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ًأليس اإلسالم دينا أمميا واحـدا؟ أليـست رسـالته عامليـة ختاطـب مجيـع  ً ًُ
وهل أبحاثه وليـدة ! <معامل اإلسالم األموي>؟ فلامذا إذن هذا الكتاب البرش
 تعريف اإلسالم؟: د خطأ يف التعريفّجمر

كـائن > أن اإلنـسان ، بحـسب الدراسـات املعـارصة،اليشء املفروغ منه
أن : ، وهذه الكلمة، بالرغم من وجازهتا، تعنـي عـدة أمـور؛ أمههـا<تارخيي

 يفـوق ٍ كبـريّ ومـرهتن بـه إىل حـد،التـاريخر هو وليـد ّاإلنسان ككائن مفك
ر اجلوهراين السائد عن اإلنسان وفكره الـذي يتعامـل معـه كوجـود َّالتصو

 .راتهّيستعيص عىل التاريخ ومؤث
 ، فيـهنتجـتُأ بـالواقع الـذي ًا لكل فكرة برشية ارتباطنإ :بعبارة أخرى

عايري وقـيم وهي حمكومة بدائنية ما هو متاح يف عرصها وبيئتها من أفكار وم
 .ومفاهيم

  التارخيي لشخص اإلنسان وفكره بمعطيات الواقـع اخلـارجياالشرتاطهذا 
هو مكتسب كبري للفكر اإلنساين احلديث؛ من نتائجه عىل دراسـات تـاريخ 
األفكار أنه دفع الباحثني نحو االهتامم بقراءة مجيع املظاهر الفكرية والثقافية 

 تلك خلفياتلدت فيه، والكشف عن ُي ولواقع الذللإلنسان قراءة تزامنية 
املظاهر الفكرية يف ذلك الواقع، سواء أكانت تلـك اخللفيـات اقتـصادية أو 

 .إلخ... سياسية أو اجتامعية أو لغوية أو عرقية 
 مجلة من الباحثني للنظر إىل التاريخ اإلسالمي نظرة جديـدة اوهذا ما دع
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ّوواقعية هتدف للتعـرف عـىل انقـسام التـصو املجتمعيـة التـي سـادها رات ّ

 جمتمـع أو ّ وتبيـان اخللفيـات احلـضارية لكـل،اإلسالم عن اإلسالم نفـسه
 .  ودور تلك اخللفيات يف فهمه لإلسالم،فرقة

ّمن بني عدة أهداف وضعتها هذه النظرة نصب أعينها، يمكـن اإلشـارة 
 :امني عملت عىل حتقيقهّإىل هدفني مهم

يل األحـادي النهـائي لإلسـالم عنـد  كرس احتكار احلقيقة والتمث:األول
 .طرف من األطراف

د عمليـة بحـث نظـري يـسعى َّ بيان أن فهم اإلسالم مل يكن جمـر:والثاين
 وقد كان يف ياته،ّ عن جتاذبات الواقع وحتدٍعاب احلقيقة املطلقة بمعزليالست

 واالنــدماج املجتمعــي ، الفتوحــات اإلســالمية:ياتّطليعــة تلــك التحــد
 .عةّ املتنووالطقوسيةديدة ذات اخللفيات الفكرية والنفسانية نات اجلّباملكو

ه ا االجتـاف هـذاة أهـدّال أنوي يف هذه العجالة التعليق عىل مـدى صـح
 أكتفـي باإلشـارة إىل .، بل وليس من املناسب أن أفعل ذلك هناتهّومرشوعي

 <الفهـم البـرشي>ع ّالبحـث عـن تنـوالفكرة التي انطلـق منهـا؛ وهـي أن 
ّا من الدراسات اجلادعّمتوقبات  ًا فقط أمرتليس لإلسالم، هو  وإنام ،ة اليومً

 ممن يراقب املشهد اإلسـالمي، املجتمعـي  أحدهقائم بنفسه ال يرتاب فيأمر 
 .والنخبوي، وانقسام جتاربه يف استيعاب اإلسالم ومتثيله والوعي به

ل منـه ّل الفـصل األوّ فقـد تكفـ،أيـدينالكتـاب املاثـل بـني ق باّيتعل فيام
ر ذلك ا، إذن فال طائل من تكررشوعية املسائل التي تناوهلابإيضاح أمهية وم

لـدت فيـه ُالـسياق الـذي و أن نلفت القارئ إليه هو خـصوص ّهنا، ما نود
إنـه : ، بكلمـة واحـدة يمكننـا القـول عنهـاتأبحاثه واملنطلقات التي نـشأ

ً حتديـدا - هأن فهم اإلسالم والتبشري بـصيغة مـن صـيغر ّس عىل تصوَّمؤس



 ٧ ................................................................................................ّاملقدمة 
 هــو -< واملنـضوين حتـت لوائـهاألمـويإسـالم رجـاالت البيـت >صـيغة 

يف تـشكيل الفكـر البـرشي، رات الواقـع ّمؤث هاحلديث عنى ّموضوع يتخط
إىل مـؤثرات ناجتـة عـن  وموضـوعية، التي قد تبـدو حياديـةتلك املؤثرات 

  تتظـافر عـىل خلقـه،ّ وقصديته يف إرسـاء فهـم معـني،الوعي البرشي نفسه
 .قةّية الضيّاملصلحة السياسية الفئوية وحتقيق املكاسب املاد

  الكتــاب حماولــة للكــشف عــن أبعــاد هــذه القــصدية األمويــة اهلادفــة
 صـلَّى اهللا عليـه وآلـه      امت العقـل املـسلم فـيام يتعلـق بعـرتة النبـي ّلتشويه مسل

 ودورهـا يف الـدفاع عـن رسـالته ومفاهيمـه وقيمـه، ،ومنزلتها يف اإلسالم
سـتها ّيك تلك األفكار واملواقف التي خلقتها الـسلطة الـسياسية وكروتفك

 .أدبيات بعض علامء املسلمني يف هذا السياق
 :يف اخلتام يبقى من الالزم علينا التذكري بعدة أمور

آيـة اهللا  حوارية ألقاهـا ة حمارض)٢٤( أصل هذا الكتاب عبارة عن ً:الّأو
 <قنـاة الكـوثر الفـضائية> عـىل شاشـة )دام ظلـه( احليدريكامل مة السيد ّالعال

 .<مطارحات يف العقيدة>ضمن برنامج 
، وختـريج وحتريرهـا ة هذه املحـارضاتَّ تركز عملنا عىل إعادة كتاب:ًثانيا

الروايــات واألقــوال الــواردة فيهــا، ووضــع عنــاوين األبحــاث وإطارهــا 
 . العامّالنظري
سمح فيـه ُ، ويـَّبوقـت معـنيد َّ املـشار إليـه حمـدجً نظـرا لكـون الربنـامً:ثالثا

 ًا املشاهدين؛ فإن استيعاب مجيع جوانب هذه األبحاث يبقى أمربمداخالت
 ًرا، من هنا سعيت إلضافة بعض التفاصيل مـن أجـل أن تكتمـل الـصورةّمتعذ

 . ذلك بالتنسيق مع سامحة السيد احليدريُّ كلَّلدى القارئ، وقد تم
كل املاثـل لـوال اجلهـود الكبـرية ما كان هلذا العمل أن خيرج بالش: ًرابعا
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لنسـسن اإللـنم اجلـواد عمنـه الـسالم فهئطع صطفغق هصكعىو هصطيعصظش يف آلهص
إل صق هىهيغش آلصصللش آلشظعشم هليعالن هصيكعىو مجعطيع شيق لثمنفنلمممه وا إل إل

 .هصصطف آلهصلطفغف
م غخفبيك هآل  بظلي يجعئك هآل غظلطف هصطعيه هصطفغق هبفه هصطلعوإلغفهم آلشق

ططفأل بظلك سيظعق آلشظظيكم آلهآل آلهآل غكظق يف هثفهن جتفبلك يف شظق تعيمظع هص
غفشف بظظطع هصظطف صفغك صظطظيق بظليك هآلسيف يف شيضعنهى شليريو هخيفأل ال 

 .يهصغ هصطلظع غك هحلعشظع شعظع

 ان      
غينننم/سطلعآل/ن           

 يمممن/متكي/ن              
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 
 توطئة •
 دوافع ومربرات االنشغال هبذه األبحاث •
 الغاية واهلدف من هذه األبحاث •
 خماطر احلوارات املذهبية املبارشةوسلبيات  •
 املنهج القرآين يف احلوار •
 حتديد املرجعيات •
 صـحيح ؛ من مسألة النقـل عـن العـرتةمدرسة الصحابةموقف  •

 ً نموذجاالبخاري
 املحاور املقرتحة ملناقشة اإلشكالية •
 اجتاهات التعامل مع السنة النبوية •
 ًهل كان امتناع رسول اهللا عن الكتابة تأييدا للامنعني •
 )حسبنا كتاب اهللا( النتائج التي أفرزهتا نظرية ّأهم •
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ً تنوعـاتشـهدَّإال وال توجد حضارة من حضارات العـامل  ذاهب يف املـ ّ
، ً واختالفا يف التيارات واالجتاهات الفكرية الـصادرة عنهـا،وية حتتهانضامل

ة أو احلضارهذه  عىل حيويةحتى بات اجلميع ينظر إىل هذه الظاهرة كعالمة 
ّ من املختصني بتاريخ احلـضارات ًا، مما دفع كثريوخصوبتها اإلبداعية ،تلك

 ، وانغالقها عـىل نفـسها،اّ ميف العصور احلديثة إىل افرتاض أن مجود حضارة
أسـباب انحـالل تلـك ّ أهـم  أحـد،ع الفكـري الـداخيل فيهـاّوقمعها للتنـو

 .وتراجعها وانحسارها عن املرسح العاملي احلضارة
 التـي شـهدت يف  من تلك احلـضاراتًواحلضارة اإلسالمية ليست بدعا

ًذهال مّ تنوعا ،ى  هي األخر،تليس ألهنا شهدتاريخ ازدهارها هذا األمر، 
دفع أطرافه إىل ّ التنوع بل وألن هذا، يف املذاهب والتيارات الفكرية فحسب

 . رأيه ومذهبهٍطرف ُّ كلًخوض نقاشات ثرية فكريا من أجل أن يدعم
 مـن اجلـودة ٍ واحـدًة تلـك النقاشـات عـىل مـستوىّمل تكـن قـص، نعم

 يف ٍ واحـدً، وال عىل مـستوىوااللتزام بقواعد العلم وضوابط آداب البحث
فـال نعـدم وجـود  .حسم تلك النقاشاترها لدور العنف وتوظيفه يف ُّتصو

 أودى بـالكثري مـن أرواح ٍّ دينـيٍ وتكفـريٍّ فكريٍنقاشات انتهت إىل احرتاب
ل ّ من أجل نـرصة بعـض األفكـار واملعتقـدات؛ يف بعـضها يتحمـ،املسلمني
ب ّرف املتغلـ ويف أغلبها يقع الوزر عىل الط،فرازات هذا االحرتابإالطرفان 

 .رض الواقعأ واملاسك بزمام األمور عىل ،عىل السلطة
ً أنه قلص كثـريا مـن، فيهمن حسنات العرص احلديث الذي نعيشن  أإال ّ 
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 ون ويعتنقواء وفسح املجال للناس ليقولوا ما يشا، أمثال تلك الظواهروجود

 ًرية كبـً فرصةىمما أعط ؛ بدون إكراه أو قرس؛ما يريدون من مذاهب وأفكار
 مـساحة مـنللمعتقدات السليمة والصادقة أن جتد هلا فسحة من احلركـة و

 كانـت الـسلطة  حـني،متـع هبـا يف وقـت سـابقتتكـن ل تاألنصار واألتبـاع مل
 وحتـول بيـنهم وبـني ،ةّاخلاصـة النـاس د من قبـضتها عـىل حيـاِّالسياسية تشد

سنة مـن ل كحـّ هـذا التحـوّ عـن عـدّيـشذومل ،  العقدية والفكريةخياراهتم
رأت يف هذا الواقـع اجلديـد مـصدر ة ضئيلة ّ ثلَّإال حسنات العرص احلديث

 مد العنـف كاسـرتاتيجية لقمـعّقلق عىل متبنياهتا الفكرية، فاختارت أن تعت
ى ّة مـا يـسمّهبـذه الثلـأعنـي ، ي معتقـداهتاّ عـىل تبنـمومحلهـملجتمع  اأفراد

د ّالتـي هتـد و،اجلهـاد يف  تيميـةّالتي تبنت أفكار الشيخ ابن) السلفية اجلهادية(بـ
 . بحقوقها الفكرية واإلنسانيةّأمن جمتمعاتنا اليوم وتستخف

اهر باستخدامها الـسالح ُفة التي جتّولو اقترص األمر عىل هذه الفئة املتطر
فقـدها ُت ؛ إذ إن أفعاهلـا الوحـشيةاألمـرلفرض قناعاهتا عىل اآلخرين هلـان 

ِّ وبالتـايل تعزهلـا وحتجـم مـن ،قييم عقائـد وأفكـار اآلخـريناملصداقية يف ت
من تلك ) َّغري املسلح( مع الوجه اآلخر ،املشكلة َّ كلَاملشكلة ولكن .دورها
 واسـتوعب أن هـذه اآلليـة ال ،ُالذي أرغم عىل جتميد مظاهر العنـف ،الفئة

 ذخـّت يٍ جديـدٍ وجهه القديم لصالح تكتيـكَختدمه يف الوقت احلارض، فسرت
عـىل مـصري حرصـه ظهـر ُي ّنفـكي وال ،ً شعارا لـه<احلقيقةالدفاع عن > من

عـن  يف الوقت ذاتـه عّريتوال و  وه،ة فرق ومذاهب املسلمنيّخمالفيه من بقي
كفـري ا وتهت والطعـن يف عقيـد، الفرق اإلسالمية األخرى املخالفة لهءإقصا

 يف ًا مـستفيد،ً ورضاوةً كلامت قاموس اهلجاء قسوةبأقذع ووصفهم ،أتباعها
حتقيق ذلك من اإلمكانات اهلائلة التي وضعتها التقنية املعارصة بيد اإلنسان 

 ).نرتنتاإل ( عامليةمعلوماتية وشبكة ، متلفزفضائي ّ وبث،إعالم من ؛اليوم
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 أكثر  يف،نيّواملحب كبري من املعارف ٌ وعدد، من صديقُ أكثرَّلقد أشار عيل
ي ّل للتصدّ أن أتدخ، يبَّ ممن حيسنون الظن، دولة إسالمية وغري إسالميةمن

َأمنيا وعق -د ّهلذا اخلطر املرتص  ، بنسيجنا االجتامعي يف بلـداننا اإلسـالمية-ًدياً
 عىل هذه احلملة الـضارية التـي ّلردعىل امرة أحاول اإلقدام ّ كل ي ويفِّولكن
أجـدين  ،الـسالم  علـيهم   مذهب أهل البيـتَتباعأ ّبنحو حرصيتستهدف تكاد 

ّمنشغال بام لدي ،  يف احلـوزة العلميـةُألقيها عىل أبنائنـا من أبحاث ودروس ً
لياقـة يمكـن أن  َّ كـلحتى وصل األمر بشيوخ هذا الفضائيات أن جتـاوزوا

 ُ بـه أبـسطَّفـرتض أن يـتحىلُ أدب يَّلها املرء يف حواره مع خمالفيه، وكلَّيتخي
ث إىل معارضيه، وهـذا مـا دفعنـي َّ أفراد املجتمع املسلم وهو يتحدفرد من

 مـن نيسعي والنظر فيام يمكنني و، التفكري باملوضوعةداإعِّبنحو جدي نحو 
إىل رضورة  ، يف هناية تلـك املراجعـة الذاتيـةُوهكذا انتهيت.. أداء الواجب 

ق بـه مـن ّتتـشد ومـا ،ها الفكرية والعقديةِسُسُد أْقَ، ونمواجهة هذه احلملة
 .دعاوى باحلرص عىل عقائد املسلمني ومنارصهتم

غ ِّوَسُ يـٍد للقارئ الكـريم أكثـر مـن سـببِّ بوسعي أن أحد:بنحو موجز
 : أنني أقترص عىل ذكر سببني منهاَّ إال،االنشغال بمثل هذه األبحاث

ً إليه توا من اعتامد هـذه ُ ما يقع ضمن السياق الذي أرشت:األولالسبب  ّ
ّالوهابية املتطرالفئة  ) تلفـاز وإنرتنـت(فـة السـرتاتيجية هجوميـة إعالميـة ّ

 بمـذهب أهـل تـشهرييحـرتايب الاالخلطاهبا آلونة األخرية ها يف اتصعيدو
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 وتكفريهـا ألتباعـه ،ونبزها لرموز هـذا املـذهب وعلامئـه عليهم السالم  البيت

الوظيفة مـن هي تقوم هبذه وّومعتنقي أفكاره ومتبنياته العقدية والترشيعية، 
انفعايل عون بمزاج ّ ممن يتمت،بالعلم ظاهرينملجموعة من املت استقدامهاخالل 

 .يكثرون من الرصاخ والشتائم والسباب والتشهريو ،تهّمفرط يف انفالته وبدائي
 بعض اإلشـكاليات الزائفـة واالعرتاضـات الواهيـة ّلح: ينالثاالسبب 

الوقوف أمام تلـك و ،هم السالم علي مذهب أهل البيتعىل هؤالء يطلقها التي 
وتـشكيكهم  أتبـاع هـذا املـذهب احلمالت التكفريية التي حتاول النيل مـن

والـرشيعة  بـشأن العقيـدة ومفاهيمـه وصواب أفكـارهة مذهبهم انيّبمدى حق
 .ته وعلامئه وقادتهّمكانة أئمحماولتهم التقليل من أو  ة،اإلسالمي

ّية املضللة ليـست تشكيك الاضاتواالعرتًعلام أن هذه احلمالت التكفريية 
 مـن اسـتخدم ُلَّا أوُ وال دعاهتـ، الـسالم  عليهم باجلديدة عىل مذهب أهل البيت

 . وهذا املنهج، فقد سبقهم كثريون من أسالفهم إىل ذلكَهذا األسلوب
د حفنة مـن اهلـواة الـذين جيتـذهبم اليـوم ّكام أن األمر ال يقترص عىل جمر

ّ مهـدوا هلـم هـذا الـنهج ،اهم إىل سلف هلم بعيـدّ بل يتعد،اإلعالم املعارص
َّ ورشعوا هلم هذا األسلوب القـائم عـىل القـذف بالباطـل ،املجايف للحقيقة
 .وتزييف احلقائق

ا َّ السـتغرق منـ،ة عـىل ذلـكّ تلك الشواهد الدالـّولو أردنا أن نأيت بكل
 وخلرج هذا البحـث عـن الغايـة ،دات وآالف الصفحاتَّة جملّاملوضوع عد

ّأهـم أحـد   ولكن حسبنا من ذلك شاهدان نـنقلهام عـن،تب ألجلهاُالتي ك
 مـا يـشاهده اليـوم مـن أسـلوب التنـابز ّ لكي يعرف القـارئ أن؛أسالفهم

 وإنام هو أمر موغـل ، اليومتوالسباب والقذف بالباطل ليس من مستحدثا
 . هلمً حتى عاد ديدنا،فه هؤالء واستساغوه بمرور الليايل واأليامِيف القدم أل
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وله هؤالء التـشهرييون اجلـدد، وهـو اكتاب يتدّ أهم أنقل الشاهدين من
 أيب ملؤلفـه )القدريـة و النبويـة يف نقـض كـالم الـشيعةّالسنةمنهاج (كتاب 

  احلـراين احلنـبيل الدمـشقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيميةّالعباس تقي
َّك لفظا نابيا ومقـذعا وتكفرييـا إال جـاء  هذا الكتاب الذي مل يرت.)٧٢٨ت ( ً ً ً ً
فه وما يمتلكه مـن ّ ومعه شخص مؤل، حتى استحال هذا الكتاب اهلجائي،هب

ّ قاموسا ملهام ينهل منه السائرون عىل خطاه ممن تأخ،ّمزاج حاد ً  .روا عليهً
 عـن  حديثـه ابـن تيميـةّكيف يـستهل -ًال ّأو -لنالحظ : الشاهد األول

 :، بقولهالشيعة الذين يناقش أفكارهم يف كتابه هذا
فه ّ صـنًة واجلامعـة كتابـاّ طائفة من أهل الـسنَّأما بعد، فإنه قد أحرض إيل(
 هلذه البـضاعة، يـدعو بـه إىل مـذهب ً يف عرصنا منفقاالرافضةشيوخ  بعض

فـأخربهتم أن هـذا الكتـاب، وإن كـان مـن أعـىل مـا  ... الرافضة اإلماميـة
 الناس عن سـواء الـسبيل  ّأضل والدليل، فالقوم من ّجةب احلنه يف بايقولو

أشـبه النـاس وهـم مـن ..  الناس يف املنقول واملعقـول ّأضلوالقوم من ... 
ُوقــالوا{ :بمــن قــال اهللا فــيهم َ ْلــو َ َّكنــا َ ُنــسمع ُ َ ْ ْأو َ ُنعقــل َ ِ ْ َّكنــا َمــا َ ِأصــحاب ِيف ُ َ ْ َ 

ِالسعري ِ  النـاس يف أجهـل النقليات، ومـن  الناس يفأكذبوالقوم من ، )١(}َّ
قون مــن املنقــول بــام يعلـم العلــامء باالضــطرار أنــه مــن ِّالعقليـات، يــصد

ة ّ باملعلوم من االضطرار املتـواتر أعظـم تـواتر يف األمـبونِّويكذاألباطيل، 
بـني   ورواة األحاديـث واألخبـارلة العلمَ يف نقزونّوال يميد جيل،  بعًجيال

غلـط، أو اجلهـل بـام ينقـل، وبـني العـدل احلـافظ املعروف بالكـذب، أو ال
 ... وعمدهتم يف نفس األمـر عـىل التقليـد. الضابط املعروف بالعلم باآلثار
                                 

 .١٠: امللك )١(
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ة أهل العلـم ّ هذه الطوائف بالنظريات، وهلذا كانوا عند عامأجهلوهم من 

 . )١()والدين من أجهل الطوائف الداخلني يف املسلمني
منهاج الكرامة يف (ي ينقده، وهو كتاب ث عن الكتاب الذّ عندما يتحدثم

  :بالقول ّ احليلَّ ابن املطهرمةّ العالفهّ الكتاب ومؤل يصف)معرفة اإلمامة
وهـذا  ... البهتـان ... الضالل املبني هلذا ّوا يف طلب الردّفلام أحل: فصل(
ى َّهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة، وهو خليق بأن يسمى كتابه منَّف سمِّاملصن

ر ِّطهـُرد اهللا أن يُعى الطهارة وهو من الذين مل يـَّ، كام أن من ادمنهاج الندامة
  كـان وصـفه بالنجاسـة،والنفـاق والطـاغوت قلوهبم، بل من أهل اجلبت

بث القلـوب أن يكـون ُومن أعظم خ ... وىل من وصفه بالتطهريَوالتكدير أ
وهلذا كـان ؛ اهللا بعد النبيني خليار املؤمنني، وسادات أولياء ّلب العبد غليف ق

باع اهلوى وغري ذلك من أخالق ّبينهم وبني اليهود من املشاهبة يف اخلبث وات
 واجلهل وغري ذلك مـن ّاليهود، وبينهم وبني النصارى من املشاهبة يف الغلو

ء من وجـه، ومـا زال أخالق النصارى ما أشبهوا به هؤالء من وجه، وهؤال
 .)٢()الناس يصفوهنم بذلك

ّوال يكتفي هبذا املقـدار حتـى ينقـل عـن الـشعبي كلمتـه بحـق الـشيعة 
 وأمثاله من علامء الكوفة، وقـد ثبـت ُّن أخرب الناس هبم الشعبيِوم(: فيقول

 لو كانوا من الطري لكـانوا )٣(ما رأيت أمحق من اخلشبية: عن الشعبي أنه قال
                                 

 الـسنّةمنهـاج ، دين أمحد بن عبد احلليم احلراين احلنـبيلأبو العباس تقي ال،  ابن تيمية)١(
جامعة اإلمام حممـد ، حممد رشاد سامل: حتقيق، القدريةوالنبوية يف نقض كالم الشيعة 

 .٩ – ٤ص ، ١ ج: م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ١ط، بن سعود اإلسالمية ـ السعودية
 .٢٢ - ١٥ ص، ١ج: املصدر السابق )٢(
ّ علق حمقق الكتاب )٣( ٍمفرسا هذه الكلمـة بـرشح أنقلـه دون تعليـق ) حممد رشاد سامل(ّ ً ّ
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وا يل ، واهللا لو طلبت مـنهم أن يمـألًانوا من البهائم لكانوا محرا، ولو كًرمخا
ألعطـوين، وواهللا مـا أكـذب عليـه  ٍّ عىل أن أكذب عىل عـيلًهذا البيت ذهبا

مل يـدخلوا يف ؛ هـا الرافـضةُّة، ورشّركم هـذه األهـواء املـضلّأحذ...  .ًأبدا
 .)١()يهمعل ًوبغيا  ألهل اإلسالمًوال رهبة، ولكن مقتا ًاإلسالم رغبة

 وآيـة(:  حاول التدليل عىل مشاهبة الشيعة بـاليهود والنـصارى فقـالّمُث
لـك إال يف آل ُال يـصلح امل:  قالت اليهود؛ذلك أن حمنة الرافضة حمنة اليهود

وقالت اليهـود  ... د عيلَلَو ح اإلمامة إال يفُال تصل: داود، وقالت الرافضة
:  يف عقد املقارنات حتى يقـول وهكذا يسرتسل)٢()  ...وقالت الرافضة... 

