهم إليه
وهـي حتبـو حمملــة جبراحـات مثخنـة مــن جـراء اجتهــادات ) ع(جـاءت اخلالفـة إىل علــي 

أخريا انكشف الغطاء وعرفوا . .. القرآن إال رمسه السابقني ، مل يبق من اإلسالم إال امسه ومن
اجتمعـوا عليــه وطلبـوا منـه أن يقبــل » وال أبقـى هللا األمـة ملعضــلة لـيس هلـا أبــو احلسـن « احلـل 

ـم لـن يسـتطيعوا معـه صـربا علـى  اخلالفـة ، أشـار علـيهم أن يبحثـوا عـن غـريه ألنـه كـان يعلـم 
حلق ، وأنه لن خياف يف احلق لومة الئم كما قال يف األمـوال الـيت وزعهـا عثمـان علـى  احلكم 

وهللا لـو وجدتـه قـد تزوجـت بـه النسـاء وملـك بـه اإلمـاء « حمبيه وهي ملك للمسلمني عامة ، 
  .»لرددته فإن يف العدل سعة ومن ضاق عليه العدل ، فاجلور عليه أضيق 

اهلبـات هكذا سيكون علي ولـن يعجـب هـذا احلـال بعـض الـذين تعـودوا علـى العطـا و 
فــألبوا النــاس  .حاكمــا) ع(امللكيــة زمــن اخللفــاء إضــافة إىل الــذين ال يرغبــون يف شــخص علــي 

حلروب اليت كانت فيصال بني احلق ) ع(على قتاله ، وحكم علي  املسلمني يف فرتة اتسمت 
  .»تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل «  ٦والباطل وقد أخربه الرسول 

  : يف أمر مبايعته ) ع( يقول اإلمام علي
  فما راعين إال والناس كعرف الضبع ينثالون علي من كل جانب ، حىت « 

   



 ـ ١٩٠ـ 

ألمـــر   ضـــت  » لقـــد وطـــئ احلســـنان وشـــق عطفـــاي جمتمعـــني حـــويل كربيضـــة الغـــنم ، فلمـــا 
م مل يسمعوا هللا سبحانه يقول   )١(» نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون  تلك  (: كأ

« : بلــى  )جنعلهــا للـذين ال يريــدون علــوا يف األرض وال فســادا والعاقبـة للمتقــني  الـدار اآلخــرة
  . الشقشقية» وهللا لقد مسعوها ووعوها ، ولكنهم حليت الدنيا يف أعينهم وراقهم زبرجها 

  :  حرب اجلمل *
كان طلحة والزبري ذوا حظـوة حـىت عهـد عثمـان ، وكـا يطمعـان يف الكثـري علـى عهـد 

اإلذن من  دل أضمرا يف نفسيهما أمرا وطلباعندما مل جيدا بغيتهما عند إمام الع، و ) ع(علي 
لــذهاب إىل مكــة للعمــرة فــأذن هلمــا وهــو يعلــم مــا يضــمران وقــال ) ع(علــي  يعــاه  بعــد أن 

وحلقــا بعائشــة يف مكــة وحرضــاها » وهللا مــا أرادا العمــرة ولكنهمــا أرادا الغــدرة « : ألصــحابه 
  . على اخلروج

  : شة بنت أيب بكر عائ *
مـن أشـد « يف النصف الثاين من حقبة خالفة عثمان بن عفان كانت السـيدة عائشـة 

ــا أخرجــت ثــو مــن ثيــاب رســول هللا  فنصــبته يف منزهلــا وكانــت  ٦النــاس علــى عثمــان حــىت أ
ا كانت  .. هذا ثوب رسول هللا مل يبل وقد أبلى عثمان سنته: تقول للداخلني إليها  وقالوا أ

ملدينــة(ول مــن مســى عثمــان نعــثال أ قتــل هللا  !، وكانــت تقــول اقتلــوا نعــثال) اســم أحــد اليهــود 
  .)٢(نعثال 

  وكما تنقل إلينا املصادر التارخيية كانت السيدة عائشة مبكة ، خرجت إليها
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

لتوايلـ ) ١(   . أصحاب اجلمل ـ اخلوارج ـ صفني 
  .٤٧٧/  ٣الطربي ج ـ ) ٢(



 ـ ١٩١ـ 

ل أن يقتل عثمان ، فلما قضت حجها انصرفت راجعة ، فلما صارت يف بعض الطريق ، قب 
بعــدا : قالــت  !قتــل: مــا فعــل عثمــان قــال : فقالــت لــه ) أحــد معارفهــا(لقيهــا ابــن أم كــالب 

  .وسحقا
ألنــه قتــل عثمــان كمــا ) ع(ولكــن مــا نعجــب لــه هــو مســريها جبــيش جــرار لقتــال علــي 

  !؟مث تقود اجليوش لألخذ بثأره تزعم ، فكيف تطالب بقتل عثمان
مث : يقول الطربي عندما لقيت عائشة ابن أم كالب الذي أخربها مبقتل عثمان قالت 

ــم األمــور خــري جمــاز ، اجتمعــوا : قــال  ؟صــنعوا مــاذا الجتمــاع فجــازت  أخــذها أهــل املدينــة 
ـــب فقالـــــت  ـــذه انطبقـــــت علـــــى هـــــذه إن مت األ: علـــــى علـــــي بـــــن أيب طالــ مـــــر وهللا ليـــــت أن هــ

قتــل وهللا عثمــان مظلومــا وهللا ألطلــنب : لصـاحبك ، ردوين ، فانصــرفت إىل مكــة وهــي تقــول 
حرفــه ألنــت ولقــد كنــت تقــولني  فــوهللا إن أول مــن أمــال !ومل: بدمــه فقــال هلــا ابــن أم كــالب 

  .)١(» اقتلوا نعثال فقد كفر 
جند ) ع(لي وللرجل كل احلق يف تعجبه هذا ، ولكن بنظرة سريعة لتاريخ عائشة مع ع

ها آنفا تدلل على مدى  ا اليت ذكر ا مل تكن على توافق معه منذ عهد رسول هللا ، وكلما أ
والذي ترجم إىل احلرب والتأليب والتحريض بل وقيادة جيش لقتاله ، وقـد ) ع(بغضها لعلي 

يت ونفس هذه املصادر ال» ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق «  ٦تقدم قول الرسول 
ــا كانــت ال تطيــق ذكــر امســه ) ع(ذكــرت احلــديث ختــرب عــن بغــض عائشــة لعلــي   )٢(حــىت أ

وقبل الدخول  ٦إن أ بكر جاء مرة واستأذن على رسول هللا « وينقل اإلمام أمحد بن حنبل 
  مسع صوت عائشة عاليا وهي 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  .٤٧٧ـ  ٤٧٦/  ٣الطربي ج  ـ )١(
  .١٤٠ص  ٥ـ ج  ١٣٥ص  ٣ـ ج  ١٦٢ص  ١البخاري ج  ـ )٢(



 ـ ١٩٢ـ 

ا :  ٦تقول للنيب  وهللا لقد عرفت أن عليا أحب إليك مـين ومـن أيب تعيـدها مـرتني حـىت ضـر
  .)١(» أبوها 

ـا ) ع(جمموعة من الصفات النفسية كانت وراء موقف عائشة من أهل البيت  حـىت أ
فخرجـت علـيهم  ٦عنـدما أرادوا دفنـه عنـد جـده املصـطفى ) ع(صرحت بعدم حبهـا للحسـن 

ا العجيبة واليت مل ختف ) ال يدفن يف بييت من ال أحب(قائلة  ، ولعل أبرز تلك الصفات غري
وهنالـك عوامـل أخـرى كثـرية كانـت السـبب . على اجلميع ولقد درسناها يف مناهجنا الدراسـية

مـن خالفـة أبيهـا ، ) ع(لعل أمهها موقف علي وأهـل البيـت ) ع(يف خروج عائشة على علي 
وأم احلســـن واحلســـني ) ع(زوجـــة علـــي ) ع(قفـــة الزهـــراء يف وجهـــه أيضـــا ومعلـــوم أن الزهـــراء وو 

من خدجية زوجته األوىل اليت كانت تغري منها عائشة  ٦وفوق ذلك هي البنت الوحيدة للنيب 
بل ) ع(فتأمل ، مل جند ما يربر خروج عائشة على اإلمام علي . .. وهي يف العامل اآلخرحىت 

  .خالف الشرع وفقا للدليل النقلي والعقلي وإمجاع األمة وجد أن ذلك
مــــــر نســــــاء النــــــيب  ت القرآنيـــــة الــــــيت  ــــة لصــــــريح اآل ـــا تكــــــون خمالفــ ــــة خبروجهـــ إن عائشـ

ن  وقد عمل كـل نسـاء  ) وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل (الستقرار يف بيو
  .بذلك ما عدا عائشة ٦النيب 

ـا امـرأة مـأمورة  كما أن خروجها على اخلليفة الشرعي فيه إشكال بغض النظر عـن كو
أمجعــت عليــه األمــة  ) ع(لبقــاء يف بيتهــا وذلــك مــنهج أهــل الســنة واجلماعــة ، واإلمــام علــي 

  كخليفة للمسلمني فال جيوز هلا اخلروج عليه وقتاله إذ أن ذلك
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ٢٧٥/  ٤مسند أمحد بن حنبل ج  ـ )١(



 ـ ١٩٣ـ 

  .خروجا عن الدين بقولنا وبقوهلم يعترب
رة تطالب بقتل عثمان وعندما حيدث ذلـك  مث إن العقل حيكم بتناقض موقفها فهي 
مـــل حـــىت نســـتطيع أن حنـــدد  ره ، هذاشـــيء غريـــب وموقـــف غـــري مفهـــوم حيتـــاج إىل  تطلـــب 

  .خصوصا وإنه قد قيل أن نصف الدين عند احلمرياء. .. موقفنا
خــروج بعــض  ٦ذكــر النــيب  :هــا كمــا جــاء يف املســتدرك قــال جخبرو  ٦وقــد أخــرب النــيب 

مث أخـرب أن « انظـري  عائشـة أن ال تكـوين أنـت : أمهات املؤمنني فضحكت عائشـة فقـال 
قالوا  ؟أي ماء هذا: وعندما نبحت عليها الكالب قالت . احلوأباليت خترج ستنبحها كالب 

مــا : ال بــل تقــدمي ويــراك النــاس قالــت :  مــا أظنــين إال راجعــة فقــال الــزبري: احلــوأب قالــت : 
حداكن إذا نبحتها كالب احلوأب  ٦أظنين إال راجعة مسعت رسول هللا    .)١(» يقول كيف 

ت املباركـــة مـــن ســـورة التحـــرمي والـــيت  ٦وهـــي يف حيـــاة الرســـول  نراهـــا كمـــا جـــاء يف اآل
رورة أن يكـن علـى وبينـت لنـا أن نسـاء األنبيـاء لـيس مـن الضـ ٦فصلت يف أمر زوجات النـيب 

قدر من اإلميان ، بل ميكن أن يصرن على خالف ما عليه أزواجهن مـن األنبيـاء ولـيس ذلـك 
ضرب هللا مثال للـذين كفـروا امـرأة  (ألمر املستبعد وهللا تعاىل يضرب لنا األمثال لعلنا نعقل 

مـا مـن هللا شـيئا نوح وامرأة لـوط كانتـا حتـت عبـدين مـن عبـاد صـاحلني فخانتامهـا فلـم يغنيـا عنه
   .)٢( )وقيل ادخال النار مع الداخلني 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ١٢٠ـ  ١١٩ص  ٣مستدرك احلاكم ج  ـ )١(
  .١١/  آية: سورة التحرمي  ـ )٢(



 ـ ١٩٤ـ 

 ٦هــذا املثــل جـــاء يف ســورة التحـــرمي الــيت تتحـــدث عــن بعـــض أفعــال عائشـــة مــع النـــيب 
ا وإن تظاهرا عليه فإن هللا هو مـواله وجربئيـل إن تتو إىل هللا فقد صغت قلوبكم (يقول تعاىل 

ــاحل املـــؤمنني واملالئكـــة بعـــد ذلـــك ظهـــريا  ت كمـــا قـــال عمـــر نزلـــت يف عائشــــة . )١( )وصـ اآل
  .)٢(وحفصة كما ذكر البخاري 

لطـــالق  ـــه أزواجـــا خـــريا مـــنكن  (ويهـــددهن هللا تعـــاىل  عســـى ربـــه إن طلقكـــن أن يبدل
ئبات عابدات   .)٣( )سائحات ثيبات وأبكارا  مسلمات مؤمنات قانتات 

ا تفصـيال ألن املقـام مقـام جهــاد وحـرب وقيـادة جيــوش  وأ ال أريـد احلـديث عـن ســري
ه لرجال ولكن لكي تتضح الرؤ أورد ما أورد   .وهو خاص 

أحـــد األصـــدقاء كـــان حيـــاور بعـــض الوهابيـــة عـــن جهـــاد املـــرأة فاحتـــدم النقـــاش بينهمــــا 
اجلهـــاد للمــرأة غــري جــائز ويعتــرب تربجــا وهـــو « : األخ صــارخا  وتعصــب الوهــايب يف وجــه هــذا

  .»إذا ملاذا خرجت أمكم يوم اجلمل « : فقال له » حرام 
خليفـــة املســـلمني وويل أمـــرهم مـــن جهـــة ) ع(هـــذه هـــي أطـــراف حـــرب اجلمـــل ، علـــي 
ا عائشة وطلحة والزبري   .واجلهة األخرى على قياد

ــوقــــد كانــــت عائشــــة هــــي القائــــد الفعلــــي جلي ــــاشــ اخلليفــــة  ها وكانــــت تتصــــرف فيــــه وكأ
ا أن حتل حمل أبيها ، ومما يؤيد ذلك ما ذكره ابن . الشرعي ن يف إمكا وأظنها بدأت تتوهم 

أيب احلديد أن عائشة كتبت وهي يف البصرة إىل زيد بن صوحان العبدي رسالة تقـول لـه فيهـا 
  من عائشة أم املؤمنني بنت أيب بكر زوجة: 
ـــ ــــــ ــــــ   ـ
  .٥/  آية: سورة التحرمي ـ ) ١(
ب وإذ أسر النيب إىل بعض أزواجهـ ) ٢(   .البخاري 
  . ٦/  آية: سورة التحرمي ـ ) ٣(



 ـ ١٩٥ـ 

إىل ابنهـا اخلــالص زيـد بـن صــوحان ، أمـا بعــد فـأقم يف بيتـك وخــذل النـاس عــن  ٦رسـول هللا  
  .والسالم .ابن أيب طالب وليبلغين عنك ما أحب فإنك أوثق أهلي عندي

ا الرجل  من زيـد بـن صـوحان إىل عائشـة بنـت أيب بكـر أمـا بعـد فـإن هللا أمـرك : فأجا
مـر  مـريين أن : مر وأمر  ين كتابـك  أمـرك أن تقـري يف بيتـك ، وأمـر أن جناهـد ، وقـد أ

أصنع خالف مـا أمـرين هللا بـه ، فـأكون صـنعت مـا أمـرك هللا بـه وصـنعت أنـت مـا بـه أمـرين ، 
  .ري مطاع ، وكتابك ال جواب لهفأمرك عندي غ

هكـــذا كانـــت عائشـــة وهـــي حتـــارب اإلمـــام املفـــرتض الطاعـــة مبنظـــور وخليفـــة املســـلمني 
قي اخللفاء مبنظور أهل السنة واجلماعة ، وانتصر عليها أمري املـؤمنني وعقـر  مع عليه دون  ا

» فـــأنتم الطلقـــاء  اذهبـــوا« مـــع أهــل مكـــة إذ قـــال هلـــم  ٦قتهــا وســـار فيهـــا بســـرية رســـول هللا 
  .إىل املدينة ساملة) ع(سلها علي وأر 

  صفني
لن أحتدث عن صفني يف تفاصيلها إمنا موضوعنا حول قيادة اجليش الذي حارب عليا 

ويف . من صفني ، ألن القيادة تبني لنا الفاصل بني اجليشني وأيهما احلق وأيهما الضاللة) ع(
حـىت حتكـم ) ع(ملعاويـة كانـت متمثلـة يف علـي  صفني يكفي أن تعلم أن قيادة اجلـيش املقابـل

سـر يف جـيش  م على خطأ فادح ، ومع ذلك كان وجـود عمـار بـن  على معاوية ومن معه أ
تــذكرة وداللــة علــى أن الفئــة الباغيــة معاويــة وأصــحابه إذ أنــه مــن املتفــق عليــه قــول ) ع(علــي 

ستشهد عمار يف صفني كما هو ولقد ا»  عمار تقتلك الفئة الباغية « لعمار  ٦رسول هللا 
  . معلوم



 ـ ١٩٦ـ 

مل أقــف علــى قــول يفصــل يف حادثــة إســالم معاويــة ويف اعتقــادي أن معاويــة مل جيــد لــه 
مكا وسط املسلمني إال بعد توليته الشام من قبـل عمـر الـذي أطلـق لـه العنـان دون احملاسـبة 

ـا وذلـك تتمــة للصـفقة بـني أصـحاب السـقيفة وبــين أميـة كمـا تقـدم ذكـره عنــدما  الـيت اشـتهر 
وعمــر يريــد أن يســتمر اهلــدوء علــى عهـــد . علــى القتـــال) ع(أراد أبــو ســفيان أن حيــرض عليــا 

لشـــام وهـــم ال يهمهـــم كيـــف تكـــون الدولـــة اإلســـالمية بقـــدر مـــا  خالفتـــه فأســـكت بـــين أميـــة 
يهتمـــون بوجـــود مكانـــة هلـــم يف هـــذا الواقـــع الـــذي فـــرض علـــيهم ودخلـــوا فيـــه اضـــطرارا ال إميـــا 

، ولقــد وضــح ذلــك جليــا عنــدما تســلموا زمــام الســلطة فحــاربوا  ٦لة اإلســالم ونبــوة دمحم برســا
م امتداد النيب  جلأ إىل سـب  ٦، ومبا أن معاوية ال يستطيع أن يسب دمحما  ٦عليا وأبناءه أل

من سب عليا فقد سبين « يقول  ٦وجعل ذلك سنة عند خطباء دولته ، والرسول ) ع(علي 
 «)١(.  

ريـخ الطـربي قـال  ٦والنيب  :  ٦رأى رسـول هللا : أوضح من هو معاوية كمـا جـاء يف 
اللهــم العــن الراكــب : أ ســفيان مقــبال علــى محــار ومعاويــة يقــود بــه ويزيــد أخــوه يســوق قــال 

  .والقائد والسائق
فسـوف جنـدها يف رسـائله ملعاويـة حيـث جـاء يف ) ع(أما شخصية معاوية مبنظـار علـي 

  : اب أرسله معاوية رد لإلمام علي على خط
أمــا بعــد فقــد أتتــين منــك موعظــة موصــلة ، ورســالة حمــربة منقتهــا بضــاللك وأمضــيتها « 

  بسوء رأيك ، وكتاب امرئ ليس له بصر يهديه وال قائد يرشده ، وقد
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  .١٢٠/  ٣املستدرك ج ـ ) ١(



 ـ ١٩٧ـ 

  .)١(» طا دعاه اهلوى فأجابه ، وقاده الضالل فاتبعه فهجر الغطا وضل خاب
  ومىت كنت  معاوية من ساسة الرعية ووالة « : يف رسالة أخرى له يقول اإلمام 

ســق ونعـوذ  مـن لــزوم سـوابق الشـقاء وأحــذرك أن  ؟أمـر األمـة بغـري قــدم سـابق وال شـرف 
  .تكون متماد يف غرة األمنية خمتلف العالنية والسرية

رج إيل واعـــف الفـــريقني مـــن القتـــال ، ولقـــد دعـــوت إىل احلـــرب فـــدع النـــاس جانبـــا واخـــ
فـأ أبــو احلسـن قاتــل جـدك وأخيــك وخالــك  !لـتعلم أينــا املـرين علــى قلبـه واملغطــى علـى بصــره

شـــدخا يـــوم بـــدر وذلـــك الســـيف معـــي ، وبـــذلك القلـــب ألقـــى عـــدوي مـــا اســـتبدلت دينـــا وال 
  . )٢( »استحدثت نبيا وإين لعلى املنهاج الذي تركتموه طائعني ودخلتم فيه مكرهني 

  : رسالة دمحم بن أيب بكر ملعاوية  *
  ـ: كتب دمحم بن أيب بكر إىل معاوية 

علـى سـالم  .﷽ من دمحم بـن أيب بكـر إىل الغـاوي معاويـة بـن صـخر
  .الية هللاأهل طاعة ممن هو مسلم ألهل و 

عنـت وال ضـعف يف  ـ فإن هللا هلالج لج وعظمتـه وسـلطانه وقدرتـه خلـق خلقـا بـال: أما بعد 
فكـــان أول مـــن أجـــاب للرســـول وآب وصـــدق : قوتـــه وال حاجـــة بـــه إىل خلقهـــم إىل أن قـــال 

لغيـب املكتـوم ، وآثـره علـى   ووافق وأسلم وسلم أخـوه وابـن عمـه علـي بـن أيب طالـب فصـدقه 
كل محيم فوقاه كل هول وواساه بنفسه يف كل خوف ، فحارب حربه ، وسامل سلمه فلم يربح 

ومقامات الروع حىت برز سـابقا ال نظـري لـه ) الضيق الشديد(نفسه يف ساعات األزل مبتذال ل
  يف 
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ٧ج البالغة من رسائل أمري املؤمنني رقم ـ ) ١(
  .١٠نفس املصدر رسالة ـ ) ٢(



 ـ ١٩٨ـ 

جهاده ، وال مقارب له يف فعله ، وقد رأيتك تساميه وأنـت أنـت ، وهـو هـو املـربز السـابق يف  
ل خري أول الناس إسالما وأصدق الناس نية وأطيب الناس ذرية وأفضـل النـاس زوجـة وخـري ك

ــان الغوائــــل لــــدين هللا ،  النـــاس ابــــن عــــم وأنــــت اللعـــني ابــــن اللعــــني مث مل تــــزل أنـــت وأبــــوك تبغيــ
وجتهـــدان علـــى إطفـــاء نـــور هللا وجتمعـــان علـــى ذلـــك اجلمـــوع وتبـــذالن فيـــه املـــال وحتالفـــان فيـــه 

وي القبائـــل ، علـــى  ذلـــك مـــات أبـــوك ، وعلـــى ذلـــك خلفتـــه ، والشـــاهد عليـــك بـــذلك مـــن 
والشـــاهد لعلـــي مـــع  ٦ويلجـــأ إليـــك مـــن بقيـــة األحـــزاب ورؤوس النفـــاق والشـــقاق لرســـول هللا 

فضـــله املبــــني وســــبقه القـــدمي أنصــــاره الــــذين ذكـــروا يف القــــرآن فــــأثىن هللا علـــيهم مــــن املهــــاجرين 
سيافهم ويهريقون : واألنصار فهم معه عصائب وكتائب حوله  دماءهم دونه ، يرون جيادلون 

لـــك الويـــل تعـــدل نفســـك بعلـــي وهـــو وارث  الفضــل يف اتباعـــه والشـــقاء يف خالفـــه ، فكيـــف 
ووصيه وأبو ولده ، وأول النـاس اتباعـا وآخـرهم بـه عهـدا ، خيـربه بسـره ، ويشـركه  ٦رسول هللا 