 !!.)٣(): ...لت اليهود والنصارى عىل الرافضة بخصلتنيّضُوف(

                                                                            
اخلشبية نسبة إىل اخلشب، وذلك ألهنم كانوا يرفـضون القتـال بالـسيف ... >: بالقول

ال أن بعـض الـشيعة كـانوا ) ٥/٤٥الفـصل  (ذكر ابـن حـزم... ويقاتلون باخلشب 
فهـم يقتلـون النـاس بـاخلنق ، ون محل السالح حتـى خيـرج الـذي ينتظرونـهّيستحل

 .<واخلشبية باخلشب فقط، باحلجارةو
 .٢٣ - ٢٢ص، ١ج:  منهاج السنّة، مصدر سابق)١(
من الطريف أن ما ذكـره مـن مـشاهبة الـشيعة . ٢٥ – ٢٤ ص، ١ج:  املصدر السابق)٢(

ّ الواقع إال حق قرآين ذكره القرآن الكريم لليهود بخصوص امللك يف آل داود ما هو يف ّ َّ
ِيـا داوود إنـا جعلنـاك خليفـة يف األرض {: آلل داود، إذ وصف سـبحانه داود بـالقول ْ ََ ْ ِ ً َ ِ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ََّ ِ

َفاحكم بني الناس باحلق وال تتبِع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللاِ إن الذين يضلون َُّّ َّ َِّ ِ َِ َ ُ ْ َْ ْ َ َ َ َ ِْ ِ َ ِِ َِ َ ََ َّ َ ََّ ِّ ِ َ ِ عن سبيل اهللاِ ُ ِ َ ْ َ
ِهلم عذاب شديد بام نسوا يوم احلساب َ َ َ ُ ِْ ِْ ْ ٌ ََ َ ِ ٌ َ َ َووهبنا{: ثم قال تعاىل] ٢٦: ص [}َُ ْ َ َ َلداوود َ ُ َ ْسلي ِ َامنَُ َ 

َنعم ْ ُالعبد ِ ْ َ ُإنه ْ َّ ٌأواب ِ َّ َّ، ثم قال عز وجل]٣٠: ص[ }َ َ َّ ْوورث سلي{: َ َُ َ ِ َ ُامن داووَ َ ُ َد وقال يـا أهيـا َ ُّ َ َ َ َ َ َ
ْالناس علمنا منطق الطري وأوتينا من َ ُ ُِ ِ َِ ْ َ َُّ ِ ْ َ َّْ َ ُيشء إن هذا هلو الفضل املبنيّ كل ِّ ِ ُ ُ ْْ َ َ ََُ َ َّ ِ ٍ ْ  ].١٦: النمل [}َ

 .٢٧ص، ١ج:  منهاج السنّة، مصدر سابق)٣(
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صـلى اهللا عليـه    حديث رسـول اهللالصحيحني  بعد نقله عن :الشاهد الثاين

صلى اهللا عليـه   دة حيث يقولّ عن مجاعة من الصحابة وبألفاظ متعدّاملروي وآله
، سـمرة بـن جـابر سـمعت، امللك عبد عن>: -واللفظ هنا للبخاري - وآله
 فقـال، ًأمـريا عرش اثنا يكون: يقول وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     النبي سمعت: قال
  ق ابـن تيميـةّيعلـهنـا  »قريش من همُّكل: قال إنه: أيب فقال أسمعها، مل كلمة

ًيعلق قائال -ً وإن كان طويال ولكن أنقله ألمهيتهّوالنص -  ّ:  
ن َ مّتوىل، وعثامن، وعيل، ثم ، وعمرأبو بكر: وهكذا كان، فكان اخللفاء(

 مللـك، ثـم عبـد ا، وابنه يزيدمعاوية:  ومنعةّاجتمع الناس عليه وصار له عز
وبعـد ذلـك حـصل يف دولـة . ن عبد العزيز بوأوالده األربعة، وبينهم عمر
وا عىل مجيع أرض ّ فإن بني أمية تول؛ إىل اآلن ٍاإلسالم من النقص ما هو باق

 عبـد :دعى باسـمهُ، واخلليفـة يـوكانت الدولة يف زمـنهم عزيـزةاإلسالم، 
، نالـدي الـدين، وهبـاء ّ، وسليامن، ال يعرفون عضد الدولـة، وال عـزامللك

 اخلمس، ويف  بالناس الصلواتّهم هو الذي يصيلوفالن الدين، وكان أحد
ر األمــراء، وإنــام يــسكن داره، ال يــسكنون ِّؤمُد الرايــات ويــِقــْعَاملــسجد ي

أعظم ما نقمه الناس عىل بنـي أميـة و ... احلصون، وال حيتجبون عن الرعية
 . ... تأخري الصالة عن وقتها: ، والثاينّمهم يف عيلُّتكل: أحدمها: شيئان
 كان من نعم اهللا سبحانه ورمحته باإلسالم أن الدولة ملا انتقلت إىل بني ّمُث

 عـىل يستولوا مل العباسيني من ًأحدا أن مع ... هاشم صارت يف بني العباس
 ثـم ة،ّمـد إفريقيـة عـىل بعضهم غلب وإنام املغرب، أكثر عىل وال األندلس،
 اإلسـالمية، اململكة مجيع عىل استولوا فإهنم أولئك، بخالف .منهم أخذت
 يفتحـه، باألنـدلس ًجيـشا جيوشـهم وكانـت الـدين، أعـداء مجيع وقهروا
 بـأرض ًوجيشا، العبيد ببالد ًوجيشا، الكبري القان يقاتل الرتك ببالد ًوجيشا
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  ...األرض مجيع يف ًعزيزا ة،ّوقو زيادة يف اإلسالم وكان م،الرو
 حيـث قـال يف ؛وهؤالء االثنا عرش خليفـة هـم املـذكورون يف التـوراة 

 .ًوسيلد اثني عرش عظيام: بشارته بإسامعيل
فهـو ، رافضة إمـامتهم أن هؤالء االثني عرش هم الذين تعتقد الَّن ظنَوم

 بـن أيب هم مـن كـان لـه سـيف إال عـيل فإن هؤالء ليس في؛ يف غاية اجلهل
، وال فـتح مدينـة، ارّن يف خالفته من غـزو الكفـّ، ومع هذا فلم يتمكطالب
حتـى  ،بل كان املسلمون قد اشـتغل بعـضهم بقتـال بعـض، ًل كافراَتَوال ق

حتـى يقـال ، ار بالرشق والشام من املرشكني وأهل الكتابّطمع فيهم الكف
مـل إليـه كـالم ُار كـان حيّوإن بعض الكف ،بعض بالد املسلمنيإهنم أخذوا 
والـسيف يعمـل يف ،  لإلسـالم يف هـذاٍّ عـزُّ عن املسلمني، فـأيّحتى يكف
 !هم قد طمع فيهم ونال منهم؟ّوعدو، املسلمني

، ام املنتظـرَّفلم يكن ألحد منهم سيف، ال سـي، ّوأما سائر األئمة غري عيل
 مـن أكثـر ٍما هارب خمتفوإ، إما خائف عاجز: بل هو عند من يقول بإمامته

، ى عـن منكـرَوال هنـ،  بمعروفَ وال أمرً ضاالِوهو مل هيد، ئة سنةربعممن أ
عـرف ُوال ي، يف قضية مَكَوال ح،  يف مسألةًوال أفتى أحدا، ً مظلوماَوال نرص
 عن أن يكـون ًالفض، ً حصلت من هذا لو كان موجوداٍ فائدةُّفأي، له وجود

 .)١()!؟ًاإلسالم به عزيزا
 كيـف -ِّ وألي مذهب انتمى،ِّ من أي فرقة كان-يالحظ القارئ املسلم ل
َّعد  فمتى ؟التاريخ وتشوهيه تدليس ِّم ويت،ط األمورَلُخت  احلكم فـضيلة ّتويلُ

وهل جيهل املسلمون سياسـة القهـر  عن الوسائل واآلليات؟يف ذاته بمعزل 
                                 

 .٢٤٢ - ٢٣٨ص، ٨ج:  املصدر السابق)١(
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وبنـي واالضطهاد وقطع الرقاب وسمل العيون التـي أوصـلت بنـي أميـة 

 لـوال حيلـه ودهـاؤه؟ ومـاذا العباس للسلطة؟ وهل اجتمع الناس ملعاويـة
؟ وهـل ن رفـض أهـل املدينـة البيعـة ليزيـدِاهتا مّة وخلفيَّرَنفعل بواقعة احل
 الـذي بايعتـه أمـصار  عىل عبد اهللا بن الـزبري مروان بن احلكمَننسى خروج
 ودور ، يف مرج الرهطاك بن قيسّ والضحه لشعبة بن الزبريَ وقتال،املسلمني

ّ الذي مل تستتب له األمور لوال وجود احلجاج ذلك يف صعود ابنه عبد امللك
 هؤالء وغريهم ممن ِمعه؟ أمل يبن) احني يف تاريخ اإلسالمّأكرب السف (الثقفي

؟ أمل )بنـاه يف املدينـةعاويـة منهـا قـرص بنـي حديلـة مل(جاء بعدهم القصور 
ّحيتجبوا عن الرعية باحلجاب واخلد َّ ّ؟ أمل يسنوا )ل من احتجب معاويةّأو(ام ُ

دثات معاوية ترك اجلهر بالتكبري واألذان من حم(البدع واملحدثات يف الدين 
النـاس عـىل  مجـعوغريها كثري، ومن بدع عبد امللك ... للعيد وترك التلبية 

 )أي الـوعظ والتـذكري (عىل القـصص عىل املنرب يوم اجلمعة، وأليديارفع 
َّهم اإلمـام عـيل بـن ّف من جرم األمويني بسبِّ؟ هل خيفبعد الصبح والعرص

 وال نريـد أن نـذكر - عـىل منـابر املـسلمني ًسبعني سنة المعليه الس  أيب طالب
، أمل <ُّتكلم> دّ املاكرة أنه جمرُ كلمة ابن تيمية-استئصاهلم لشيعته وإبادهتم هلم

 ًهذا خمالفا آلية التطهري التي أمجع املسلمون عىل دخـول عـيل) مّالتكل(يكن 
ــسالم ــه ال ــني وحلــ علي ــة فيهــا؟ وحلــديث الثقل ديث الغــدير وحلــديث املنزل
؟ عليـه الـسالم    األحاديث الواردة يف فضائل اإلمـام عـيلبل مئات ولعرشات 

 أحد اخللفاء األربعـة وأحـد أعظـم َّوملاذا استصغر ابن تيمية هذه املرة سب
 ؟<وا أصحايبّال تسب>: قال صلى اهللا عليه وآله     رسول اهللاّ وهو يؤمن أنةصحابال

 يالني؟ملاذا هذا الكيل بمك
ّ يف نصه هذا وإثبات مـا حيتويـه مـن خمالفـات  متابعة ابن تيميةّالواقع أن
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 ذاتـه إىل اسـتئناف أبحـاث جديـدة مـسهبة ّ حيتاج بحـد،للحقيقة والتاريخ
ه األول بـني الـشيعة ّ يكفيه من املفارقـات أنـه يـشابه يف نـص.ح ذلكّلتوض

مـن ) االثنـي عـرش(ه الثاين عن الرجـال ّث يف نصَّ يأيت ويتحدّ ثم،واليهود
 أمـر ّثت عـنهم البـشارة الـواردة يف التـوراة؟ وكـأنَّقريش وأهنم مـن حتـد

املشاهبة ملا ورد يف التـوراة ال يكـون عالمـة عـىل صـدق الفكـرة وصـواهبا 
ا لـو ّانيتها إال حني تكون تلك الفكرة موافقة ملا يعتقده ابـن تيميـة، أمـّوحق

عة فهذا عالمة عـىل ضـالل تلـك الفكـرة وانحرافهـا وافقت ما يقوله الشي
هـادم الكعبـة  - وال أدري كيف يكون يزيد! وضالهلا عن مبادئ اإلسالم 

ّكيف يكون دون سيدي شباب أهل اجلن -ومستبيح أهلها    إسـامعيلَبشارة ،ةَ
 !فتلك مسألة ال يفهمها إال ابن تيمية وحده! املفتدى به من أجل الكعبة ؟

 كبري يف إدراج اإلمام عيل ّ عىل شك ابن تيميةَّوعىل القارئ أن ينتبه إىل أن
، وأكـاد أجـزم أنـه مل )خليفةاالثني عرش (يف هؤالء  عليه السالم  بن أيب طالب

ّيفعل ذلك إال عىل مضض؛ إذ هو يشرتط يف عـد الـشخص ضـمن هـؤالء 
 واحلال أن اإلسالم كـان ،ت حكمهًاالثني عرش أن يكون اإلسالم عزيزا حت

ّذليال يف ظل  كـام يعتقـد ،ٍ فتنـةَه كان زمنُ وزمن، عليه السالم  عيلاإلمام  حكم ً
 .ابن تيمية

 فلم يكن لواحـد مـنهام واليـة  وابن الزبريوأما مروان(: لذا نجده يقول
 اإلسالم وجهـاد أعدائـه ّ من عزة، بل كان زمنه زمن فتنة، مل حيصل فيهاّعام

 . من هذا البـابوهلذا جعل طائفة من الناس خالفة عيل .ما يتناوله احلديث
 ...  وغريه عىل هؤالءوقد أنكر اإلمام أمحد.  وال إمجاعّمل تثبت بنص: وقالوا

واملقـصود هنـا أن احلـديث  .والكالم عىل هذه املسألة لبسطه موضـع آخـر
ر أنـه مل ِّ دخل فيه، أو قدًر أن علياِّسواء قدي فيه ذكر االثني عرش خليفة، الذ
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 .)١() ...م من اخللفاء من قريشَّ، فاملراد هبم من تقديدخل

 تلك ة حال فليس غرضنا يف هذا املوضع مناقشة أفكار ابن تيميةّوعىل أي
 اجلدد ما هـم نيىل أن التشهرييوال نقلها بتاممها، وإنام أردت اإلشارة فقط ع

َّيف الواقع إال امتداد لسلف ماض مهدوا هلم هذا السبيل وعبـدوا هلـم هـذا  َّ ٍ ٍ
 فـيام خلقـه عـامل َّ عىل درهبم وال خيتلفون عنهم إالنالطريق، وهؤالء سائرو

 وصـخب يف ، وإمكانيـات للتـضليل،التقنية اجلديد مـن فـرص لالنتـشار
 . ّواملرئي اإلعالمي الصويت ضاالستعرا

                                 
 .٢٤٤-٢٤٣ص، ٨ج:  انظر املصدر السابق)١(
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  وهـو أمـر أتركـه، هـذه املحاولـةنجـاحوال أدري مدى  - حاولت لقد
 االجتاه املخـالف هً أسريا ملا يثريى أن ال أبق- بمثل هذه األبحاثنيّللمختص

 فهـذا ،والدوران يف فلـك اعرتاضـاته) أو أشباه إشكاليات(من إشكاليات 
؛ إذ يتهـا الفكريـةّل مـن أمهّ عائدية هذه األبحاث ويقلـ منّمن شأنه أن حيد

ّنادرا ما نجد ما يستحق عنايـة الـرد ّ ،  واإليـضاح يف كـالم هـؤالء الـبعضً
 مـن إمكانيـات الفكـر اإلسـالمي الـذي ّ حيداومازلت أعتقد أن من أكرب م

 التي تكـاد -ة هذه املدرسة هو استجاب عليهم السالم  مه مدرسة أهل البيتّتقد
 - رّ للدخول يف هذه املناظرات دون أن تتـوف-ً تارخيياً أغلبيةً استجابةتكون

س ّ يكـرالـذي ّ الفرصة للبنـاء الفكـري املـستقل-رّأو عىل حساب أن تتوف
 . واملحاججةضقالن ّجمرد تأسيس أكثر منلنفسه ل

 :نيّرين مهم أم،يف آن واحد قّ هلذا النقاشات أن حتقُلقد أردت
ملنهجية التي ينبغي أن يقوم عليها هـذا النقـاش  إيضاح الرشوط ا:ولاأل

 فوتـستنزّدون أن يفيض إىل التباسات فكرية من شـأهنا أن تـضيع اجلهـود 
 أو أن تـسهم يف يف واقـع املـسلمنيأو فائدة علمية أو عملية  ثمرة بالالزمن 
 .رخيهم القديماج رؤاهم بشأن عقيدهتم وتيتنض
مـع عليهـا ُارص املشرتكة التـي جي تقريب وجهات النظر وبيان العن:ثاينال

ًجـه يومـا بعـد ّ إن العامل املعارص يت.املسلمون بالرغم من اختالفاهتم الكثرية
هـذا  حتـى عـاد ، االندماج والتواصـلوازدياد نحو التقارب الفكري ،يوم
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ً ذاتــه أمــرا إشــكاليا بالنــسبة لتلــك ّبحــدّاألمــر يعــد   والفــرق التّالتكــتً

 تـسيري عـىل تـأثريبانعـدام الد بـاالنقراض أو َّدُ هتالتي الصغرية اتواجلامع
قـد .  يف غريهـا الصعيد الفكري العامليً فضال عن تأثريها املثمر عىل،نفسها

 إذ مـن ؛ى اليـوم بالعوملـةّ ما يسمّأحد مضاريكون هذا التامهي يف اهلوية هو 
 .زات مقاربة احلقيقةّاإلنساين وما حيمله من حمفّ التنوع ِّ يقوض أنهشأن

  هذا العرص واالستفادة من إمكانياتهةمل يكن أمامنا من خيار سوى مسايروإذا 
فإن خري ما جيب علينـا القيـام بـه هـو الـدعوة إىل وحـدة املـسلمني ، اهلائلة

 واستعداده للتعـايش مـع ،واحد منهم لعقيدة اآلخرّ كل مّ وتفه،وتكاتفهم
 .اآلخر املختلف عنه

تلـك الـدعاوى التـي متـانع حـوار  اسـتيعابً عاجزا عن ينمن هنا أجد
بـل ، ارهبم يف املؤمترات والندوات املـشرتكةقتبّتضن   و،املسلمني فيام بينهم

 أخذت عىل عـاتقي أن ال يكـون لقد. وتعمل عىل تباعدهم وتفريق لفيفهم
 عـن ّمن أهدايف أن أقنع الطـرف املـسلم غـري الـشيعي بـرضورة أن يـتخىل

زيادة عدد معتنقي مـذهب أهـل اضها ، فهذه األبحاث ليس من أغرمعتقده
 نظر هـذه املدرسـة ة له هو بيان وجهحما تطم َّ كلّ بل إن، عليهم السالم  البيت

فيام يطرح من مناقشات بشأن العقيدة اإلسالمية وتاريخ احلضارة واملجتمع 
ومـا  الـسالم  علـيهم  هدفنا بيان ما تذهب إليه مدرسة أهل البيـت. اإلسالميني
ً طبقا ملصادرهم يف فهم اإلسالم يف جمال العقيدة والـرشيعة هاؤيؤمن به علام

خـذ خيـاره بنحـو ّتـرك اخليـار ملـن يتابعنـا أن يتأ ّمُ ثـ، والتاريخقالخواأل
 .يدفعنا لتسجيل هذه األبحاث لنا ًشخيص دون أن يكون ذلك مطلبا

ّيضاف إىل ما تقدم أن مما تطمح إليـه هـذه الدراسـة، وهـو أمـر يف غايـة  ّ
ّاألمهي ر الرئييس لالجتاه الذي تنعقد املناقشات معه، وهو ّ الفصل بني املنظ:ةّ
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ّتباعه من الوهابية وبـني جممـل االجتاهـات التـي متثلهـا أ والشيخ ابن تيمية
ّ، وإثبات أن االجتاه األول ال يمتّالسنةمدرسة أهل   ، بـصلة لالجتـاه الثـاينّ

 . نفسه الناطق باسمهمتثيله ويعتربًفضال عن أن حيتكر 
ّتبني أن اإلشـكاليات التـي يمن هنا   ال تقـع يف نطـاق ،تناوهلـا دراسـتناتّ