وليمــدد لـــك ابـــن العـــاص يف  فتمتـــع مــا اســـتطعت بباطلـــك ؟يف أمــره وأنـــت عـــدوه وابــن عـــدوه
غوايتك ، فكأن أجلك قد انقضى وكيدك قد وهي وسوف يستبني ملن تكون العاقبة العليـا ، 
ملرصاد وأنت  واعلم أنك إمنا تكايد ربك الذي قد أمنت كيده ، ويئست من رمحته وهو لك 

  .)١(منه يف غرور و وأهل رسوله الغناء والسالم على من اتبع اهلدى
لرسالة تتطابق وواقع معاوية احلقيقي يف التاريخ ، معاوية الذي مجع حولـه اهلمـج هذه ا

هـل الشـام اجلمعـة يـوم األربعـاء وأرسـل لعلـي  إين جئـت بقـوم ال ) ع(والرعاع حىت أنه صـلى 
  يفرقون بني اجلمعة واألربعاء ، إضافة إىل املصلحيني 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ٢٠ص  ٣مروج الذهب ج  ـ )١(



 ـ ١٩٩ـ 

  .لدهاة أمثال عمرو بن العاصوا
سـم  يتحـدث كاتبـه عـن عمــار ) رجــال حـول الرسـول(وممـا يثـري العجـب أن جتـد كتـا 

سر فيثبت أنه صحايب جليل به عرف أن الفئة الباغية فئة معاوية وبعد ذلك بصفحات  بن 
  !!يتحدث عن عمرو بن العاص ـ قادة الفئة الباغية فيثبت أيضا أنه صحايب جليل

يث عن عمـرو بـن العـاص ـ داهيـة معاويـة ويـده اليمـىن ـ طويـل ومتشـعب ويكفينـا واحلد
دوره العجيــب يف قضــية التحكــيم الــيت لعــب فيهــا دهــاؤه ومكــره الــدور الكبــري لتكــون الســبب 

  . املباشر خلروج اخلوارج
ولقد رفض عمرو مشاركة معاوية إال مقابل جزء من دنيا معاوية فقبـل معاويـة أن يشـرتي منـه 

وكــان عمــرو بــن العــاص قــد احنــرف عــن عثمــان « يقــول املســعودي . نــه مقابــل نصــف دنيــاهدي
الحنرافه عنه وتولية مصر غريه فنزل الشام ، فلما اتصل به أمر عثمان وما كـان مـن بيعـة علـي  

ملطالبة بدم عثمان وكان فيما كتب إليه  ما كنت صانعا : كتب إىل معاوية يهزه ويشري عليه 
لشيء متتلكه فاصنع ما أنت صانع ، فبعث إليه معاوية فسار إليه ، فقال له إذا قشرت من ك

ل من دنياك ، قال : يعين ، قال . معاوية سـل ، قـال : ال وهللا ال أعطيك من ديين حىت أ
  . »مصر طعمة ، فأجابه إىل ذلك وكتب له به كتا ، وقال عمرو بن العاص يف ذلك : 

ــــ ــــــ ـــــ ــــين ومل أنـــ ـــــ ــــــ ــــك ديـــ ـــــ ــــــ ـــــاوي ال أعطيـــ ـــــ ــــــ   لمعــ

ــــــنع      ـــــــف تصــــ ــــانظرن كيـــ ــــم فــــــ كــــــ ـــن د ـــه مـــــــ   بـــــــ

    
ــــــفقة ــــــ ــــــــارع صـــــ ـــــ ـــــــرا فــــ ـــــ ــــــــين مصـــــ ــــــ ـــــــإن تعطـــ   فــــــــــ

ــــــــع       ــــــر وينفـــــ ــــــيخا يضــــــ ـــــ ــــــا شــ ــــــ ــــــذت  ـــــ )١(أخـ
  

    
ريــخ الطــربي أن عمــرو بــن العــاص قــال ملعاويــة  أمــا وهللا إن قاتلنــا معـــك « وجــاء يف 

  نطلب بدم اخلليفة إن يف النفس من ذلك ما فيها حيث تقاتل من تعلم 
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  .٣٦٣ص  ٢املصدر ج  ـ )١(



 ـ ٢٠٠ـ 

  .)١(» سابقته وفضله وقرابته ولكن إمنا أرد هذه الدنيا فصاحله معاوية وعطف عليه 
م  عـــوا ديــــنهم بــــدنياهم وحــــاربوا إمــــام زمــــا هـــؤالء هــــم قــــادة جــــيش معاويــــة يف صــــفني 
يت مــــن يقــــول أن معاويـــة وعمــــرو بــــن العـــاص صــــحابة وجيــــب  وخليفـــة املســــلمني ومــــع ذلـــك 

  !!التسليم
ومــا جــرى مــن عمــرو بــن العــاص ومعاويــة يف املعركــة يبــني مــدى جبــنهم وحرصــهم علــى 

دى علي  هلـم  ؟ معاوية عالم يقتل النـاس بيـين وبينـك: احلياة الدنيا ، يقول املسعودي مث 
أنصـفك قـد : فأينا قتل صاحبه استقامت له األمور ، فقـال عمـرو ملعاويـة . أحاكمك إىل هللا

  : عاوية الرجل ، فقال له م
مـا جيمـل : ما أنصفت وإنك لتعلم أنه مل يبـارزه رجـل قـط إال قتلـه أو أسـره ، فقـال لـه عمـرو  

مث إن معاويـة أقسـم علـى . طمعت فيها بعدي وحقدها عليـه: بك إال مبارزته ، فقال معاوية 
ذا أن يربز إىل علي فلم جيد عمرو من ذلك بدا ، فربز فلما التقيا عرفه  عمرو ملا أشار عليه 

فحـول . مكره أخوك ال بطل: علي فرفع السيف ليضربه به ، فكشف عمرو عن عورته وقال 
  .)٢( »قبحت ، ورجع عمرو لصاحبه : علي وجهه عنه وقال 

سر من عمـرو أثنـاء املعركـة فقـال   عمـرو بعـت دينـك مبصـر تبـا لـك : د عمار بن 
  .)٣(» طاملا بغيت يف اإلسالم عوجا 

ت الصــحابة مكشــوفة لــدى بعضــهم وكــل واحــد يعــرف نفســيات لقــد كانــت شخصــيا
اآلخر ولقد جتلى ذلك يف احلروب املتتاليـة وهـذا واقـع ال ميكـن أن ننكـره وجيـب علينـا أن منيـز 

  .فيه بني الفاسق واملؤمن
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ٥٦٠ص  ٣ريخ الطربي ج ـ ) ١(
  .٣٦٩ص  ٢املسعودي ج  ـ )٢(
  .٢٧ ص ٤ريخ الطربي ج ـ ) ٣(



 ـ ٢٠١ـ 

  
رخيهمــــا  ــــال لعـــرض  واحلـــديث عـــن معاويــــة وصـــاحبه عمـــرو يطــــول حبيـــث ال يســـع ا

لعجائب ونقتصر على التذكري ببعض غرائب معاوية اليت ال يس ااحلافل    .تطيع أحد نكرا

  عض أفعال معاوية

لقهر*    . اغتصابه اخلالفة 
ــم رفضــوا ســب علــي *  منــه ووقفــوا يف والــرباءة ) ع(قتــل حجــر بــن عــدي وأصــحابه أل

: هللا هللا يف حجـر وأصـحابه وعاتبتـه وقالـت : وجه من يفعل ذلك وقـد قالـت عائشـة ملعاويـة 
ســـبعة رجـــال يغضـــب هللا وأهـــل ) لشـــام(يقتـــل بعـــدي بعـــذراء : يقـــول  ٦مسعـــت رســـول هللا 

 أهل الكوفة سيقتل منكم سبعة نفر هم خياركم « ) : ع(وقال اإلمام علي . )١(السماء هلم 
  . »عذراء مثلهم كمثل أصحاب األخدود ب

نه يف أقطار حكومته) ع(جعل سب علي *  ا غر   . سنة يتربك 
واســــتباحة أمــــواهلم وأعراضــــهم وقطــــع ) ع(ســــفك دمــــاء شــــيعة اإلمــــام الطــــاهر علــــي * 

أصوهلم بقتل ذراريهم وأطفاهلم وحىت نسائهم ، وال أدري أين كان ابـن آكلـة األكبـاد والرسـول 
م خريايوصي األم ٦   . ة 

د ابن أبيه وقد قال الرسول *    . الولد للفراش وللعاهر احلجر ٦اجتهاده وإحلاقه ز
  نقض كل املواثيق والعهود اليت أبرمها مع اإلمام الزكي احلسن بن * 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  .٣١٥اإلصابة يف متييز الصحابة ابن حجر العسقالين ص  ـ )١(



 ـ ٢٠٢ـ 

، إال أن معاوية وعندما هـدأت لـه األمـور خطـب يف أهـل  بعد أن عقد معه صلحا) ع(علي 
ولقـد علمـت أنكـم .  أهل الكوفة إين ما قاتلتكم علـى الصـالة والزكـاة واحلـج: الكوفة وقال 

مــر علــيكم وعلــى رقــابكم  وكــل : إىل أن قــال  )١(تصــلون وتزكــون وحتجــون ولكنــين قــاتلتكم أل
  . «قدمي هاتني ال أيف به شرط شرطته وكلشيء أعطيته احلسن بن علي حتت 

ربــــه ) ع(بــــدس الســـم إليـــه فلقـــي احلســـن ) ع(وخـــتم صـــفحته الســـوداء مـــع احلســـن * 
لقد سقيت السـم عـدة مـرات : شهيدا مظلوما ، وملا سقي السم ، وقام حلاجته مث رجع فقال 

  . فما سقيت مثل هذه لقد لفظت طائفة من كبدي فرأيتين أقلبه بعود يف يدي
لـزواج مـن يزيـد ابنـه ) ع(طمـع جعـدة بنـت األشـعث زوجـة احلسـن وكـان معاويـة قـد أ

حنـب إ : أرسل هلا قائال ) ع(، وملا استشهد احلسن ) ع(مث طلب منها دس السم للحسن 
  . حياة يزيد ولوال ذلك لوفينا لك بتزوجيه

أمــا أعظــم مــا فعلــه فهــو اســتخالفه يزيــد وهــو اخلمــري الســكري ، وســيأتيك خــربه مــع * 
  . حابة وأفضال القوموجوه الص

لسيف ونصره هللا عليهم  ٦إن بين أمية يبحثون عن هذه الفرصة منذ أن عالهم دمحم 
لرســـالة ، وال خيفـــى  لنبـــوة وحبـــاه  وهـــم مشـــركون وأظهـــره علـــى جزيـــرة العـــرب بعـــد أن أكرمـــه 

م إذا كان النيب مـن بـين هاشـم واألوصـياء واخللفـا ء مـنهم عداء بين أمية لبين هاشم ، فكيف 
، ومــا كـــان يف خلـــد معاويـــة يــوم اســـتقرت لـــه الســـلطة ومت لــه امللـــك أن يتخـــذ ابنـــه ويل عهـــده 

خذ له البيعة ويؤسس حكومة أموية مستقرة يف أبناء بيته ، فلم يزل يروض الناس لبيعة    و
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

   .١٣٤ص  ٨البداية والنهاية البن كثري ج  ـ )١(



 ـ ٢٠٣ـ 

لشام وسافر معاوية بنفسه إىل املدينـة ومكـة يزيد سبع سنني يرسل لألق طار بعد أن بويع له 
  .ساعيا وراء البيعة البنه

ـ أربع خصال كن : وخنتم املطلب بقول احلسن البصري عندما سئل عن معاوية ، قال 
لســفهاء : يف معاويـة لـو مل يكـن فيـه مــنهن إال واحـدة لكانـت موبقـة  انتــزاؤه علـى هـذه األمـة 

أمرها بغري مشورة منها وفيهم بقا الصحابة وذوي الفضيلة ، واستخالفه ابنه يزيد حىت ابتزها 
دا وقـد قـال رسـول هللا  لطنـابري ، وادعـاؤه ز الولـد  ٦بعده سكريا مخريا يلبس احلرير ويضرب 

  .)١(» قاهلا مرتني « للفراش وللعاهر احلجر ، وقتله حجرا ويل له من حجر 
عـــض أفعـــال معاويـــة وإال فاملوبقـــات كثـــرية حـــدث عنهـــا وال أقـــول رمبـــا يـــداري الرجـــل ب

  .حرج
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

   .٣٣ص  ٨ـ ابن كثري ج  ٢٠٨ص  ٤الطربي ج ـ  )١(



 ـ ٢٠٤ـ 



 ـ ٢٠٥ـ 

  الفصل السابع
  كربالء امتداد للسقيفة



 ـ ٢٠٦ـ 



 ـ ٢٠٧ـ 

  : كيف يرون معاوية ويزيد 
يف إحدى املرات التقى بعض اإلخوة الشيعة مع جمموعـة وهابيـة صـدفة وكنـت موجـودا 

 تكــن الرؤيــة واضــحة لــدي وإن كانــت مالمــح الصــواب بــدأت تلــوح يل ، ويبــدو أن هــؤالء ومل
وكربالء ) ع(الوهابية كان هلم حوار سابق مع الشيعة فبدأوا معهم النقاش حول قضية احلسني 

م يريدون القتال ، حتدث  ورأيت الوهابية وقد احتوشوا اإلخوة والشرر يتطاير من أعينهم وكأ
عن عدم أحقية معاوية يف تنصيب يزيد خليفة للمسلمني فذكر اسم معاوية جمردا أحد الشيعة 

  ـ: من الرتضي عليه فصرخ أحدهم يف وجهه قائال 
  !.؟قل  هل هو أخوك حىت تذكره جمردا

فشمر أحدهم  ؟وأكثر فهما منه) ع(هل أنت وأ أفضل من علي : فرد عليه الشيعي 
إمسعـــوا هــــذا هــــو ديـــدن الشــــيعة يشــــككون يف  : ربه وهـــو يقــــول عـــن ســــاعديه وكأنـــه ينــــوي ضــــ

كلشــيء وهــذا الرجـــل يســألنا ســؤاال بـــديهيا واإلجابــة عنـــه واضــحة فــال أحـــد يــرى أن هنالـــك 
  .أفضل من علي سوى اخللفاء الثالثة  مجيعا وأرضاهم

حلــديث فــافهم إذا أردت ا: نيــًا فليــتكلم أحــدكم ، أوالً فالتفــت إليــه الشــيعي وقــال ، 
لثا إذا كان علي أوالً  أفضل منا وهو كذلك بـال شـك فهـو أدرى ) ع(ما أقول مث حتدث ، و

ألصول أليس كذلك   !؟منا 
علـــي حـــارب معاويـــة ، لـــيس فقـــط مل يـــرتض عليـــه كمـــا : نعـــم فقـــال هلـــم : قـــالوا حبـــذر 

جداده ، قال أحدهم وه : و ميضغ مسواكا تطالبونين بل قاتلة أشد قتال ولو ظفر به ألحلقه 
نقول كما قال السلف تلك دماء عصم هللا منها سـيوفنا فلنعصـم ألسـنتنا ، وحنـن نـرى معاويـة 

  صحابيا جليال وأنه فعل خريا عندما نصب يزيد ونرى 



 ـ ٢٠٨ـ 

ب يزيد   . أن خروج احلسني بن علي كان خطأ منه وقد 
تقول أن معاوية  قولك فنعصم منها ألسنتنا ال ينطبق عليك ألنك اآلن: قال الشيعي 

صـحايب جليـل إذا لقـد أخطـأ علـي يف حربـه ملعاويـة مث مـن قـال لـك أنـك لـن تسـأل عـن تلـك 
ال بد أن يكون لكم موقف جتاه ما جرى ، فهما جهتان إحدامها على حق واألخرى . الدماء

طل ووقوفك اآلن يف وجهي اشرتاك يف تلك    .كما تدعي) الفتنة(على 
:  ٦و مل خيطــئ كمــا تقــول فهــو كمــا قــال عنــه رســول هللا أمــا عــن احلســني بــن علــي فهــ

ســيد شــباب أهــل اجلنــة وهــو مــن أهــل بيــت النبــوة وتعلــم مــن جــده كيــف ينصــر احلــق ، ويزيــد 
جيـــب علـــى : تعلـــم مـــن أبيـــه مـــا تعلـــم كمـــا نقلـــت إلينـــا كتـــب التـــاريخ ، قاطعـــه أحـــد الوهابيـــة 

م ف   .تنةاملسلمني أن يقتلوا هؤالء الشيعة أينما وجدوهم فإ
سـم احلـق يقتلـون : قـال لـه أحـد الشـيعة وهـو يبتسـم  هكـذا دائمـا كـان أعـداء الشـيعة 

لنتيجــة أنــت ال تفــرتق عــن ســلفك كثــريا ،  ســم الفتنــة حيجبــون النــاس عــن احلقــائق و احلــق و
  .إنك تربية ذلك املنهج الذي تبناه معاوية ويزيد وآل أمية ومن إليهم

ين لســـت عنـــدما وصـــل احلـــوار إىل هـــذا احلـــد  أخـــذت أحـــدهم علـــى جانـــب وأخربتـــه 
ذه الطريقة م  امجو م فمن هم وماذا يقولون وملاذا    .شيعيا ولكين أمسع 

دقـة يسـبون الصــحابة : فقـال يل  ـم مشـركون ز  أخـي أبعـدك هللا عـن أمثـال هـؤالء إ
بن أيب طالـب  ويقولون أن جربائيل خان األمانة وأعطى الرسالة حملمد وهي يف األساس لعلي ا

ا من سلطان شياء ما أنزل هللا  م يعبدون احلجارة ويقولون    . .. كما أ
  !؟من الذي قال لك: قلت مندهشا 

  .. حنن نعرفهم جيدا: قال مفتخرا 



 ـ ٢٠٩ـ 

لقد قرأت بعض كتب الشـيعة الـيت ألفهـا  . أحسست بغثيان بسبب كذب هؤالء القوم
وال أدري   .أقـرأ أو أمسـع مــا قالـه هـذا الوهــايب كبـار علمـائهم ورأيــت بعـض اإلخـوة الشــيعة ، مل

كيف يدعون نصرة احلق وهم يكذبون بل يبالغون فيه إىل حد يؤسف له ، صرخت يف وجهه 
. أال ميكنك أن تنصر احلق الذي تدعيه بـدون أن تكـذب وتفـرتي علـى القـوم: بال وعي مين 

لـذي أجربتـين علـى ذلــك أنـت ا: قلـت ! ؟كيـف تقـول يل مثـل هـذا الكـالم: فارتبـك متلعثمـا 
أ قرأت للشيعة وجلست معهم وأعرف جيدا ما يقولـون ومـا ذكرتـه يل بعيـد عـنهم كـل البعـد 

أكثــر مــين ومنــك وحيرتمــون املقدســات الدينيــة ويؤمنــون  ويدعونــه  ٦فهــم يــوقرون الرســول 
ار ، مث إن كالمك هذا متناقض فهم إذا كانوا يؤمنون جبربائيل كونه حيمل  وحي الرسالة ليل 

للرسول فكيف يعبدون احلجر ، مث إن مثل هذه التهم صارت قدميـة ال يصـدقها أحـد والنـاس 
لست شيعيا : قلت  !يبدوا أنك منهم: قال . أكرب وعيا من أن تنطلي عليهم هذه األكاذيب

ولـو كنـت فالشـيء مينعـين مـن التصـريح بـذلك لكنـين اآلن فقـط عـرفتكم ، أنـتم ال تسـتطيعون 
ن أنصـار السـنة  الدفاع طلكم إال عن طريق الكذب ، ومما حيزنين أنين كنـت أعتقـد  « عن 

أدرت لــه ظهـــري  . هــم أكثــر النــاس ورعــا وتقـــوى ، لكــن اآلن جتليــتم يل حبقيقــتكم» الوهابيــة 
على كل حال جيب أال تتأثر بكالم هؤالء فإن يف حديثهم : كيما أرجع إىل اإلخوة فقال يل 

لقرآن ، ورجعت  ٦هذا ما قالته قريش للنيب : قلت له سحرا يؤثر ، ضحكت و  عندما جاء 
ـــ دعنـــا مــن كــل ذلــك فـــأ أســألك حــول قضـــية احلســني بــن علـــي  : إليــه مــرة أخــرى قـــائال لــه 

ملــاذا تبحثــون : ســكت وكأنــه يبحــث عــن إجابــة مث قــال  ؟كمســألة واضــحة مــاذا تقولــون فيهــا
  !؟عن هذه األشياء

  .نك السببأجب على سؤايل ودع ع: قلت 



 ـ ٢١٠ـ 

معاوية صحايب جليل ، ويزيد كان أمريا علـى املسـلمني واحلسـني خـرج علـى ويل : قال 
ب فال داعي ألن نتحدث حوله ونشـهر  أمر زمانه ، ولو كان يزيد قد أخطأ فرمبا يكون قد 

  .به
ت القرآنيـة الـيت : قلت خمتتما هذا احلوار الذي لن يثمـر عنشـيء  ـذا تلغـي اآل أنـت 

  وغريهم من الطغاة أعداء الرساالت ، . .. ابيل ومنرود وفرعون والسامريشهرت بق
ــذه العقليــة تعطــل  وبقولــك هــذا تــربر لكــل خمطــئ يف هــذه الــدنيا ألنــه رمبــا يتــوب ، و
الـدين ويصــبح كـل التــاريخ بـال فائــدة ، كلمــة أخـرية أقوهلــا لـك أنــتم ال ترتقـون ملســتوى الــدفاع 

ـا ال حتتـا  ج إىل مراوغـة وكـذب وافـرتاء وحـديثي معـك اآلن إذا مل أصـبح عـن شـريعة السـماء أل
  .بسببه شيعيا فهو يبعدين عنكم أكثر فأكثر

علـــى كـــل حـــال نصـــيحة لـــك ال تقـــرأ هلـــؤالء وحنـــن ســـنكون : وحـــاول أن يعتـــذر قـــائال 
  .ملرصاد هلم

طل فـأنتم أكثـر بطـال مـنهم : قلت  صرهم وإن كانوا على  إذا كانوا على حق فا 
وتركتـــه وانصـــرفت راجعـــا إىل اإلخـــوة فوجـــدت أن الوهابيـــة مل تـــزل تـــدافع عـــن يزيـــد ومعاويـــة  ،

فرتكتهم وانصرفت إىل بعض أشغايل أسفا على حـال هـؤالء املسـاكني الـذين يـرددون مـا يقولـه 
  .أحبارهم بال وعي وال فهم

  :  )ع(مع احلسني 
اخلـي وعمقـت جرحـا من أوىل القضا اليت أخذت مساحة من دو ) ع(قضية احلسني 

أحسســت بــه منــذ اللحظــة األوىل الــيت بــدأت فيهــا احلقــائق تتكشــف مزحيــة جهــال وومهــا كنــا 
م وبتنا حنـن  يعاز وختطيط ذكي من أولئك الذين حرفوا احلقائق وفقا ألهوائهم ورغبا نعيشه 

ن    نعيش يف قصور من زجاج حنلم 



 ـ ٢١١ـ 

ليت كان يعيشها الصحابة والرعيل األول مـن يعيد التأريخ نفسه لنعيش تلك احلياة املعصومة ا
التـــابعني الــــذين عاشــــوا يف صـــدر اإلســــالم ، وال ننســــى دور علمائنــــا الـــذين ظلــــوا يــــرددون مــــا 

  .وجدوه يف التاريخ دون نظر وحتليل ملا جرى فيه
ـا متثـل ) ع(وقضية احلسني  من القضـا الـيت أراد أعـداء اإلسـالم أن ال تـربز للنـاس أل