ٍّقها ويمثلها بحـق ن كام يعتالصحابة، ومدرسة عليهم السالم  مدرسة أهل البيت ّ
وبـني اجتـاه اإلسـالم  علـيهم الـسالم   ّ السنة، بل بني مدرسـة أهـل البيـتُأهل

 ،ّ ونظر لـه الـشيخ ابـن تيميـة، بن أيب سفيانس له معاويةّاألموي الذي أس
ّ رجاالت الوهابيـة يف اململكـة العربيـة الـسعودية بـام -زاليا م و-ّوسوقه 

  .متلك من إمكانيات مالية وإعالمية هائلة
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 املشاركة يف احلوارات املذهبيـة  عن سبب إحجامي عنٌقد يتساءل بعض
ما دمتم حريـصني عـىل بيـان احلقيقـة : التي تعقدها بعض القنوات، قائلني

فإن أقرص طريق لتحقيق هـذه الغايـة  ،عليهم السالم  وتبيان مذهب أهل البيت
هو احلضور يف تلك الربامج والـدخول يف مناقـشات مبـارشة مـع مـشايخ 

 ،أفـضلاملشاهد أن يتـابعكم بنحـو وعند ذلك يكون بوسع ، الطرف اآلخر
 .ّويكون من السهل عليه أن يتعرف عىل وجهة النظر الصائبة وخيتارها

َّالواقع أنني أختلف كثريا مع هذا الطـرح الـذي عرضـه عـيل أكثـر مـن  ً
شخص، وال زالت تردين األسئلة واالقرتاحات أثناء تقديمنا سلـسلتنا مـن 

ض القنوات وهي تطلب مني املحارضات واحلوارات حني ظهوري عىل بع
 - بالرغم من اعتزازي بكل وجهـات النظـر تلـك-إال أنني ما زلت . ذلك

 .أرى صواب ما أذهب إليه
رات اختيـاري هـذا، ّوقبل أن أضع بني يدي القارئ الكريم بعـض مـرب

ّأود اإلشارة إىل أن هذا األسلوب الذي أعتمده يف طرح هـذه املوضـوعات 
 عليه يف حوارضنا العلميـة يف النجـف األرشف هو ذاته األسلوب املتعارف

ُفمنذ أن انتسبت للحوزة العملية وأنـا أرى أسـاتذتنا ، ّوقم املقدسة وغريمها
األعالم يتعاطون األسلوب النقدي مع ما يطرحه معـارصوهم مـن أفكـار 

ة ّل هبـذه املهمـّوإنام يتكفـ، ًوآراء دون أن جيتمع الطرفان معا يف مكان واحد
 بأن حيملوا الفكرة اجلديدة إىل أستاذهم اآلخر ويطرحوها ،نهاممّ كل بّطال
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 عليهـا يف ّ والرد، األستاذ مناقشة الفكرةّ يتوىلّمُ ث،ّ رأي علميّمجردأمامه ك
 أجـواء هادئـة ّ هـذه العمليـة جتـري يف ظـلّوكل. حال كونه مل يوافق عليها

 .ية املطروحةل والتحقيق العلمي الرصني للمسائل الفكرّتفسح املجال للتأم
 فأضعها بني يـدي القـارئ بـالنحو ،رات اختياري هلذا األسلوبّأما مرب

 :التايل
 أن احلوارات املبارشة يسودها الكثري من االرجتال والعجلـة :املربر األول

ث والتـدقيق واملراجعـة للمـصادر ّر فيها الفرصة للطرفني يف الرتيّوال تتوف
هذه العملية هو االعتامد عىل ّ كل  يفواآليات والروايات، والعامل األسايس
 .الذاكرة وما حيفظه املرء حني املحاورة

 ولكنـه ،ًقد يبدو هذا األمر جيدا ملن يستمتع بغلبة اخلـصوم وإحـراجهم
إهنـا . ّف عىل احلقيقـة والتـزام احلـقّليس باألمر املهم ملن حيرص عىل التعر

ب التـي ّمية والتعصول دون إجهاض دوافع احلحت احلقيقة، وّخماطرة ال ترس
ّع إىل التفوه بأمور مل يتمّقد حتمل املرء عىل القول بال علم وعىل الترس  التأكد ّ

 .منها
 األغلـب مـن ّ أن هذه احلوارات املبـارشة ال ختلـو يف األعـم:املربر الثاين

 اخلـصم وإفحامـه عىلة ستطالاجلدل العقيم واالحرتاب اجلديل من أجل اال
 عـىل حـساب معرفـة احلقيقـة وااللتـزام بالـرشوط ،ع عيوبه وسقطاتهّوتتب

 .العلمية للمناظرات
 أن احلـوارات املبـارشة تفـسح املجـال لغـري املتخصـصني :املربر الثالث

 النقـاش ّ وتسمح لغري أهل العلم املحيطني بأطراف املوضوع حمل،باملداخلة
ت ه يزعـزع األسـاس العلمـي لتلـك املناقـشاّباملشاركة والتعليق، وهذا كل

 .وجيعل منها برامج دعائية أكثر منها علمية
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َّ أن هذه احلوارات املبارشة ال ختضع للسلم املنطقي يف طرح :املربر الرابع ُ

 االنتقال فيهـا مـن ّ االلتزام فيها بوحدة املوضوع، وإنام يتمّ وال يتم،األفكار
 الفـراغ مـن املوضـوع ّ قبل أن يتم، ومن مسألة إىل أخرى،موضوع إىل آخر

َّ وقبل أن تنقح ومتحص األسس التي تقـوم عليهـا، ،ألول أو املسألة األوىلا ّ
طـرف يـرصخ بزميلـه ّ كـل وقد شاهدنا بعض تلك احلوارات ووجـدنا أن

 ،اآلخر أن عليه أن جييـب عـىل أسـئلته قبـل االنتقـال إىل املوضـوع اآلخـر
 .ًوهكذا يفعل معه خصمه أيضا

 هـي التـي ، احلـوارات املبـارشة-ًعـادة -ى هبـا َنـُهذه السلبيات التي مت
. يتهـاّمحلتني عىل ترك هذه احلوارات وعدم املشاركة فيها والتقليـل مـن أمه

ويف املقابل أجد أن األسلوب الذي أعتمده يتجاوز هذه السلبيات، أو عـىل 
ً حيد منها، وهو بعد ذلك أكثر توافقا مع معايري الدعوة احلـسنى التـي ّاألقل ّ

 .لكريم يف احلوار مع املخالفنييطالبنا هبا القرآن ا
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 سـلبيات احلـوارات املبـارشة نث عّونحن نتحد -يبدو أن من املناسب 
يف  الكـريم مـنهج القـرآنأن نقول مجلة خمتـرصة عـن  -كام نشاهدها اليوم 

 فام هي املعايري واألسـس .باعهاّ املسلمني عىل اتّ واآلداب التي حض،احلوار
التي يرسيها القرآن الكريم للحوار بني األطراف املتخاصمة يف مـسألة مـا؟ 
ما هو الفهم الذي يريد القرآن الكريم إشاعته يف وعـي الفـرد املـسلم وهـو 

 يشتغل بالدعوة إىل قيم ومبادئ اإلسالم؟
ّق رسيعا إىل هذه القضية احلسّيف هذه الفقرة نريد أن نتطر اسة؛ ألننا نجد ً

ن جتاوز هـذه املعـايري وهـذا َري منا، ويف أحيان ربام مستدامة، مأن هناك الكث
ضـوئها أن يف  وحينها تضيع احلكمة القرآنيـة التـي ينبغـي ،الفهم احلواري

 . ومناظراتنااس حواراتنَّتؤس
 يمكـن ،من جممل اآليات القرآنية الكثرية التي تريس دعائم احلوار املثمر

 :يتنيأن نقف عند اآليتني الكريمتني التال
ْادع إىل سبيل ربـك باحلكمـة واملوعظـة احلـسنة وجـادهلم {: اآلية األوىل - َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِّ ُ َْ َ َ َْ ْ ِ َِ ِ َ ِ

َبالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين ْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َّ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ َ ََ َّ َ ََّ َ َِ َ َ َّ ِ{)١(. 
َّوإنا أو إي{: اآلية الثانية - ِ ِْ ََ ٍاكم لعىل هدى أو يف ضالل مبنيَّ ِِ ُ ٍْ َ َ ْ ُ ََ ً َ َ ُ{)٢(. 

                                 
 ١٢٥:  النحل)١(
 ٢٤:  سبأ)٢(
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 الدخول يف تفاصيل هاتني اآليتني حيتاج إىل فرصـة أوسـع ّد أنَّمن املؤك

 ولكن هذا ال يعفينا عن تناول بعض النقاط ، اإلشارة املقتضبةد هذهَّمن جمر
ط بـالنحو وأنا أضع تلك النقا، اآليتان الرشيفتانة التي تدعو هلا هاتان َّاهلام
 :التايل

 أمـر ّجمـردست يـن اآلية األوىل اعتربت مسألة الـدعوة لإ :النقطة األوىل
أي أن قـضية ، ً وإنام أمرت به وجعلته واجبا عىل اإلنسان املـسلم،مباح فقط

 للمسلم إن شاء قام بـه وإن ّد حقّاحلوار يف سبيل قضايا اإلسالم ليست جمر
كام ، ل أعباء القيام بهّلع به ويتحمط عليه أن يض،وإنام هو واجب، شاء تركه

ل اخليـار األول ّأهنا ترشدنا إىل مسألة أخرى وهي أن الدعوة السلمية تـشك
 وليس العنف أو استخدام وسائل الرتهيب واإلكراه ومحل ،لإلنسان املسلم
 . وليس كذلك املوقف االنعزايل الذي ال يكرتث لآلخرين،السالح واالقتتال

ً الذي يفرتض باملسلم الدعوة إليه ليس سبيال <ّالربسبيل > ّ أنّوال شك
ّ كـل د بحـسبّ بل هو متعـد،ً عليه املسلمون مجيعا دون خالفّيتفقًواحدا 

 وهـو مـا ،ٍفرقة أو مذهب إسالمي يرى يف نفسه أنه سائر عىل هـذا الـسبيل
وما  عليهم السالم   أهل البيتًنعتقده نحن أيضا يف أن سبيل الرب إنام هو سبيل

 مــن مبــادئ اإلســالم وقيمــه ومفاهيمــه ،ّا إليــه أو تكفلــوا إيــضاحهدعــو
 .وترشيعاته

) احلكمـة(الدعوة بـ:  أساليب هيةن الدعوة ختضع لثالثإ :النقطة الثانية
ونحـن وإن كنـا ال نريـد تفـصيل . )اجلدل باألحسن(و) املوعظة احلسنة(و

 :ولاحلديث يف معنى احلكمة باملفهوم القرآين إال أنه يمكننا الق
ر االلتزام هبا يف الدعوة إنام هي االسـتدالل ِإن احلكمة التي عىل املحاو •

ُالرصني القائم عىل بدهييات الوعي البرشي وما فطر عليه اإلنسان يف عقلـه 
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 . وسلوكه مما ال ختتلف عليه النفوس واألذهان
وهنـاك الكثـري ، ّ املواعظ ليست مجيعهـا خـريةّفإن، أما املوعظة احلسنة •
 . عىل احلسنة منها فقطّ السيئة والقبيحة، والقرآن الكريم حيث املواعظمن

فالقرآن الكريم ال يريـد ،  املواعظ بالنحو األحسنهوأن يكون أداء هذ •
ّلنا جداال كيفام ات هم واالسـتخفاف ّفق ولو كان هبتك حرمة اآلخرين وسـبً

 الـسلبيات هبم والنيل منهم، بل وليس باجلدال احلسن الذي يبتعد عن تلك
هـي ًوإن مل يتمتع بالتعاطف والرفـق واللـني، إنـام يريـد لنـا جـداال بـالتي 

ّوااللتزام بجميع هـذه األمـور معـا دون إغفـال أي، يشءّ كل يف) أحسن( ً 
 .ٍواحد منها

 أن :ن من األسلوب األحسن الذي دعت له اآليـة األوىلإ :النقطة الثالثة
ولـو  -جيـده  ومت،نـصافه خلـصمهإ من  ال يمنعّاعتقاد املرء بكونه عىل احلق

؛  من أجـل أن يـستقيم أمـر املنـاظرة واحلـوار،العتقاده هذا -ت ّبنحو مؤق
 ّبالرغم من علمه اليقيني بكونه عـىل حـق صلّى اهللا عليه وآله    فالرسول األعظم

ِّقـل إين {: كام أمره اهللا أن يقول ذلـك يف قولـه تعـاىل -ه ّنة من ربّوأنه عىل بي ِ ْ ُ
َعىل ب ِّينة من ريبََ َْ ِِّ ٍ نـة ّبكوهنـا بي صلّى اهللا عليه وآله     رسالة نبيههًواصفا سبحان، )١(}َ

ْفقد جاءكم بينة من ربكم{: كام يف قوله تعاىل َ ِّ ُْ ِّ ْ َ َِ ٌ َ ََ ُْ صلّى اهللا    وبالرغم من أمره-)٢(}َ
 يف دعوتـه ّيف آيات أخرى بالدعوة مع استحـضار كونـه عـىل احلـق عليه وآله 
 كـام يف ، عـامل هبـا، حميط بأعامهلم،ء بإخبارهم أن اهللا ناظر هلم واالكتفا،تلك

ٍوادع إىل ربك إنك لعىل هـدى مـستقيم{: قوله تعاىل َِّ َ ًْ ُ َُ َ ِّ ُ ْ ََ ََ َ َِ ْوإن جـادلوك فقـل اهللاُ  * ِ ُُ َ َ َ َ َْ ِ

                                 
  .٥٧: األنعام )١(
  .١٥٧: األنعام )٢(



 معالم اإلسالم األموي .......................................................................... ٣٢
ــون ــام تعمل ــم ب َأعل ُ ََ ُْ َْ َ ِ ــرإال أن القــرآن ،)١(}َ ــه ّ الكــريم عــاد يف هــذه امل ة ومع
ًنفتاحا وأوسع مرونةاسرتاتيجية أكثر ا ًوإنا أو إياكم لعىل هـدى {:  حني قال،ً ُ َ ْ ََ َ ْ َُّ ِ َِ َّ
ٍأو يف ضالل مبني ِِ ُ ٍ َ َ ْ َقل ال تسألون عام أجرمنا وال نسأل عام تعملون * َ َُ ُ َْ ْ ْ َ ْْ َ َ ْ ََ َ َُّ َُّ َ َُ َ ََ ُ{)٢( . 

 بكان خياطب املرشكني من العـر صلّى اهللا عليه وآله     رسول اهللاّ علمنا أنّنإ
ُقـل ادعـوا {: ذلك بقرينة اآليات السابقة عىل هاتني اآليتـني؛ وه هذايف قول ْ ْ ُ

َالذين زعمتم من دون اهللاِ ال يملكون مثقال ذرة يف الساموات وال يف األرض ومـا  ْ َّ َّ ْ َ ْ َْ َ َ ُ ْ َ َِ َ ِ َِ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ ْ َ ُ ِ ُ َ
ٍهلم فيهام من رشك وما له منهم من ظهري ِ َِ ْ ُ َ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ َ ْ َ َوال تنف * َُ َ َ ُع الشفاعة عنده إال ملن أذن لـه َ ْ ُ َ َُ َ ِ ِ َِ َ َّ ِ َ ْ ُ َ َّ

ُحتى إذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو العـيل الكبـري ُِّ َ ُْ ْ ُ َ ُ ُ َِ َ َ ُ َ ُّ ْ َ َ ََّ َ َ َ َ ُ ُْ َ َ َْ ِ ِ ِّ َِّ{)٣( ،
   عـن االلتـزام بـآداب احلـوارّمل يكـن ليـتخىل صلّى اهللا عليه وآله     لنا أنهحّيوض

 القايض ببدء الطـرفني - القرآن الكريمّخللق العظيم بنصوهو صاحب ا -
 .واحد منها عىل خطأّ كل ًبالتسليم سلفا باحتامل أن يكون

 هذه اآلية ّ يف هذا املوضع وهو يفرسق السيد حممد حسني الطباطبائيّيعل
الـذي ورد يف [ صلّى اهللا عليـه وآلـه      ة قول النبيّتتم>  إهنا جاءت:ًالكريمة قائال

 يف ّ القاطعـة ووضـوح احلـقّجةوهذا القول بعد إلقاء احل] اآليتني السابقني
قـول إمـا  َّ كلأن:  عىل سلوك طريق اإلنصاف، ومفادهّمسألة األلوهية مبني

ًهدى أو ضالل، ال ثالث هلام نفيا أو إثباتا، ونحن وأنتم عىل قـولني خمتلفـني  ً
أنـتم تكونوا  وإما أن ،أنتم عىل ضالل فإما أن نكون عىل هدى و،ال جيتمعان

عىل هدى ونحن يف ضالل، فـانظروا بعـني اإلنـصاف إىل مـا ألقـي إلـيكم 
                                 

  .٦٧:  احلج)١(
 . ٢٥ -٢٤:  سبأ)٢(
 . ٢٣ -٢٢:  سبأ)٣(
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َّوميزوا املهدي  .)١(< من املبطلَّ واملحقّ من الضالّ
 والنـرش ّ اللـفَمت أسـلوبَ البحث اسـتخدّاجلدير بالذكر أن اآلية حمل

 <يف ضـالل مبـني>لمـة  وك<ّإنـا> بكلمة <لعىل هدى>فربطت كلمة ، بّاملرت
ة ّ ويف منتهى الدقـ، ولكن بأسلوب غاية يف التهذيب واألدب<إياكم>بكلمة 

ّبــام حيمــل مــن رقــة يف التعامــل مــع اآلخــرين  - وهــذا األدب .والبالغــة
ثت َّيف مقابل األدب الفرعوين الذي حتـد،  هو أدب قرآين رفيع-واحرتامهم

َفحرش فناد{: تبعض اآليات حني قالعنه  ََ َ َ َفقال أنا ربكم األعىل * ىََ ْ َُّ ُ َُ َ َ َ َ يف ، )٢(}َ
ًفقوال لـه قـوال لينـا{ عىل معاملته بمنطق ّحني أن األدب القرآين ينص َ ُ َِّ َ ًَ َْ ُ لعلـه ُ ََّ َ

َيتذكر أو خيـشى ْ َ ْ َ ُ ََّ َ الـذي  صـلى اهللا عليـه وآلـه    وهو نفسه منطـق رسـول اهللا، )٣(}َ
ْفبام رمحة من ا{: وصفته اآلية الكريمة َِ ٍ ْ َ َ ِ ًهللاِ لنت هلم ولو كنت فظاَ َّ َ ْ َ ُْ ْ ََ ْ َُ ِ غلـيظ القلـب ِ ْ َْ َ ِ َ

َالنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمـر فـإذا عزمـت  َ َ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ َ ْ ْ َ َْ ِ َ َ َِ َ ِ ِ َُ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ ُّ َ َ
َفتوكل عـىل اهللاِ إن اهللاَ حيـب املتـوكلني ِ ِِّ ََّ ُّ َ ََ َُ ُ َّ ِ َ ْ هلجـاء ف اِّاملنطـق الـذي ال يوظـ، )٤(}َ

َوال تـسبوا الـذين {:  قـال تعـاىل؛والبذاءة والتسقيط يف تعاطيـه مـع اآلخـر ُّ َِ َّ ُ َ َ
ًيدعون من دون اهللاِ فيسبوا اهللاَ عدوا َْ َْ ُّ ُ ْ ُُ َ َِ ِ َ بغري علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إىل َ ِ َّ ْ َ َّ َّ ُْ ُ َ ِّ َْ ٍ ِ ِ ُِ ُ ٍ ََّ َ ََ َ ِ ِ

َرهبم مرجعهم فينبئهم بام ك َ ِ ْ ُ ْ ْ َ ْ ِّ َُ ُُ َِّ َُ ِ َانوا يعملونِ ُ َ َْ  ّص عـىل احلـديراحلـ هذا املنطق .)٥(}ُ
                                 

منشورات مجاعة املدرسـني ، امليزان يف تفسري القرآن، السيد حممد حسني،  الطباطبائي)١(
 .٣٧٤ص، ١٦ج، قم، يف احلوزة العلمية

 ٢٤ -٢٣: زعات النا)٢(
 .٤٤:  طه)٣(
 .١٥٩ : آل عمران)٤(
 .١٠٨:  األنعام)٥(
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 واعـتامد منطـق اللـني والرفـق والكلمـة ،ي عىل اآلخرينّمن الظلم والتعد

ًال يسمعون فيهـا لغـوا{ة ّ كام هو منطق أهل اجلن،بةّالطي ْ َ َ ِ َ ُ َ ْ َ ً وال تـأثيامَ ِ ْ َ َ ًإال قـيال  * َ ِ َّ ِ
ًسالما َ ً سالماَ َ ار الـذين ينقـل القـرآن الكـريم  النعىل عكس منطق أهل. )١(}َ

َكلام دخلت أمة لعنت أختها{: خطاب بعضهم لبعض بالقول َ ْ ْ َ ْ َُ َُ ََ َ ٌَّ َّ َ ُ{)٢(. 
ج له بعض قنـوات اإلعـالم التـي أرشنـا ّوهذا املنطق األخري هو ما ترو

ل لـدهيا هـو الكلمـة َّ حيث يكـون األسـلوب املفـض،إليها يف بداية حديثنا
ّالعدائيـة املفرطـة التـي ال تعـرف حـدودا للـذم و،ّ واملنطـق الفـظ،البذيئة ً 

م َّ أن ذلـك يقـدغريـب وال.ن اآلخرين املخالفني هلاعوالتشهري واالنتقاص 
هم بفعلهم هـذا و! لة ومبادئ اإلسالمين الفضعباسم العلم وباسم الدفاع 

 : عليه السالم أمري املؤمننيخرين كخري مثال لقول ِّيسوقون أنفسهم لآل
َ جهائل مـن جهـال، وأضـاليلَفاقتبس، ًى عاملا وليس بهَّوآخر قد تسم>  مـن ّ

َضالل، ونص َّ ٍب للناس أرشاكا من حبائل غرور وقول زورُ ٍِ ِ  عىل َقد محل الكتاب. ً
ِّيؤم.  عىل أهوائهَّ احلقَآرائه، وعطف . ن كبري اجلـرائمِّوُ من العظائم، وهيَ الناسُنُْ

!  البدع، وبينها اضـطجع ُ أعتزل: ويقول!وفيها وقع،  عند الشبهاتُأقف: يقول
 اهلـدى فيتبعـه، وال َ بابُ حيوان؛ ال يعرفُ قلبُ والقلب، إنسانُ صورةُفالصورة
 .)٣(< األحياءُتّ عنه؛ وذلك ميَّ العمى فيصدَباب

                                 
 .٢٦ -٢٥ : الواقعة)١(
 .٣٨ : األعراف)٢(
، ١ج، ١٤١٢، ١ط، قـم، دار الذخائر، رشح الشيخ حممد عبده، هنج البالغة:  راجع)٣(