ات الصــراع بــني احلــق والباطــل وتعتــرب مــن أنصــح صــفحات التــاريخ يف قضــية حلقــة مــن حلقــ
  . اجلهاد والتضحية يف سبيل رسالة السماء

) مظلـــوم ظلـــم احلســـن واحلســـني(كثـــريا مـــا كنـــت أمســـع يف جمتمعـــي الســـوداين أن فـــال 
وهل احلسن واحلسني من الشخصيات  ؟وما هو أساس ذلك الظلم ؟ولكن من ظلمهم وكيف

ــة الــــيت مل حتفــــظ النــــيب  اهلامشـــية ــا جــــرى هلـــم مــــن هــــذه األمــ يف اإلســــالم حــــىت ال نقــــف عنــــد مــ
  !.؟فيهم

غاية ما تعلمناه يف مدارسـنا أنـه كانـت هنالـك مذحبـة يف منطقـة كـربالء بطلهـا احلسـني 
بـن علـي بـدون ذكـر ألسـباب أو نتـائج ، ويبـدو أن أهـل السـنة واجلماعـة لـديهم قناعـة بفتـوى 

ـم يـدفنون رؤوسـهم يف » خـرج عـن حـده فليقتـل بسـيف جـده احلسـني « شريح القاضي  أو أ
  .٦يف أهل بيت النيب ) الصاحل(الرمال حياء مما فعله سلفهم 

كثــريا كمــا اســتوقفتين قضــية أمــه الزهــراء وأ أحبــث عــن ) ع(اســتوقفتين قضــية احلســني 
رة أبكـي وأخـرى ألعـن ) ع(جهة احلق ، قرأت ومسعت عن قصة احلسـني  فيهـا وعشـت معـه 

مــل يف واقــع أمــة كهــذه ، مل أمســع مبثــل هــذه البشــاعة مــن قبــل ، أو مسعــت  رة أ مــن ظلمــه و
ألمـويني والعباسـيني ال جيـب  ولكن كالعادة خمدرا مبقولة أن ما جرى يف صدر اإلسـالم مـرورا 
علينــا أن نبحــث فيــه ، وال أن نتســاءل مــا هــو جــذر املشــكلة ، ألن ذلــك ســيقود إىل نتــائج 

  .ختدش يف أولئك املقدسني مما جيعل غضب الرمحن يصب علينا صبارمبا 
  



 ـ ٢١٢ـ 

ــية احلســــني  ــتفهام اإلجابــــة عليهــــا ) ع(وقضــ ــئلة كثــــرية وعالمــــات اســ ستضــــعنا أمــــام أســ
ستفضي بنا إىل أن احلسني كقضية مل يقتل يف كربالء ، بل إن أصل القضية يرجع إىل ما بعد 

ليظهــر يزيــد بــن ) ع(ة كانــت جبســد احلســني هنالــك كانــت البدايــة ، والنهايــ ٦وفــاة الرســول 
  : قال ) ع(معاوية أحقادا بدرية كما جاء يف التاريخ فحينما جاؤوه برأس احلسني 

ــــــهدوا ـــــ ــــــ ــــــدر شـــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــياخي ببــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــت أشـــ ــــ ــ ـــــ   ليـــــــ

ـــل      ــــــ ـــــ ــــــــع األســــ ـــــ ــــــــن وقـــــ ــــــ ـــزرج مــــ ـــــ ــــــ ـــــــزع اخلــــ ــ ــــ   جـــــ

    
ــــا ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــتهلوا فرحــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــوا واســـــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   ألهلـــ

ـــل      ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــد ال تشـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــالوا  يزيــ ــــ ــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ   مث قـ

    
م ـــــادا ــــــ ــــــ ــــن ســـ ـــــ ــــــ ــــــرم مـــــ ـــــ ــــــ ــــــا القـــ ــــــ ـــــ ــــد قتلنـــ ــــــ ـــــ   قـــــ

ــــــل      ـــــ ــــــ ــــــ ـــدلنا ميــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــدل وعــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــدر فاعتـــــ ـــــ ــــــ ـــــ   بـــ

    
ضـد أمـري املـؤمنني كمـا تسـميه حاشـية الضـاللة ) ع(إن القضية ليست خروج احلسـني 

عوا ديـنهم مـن قبـل ألبيـه وأمتـوا الصـفقة بقـتلهم ابـن بنـت رسـول  عبدة الدينار والدرهم الذين 
رخيـــــي بـــــني اهلـــــامشيني  ٦هللا  ، إن القضــــية قضـــــية عـــــداء طبيعـــــي بـــــني احلـــــق والباطـــــل وعـــــداء 
مويني ، وما يزيد إال امتداد ألبيه الذي اكتسب شرعيته وملكه من اخلليفة الثاين عمر بن واأل

كمــا » كســرى العــرب « اخلطــاب الــذي اشــتهر بقســاوته ومســاءلته للــوالة فيمــا عــدا معاويــة 
ملظاهر ، وهكذا كان معاوية يف  يقول عنه عمر ملا عرف به من حبه للبذخ والرتف واهتمامه 

لشـام ادخـرت لنصـرة الباطـل فظهـرت يف صـفني وضع مريح جع له ميتلـك امرباطوريـة مسـلحة 
  .ضد علي ابن أيب طالب ويف النهاية أصبحت مقرا حلكم بين أمية

واحلــديث عــن كــربالء ذو شــجون ، ومــا جــرى فيهــا مــن أحــداث يقــرح اجلفــون ويفطــر 
إىل رشـــدها وذلـــك ليصـــلح يف األمـــة ويعيـــدها ) ع(الفـــؤاد ، لقـــد خـــرج أبـــو عبـــد هللا احلســـني 

مـن أهـل بيتـه املنصـوص علـيهم ،  ٦رجاعها إىل املنبـع احلقيقـي املتمثـل يف خلفـاء رسـول هللا 
  وها هو يقول قبل خروجه 



 ـ ٢١٣ـ 

إين مل أخرج أشرا وال بطرا وال مفسدا وال ظاملا وإمنا خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي « 
ى عن املنكر وأسري بس ٦ ملعروف وأ   .»رية جدي وأيب علي بن أيب طالب ، أريد أن آمر 

يف اســـتخالف علـــي فابتالهـــا هللا تعـــاىل برجـــل كمعاويـــة  ٦مل تلتـــزم األمـــة بوصـــية النـــيب 
م مراهقــا فــاجرا هــو ابنــه يزيــد كمــا جنــد يف التــاريخ الــذي حيــدثنا عــن شخصــية  سـلط علــى رقــا

ات وترك بعض كان يزيد صاحب شراب وفيه أيضا إقبال على الشهو « يزيد فيقول ابن كثري 
كـان يزيـد أول مـن سـن املالهـي يف « وقال صـاحب األغـاين  .»الصلوات يف بعض األوقات 

  .»اإلسالم من اخللفاء وآوى املغنني وأظهر اهلتك وشرب اخلمر 
ــتهتاركـــان يزيـــد أو « وجـــاء يف أنســـاب األشـــراف   ل مـــن أظهـــر شـــرب الشـــراب واالســ

ه مبــا يضــحك منــه املرتفــون مــن القــرود واملعــافرة الغنــاء والصــيد واختــاذ القيــان والغلمــان والتفكــ
  .»لكالب والديكة 

ه يف كتب التاريخ عن شخصـية يزيـد ولـو مل يفعـل إال قتلـه احلسـني  هذا يسري مما وجد
وســـبيه النســـاء اهلامشيـــات لكفـــاه ليصـــاب بلعنـــات مـــن الســـماء تلحقهـــا  ٦وأهـــل بيـــت النـــيب 

ء لعنــات مــن التــاريخ الــذي مل حيفــظ لنــا عــن يزيــ ــون واللهــو ، وقتــل األبـــر د إال االحنــراف وا
والتســلط علــى رقــاب املســلمني إىل أن أهلكــه هللا ، وال عجــب أن يظهــر مــن يــدافع عــن يزيــد 

سم  فالتاريخ يعيد نفسـه وسيسـتمر » حقائق عن أمري املؤمنني يزيد « ويكتب كتا ويطبعه 
ن عليهـا ، ولكـن ممـا يؤسـف لـه حقـا أن الصراع بني احلق والباطـل إىل أن يـرث هللا األرض ومـ

هنالــك مــن يصـــدق هــذه الرتهــات واخلرافـــات وحمــاوالت الــدفاع عـــن شخصــيات ســقط عنهـــا 
  .القناع ومل يرمحها التاريخ
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  :  )ع(من هو احلسني 
لوال أن منهج البحث يتطلب التعرض لسرية يزيد ملا تطرقت لذكرشيء منها ، ويكفي 

لنــدرك أن مــن قتلــه أو ســكت علــى قتلــه أو رضــي هللا  )ع(أن نتعـرف علــى شخصــية احلســني 
  .هم أعداء للدين ولإلسالم) ع(بذلك أو أسس أساس هذا الظلم واجلور على أهل البيت 
حسني مين وأ من حسني « :  ٦لقد جاء يف الصحاح ، احلديث املتواتر لرسول هللا 

دقا وعــدال كـــرس يف الــذي ال ينطــق إال صــ ٦إن رســول هللا . »أحــب هللا مــن أحــب حســينا 
وليس ذلك بسبب القرابـة الدمويـة كمـا بينـا ، إذ أنـه ال ) ع(البيت العقول مفهوم حب أهل 

ا وهـو املبلـغ لرسـالة  يعقل وكيف تكـون عواطفـه مرتكـزات تنطلـق منهـا األمـة لتحديـد معتقـدا
ا متثل مفردة جيب النظر إليها بعني االعتبار ، ولقد قرن  ٦الرسول  السماء وكل كلمة تنطق 

حــب احلســني حبــب هللا بــال قيــد وال شــرط وذلــك ال يكــون إال إذا كــان احلســني جيســد اإلرادة 
:  ٦يف مسؤولية حتمل الرسالة والـدفاع عنهـا ، ولـذلك قـال الرسـول  ٦اإلهلية واالمتداد للنيب 

وأهـل اجلنـة يف سـن واحـدة وفيهـا مـن كـل األمـم » احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنـة « 
  .!ن يستحقها ومع ذلك فهما سيدا أهل اجلنةم

ســيادة أهــل « مــاذا نعــرف عــن احلســن واحلســني اللــذين يســتحقان هــذه املرتبــة العاليــة 
هـل هللا سـبحانه وتعـاىل « سؤال وجهته إىل أكثر من شـخص حتـري يف اإلجابـة عليـه  ؟»اجلنة 

ء النــيب  ن احلســن واحلســـني إ !!!بـــدون عمــل وإجنــاز يســـتحقون بــه ذلـــك ٦جعــل اجلنــة ألقـــر
ما النيب    صلى(إمامان أوصى 
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مــا مــن األئمــة الــذين ســيقع علــيهم عــب ء مواصــلة املســرية الرســالية ) هللا عليـه وآلــه وســلم  أل
  .على أن تلتف حوهلم األمة لتأخذ منهم معامل دينها

تقـي واحلسني من أهل الكساء الذين نزلت فيهم آية التطهري واملباهلة إنـه اإلمـام الـرب ال
لث أويل األمر املفروض علينـا طـاعتهم يـذبح يف كـربالء كمـا . .. النقي ابن بنت املصطفى و

لكبش ومع ذلك غيبوا احلقيقة عن الناس أرادوا لنا أن نعيش يف جهل أن ال نقرأ . .. يفعل 
 ٦ملــاذا مسحــت األمــة لنفســها أن تقتــل أهــل بيــت النــيب . .. خلــف الســطور يف كتــب التــاريخ

ألن ظلـم احلسـني جيعلنـا نتسـاءل عـن ظلـم احلسـن والـذي يعـين التحـدث  ؟مهـد لـذلكومن امل
لفتنـة يف عهـد عثمـان وهـذا بـال شـك سـيؤدي  لبحـث عمـا أمسـوه  عن معاوية وذلك يقود 

ا ، وهذا ما خيشاه علماؤ األفاضل   .إىل هدم السقيفة على رؤوس أصحا
إن : العالمــة الســيد هــادي املدرســي  يقــول. .. إن احلســني مل يقتــل يف كــربالء وحــدها

صــحيح أن جســد احلســني » قضــية اجلسـد املقطــع وقضــية احلــق املضـيع « . للحسـني قضــيتان
ولكــن احلــق مضــيع منــذ اعتلــى أبــو بكــر منصــة  .. قطــع يف كــربالء وفصــل الــرأس عــن اجلســد

ألمـة أن األمـر وعنـدما بلـغ . .. اخلليفـة الشـرعي) ع(احلكـم بـال حـق وأبعـد أ احلسـن عليـا 
يتسلط عليهـا شـارب اخلمـر وراكـب الفجـور ضـحى احلسـني بنفسـه وأهـل بيتـه لينبـه األمـة إىل 

عنـدما أرادوا منـه أن يبـايع يزيـد وهـو ) ع(خطورة ما هي عليه وإىل ذلك يشري اإلمام احلسني 
رب حنــن أهــل بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة بنــا فــتح هللا وبنــا خيــتم ويزيــد شــا« : يف املدينــة قــال 

  .»اخلمر وقاتل النفس ومثلي ال يبايع مثله 
ن يـذبح ابــن بنـت نبيهــا فـال تنصـره ، فهــذا هـو اخلليفــة  وشـئ متوقـع أن تســمع األمـة 

مر جبمع احلطب حـول بيـت أم احلسـني  ليحـرق أو يعطـوه الشـرعية وهـا ) ع(األول أبو بكر 
حلرق ب دارها مهددا    هو عمر بن اخلطاب يقف على 
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رخيية منذ وفاة النيب  .. كانت بنت املصطفى فيه كما مرحىت ولو    ،  ٦فالقضية هلا خلفية 
فاجلرأة اليت جعلت أولئك يتطاولون على أولياء هللا ويتخذون منصـب اخلالفـة هـدفا يهـون يف 

وهتك ستار ) ع(سبيله التنازل عن رسالة اإلسالم حىت ولو أدى ذلك إىل قتل علي وفاطمة 
كل هذا ال بد أن يرتجم . .. من بيت نزل فيه الوحي ومنه انطلقت الرسالة بيت النبوة والنيل

رخيهـا أال وهــي  يومـا يف صـورة قبيحـة سـتظل نقطـة ســوداء يف جبـني األمـة وصـفحة دمويـة يف 
واقعة الطف اليت كان أبطاهلا هم أهل ذلك البيت الذي هتـك حرمتـه اخللفـاء مبـا أحـدثوه مـن 

ســول ملــا يقــرب أمــا يف زمــن يزيــد فقــد أحكمــت القبضــة للكفــار أمــور مــع أن العهــد قريــب والر 
واملنافقني وبدأوا يقطفـون مثـار السـقيفة ، وجتلـت أهـدافهم حملـو رسـالة السـماء يف أقـبح صـورها 

  . ه ٦١ظهر عاشوراء 
رفض اإلمام احلسني عقد البيعة ليزيد وبدأ يف االستعداد وحترك إىل مكة اليت أتته فيها 

ن أهل الكوفة يطلبون منه القدوم ، فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل الكتب والرسائل م
يعـــه مثانيــة عشــر ألفــا ، فلمــا علـــم يزيــد بــذلك عــزل واليــه علـــى  فــاجتمع عليــه أهــل الكوفــة و
د طالبا منه تتبع مسلم وقتله فقدم عبيد هللا وتتبع  الكوفة نعمان بن بشري ووىل عبيد هللا بن ز

ــه م د سياســــة الشـــيعة فثـــار عليــ ســـلم ولكــــن أهـــل الكوفــــة خـــذلوه عنــــدما مـــارس معهــــم ابـــن ز
تفاصــيل مأســاوية وقتــل معــه كبــري الرتغيــب والرتهيــب وبقــي مســلم وحيــدا يقاتــل حــىت قتــل يف 

د برأسيهما إىل يزيد   .الشيعة هناك هاين بن عروة وأرسل ابن ز
يـع توجـه احلسـني إىل العـراق بعـد اسـتالمه رسـالة مـن مسـلم قبـل قتلـه تفيـ د بعـدد مـن 

« : عــن اخلــروج إال أنــه كــان يقــول ) ع(وانتظــارهم لــه ، وقــد حــاول الــبعض أن يثــين احلســني 
وهللا لو أنين كنـت يف جحـر هامـة مـن هـذه اهلـوام السـتخرجوين حـىت يقضـوا يف حـاجتهم وهللا 

  »ليعتدن علي كما اعتدت اليهود على السبت 
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ان كـذا وكـذا أحــب إيل مـن أن تسـتحل يب يعــين ألن أقتـل مبكــ« وكمـا يقـول ابـن كثــري يقـول  
ركيه حىت يبايع ولكنه كان مسـتعدا للتضـحية فـداء هلـذا » مكة  لقد كان يعلم أن القوم غري 

احلمـد  ومـا شـاء هللا وال قـوة إال « ) : ع(الدين وال يبايع مثل يزيد ، يقـول اإلمـام احلسـني 
ى جيد الفتاة ، ما أوهلين إىل أساليف اشتياق  ، خط املوت على ولد آدم خمط القالدة عل

وصــايل تقطعهــا عســالن الفلــوات بــني  يعقــوب إىل يوســف وخــري يل مصــرع أ القيــة ، كــأين 
لقلـم ، رضـا  النواويس وكربال فيمألن مين أكراشا جوفا وأجربة سغبا ال حمـيص عـن يـوم خـط 

 ٦برين ، لــن تشــذ عــن رســول هللا هللا رضــا أهــل البيــت نصــرب علــى بالئــه ويوفينــا أجــور الصــا
ــا وعــده ــا عينــه وينجــز  ذال فينــا . حلمتــه وهــي جمموعــة لــه يف حظــرية القــدس تقر مــن كــان 

  .»مهجته ، وموطنا نفسه على لقاء ربه فلريحل معنا ، فإين راحل مصبحا إن شاء هللا 
ــة الباطــل وســكتوا عــن نصــرة ا ولئــك الــذين جبنــوا عــن جما حلــق ، وانطلــق غــري مبــال 

إن كــان ديــن دمحم ال يســتقيم إال بقتلـي فيــا ســيوف خــذيين ، ويف : انطلـق ولســان حالــه يقـول 
م معك وسيوفهم عليك: الطريق لقي الفرزدق فاستخربه اخلرب فقال    .إن القوم قلو

) ع(أرسلت اجليوش لتقطع عليه الطريق وطلبوا منـه إمـا البيعـة أو القتـل فـرفض اإلمـام 
أيهـا النـاس إن « خيـارات أخـرى رفضـوها مث خطـب احلسـني يف ذلـك اجلـيش البيعـة وقـدم هلـم 

كثـــا لعهـــد هللا خمالفـــا  مـــن رأى مـــنكم ســـلطا: قـــال  ٦رســـول هللا  جـــائرا مســـتحال حلـــرم هللا 
إلمث والعـدوان فلـم يغـري عليـه بفعـل وال قـول كـان حقـا  ٦لسنة رسـول هللا  يعمـل يف عبـاد هللا 

  .»وأ أحق من غري : إىل أن قال . .. على هللا أن يدخله مدخله
  رفضوا رجوعه أو التوجه إىل يزيد وتركوه يسري جمانبا الطريق حىت يرسلوا
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د ليــديل برأيــه ، لقــي احلســني   فــاال تنصــر « : رجــال مــن أهــل الكوفــة فقــال لــه ) ع(البــن ز
  .»إال هلك  فاتق هللا أن تكون ممن يقاتلنا فوهللا ال يسمع واعيتنا أحد مث ال ينصر

  :  نزول الركب املقدس يف كربالء
د ) ع(حطت الركاب يف كربالء ومنع أهل البيت  املاء وجاء األمر من عبيد هللا بـن ز

أمـا بعـد فـإين مل أبعثـك إىل حسـني لتكـف عنـه : إىل عمر بن سعد قائد اجليش الرمسـي للـوايل 
نــدي شـــافعا ، انظــر فــإن نــزل حســـني وال لتطاولــه وال لتمنيــه الســالمة والبقـــاء وال لتقعــد لــه ع

ــم إيل سـلما وإن أبــوا فـازحف علــيهم حـىت تقــتلهم  وأصـحابه علــى احلكـم واستســلموا فابعـث 
م لــذلك يســتحقون ، فــإن قتــل احلســني فــأوطئ اخليــل صــدره وظهــره فإنــه عــاق  ــم فــإ ومتثــل 

ل مـن ولـيس عهـدي يف هـذا أن يضـر بعـد املـوت شـيئا ولكـن علـى قـو . .. مشاق قاطع ظلـوم
إن أنت مضيت ألمر فيك جزيناك جزاء السامع املطيـع ،  !لو قد قتلته فعلت هذا به: قال 

ه  وإن أبيت فاعتزل عملنـا وجنـد وخـل بـني مشـر بـن ذي اجلوشـن وبـني العسـكر فـإ قـد أمـر
  .مر والسالم

يب وأمــي ـ ومل يكــن معـه إال بضـعة وســبعون نفسـا مـا  بــني أحـاطوا بـه يـوم عاشــوراء ـ 
طفــل وشــاب وشـــيخ وامــرأة ، خطـــب يف أعدائــه وحـــاول وعظهــم وهـــدايتهم إىل ســبيل الرشـــاد 

م وحقـت علـيهم كلمـة العـذاب ، وقـد قـال فيمـا قـال  : ولكن هيهات لقد خـتم هللا علـى قلـو
أحــني استصــرختمو واهلــني فأصــرخناكم مــوجفني ســللتم علينــا  !تبــا لكــم أيتهــا اجلماعــة وترحــا

ــان را اقتــــدحناها علــــى عــــدو وعــــدوكم فأصــــبحتم إلبــــا  !كمســــيفا لنــــا يف أميــ وحششــــتم علينــــا 
ألعـــدائكم علــــى أوليـــائكم بغــــري عــــدل أفشـــوه فــــيكم وال أمـــل أصــــبح لكــــم فـــيهم ، فهــــال لكــــم 

واجلـأش طـامن ، والـرأي ملـا يستحصـف ولكـن أسـرعتم إلينـا  الويالت تركتمـو والسـيف مشـيم 
  فسحقا لكم. .. ، مث نقضتموها سفها وضلة كطرية الد وتداعيتم علينا كتهافت الفراش
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 عبيــــد األمــــة وشــــذاذ اآلفــــاق ونبــــذة الكتــــاب وحمــــريف الكلــــم وعصــــبة اإلمث ونفثــــة الشــــيطان  
بني السـلة والذلـة وهيهـات . .. أال وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني. ومطفئي السنن

ىب هللا لنا ذلك ورسوله واملؤمنون وحجور ط ابت وطهرت وأنوف محية ونفوس أبية منا الذلة 
ـذه األسـرة علـى قلـة العـدد وخـذالن  ال تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام أال وإين زاحف 

أمــا وهللا ال تلبثــون بعــدها إال كريثمــا يركـــب الفــرس ، حــىت تــدور بكــم دور الرحـــى  .الناصــر ،
فـأمجعوا أمـركم وشـركاءكم « وتقلق بكم قلق احملور ، عهد عهـده إيل أيب عـن جـدي رسـول هللا 

مث ال يكــن أمــركم علــيكم غمــة مث اقضــوا إيل وال تنظــرون ، إين توكلــت علــى هللا ريب وربكــم مــا 
  .»من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ريب على صراط مستقيم 

اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنني  « : مث رفع يديه إىل السماء وقال 
م كـذبو وخـذلو وأنــت كسـين يوسـف وسـلط علـ يهم غــالم ثقيـف يسـقيهم كأسـا مصــربة فـإ

  .»ربنا عليك توكلنا وإليك املصري 
وهللا ال يــدع هللا أحــدا مــنهم إال انــتقم يل منــه قتلــة بقتلــة وضــربة بضــربة ) : ع(مث قــال 

  .وإنه خلري يل وألهل بييت وأشياعي
مــل حتــس) ع(هــذا هــو كــالم أيب عبــد هللا احلســني  فيــه بشــفافية الــروح املؤمنــة  فــاقرأ و

وتــدرك معــىن الرســالية ممــا يؤكــد أن ثــورة احلســني مل تكــن لتغيــري نظــام حــاكم فقــط إمنــا صــرخة 
  .. ولكن من يستمع ٦لتنبيه األمة لالحنراف العقائدي وابتعادها عن أوصياء رسول هللا 

ســاقطت أصــر القــوم علــى تنفيــذ جــرميتهم وبــدأوا القتــال الــذي تطــايرت فيــه األيــدي وت
الـــرؤوس ومل يـــرحم كبـــري وال صـــغري مثـــل أصـــحاب اإلمـــام حبيـــب بـــن مظـــاهر وزهـــري بـــن القـــني 

م للحسني  .. وغريهم وهـم علـى علـم بقـتلهم فكـانوا ) ع(أولئك الذين فهموا ماذا تعين نصر
  .يتفانون يف الدفاع عن ابن رسول هللا



 ـ ٢٢٠ـ 

اإلمـام صـالة اخلـوف مـع يف عز القتال ووسـط ذلـك اجلـو امللتهـب حبـرارة املعركـة يصـلي 
أصـحابه فيقـف أحــد األصـحاب حلمايتـه ويســتقبل السـهام بصـدره دفاعــا عـن حجـة هللا علــى 

هل « خلقه حىت إذا أصبح جسمه كالقنفذ من كثرة السهام سقط على وجه األرض متمتما 
  .»وفيت  بن رسول هللا 

اهلامشيون وأبنـاء علـي وبدأ الشهداء يرمتون يف أحضان احلور العني الواحد تلو اآلخر ، 
هلـــم أخرجـــه ) ع(وأبنــاء احلســـن ، مث أبنــاء احلســـني وكــان آخـــرهم طفــال رضـــيعا للحســني ) ع(

ليجودوا عليه بقطرة ماء بعد أن صار يتلوى من العطش ، وقد جف ثدي أمه فاستقبله القوم 
  .لسهام حىت ذبح يف حجر أبيه

رة نظــرة إىل خمــيم النســا ء بعــد قليــل سيصــرن ســبا وهــن وبقــي احلســني وحيــدا يلقــي 
رة ينظر إىل القوم الـذين احتوشـوه اسـتعدادا لقتلـه ويبكـي ٦بنات رسول هللا  سـألته أختـه  !و

أبكــي هلــؤالء القــوم الــذين يــدخلون النــار بســبيب هــل رأيــتم إنســا : قــال  ؟زينــب ملــاذا البكــاء
  .مل يكن هذا إال من األنبياء .. !؟يبكي على عدوه الذي يظلمه

خليـل  مث د ، ففصلوا الـرأس عـن اجلسـد مث أمـروا  قاتلهم حىت قتل ونفذوا وصا ابن ز
  .لتطأ صدره الشريف

هذه بعض تفاصيل رزية األمة وما أعظمهـا مـن رزيـة بكـت هلـا السـماوات قبـل األرض 
، وســـتظل ذكراهـــا تـــدمي القلـــوب ، وصـــدق ) ع(يـــوم والدة احلســـني  ٦، وبكـــى هلـــا الرســـول 

  .»إن للحسني حرارة يف قلوب املؤمنني ال تطفأ أبدا « ينما قال ح ٦رسول هللا 
عنــد شــيعته حمفوظــة رغمــا عــن أنــوف بعــض اجلهلــة ) ع(مــا زالــت ذكــرى أيب عبــد هللا 

  . الذين صاروا على منابر العلماء يتحدثون عن الدين وهو منهم براء يف غفلة من الناس



 ـ ٢٢١ـ 

ســـم جد د مـــا يـــزال جامثـــا علـــى صـــدر األمـــة  يـــد وشـــريح القاضـــي مـــا زال يفـــيت ابـــن ز
وطهــــارة اليهــــود ووجــــوب ) ع(بكفــــر وجناســــة شــــيعة أيب عبــــد هللا احلســــني : بلســــان حــــديث 

، ومــا يــزال التضــليل والكبــت كمــا ) ع(، بــل هــم أفضــل مــن شــيعة احلســني  )١(الصــلح معهــم 
م ) ع(فعل قاتلوا احلسني  لسبا وتساءل الناس من هؤالء فقالوا أ سـبا مـن عندما جاءوا 

ــم ووصــل األمــر ببعضــهم أن فكــر يف امــتالك إحــدى الســبا كجاريــة  الــديلم فشــمت النــاس 
م ، قـال تعـاىل   (: وهن ربيبـات بيـت الـوحي الـذي حرمـت علـى أهلـه الصـدقة وأمـر هللا مبـود

  .) قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب
أمساع الشيعة وهي ختاطب يزيد  تدوي يف) ع(ولكن ما زالت خطبة زينب بنت علي 

الــذي أدخــل إليــه رأس احلســني وهــو متخــذ جملســا للشــراب ووضــع الــرأس بــني يديــه فــراح ثنــا 
  : احلسني مبخصرته وهو ينشد 

ــــــــال ــــــ ـــــ ــــــ ــــك فـــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ مللـ ــــــم  ـــــ ــــــ ـــــ ـــــت هاشــــــ ــــــ ــــــ ـــــ   لعبــــــ

ــــزل      ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــي نــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــاء وال وحـــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــرب جـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   خـــــ

    
ـــــــتقم ــــــ ـــــ ــــــدف إن مل أنــ ــــــ ـــــ ــــــن خنـــ ــــــ ـــــ ـــــــــت مـــ ـــــ   لســــــ

ـــل      ــــــ ـــــ ـــــان فعـــ ــــــ ــــا كــــــ ــــــ ــــــد مـــــــ ــــــ ـــــين أمحـــــ ــــــ ــــــ ــــــــن ب ـــــ   مــــ

    
خطبــة طويلــة خنتــار ) ع( زينــب بلســان يفــرغ عــن أبيهــا علــي خطبــت عقيلــة اهلــامشيني

ـالس تعقـد للحسـني يف أوسـاط شـيعته إىل يومنـا هـذا وإىل مـا  منها هذا املقطع الذي جعل ا
صب جهدك فوهللا « قالت فيما قالت خماطبة يزيد . .. شاء هللا فكد كيدك واسع سعيك و

مـك إال عـدد ال متيت وحينا وال متحو ذكر وال يرحض عنك ع ارها ، وهـل رأيـك إال فنـد وأ
  .»، ومجعك إال بدد ، يوم ينادي املنادي أال لعنة هللا على الظاملني 

  رغم توارثنا لعادات بين أمية وقبولنا هلا مثل االحتفال بيوم عاشوراء الذي 
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

زـ ) ١(    .فتوى بعض العلماء حول التطبيع مع اليهود مثل ابن 



 ـ ٢٢٢ـ 

ــالس العــزاء احلســينية ، وال دليــل  ٦ل فيــه ابــن بنــت الرســول قتــ نعيــب علــى الشــيعة إقامتهــا 
الناس أفقه منـك  عمـر كل « ئل لدينا سوى ادعاء عمر بن اخلطاب حلرمة البكاء وهو القا

ـــماء بـــــل حـــــىت  ٦لقـــــد بكـــــى رســـــول هللا . » ـــوم والدتـــــه ، كمـــــا بكتـــــه الســ لقتـــــل احلســـــني يف يــ
هلـن  ٦كتـب التـاريخ ، وبكـاء النسـاء ملقتـل محـزة أيضـا وتشـجيع النـيب اجلمادات كما جـاء يف  
على مثل محزة فلتبك البواكي ، ولقد أقام عليه أهل املدينة مآمت العزاء : وإعانتهن حينما قال 

  .فلم نر مستنكرا لذلك فيما وصل إلينا
إحـــدى واحملـــاوالت الـــيت يبثهـــا املغرضـــون اليـــوم حـــول البكـــاء علـــى احلســـني مـــا هـــي إال 

ىب هللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون ،  احملاوالت إلسكات صوت احلق وإطفاء نور هللا و
ولو مل يفعل الشيعة ذلك إلحياء ذكرى كربالء حلاولوا طمسها كما فعلوا حبادثة الغدير ولقالوا 

  ).ع(لنا اليوم أن الذي قتل مل يكن احلسني بن علي 
ــ ــالس احلســني أ ا مــا فتئــت تــؤرق مضــاجع الطغــاة وتلهــب يف النفــوس ويكفــي فخــرا 

ليســــري مفعوهلــــا ) ع(املؤمنــــة روح اجلهــــاد ويكفــــي قــــراءة خطبــــة واحــــدة مــــن خطــــب احلســــني 
  .السحري يف األرواح املؤمنة

لن أستطيع يف هذه الـوجيزة أن أسـتعرض كافـة جوانـب كـربالء ولكـن جيـب علـى األمـة 
  .ال يعرفها إال من هداه هللا أال تغلق على نفسها مثل هذه الكنوز اليت

  :  السجود على الرتبة احلسينية
ذا البحث ، كثري من الناس استشكل فيها على الشيعة ، ومن  هنالك مسألة مرتبطة 

  خالل جتربيت الشخصية مل أجد عند أحد دليال شرعيا يؤيد إشكاله 



 ـ ٢٢٣ـ 

لتوحيد وال شرك الذي هم أبعـد النـاس فهمـا اللهم إال ما يتناقله ببغاوات الوهابية فيما يرتبط 
الشيعة  أخي يعبدون « قال يل بعضهم . .. له ، واملسألة هي السجود على الرتبة احلسينية

وكثـــريا مـــا مسعـــت هـــذه اجلملـــة لـــذا وجـــب علـــي توضـــيح األمـــر حـــىت ال » احلجـــر ويصـــلون لـــه 
عق منيل مع كل ريح   . نصبح كاهلمج الرعاع أتباع كل 

  .:يغتني إن للسجود ص: أوالً 
  .أ ـ السجود للشئ

  .ب ـ السجود على الشئ
أمــا األول فهــو حالــة مــن حــاالت الشــرك بــال خــالف ، والشــيعة حتــرم ذلــك البتــة ألنــه 

  . سجود لغري هللا وهذا ال حيتاج مين إىل كبري عناء فلرتاجع فتاوى علماء الشيعة يف ذلك
  .شيء األساس إال علىشيء ، والسجود ال يتحقق يف  أما الثانية فالكل يسجد على

ــة ولــــيس للرتبــــة ، ويكــــون الســــؤال ملــــاذا الرتبــــة احلســــينية  ــيعة يســــجدون علــــى الرتبــ والشــ
لرتبـــة كمـــا هـــي : وهـــذا الســـؤال ســـنجيب عليـــه يف نقطتـــني  ؟خلصـــوص األوىل فيمـــا خيـــتص 

  . والثانية خبصوص الرتبة احلسينية
  : النقطة األوىل * 

أقوال أئمتهم يوجبون أن يكـون موضـع اجلبهـة ومن ) ع(إن علماء مدرسة أهل البيت 
  .يف الصالة من األرض أو ما أنبتته األرض مما ال يؤكل وال يلبس يف الغالب

م جيوزون السجود على كلشيء مبا يف    أما فقهاء أهل السنة األربعة فإ



 ـ ٢٢٤ـ 

  .ذلك األرض
  ـ: وعلماء الشيعة هلم ما يؤيد قوهلم من مصادر أهل السنة نذكر منها 

  .٦حديث رسول هللا  ـ ١
  ).١٠٩/  ١خباري ج (» جعلت يل األرض مسجدا وطهورا « 
  :  ٦ـ وقوله  ٢
 ٣٧١/  ١خبـاري ج (» جعلت يل األرض كلها مسجدا وجعلـت تربتهـا لنـا طهـورا « 
  ).٣٧١/  ١، مسلم 
  : ـ وعن أيب سعيد اخلدري يف حديث جاء فيه  ٣
الســـماء شـــيئا فجـــاءت قزعـــة وكـــان ســـقف املســـجد مـــن جريـــد النخـــل ومـــا نـــرى يف « 

/  ٢خبــاري ج (»  ٦حـىت رأيـت الطـني واملـاء علـى جبهتـه وأرنبتـه  ٦فـأمطر فصـلى بنـا النـيب 
٣٨٦.(  

  . وكثري من األحاديث اليت تؤكد على مسألة السجود على الرتبة
  .ملاذا السجود على الرتبة احلسينية: النقطة الثانية * 

ميثــــل حالــــة مــــن حــــاالت الســــجود علــــى األرض  الســــجود علــــى الرتبــــة احلســــينية: أوالً 
ـا قـائم فــال يوجـد مـربر السـتثناء تربــة  وإمجـاع املسـلمني علـى صـحة الســجود علـى األرض وترا

  ).ع(احلسني 
كــــانوا يؤكــــدون علــــى مســــألة الســــجود علــــى الرتبــــة ) ع(إن أئمــــة أهــــل البيــــت : نيــــًا 

كـان ) ع(كل أئمة أهل البيـت أول من سجد عليها و ) ع(احلسينية واإلمام علي بن احلسني 
) ع(يسجدون عليها ويؤكدون على استحباب السجود عليهـا كمـا جـاء عـن اإلمـام الصـادق 

  .»إن السجود على تربة أيب عبد هللا احلسني خيرق احلجب السبع « 



 ـ ٢٢٥ـ 

ملـــاء ويصـــب يف قوالـــب مث جيفـــف  وتربـــة احلســـني عبـــارة عـــن تـــراب مـــن كـــربالء خيلـــط 
  .لسجود عليهويوضع يف موضع اجلبهة ل

ال ختفـى علــى ) ع(هنالـك دالالت كبــرية يف السـجود علــى تربـة سـيد الشــهداء : لثـا 
  ـ :  )١(األملعي منها 

  : ـ الداللة العقائدية  ١
عمر بن سعد غـداة يـوم عاشـوراء صـلى جبيشـه صـالة الصـبح مجاعـة مث قتـل الصـالة يف 

ى تربـة احلسـني نعلـن أننـا ال نصـلي ظهرية نفس اليوم بقتله سـيد الشـهداء ، وحنـن بصـالتنا علـ
صـــالة ميتـــة مثـــل صـــالة عمـــر بـــن ســـعد وأمـــريه يزيـــد وأبيـــه ومـــن واله ، ال حنـــن نصـــلي صـــالة 

عنــد شــيعتهم وهلــذا ركــز ) ع(احلســني وأبيــه وجــده وهــذا مــا يكــرس مفهــوم الــوالء ألهــل البيــت 
التسليم واخلضوع  اليت يعين السجود عليها متام ) ع(على التذكري برتبة احلسني ) ع(األئمة 

ج أوليائه   .نتهاج 
  : ـ الداللة التارخيية  ٢

خلالفـة ، وعاشـوراء  ) ع(حاول البعض طمس معامل يوم الغدير الـذي بويـع فيـه لعلـي 
رخييــة حيــة حتمــل  كانــت يف عهــد بــين أميــة ومــا أدراك مــا بنــو أميــة ، والرتبــة احلســينية وثيقــة 

األمــوي يــوم العاشــر مــن حمــرم ، وإذا كانــت األجهــزة الظاملــة  شــواهد اجلرميــة الــيت نفــذها احلكــم
عرب التاريخ قد مارست أساليب املصادرة لقضـية كـربالء ، ومـا زال امتـدادهم إىل يومنـا هـذا ، 

رســخوا يف وعــي األمــة ويف وجــدان األجيــال حالــة التعــاطي ) ع(فــإن األئمــة مــن أهــل البيــت 
يت من خالل اإل) ع(واالرتباط بقضية احلسني  رة ويف هـذا املسـار  ء والبكـاء والـز حياء والـر

  .مسألة التأكيد على الرتبة احلسينية
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

   .التشيع ـ السيد عبد هللا الغريفي ـ )١(
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  : ـ الداللة اجلهادية  ٣
الرتبــــة احلســــينية إحــــدى صــــيغ التجــــذير للــــوهج الثــــوري واجلهــــادي يف حــــس اجلمــــاهري 

حتتاج إليه كـل األمـة اإلسـالمية ، خاصـة وحنـن نعـيش فـرتة يواجـه فيهـا املـد املسلمة ، وهذا ما 
اإلسـالمي بكــل أنــواع احلـروب ، والتعامــل مــع هــذه الرتبـة لــيس تعــامال مـع كتلــة ترابيــة جامــدة 
وإمنا هو تعامل مع مزيج متحرك من مفاهيم الثورة وقيم اجلهاد ومضامني الشـهادة ، فمـع كـل 

يقوى الزمن بكل صرخة جهادية ونداء ثوري ومفهوم استشهادي ال  ذرة من ذرات هذه الرتبة
ا أن جتمد تلك الدالالت فالرتبة احلسينية  امتداداته وال تقوى األجهزة املتسلطة بكل إمكا

  . عقيدة وجهاد وثورة وحركة واستشهاد
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  الفصل الثامن
  يف دائرة النور

ـا  هللا نور السـماوات واألرض مثـل نـوره كمشـكاة فيهـ ( ا مصـباح املصـباح يف زجاجـة كأ
ر  كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضـئ ولـو مل متسـه 

  ) ، نور على نور يهدي هللا لنوره من يشاء ويضرب هللا األمثال للناس وهللا بكل شئ عليم
  )٣٥/  آية:  النورسورة (
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  من ركام الباطل إىل النور
سط ركام الباطل املظلم أسرعت إىل حيث النور وانكشف الغطاء عن البصر إثـر من و 

، ) ع(احلجة تلو األخرى والدليل يضـاف إليـه دليـل والعقـل يسـتنري وال سـبيل إال أهـل البـت 
  .وسنا بريق كنوز أهل البيت خيطف األبصار .ودخلت دائرة النور والنور ال يرى إال بنفسه ،

م ســـفت حلـــال مـــن مل يوفقـــ ه هللا لالهتـــداء إلـــيهم ، ونظـــرة عامـــة إىل مـــنهجهم وكلمـــا
ــم هـــم أمنـــاء هللا علــى وحيـــه املنــزل علـــى نبيــه  هـــذه األمانـــة  ٦وأحــواهلم كافيـــة للتــدليل علـــى أ

العظمـى الـيت ال ميكــن أن يتحملهـا مـن يعرتيــه الشـيطان بـني الفنيــة واألخـرى وال يـؤدي حقهــا 
ع حفظهـا مـن آثـر هـواه وهـوى عشـريته علـى التمسـك من كان كل الناس أفقـه منـه وال يسـتطي

  .بسط مفردات احلق
ــــا عنــــد اآلخــــرين ، مــــنهجهم يف تربيــــة األمــــة ) ع(أهــــل البــــت  م نــــور مل أمســــع  كلمــــا

م تعلموا على أيدي  وتوجيهها جيعلك حتس مبعىن خالفة هللا يف األرض ، مل يشهد التاريخ 
فقهاء األربعة إال نتاج جامعة اإلمام الصادق العلمية أحد بل الكل يدعي الرجوع إليهم وما ال

يف املدينة املنورة واليت خترج منهـا أيضـا جـابر بـن حيـان بعلـم الكيميـاء الـذي أخـذه مـن اإلمـام 
، وال يســعين أن أســتعرض ولــو قطــرة مــن حبـار علــومهم الــيت أخــذ منهــا شــيعتهم ) ع(الصـادق 

ــاال ت ، وموســوعة واحــدة مــن مصــادرهم احلديثيــة فكــان تفــوقهم علــى مــن ســواهم يف مجيــع ا
تكفـي لتلــتهم كــل مــا عنــد أهــل الســنة واجلماعـة مــن مصــادر ، وحبــار األنــوار مبجلداتــه العشــرة 

  .بعد املائة دلتنا على ذلك وحقا إنه حبار من أنوار العلم
وحـــاولوا ) ع(وقـــد ســـعى املفســـدون يف األرض إىل تشـــويه صـــورة مـــذهب أهـــل البيـــت 

ج البالغة اجلامع ممارسة التضلي   ل اإلعالمي ، ومن مجلة ذلك الطعن يف 



 ـ ٢٣٠ـ 

مـا وهـو هـو مبتنـه الـذي أعجـز البلغـاء وإن ) ع(لبعض خطـب ورسـائل وكلمـات أمـري املـؤمنني 
تــو خبطبــة واحــدة قاهلــا  جــاء فيــه كــاف لبيــان صــحة النســبة ألمــري املــؤمنني وعلــى هــؤالء أن 

ج البالغـةأحد اخللفاء أو كلمة قصرية تشبه اخلطب ا ـج . لواردة يف  قيـل ألحـد اإلخـوة أن 
  !!البالغة وضعه الشريف الرضي فقال هلم إذا هو إمام مفرتض الطاعة

تراث عظيم كان من املمكن أن تستفيد منه األمة ولكنها أبـت إال ) ع(وألهل البيت 
ــرتين ، ذلــك املــنهج يف الــدعاء وكيفيــة التقــرب إىل  هللا تعــاىل نفــورا ، وإحــدى معــاجزهم الــيت 

واألدب الرفيــع يف خماطبــة الــرب ســبحانه ، والقــارئ للصــحيفة الســجادية وهــي صــحيفة كلهــا 
ــذه ) ع(أدعيــة لإلمــام الرابــع علــي بــن احلســني الســجاد  يتعجــب ملــاذا مل يهــتم علمــاء الســنة 

ا واردة عن أحد األئمة أهل البيت   !.!أم ماذا ؟الصحيفة هل أل
ا ، كـان مييـل للوهابيـة بعـد أن عملـوا علـى تزريقـه أفكـارهم أحد اإلخوة الـذين استبصـرو 

حــد األصــدقاء والــذي أعطــاه بعــض  م وقبــل أن يــنغمس معهــم متامــا مــن هللا عليــه  ومعتقــدا
مؤلفات الشيعة ليقرأها ، ولقد مسع من قبل عن الشيعة وحذر منهم ، فطلب مين ومن بعض 

بــه وجلســنا فــدار النقــاش حــول معتقــدات اإلخــوة جلســة حــوار حــول التشــيع ومــا إليــه فرحبنــا 
هذا الكالم حق ال لبس فيـه ولكـن ملـاذا يقولـون عـن : الشيعة وبعد نقاش طويل تنفس قائال 

فإن للباطل . كما أن للحق أنصارا يعملون على نصرته: قلت له ! ؟الشيعة كل هذه األقاويل
  .طل جنودا وشياطني يوحون إليهم ، وال ميكن أن يعتمد الباطل ال على
ــيعة : قــــال هــــذا األخ وعالمــــات األســــف والتــــأثر واضــــحة عليــــه  لقــــد قــــالوا لنــــا إن الشــ

  .خيالفون املسلمني يف كلشيء حىت الصالة
مكانك أن تصلي معنا : كان وقت صالة املغرب قد حان فقلت    اآلن 



 ـ ٢٣١ـ 

  .لرتى هل صالتنا ختتلف كما يدعون
وكمـــا هـــو معـــروف عنـــد الشـــيعة  توضــأ وصـــلينا وكـــان اليـــوم يـــوم مخـــيس وبعـــد الصـــالة