 .١٥٣ص



 ٣٥ ....................................................أولويات منهجية يف فهم املعارف الدينية 

 
 

 

ولـيس بوسـع ،  منـهَّ واقـع ال مفـرٌد املذاهب والفرق اإلسالمية أمرُّتعد
ة املسلمني، ومجيع النقاشات املذهبية يف فهـم اإلسـالم يات بوحدّمجيع التمن

دمج تلـك املحـاوالت مـسلمي َلن تـ. دّورشعية متثيله، أن تزيل هذا التعد
 اليوم، كام مل تفعل مع مـسلمي األمـس، يف مـذهب واحـد، وسـيبقى هـذا

ع ّد فرقهم وتنـوّويمكننا القول إن مشكلة املسلمني ليس يف تعد. ًقائامّالتنوع 
د، ّ ضـمن هـذا التعـد<التعـايش الـسلمي>م بقدر مـا هـي مـشكلة مذاهبه

 .طرف للطرف اآلخر، والتواصل معه عىل ما هو عليه ّ كل واستيعاب
ل ّبطبيعة احلال إن هذه الفكرة ال تعني رفض وجـود حقيقـة واحـدة متثـ

 ،منع احلوار والنقاش بشأن فهم اإلسالمُ، كام ال تعني أن يّ حقٍاإلسالم بنحو
ّ أهـم راهتا حـولّ معتقـداهتا وتـصوّعىل املذاهب اإلسالمية أن تبنيأو حيظر 

 ٌّكل-  عىل املسلمنيّقضايا الفكر والعقيدة والترشيع اإلسالمي، إنام نعني أن
 أن يشتغلوا عىل إمكانيات التعايش -ضمن اإلطار املذهبي الذي ينتمي إليه

ية هلم وتكـريس والتساكن وليس عىل إذكاء اخلالفات ومتزيق البنية املجتمع
 .الكراهية والقطيعة بني أفراد جمتمعاهتم
ًانطالقا من هذه الفكرة قلت سابقا   إن ما يعنيني بالدرجة األساس ليس:ً

علـيهم    عىل من مل يعتنق أفكار وعقائد وترشيعات مدرسة أهل البيتّ الردهو
ا هـو ًوإنني لست حريصا عىل زيادة عدد املنتسبني هلذه املدرسة بقدر م السالم

ّاه، وقطع الطريـق أمـام مـن يقـول ّبيان حقيقة هذه املدرسة وما تقوله وتتبن
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هذه املدرسة ما مل تقل أو ينسب هلا من املعتقدات ما ال تلتـزم بـه، وهـذا ال 

َّيعني أن ندعي صح ة مجيع ما صدر حتت غطاء هذه املدرسـة، فـإن مدرسـة َّ
دارس التـي تتعامـل مـع ل واحدة مـن أكـرب املـِّتشك السالم عليهم أهل البيت

اإلسالم يف مجيع أبعاده العقائدية والترشيعية واألخالقية، وقد انتمى هلا منذ 
 وصـدرت هلـم أضـعاف ،ف من الرجـالالألف وأربعمئة سنة عرشات اآل
فـات، وانبثـق عـن هـذه املدرسـة الكثـري مـن َّهذا العدد من الكتـب واملؤل

عي ّطقي، وال هذا قصدنا، أن نـد وعليه فليس من املن.اراتّاالجتاهات والتي
 ّ ومطابقتـه للحقيقـة، فـإن،تهّة مجيع هذا الرتاث الضخم اهلائل وحقانيّصح

 واحد مـن علـامء -فيام أعرف -اه ّقدم عليه أحد وال يتبنُمثل هذا الرأي ال ي
 .هذه املدرسة

علـيهم   اد مدرسة أهل البيـتّومن الظريف أن عدم فهم بعض داريس ونق
ع والثـراء الكبـري يف ّوضوع، وعدم استيعاهبم هذا الغنـى والتنـوهلذا امل السالم

هـات ّد التيـارات واخـتالف التوجّر أن تعـدّهذه املدرسـة، قـادهم إىل تـصو
هـو أحـد عيـوب وأزمـات هـذه  عليهم السالم  واملشارب يف مدرسة أهل البيت

اد ّ أن دافع هؤالء النقـّكها، وأغلب الظنّ عىل ترشذمها وتفكٌاملدرسة وعالمة
ًي متامـا والـسليم يف منطـق ّ الـصح،ي هذا الرأي هو حيلولة هذا الواقـعّلتبن

ه من إطـالق أحكـام شـمولية إقـصائية تكفرييـة نّو دون ما كانوا يتمن،الفكر
 . تبعات آراء البعضّ وحتميل الكل،تشمل مجيع املنتسبني هلذه املدرسة
مصدر اعتزاز وفخر هاهتا هو ّاراهتا وتوجّإن مرونة هذه املدرسة وكثرة تي

ّلنا؛ وذلك ملا تنم عنه تلك التيارات من جهـود فكريـة هائلـة كونتهـا  عـىل ،ّ
ّالرغم من علمنا بـأن يف ذلـك إرباكـا لـبعض العقـول الـضي قة والنفـوس ً

 . الفرص لإلجهاز عىل هذه املدرسةّاملظلمة التي تتحني
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بحقانيـة عىل أن هذه املالحظة التي ذكرناها أعـاله بـشأن عـدم التزامنـا 
 ن عـَلُّ ال يعنـي التنـص،مجيع ما صدر عن هذه املدرسة عىل امتـداد تارخيهـا

 كـام ال يعنـي إنكـار ،األسس املشرتكة التي قام عليهـا هـذا الـرتاث الكبـري
 هذا النتاج ّ هذه اجلهود وكلّ لكلًل ملتقىّاملبادئ والقيم األصيلة التي تشك

ة يف غاية األمهية وهي أن مدرسـة  أن نلفت القارئ إىل نقطّالفكري، إنام نود
شأهنا شأن املدارس األخـرى يف التـاريخ الفكـري  - عليهم السالم  أهل البيت
 فيها ما هو جوهري وفيها مـا هـو ثـانوي، فيهـا مـا هـو أسـاس -لإلسالم
 أو ذلـك، ِ هبـذا العـاملّع عليه وفيها ما هو عبارة عن جهد خاصَمُ جمّفكري
ً قاسام مشرتكاّعدُفيها ما ي ّ رئيسيا وفيها ما هو عبارة عن مواقف فكريـة متثـً ل ً

ة ّدهيا، وعليه فليس من الصحيح إلغاء هـذه الفروقـات اهلامـّمنتجيها ومول
 أو التامس مصادر ثانوية يف تراث هـذه ، بذريعة اجلزءّواجلوهرية ونقد الكل

 .يل فيهاّاملدرسة لتمثيل ما هو رئييس وأو
 مـن الكثـري مـن النقاشـات ّة أن حتـد أن من شأن هذه املالحظ:يف رأيي

امات ّد التباسات منهجية، أو اهتّواالعرتاضات التي ال تعدو يف حقيقتها جمر
 . واحلقيقةّزائفة ال تقصد معرفة احلق

 هذه البدهيية التي يتسامل عـىل ينقطة االنطالق يف إشكالية هذا البحث ه
 ي املعـارفّسايس يف تلقاالعرتاف هبا مجيع علامء املسلمني، وهي أن املصدر األ

ً وترشيعا وآدابـاًاإلسالمية ويف فهم اإلسالم عقيدة ًوأخالقـا ورؤى كونيـة ً ًً 
:  اجلميع يؤمن بقوله تعاىل.ة النبويةّ هو القرآن الكريم والسن، دينيةَومفاهيم

ِويوم نبعث يف{ ُ َ ْ ْ ََ َ َأمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بكّ كل َ ِ َ ْ ِ َ ْ َْ ْ ْ َِّ َ ِ ِ ُِ ِ ٍُ َ ً َ شهيدا عىل َ َ ً َهـؤالء َِ ُ َ
َونزلنا عليك الكتاب تبيانـ ْْ َ َ َِ َِ َ َّْ َ َْ َ لكـل يشء وهـدى ورمحـة وبـرشى للمـسلمنيًاَ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َْ َِّ ْْ ً َُ َ َ َ ُ َْ ً ُ{)١(، 

                                 
 .٨٩: النحل )١(
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ْوأنزلنـا إليـك الـذكر لتبـني للنـاس مـا نـزل إلـيهم ولعلهـم {: وبقوله تعـاىل ْ ْ َ ِّ َ ُْ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ َِ َِ ِّ َّ ُ َ َُ ِ ِ ِ ْ ِّ َ

َيتفكرون ُ ََّ َ ُا آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنـه فـانتهوا َم{: وقوله تعاىل، )١(}َ َ ْ ُ َْ َ َُ َ َ َ ُْ َ َ ُ َّ ُْ ُُ ُ
ِواتقوا اهللاَ إن اهللاَ شديد العقاب َ َ ُِ ِْ ُ ََّّ ِ َ{)٢(. 

 نجـد ،ولكن بالرغم مـن وحـدة املـصدر يف اسـتلهام اإلسـالم وفهمـه
ق ّالـسؤال الـذي يـؤر، واراتّاملسلمني منقسمني إىل فـرق ومـذاهب وتيـ

ملاذا وقع هذا االختالف بني املسلمني ومـا هـو منـشؤه؟ كيـف : اجلميع هو
 واهلائـل بـني املـسلمني عـىل الـرغم مـن ّهـذا االخـتالف احلـادّ كـل ُوجد

 ستقى منه اإلسالم؟ُاعرتافهم بوحدة املصدر الذي ي
اإلجابـة جوانب املشكلة، كام أن ّ أهم  السؤال خيتزل أن هذا:يف اعتقادي

لمني  يف فهم هذا االنقسام احلاصل بني املـسًكرب اخلطوات جذرية أّعدُعليه ت
 .اراتّعىل شكل فرق ومذاهب وتي

ق باملــصدر الثــاين مــن ّ أرى أن جانــب املــشكلة األبــرز يتعلــ:ًشخــصيا
 النبويـة ولـيس يف ّالسنةأي يف ،  فهم اإلسالم وليس املصدر األوليَمصدر

 .القرآن الكريم
حتـصيلها يف ة واملرجعية املعتمدة ّ هذه السنيّن طريق تلقإ: بعبارة أخرى
 يف خلق مشكلة انقـسام املـسلمني وختنـدقهم يف مـذاهب ّهو اجلانب األهم

ق قبل البدء َّقش وحيَ العنرص الذي يفرتض أن يناقًوهو أيضا، دةّوفرق متعد
 .ّ مذهبيّ حوار نقديّبأي

 :ة إىل قسمنيمن املعروف أن العامل اإلسالمي منقسم يف معاجلة هذه املشكل
                                 

 .٤٤: النحل )١(
 .٧: احلرش )٢(
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ًوهي التسمية املقرتحة بدال عـن التعبـري ( مرجعية العرتة يذهب إىل قسم
 الزهـراء يقةّصد؛ إذ األول ال يسمح بدخول غري اإلمام عيل والبأهل البيت
ري الـذي حـاول خـألعىل العكس من التعبـري ا عليهم مجيعاً سالم اهللا    وأوالدمها

ة النبويـة ورشحهـا ّيف نقـل الـسنوأولـويتهم ) البعض إقحام نساء النبي فيه
 . من معارف ورؤى ومفاهيمه وإيضاح ما حيتوي، القرآينّوتفسري النص

 وإعطائهم األولويـة الصحابة إىل ّ يذهب إىل إيكال هذه املهامآخر قسمو
 .يف ممارسة هذا الدور

  ٌطو منـ،ات العقائدية التي تفرزهـاف اإلشكاليات املذهبية واخلالّ حلّإن
 بحــسم هــذه املــشكلة قبــل البــدء بالــدخول يف تفاصــيل -ييف اعتقــاد -

 اخلالفات العقائدية بشأن توحيد اهللا تعاىل وفهم :ًفمثال. اخلالفات األخرى
أو اخلالفـات حـول ، اتـه املقدسـةة تلك الصفات بذ وعالقسبحانهصفاته 

وإنام أذكر هذه األمثلـة ألهنـا موضـوع (ل والزيارة ّمفاهيم الشفاعة والتوس
 ّدع ما ال عـّمن الكثرة والتنو وإال فإن األمثلة يف هذا املجال ،لساعةحديث ا

،  النبويـةّالـسنة إىل العـودةم النقاش فيها من خـالل َسُإنام حي )وال حرص هلا
 .اختالف الطريق املوصل هلاوهذه األخرية ختتلف ب

ًا، ونبـدأ بمعاجلـة  عىل هذه الطـرق حتديـدّفالنقاش ينبغي أن ينصبإذن 
 أم نختار ما جـاء ،عود إىل الرتاث النبوي كام ينقله لنا الصحابةنأ :موضوعة

 باجتـاه  األوىلتنـاخطوعتقـادي ايف تبدأ ينبغي أن من هنا ؟ عن طريق العرتة
 .دراسة االختالفات الواقعة بني مذاهب املسلمني

واحـد مـنهام ّ كـل  مقابلة الصحابة بالعرتة ووضـعّر البعض أنّقد يتصو
ال وجود هلا يف التـاريخ الفكـري  ٌةق خمتلٌ إنام هي مشكلة،كقطب أمام اآلخر

 هذا ّ هكذا يستمر- ففي النهاية، وإنام نحن نفرتضها ونصطنعها، اإلسالمي
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 اإلمـام عـيل ّال خيتلف أتباع مدرسة الصحابة عـىل عـد -رهّالبعض يف تصو

مـن بل ، ن الصحابةمًواحدا )  األول هبذا التقسيمّعنيد العرتة واملّوهو سي(
ّوال خيتلفون أيضا حـول التمـس، ًأبرز الصحابة وأعظمهم وأرفعهم شأنا ك ً

، وكذا احلال مع شخصيات أهـل  صلّى اهللا عليه وآله    لنبيرويه وينقله عن ايبام 
ي َ وسـيدالبيت األخرى كاإلمام احلسن واإلمام احلسني سبطي رسـول اهللا

وبقيـة شخـصيات  لسالمعليه ا  ل اإلمام عيلْ عزّشباب أهل اجلنة؛ من هنا فإن
 ال يف ،ومقابلتهم ببقيـة الـصحابة أمـر ال أسـاس لـه  السالم معليه أهل البيت

 .ري املسلمنيّالتاريخ اإلسالمي وال يف كتابات علامء ومفك
أن الفـرق بـني وجهتـي نظـر مدرسـة العـرتة  -مع ذلك -إال أننا نعتقد 

وذلـك أن ؛ ًقـائاميبقـى  عليـه الـسالم    اإلمام عيلربشأن دوومدرسة الصحابة 
ن اإلمـام عـيل الفرق األسايس بني النظريتني هو أن املدرسة األوىل جتعل مـ

اإلســالم ويف معرفـة العقيــدة اإلســالمية وحتديــد قطـب الرحــى يف متثيــل 
وعندما يثبت هلا باآلليات والطـرق ،  الترشيعيةهامفاهيمها ورؤاها وأحكام

 أو ً أو فهامًرأياي والترشيعي أن له رة يف جمال اإلسناد التارخيَّاملوضوعية املقر
والنقـل  فإهنا تعترب ذلك الـرأي والفهـم ،ا من تلك املجاالتّ يف جمال مًنقال

 ما خالفه أو عارضه فهـو باطـل وال ّوكل، هو رأي اإلسالم وفهم اإلسالم
 بن أيب طالب كميزان ومعيـار هنـائي َّأي أن هذه املدرسة تضع عيل .قيمة له

وال تـضع  صلّى اهللا عليـه وآلـه      م واإليامن بام جاء به رسول اهللايف معرفة اإلسال
سواء أكان مـن الـصحابة  من املسلمني،  شخص آخرَّمعه يف هذه املنزلة أي
وال  عليه الـسالم   لنظرة لشخصية اإلمام عيلاه  هذتوليس. أم ممن جاء بعدهم

اه ّا تتبنـممـًنيط به حرصا كام تعتقد الـشيعة، ُالدور الذي مارسه، بل والذي أ
ًسوف نشري الحقـا  تلك الشخصية، بل إننا يف تعاملها معمدرسة الصحابة 
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إىل أن هذه املدرسة ليس فقط ال تعتمد رأي مدرسة العرتة يف فهمهـا لـدور 
عـىل معـه بـل وال تتعامـل ، يف فهـم اإلسـالم عليه السالم  اإلمام عيلومكانة 

 بت أن دور اإلمـام عـيلوسـنثغريه، مع الصحابة كام تتعامل مسافة واحدة 
ًزا هامـشيا باملقارنـة مـع ّيف فهم مدرسة الصحابة ال يشغل إال حي عليه السالم  ً

أو يف رشح تعاليم اإلسالم  وأ النبوية ّالسنةيف نقل ، سواء غريه من الصحابة
وسنجد أهنـا ال حتفـل بمخالفتـه وانفـراده ق باإلسالم، ّيف غري ذلك مما يتعل

 .عن اآلخرين من الصحابة
 ،مدرسة الصحابة حتليل نظري نستنتجه من تراث ّجمردوهذا األمر ليس 

 هـذه املدرسـة بـذلك حـني يقولـون من علامء ّهناك ترصيح واضح وجيلف
أمري املؤمنني اإلمـام عـيل بـن ًقياسا بة اخللفاء األول والثاين والثالث يبأعلم

ــسالم أيب طالــب هــؤالء أي ترتيــب ، أن تــرتيبهمحــني يــذهبون إىل  عليــه ال
 زمـام احلكـم هممُّكرتتيـبهم يف اخلالفـة وتـسل ،، يف الفضل والعلماألربعة
 .والسلطة

يف جمال اعتامد الصحابة كمرجعية يف فهم اإلسالم توجد لـدينا نـصوص 
 ولكننا سـوف نـذكر بعـض ،د مجعها عىل أكثر من جملدّ يربو جمر،ًكثرية جدا

وإنام ، س حتى األمهية وبل لي،هذه النصوص عىل سبيل املثال وليس احلرص
 : التدليلّجردفقط مل
براهيم بـن إ  أبو إسحاقلوق يكاد جيمع أطراف هذه النظرية يّيف نص .١
املوافقـات يف أصـول (  يف كتابـه)هــ٧٩٠ ت( األندلـيس الـشاطبيموسى
 :  ما ييل)الفقه
عىل ذلـك ومن الدليل . عمل عليها ويرجع إليهاُ يٌّةسن ... ة الصحابةّسن(
 :أمور
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، ومـدحهم بالعدالـة ومـا يرجـع ةثناء اهللا عليهم من غري مثنويـ :أحدها

ِكنتم خري أمة أخرجت للنـاس{: إليها؛ كقوله تعاىل َّ ْ ْ َ ُ ِْ ٍَ ِ ُ َُّ ْ َْ َوكـذلك {: وقولـه .)١(}ُ ِ َ َ َ
َجعلنــاكم أمــة وســطا لتكونــوا شــهداء عــىل النــاس ويكــون الرســول ع َ َ َ َ َُ ُ َّ َ َ َّ َْ ُ ُ ُِ َّ َ َ ََ َ َ ُ ًِ ً ُ ُ ْلــيكم ْ ُْ َ

ًشهيدا َِ{)٢(.  
ففي األوىل إثبات األفضلية عىل سائر األمم، وذلك يقـيض باسـتقامتهم 

حال، وجريان أحواهلم عىل املوافقة دون املخالفة، ويف الثانيـة إثبـات ّ كل يف
 . [...].ت عليه األوىلّ عىل ما دلّ، وذلك يدلًالعدالة مطلقا
تهم يف طلـب ّبـاعهم، وأن سـنّما جاء يف احلديث مـن األمـر بات :والثاين

ة ّتي وسـنّفعلـيكم بـسن>: قولـهك وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى اهللا عليـه      ة النبيّاالتباع كسن
 .[...]<وا عليها بالنواجذّكوا هبا وعضّني، متسّاخللفاء الراشدين املهدي

 . [...]موا الصحابة عند ترجيح األقاويلّأن مجهور العلامء قد :والثالث
 ّ مـن أبغـضهم، وأنّتهم وذمّ األحاديث من إجياب حمبـما جاء يف :الرابع
ومـن أبغـضهم فقـد  ،وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه        النبيّهم فقد أحبّمن أحب

، وما ذاك من جهة كوهنم رأوه أو جـاوروه أو  عليه الصالة والسالم   أبغض النبي
هم ة متـابعتهم لـه، وأخـذّ يف ذلك، وإنام هو لـشدةّحاوروه فقط؛ إذ ال مزي

ونرصته، ومن كان هبذه املثابة حقيـق أن  ته مع محايتهّنفسهم بالعمل عىل سنأ
 .)٣() سريته قبلةَعلُخذ قدوة، وجتّتُي

                                 
 .١١٠ : آل عمران)١(
 .١٤٣: البقرة )٢(
مشهور : قيق، حت املوافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي،يالشاطب )٣(

، ٤،جم١٩٩٧ -هــ١٤١٧، ١ط الـسعودية، - دار ابـن عفـان، بن حسن آل سـلامن
 .٤٩٣-٤٤٦ص
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وقد (: )املستصفى يف أصول الفقه(يف كتابه  )هـ٥٠٥ ت(  قال الغزايل.٢
 .)١()... ً مطلقاّحجةذهب قوم إىل أن مذهب الصحايب 

فهم الدين اإلسـالمي وبيـان عقائـده وأحكامـه ورؤاه  نعرف أن امن هن
هـم نقل أو من خـالل ،ة الصحابةّسنمن خالل ملدرسة الصحابة ًيكون طبقا 

 . صلّى اهللا عليه وآله عن النبي األكرم
 ننقله عـن الـصحابة وال ن بام تؤمنو الما دمتم: قد يغالط البعض فيقول

وال نقبـل  عليهم السالم   عن العرتة، كام نحن ال نؤمن بام تنقلونهتقبلون حديثنا
                                 

، محزة بن زهـري حـافظ:  حتقيق، علم األصولمناملستصفى ، ن حممدحممد ب،  الغزايل)١(
 .٤٥٠، ص ٢ج:  هـ١٤١٣رشكة املدينة للطباعة والنرش، جدة، 

 ملتفت إىل املأزق الذي يفيض إليه القول بإطالق حجيـة من اجلدير بالذكر أن الغزايل
 وهو ما يشنّعون عىل الشيعة القول به -جب هلم العصمة قول الصحابة؛ وذلك أنه يو

 :ً لذا ذهب إىل بطالن هذا الرأي معلال ذلك بقوله-عليهم السالم ألئمة أهل البيت 
 فكيـف .ة يف قولـهّ فـال حجـ،إن من جيوز عليه الغلط والسهو ومل تثبت عصمته عنه>

 وكيـف ،ّ حجة متـواترةهم من غريُعى عصمتَّدُوكيف ت،  بقوهلم مع جواز اخلطأّحيتج
 كيـف وقـد ،وكيف خيتلـف املعـصومان، ر عصمة قوم جيوز عليهم االختالفَّتصوُي

 عىل من خالفهام  وعمر فلم ينكر أبو بكر؟اتفقت الصحابة عىل جواز خمالفة الصحابة
فانتفاء . جتهاد نفسهّ بل أوجبوا يف مسائل االجتهاد عىل كل جمتهد أن يتبع ا،باالجتهاد

 ثالثة ، وترصحيهم بجواز خمالفتهم فيه،ختالف بينهم ووقوع اال،الدليل عىل العصمة
 ).٤٥١ص : املصدر (<أدلة قاطعة

 أن نفـاة العـصمة عـن -ً وطبقا هلذا املذهب يف حجية قول الصحابة -من هنا نعرف 
َّك، ال سيام مـع نقلهـم ّالصحابة قد التزموا هبا يف الواقع العميل دون أن يرصحوا بذل

م اقتـديتم ِّأصـحايب كـالنجوم، بـأهي(حـديث  صلّى اهللا عليه وآلـه       عن الرسول األعظم 
ّوإن ناقشوا يف صحة سند النص). اهتديتم ّ. 
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 ي االنتقـال باملناقـشة إىل املـصدر األول مـن مـصدرّم يـتال َِمحديثكم، فل

ه ام جاء فينأخذه بفلقرآن الكريم ٍعندئذ ننظر ل، اإلسالم وهو القرآن الكريم
 ؟نرتك ما نفاه ونرفضهوونعمل به 

 : وذلك؛الواقع أنه ال يمكن القبول هبذا القول
 ّ وال يمكـن غـض، النبوية ركن أسايس يف فهم اإلسـالمّالسنةن أل ً:الّأو

َوأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل { كام قالت اآلية القرآنية ،الطرف عنها ِّ َّ ُ َ َُ َْ ِّ َ ِْ ِ َِ َ َْ ِّ َ َ ِْ َ
َإليهم ولعلهم يتفكرون ُ َ ْ ْ َّْ َ َ ُ َّ َ ََ َ ِ ُوما آتـاكم الرسـول فخـذوه {:  وقوله تعاىل،)١(}ِ َُ ُ ََ ُ ُ َّ ُ َومـا َُ َ

ِهناكم عنه فانتهوا واتقوا اهللاَ إن اهللاَ شديد العقاب َ َ ُ َِ ِْ ُ َّ َ َّْ ِ َ ُ َ َُ ْ ْ َُ{)٢(. 
 وفيـه الكثـري مـن اآليـات املتـشاهبة أو ،ّن القرآن محـال أوجـهأل: ًثانياو

وحيتوي عىل الكثري من املجازات والكنايـات ، ة أو املطلقةّاملحتملة أو العام
 ًةّمهمـ النبويـة ّالـسنة عن ٍبمعزلة فهمه ّوهذا جيعل من مهم؛ واالستعارات

 وبالتايل فـال يمكـن االكتفـاء بـه ، للغاية إن مل تكن مستحيلةًة وصعبًعسرية
 .وحده فقط
طرف ملـا ينقلـه الطـرف اآلخـر بنحـو ّ كل ألن القول بعدم قبول: ًوثالثا
  فنحن ال نرفض مجيـع مـا ينقلـه البخـاري. غري صحيح عىل إطالقه،مطلق

ّومسلم مثال وإنام نرفض فقط ما انفردا به أو ما مل يتم . تهّ الـدليل عـىل صـحً
 الـدليل عليـه بإمجـاع أو موافقـة ّة لدينا، وكذا ما تمّ حجأما ما مل ينفردا به فهو

 .حة يف علم أصول الفقهَّللقرآن الكريم وغري ذلك من املعايري الرشعية املوض

                                 
 .٤٤:  النحل)١(
 .٧:  احلرش)٢(
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ّلقد أرشت سابقا إىل الفرق الرئييس الذي يمي ز مدرسة أتباع العـرتة عـن ً
علـيهم   قلت إن موضوع االلتزام بـام ترويـه العـرتة و،مدرسة أتباع الصحابة

 سـواء بـني هـاتني ّ لـيس عـىل حـد،وما توضحه من تعاليم اإلسـالم السالم
د بمدرسة العرتة هو اجلدير بأن حيمل هذه التسمية، َّ من يتقيّدرستني، وإنامل

وإن االعرتاض بكون مسألة املقابلة بني العرتة والصحابة مشكلة مـصطنعة 
ة ّ من الشواهد تثبت صـحًاًغري دقيق وغري صحيح إطالقا، بل إن هناك كثري

 .هذه املقابلة وحقيقتها
 وكيـف ،م بعـض أبعـاد هـذه املقابلـةّأود اآلن أن أوضح للقارئ الكري

ه مـن ّإىل اإلقـصاء والتهمـيش يف ذلـك كلـ عليهم الـسالم   ض أئمة العرتةَّتعر
أعنـي بـه كتـاب ملدرسـة الـصحابة، كتاب يف الـرتاث احلـديثي ّ أهم خالل

 عـن رسـول - وبألفاظ خمتلفة-فمع أن اجلميع يروي . )صحيح البخاري(
فيكم ما   أوشك أن أدعى فأجيب، وإين تركتّإين(: أنه قال ه وآله صلّى اهللا علي   اهللا

اهللا حبـل  الثقلني، أحدمها أكرب من اآلخر، كتـاب: وا بعديّإن أخذتم به لن تضل
يتفرقـا حتـى يـردا  مدود من السامء إىل األرض، و عرتيت أهل بيتي، أال و إهنام لن

 أن هذه املدرسـة ة يثبت ملدرسة الصحابإال أن الواقع التارخيي) حلوضا ّعيل
 .د بتعاليمهاّه من عناية يف األخذ منها والتقيّ هذه العرتة ما تستحقِمل تول

لنحاول اآلن أن نعرف عدم العناية تلك، وذلك من خالل املقارنـة بـني 
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وما شغاله مـن حـضور يف  صلّى اهللا عليه وآله    ني من صحابة رسول اهللاَّصحابي

:  صلّى اهللا عليه وآلـه     اهللاموضوع النقل عن رسول الكتاب املشار إليه أعاله يف 
 صـخر بـن الـرمحن عبـد والثاين هو أبو هريرة،  عليه السالم  األول اإلمام عيل

 .)هـ٥٧: ت( الدويس
صـلى    وطبيعة عالقته برسول اهللالن نخوض يف موضوع إسالم أيب هريرة

 التقليـدي لإلمـام أمـري ّ العـدو-ه وعالقتـه بمعاويـة ، وال ميلـاهللا عليه وآلـه   
ط ّة التـي تـسلّ إنام أكتفي بإيراد بعض اإلشـارات اهلامـ- عليه السالم  املؤمنني

ّالضوء عىل هذه األمور، وذلك نقال عن أحد أكرب دارسيه واملتخصـ صني يف ً
ستاذ  األَ به الباحثُيتَاته، عنّحياته العلمية والسياسية وما وصلنا من مروي

، )ديـةّ املحمّالسنةأضواء عىل : ( الذي تناوله يف دراستني، مهاحممود أبو رية
 ) . شيخ املضريةأبو هريرة(و

 بتذكري القارئ بمعلومة عىل مستوى كبـري  حديثنا حول أيب هريرةّنستهل
)  املحمديـةّالـسنةأضواء عـىل ( يف كتابه ةمن األمهية أشار هلا األستاذ أبو ري

وهي أن )  شيخ املضريةأبو هريرة( حمكم يف كتابه اآلخر ّوأثبتها بنحو علمي
فقـط، ًإال عاما وتسعة أشهر  صلى اهللا عليه وآله    مل يصحب رسول اهللا أبا هريرة

 لكونـه ال ً؛ ويمكننـا التـسليم بـه جـدالريرة نفسهقول أيب هوهذا هو  - أو
ّر كثريا عىل موقفنا من مرويّيؤث  . أفضل التقاديرثالث سنوات عىل -اتهً

 أو نقلـه عـن آخـرين مـن العلـامء لنستمع إىل مـا قالـه حممـود أبـو ريـة
 :هاتّ ومروي وقفوا عىل حياة أيب هريرةنوالباحثني الذي

لـو طـال >:  أنه قـال وهو ينقل عن السيد حممد رشيد رضا قال أبو رية•
ْعم َ عمُرُ  .< ملا وصلت إلينا تلك األحاديث الكثرية حتى مات أبو هريرةرُ

خمتلف تأويـل ( يف  الدينورياهللا بن مسلم عبد  ثم إنه نقل عن ابن قتيبة•
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] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه       عنـه الرواية من هريرة أبو أتى ملا إنه>:  قالأنه) احلديث
 موهَّهتا، ولنياأل والسابقني أصحابه ةّجل من صحبه نَم بمثله ِيأت مل ما وسلَّم

؟ معـك سـمعه ومـن؟ كَوحـد هـذا َسـمعت كيـف: وقالوا عليه وأنكروا
  .)١(<وبه هبا األيام لتطاول عليه ًإنكارا همّأشد ... عائشة وكانت

مـصطفى صـادق  عـن الكاتـب  كام نقل أبو ريـةومن هنا كان أبو هريرة
 .م يف اإلسالمُّ اهتأول راوية: - يف ذلكّ عىل حق ومها- الرافعي

: قـال! رج منـه احلـديث ُخيـ) ًكيسا( أن أليب هريرة وقد ورد يف البخاري
:  صلى اهللا عليـه وآلـه   قال النبي: ، قالنا أبو هريرةّحدث :نا أبو صالح، قالّحدث(
وابـدأ بمـن ، عليـا خـري مـن اليـد الـسفىلواليد ال، أفضل الصدقة ما ترك غنى>

 إما أن تطعمني وإما أن :تقول املرأة>: ةّثم وردت يف احلديث هذه التتم. <تعول
أطعمنـي إىل مـن : طعمني واسـتعملني، ويقـول االبـنأ: دبتطلقني، ويقول الع

هذا مـن ، ال:  هذا من رسول اهللا؟ قالَ سمعت، يا أبا هريرة:فقالوا. <تدعني
 .)٢( )كيس أيب هريرة

                                 
ن النـسخة أوفسيت عىل الطبعة اخلامسة م، أضواء عىل السنّة النبوية، حممود، أبو رية )١(

 .٢٠٣ص: املرصية
اجلامع املسند الصحيح املخترص مـن أمـور ، إسامعيل بن اهللا حممد عبد أبو،  البخاري)٢(

، حممد زهري بن نارص النارص: ، حتقيقوسننه وأيامه ،موسلَّ] وآله[ى اهللا عليه    صلَّ رسول اهللا
بـاب (هــ، كتـاب النفقـات، البـاب الثـاين ١٤٢٢، ١ـ بـريوت، طدار طوق النجاة 

 .٥٣٥٥، احلديث ٦٣، ص ٧، ج)وجوب النفقة عىل األهل والعيال
 : ألحاديث أخر وردت فيها هذه العبارة وقد اتسع كيس أيب هريرة

 أيب فـإنام ذلـك مـن كـيس، < فقـد أفطـرًمن أصبح جنبا>تكم أن ّحدثكنت (قوله :  منها•
أبـو ، )هـ٤٦٣-٣٩٢(  البغداديخلطيبا: راجع)  فال يفطرًفمن أصبح جنبا، هريرة
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) ٥٣٧٤( روى - عـن أيب حممـد بـن حـزمكام نقل أبو رية- إن أبا هريرة

) ٤٤٦( يف صـحيحه أثبـت البخـاري صلّى اهللا عليه وآله    ًحديثا عن رسول اهللا
 بـام يـشبه َّ علق أبو رية عىل هذه الظاهرة يف حياة أيب هريـرةوقد. ًحديثا منها

                                                                            
، دار ابن عادل بن يوسف العزازي: ، حتقيقهّالفقيه واملتفق،  بن ثابت بن عيل أمحدبكر

بـاب رجـوع ، ٢م، ج١٩٩٦هــ ـ ١٤١٧، ١ ـ اململكة العربية الـسعودية، طاجلوزي
 .١٤٠٤، احلديث ٤٢٢-٤٢١، ص يف غريهاّ له أن احلقّاملفتي عن فتواه إذا تبني

) ١٤٠٥رقـم (ه يليـ الذي احلديث ورود هّيرد  يف سند هذا احلديث،ُوطعن ابن حجر
 وكان األفضل التعبري ) فليفطرًمن أصبح جنبا(تياه ُف عن الذي تناول رجوع أيب هريرة

 .برجوعه عن التحديث ال الفتيا
 ّما ورد يف مسند أمحد يف بعض ما هنى النبي عن التكسب به، بسنده عن املغـرية: ومنها •

 َّهنى رسول اهللا صـىل : يقولنه سمع أبا هريرةأث ِّحيد مْعُ بن أيب نسمعت عبيد اهللا(: قال
وعـسب : قـال. ام، وكسب البغـي، وثمـن الكلـبَّعن كسب احلج مَّوسل] وآله[اهللا عليه 
، مسند أمحد، حتقيق شـعيب األرنـؤوط). هذه من كييس: وقال أبو هريرة: قال. الفحـل

 .٧٩٧٦، رقم احلديث ٣٥٥، ص ١٣ج: هـ١٤١٦، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
 مـا هـي إال قطـع ّالتي تبدو كتـدخل مـن أيب هريـرة) وعسب الفحل(ًعلام أن عبارة 

ّ، ويدل عىل ذلـك لفـظ هـذا احلـديث يف روايـة ن أيب نعمواستئناف قام به عبيد اهللا ب
حممد نارص :  ،تعليقمشهور بن حسن آل سلامن: سنن النسائي، حتقيق: انظر (النسائي

، احلـديث ٧١٢، ص ١ الرياض، ط-وزيع ، مكتبة املعارف للنرش والتالدين األلباين
 ).هذه من كييس(ومل يرد يف رواية األخري عبارة ) ٤٦٧٣

 هذا بالكثري من مريديه إىل تأويل كلمته تلـك وخترجيهـا ُهذا، وقد دفع قول أيب هريرة
ًخمرجا مقبوال تـرب قولـه تارة بتفسري الكيس بوعاء، وتارة ثانية بفطنته، وتارة ثالثة اع: ً

ّهتكام عىل سائليه، وتـارة رابعـة عـد إشـارة إىل نـسخ هـذا احلـديث  ً وغريهـا مـن .. ّ
ّاملحاوالت املتكلفة التي ال حمصل هلا   .وال جمال هنا لتفصيل الكالم أكثر من ذلك.. َّ
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وبقـى (: ًات الصحايب قائالّعه من مرويّالقاعدة يف متييز حجم ما يمكننا توق
 أن تعرف مقدار ما رواه الذين سبقوه باإليامن وكانوا أوىف منه إىل رسول اهللا

بعـد يف الفـضل واجلهـاد مـن املهـاجرين  وأ،وأعلم بالدين صلّى اهللا عليه وآله   
لنـرى كـم روى ،  وقضوا مع رسـول اهللا سـنني طويلـة،واألنصار وغريهم

 ليرشع بعدها باحلديث عن )صلى اهللا عليه وآلـه  كبارهم من أحاديث رسول اهللا
ّكبار الصحابة واحدا تلو آخر وحجم مروي   :اهتم فيقولً

ّل إسالما بعـد عـيل الرجاُلّ أوفهذا أبو بكر( ً الـصحابة مجيعـا، ُ، وشـيخً
ابة العـرب، تـرى كـم مـن ّة واملدينة، وكان نسّوقىض مع النبي ما قىض بمك
 <١٤٢>ِّروى الـصديق عـن النبـي :  يف هتذيبـهحديث رواه؟ قـال النـووي

 البخــاري ولــه يف <١٠٤> تــاريخ اخللفــاء منهــا يف أورد الــسيوطي، ًحـديثا
ً أكثر من عرشين ضعفا ممـا رواه  أي أن البخاري روى عن أيب هريرة)<٢٢>

 .عن أيب بكر
 : بن اخلطاب فيقول أبو ريةأما بخصوص اخلليفة عمر

صلّى  إىل آخر حياته وسلّم آلهصلّى اهللا عليه و     مع النبيّ وظل،ّأسلم سنة ست(
ًكنت وجارا من األنـصار نتنـاوب عـىل رسـول >: من قوله.  وسلّم اهللا عليه وآله  

ًاهللا ينزل يوما وأنزل يوما  جئته بخـرب ذلـك اليـوم مـن الـوحي ُ فإذا نزلت،ً
 زهـاء َّ عنـه إالّه مل يـصحّ وبرغم ذلـك كلـ< وإذا نزل فعل مثل ذلك،وغريه

 .) ذلك ابن حزمًمخسني حديثا كام أثبت
ى يف َّ وتربـ،أول مـن أسـلم(:  عليـه الـسالم     عن اإلمام عيلويقول أبو رية

 معـه إىل أن انتقـل النبـي إىل َّ وظـل،حجر النبي وعاش حتت كنفه من البعثة
وهو ابن عمه وزوج ابنتـه ، مل يفارقه ال يف سفر وال يف حرض، الرفيق األعىل

 فقـد اسـتخلفه النبـي فيهـا ؛ها سوى تبوكَّشهد املشاهد كل، ة الزهراءفاطم
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 فقال رسـول <أختلفني يف النساء والصبيان؟، يا رسول اهللا: عىل املدينة فقال

. <ي بمنزلة هارون من موسى؟ إال أنه ال نبـي بعـديّأما ترىض أن تكون من>: اهللا
 قـد ،ًعـا يف العلـمهذا اإلمام الذي يكاد ال يضارعه أحد مـن الـصحابة مجي

ّمل يصح منها إال : ً حديثا، وقال ابن حزم<٥٨> أسندوا له كام روى السيوطي
ِمخسون حديثا مل يرو  .)ً ومسلم منها إال عرشين حديثا البخاريً

 :قول أبو ريةوغريه من الصحابة ي عثامنوعن 
 . له تسعة أحاديث ومسلم مخسةى البخاريَ فقد روا عثامنّأم(

 .ً تسعة أحاديث ومسلم حديثا روى له البخاري،الزبري بن العوام
 . أربعة أحاديث روى له البخاري،طلحة بن عبيد اهللا

 . تسعة أحاديث روى له البخاري،عبد الرمحن بن عوف
ّون حديثا ونيّة ستّ له يف الكتب الست بن كعبّيبُأ  .فً

فـق الـشيخان عـىل ّوات، نيـة أحاديـث ثام روى له البخاريزيد بن ثابت
 .مخسة

 ... أربعة أحاديث ومسلم ثالثة  أخرج له البخاري الفاريسسلامن
ًوقد ثبت أن كثريا من الصحابة مل يرووا عن النبي شيئا ً()١(. 

 يفـوق مـا رواه عـن ن أيب هريـرة عومن هنا نعرف أن ما رواه البخاري
 .ًضعفا) ٢٢(اإلمام عيل بأكثر من 

، أما لو ات البخاريّيف مروي عليه السالم  هذا حال اإلمام عيل بن أيب طالب
                                 

 ًعلـام أن مجيـع، ٢٢٥ -٢٢٤ص، ، مصدر سابقأضواء عىل السنّة املحمدية، أبو رية )١(
اإلفـصاح عـن (ًومن املفيد جدا العـودة إىل كتـاب . ٍراو) ٢٤٠٠( هم رواة البخاري

ّللتعـرف عـىل ) ١٣٧٥ت (للعالمة الشيخ حممد حسن املظفر) أحوال رواة الصحاح
 .هؤالء الرواة وآراء أهل اجلرح والتعديل فيهم
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رين وفيهم مـن عـارص ّاملتأخ عليهم السالم  انتقلنا إىل البقية من أئمة أهل البيت
عليهم  اجلواد واهلادي والعسكري، لرأينا أن استبعاد األئمةة ّالبخاري كاألئم

ًيكاد يكون هنائيا وجذريا السالم وال حتـى  علـيهم الـسالم    فهو مل ينقـل عـنهم! ً
 أبـا املـذاهب ّدَعـُالـذي ي - عليه السالم  ى اإلمام الصادقّ؟ حت!رواية واحدة 

احـدة، وممـا  مل ينقل عنه حتـى روايـة و-األربعة وأستاذ أئمة هذه املذاهب
 األمر غرابة علمنا بأن البخاري عاش يف نفس احلاضـنة العلميـة التـي يزيد

، أي احلجاز، وأنه جاء بعد اإلمام  عليه السالم  كان يعيش فيها اإلمام الصادق
ِّفاإلمام الصادق تويف عام . ثنيّة ليست بالطويلة يف عرف املحدفرتالصادق ب

وعليــه ال تكــون الفاصــلة ) ٢٥٦( عــام ّ تــويفوالبخــاري) ١٤٨ أو ١٤٦(
ّالزمنية بينهام إال قرنا وني  مـع أنـه ينقـل عـن تالمـذة اإلمـام ،من السننيف ً

 .الصادق وحيجم عن النقل عن اإلمام نفسه
الت يف ّتــأم( ّف الكتــاب اهلــامّ مؤلــ نجمــيقــال الــشيخ حممــد صــادق

 :) ومسلمليل لصحيحي البخاريدراسة وحت -الصحيحني 
 ون باحلـسن،ّ يسمً ومسلم يرويان عن ستة وعرشين رجالنرى البخاري(

 معـروفني باسـم ًاّدثوتسعة وثالثني حم،  باسم موسىًيا راووثالثة وعرشين
 رحيانـة رسـول اهللا ومل يكن بينهم ذكر عن اسم اإلمام احلسن املجتبـى، ّعيل
ى اهللا عليـه    صلَّ د النبيأو إشارة إىل اسم موسى بن جعفر حفي،  ى اهللا عليه وآله   صلَّ
 عليـه الـسالم   عيل بن موسـى الرضـا ى اهللا عليه وآله   صلَّ حلفيد النبي اسم أو،  وآله

 . واملبغضّع إجالل وتكريم املحبالذي كان علمه وفضله موض
 عن أحد مـن أهـل ً واحداًرجا حتى حديثاُ والبخاري مل خيًإن مسلام، نعم
، واإلمام موسى بـن جعفـر، اإلمام احلسن املجتبى: مثل،  عليهم السالم  البيت

، واإلمـام اهلـادي، واإلمـام حممـد اجلـواد، واإلمام عيل بن موسـى الرضـا
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 .)١()للبخاري ًالذي كان معارصا عليه السالم وخاصة اإلمام احلسن العسكري

سيد حممــد حــسني عالمــة الــللمــة ّقيخـتم حــديثي هــذا بنقــل كلمــة أو
إن مـا جـرى ( : قال،)امليزان يف تفسري القرآن( وردت يف تفسريه الطباطبائي

أوجـب اخـتالف آراء  مى اهللا عليـه وآلـه وسـلَّ       صلَّ يف أمر اخلالفة بعد رسول اهللا
عـرض ُو مـن م، يهم هـائم هبـم فمن عاكف عل؛ة املسلمني يف أهل بيتهّعام