أصحابه وهو كميل  ألحد) ع(يستحب قراءة دعاء كميل وهو دعاء علمه أمري املؤمنني علي 
د النخعي والشيعة يواظبون على قراءته   .بن ز

ملــت هلــذه األمــة  لــدعاء ، حينهــا  نفعــال هــذا األخ  قــرأ ذلــك الــدعاء وأحسســت 
ا أهل البيت احملرومة من هذه الكنوز اليت مل يبخ ألدعيـة الـيت ) ع(ل  خصوصا فيما خيتص 

  .جتعل اإلنسان يف عامل آخر وهو يناجي ربه
خـدعو وقـالوا لنـا أن الشـيعة ال : بعد الدعاء رأيت الدموع يف عينيه وهو يقـول حبرقـة 

  .ا عرفنا الصالة ومل نفهم الصالةيعرفون الصالة وهللا حنن م

  فقرات

  )ع(من أدعية أهل البيت 

  .)ع(من دعاء الصباح ألمري املؤمنني  ـ *
اللهـــم  مـــن دلـــع لســـان الصـــباح بنطـــق تبلجـــه وســـرح قطـــع الليـــل املظلـــم بغياهـــب « 

ججـه ،   تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار يف مقادير تربجه وشعشع ضياء الشمس بنور 
،  من قرب مـن من دل على ذاته بذاته وتنزه عن جمانسة خملوقاته وجل عن مالءمة كيفياته 

خطــرات الظنــون وبعــد عــن حلظــات العيــون وعلــم مبــا كــان قبــل أن يكــون ،  مــن أرقــدين يف 
مهــاد أمنــه وأمانــه وأيقظــين إىل مــا منحــين مــن مننــه وإحســانه ، وكــف أكــف الســوء عــين بيــده 

  .» .. وسلطانه
  افتح اللهم لنا مصاريع الصباح مبفاتيح الرمحة والفالح وألبسين اللهم من « 
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أفضــل خلــع اهلدايــة والصــالح واغــرس اللهــم بعظمتــك يف شــرب جنــاين ينــابيع اخلشــوع وأجــر 
زمة القنوع   . ». .. اللهم هليبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق اخلرق مين 

  ) :ع(من دعاء يوم عرفة لإلمام احلسني ـ  *
وهـــو عه صــنع صــانع احلمــد  الــذي لــيس لقضــائه دافــع وال لعطائـــه مــانع وال كصــن «

اجلــواد الواســع فطــر أجنــاس البــدائع وأتقــن حبكمتــه الصــنائع ال ختفــى عليــه الطالئــع وال تضــيع 
عنـــده الودائـــع جـــازي كـــل صـــانع ورايـــش كـــل قـــانع وراحـــم كـــل ضـــارع ومنـــزل املنـــافع والكتـــاب 
ت دافـع وللـدرجات رافـع وللجبـابرة قـامع  لنـور السـاطع وهـو للـدعوات سـامع وللكـر اجلـامع 
فال إلـه غـريه والشـيء يعدلـه ولـيس كمثلـه شـئ وهـو السـميع البصـري اللطيـف اخلبـري وهـو علـى  
نـك ريب وأن إليـك مـردي  لربوبيـة لـك مقـرا  كلشيء قدير ، اللهـم إين أرغـب إليـك وأشـهد 
ابتدأتين بنعمتك قبـل أن أكـون شـيئا مـذكورا وخلقتـين مـن الـرتاب مث أسـكنتين األصـالب آمنـا 

  . .. ختالف الدهور والسننيلريب املنون وا
اللهـم اجعلـين أخشــاك كـأين أراك وأســعدين بتقـواك وال تشــقين مبعصـيتك وخــر يل يف « 

خـــري مــا عجلــت ، اللهـــم  رك يل يف قــدرك حــىت ال أحـــب تعجيــل مــا أخــرت وال  قضــائك و
اجعـــل غنـــاي يف نفســـي واليقـــني يف قلـــيب واإلخـــالص يف عملـــي والنـــور يف بصـــري والبصـــرية يف 

إهلي كيف . ومتعين جبوارحي واجعل مسعي وبصري الوارثني مين وانصرين على من ظلمين ديين
ر يوجب بعـد املـزار فـامجعين  أعزم وأنت القاهر وكيف ال أعزم وأنت اآلمر إهلي ترددي يف اآل

كيــف يســتدل عليــك مبــا هــو يف وجــوده مفتقــر إليــك أيكــون . .. علــك خبدمــة توصــلين إليــك
لــيس لــك حــىت يكــون هــو املظهــر لــك مــىت غبــت حــىت حتتــاج إىل دليــل لغــريك مــن الظهــور مــا 

ر هـي الـيت توصـل إليـك عميـت عـني ال تـراك عليهـا  يدل عليـك ومـىت بعـدت حـىت تكـون اآل
  . ». .. رقيبا وخسرت صفقة عبد مل جتعل له من حبك نصيبا



 ـ ٢٣٣ـ 

  ) : ع(لإلمام زين العابدين : مناجاة الشاكرين  ـ *
﷽  

إهلــي أذهلــين عــن إقامــة شــكرك تتــابع طولــك ، وأعجــزين عــن إحصــاء ثنائــك فــيض « 
ديـك فضلك ، وشغلين عن ذكر حمامدك ترادف عوائدك ، وأعياين عن نشر عوارفك تـوايل  أ

إلمهـــال  لتقصــري ، وشـــهد علــى نفســـه  ، وهــذا مقـــام مــن أعـــرتف بســبوغ النعمـــاء ، وقابلهـــا 
الـرب الكـرمي ، الـذي ال خييـب قاصـديه ، وال يطـرد عـن فنائـه  والتضييع ، وأنـت الـرؤوف الـرحيم

آمليه ، بساحتك حتط رحال الراجني ، وبعرصتك تقـف آمـال املسـرتفدين ، فـال تقابـل آمالنـا 
ل القنـوط واإلبـالس ، إهلـي تصـاغر عنـد تعـاظم آالئــك  لتخييـب وااليئـاس ، وال تلبسـنا سـر

ي ثنــائي ونشـري ، جللتــين نعمــك مـن أنــوار اإلميــان  شـكري ، وتضــاءل يف جنـب إكرامــك إ
حلــال ، وضــربت علــي لطــائف بــرك مــن العــز كلــال ، وقلــدتين مننــك قالئــد ال حتــل ، وطــوقتين 
أطواقـا ال تفــل ، فـآالؤك مجــة ضـعف لســاين عـن إحصــائها ، ونعمـاؤك كثــرية قصـر فهمــي عــن 

ك يف تقر إىل شـكر إدراكها فضال عن استقصائها ، فكيف يل بتحصيل الشكر ، وشكري إ
، فكلما قلت لك احلمد وجب علي لذلك أن أقول لك احلمد ، إهلي فكما غذيتنا بلطفك 
وربيتنا بصنعك ، فتمم علينا سوابغ النعم ، وادفع عنا مكاره النقم ، وآتنا من حظوظ الدارين 
أرفعهـا وأجلهــا عـاجال وآجــال ، ولـك احلمــد علـى حســن بالئـك وســبوغ نعمائـك محــدا يوافــق 

  . .. وميرتي العظيم من برك ونداك  عظيم  كرمي ، برمحتك  أرحم الرامحنيرضاك 

  : قبسات من نور آل دمحم  *
لنبـوة ، والـذي  إن الفقه الشيعي هو الشجرة الطيبة الراسـخة اجلـذور املتصـلة األسـس 

لسعة والشمولية والعمق والدقة والقدرة على مسايرة    امتاز 



 ـ ٢٣٤ـ 

ملســتجدات املتالحقــة مـن دون أن يتخطــى احلــدود املرســومة يف الكتــاب العصـور املختلفــة ، وا
والسنة ويعتمد الفقه الشيعي إضافة إىل الكتـاب والسـنة العقـل واإلمجـاع الكاشـف عـن وجـود 

  .النص أو موافقة املعصوم
املسـتجدات إن الشيعة اإلمامية قدمت يف ظل هذه األسس األربعة فقها يتناسب مـع 

ب االجتهــاد  ، جامعــا ملــا حتتـــاج عنــدهم ، بـــل ظــل مفتوحــا طيلـــة  )١(إليــه األمــة ، ومل يغلـــق 
القرون املاضية إىل يومنا هذا ، فأنتج عرب العصور فقهاء عظاما ، وموسـوعات كبـرية مل يشـهد 
التـــاريخ هلـــا وهلـــم مثـــيال ، واملقـــام ال يتســـع لبســـط الكـــالم عـــن الفقـــه اجلعفـــري كمـــا أن مفهـــوم 

  .٢ ما هو عند السنة ، فلرياجع معامل املدرستني ج االجتهاد عند الشيعة غري
إال أن هنالك بعض االختالفات بني الفقه اجلعفري وفقه أهـل السـنة واجلماعـة حـاول 
البعض أن يتخذها ذريعة لريمي التشيع بكل فرية وتشويه ، وأ لست بصدد بيان كل مواقـع 

عي يثـري حوهلـا اجلـاهلون شـبهات االختالف ، ولكين سأختار بعض املفردات عند الفقـه الشـي
ام الشيعة ، سأطرحها ألبني رأي الدين فيها مث أترك للقارئ احلكم   .ال

وقبل ذلك أقول أن االختالف ليس يف الفروع فقط ، بل هنالك خالفات جوهرية يف 
فاحلــــديث عــــن التوحيــــد يطــــول ، يلتقــــي فيــــه أهــــل الســــنة مــــع الشــــيعة  .. األصــــول العقائديــــة

ا سبحانه وتعاىل يف كتب أهل السنة واجلماعة واليت بلورها الوهابيون يف كتبهم ويفرتقون ، ف
اخل . .. ميشي ويتحرك من مكان إىل آخر وينـزل ويصـعد ويضـحك ولـه يـدان وقـدمان وسـاق

م   .حىت أبتعد الناس عن ر
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

ملرجــع جمتهــد جــامع للشــرائط املــذكورة يف   املكلــف إمــا جمتهــد يســتنبط األحكــام الشــرعية أو حمتــاط أو مقلــد ـ )١(
  . كتب الفقه



 ـ ٢٣٥ـ 

لوهابيـة جـرى حـوار بينـه وبـني أحـد اإلخـوة  أذكر هنا أن أحد الشباب الذين خـدعوا 
وكان حمور حديثهما التوحيد وكان هذا الوهايب مصرا على أن  مكا وحيزا يوجد يف العرش 

صاروخا يسري أسـرع مـن الضـوء واجتهـت  يعين إذا اخرتعت: فوق السماوات ، فقال له األخ 
مكاين الوصول إىل مكان هللا ووجوده هناك    ؟به إىل السماء هل 

  .فضحك األخ وقرر الصمت .. !نعم: قال 
هذا حال التوحيد الذي من أجله بعث األنبياء عند القوم ، أما الشيعة فإن أئمـتهم مل 

ة كما فعل غريهم ، وإمنا تركوا هلم كنـوزا مـن يرتكوا هلم جماال ليشطوا عن احلق واملعرفة الصحيح
ا الوحي على النيب دمحم  ـج البالغـة عـن  ٦املعارف اإلهلية نزل  ويكفي من ذلك ما جاء يف 

  : يقول يف إحدى تلك اخلطب مبينا حقيقة التوحيد ) ع(علي بن أيب طالب 
دون ، وال يــؤدي احلمــد  الــذي ال يبلــغ مدحتــه القــائلون ، وال حيصــي نعمــاءه العــا« 

تهدون ، الذي ال يدركه بعد اهلمم ، وال يناله غوص الفطن ، الذي ليس لصفته حد  حقه ا
ح  حمدود ، وال نعت موجود وال وقـت معـدود وال أجـل ممـدود فطـر اخلالئـق بقدرتـه ونشـر الـر

  .برمحته ، ووتد الصخور ميدان أرضه
وكمال التصديق به توحيده ، وكمال أول الدين معرفته ، وكمال معرفته التصديق به ، 

ـا غــري . توحيـده اإلخـالص لـه وكمـال اإلخــالص لـه نفـي الصـفات عنـه ، لشــهادة كـل صـفة أ
املوصوف ، وشهادة كل موصوف أنه غري الصفة ، فمن وصف هللا فقد قرنه ، ومن قرنه فقد 

مـن أشـار إليـه ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومـن جـزأه فقـد جهلـه ، ومـن جهلـه فقـد أشـار إليـه ، و 
فقـد أخلـى ) عـالم(فقـد ضـمنه ومـن قـال ) فـيم(فقد حـده ، ومـن حـده فقـد عـده ، ومـن قـال 

  منه كائن ال عن حدث ، 



 ـ ٢٣٦ـ 

  .)١(» اخل . .. موجود ال عن عدم
وهنالـــك الكثـــري مـــن املفارقـــات بـــني املدرســـتني حتتـــاج إىل جملـــدات الستقصـــائها وعلـــى 

بعض املفردات الفقهية اخلالفية لنرى مع من  اجلميع أن يبحث ليلقى هللا على حجة وسأذكر
  . احلق

  : التقية * 
م ورمسـوا  ما أكثر ما شنع خصوم الشيعة علـيهم يف التقيـة الـيت غـاب معناهـا عـن أذهـا

ــا الشــيعة والتشــيع ، وعنــدما  أوضــح هنــا معــىن هلــا معــاين مــن خميلــتهم اخلربــة فصــاروا يتهمــون 
ـا التقية وشرعيتها ال أنتصر للشيعة وم م بقدر ما أنصر القرآن ومفاهيمـه الـيت متسـك  عتقدا

الشيعة فكان صحة ما يعتقدون به فرعا ألصل صحة القرآن الذي غابت بصائره عن العقول 
ا تكاد ال تفقه الفرق بني الطهارة والنجاسة   .النجدية فتاهت حىت أ

زائهم مبــا ال الـبعض يــردد أقـوال اآلخــرين دون متحـيص ومعرفــة غـافلني عــن خطـورة اســته
حلـق والقـرآن وذلـك سـتكون عاقبتـه وخيمـة ، ومـا  يعلمون فيستهزئون من حيث ال يشـعرون 

لتقية وهي تعين النفاق وإظهار خالف « أكثر ما مسعت  م يعتقدون  أن الشيعة منافقون أل
ت القرآنية وسرية األنبياء عرض احلائط» الباطن    .ضاربني بذلك اآل

شــرعية التقيــة مــن القــرآن والســنة كمــا جــاء يف كتــب أهــل الســنة وقبــل اســتعراض أدلــة 
ا من أهلها ، نتحدث عن معىن التقية وظروفها   .واجلماعة ، واليت أرى أن الشيعة أعلم 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  .. ج البالغة اخلطبة األوىلـ ) ١(



 ـ ٢٣٧ـ 

لسـلطات عاشوا يف اضطهاد وتشريد وتقتيل من قبل ا ٦إن الشيعة ومنذ وفاة الرسول 
اجلـائرة الـيت تعاقبــت ، وبعـد واقعــة كـربالء أصـبح الشــيعة وحـدهم املنــاوئني للحكـام واملتصــدين 
عتبار أن أئمتهم هم احلافظون للشريعة ، لذلك كرست احلكومات كل جهودها  هلموم األمة 

م   .لضر
لتقيـــة دون غــريهم مــن الفــرق اإلســالمية الــيت كـــان  هلــذا الســبب ولغــريه عــرف الشــيعة 
علماؤها ومن ورائهم العامة يؤيدون كل سلطان عادل أو جائر ، بينما يصور لنا اإلمام الباقر 

وكـــان مـــن أعظـــم ذلـــك وأكـــربه زمـــن معاويـــة بعـــد مـــوت « : حـــال الشـــيعة آنـــذاك يقـــول ) ع(
فقتلــت شــيعتنا بكــل بلــدة وقطعــت األيــدي واألرجــل علــى الظنــة وكــل مــن يــذكر ) ع(احلســن 

ـــب مالــه أو هـــدمت داره مث مل يـــزل الــبالء يشـــتد ويـــزداد إىل حببنــا واالنقطـــاع إلينــا  ســـجن أو 
د قاتل احلسني  وأخذهم بكـل ظنـة مث جاء احلجاج فقتلهم كل قتلة ) ع(زمان عبيد هللا بن ز

مة حىت أن الرجل ليقال له زنديق وكافر أحب إليه من أن يقال شيعة علي    . »و
ختصــار وعنــد عرضـنا لألدلــة ذن هللا تعــاىل أن التقيــة حاجــة  هـذا هــو احلــال  ســيتبني 

فطرية وكلنا نستخدمها يف حياتنا العملية خصوصا أولئـك الـذين يواجهـون الطواغيـت يف كـل 
م اجلهادية مهيتها يف مسري   .مكان ، يعلمون 

والتقية يف اللغة معناها احلذر ، قال ابن منظور يف لسان العرب توقيت واتقيت ، أتقيه 
  .يعين حذرته: قاء تقى وتقية وت

أمـا التقيـة شـرعا كمـا عرفهـا الشـيخ األنصـاري مـن ـ كبـار علمـاء الشـيعة املتقـدمنيـ  يف  
  ).التحفظ عن ضرر الغري مبوافقته يف قول أو فعل خمالف للحق(كتابه املكاسب 

وشـرعية التقيــة تؤخــذ مـن الكتــاب والســنة كمصــدرين للتشـريع وســتجد أن العقــل يؤيــد 
  . مشروعيتها



 ـ ٢٣٨ـ 

  : ما من الكتاب العزيز أ *
ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعـل ذلـك فلـيس  (قوله تعاىل 

  ).٢٨/  آل عمران( )من هللا فيشيء إال أن تتقوا منهم تقاة 
شــرعية التقيـة وأن املـؤمن إذا خــاف  )إال أن تتقـوا مــنهم تقـاة  (وواضـح مـن قولــه تعـاىل 

م تقية منه ودفاعا عن نفسه من غري أن يعتقد ذلكمن الكفار جيوز له    .مدارا
  : يقول الفخر الرازي يف تفسري هذه اآلية 

  : اعلم أن للتقية أحكاما كثرية وحنن نذكر بعضها ) املسألة الرابعة(
إن التقيـــة إمنـــا تكـــون إذا كـــان الرجـــل يف قـــوم كفـــار ، وخيـــاف علـــى » احلكـــم األول « 

للسان ، بل جيوز أن يظهر الكالم نفسه وماله فيداريهم بلس ن ال يظهر العداوة  انه وذلك 
املوهم للمحبة واملواالة ولكن بشرط أن يضمر خالفه وأن يعرض يف كل ما يقول ، فإن التقية 

  . ثريها يف الظاهر ال يف أحوال القلوب
إلميــان واحلــق حيــث جيــوز لــه التقيــة كــان ذ »احلكــم الثــاين «  لـــك هــو أنــه لــو أفصــح 

  .أفضل
ظهـار املـواالة واملعـاداة ، وقـد جتـوز أيضـا  »احلكم الثالث «  ا إمنا جتـوز فيمـا يتعلـق  إ

ظهـــار الـــدين ، فأمـــا مـــا يرجـــع ضـــرره إىل الغـــري كالقتـــل والـــز وغصـــب األمـــوال  فيمـــا يتعلـــق 
لزور وقذف احملصنات واطالع الكفار على عورات املسلمني فذلك غري جائز   .والشهادة 

ظـــاهر اآليـــة يــدل أن التقيـــة إمنـــا حتـــل مـــع الكفـــار الغـــالبني ، إال أن  »حلكـــم الرابـــع ا« 
مـــذهب الشــــافعي  أن احلالـــة بــــني املســـلمني إذا شــــاكلت احلالـــة بــــني املســـلمني واملشــــركني 

  .حلت التقية حماماة عن النفس



 ـ ٢٣٩ـ 

  ؟الوهل هي جائزة لصون امل. التقية جائزة لصون النفس »احلكم اخلامس « 
جلواز لقوله  «  ٦ولقولـه » حرمة مال املسلم كحرمة دمـه «  ٦حيتمل أن حيكم فيها 

لفـني ســقط » مـن قتــل دون مالـه فهــو شـهيد  وألن احلاجــة إىل املـال شــديدة ، واملـاء إذا بيــع 
فرض الوضوء وجاز االقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر من نقصـان املـال فكيـف ال جيـوز 

  .علمههنا وهللا أ
بتا يف أول اإلسالم ألجـل ضـعف : قال جماهد  »احلكم السادس «  هذا احلكم كان 

لتقية جائزة  :وروي عن عوف بن احلسن أنه قال  املؤمنني ، فأما بعد قوة دولة اإلسالم فال ،
للمؤمنني إىل يوم القيامة ، وهذا القول أوىل ألن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر االمكان 

)١(.  
ح من كالم الرازي داللة اآلية على شرعية التقية ، ويذكر ذات املعىن ابـن كثـري يف يتض

  .)٢(تفسريه 
إلميـان  (ويقول هللا سـبحانه وتعـاىل **  /  سـورة النحـل( )إال مـن أكـره وقلبـه مطمـئن 

١٠٦ .(  
سر ، وكلنا يعرف قصة تعذيب كفار قريش له حىت قـال مـا طلبـوه   واليت نزلت يف عمار بن 

جلنة وقال له إذا عادوا فعد  ٦منه من متجيد آهلتهم وغري ذلك ، إال أن الرسول  بشره وأبويه 
مبثــل مــا قلــت ، وال أعتقــد أن هنالــك أوضــح مــن ذلــك لفهــم التقيــة والــيت مارســها مــؤمن آل 

 آيـة: سـورة غـافر ( )وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكـتم إميانـه  (فرعون كما جاء يف القرآن 
 /٢٨ .(  

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  .١٣/  ٨التفسري الكبري للفخر الرازي ج  ـ )١(
   .٣٠٨/  ١تفسري القرآن العظيم ج ـ ) ٢(



 ـ ٢٤٠ـ 

  : أما من السنة  *
ب املـــداراة مـــع  فقـــد أورد الـــرازي نقـــال عـــن البخـــاري يف صـــحيحه مـــن كتـــاب األدب 

نقـل ـ الــرازي ـ أن ، كمـا » إ لنكشـر يف وجـوه قــوم وقلوبنـا تلعـنهم « :  ٦النـاس عـن النـيب 
أتشـهد أن دمحما : ألحـدمها : فقـال  ٦مسيلمة الكـذاب أخـذ رجلـني مـن أصـحاب رسـول هللا 

وكـان مســيلمة . نعـم: قــال  ؟أفتشـهد أين رسـول هللا: نعــم نعـم نعـم ، فقــال : قـال  ؟رسـول هللا
رسـول  أتشـهد أن دمحما: يزعم أنه رسول بين حنيفة ودمحم رسول قريش فرتكه ودعا اآلخر فقال 

إين أصم ثال فقدمه وقتله فبلغ ذلـك : قال  ؟أفتشهد أين رسول هللا: نعم ، قال : قال  ؟هللا
أمــا هــذا املقتــول فمضــى علــى يقينــه وصــدقه فهنيئــا لــه وأمــا اآلخــر فقبــل : فقــال  ٦رســول هللا 

  .)١(رخصة هللا فال تبعة عليه 
ـــا حكـــم عـــام يشـــمل كـــل إنســـان ، وبضـــم  كـــل ذلـــك يـــدلل علـــى مشـــروعية التقيـــة وأ

ـــل » رفـــــع عــــن أمــــيت اخلطـــــأ والنســــيان ومــــا اســـــتكرهوا عليــــه « :  ٦حــــديث رســــول هللا  يكتمــ
  .املطلب