وقـد ،  هلمشانئ ٍأو مبغض، هم من علم القرآنِعنهم ال يعبأ بأمرهم و مكانت
داللتـه ته وّيرتـاب يف صـحبـام ال  - مى اهللا عليـه وآلـه وسـلَّ       صـلَّ  اهم النبيّوص

و ذكر ،  وهم أعلم منهم بكتاب اهللا،موهمّموا منهم وال يعلّأن يتعل -ٌمسلم
 قال يف حـديث الثقلـني .م لن يغلطوا يف تفسريه ولن خيطئوا يف فهمههلم أهن
 ّ كتاب اهللا و عرتيت و لن يفرتقا حتـى يـردا عـيل:إين تارك فيكم الثقلني>: املتواتر
 القرآن برأيه ّمن فرس>: وقال يف املستفيض من كالمه . [...] احلديث<احلوض
طريـق  انثلم هبا علم القرآن وعظم ثلمةوهذا أ [...] <أ مقعده من النـارّفليتبو
 .ر الذي يندب إليهّالتفك

علـيهم   ة األحاديـث املنقولـة عـنهمّومن الشاهد عىل هـذا اإلعـراض قلـ
قـل يف ُأحـصيت مـا ن ّثم [...] لت ما عليه علم احلديثّ فإنك إذا تأم؛السالم

قل من ذلك يف تفسري القـرآن ُة ما نّوخاص،  واحلسن واحلسنيّذلك عن عيل
وأمـا ،  يـذكرًشـيئا عليه السالم  أما الصحابة فلم ينقلوا عن عيل: ًجبالرأيت ع

أمـا  مئة رواية يف متام القـرآن، و- إن أحيص-التابعون فال يبلغ ما نقلوا عنه 
                                 

  دراسـة وحتليـل لـصحيحي البخـاريأضواء عىل الصحيحني، ادق، حممد صنجمي )١(
، ١ ـ قـم، طمؤسـسة املعـارف اإلسـالمية، حييـى كـاميل البحـراين: ومسلم، تعريب

 .١١٣هـ، ص ١٤١٩
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وأما احلسني فلم ينقل عنه ، ً املنقول عنه ال يبلغ عرشاّفلعل عليه السالم  احلسن
يف التفـسري إىل سـبعة عـرش وقد أهنى بعضهم الروايات الواردة ، يشء يذكر

، وهذه النسبة موجودة يف روايات )١(ألف حديث من طريق اجلمهور وحده
 . )٢()ًالفقه أيضا

                                 
وذكر عدد ، اإلتقان يف  السيوطيهذكر: ( ما ييل يف حاشية هذه العبارةقال الطباطبائي )١(

 ). املنثورّى بالدرّى برتمجان القرآن وتلخيصه املسمّالروايات يف تفسريه املسم
منشورات مجاعة املدرسـني ، السيد حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن،  الطباطبائي)٢(

 . ٢٧٤، ص٥ج ، قميف احلوزة العلمية يف 
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أعنـي أمهيـة ، ّيف ضوء الفكرة التي قدمناها بشأن إشكالية احلوار املذهبي
 )١()ة النبويـةّالـسن(سـالمي املصدر الثاين من مصادر الفكر اإلبدء النقاش ب

 قبـل االنـشغال  التـي يفرزهـاورضورة دراسته وفحصه ومعاجلة األسـئلة
املحاور التي ّ أهم فإننا نقرتح أن نضع بني يدي القارئبالتفاصيل األخرى، 

 .نراها رضورية يف حتليل ودراسة هذه الفكرة
أوسـع بطبيعة احلال إن دراسة هذه املحـاور املقرتحـة حتتـاج إىل فرصـة 

نا ّولعل. ذلك يف هذا البحث املخترصّ كل وأشمل وليس من املمكن تفصيل
 . املحور األول فقطّجمردنقترص يف حديثنا هنا عىل 

 :أما املحاور املقرتحة فأضعها عىل نحو أسئلة بالشكل التايل
 وهو عبارة عـن سـؤال مركـزي وأسـايس ينـاقش أصـل :املحور األول

هـل هنـاك : يف فهم املعارف الدينية، والـسؤال هـو النبوية ّالسنةاحلاجة إىل 
ّ النبويـة أم أنـه يمكننـا االكتفـاء بـالنصّالـسنةحاجة تدعونا إىل العودة إىل  ّ 

 س فقط؟ ّالقرآين املقد
رنا للجانـب ّ فقط عىل تـصوهإن اجلواب عىل هذا السؤال ال يقترص تأثري

                                 
 يف هـذا البحـث <ةالـسنّ>ة نقـول ّمرّ كل ّأود أن ألفت عناية القارئ الكريم إىل أننا يف )١(

لـه ّومـا متثعلـيهم الـسالم     أما طبيعة دور أهـل البيـت،<ة النبويةالسنّ>ًإننا نعني حرصا ف
ى اهللا عليه صلَُّّ، الذين نصوا عىل أن حديثهم هو حديث رسول اهللا سريهتم يف هذا االجتاه

 .فهو أمر موكول بحثه إىل دراسات أعمق، وآله 
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 ...)ًوأخالقـاً  وترشيعاعقيدة(النظري لكيفية تكوين املنظومة الفكرية اإلسالمية 
بنـاء أن نختار بمقتىض هـذا اجلـواب بمعنى وعالقة ذلك بالقرآن الكريم، 

 عـن ّبمعـزل تـام، فقـط ًهذه املنظومة وصياغتها اعتامدا عىل القرآن الكـريم
راتنا للدور الفكري الذي يـضطلع بـه ّ تأثريه إىل تصوّبل يمتد،  النبويةّالسنة

 علـيهم الـسالم     مجيع الصحابة بام فيهم أهـل البيـتأي، ة النبويةّنقلة هذه السن
ر ّ بشأن ما يبقى هلم من وظيفة يف املجتمع اإلسـالمي املتـأخًويطرح تساؤال

 .عليهم
ه عـىل فيـف اخلوض ّ ويتوق،ّوهو يتفرع عىل املحور األول :املحور الثاين

 بفإن اخرتنـا هنـاك اجلـواب باإلجيـا، النتيجة التي ننتهي إليها هناكطبيعة 
 النبويـة يف بنائنـا وتكويننـا ّالـسنةا بحاجـة إىل إننـ:  نقولأنب -عىل السؤال 

 بنحـو ّهمـةهـذه امللنا يف إنجـاز وأنه ال غنى ، للمنظومة الفكرية اإلسالمية
 ومـا يقرتحـه مـن نـاول املحـور الثـاينكان بوسعنا ت -صحيح بمعزل عنها

 التي تـشغلها يف ّهمةوما هي امل؟ ّةما هو دور هذه السن:  عبارة عنهو ٍسؤال
 ّهـل وظيفتهـا وظيفـة تكميليـة ملـا عجـز الـنص ؟صياغة الفكر اإلسالمي

الذي يفرتض  - كام هي عقيدتنا- القرآين عن القيام به أم أن هذا االفرتاض
وعنـدها تكـون وظيفـة ،  القرآين غري صحيح وباطـلّقصور ونقص النص

تعود أتلك احلاجة للسنة  ثم إن  البيان والرشح والتفصيل؟ي النبوية هّالسنة
 القرآين بالبيان والتفسري أم إىل حاجتنا نحن املـسلمني ّإىل حاجة نفس النص

 ني له؟ ّاملتلق
ة للـسنة النبويـة يف ّماسـكانـت لـو افرتضـنا أن احلاجـة  :املحور الثالث

 هـو التبيـان ّالـسنة هـذه ّمهمـةًوافرتضنا أيضا أن ، تكوين الفكر اإلسالمي
،  واجلـوهريّهذا الـسؤال اهلـامب علينا اإلجابة عىل ّتوج، حينها يوالرشح



 معالم اإلسالم األموي .......................................................................... ٥٦
ة النبويـة؟ مـا هـي الطـرق والوسـائل ّكيف يمكننا حتصيل تلك السن: وهو

ّة دون دجمها بام ليس منهـا ممـا يعـده ّالتي يمكننا من خالهلا الظفر بتلك السن
ُاملسلمون كذبا وباطال أ ً   النبوية؟ّالسنةقحم يف ً

ًا أرشنا إليـه سـابقا مـن اخـتالف املـسلمني يف وهذا املحور هو صلب م
: ن املسلمني سلكوا طريقني خمتلفـنيإ وقلنا حينها ،ّالسنةالطريق املفيض إىل 

بعـضهم و، ّالـسنة إىل حتـصيل هـذه ّ اعتمد الصحابة كطريـق وممـربعضهم
، وكـل واحـد ّهمـةإلنجاز هـذه امل عليهم السالم  ّ فضل العودة إىل العرتةاآلخر

ع عـىل َّرات خيـاره هـذا يف مـصنفات عديـدة تـوزّ أوضح مربمن الطرفني
 . اختصاصات أصول الفقه وعلمي احلديث والرجال وغريمها

،  بـني املدرسـتني إثبات هذا االخـتالفّجمردوهذا املحور ال يقترص عىل 
 وإنـام، كّرات هـذا التمـسّرب، ورسده ملـراملـذكوطرف بطريقه ّ كل كّومتس
، وليـدة هلـذا املحـورهـي  ،ًة أمور فرعيـة أيـضاّعدى ذلك إىل مناقشة ّيتعد
 واالشـرتاطات العلميـة لقبـول خـرب الواحـد ،معايري قبـول الروايـة: نظري

 ومعــايري اجلــرح والتعــديل يف تقيــيم رجــال تلــك ،واملتــواتر واملــستفيض
 . وغري ذلك من أبحاث تفصيلية ودقيقة.... األسانيد 

مـن اإلقـصاء والتهمـيش يف هذا املحور بالـذات سـوف نطـالع الكثـري 
علـيهم   للعديد من الشخصيات العلمية الكبرية التي انتمت إىل مدرسة العرتة

 بعبـارات النبـز ،عن يف ديـنهمُسقطت عدالتهم ووثاقتهم وطُوكيف أ السالم
مدرسـة ع وغري ذلك من عبارات أهل اجلرح والتعديل يف ّكرافيض ومتشي(

  بأهل البيـت النبـويّتمسكلتزام وال االّجمرد جلرم اقرتفوه إال ال) الصحابة
 .عليهم السالم

 ةيـى يف الدراسات احلديثّق بام بات يسمّوهذا املحور يتعل :املحور الرابع
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 -ى املحور الثالث بالنقد اخلـارجي للـنصّ كام يسم- ّبالنقد الداخيل للنص
نـصوص  بواسـطتها حتليـل ّوهو عبارة عن التساؤل عن األدوات التي يـتم

 وما هـي اآلليـات واملفـاهيم ؟ّالسنةُ النبوية وفهمها، كيف تفهم ّالسنةتلك 
دت فيـه ّ األساسية؟ وهذا أحـد املحـاور التـي تعـدّهمةالتي تنهض هبذه امل

، فة وغـريهمّ وكثرت فيه االجتاهات بني فالسفة وفقهاء ومتصو،النظريات
دت االجتاهات بني الصنف الواحـد مـنهم، ونظـري هـذا نجـده يف ّبل وتعد

عـت ّ القرآين الذي تنوّد تيارات الفكر اإلسالمي يف قراءة وتفسري النصّتعد
 حتى عاد لدينا اختصاص قائم بذاته اسـمه ، كبريّمناهج الدارسة له إىل حد

 .<مناهج التفسري>
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 ّلسنةايف جمال املحور األول من املحاور األربعة املتقدمة، وهو احلاجة إىل 
النبوية، نلحظ وجود اجتاهني يف التاريخ الفكري للمسلمني وهم يتعـاملون 

 الـذي سـنذكره بعـد ،ة، وبالرغم أن تطـورات االجتـاه الثـاينّمع تلك السن
ً قد اختلفت اختالفـا كبـريا عـن بداياتـه إال أن ذلـك ال يمنعنـا مـن ،قليل ً

ًاعتباره اجتاها قائام بذاتـه  يف العقـود ّعـىل األقـل ، لـه معتنقـوه ومنـارصوه،ً
 صلى اهللا عليه وآلـه     األوىل من حياة املجتمع اإلسالمي بعد رحيل نبي اإلسالم

 ممـا ؛ الرتاجع عن االلتزام هبذا االجتاه يف مراحـل تارخييـة الحقـةَّتم، نعم. 
 حتليـل نظـري حمـدود بفـرتة تارخييـة ّجمـردجعل كالمنا يف رسد هذا االجتاه 

 فـرز نـروم منه مادمنـا ّل النظري التارخيي أمر البدنة، ولكن هذا التحليّمعي
 .هذه االجتاهات يف حياة العقل املسلم

 

هذا هو االجتاه العام والسائد اليوم بني املسلمني عىل اخـتالف طـوائفهم 
فهـم وتأسـيس يتهـا يف ّ النبويـة وأمهّالـسنةاراهتم، وهو يقول بـرضورة ّوتي

.  دور تبيينـيّالـسنةفاملحورية تكون للقرآن الكـريم ودور . املعارف الدينية
ًقوال وفعال وتقريـرا - النبوية ّالسنةويكون األخذ ب ً ً نتاجـا لآليـة القرآنيـة -ً

َوما ينطق عن اهلوى{ ّالتي تنص ْ َ ََ ُ ِ ْ َ َإن هو إال وحي يوحى * َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ِْ{)١(. 
                                 

وتقريراتـه صـلى اهللا عليـه وآلـه    البحث عن هذه اآليـة وشـموهلا جلميـع أفعـال النبـي  )١(
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 : منها؛ هبا أصحاب هذا االجتاه فهي كثريةكّة التي يتمسّأما األدل
ل اتفاق مجيع ّالذي يمثو الذي أرشنا إليه قبل قليل، اإلمجاع العميل ً:أوال

 .املسلمني اليوم عىل ذلك
، وهـو عبـارة عـن جمموعـة مـن اآليـات القرآنيـة الدليل القـرآين :ًثانيا

ُ املسلمني عىل األخذ بام يردهم عن الرسوّالكريمة التي حتث صـلَّى   ل األكـرمَِ
 :من تلك النصوص اآليات التالية. ومتابعته وااللتزام بتعاليمه اهللا عليه وآله

ِما أفاء اهللاُ عىل رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولـذي {:  قوله تعاىل.أ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َِ ُ َّ َ ُ َ ََّ َْ ُ َِ َ ََ َ
ْالقربى واليتامى واملساكني وابن السبيل كي  َّ َ َ َ َْ ِ ِِ ْ َ َ َ َِ ِ َ َ ْ َال يكون دولة بني األغنياء منكم وما ُْ ْ َ ْ ََ َ ُُ ُْ ِ ِ ِ ْ َ َ ً َ َ َ

ِآتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا واتقوا اهللاَ إن اهللاَ شديد العقاب َ َ ُ َ َِ ِْ ُ َّ َ ْ ُ ََّ ِ َ ُ َ َ َ ُُ ْ ْ َ َ ُ َّ ُْ ُُ ُ{)١(. 
ْقل إن كنتم حتبـون اهللاَ فـاتبعوين حيبـبكم اهللاُ{:  قوله تعاىل.ب ُْ ْ ُ ُِّ ِْ ُ ِ َّ ُ َْ َُ ِْ ُ ُ ِ ْ ويغفـر لكـم ْ ْ َُ َْ ِ َ

ٌذنوبكم واهللاُ غفور رحيم َ ٌ ِْ ُ َ َ َُ ُ ُّقل أطيعوا اهللاَ والرسول فإن تولـوا فـإن اهللاَ ال حيـب * ُ ْ َ َ ُِ ُِ َ َّ ِْ َِ َ َُّ َْ َ ُ َّ َ
َالكافرين ِ ِ َ ْ{)٢(. 
َمن يطع الرسول فقـد أطـاع اهللاَ ومـن تـوىل فـام أرسـلناك {:  قوله تعاىل.ج ََ َ ْْ َ ْ َ ُ َّ ُ ََ ََ َ َ ََّ َ ْ َ َ ْ َْ ِ
َعل ًيهم حفيظاَ ِ َ ْ ِْ{)٣( . 

وهنـاك أحاديـث .  عـىل تلـك احلاجـةّالدليل الروائي الذي ينص: ًثالثا
  ؛فق عليه بني مجيـع املـسلمنيَّها احلديث املتواتر واملتمن ،عديدة يف هذا املجال

                                                                            
وأبعـاد تلـك صـلى اهللا عليـه وآلـه        باإلضافة ألقواله، حديث آخر مرتبط بعصمة النبي 

 .ًحث خارج عن حمور حديثنا فعالوهو ب... ّالعصمة ونطاقها واألدلة املقامة عىل ذلك
 .٧: احلرش )١(
 .٣٢ -٣١: آل عمران )٢(
 .٨٠: النساء )٣(
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وهذا احلديث بالرغم من االختالف يف بعض ألفاظـه بـني . حديث الثقلني

 ّ إال أن هـذا االخـتالف ال يـرض)١()ّةنالكتاب والـس(أو ) الكتاب والعرتة(
ة وعـصمتها مـن ّف نجـاة األمـّ وهـو توقـ،بأصل االستدالل هبذا الـدليل

 مة، سـواء أكـان طريقنـا إليهـا هـّك بالـسنّ عىل التمـس،الوقوع يف الضالل
نعم، االخـتالف يف ألفاظـه لـه عالقـة وتـأثري . الصحابة أم العرتة الطاهرة
حاور املتقدمة، أي متحيص الطريـق احلـق مـن مبارش باملحور الثالث من امل

ة، واعتقادنا أن الصحيح يف ذلك هو اللفظ ّ الناقلني لتلك السنبني الطريقني
 عىل العرتة، وهو ما سنأيت عىل إثباته يف القادم من أبحـاث هـذه ّالذي ينص

  .السلسلة إن شاء اهللا تعاىل
 

 النبويـة يف فهـم وتأسـيس ّالسنةوهذا االجتاه يذهب إىل عدم احلاجة إىل 
ُاملعارف الدينية، وقد أرشنا سابقا أن هـذا االجتـاه مل يعـ لـه ّد هنـاك مـن يمثً

ّداخل املذاهب اإلسالمية املعارصة، وأن عدم التمثيل هذا ال يقل ل من كونه ّ
 وإن مل تـنجح ،عض ولو يف فرتة حمدودة ودعـوا إليـهً فكريا آمن به البًااجتاه

 .تلك الدعوة يف أهدافها
 هـو -ًبنحو يكاد يكون حرصيا -ًضح الحقا أن صاحب هذا االجتاه ّسيت

 بن اخلطاب، والنصوص التي لدينا وإن أحجمت بعـض  عمراخلليفة الثاين
                                 

 هـو <العرتة>احلديث الوارد بلفظ  ً يف اعتقادنا، بل واعتقاد علامء أهل السنّة أيضا، أن)١(
 فهو مـن <سنتي> أو <السنّة>أما احلديث الوارد بلفظ . حديث متواتر ال يعرتيه الشك

د، بل وخرب آحاد ضعيف، وسيأيت يف القادم مـن األبحـاث التـي ننـوي أخبار اآلحا
 .تقديمها، بيان ذلك إن شاء اهللا تعاىل
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ّال أن بعضها اآلخر عاد ورصح بـذلك، بـل  إ،األحيان عن الترصيح باسمه ّ
 النبويـة ّالـسنة لدينا من النصوص التارخيية ما يثبت أن هذا املوقف من ّوإن

 .اعتمدها اخلليفة الثاين كان سياسة ثابتة وواعية
  يف ساعة احتضار النبيتلك النصوص ما ورد عن اخلليفة الثاينّ أهم من

ّأن يكتب كتابا ال تضل ى اهللا عليه وآله   صلَّ حني حاول   األمة بعـده وقيـام عمـرً
 . عن كتابته صلَّى اهللا عليه وآله هبمنع

ّعلـامء أهـل الـسنة نات احلديثية عنـد َّاملدوّ أهم ُوقد نقل هذا احلديث يف
، هيمكتـابني حـديثيني لـدّ أهم  أننا سنقترص عىل نقله منَّ إال،وأكثرها شهرة

 ومسلم، فإن يف ذلك كفاية إللزام الطـرف اآلخـر، ا صحيحا البخاريومه
ة ألحد مشاهري علامء اإلسـالم وهـو أبـو إسـحاق ّثم نتلوه بذكر كلمة مهم

 . األندليسإبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي
 نفـرد بثالثـةااضـع،  يف أربعـة موورد هذا احلديث يف صحيح البخـاري

 يف املوضـع الرابـع، ونحـن نـذكر هـذه املواضـع منها واشرتك معه مـسلم
 : تايلاألربعة بنفس هذا التتابع وبالنحو ال

 :قال رضى اهللا عنهما ابن عباس بن عتبة عن عبيد اهللا بن عبد اهللا .١
 يفقال النبـ،  البيت رجالويف وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     رسول اهللاا حرض ّمل(

فقـال . »وا بعـدهّ ال تـضلًوا أكتـب لكـم كتابـاّهلمـ«:  وسـلَّم ] وآله[صلَّى اهللا عليه    
قـد غلبـه الوجـع وعنـدكم  وسـلَّم ] وآله[صلَّى اهللا عليه     إن رسول اهللا>: بعضهم
فمـنهم مـن ، بيـت واختـصموافاختلف أهـل ال. <حسبنا كتاب اهللا، القرآن
. ومنهم من يقول غري ذلـك. <ا بعدهوّ ال تضلًبوا يكتب لكم كتاباّقر>: يقول

:  وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه       قـال رسـول اهللا، فلام أكثروا اللغو واالخـتالف
 الرزية ما حالّ كل إن الرزية: فكان يقول ابن عباس: قال عبيد اهللا. »قومـوا«
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وبـني أن يكتـب هلـم ذلـك الكتـاب  وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى اهللا عليه     بني رسول اهللا

 .)١()الختالفهم ولغطهم
صلَّى اهللا عليـه      بالنبيَّملا اشتد(:  قال عن ابن عباسعن عبيد اهللا بن عبد اهللا. ٢

 قـال ،»وا بعـدهّ ال تـضلًتاب أكتب لكـم كتابـاائتوين بك«: وجعه قال وسلَّم] وآله[
. <وعندنا كتاب اهللا، حـسبنا، غلبه الوجع وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     إن النبي>: عمر
قومـوا عنـي وال ينبغـي «: وسـلّم  ]وآلـه [صلى اهللا عليـه      اختلفوا وكثر اللغط، قالو

الرزيـة مـا حـال بـني  َّل كـإن الرزيـة: فخرج ابن عباس يقول. »عندي التنازع
 .)٢()وبني كتابه وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه  رسول اهللا

َملـا حـرض (: قال رضي اهللا عنهما    عن ابن عباسعن عبيد اهللا بن عبد اهللا. ٣ ِ ُ
 ، بـن اخلطـاب عمرويف البيت رجال فيهم وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     رسول اهللا
، »وا بعـدهّ ال تـضلً أكتـب لكـم كتابـاّهلم«:  وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     قال النبي
قد غلب عليه الوجـع وعنـدكم  وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     إن النبي>: فقال عمر