والتقيــة كحكــم هلــا ضــوابطها وحــدودها والشــيعة فيمــا يــرتبط بفــروع ديــنهم ال حيتــاجون 
ألدلــة حـىت ال يطلــق الب مهــم جبهـللغـريهم لألخــذ مـنهم ولقــد جئنـا  ت  .سـطاء  وإليــك روا

  : وهم احلجة على شيعتهم ال غريهم ) ع(ريق أهل البيت عن ط
لتقيـة : قـال ) ع(عـن اإلمـام جعفـر بـن دمحم الصـادق  ـ * اتقـوا علـى ديـنكم فاصـحبوه 

  فإنه ال إميان ملن ال تقية له إمنا أنتم من الناس كالنحل يف الطري لو 
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

   .١٢/  ٨تفسري الرازي ج ـ ) ١(



 ـ ٢٤١ـ 

م ما يف أجـواف النحـل مـا بقـي منهاشـيء إال أكلتـه ولـو أن النـاس علمـوا مـا يف أن الطري تعل 
لســنتهم ولنجلــوكم يف الســر والعالنيــة رحــم هللا  أجــوافكم أنكــم حتبوننــا أهــل البيــت ألكلــوكم 

  . عبدا منكم كان على واليتنا
ـا) : ع(عن اإلمام دمحم بن علي الباقر  ـ * حـني  التقية يف كل ضـرورة وصـاحبها أعلـم 
  . تنزل به

ا الدم فإذا بلغ الدم فال تقية: وعنه أيضا  ـ *   . إمنا جعلت التقية ليحقن 
  . »من ال تقية له ال دين له « ) : ع(وقال اإلمام الصادق ـ  *

وعرفنــا أصــله يف القــرآن ، والعقــل ) ع(وهـذا قليــل مــن كثــري ورد عــن طريــق أهــل البيــت 
ن يف كل األحوال ، وال تكون التقية يذعن بذلك إذ أنه من البداهة أن الت وقي واحلذر مطلو

لنفاق مر هللا    .بذلك نفاقا كما حاول البعض أن يعرفها وكيف 
ـــن الــــدين وأحكامـــــه ســـــرا مـــــن األســــرار كمـــــا ذهـــــب إليـــــه بعـــــض  ـــل مــ ـــــا ال جتعــ ـــا أ كمـ

ـا حـاجز هلـم ، فكيـف تكـون السـرية عنـد الشـيعة ، وهـذه كتـبهم لـيس دو أو  املستشرقني وأذ
هذه النجف أمامكم وتلك قم فارحلوا إليها وانزلوا على . حجاب ، فليبحث اجلميع وليفتش

مكاتبهـا فلـن جتـدوا دونكــم سـرتا أو ممانعـة ، أي الكتـب أحببــت فهـي حتـت يـدك ويف متناوهلــا 
وفيها أمهات الكتب ومصادر األحكام مل تبق مسألة إال وفصلت ومل تطرح قضية إال وحلـت 

  .م عمت أرجاء املعمورةوعلماؤهم شهر 
ـــدقاء املهتـــــدين ، التـــــف حولــــه عـــــدد مـــــن الشـــــباب  ـــد األصـ ويف اخلامتــــة أورد قصـــــة ألحــ

ن التقيـــة نفـــاق فقـــال هلـــم  هـــو : قـــالوا . عرفـــوا يل النفـــاق: حيـــاولون إجبـــاره علـــى أن يعـــرتف 
ن كمـا أمـا التقيـة فهـي إظهـار الكفـر وإضـمار اإلميـا: إضمار الكفر وإظهار اإلميان ، قال هلـم 

   ؟جاء يف القرآن فهل لديكم دليل حبرمة ذلك



 ـ ٢٤٢ـ 

  . (*)» لو سكت اجلاهل ما اختلف حول احلق اثنان «  )ع(وقد قال اإلمام علي . فسكتوا

   : الوضوء *
طلــة ، هــذا مــا اتفــق عليــه  إن الوضــوء واجــب ، وبنقصــانه بــال ســبب تكــون الصــالة 

 بال شك يتوقف عليها صحة صالة اجلميع املسلمون ، إال أن هنالك اختالفا يف كيفيته واليت
م وال  ، والشيعة تبعا ألئمتهم يعتقدون بصحة الوضوء الذي يتعبدون بـه ووضـوء غـريهم غـري 

  .تصح به الصالة وهلم أدلتهم على ذلك من القرآن والسنة
هـــا فرعيـــة تتبـــع األصـــل إال أن بعـــض الكتـــاب  لـــرغم مـــن أن هـــذه املســـائل الـــيت ذكر و

واملــأجورين أبــوا إال أن يــدخلوا النــاس يف مباحــث فرعيــة إلهلــائهم النــاس عــن االلتفــات واملرتزقـة 
إىل االختالف يف املنبع والذي يؤدي إىل االختالف يف طعم املـاء بسـبب ذلـك إال أن علمـاء 

  .هنا تكمن قوة احلجة. الشيعة مل يتوانوا يف إثبات حىت فروع دينهم من كتب العامة
حـول حكـم ) ع(سة أهل السنة واجلماعة ومدرسة أهل البيـت هناك اختالف بني مدر 

إلضافة إىل كيفية غسل األيدي   .األرجل يف الوضوء 
طــراف  ملــرفقني وينتهــي  أمــا األخــرية فــإن الشــيعة يــرون أن الغســل يف اليــدين يبتــدئ 

ملـــرفقني ، ولـــو فعــل املتوضـــئ ذ طـــراف األصـــابع واالنتهــاء  لـــك األصــابع وال يســـوغ االبتــداء 
) ع(الـذي بينـه األئمـة  ٦بطل وضوؤه وقد أخذوا ذلـك مـن املمارسـة العمليـة لوضـوء الرسـول 

  : فيما ورد عنهم 
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . فلرياجع كتاب إسالمنا يف التوفيق بني الشيعة والسنة ـ التشيع ـ لعبد هللا الغريفي ـ (*)



 ـ ٢٤٣ـ 

ــاء فـــدعا بط ٦عــــن وضـــوء رســـول هللا ) ع(ســـئل اإلمـــام البـــاقر  * شــــت أو بتـــور فيـــه مــ
ــا واســتعان بيــده اليســرى بكفــه  فغســل كفيــه ، مث غمــس كفــه اليمــىن يف التــور فغســل وجهــه 
ا من املاء فغسل يده اليمـىن مـن  على غسل وجهه ، مث غمس كفه اليسرى يف املاء فاغرتف 

ــ ا مــن املــاء املرفــق إىل الكــف ال يــرد املــاء إىل املــرفقني مث غمــس كفــه اليمــىن يف املــاء فــاغرتف 
ليمىن مث مسح  فأفرغه على يده اليسرى من املرفق إىل الكف ال يرد املاء إىل املرفق كما صنع 

  .)١(رأسه وقدميه إىل الكعبني بفضل كفيه مل جيدد ماء 
ومن خالل آية الوضوء نستطيع أن نتعرف على الكيفيـة مث نـرى مـا هـو حكـم األرجـل 

ألدلة من الطريقني يت   أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصـالة فاغسـلوا  (: اىل يقول تع. و
 آيـة: سـورة املائـدة ( )وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسـكم وأرجلكـم إىل الكعبـني 

 /٦.(  
ن داللـــة اآليـــة صــرحية يف بيـــان كيفيـــة الوضـــوء ووجــوب غســـل اليـــدين بـــدءا  قــد يقـــال 

ملــرفقني ، ولكــن بقل ــاء  يــل مــن التأمــل نقــول أن اليــد مشــرتكة بــني األصــابع إىل ألصــابع وإ
الزند إىل املرفق وإىل الكتف ، فإذا قيل اغسلوا أيديكم يكون جممال ومبهمـا حيتـاج إىل مفسـر 

هنا لبيان حـد املغسـول بـه ال لبيـان كيفيـة  )إىل  (يعني حد املغسول به فجاءت إىل املرافق و 
ظرة إىل ما هو متفاهم عرفا إذ أنه إذا قيل لشخص اغسل هذا البيت أو ضـع  الغسل واآلية 

ولعـل فتـاوى األئمـة األربعـة  ؟عليه طالء إىل السقف فهل يبدأ من حتت إىل أعلـى أم العكـس
ألصــابع يؤكــد هــذا املعــىن ولــو كانــت  لوجــوب يف االبتــداء  جــاءت لبيــان   )إىل  (جلــواز ال 

  .بوجوب ذلك كيفية الغسل لوجب على األئمة األربعة أن يفتوا
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ٢٧٥/  ١وسائل الشيعة ج  ـ )١(



 ـ ٢٤٤ـ 

كلـــوا أمـــواهلم إىل  (كقولـــه تعـــاىل » مـــع « يســـتخدم أحيـــا مبعـــىن  )إىل  (ولفـــظ  وال 
  .)أموالكم 

لقرآن من غريهم إلضافة إىل النص من هم أعرف    . والشيعة اتبعوا 
  : حكم األرجل  *

ســألة كيفيـة غسـل اليـدين ومــن خـالل نفـس اآليــة أمـا حكـم األرجـل فهــو أوضـح مـن م
إلضـافة إىل السـرية  لغسـل وهـو خمـالف لآليـة الكرميـة  وهو وجوب املسـح ، وال معـىن للقـول 

  . وفيما يلي بيان ذلك ٦العملية لرسول هللا 
ن  )وأرجلكم  (يف قوله تعاىل  * ن مشهور   ـ : وردت قراء

  :القراءة األوىل 
يف روايــة أيب بكــر (وهــي قــراءة ابــن كثــري ومحــزة وأيب عمــرو وعاصــم جلــر  )وأرجلكــم  (

وبنـــاء علـــى هـــذه القـــراءة فاألرجـــل معطوفـــة علـــى  )١(كمـــا ذكـــر ذلـــك الـــرازي يف تفســـريه ) عنـــه
  : الرؤوس فوجب مسحهما كما وجب ذلك يف الرؤوس ، يقول الرازي 

ه عن ابن عباس اختلف الناس يف مسح الرجلني ويف غسلهما ، فنقل القفال يف تفسري 
أن الواجب فيهما املسح ، : وأنس بن مالك وعكرمة والشعيب وأيب جعفر دمحم بن علي الباقر 

  .املكلف خمري بني املسح والغسل: وقال احلسن البصري ودمحم بن جرير الطربي 
فــــع وابــــن عــــامر » وأرجلكــــم « أمــــا القــــراءة الثانيــــة وهــــي قــــراءة  لنصــــب وهــــي قــــراءة 

  حفص عنه كما ذكر ذلك الرازي ، وبناء على هذه القراءة  وعاصم يف رواية
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ١٦١/  ١١تفسري الرازي ج  ـ )١(



 ـ ٢٤٥ـ 

ــرورة لفظـــا  ــا معطوفــة علــى الـــرؤوس املنصــوبة حمــال ا يكــون حكــم األرجــل املســح أيضـــا ، أل
  : هلا حالتان  )برؤوسكم  (فقوله تعاىل 

ا مفعول به   .ـ النصب حمال أل
ا مسبوقة حبرف اجلرـ اجل   .ر لفظا أل

  .فاألرجل املعطوفة على الرؤوس جيوز فيها حالتان
  .ـ النصب عطفا على احملل

لــيس فــالن « والعطــف علــى احملــل وارد يف لغــة العــرب فيقــال . اجلــر عطفــا علــى اللفــظ
  .بنصب عامل عطفا هلا على حمل عامل» بعامل وال عامال 

الوجوه واأليدي ، حيث ال جيوز العطف على  كما أنه ال يصح عطف األرجل على  *
فــال يصـــح أن  األبعــد مــع إمكــان العطــف علــى األقــرب ، وكــذلك لوجــود الفاصــل األجنــيب ،

« بعطـــف خالـــد علـــى زيـــد لوجـــود الفاصـــل وهـــو ) ضـــربت زيـــدا ومـــررت ببكـــر وخالـــدا(يقـــال 
 )كم وجـوهكم وأيـدي (على ) أرجلكم(كذلك يف آية الوضوء ال يصح عطف » مررت ببكر 

ــكم  (إلمكــــان العطــــف علــــى األقــــرب وهــــو   (ولوجــــود الفاصــــل األجنــــيب وهــــو مجلــــة  )رؤوســ
  . )وامسحوا برؤوسكم 

  : أخبار من مصادر سنية توضح وجوب املسح دون الغسل  *
ملسـح مـن « ـ يف مسند اإلمام أمحد عن علي قال  ١ طن القدمني أحـق  كنت أرى 

   ميسح ٦ظاهرمها حىت رأيت رسول هللا 
   



 ـ ٢٤٦ـ 

  .)١(» ظاهرمها  
« : قــال  ٦ـ أخـرج احلــاكم يف املســتدرك بســنده إىل رفاعــة بـن رافــع عــن رســول هللا  ٢

ـــا ال تـــتم صـــالة أحـــد حـــىت يســـبغ الوضـــوء كمـــا أمـــره هللا عـــز وجـــل يغســـل وجهـــه ويديـــه إىل  إ
، قال احلاكم هذا حـديث صـحيح علـى شـرط  )٢(» املرفقني وميسح رأسه ورجليه إىل الكعبني 

  .ني ، وقد أخرجه خبمسة أسانيد صحيحةالشيخ
ـ أخــرج اإلمــام أمحــد بســنده عــن أيب مــال األشــعري أنــه قــال لقومــه اجتمعــوا أصــلي  ٣

إال ابن أخت لنا : هل فيكم أحد غريكم قالوا : فلما اجتمعوا قال :  ٦بكم صالة رسول هللا 
ستنشــق وغســل ابــن أخــت القــوم مــنهم ، فــدعا جبفنــة فيهــا مــاء فتوضــأ ومتضــمض وا: ، قــال 

م    .)٣(وجهه ثالثة وذراعيه ثال ومسح برأسه وظهر قدميه مث صلى 
ال تـتم الصـالة ألحـد حـىت يسـبغ الوضـوء  «  ٦ـ أخرج ابن ماجة يف سننه قول النيب  ٤

  .)٤(» وميسح برأسه ورجليه إىل الكعبني   يغسل وجهه ويديه إىل املرفقنيكما أمره هللا تعاىل
ين ابـن عبـاس عــن هـذا احلـديث تعـين حــديثها : ربيــع قالـت ـ وأخـرج أيضـا عـن ال ٥ أ

إن النـــاس أبـــوا إال « : توضـــأ وغســـل رجليــه فقـــال ابـــن عبـــاس  ٦الــذي ذكـــرت أن رســـول هللا 
  .)٥(» الغسل وال أجد يف كتاب هللا إال املسح 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  .٩٥/  ١مسند أمحد بن حنبل ج  ـ )١(
  .٢٤٢/  ١املستدرك ج ـ ) ٢(
  . ٣٤٢/  ٥مسند أمحد بن حنبل ج  ـ) ٣(
  .١٥٦/  ١سنن ابن ماجة ج ـ ) ٤(
  . ١٥٦/  ١سنن ابن ماجة ج ـ ) ٥(



 ـ ٢٤٧ـ 

، وقــد قـــال ابــن عبــاس للــذين يقولـــون » املســح « هــذا هــو حكــم األرجـــل يف الوضــوء 
أال تتدبرون القرآن لقد أبـدل هللا تعـاىل الغسـل مسـحا يف التـيمم وأسـقط املسـح يف : لغسل 
  . .. !؟م فما لكم ال تفقهونآية التيم

وإن كنـتم جنبـا فـاطهروا وإن كنــتم  (يقـول تعـاىل يف نفـس آيـة الوضـوء مـن سـورة املائـدة 
مرضى أو على سـفر أو جـاء أحـد مـنكم مـن الغـائط أو المسـتم النسـاء فلـم جتـدوا مـاء فتيممـوا 

   .. لفتأم) ٦/  آية: سورة املائدة ( )صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 

  : اجلمع بني الصالتني  *
لظهــــرين ، واملغــــرب  ـــد الفقهــــاء  ـــع بــــني صــــاليت الظهــــر والعصــــر ويســــمى عنـ هــــو اجلمـ

إلضافة إىل صالة الصبح لعشائني    .والعشاء ويسمى 
  .واألدلة على ذلك كثرية ومتواترة من القرآن الكرمي وعن طريق املدرستني

إىل غسـق الليــل وقـرآن الفجـر إن قــرآن  أقـم الصــالة لـدلوك الشـمس (يقـول هللا تعـاىل 
  ).٧٨/  آية: سورة اإلسراء ( )الفجر كان مشهودا 

  .معناها الزوال :ـ الدلوك 
  : فيه قوالن  :ـ الغسق 

  . أ ـ أول ظلمة الليل
  .ب ـ شدة الظلمة يف نصف الليل

  .صالة الفجر :ـ قرآن الفجر 
ول الليل يكون النص قد حدد   : ثالث أوقات للصالة  وبناء على تفسري الغسق 

  .الزوال وهو بداية الوقت للظهر والعصر معا: الوقت األول 



 ـ ٢٤٨ـ 

  .أول الليل وهو بداية الوقت للمغرب والعشاء معا: الوقت الثاين 
لصبح: الوقت الثالث    .الفجر وهو الوقت اخلاص 

وبنـــاء علـــى تفســـري الغســـق بنصـــف الليـــل يكـــون الـــنص داال علـــى جـــواز اجلمـــع فوقـــت 
الظهــر والعصــر واملغــرب والعشــاء ممتــد مــن الــزوال إىل نصــف الليــل فــالظهر : ائض األربــع الفــر 

والعصر يشرتكان يف الوقت من الزوال إىل الغروب إال أن الظهر قبل العصر ، ويشرتك املغرب 
والعشـــاء يف الوقـــت مـــن الغـــروب إىل نصـــف الليـــل غـــري أن املغـــرب قبـــل العشـــاء ، أمـــا فريضـــة 

  .)١( ) وقرآن الفجر (هللا بوقتها املنوه به يف قوله تعاىل  الصبح فقد اختصها
 :املـــذكور يف اآليـــة ثالثـــة أوقـــات  يكـــون« يقـــول الفخـــر الـــرازي يف تفســـريه هلـــذه اآليـــة 

ت الــزوال ووقـــت أول املغــرب ووقــت الفجـــر ، وهــذا يقتضــي أن يكـــون الــزوال وقتــا للظهـــر وقــ
تني وأن يكـون أول املغـرب وقتـا للمغـرب والعصر فيكون هذا الوقت مشرتكا بني هـاتني الصـال

وقتــا للمغــرب والعشــاء فيكــون هــذا الوقــت مشــرتكا أيضــا بــني هــاتني الصــالتني فهــذا يقتضــي 
  .»جواز اجلمع بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء مطلقا 

إال أنـــه دل الـــدليل علـــى أن اجلمـــع جـــائز بعـــذر الســـفر « إال أن الـــرازي يعقـــب قـــائال 
  .)٢(» وغريه  وعذر املطر

وحنــن نــرد عليــه قولــه األخــري لألدلــة الــيت تــواترت عــن طريــق أهــل الســنة واجلماعــة والــيت 
بـذلك  قـالوا أيضـا) ع(أكدت على جواز اجلمع مطلقا يف احلضـر ودون عـذر ، وأهـل البيـت 

  . وأهل البيت أدرى مبا فيه
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  .التشيع ـ السيد عبد هللا الغريفيـ ) ١(
   .٢٧/  ٢١تفسري الفخري الرازي ج  ـ )٢(



 ـ ٢٤٩ـ 

  :  األدلة من السنة
صلينا مع عمر بن عبد العزيز : مسعت أ أمامة يقول : ـ عن سهل بن حنيف قال  ١

ه يصــلي العصــر فقلـت   عــم مــا : الظهـر مث خرجنــا حـىت دخلنــا علــى أنـس بــن مالــك فوجـد
  .)١(اليت كنا نصلي معه  ٦ العصر وهذه صالة رسول هللا: قال  ؟هذه الصالة اليت صليت

ملدينـة سـبعا ومثانيـة  ٦إن النـيب « : ـ عن جـابر بـن زيـد عـن ابـن عبـاس قـال  ٢ صـلى 
  .)٢(» الظهر والعصر ، واملغرب والعشاء 

ـ خطــب ابــن عبــاس يومــا بعــد العصــر حــىت غربــت الشــمس وبــدت النجــوم وجعــل  ٣
 يفـرت وال ينثـين الصـالة الصـالة ، الناس يقولون الصـالة ، الصـالة فجـاءه رجـل مـن بـين متـيم ال

مجــع بــني الظهــر  ٦رأيــت رســول هللا : مث قــال  !أتعلمــين الصــالة ال أم لــك: فقــال ابــن عبــاس 
فحـاك يف صـدري مـن ) راوي احلـديث(والعصر ، واملغرب والعشاء ، فقال عبد هللا بـن شـقيق 

  .)٣(ذلكشيء فأتيت أ هريرة فسألته فصدق مقالته 
الظهـر والعصـر مجيعـا  ٦صلى رسول هللا : بري عن ابن عباس قال ـ عن سعيد بن ج ٤

سـألت : قـال  ؟ملدينة من غري خوف وال سفر ، قال أبـو الـزبري فسـألت سـعيدا مل فعـل ذلـك
  .)٤(أراد أن ال حيرج أحدا من أمته : ابن عباس كما سألتين فقال 

  بني  ٦مجع رسول هللا : ـ عن ابن عباس قال  ٥
ـ ــ ــ ــــــ   ـــــ

  .٢٨٨/  ١البخاري ج  ـ )١(
  .١٨٦/  ١املصدر ج ـ ) ٢(
  .ب اجلمع بني الصالتني يف احلضر ١٥٢/  ٢مسلم ج ـ ) ٣(
   .نفس الباب ١٥٢/  ٢مسلم ج ـ ) ٤(



 ـ ٢٥٠ـ 

ملدينة من غري خوف وال مطر ، قال الراوي    قلت : الظهر والعصر ، واملغرب والعشاء 
  . )١(رج أمته كي ال حي: قال . مل فعل ذلك: البن عباس 

  ) : ع(األدلة من طريق أهل البيت  *
هذا هو حال اجلمع بني الصالتني كما هو واضح إطالقه يف كل األحوال ختفيفا لألمة 

فكثـري ) ع(، وذلك مـا جـاءت بـه كتـب أهـل السـنة واجلماعـة ، أمـا مـا جـاء عـن أهـل البيـت 
  : خنتار منه 
  : قال ) ع(ـ عن اإلمام الصادق  ١

لناس الظهر والعصر حني زالت الشمس يف مجاعة من غري علة ،  ٦ صلى رسول هللا
  . )٢(ليتسع الوقت على أمته  ٦وإمنا فعل ذلك رسول هللا 

إذا زالــت الشــمس دخــل الوقتــان الظهــر والعصــر « : قــال ) ع(ـ عــن اإلمــام البــاقر  ٢
  .»فإذا غابت الشمس دخل الوقتان املغرب والعشاء اآلخرة 

إذا زالـت الشـمس فقـد دخـل وقـت « ) ع(ثـر يقـول اإلمـام الصـادق ـ وبتفصـيل أك ٣
الظهر حىت ميضـي مقـدار مـا يصـلي املصـلي أربـع ركعـات ، فـإذا مضـى ذلـك فقـد دخـل وقـت 
الظهر والعصر حىت يبقى من الشمس مقدار ما يصلي املصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار 

إذا غابـت « : وقـال . »لشـمس ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حىت تغيب ا
  الشمس فقد دخل 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  .١٥٢/  ٢املصدر ج ـ ) ١(
   .١٠١/  ٣وسائل الشيعة ج ـ ) ٢(



 ـ ٢٥١ـ 

وقت املغرب حىت ميضي مقدار ما يصلي املصلي ثالث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل 
صــلي أربـــع وقــت املغــرب والعشــاء اآلخــرة حـــىت يبقــى مــن انتصــاف الليــل مقـــدار مــا يصــلي امل

ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت املغرب وبقي وقت العشاء إىل انتصاف الليل 
  .وسائل الشيعة. »

وهكذا تكون الصـالة مخـس صـلوات واجبـة مفروضـة يف اليـوم والليلـة هـي الفجـر ووقتـه 
غـرب وأيضـا للممعلوم والظهر والعصر هلما وقت مشرتك جيوز اجلمع فيه على أن يقدم الظهر 

والعشاء وقت مشرتك جيوز اجلمع فيه علـى أن يقـدم املغـرب علـى العشـاء ، وهـذا مـا يـؤمن بـه 
  . الشيعة ويعملون به ، وهو احلق

  : » املتعة « الزواج املنقطع * 
سم الشرف والكرامـة أخـذ الـبعض يطعـن يف أحكـام هللا الـيت شـرعها يف كتابـه وبلغهـا 

ـا شـيعة  ٦نبيه دمحم  ـام واإلشـاعات ) ع(أهـل البيـت واليت التـزم  فكـان جـزاؤهم التشـنيع واال
  .والكذب عليهم

وأصحابه ، وعلى  ٦وبلغ ذلك حده يف زواج املتعة الذي جاء به القرآن وقال به النيب 
  ).ع(مشروعيته أكد أهل البيت 

ولنا حديث حـول هـذا املوضـوع ، ولكـن قبـل ذلـك نسـتعرض بعـض األدلـة الـيت حتسـم 
، مث نعـرج  ٦ا كان أهـل السـنة واجلماعـة يؤمنـون بكـالم هللا تعـاىل وقـول الرسـول األمر متاما إذ

تمـع ومــا  ـم بلغــوا شـأوا بعيـدا مـن معرفــة مـا يضـر ا لنتعـرف علـى أقـوال أولئــك الـذين ظنـوا 
  .يصلحه

  :  الدليل القرآين
  سورة ( ) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (: قوله تعاىل 



 ـ ٢٥٢ـ 

  ).٢٤/  آية: النساء 
فمــا اســتمتعتم بــه  (، أنــه روي أن أيب بــن كعــب كــان يقــرأ  )١(ذكــر الــرازي يف تفســريها 

وهذه أيضا قراءة ابن عباس واألمة ما أنكـرت  )فآتوهن أجورهن  (إىل أجل مسمى ـ  )منهن 
عليهمـا يف هــذه القـراءة فكــان ذلـك إمجاعــا مـن األمــة علـى صــحة هـذه القــراءة ، ويقـل الــرازي 

نزلت آية املتعة يف كتاب هللا تعاىل : ء حبثه حول آية املتعة عن عمران بن حصني أنه قال أثنا
ـا رسـول  ومل ينهنـا عنهـا مث قـال رجـل برأيـه مـا شـاء  ٦هللا ومل تنزل بعدها آيـة تنسـخها وأمـر 

، كمـا قـال بنـزول هـذه اآليـة  ٤٣٦/  ٤ومثله يروي اإلمام أمحد بن حنبـل يف مسـنده ج . )٢(
  .املتعة جماهد فيما أخرج الطربييف 

ال ،  :أمنسـوخة قــال ) آيـة املتعــة(آليــة ويف الـدر املنثـور عــن احلكـم أنــه سـئل عــن هـذه ا
ى عن املتعة ما زىن إال شقي : وقال علي    .)٣(لوال أن عمر 

ت  ـــة حــــول املتعــــة واضــــح جــــدا ومــــن خــــالل ســــياق اآل ـــوم هــــذه اآليـ وأعتقــــد أن مفهـ
واع الزواج اليت شرعت يف الشريعة اإلسالمية ، وقد أكد على ذلك نستطيع أن نتعرف على أن

ت الــــيت جــــاءت تبـــني اآليــــة ، وتؤيــــدها جمموعــــة مـــن األحاديــــث الــــيت جــــاءت يف  تـــواتر الــــروا
  .الصحاح

إال أن علماء العامة وكما تعود منهم كثرة حمـاوالت التضـليل وتشـويه صـورة الشـيعة ، 
ـم بـذلك يضـربون التشـيع ، وغفلـوا أو رمبـا عـن وعـي أنكروا املتعة وتربأوا منهـا وهـم  حيسـبون أ

م بذلك قد ضربوا القرآن احلكيم وطعنوا يف    أ
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ٥١/  ١٠تفسري الرازي ج  ـ )١(
  .٤٩/  ١املصدر ج  ـ )٢(
  .٤٨٦/  ٢الدر املنثور ج  ـ) ٣(



 ـ ٢٥٣ـ 

  
ــــوا علـــــى هللا ــــا أرادوا أن يفرضــ ــــريعة تالئـــــم عقـــــوهلم الــــــيت مل احلكمـــــة اإلهليـــــة للتشـــــريع ، وكأمنـ  شـ

تســتوعب مضــامني الرســالة وروحهــا ، فصــعب علــيهم التعــرف علــى احلــق والتســليم لــه ، وكــان 
بينها وبني احلقيقـة حجـاب التكـرب والغطرسـة وادعـاء العلـم ، وهللا يعلـم وهـم مـن جهـل مركـب 

م يعمهون   .يف طغيا
مل حلال األمة اليت أصبح علماؤها أك مور دينهمأقول ذلك وأ   .ثر الناس جهال 
، فوجــدت أن أفضــل » املؤقــت « قــرأت كتــبهم واســتمعت إىل علمــائهم حــول الــزواج 

مــن حتــدث عنــه قــال إنــه تقنــني للــز ، وبقــوهلم هــذا يكــون هللا تعــاىل ورســوله قــد شــرعا الــز ـ 
ك فـرتة حاشا هللا ورسوله ـ حىت ولو صدقت دعواهم بنسخه أو حترميه بعد تشـريعه تكـون هنالـ

  .. زمنية مارس فيها املسلمون الز مقننا
ا ز   !. ؟واآلن لنر األدلة املأخوذة من الصحاح ، هل قالت عن املتعة أ

وليس لنا نسـاء ، فقلنـا  ٦كنا نغزوا مع رسول هللا « : عن عبد هللا بن مسعود قال  *
لثوب إىل:    . )١(»  أجل معني أال نستخصي فنها عن ذلك مث رخص لنا أن ننكح املرأة 

أميا رجل وامـرأة توافقـا فعشـرة مـا بينهمـا « : قال  ٦عن سلمة بن األكوع عن النيب  *
  . )٢(» تزايدا أو تتاركا . ثالث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا

 ٦كنـا يف جــيش فــأ رســول هللا : عـن جــابر بــن عبــد هللا وسـلمة بــن األكــوع قــاال  *
  . )٣(» كم أن تستمتعوا فاستمتعوا قد أذن ل« : فقال 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ٨/  ٧ب نكاح املتعة وأخرجه البخاري ج  ٢صحيح مسلم ج ـ ) ١(
  .٢٥/  ٧البخاري ج ـ ) ٢(
  .ب نكاح املتعة ٢٤/  ٧البخاري ج ـ ) ٣(



 ـ ٢٥٤ـ 

وأيب بكـر وعمـر  ٦كنـا نتمتـع علـى عهـد رسـول هللا « : عن جابر بـن عبـد هللا قـال  *
  . )٤(» ا عمر عنها أخريا يعين متعة النساء حىت 

احلج والنسـاء فنهـا  ٦متتعنا متعتني على عهد النيب « : عن جابر بن عبد هللا قال  *
  . )٥(» عمر عنهما فانتهينا 

متعتــان كانتــا مشــروعتني يف « : كمــا ذكــر الــرازي أنــه روي أن عمــر قــال علــى املنــرب   *
ى عنه ٦عهد رسول هللا    . »ما متعة احلج ومتعة النكاح وأ أ

ت تبـــني أن زواج املتعـــة زواج شـــرعي وأن حترميـــه مل  هـــذه وغريهـــا مـــن األحاديـــث والـــروا
عمــر مبــا شــاء ، وحنــن غــري ملــزمني بقــول » عمــر « يكــن مــن هللا ورســوله إمنــا قــال فيهــا الرجــل 

خذ ما ه ونقبل بشهادته فيما خيص حليتها ، ألن القرآن أمر   ٦قاله لنا الرسول  الذي ار
ومــا شــرعه أمــا مــا قالــه عمــر إذا خــالف كتــاب هللا وســنة رســوله فنضــرب بــه عــرض احلــائط ، 

يرجــع إليــه يف املعضــالت وقــد قــال حبليتهــا وهــو اإلمــام علــي  وهنالــك مــن هــو أعلــم منــه وكــان
ى عن املتعة ما زىن إال« الذي ينقل قوله السيوطي يف الدر املنثور ) ع(  شقي لوال أن عمر 
« .  

تمــع ، ومــا ســببه حتــرمي زواج املتعــة مــن  وهــذا ينقلنــا لنخــوض قلــيال يف احلــديث عــن ا
  . مشاكل

تمع ثريا يف ا   إن مشكلة اجلنس من أكثر املشاكل عمقا وتعقيدا و
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  .٣٠٤/  ٣مسند أمحد بن حنبل ج  ـ )٤(
  . ٣٥٦/  ٣مسند أمحد بن حنبل ج  ـ )٥(



 ـ ٢٥٥ـ 

مبـــا حتملـــه مـــن مضـــاعفات خطـــرية تـــؤثر يف مســـار حيـــاة اإلنســـان ومـــن أبـــرز هـــذه  اإلنســـاين 
املضــاعفات االحنرافــات اجلنســـية وإشــباع الغريــزة بصـــورة غــري مشــروعة ممـــا يــنعكس ســلبا علـــى 
إلضافة إىل االنعكاسات النفسية واالكتئاب واالنطواء وسائر التوترات اليت تكـون  تمع ،  ا

ة للجنس أو كبت هذه الغريزة واليت تعتـرب متأصـلة يف تكـوين اإلنسـان نتاجا للممارسة املنحرف
ـــاء الــــنفس والرتبيــــة واالجتمــــاع  وال تنفــــك عنــــه ، وغــــري ذلــــك مــــن املشــــاكل الــــيت درســــها علمـ

  . والسياسة
واإلنســان كمــا حيتــاج للغــذاء حيتــاج للقنــوات الــيت مــن خالهلــا يشــبع غريزتــه اجلنســية ، 

خـرت سـن الـزواج نسـبة لظـروف  وكمـا هـو واضـح يف جمتمعاتنـا ـ  والسـودان أبـرز املصـاديق ـ 
الســــتعداد الــــذايت لإلنســــان لتحمــــل  لناحيــــة املاديــــة وبعضــــها يــــرتبط  كثــــرية بعضــــها يــــرتبط 
مســؤولية تكــوين العائلــة ، فأصــبح الرجــل يتــزوج فــوق ســن الثالثــني ، وبــني هــذه الســن وســن 

فتربز احلاجة إىل وجود حلول يف هذه الفرتة البلوغ اليت تبدأ معها احلاجة للجنس سنني طويلة 
ـــرين  حــــد أمـ لــــوعظ واإلرشــــاد والتخويــــف : واحلــــل رمبــــا يكــــون  ـــداء اجلــــنس  ــا إســــكات نـ أمــ

ثـري يف الواقـع اخلـارجي ولكـن تبقـى املشـكلة يف داخـل   والتحذير وهذه الوسيلة رمبا يكون هلا 
حــ ة اجلنســية وهــذا مــا ال يقبلـــه كيــان اإلنســان حتتــاج إىل حــل ، واحلــل اآلخــر يكمــن يف اإل

لقيم الدينية واملثل واملبادئ اإلنسانية كما أنه يرتتب عليه مضـاعفات خطـرية يف  عاقل يؤمن 
تمع   . حياة اإلنسان وسلوكه إضافة إىل كثري من السلبيات على مستوى الفرد وا



 ـ ٢٥٦ـ 

خـرت بغـري اخت: (» برتراندرسل « يقول العامل النفسي  يـار وتـدبري إن سن الزواج قـد 
فــإن الطالــب كــان يســتويف علومــه قبــل مائــة ســنة أو مــائتني يف حنــو الثامنــة عشــرة أو العشــرين 
فيتأهـب للــزواج يف ســن الرجولـة الناضــجة ، وال يطــول بــه عهـد االنتظــار إال إذا آثــر االنقطــاع 

  . للعلم مدى احلياة ، وقل يؤثر ذلك بني املئات واأللوف من الشباب
م بعد الثامنة عشرة أو وأما يف العصر احل اضر فالطالب يتخصصون لعلومهم وصناعا

العشــرين ، وحيتــاجون بعــد التخــرج مــن اجلامعــات إىل زمــن يســتعدون فيــه لكســب الــرزق مــن 
سـيس البيــوت قبــل  طريـق التجــارة واألعمـال الصــناعية واالقتصـادية ، وال يتســىن هلـم الــزواج و

لشـــاب بـــني ســـن البلـــوغ وســـن الـــزواج مل حيســـب هلـــا الثالثـــني ، فهنالـــك فـــرتة طويلـــة يقضـــيها ا
حســـاب يف الرتبيــــة القدميــــة ، وهــــذه الفـــرتة هــــي فــــرتة النمــــو اجلنســـي والرغبــــة اجلاحمــــة وصــــعوبة 
تمــــع  ت ، فهـــل مـــن املســـتطاع أن نســــقط حســـاب هـــذه الفـــرتة مـــن نظـــام ا ــة للمغـــر املقاومـ

إذا أســـقطناها مـــن احلســـاب إننـــا  ؟اإلنســـاين كمـــا أســـقطها األقـــدمون وأبنـــاء القـــرون الوســـطى
ت لنسل والصحة بني الشباب والشا   .)١() فسيكون نتيجة ذلك شيوع الفساد والعبث 

ة األمـــة مـــن جـــراء حتـــرمي الـــزواج ) ع(ويف الواقـــع إن كلمـــة املـــؤمنني علـــي  خلصـــت معـــا
ي « ) ع(املؤقت ، قال علي  ا أمة دمحم ولوال  عمر ما ما كانت املتعة إال رمحة من هللا رحم 

  . »زىن إال شقي 
  هذه الرمحة اإلهلية تعين أن املتعة حتمي اإلنسان من كل املضاعفات اخلطرية

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . دمحم تقي احلكيم ١١الزواج املؤقت ص  ـ )١(



 ـ ٢٥٧ـ 

اليت تفرزها مشكلة اجلنس ، وال تبقي للز أثرا يف جمتمعاتنا إال لدى من جتذرت عنده نزعات 
، ومع املتعة ال يبقـى أي داع لتحليـل العـادة السـرية ، كمـا أفـىت بـذلك بعـض الشذوذ اخللقي 

  . علماء الدين املعاصرين
وقد وقع يف يدي صدفة كتاب طبع يف السعودية طباعة فـاخرة عنوانـه اإلسـالم واجلـنس يقـول 

ويف حــاالت االضــطرار جيــوز للمســلم ممارســة العــادة الســرية ألنــه ال حــرج يف « : فيــه الكاتــب 
ولكن مل يبني لنـا هـذا العالمـة حـدود االضـطرار ومالكـه وحنـن نشـاهد يف بلـداننا كـل » لدين ا

أنواع احملفزات من خالعة وتربج فهل نعمل بفتواه والرجل يعيش بعد البلـوغ عشـرين عامـا بـال 
  !. ؟زواج

لـز ويـدور نقاشـهم عـن  يف حوارايت املختلفة مع بعـض اإلخـوة كثـريا مـا يربطـون املتعـة 
ر بعيدا عن أصل مشروعيتهاا   . آل

ــا شــرعت ، واحلــديث عــن نســخها يفتقــد للــدليل القــوي ، ومــا جــاء مــن  ولقــد ثبــت أ
ه  ت وأحاديث متهافته ومتضاربة ال يقوى على النهوض ملستوى دليل يف مقابل ما أورد روا

ــا فـــال جيـــدي يف مقامنـــا هـــذا كمـــا بينـــا خصوصـــا وأن هنالـــك مـــن  ـــي عمـــر عنهـ دى ، أمـــا 
  . حبليتها من الصحابة

أمــا كــون املتعــة ز ، فهــذا قــول غريــب يقــود إىل إشــكاالت أشــر إليهــا ، والــز هـــو 
ممارسـة اجلــنس بصــورة غــري مشــروعة واملتعــة غـري ذلــك فهــي ال ختتلــف عــن الــزواج إال يف بعــض 

ر سنذكرها إن شاء هللا   .. اآل
تمــع هلــا ، أقــول  إن تشــريع هللا تعــاىل ال خيضــع ملــدى وهنالــك مــن يقــول بعــدم قبــول ا

تمع ألحكام هللا فتكون حاكمة عليه ، وما  تمع له أو رفضه ، إمنا جيب أن خيضع ا قبول ا
تمعـــات قــدميا وحـــديثا لألحكــام الســـماوية لســؤال ! ؟أكثــر رفــض ا هـــل : فاجــأت أحـــدهم 

  تقبل أن يتزوج أبوك زوجة أخرى وأمك 



 ـ ٢٥٨ـ 

  !؟ومل وقد شرع هللا له يف القرآن أن يتزوج أربعة: قلت  !ال: فأجاب بسرعة  ؟موجودة
وهنالــك بعــض الشــبهات اجلانبيــة تثــار حــول هــذا املوضــوع ال تقــدح يف صــحته ، أمـــا 
التعامـل مــع هــذا احلكــم كيــف يكــون فــذلك حبــث آخــر ، مــثال رمبــا يقــال أنــه بعــد انتهــاء مــدة 

أقـــول إن للشـــريعة اإلســـالمية  ؟عـــدةعقـــد املتعـــة مـــن الـــذي يضـــمن أال تتـــزوج املـــرأة قبـــل متـــام ال
تمــع وأهــم  ــا علــى القــوانني الوضــعية لضــبط ا والرســاالت الســماوية عمومــا مميــزات تفوقــت 
لقـانون هـي اإلميـان والتقـوى ، إذ أن أحكـام  هذه امليزات والـيت تعتـرب ضـمانة لعـدم االخـالل 

الثـواب والعقـاب ، وإال مـا هـو الشريعة اإلسالمية نزلت ليطبقها من يؤمن  واليوم اآلخـر و 
ن  يت مـن زوجتـك هـو مــن صـلبك ، وكيـف ميكننـا أن نثــق  الضـمان أن يكـون االبـن الــذي 
مهــا ، وكيـف يتســىن لــك أن تعلـم أنــك ابــن أبيـك إن كثــريا مــن  املـرأة املطلقــة اعتـدت كامــل أ

قى املشكلة يف ذات األشياء تتحكم فيها القيم واملبادئ واألخالق واإلميان والتقوى والورع وتب
ردة مانعـة  اإلنسان وليس يف التشريع ، وإذا فقد االلتزام النابع من اإلميان مل تكن األحكام ا
مـن انتهــاك احلرمـات وحــدوث الفوضـى ، وهــذا تشــريع ملـك اليمــني فهـل نعتــربه ز أيضــا وأن 

لتــايل نلغيــه تمــع ال يقبلــه و ربــع ؟ا زوجــات ال يالئــم  وبعــد قــرون نكتشــف أن زواج الرجــل 
تمع فنلغيه وهكذا   . إن حالل دمحم حالل إىل يوم القيامة وحرامه حرام إىل يوم القيامة. ا

وإليك بيان تفصيلي عن الزواج املؤقت الذي ال يفـرتق عـن الـزواج الـدائم إال يف بعـض 
ر   .اآل



 ـ ٢٥٩ـ 

لزواج املؤقت   :  )١( ما املقصود 
  ـ : شرعية حمددة من أمهها  عقد زواج بني الرجل واملرأة ضمن شروط

  . ـ االجياب والقبول ١
  . ـ حتديد املدة ضمن صيغة العقد ٢
  . ـ حتديد املهر ٣
  . ـ إذن الويل إذا كانت البنت بكرا على رأي الكثري من الفقهاء ٤
ـ انتفـاء املوانـع الشـرعية مـن النكـاح ، كالنسـب أو السـبب أو الرضـاع أو االحصـان  ٥

  . كأو العدة أو غري ذل
ملشـــركة غـــري  ٦ لكـــافر ، كمـــا ال جيـــوز للمســـلم أن يتمتـــع  ـ ال جيـــوز للمســـلمة أن تتمتـــع 

  . الكتابية

  :  العناصر املشرتكة بني الزواج الدائم والزواج املؤقت
  .ـ العقد الشرعي املشتمل على االجياب والقبول اللفظيني ١
ر الشرعية املرتتبة على العقد إال ما استثنته  ٢   .األدلة اخلاصةـ اآل
  .ـ أحكام األوالد واحدة يف الزواجني ٣
لنسـبة للوفـاة جتـب  ٤ ـ العدة واجبة على املرأة مع الـدخول وعـدم اليـأس يف احلـالتني و

ا ئسة أو غري مدخول    .العدة حىت وإن كانت املرأة صغرية أو 
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

  . ٥٣٢التشيع السيد عبد هللا الغريفي ص  ـ )١(



 ـ ٢٦٠ـ 

  : ناصر االختالف بني الزواجني ع *
  .ـ يف الزواج املؤقت حتدد املدة واألجل ويف الدائم ال حتديد للمدة واألجل ١
  .ـ يف املؤقت يشرتط ذكر املهر ويف الدائم ال يشرتط ذلك ٢
بــة املــدة هلــا أو الوفــاة ، ويف  ٣ نتهــاء املــدة أو  ـ يف املؤقــت ال طــالق بــل تبــني املــرأة 

لطالق أو الوفاة إال يف احلاالت االستثنائية كاالرتداد والفسـخ فتبـني الدائم ال تبني  املرأة إال 
  .املرأة بال طالق

ـ يف املؤقـت ال تــوارث بـني الــزوجني إال مــع الشـرط عــن بعـض الفقهــاء ، ويف الــدائم  ٤
  .يتوارث الزوجان إال يف حاالت استثنائية كالقتل أو كون الزوجة غري مسلمة

ت ال نفقـة للزوجـة إال مـع الشـرط ضـمن العقـد ويف الـدائم جتـب النفقـة إال ـ يف املؤقـ ٥
  .يف احلاالت االستثنائية كالنشوز

ـ يف املؤقــت ال قســم للزوجــة وال جتــب مضــاجعتها وال مقاربتهــا يف كــل أربعــة أشــهر  ٦
  .مرة ويف الدائم جيب ذلك

ــا إذا  ٧ مل يكــن ذلــك بســبب ـ يف املؤقــت تســتحق املــرأة املهــر كــامال وإن مل يــدخل 
  .مانع من قبلها ، ويف الدائم ال تستحق املهر كامال إال مع الدخول

هذا هو زواج املتعة كما شرعه الدين وهو رمحة هللا تعاىل لإلنسان الذي خلق ضعيفا ، 
يريـد  (وقد قال تعـاىل يف سـورة النسـاء بعـد بيـان أنـواع الـزواج املختلفـة مبـا فيهـا الـزواج املؤقـت 

  )١( )خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفاهللا أن 

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
  . ٢٨/  آية: سورة النساء  ـ )١(