مـنهم مـن ، فـاختلف أهـل البيـت فاختـصموا. <حسبنا كتـاب اهللا، القرآن
، <وا بعدهّ لن تضلًكتابا وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     وا يكتب لكم النبيبّقر>: يقول

صـلَّى   فلام أكثروا اللغو واالختالف عند النبـي. ومنهم من يقول ما قال عمر
قال عبيـد  .»مـواقو«:  وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه  قال رسول اهللا وسلَّم] وآله[اهللا عليه  
صلَّى  الرزية ما حال بني رسول اهللا َّ كلإن الرزية: فكان ابن عباس يقول: اهللا

ــه  ــه[اهللا علي ــك الكتــاب مــن اخــتالفهم  وســلَّم] وآل ــني أن يكتــب هلــم ذل وب

                                 
، ٩، ص ٦ اجلامع املسند الصحيح، كتـاب املغـازي، بـاب مـرض النبـي ووفاتـه، ج)١(

 .٤٤٣٢احلديث 
 .١١٤، احلديث ٣٤، ص ١ج:  املصدر السابق)٢(
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 .)١()ولغطهم
 ومـا يـوم ،يـوم اخلمـيس: قال ابن عبـاس(:  قالعن سعيد بن جبري. ٤

ائتوين أكتـب «: وجعه فقال وسلَّم] وآله[ عليه   صلَّى اهللا   برسول اهللاّ اشتد!اخلميس
ما >: فقالوا،  تنازعّفتنازعوا وال ينبغي عند نبي »ًوا بعده أبداّ لن تضلًلكم كتابا

فالذي أنا فيـه ، دعوين«: فقال، فذهبوا يردون عليه <؟ استفهموه!شأنه أهجر
زيـرة أخرجوا املـرشكني مـن ج«: قال،  وأوصاهم بثالث»خري مما تدعوين إليه

: وسـكت عـن الثالثـة أو قـال »وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيـزهم ،العرب
 .)٢()فنسيتها
، فقـد ا الكلمة التي وعدنا القارئ بنقلها له عن أيب إسحاق الـشاطبيّأم

 افرتقت فرق املبتدعـة عـن ألجله الذييف السبب (الباب التاسع وردت يف 
فه ملناهضة مـا رأى أنـه مـن ّالذي أل) االعتصام(كتابه من ) مجاعة املسلمني

ة واختالفها وضالهلا، فبعد أن أوضـح أن وصـف ّق األمّالبدع املوجبة لتفر
 انتقــل إىل بيــان أســباب هــذا ،ق واالخــتالف لــصيق بأهــل البــدعّالتفــر

                                 
 .٥٦٦٩يث ، احلد١٢٠، ص ٧ج:  املصدر السابق)١(
،  النيـسابوريالقـشريي: ًوانظر أيضا. ٤٤٣١، احلديث ٩، ص ٦ج: املصدر السابق )٢(

، وت ـ بـريدار إحيـاء الـرتاث العـريب، صحيح مسلم،  بن احلجاجأبو احلسني مسلم
، كتاب الوصية، باب تـرك الوصـية ملـن لـيس لـه يشء يحممد فؤاد عبد الباق: حتقيق

 عن ابن عن سعيد بن جبري ]: [...قال. ١٦٣٧، احلديث ١٢٥٧ ، ص٣يويص فيه، ج
ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت عىل ، يوم اخلميس وما يوم اخلميس:  أنه قالعباس
ائتـوين «:  وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه       قـال رسـول اهللا: قـال، يه كأهنا نظام اللؤلؤّخد

ّأكتب لكم كتابا لن تضل) أو اللوح والدواة (بالكتف والدواة : فقالوا» ًوا بعده أبداً
 .هيجروسلَّم ] وآله[صلَّى اهللا عليه  إن رسول اهللا
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كـسب من ِ ال يقـع ضـّقـدريأحـدمها  :االختالف، وهي يف نظـره سـببان

م أوجـه ّوليته علـيهم، وهـو بعـد أن قـس تقـع مـسؤّياآلخر كسب، ولعبادا
االختالف يف أصـل النحلـة وفروعهـا، : األول(االختالف إىل ثالثة أقسام 

االخـتالف يف : االختالف يف فروع النحلة دون أصـوهلا، والثالـث: والثاين
جعـل اختالفـات املـسلمني يف ) ية مع االتفاق يف أصوهلاّقواعد النحلة الكل

 فكان اختالفهم يف الثاين غري مالمني عليه بـل هـو القسمني الثاين والثالث،
 عنـه، ليـرشع ّ املنهـيّرمحة هلم، واختالفهم يف الثالث هو االختالف البدعي

ولكن ما أردت نقله للقـارئ . بعدها يف بيان أسباب هذا االختالف األخري
ره عن االختالف القدري الذي حصل من اهللا تعاىل للمسلمني ّق بتصوّيتعل

 :قال... كون هلم دخل يف خلقه دون أن ي
تنا وهـدايتنا حتـى ثبـت مـن َفْلُ عىل أًحريصا عليه الصالة والسالم ولقد كان(

] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه        النبـيِرضُملا حـ: أنه قال رضي اهللا عنهما   حديث ابن عباس
 أكتب َّمُلَه«: فقال - ...  بن اخلطاب ويف البيت رجال فيهم عمر-: قال وسلَّم

غلبـه  وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     إن النبي>: فقال عمر، »وا بعدهّ لن تضلًلكم كتابا
ــرآن ــدكم الق ــاب اهللا، الوجــع وعن ــت . <فحــسبنا كت واختلــف أهــل البي

صـلَّى اهللا عليـه      بوا يكتـب لكـم رسـول اهللاّقر>: فمنهم من يقول، واختصموا
فلـام كثـر .  ومنهم من يقول كام قـال عمـر،<وا بعدهّتضل لن ًكتابا وسلَّم] وآله[

 »يّقومـوا عنـ«: قـال،  وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى اهللا عليه      عند النبيواالختالفاللغط 
صـلَّى اهللا    الرزية ما حال بني رسول اهللا َّ كلإن الرزية>: فكان ابن عباس يقول

 .<فهم ولغطهموبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب من اختال وسلَّم] وآله[عليه 
 أوحى اهللا إليـه أنـه إن كتـب هلـم ذلـك ً وحيا- واهللا أعلم-فكان ذلك 
َوال يزالـون {: ة عن مقتـىض قولـهّ فتخرج األم،ةّوا بعده البتّالكتاب مل يضل ُ َ َ َ َ
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َخمتلفني ِ ِ َ ْ َإال من رحم ربك{:  بدخوهلا حتت قوله}ُ ُّ َْ َ َ َِ َّ  فأبى اهللا إال ما سـبق بـه }ِ
رضينا بقضاء اهللا وقدره ونـسأله أن . ام اختلف غريهمعلمه من اختالفهم ك

 .)١( )ة ويميتنا عىل ذلك بفضلهّتنا عىل الكتاب والسنّيثب
صـلى   إن النبـي: فهو يقول!  هنا وال يكاد ينقيض عجبي مما كتبه الشاطبي

 إليـه مـن كتابـة الكتـاب كـان احريص عىل هدايتنا، وإن ما دعـ اهللا عليه وآله  
 هو الذي حـال دون كتابتـه، ومـع وحي من اهللا تعاىل له، وإن اخلليفة عمرب

أبى اهللا إال ما سبق بـه : (فيقول!  من اهللا تعاىلًذلك جيعل من هذا املنع قضاء
فهـل مـن تنـاقض أبـرز مـن هـذا ) علمه من اختالفهم كام اختلف غريهم

 !لهّيمكن للمرء أن يتخي
 أن أشري إىل بعـض النقـاط ّ هذه النصوص أودففي ختام، وعىل أية حال

 :بالنحو التايلأضعها هلا،  ّهمةاملبعاد األبعض  عىلط الضوء ّالتي تسل
يف مجيـع  صـلَّى اهللا عليـه وآلـه       ليالحظ القارئ الكريم أن موقـف النبـي. ١

 النصوص السابقة موقف املطالب بإحضار الدواة أو بالكتابة، وهـذا مـصداق
َمـا و{ صلَّى اهللا عليـه وآلـه      مرت به اآلية الكريمة باألخذ عنه ملا أّواضح وجيل

ُآتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا َ ْ ُ َْ َ َُ َ َ َ ُْ َ َ ُ َّ ُْ ُُ ُ{)٢(. 
 <وا بعـديّال تـضل>يف النصوص السابقة  صلّى اهللا عليه وآله إن قول النبي. ٢

يـايت ق بجانـب دنيـوي تافـه أو أمـر حّيوضح أن موضوع الكتاب ال يتعلـ
 . بل له عالقة بنجاة وهداية األمة وعصمتها من الضاللة،معييش عادي

                                 
: العتـصام، حتقيـق، أبو إسحاق إبراهيم بن موسـى اللخمـي األندلـيس، ا الشاطبي)١(

:  م٢٠٠٠ - هــ١٤٢١، ١ املنامـة، ط-، مكتبة التوحيـد مشهور بن حسن آل سلامن
  .١٢٧-١٢٦، ص٣ج

 .٧: احلرش )٢(



 معالم اإلسالم األموي .......................................................................... ٦٦
 أن عـدم ّ يدل<ًوا بعدي أو بعده أبداّلن تضل> صلّى اهللا عليه وآله    إن قوله. ٣

 . فيه نوع من التأكيد واالستمرارية<الضالل>
ًبالرغم من أن النصوص أعاله ال تشري إىل من كان حارضا مـن أهـل . ٤
ِ من الصحابة يف الغرفة التي حرض ومـات فيهـا رسـول وأ م السالم عليه البيت ُ
ة ّثلـ>ًع جـدا أن يكـون احلـارضون هـم َّ أن من املتوقَّإال صلَّى اهللا عليه وآله    اهللا

وأكـابر الـصحابة وأبـرزهم؛  صلَّى اهللا عليه وآلـه      تقترص عىل أهل بيته<حمدودة
َّوذلك استنتاج يمكننا تفهمـه جـراء فهمنـا ملالبـ سات زمـان ومكـان هـذا ُّ

ّ أهـم ، وهـي صـلَّى اهللا عليـه وآلـه       احلدث، إذ الزمان هو ساعة احتضار النبـي
َّها هــوال وحزنــا بالنــسبة لإلنــسان املــسلم وال ســيام أكــابر ّســاعة وأشــد ً ً

 معرفتنا بطبيعة سـعة غـرف بيـوت ذلـك الزمـان ّأما املكان، فإن. الصحابة
ح لـدينا فرضـية ّور من الصحابة وترجمتنعنا من املبالغة يف تقدير عدد احلض

 .فقط  منهم هم أكابر الصحابةنأن يكون احلارضو
 عـىل أن الرجـل الـذي حـال دون كتابـة ًأمجع علامء املسلمني قاطبـة. ٥

 بغلبة الوجع واهلذيان هـو اخلليفـة ُهَ ووصفَالكتاب صلى اهللا عليه وآله    الرسول
ح باسـم ِّ بن اخلطاب، ومن امللفت أن النصوص املتقدمة مل تـرص عمرالثاين

، وبعـضها اآلخـر )فقـالوا(القائل بنحو مبارش وإنام اكتفـى بعـضها بقـول 
فقـال (حت باسمه مل تزد عىل القول ّ، وحتى تلك التي رص)بعضهم: (بقول
 فهل جلسامة احلدث وتداعياته اخلطـرية! دون أن تنسبه ألبيه أو قبيلته) عمر

ة وسطوته من جهة أخـرى، عالقـة ّمن جهة، وطبيعة شخصية اخلليفة احلاد
 .بإحجام الرواة عن ذكر اسمه؟ سؤال ال غنى للقارئ عن التفكري فيه

 بن اخلطاب مة تظهر أن عمرّ أن النصوص املتقدً األمور غرابةما يزيد. ٦
ّكان أعرف حاال بالنبي من النبـي : يقـول صـلّى اهللا عليـه وآلـه       فـالنبي!  نفـسهً
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صلّى  ال تأخذوا كالم النبي:  يقولوعمر) وا أكتب لكم الكتابّائتوين أو هلم(
 ! فهو قد غلبه الوجع أو أنه هيجر؛ّمأخذ اجلد اهللا عليه وآله
 اإلشـارة ّجمـرد أكثـر مـن ، مل يكن يقصد بكلمتـه تلـكإن عمر: ال يقال
 .دون أن هيدف إىل منع كتابة الكتاب صلّى اهللا عليه وآله لنبيملرض ا

حتى يقال إنـه مل ) هّة نبيّحسبنا كتاب اهللا وسن( مل يقل إن عمر: ألننا نقول
، وهذا يعنـي أنـه ملتفـت إىل )حسبنا كتاب اهللا: (ًيكن قاصدا املنع، إنام قال

 .بكتابته صلّى اهللا عليه وآله  اهللاُ رسولَة والكتاب الذي طالبّإقصائه للسن
َّهذا، ولوال أنا اشرتطنا يف دراستنا هذه أن ال نأيت بأحاديـث مـن خـارج 

 ّ التـي تـصبنا للقارئ بعض مواقف وأقوال اخلليفة عمـرْلَالصحيحني لنق
 النبويـة واالكتفـاء بـالقرآن ّالـسنةمجيعها باجتاه منع تدوين احلديث وعـزل 

 ويبقى عىل القارئ أن يالحظ أكتفي بنقل هذين احلديثني أنني الإ )١(الكريم

                                 
 عن سعد  بن احلجاج فعن شعبة.فمن سياسته حبس الصحابة ومنعهم من التحديث )١(

وا ّأقلـ>:  وقـال بن اخلطاب حبس مجاعة منهم أبو هريرة، عن أبيه أن عمربن إبراهيم
وقـال . ، وكانوا يف حبـسه إىل أن مـات<وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    الرواية عن رسول اهللا 

 احلـديث عـن َّلتـرتكن>: أليب هريرةسمعت عمر بن اخلطاب يقول  السائب بن يزيد
وقـد أشـار أبـو هريـرة . <ك بأرض دوسأو ألحلقنّوسلَّم  ] وآله[صلَّى اهللا عليه    رسول اهللا 
 أللفيـت ًأمـا واهللا إذا! ؟ّ حـيثكم هبذه األحاديـث وعمـرّكنت حمدأفإن >: لذلك بقوله

 .<املخفقة ستبارش ظهري
 من الصحابة هلا بـاإلقالل مـن خيرج والته عىل األمصار ومن  كان يويصثم إن عمر

وا ّأقلـ>: ويقـول)  للعراقأراد اخلروج حني كام هو احلال مع قرظة بن كعب(احلديث 
ِّجـردوا القـرآن >، أو <وأنـا رشيككـموسـلَّم   ] وآلـه [صلَّى اهللا عليه     الرواية عن رسول اهللا

 .<ل اهللا وأمضوا وأنا رشيككموا الرواية عن رسوّوأقل
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 :طه احلديث الثاين من ضوء عىل السلوك الظاهر يف احلديث األولّما يسل
 بن اخلطاب أن عمر(: عن القاسم بن حممد بن أيب بكر: احلديث األول •

أهيـا >: وقـال،  فاستنكرها وكرهها،ه قد ظهرت يف أيدي الناس كتببلغه أن
هـا إىل اهللا أعـدهلا ُّ فأحب،نه قد بلغني أنه قد ظهرت يف أيديكم كتـبإ، الناس

وا ّفظنـ: قال. <ً أحد عنده كتابا إال أتاين به فأرى فيه رأييّبقنيُفال ي، وأقومها
، فأتوه بكتـبهم، فيه اختالفمها عىل أمر ال يكون ّأنه يريد أن ينظر فيها ويقو

                                                                            
، أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بـن أمحـد، سـري الذهبي:  هذه املعطيات يفَّراجع كل

، مؤسـسة قـني بـإرشاف شـعيب األرنـاءوطّأعالم النبالء، حتقيق جمموعة مـن املحق
وابـن عبـد الـرب، .  بعـدها وما٦٠٠، ص ٢ م، ج١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥، ٣الرسالة، ط

 اإلكثار مـن َّمَ، باب ذكر من ذاألشبال الزهريي أبو: جامع بيان العلم وفضله، حتقيق
 . وما بعدها٩٩٨، ص ١ه فيه، جّم له والتفقّاحلديث دون التفه

: قـولي ...هكذا هو كان عمـر > :بالقول أليب هريرة  عىل هتديد عمرق الذهبيَّوقد عل
وزجر غري واحد مـن الـصحابة .  وسلَّم ]وآله [صلَّى اهللا عليه  وا احلديث عن رسول اهللا ّأقل

 .< ولغريه احلديث، وهذا مذهب لعمرّعن بث
 ومل ،لـكد العمرية تّ فزاد يف إجراءات التشد، بن أيب سفيان ذلك معاويةّولقد استغل

وا الروايـة عـن ّيا أهيا النـاس، أقلـ>: ، قال تداوله يف زمن عمرّيسمح إال برواية ما تم
ث َّتحـدُثوا بام كـان يَّثون ال حمالة، فتحدّوأنتم متحد وسلَّم ]وآله [صلَّى اهللا عليهرسول اهللا 

، أبـو القاسـم ينالطـربا: راجع (<كان خييف الناس يف اهللا ...به يف عهد عمر، إن عمر 
، مؤسسة محدي عبد املجيد السلفي:  بن أمحد اللخمي، مسند الشاميني، حتقيقسليامن

 .)٢٥٠، ص ٣ م، ج١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩، ١الرسالة ـ بريوت، ط
أو عـن سـريته مـع مـن يتعـاطى نقـل  يف هـذا املجـال  عن عمرةواألحاديث املنقول

، إال أننـا ة لدراسة مستفيضةّل وحدها مادّ من الكثرة بمكان، حتى إهنا تشك،احلديث
 .نرجئ ذلك إىل فرصة أخرى إن شاء اهللا تعاىل
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 .)١()فأحرقها بالنار
صـلَّى    أن رسـول اهللابن معد يكرب الكنديعن املقدام :  احلديث الثاين•

ث بحـديث مـن ّ عـىل أريكتـه حيـدًيوشك الرجـل متكئـا(: قال اهللا عليه وآله  
فام وجدنا فيه مـن حـالل ، َّلَج وَّزَبيننا وبينكم كتاب اهللا ع: فيقول، حديثي

  اهللاُم رسـولّأال وإن ما حر. وما وجدنا فيه من حرام استحرمناه، استحللناه
 .)٢()م اهللاّ ما حرُمثل وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه 

 إىل ابن عبـاس)  تنازعّد نبيوال ينبغي عن: ( نسبة عبارة حاول البعض.٧
ولكن هذه املحاولـة ال نـصيب هلـا ، )٣( ى اهللا عليه وآله   صلَّ النبي األكرموليس 

يف  لبخــاري الثانيــة التــي نقلناهــا عــن اوذلــك ألن الروايــة؛ ةّمــن الــصح
 . صلَّى اهللا عليه وآله قائل ذلك هو رسول اهللاصحيحه رصحية يف بيان أن 

                                 
 املعهـد العـاملي للفكـر اإلسـالمي ـالـسنّة، يـة ّحج، عبد الغني، عبد اخلالق:  راجع)١(

أبـو ،  البغدادياخلطيب: وكذا. ٣٩٥ص ،  هـ١٤٠٧،  دار الفكر ـ بريوت،واشنطن
دار االسـتقامة ـ ، سـعيد عبـد الغفـار عـيل: حتقيـق، تقييـد العلـم،  أمحد بن عيلبكر

  ..٥٤-٥٣ص ،  م٢٠٠٨ هـ ـ ١٤٢٩، ١ط، القاهرة
مكتبـة املعـارف للنـرش ، صحيح سنن ابـن ماجـة، حممد نارص الدين، األلباين:  انظر)٢(

 .٢١ص ، ١ج، م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ ، األوىل لطبعة اجلديدة، اوالتوزيع ـ الرياض
َّثـم صـوبا نـسبة العبـارة إىل ) قيـل( إىل الــ كاحتامل ونسبه العينـين حجر طرحه اب)٣(

، فـتح ، أمحـد بـن عـيلابن حجر العـسقالين: انظر.  صلى اهللا عليه وآله      الرسول األكرم
 وآخـرون، دار عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز: ، حتقيقالباري رشح صحيح البخاري

ي، أبو حممـد العين و.١٦٧ص ، ٨ ج،  م٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢١، ١طالسالم ـ الرياض، 
عبد : ، حتقيقعمدة القاري رشح صحيح البخاريحممود بن أمحد احلنفي، بدر الدين 
، ١، منشورات عيل بيضون ودار الكتـب العلميـة ـ بـريوت، طحممد عمراهللا حممود 
 .٧٩، ص ١٨ م، ج٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢١
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 عـىل - غـري ذلـكل فاحتمّ من شذَّ إال- )١( البخارياحّأمجعت كلمة رش
) اهلـذيان(بــ صـلَّى اهللا عليـه وآلـه       ُتفسري كلمة اهلجر التي قذف هبا رسول اهللا

 َّمُثــ ّبالــضم( رْجــُواهل> ً نقــال عــن القرطبــي قــال ابــن حجــر.)الفحــش(و
 ينـتظم ال الـذي املريض كالم من يقع ما: هنا به دواملرا، اهلذيان: )السكون

 .)٢(<فائدته لعدم ؛به ّيعتد وال
ًج تلك الكلمة خمرجا مقبـوال ملعـرفتهمياح خترّحاول هؤالء الرش، نعم ً ،

 ؛صـلَّى اهللا عليـه وآلـه     باستحالة وقوع ذلك مـن رسـول اهللا وهو رصيح قوهلم
ِوما ينطـق عـن{: هّلقول اهللا تعاىل يف نبي َ َُ ِ ْ َ َ اهلـوى َ َ إن هـو إال وحـي يـوحى*َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ِْ{ 

إين ال أقـول يف الغـضب والرضـا إال >: قولـه صلَّى اهللا عليـه وآلـه      ولروايتهم عنه
االحـتامالت لتأويـل تلـك ّ أهـم  عن القرطبـيَّ؛ ولذا خلص ابن حجر<ًاّحق

 :أقتبس من ابن حجر ما ييل؛ َّالكلمة التي خلصها األخري عن عياض
 عـىل مـن ًمن قاله منكرا] نه؟ أهجرأما ش: يقصد كالم من قال[إنام قاله >
ف ّكيـف تتوقـ(: فكأنه قـال، ف يف امتثال أمره بإحضار الكتف والدواةّوقت

ه ما طلـب فإنـه ِل أمره وأحرضِأتظن أنه كغريه يقول اهلذيان يف مرضه؟ امتث
                                 

، ٨در سابق، جصم، فتح الباري رشح صحيح البخاري،  العسقالينابن حجر:  راجع)١(
، مـصدر سـابق، عمدة القاري رشح صـحيح البخـاري، نييعالأبو حممد . ١٦٧ص 
ــن حممــد، القــسطالين. ٨٠ ص، ١٨ج ــ، أمحــد ب اري إىل رشح صــحيح سإرشــاد ال