 ـ ٢٦١ـ 

ا إال أن تضيق على نفسها كما فعلت أمة بين إسرائيل  ونتوج حبثنا . ولكن أبت األمة كعاد
ت   بروا

   ـ) : ع(عن أهل البيت 
نزلـــت يف « :  عـــن املتعـــة فقـــال) ع(ســـألت أ جعفـــر البـــاقر : عـــن أيب بصـــري قـــال  *
  . » )اآلية  ... فما استمتعتم به منهن (القرآن 

ـا السـنة مـن رسـول « قال ) : ع(عن اإلمام الصادق  * ـا القـرآن وجـرت  املتعة نزل 
  . » ٦هللا 

   ؟سألت أ عبد هللا هل نسخ آية املتعةشيء: عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال  *
ى عنها عمر ما: قال    .زىن إال شقي ال ، ولوال ما 

ــه تعــــاىل  ن آيــــة املتعــــة منســــوخة بقولــ  (ونــــذكر هنــــا بعــــض املالحظــــات للــــذي يــــدعي 
م غــري ملــومني فمــن  م فــإ والــذين هــم لفــروجهم حــافظون إال علــى أزواجهــم أو مــا ملكــت أميــا

  ).٧ـ  ٥/  آية: سورة املؤمنون ( )ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 
يف سـورة املؤمنــون وهـي مكيــة وآيـة املتعــة جـاءت يف ســورة  إن هـذه اآليـة جــاءت: أوالً 

سخا للمتأخر   .!النساء وهي مدنية فكيف يكون املتقدم نزوال 
ن اآلية حددت نوعني من النكاح فقط    .. الزواج وملك اليمني: أما ما ذكروه 

ت اليت حترم املتعـة لنسبة للروا فهـي غـري  فاملتعة أيضا زواج كما بينا واألمر واضح ، و
  صحيحة لتعارضها مع األحاديث القائلة حبليتها كما أن أخبار 



 ـ ٢٦٢ـ 

خبـــار اآلحـــاد ، مث إن هنالـــك تناقضـــا واضـــحا يف  التحـــرمي أخبـــار آحـــاد ، والنســـخ ال يثبـــت 
لثـــة يف  ن التحـــرمي صـــدر يـــوم خيـــرب وأخـــرى يف يـــوم الفـــتح و ت التحــرمي فبعضـــها يقـــول  روا

ت التحـــرمي . اخل. .. خامســـة يف حجـــة الـــوداعتبـــوك ورابعـــة يف عمـــرة القضـــاء و  وأخـــريا إن روا
ت أهل بيت النبوة  حة املتعة إىل يوم القيامة) ع(معارضة بروا   .املتواترة والدالة على إ

  خامتة
يف ظـــل أمـــواج الفـــنت مـــا أحـــوج اإلنســـان إىل أن جيـــد ســـفينة النجـــاة لتأخـــذ بـــه إىل بـــر 

عتقد السليم الذي من خالله يستطيع أن يعيش واقع األمان ، وما أحوجه إىل التعرف على امل
طمئنان حىت يلقى هللا وقد وىف بعهده وميثاقه   .حياته اليومية 

وتبقـى مشــكلة التعصــب األعمــى وعــدم التســليم للحــق والتمــرد عليــه تكــربا ، ممــا جيعــل 
ا حنن عليه ، بيننا وبينه حجا إذا أرد التمسك به والبحث عنه ، إذ أنه ال بد من التأكد مم

علـــى أال يكـــون التــــوارث أ عـــن جــــد هـــو املرتكـــز لفهــــم فلســـفة احليــــاة ، وال ميكـــن أن حنقــــق 
إال عـرب الطريـق الـذي أمـر هللا بـه وال ميكـن أن تكـون  )١(العبودية يف أنفسنا وهي غاية اخللق 

ومــذاهب   الوراثـة الـيت نبـذها القـرآن هـي الضـمانة لصـحة مـا نعتقـده واملسـلمون انقسـموا لفـرق
كـــل يـــدعي وصـــال بليلـــى ، والظلمـــات كثـــرية والنـــور واحـــد وهـــذا هـــو مقصـــود حـــديث الفرقـــة 

نون وهو يبحث لكي خيتار الصواب   .الناجية ، فليصبح اإلنسان كا
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

   .) وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون (اآلية  ـ )١(



 ـ ٢٦٣ـ 

جلوانــب مل يــرتك العــدو هلــا جمــاال إال إن األمــة اإلســالمية تعــيش حتــد حضــار يف كــل ا
وحـاول مــن خاللـه أن يبــث مسومـه ، ويف واقعنــا املعـاش جنــد الكثـري مــن املـذاهب الــيت تلبســت 
بلبــاس الــدين ودعــت إليــه بينمــا كانــت ختــدم مصــاحل األعــداء وحتمــل يف داخلهــا معــاول هــدم 

بالد اإلسالمية وعرضها رسالة السماء ، وأبرز مصداق لذلك الوهابية اليت انتشرت يف طول ال
املعتقـد السـليم وال علـى الفكــر مسـتغلة الظـروف االقتصـادية يف الـدول الناميـة ومل تعتمـد علـى 

ا وأمواهلـا ، جاعلـة الـدين كتلـة جامـدة  الصحيح أو املنطق يف احلـوار بـل ظهـرت عـرب مؤسسـا
ب علـى الشـيعة كـل ال تتفاعل وواقع احلياة ، لذلك ترتكها دوائر االسـتعمار لتسـرح بينمـا تصـ

  .أنواع التضليل
هنالـــك كثـــري مـــن األســـباب تقـــف حـــائال بـــني املـــرء واحلقيقـــة عليـــه أن يتجاوزهـــا ولقـــد 
حاولت ذلك فكان االنتقال عرب حمطات التاريخ للوقوف علـى املنعطفـات اخلطـرية الـيت مـرت 

يقــة وحـــدها احلق .. ــا األمــة اإلســالمية فتفرقــت شــيعا وأحــزا ، مل يكــن مهــي ســوى احلقيقــة
زم  دون االلتفات إىل ما سيعرتضين من مشاكل يف سبيل ذلك ، ولقد حاول البعض عندما ا
لشــيوعية وهـــي الــيت مل يســـتطع نســفها غـــري علمــاء الشـــيعة  رة  لــدليل والربهــان أن يتهمـــين 
بقيــادة الشــهيد الصــدر فكيــف يلتقــي الشــيعي مــع الشــيوعي اللهــم إال إذا اشــتبهت األحــرف 

ا عارضت  على ال ا ميتة أل رة يقولون عنا مجهوريني ، هذه اجلماعة اليت ولدت فكر سامع و
نتهائه من على مسرح احلياة ،  جتهاد فرد وانتهت  كلشيء القرآن والسنة والعقل ، قامت 
أما التشيع فأ مل أنتجه من حمض خيايل ، إمنا وجدت أنه ولد حينما ولدت الرسالة ، وشهد 

هلية أهل البيت األعداء قب لتحمل أمانة السماء والتاريخ يشهد هلم بذلك ) ع(ل األصدقاء 
خذ بعنقي إىل    فما ذنيب إذا كان الدليل 
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حيــث النــور ، ومــن ميلــك دلــيال خــالف قولنــا وإذا كــان هنالــك حــق غــري مــذهب أهــل البيــت 
  .فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقني) ع(

ننــا نســعى  رة أخــرى يتهموننــا  رة الفــنت ، ولعمــري مــىت كــان البحــث عــن احلــق و إل
رة للفتنـــة أن الـــذين يوزعـــون هـــذه الـــتهم إمنـــا  ؟ومـــىت كـــان كشـــف الزيـــف داللـــة علـــى ذلـــك ؟إ

  .يربرون ألنفسهم وحياولون االنتصار هلا بعد هزميتها داخليا
عنـــدما بــــدأت حبثــــي مل يقــــم يف نفســــي أن أطرحــــه لآلخــــرين وإمنــــا هــــو تكليــــف شــــرعي 

كشــف عــن احلــق الــذي بــه قامــت الســماوات واألرض ، وظمــأ لالرتــواء مــن منــابع وتلهــف لل
جناســها ، ووجدتـه حبمــد هللا عـذ  ثجاجــا يف واليــة الرسـالة الصــافية الـيت مل تكــدرها اجلاهليـة 

حلـق نبيـا لـو «  ٦وأتباعه الـذين قـال فـيهم رسـول هللا ) ع(علي بن أيب طالب  والـذي بعثـين 
مل سبعني نيب مث مل يلقه بوالية أويل األمر من أهل البيت ما قبـل هللا منـه أن رجال لقي هللا بع

  .»عدال وال صرفا 
يف ) ع(مر أمري املؤمنني : قال ) ع(عن أبيه عن جده ) ع(كما روى اإلمام الصادق 

 أمــري املــؤمنني مــا رأيــت رجــال : مســجد الكوفــة ومعــه خادمــة قنــرب رجــال قائمــا يصــلي فقــال 
 قنـــرب فـــوهللا لرجـــل علـــى يقـــني مـــن واليتنـــا أهـــل ) : ع(فقـــال علـــي . هـــذا أحســن صـــالة مـــن

البيــت خــري ممــن لــه عبــادة ألــف ســنة ، ولــو أن عبــدا عبــد هللا ألــف ســنة ال يقبــل هللا منــه حــىت 
يعرف واليتنا أهل البيت ، ولو أن عبدا عبد هللا ألـف سـنة وجـاء بعمـل اثنـني وسـبعني نـيب مـا 

ر جهـنم وغريهــا يقبـل هللا منـه حـىت يعــرف و  اليتنـا أهـل البيـت وإال أكبــه هللا علـى منخريـه يف 
ت اليت جتعل اإلنسان يقف متأمال وهو حياول أن يهتدي إىل الطريق   .من الروا
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ت ، جيب على اإلنسان دفعا للضرر احملتمـل ـ كمـا  وعلى فرض عدم صحة هذه الروا
حــق الواليــة وتـــواتر ) ع(البيــت  يقولــون ـ أن يبحــث عــن احلــق أىن كــان ، ولقــد ادعــى أهــل

ا يسـقط عملـه بينمـا ال جنـد . املنقول عنهم أن أعمال العبد يتوقف قبوهلـا علـى واليـتهم وبـدو
لتــايل  ــم  خلصــوص اخللفـاء الثالثــة فاإلميــان  أن أحـدا مــن الصــحابة ادعــى مثـل هــذا احلــق و

  . ليس من أصول الدين إمنا هو أمر فرعي حيتاج إىل نقاش

 ً   أخريا
ــا علــى مــن  إن االهتــداء إىل احلــق لــيس عبقريــة ذاتيــة ، إمنــا نعمــة مــن هللا تعــاىل يــنعم 
يشاء من عباده ، وما على اإلنسـان إال التوجـه املخلـص  تعـاىل حـىت يريـه احلـق حقـا فيتبعـه 

اهدين فيه إىل سبله داية ا طال فيجتنبه ، ولقد تكفل البارئ عز وجل    .ويريه الباطل 

  شعلة احلق) ع(طمة خطبة فا
ا أمام  ا معجزة احتجت  ا خطبة يعجز اإلنسان عن وصفها ، ويؤمن ويصدق  إ
ا تؤكد صحة نسبتها للطاهرة املعصومة فاطمة  اخلليفة األول أيب بكر ، ودقة معانيها وقوة بيا

  . منها يف هذا املقام تتمة للفائدةجزءاً  وأذكر ٦بنت دمحم 
  :  قالت سالم هللا عليها

  احلمد  على ما أنعم ، وله الشكر على ما أهلم ، والثناء مبا قدم ، من  «
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ى  عموم نعم ابتداها ، وسبوغ آالء أسـداها ومتـام مـنن أوالهـا ، جـم عـن االحصـاء عـددها ، و
لشـكر التصـاهلا واسـتحمد  ا  م الستزاد عن اجلزاء أمدها ، وتفاوت عن االدراك أبدها ، وند

لندب إىل أمثاهلاإىل اخلال جزاهلا ، وثىن    . ئق 
ويلهــا ، وضــمن  وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه ، كلمــة جعــل اإلخــالص 
ر يف التفكــر معقوهلــا ، املمتنــع مــن األبصــار رؤيتــه ، ومــن األلســن صــفته  القلــوب موصــوهلا ، وأ

وأنشـأها بـال احتـذاء أمثلـة امتثلهـا   ومن األوهام كيفيته ، ابتـدع األشـياء ال منشـيء كـان قبلهـا ،
ا بقدرته ، وذرأها مبشيته ، من غري حاجة منه إىل تكوينها ، وال فائـدة لـه يف تصـويرها ، إال  كو
تثبيتـا حلكمتــه ، وتنبيهـا علــى طاعتـه ، وإظهــارا لقدرتــه ، تعبـدا لربيتــه وإعـزازا لدعوتــه ، مث جعــل 

دة لعبــاده مــن نقمتــه ، وحياشــة هلــم إىل  الثــواب علــى طاعتــه ، ووضــع العقــاب علــى معصــيته ذ
  .جنته

وأشهد أن أيب دمحما عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله ومساه قبـل أن اجتبـاه ، واصـطفاه 
لغيــب مكنونــة ، وبســرت األهاويــل  مصــونة ، وبنهايــة العــدم مقرونــة قبــل أن ابتعثــه ، إذ اخلالئــق 

  . وادث الدهور ومعرفة مبواقع األمورعلما من هللا تعاىل مبايل األمور ، وإحاطة حب
ابتعثه هللا إمتاما ألمره ، وعزمية على إمضاء حكمه ، وإنفـاذا ملقـادير رمحتـه ، فـرأى األمـم 

يب دمحم  ر هللا  ـا ، فـأ ا ، منكـرة  مـع عرفا ا عابدة ألو ا ، عكفا على نريا  ٦فرقا يف أد
مهــا  هلدايــة ، و  )١(ظلمهــا ، وكشــف عــن القلــوب  جلــى عــن األبصــار غممهــا وقــام يف النــاس 

  فأنقذهم من الغواية ، وبصرهم من العماية ، وهداهم إىل الدين القومي ، ودعاهم إىل
ــ ــ ــ ــــــ   ــــ

ا وهي املشكالت من األمور ـ )١(    .أي مبهما
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  . الصراط املستقيم 
مـن تعـب هـذه الـدار يف  ٦د مث قبضه هللا إليه قبض رأفـة واختيـار ، ورغبـة وإيثـار فمحمـ

ملالئكـة األبـرار ورضـوان الـرب الغفـار ، وجمـاورة امللـك اجلبـار ، صـلى هللا علـى  راحة قد حـف 
  . أيب نبيه وأمينه ، وخريته من اخللق وصفيه ، والسالم عليه ورمحة هللا وبركاته

لـس وقالـت  يـه ، أنـتم عبـاد هللا نصـب أمـ: مث التفتت سالم هللا عليها غلى أهل ا ره و
ومحلة دينه ووحيه ، وأمناء هللا على أنفسـكم ، وبلغـاؤه إىل األمـم ، زعـيم حـق لـه فـيكم ، وعهـد 

كتـاب هللا النـاطق والقـرآن الصـادق ، والنـور السـاطع ، . قدمه إليكم ، وبقية استخلفها عليكم
ياعه ، قائـد إىل والضياء الالمع ، بينة بصائره ، منكشفة سرائره ، متجلية ظواهره مغتبطة بـه أشـ

الرضـــوان أتباعـــه ، مـــؤد إىل النجـــاة اســـتماعه بـــه تنـــال حجـــج هللا املنـــورة ، وعزائمـــه املفســـرة ، 
وحمارمـــه احملـــذرة ، وبيناتـــه اجلاليـــة ، وبراهينـــه الكافيـــة ، وفضـــائله املندوبـــة ، ورخصـــه املوهوبـــة ، 

  . وشرائعه املكتوبة
الة تنزيهــا لكــم عــن الكــرب ، والزكــاة تزكيــة فجعــل هللا اإلميــان تطهــريا لكــم مــن الشــرك ، والصــ 

للنفــوس ، ومنــاء للــرزق ، والصــيام تثبيتــا لإلخــالص ، واحلــج تشــييدا للــدين ، والعــدل تنســيقا 
للقلـوب ، وطاعتنـا نظامـا للملـة ، وإمامتنــا أمـا مـن الفرقـة واجلهــاد عـزا لإلسـالم والصـرب معونــة 

مصــلحة للعامــة ، وبــر الوالــدين وقايــة مــن علــى اســتيجاب األجــر ، واألمــر والنهــي عــن املنكــر 
الســخط ، وصــلة األرحــام منســأة يف العمــر ومنمــاة للعــدد ، والقصــاص حقنــا للــدماء ، والوفــاء 
لنذر تعريضا للمغفرة ، وتوفية املكاييل واملوازين ، تغيريا للبخس ، والنهي عن شـرب اخلمـر ، 

  وترك السرقة ، إجيا للعفة ، وحرم  تنزيها عن الرجس واجتناب القذف ، حجا عن اللعنة ،
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لربوبيـة فـاتقوا هللا حـق تقاتـه ، وال متـوتن إال وأنـتم مسـلمون ، وأطيعــوا   هللا الشـرك إخالصـا لـه 
اكم عنه فأنه إمنا خيشى هللا من عباده العلماء   . هللا فيما أمركم به و

عــودا وبــدءا وال أقــول مــا أقــول  ٦أيهــا النــاس اعلمــوا ، أين فاطمــة وأيب دمحم : مث قالــت 
أقول غلطا ، وال أفعل ما أفعل شططا ، لقد جاءكم رسول هللا من أنفسكم عزيـز عليـه مـا عنـتم 

ملــؤمنني رؤوف رحـيم فــإن تعــزوه وتعرفــوه جتـدوه أيب دون نســائكم ، وأخــا ابــن . حـريص علــيكم 
لنـــذارة مـــا ٦عمـــي دون رجـــالكم ، ولـــنعم املعـــزى إليـــه  ئال عـــن مدرجـــة فبلـــغ الرســـالة صـــادعا 

حلكمة واملوعظـة احلسـنة ، يكسـر  كظامهم داعيا إىل سبيل ربه  املشركني ضار ثبجهم آخذا 
زم اجلمـع وولـوا الـدبر ، فتضـرى الليـل عـن صـبحه وأسـفر احلـق  األصنام وينكت اهلام ، حىت ا

ت عن حمضه ، ونطق زعيم الـدين ، وخرسـت شقاشـق الشـياطني ، وطـاح وشـيظ النفـاق ، واحنلـ
عقــد الكفــر والشــقاق ، وفهــتم بكلمــة اإلخــالص يف نفــر مــن البــيض اخلمــاص وكنــتم علــى شــفا 
ــزة الطــامع وقبســة العجــالن ، ومــوطئ األقــدام تشــربون  حفــرة مــن النــار ، مذقــة الشــارب ، و
الطـــرق وتقتـــاتون القـــد والـــورق ، أذلـــة خاســـئني ، ختـــافون أن يـــتخطفكم النـــاس مـــن حـــولكم ، 

ن العـرب ،  ٦وتعاىل مبحمد فأنقذكم هللا تبارك  بعد اللتيا واليت وبعد أن مين ببهم الرجال وذؤ
را للحــرب أطفأهــا هللا ، أو جنــم قــرن للشــيطان أو فغــرت  ومــردة أهــل الكتــاب ، كلمــا أوقــدوا 
مخصـه ، وخيمـد هلبهــا  ـا فـال ينكفـئ حـىت يطـأ جناحهـا  فـاغرة مـن املشـركني قـذف أخـاه يف هلوا

ت هللا ، جمتهـــدا يف أمـــر هللا ، قريبـــا مـــن رســـول هللا ســـيدا يف أوليـــاء هللا ، بســـيفه مكـــدودا يف ذا
خذه يف هللا لومة الئم ، وأنتم صحا ، جمدا كادحا ، ال    مشمرا 
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يف رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون ترتبصون بنا الدوائر وتتوكفون األخبار وتنكصون  
  . عند النزول وتفرون من القتال

للحــديث عــن االنقــالب كمــا وضــحنا مث حتــدثت عــن منعهــا ) ع(تنتقــل الصــديقة مث . ..
ا يف بداية البحث وبعد ذلك رمت بطرفها حنو األنصار وقالت    : اإلرث ولقد ذكر كلما

 معشــر النقيبــة وأعضــاد امللــة وحضــنة اإلســالم مــا هــذه الغميــزة يف حقــي والســنة عــن 
ــا كــــان رســــول هللا . ظالمــــيت ــو  ٦أمــ ــرء حيفــــظ يف ولــــده « : ل أيب يقــ ــرعان مــــا أحــــدثتم  ؟»املــ ســ

 ؟٦وعجـالن ذا إهالـة ولكـم طاقــة مبـا أحـاول وقـوة علــى مـا أطلـب وأزاول ، أتقولـون مــات دمحم 
استوسع وهنه واستنهر فتقه ، وانفتـق رتقـه ، وأظلمـت األرض لغيبتـه وكسـفت : فخطب جليل 

ل وخشـعت اجلبـال ، وأضـيع احلـرمي الشمس والقمر ، وانتثرت النجوم ملصـيبته ، وأكـدت اآلمـا
زلــة وال  ، وأزيلــت احلرمــة عنــد مماتــه فتلــك وهللا النازلــة الكــربى ، واملصــيبة العظمــى ال مثلهــا 
ـــا كتـــاب هللا جـــل ثنـــاؤه يف أفنيـــتكم ، ويف ممســـاكم ومصـــبحكم ، هتافـــا  ئقـــة عاجلـــة ، أعلـــن 

نبياء هللا ورسل   : ه حكم فصل وقضاء حتم وصراخا ، وتالوة وأحلنا ، ولقبله ما حل 
وما دمحم إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفـإن مـات أو قتـل انقلبـتم علـى أعقـابكم  (

أيهــا بــين قيلــة أأهضــم  )ومــن ينقلــب علــى عقبيــه فلــن يضــر هللا شــيئا وســيجزي هللا الشــاكرين 
، وأنـتم  وأنتم مبرأى مين ومسمع ومنتدى وجممع تلبسكم الـدعوة ، وتشـملكم اخلـربة ؟تراث أيب

ـــون ،  ـــدعوة فــــال جتيبـ ــدكم الســــالح واجلنــــة تــــوافيكم الـ ـــدة واألداة والقــــوة وعنــ ــدد والعـ ذوو العــ
خلـري والصـالح ، والنخبـة  لكفـاح ، معروفـون  تيكم الصرخة فال تعينـون ، وأنـتم موصـوفون  و

  اليت انتخبت 



 ـ ٢٧٠ـ 

  . واخلرية اليت اختريت لنا أهل البيت
ا أال وقـد قلــت مــا قلــت علــى معرفــة مـين خلذلــة الــيت خــامرتكم والغــدرة الــيت استشــعر  

ـــة احلجـــــة ، فـــــدونكموها  قلـــــوبكم ، لكنهـــــا فيضـــــة الـــــنفس ونفثـــــة الغـــــيظ وبثـــــة الصـــــدر وتقدمــ
قية العار ، موسومة بغضب اجلبار ، وشنار األبد موصولة  فاحتقبوها دبرة الظهر نقبة اخلف 

 مـــا تفعلـــون وســـيعلم الـــذين ظلمـــوا أي بنـــار هللا املوقـــدة الـــيت تطلـــع علـــى األفئـــدة ، فبعـــني هللا
ملون وانتظــروا إ منقلــب ينقلبــون وأ ابنــة نــذير لكــم بــني يــدي عــذاب شــديد فــاعملوا إ عــا

  .(*)منتظرون 
* * * *  

ــ ــ ــ ــــــ   ــــ
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