 .٤٦٢ص ، ٧ج، ٧ط، املطبعة الكربى األمريية ـ مرص، البخاري
اري إىل سإرشاد ال(يف   القسطالينومثله. ة، نفس املعطيات السابقفتح الباري:  راجع)٢(

اهلذيان الذي يقع من كـالم >: نفس املعطيات السابقة، قال، )رشح صحيح البخاري
 .<املريض الذي ال ينتظم
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وحيتمل أن بعضهم قال : قال. هذا أحسن األجوبة: قال، ) احلقَّال يقول إال
ولكن يبعده أن ال ينكره الباقون عليه مـع كـوهنم ،  عرض لهّذلك عن شك

وحيتمـل أن يكـون الـذي قـال . ولو أنكروه عليه لنقـل، من كبار الصحابة
 .< ... منهم عند موتهًذلك صدر عن دهش وحرية كام أصاب كثريا

 :ًا عام خيتاره من تلك األجوبةّ معربثم قال ابن حجر
 ويكون ويظهر يل ترجيح ثالث االحتامالت التي ذكرها القرطبي: قلت>

 عليه ّ وكان يعهد أن من اشتد،ب دخوله يف اإلسالمُقائل ذلك بعض من قر
 .<الوجع قد يشتغل به عن حترير ما يريد أن يقوله جلواز وقوع ذلك

 ما  القسطالينّى، كام تبن)عمدة القارئ( يف اه العينيّي نفسه تبنوهذا الرأ
 .اختاره القرطبي

 خيرجنـا عـن أصـل موضـوع هـذه ،لّإن مناقشة هذه اآلراء بنحو مفص
 : ولكن ينبغي تذكري القارئ بالتايل،الدراسة
 بشأن اإلقالل من الرواية عن رسـول ن نصوص السياسة العمريةإ ً:أوال

 - وقـد أرشنـا إىل قـسم منهـا-بل ومنع تدوين احلديث  صلَّى اهللا عليه وآله    اهللا
ًل موقفا ثابتا وحازما اختاره عن سـابق وعـي ّ هنا يمثد أن ما فعله عمرّتؤك ً ً

لـك ومعرفة، وعليه فإن ما صدر منه يف هذه احلادثة ينبغي لنا تفسريه وفق ت
ّالسياسة التي اعتمدها الحقا والتي أك  ال -ًكام سـمعنا سـابقا- دها الذهبيً

ف يف ّوقـتمـن نكـار منـه عـىل إقناعنا به أنه إ والقسطالين كام يريد القرطبي
 . صلَّى اهللا عليه وآله امتثال أمره
د أهنـا صـدرت ّ يؤكـ،لـك الكلمـة ت أن قوع التنازع بعد قول عمر:ًثانيا
، كام  صلَّى اهللا عليه وآله    ف يف إحضار ما طلبهّ ال لالستنكار عىل من توق،للمنع
 .لد بفضل تلك الكلمة ال أنه ناشئ قبلهاُد أن التنازع إنام وّيؤك
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صلَّى اهللا عليـه   بعد نسبته اهلجر لرسول اهللا) ِاستفهموه: ( أن قول عمر:ًثالثا

 وعدم قوله أو مطالبته احلارضين بام من شأنه االمتثال ألمـر رسـول اهللا هوآل
 وإال لـو ،ح أن كلمته األوىل كانت للمنـع مـن الكتابـةِّيرج صلَّى اهللا عليه وآله   

 .َّكان األمر بالعكس لكان وجه كالمه ملن امتنع ال ملن أمر
 ،ذا احلـديثًه إنام يكون ممكنا لـو اقتـرصنا عـىل هـّ عىل أن هذا كل:ًرابعا

اح باألحاديث األخـرى التـي أوردنـا بعـضها ّولكن ماذا يفعل هؤالء الرش
ّسابقا والتي تـنص ) إن رسـول اهللا قـد غلبـه الوجـع: ( قـال عـىل أن عمـرً

بوا يكتـب لكـم ّقر(واختالف احلارضين بني من يقول ) حسبنا كتاب اهللا(و
 ... ومـن يقـول مـا قـال عمـر، )وا بعدهّ لن تضلًكتابا آلهصلَّى اهللا عليه و    النبي

 أو جمـال ّ شـكُّنة اجلليـة أيّهذه النصوص الواضحة البيّ كل فهل يبقى بعد
 .للتأويالت االعتباطية

َّ عـىل مـا تقـدم، ال سـيام يف النقطـة الرابعـة، تكـون مطالبـة ً بناء:ًخامسا
 البـاقني مـن الـصحابة - يف احتامله الثاين الذي نقله ابـن حجـر- القرطبي

نكـار أكثـر ممـا ذ كيف يكـون اإلإ يف غاية الغرابة؛ باإلنكار عىل ما قاله عمر
 عــىل التنــازع واالخــتالف بــني احلــارضين ّخبــار تــنصومجيــع األ! كــان؟

فريق مطالب بالكتابة واالستجابة ملا أمر بـه رسـول : وانقسامهم إىل فريقني
 .ه إىل رأي عمر وما قالهَ رأيُّ، وفريق يضم  اهللا عليه وآلهصلَّى اهللا
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ً  

بامتناعه عـن الكتابـة قـد  صلّى اهللا عليه وآله    هل يمكن القول إن رسول اهللا
ة عـدم إمكانـه الكتابـة أو عـىل ّ بـصحّأي أنه أقـر؟ َّأيد املعرتضني ووافقهم

  بعدم فائدهتا؟ّ أقرّقلاأل
 : بعدم إمكان ذلك، وجوابنا عىل من يقول بإمكانه هوّال نشك
 عـىل نفـسه ّلنا وقلنـا إنـه أقـرّننا حتى لو تنزًنقضا بالقول إواب اجل: ًأوال
 ال أعتقـد أن ! ؟اهلجر واهلـذياننفسه بـهم عىل ّ فهل يمكن أن يقر،بالوجع
 صـلّى اهللا عليـه وآلـه        رسـول اهللاّوكيف يقر، ذا الرأي اليوم يوافق عىل هًمسلام

ُمـا ينطـق و{: بـ صلَّى اهللا عليه وآله    ثنا عنهّالكريم حيدوالقرآن عىل نفسه ذلك ب ِ ْ َ َ
َعن اهلوى  ََ َ إن هو إال وحي يوحى*ِ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ  !؟}ِْ
ًلو كان موافقا عـىل تلـك الكلمـة  صلّى اهللا عليه وآله     ثم إن رسول اهللا:ًثانيا

ُال تأخـذوا مـا قلـت عـىل حممـل أحسنت لقد غلبني الوجع و: ال لقائلهالق
وهـذا ) قوموا عني(: يقول صلّى اهللا عليه وآله    ننا نرى رسول اهللاإيف حني ! اجلد

 .ًرفض لتلك الكلمة ومضموهنا وليس تقريرا
وصـف الوضـع القـائم بعـد تلـك  صلّى اهللا عليه وآلـه     ن رسول اهللاأ :ًثالثا

بحسب  -وكان يفرتض ) ال ينبغي عندي التنازع(: وقال) نازعت(الكلمة بأنه 
 أن يطالـب -د املعرتضني ووافقهم فيام قـذفوه بـهّمن يقول إن رسول اهللا أي

 ويـدعوهم  ال أن يـصف الوضـع بالتنـازع، بالسكوتاملخالفني لرأي عمر
 .)فالذي أنا فيه خري مما تدعوين إليه: (ملغادرته ويقول
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 ّوكـل(بـل ، )ةّرزيـ( ووصـفه ملـا جـرى بأنـه أن كلمة ابن عباس :ًرابعا
 صلّى اهللا عليه وآله     عىل أنه فهم من امتناع رسول اهللاّيدل،  قولهّعىل حد) الرزية

َّعىل ما قيل، ال أنه أيدهم وأقـر صلَّى اهللا عليه وآله    تهموافقعدم عن الكتابة  هم؛ َّ
يد وإقرار فال معنى حلزن ابن عبـاس وتعبـريه عـام وإال لو كان األمر فيه تأي

 صلَّى اهللا عليه وآلـه  فإهنا ستكون رزية من صنع رسول اهللا) رزية(حصل بكونه 
 !! هو رشيك فيها- التقاديرّعىل أقل -أو 

رسـل مـن اهللا املي ، وهو النبـ صلّى اهللا عليه وآله    رسول اهللان عىل إ: ال يقال
 أو أقـوال نيعرتاض املعرتضـأن ال يستجيب ال هلداية الناس كافة، رسالتهب

ُيغفل ما كلف بـه ومـا أبذلك فإنه ؛ املامنعني ِّ ، والتكـاليف رسـل مـن أجلـهُ
 .ني هلاّ رفض املتلقّمجرداإلهلية للرسل ال تسقط عن مسؤوليتهم ب

ّن هذه ليس املرة األوىل التي يتحد إ:ألننا نقول صلّى اهللا   ث فيها رسول اهللاّ
ونحـن نـؤمن ، موضوع اخلالفة أو عن عالقة اإلمام عيل بذلكعن  عليه وآله 

ّمل يرتك شيئا مـن الـدين مل يبي صلّى اهللا عليه وآلـه  أن رسول اهللا :  قـال تعـاىل؛نـهً
ًاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكـم اإلسـالم دينـا { ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ ََ ِ ُ ُ ُ َُ َ َ ْ َْ ْ َ َ َْ ْ َ َْ

َّفمن اضطر  َُ ْ ْ ٌيف خممصة غري متجانف إلثم فإن اهللاَ غفور رحيمَ َ ٌ ُ ْ َِ ٍ ِ ٍُ َ ََّ ِ َ ٍْ ِ َ ََ َ ْ َ  القائـل  وهـو)١(}ِ
ٍوما هو عىل الغيب بضنني{:  صلّى اهللا عليه وآله هّسبحانه عن نبي ِ َ ِ ِ ْ ََ ْ َ َ َ ُ َ{)٢(. 

بفعلـه  صلَّى اهللا عليـه وآلـه       اهللاُ رسولُّمهيما كان ومن هنا علينا أن نفهم أن 
صـلَّى اهللا    تـهّن أبومفبدافع . ّيد احلقيقة التي طاملا أوضحها وبينها تأكّجمرد هو

ٌحـريص {ثنا القـرآن الكـريم ّكـام حيـد -وحرصه عليها ة ّهلذه األم عليه وآله  َِ

                                 
 .٣: املائدة )١(
 .٢٤: التكوير )٢(
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ٌعليكم باملؤمنني رءوف رحيم َ َ ْ ِْ ِ ٌِ ُ َ ْ ُ ِ ُ َ م هـذه ص أراد أن يوضـح حقيقـة مـا يعـ-)١(}َ
 وهـذا .ف يف تبليغها وتكريـسها والتي أفنى عمره الرشي،ة من الضاللةّاألم

دون يف ّاهم يؤكـمن بعده حيـنام نـر عليهم السالم   أهل البيتأئمة نظري ما فعله
أعامرهـم يف نـرشها  َّ كـلوصاياهم عىل تفاصيل وفروع الرشيعة التي قضوا

يف وصـيته األخـرية د ّحني أكـ عليه السالم  مام الصادقوتعليمها، كام فعل اإل
هـذا  َّ كـلعنـي أنـه انتظـرتال ه الوصـية هـذإن  ف؛عىل موضوع أداء الصالة

إنـام هـو . وا بصالتكمّأهيا الناس اهتم: الوقت ليقول يف آخر عمره الرشيف
 . قوله هنا صلَّى اهللا عليه وآله وهذا هو ما أراد رسوله اهللا.. فقط قاهلا للتأكيد 

اقـع أما السؤال عن السبب الذي منعه عن الكتابة وتنفيـذ مـا أراد، فـإن الو
ًيفرض علينا أن نستوعب أن تلك الكلمة العمريـة رضبـت إسـفينا قويـا دون  ً
حتقيق ما طالبهم به من إحضار الدواة والكتف؛ إذ إهنـا أفقـدت كلمـة رسـول 

ِّوذلك أنه لو قدر إرصار رسول اهللا، اهللا حمتواها وقيمتها عـىل  صلَّى اهللا عليـه وآلـه      ُ
وهو الكتـاب (من كتابتها  ى اهللا عليه وآله   صلَّ كتابتها للزم نقض الغرض الذي أراده

سوف تـسقط قيمـة هـذا الكتـاب ف) كة به من ضالهلاّة املتمسّالذي يعصم األم
ًألهنم سيعتربونه ناجتا عن هجر وهذيان وغلبة وجع، بل وسيفـيض إىل مـا هـو 

ما قاله وفعلـه عـىل ّ كل يف صلّى اهللا عليه وآله    أخطر من ذلك بأن يعامل رسول اهللا
ً مرضا أو هذياناّ وفيه ما يمكن أن يعد، أن فيه ما هو وحي يوحى:سأسا ً. 

لـيس فقـط فقـدت  صـلَّى اهللا عليـه وآلـه      من قبل النبيكتابة الكتاب ، فإذن
 وسيكون اإلرصار عليها ذا تأثريات سلبية تعود بـالقهقرى عـىلبل معناها، 

 .النبوي السابق وتضعه عرضة للشك والتساؤل والنقاشرتاث الّكل 
                                 

 .١٢٨: التوبة )١(
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يمكننـا أن بعد هذه اجلولة الرسيعة يف تفاصيل وسياقات االجتـاه الثـاين 
 : بالتايل)نظرية حسبنا كتاب اهللا(نظريته النتائج التي أفرزهتا ّ أهم نجمل

 

ذا االجتـاه،  التي هي صلب ه-حسبنا كتاب اهللا:  كلمة- أن هذه الكلمة 
ّنصت بنحو جـيلتلك النصوص القرآنية التي ًا عىل  ومبارشًا رصحيًاّردل ّمتث َّ 

مالزمة رسول اهللا للحق واحلقيقة وأن مجيع ما ينطق به ويقولـه مـا هـو عىل 
 .إال وحي يوحى وليس فيه للهوى والباطل نصيب

 

الـذي  صلّى اهللا عليه وآله    نت خمالفة رصحية لرسول اهللاّن هذه الكلمة تضمإ
هـو  صـلّى اهللا عليـه وآلـه       الروايات املنقولة يف هذه احلادثة عـىل أنـهّ كل تّنص

 .ب بكتابة هذا الكتابِاملطال
 

صـلّى اهللا عليـه      ًن هذه الكلمة صارت سببا دون تدوين وصية رسـول اهللاإ
ًذه الكلمـة وقفـت حـائال فهـ، هامنر َواحليلولة دون اخلري العظيم املنتظ وآله

لـن (بالعاصـم عـن الـضاللة  صلّى اهللا عليه وآله     وصفه رسول اهللاٍدون كتاب
كلمـة تلك الًوكفى هبذه العبارة النبوية بيانا ملا فاتنا بسبب ) ًوا بعده أبداّتضل
 .عمريةال



 ٧٧ ...............................................................ابن تيمية وموقفه من اإلمام عيل

 
 

 

 

)١( 
 

ً  
 مربرات االهتامم باملوضوع •
 ّالفوائد املرجوة من املوضوع •
  املحبة والبغضحديث •

ü مصادر احلديث 
ü مداليل احلديث 
ü ًماذا يعني كون اإلمام عيل معيارا يف معرفة املؤمن واملنافق 
ü الرسالةّمعيارية حب عيل وبغضه داخل جمتمع عرص  

  عليهم السالم  يف تعاطيه مع فضائل أهل البيتمنهج ابن تيمية •
ü اجلانب النظري 
ü اجلانب التطبيقي 
ü ّمعيارية حب عيل ومسألة عدالة الصحابة 
ü موقف اآليات القرآنية من إشكالية عدالة الصحابة 
ü موقف األحاديث من إشكالية الصحابة 
ü مام عيلًهل كان معاوية مبغضا لإل 
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يـة ّ أمههـيمـا  :بـدعوى، مربرات االهتامم هبذا املوضوععن تساءل ُقد ي
 بالـذات؟ أمل توقيف هذا ال عليه السالم إلمام أمري املؤمننياحلديث يف فضائل ا

 ُليست املكتبة َوَفوا يف هذا املوضوع؟ أَّيسبق لكثري من علامء املسلمني أن صن
 فات؟ّ بأمثال هذه املصنً زاخرةُسالميةاإل

ّبأنه حتـى:  طرح هذا التساؤلّوقد يستمر رض أن هـذا املوضـوع ُ لـو فـّ
ملـاذا : لكن السؤال اآلخـر هـو، ى باملربرات املوضوعية الكافية لتناولهظحي
خـذ فكـر َّتُ ملـاذا ي؟ص البحث يف فكر أحد رجاالت الفكر اإلسـالميَّصَُخي

 ً حمورا يف هذا املجال؟ابن تيمية
أي ، ّأفضل أن يكون جوابنا عىل هذا السؤال بالبدء من النقطـة األخـرية

 أمـري ًرات اختاذه حمورا يف دراستنا لفضائلّ وفكره ومربمن الشيخ ابن تيمية
 .عليه السالم املؤمنني

إذ ، قـارئ الكـريملن نحتاج إىل مزيد عناء يف إيضاح أمهية هذا املحور لل
إن اجلميع يعرف أن االجتاه السلفي داخـل الفكـر اإلسـالمي يف حواضـنه 

ًتناميـا يف عـدد  - عىل قرن ونـصفومنذ ما يزيد -ة يشهد ّالجتامعية السنيا
ٌ ولذلك أسباب تارخيية واجتامعية واقتصادية وإعالمية كثرية لـسنا ،معتنقيه

إال أن مـن املهـم أن نعـرف أن هـذا ، ًعـاليف صدد اخلـوض يف تفاصـيلها ف
، )الوهابيـة(يف املدرسة ّال سيام يف صياغته املتمثلة ، االنتشار لالجتاه السلفي

. ًيعني بالرضورة انتشارا ألفكار رجاالت هذا االجتاه يف أوسـاط املـسلمني
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 كمرجعيـة  أضفنا إىل ذلك األمهية التي تتمتع هبـا شخـصية ابـن تيميـةاوإذ

 وي بفكـره وسـريته يف عقـول القـهوحضور، فكرية عليا داخل هذا االجتاه
ر لنـا َّ كـان مـن املـرب،إذا عرفنـا ذلـك...  وسـلوكهم أصحاب هذا االجتاه

إذ يف ذلـك خدمـة ، ه ومتحيـصهحصاالهتامم بفكر هذا الرجل ودراسته وف
سلم  للمجتمـع املـ"اجتامعيـة" وخدمـة ، كبرية للفكر اإلسـالمي"علمية"

ًهم فكريـا وسـلوكيا مـن االجتاهـات لمني واسـتنقاذتتمثل يف ختليص املـس ً
 .ّةالفكرية املنحرفة عن احلقيقة اإلسالمية التي يدعو هلا الكتاب والسن

 يف دراستنا هذه تنبع مـن خطورتـه يف تـشويه احلقـائق إن أمهية ابن تيمية
 وجسامة الدور الذي يضطلع به فكره ،الفكرية والعقائدية يف فكر املسلمني

 وعـن ،رة املـسلمةّوشخصه يف اخلروج عن التقاليد العلمية لألوساط املفك
 .األعراف االجتامعية املتوارثة يف املجتمع املسلم

 أعـاله بـشواهد تقنـع القـارئ الكـريم هليس بوسعنا اآلن تعزيز ما قلنـا
 تفاصـيلالقـادم مـن يف د ي آمل أن جيـ أننإال، ل ملعرفة تفاصيل ذلكّاملتعج

 .ًإيضاحاالبحث ما يدعم هذه الفكرة ويزيدها 
، )عليـه الـسالم    فضائل أمري املؤمنني(أما ملاذا االهتامم بأصل هذا املوضوع 

صـلى اهللا    هللاة رسول اّسنبًفإنه ينشأ أساسا من اهتاممنا ، هبا وجدوى االنشغال
كـام يطرحهـا   عليـه وآلـه  صـلى اهللا  من فهمنا لشخـصية رسـول اهللاو،  عليه وآله 

َوما ينطـق عـن اهلـوى {: القرآن الكريم كام يف قوله تعاىل َ ََ ِ ُ ِ ْ َ ٌ إن هـو إال وحـي *َ ْ َ َ َُّ ِ ِْ
َيوحى تزام الذي تـدعو لـه اآليـة هذا االل، ومن التزامنا أمام شخصيته، )١(}ُ

ُما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهو{: الكريمة َ ْ ُ َْ َ َُ َ َ َ ُْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُُ  <أتانـا>إن ما . )٢(}واُ

                                 
 .٤-٣:  النجم)١(
 .٧: احلرش )٢(
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بخصوص فضائل ومناقب اإلمام عيل بن أيب  صلى اهللا عليه وآله    عن رسول اهللا
 وتركيز واهتامم من يت به هذه الشخصية من عنايةظما حو عليه السالم  طالب

نـا ّهـو مـا حيث،  مل يشاركه فيها أحد من الصحابةقبل رسول اإلسالم العظيم
 .عىل دراسة هذا املوضوع

حقيقة أن لعيل بن أيب طالب مـن الفـضائل واملناقـب مـا مل ، حلقيقةهذه ا
 حقيقـة يبل هـ، ّدعوى أدعيها ّجمردليست ، يشاركه أحد من الصحابة فيها

ّواضحة وجلية رصح هبا مجلة واسعة و وإليـك ،  من أعـالم املـسلمنيّمهمةّ
 :مجلة من هذه الترصحيات

 )تـاريخ اخللفـاء( هً فصال يف كتابـ عقد احلافظ جالل الدين السيوطي.١
 بـن قال اإلمام أمحـد( : جاء فيه<هفصل يف األحاديث الواردة يف فضل> هأسام
مـن  وسـلم ] وآلـه [صـلى اهللا عليـه        سـول اهللاما ورد ألحد من أصـحاب: حنبل

 .)١()رضي اهللا عنه ّالفضائل ما ورد لعيل
 يف أوائـل اجلـزء يمـتجـر اهليحعيل بن   بند حمم بند ما ذهب إليه أمح.٢

وهـي : ه وكرم اهللا وجهـه    رضي اهللا عن   يف فضائله(: حيث قال )هصواعق(الثاين من 
. ّ ما جاء ألحد من الفضائل ما جاء لعـيل:يمة شهرية حتى قال أمحدكثرية عظ

 أحـد ّ مل يـرد يف حـق: النيسابوري والنسائي وأبو عيلوقال إسامعيل القايض
 .)٢()من الصحابة باألسانيد احلسان أكثر مما جاء يف عيل

                                 
املكتبة ، تاريخ اخللفاء، اإلمام احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، يوطي الس)١(

 .١٩١ص، بريوت، صيدا، العرصية
الـصواعق املحرقـة عـىل أهـل ،  الـسعديأمحد بن حممد بن عـيل، اهليتمي ابن حجر )٢(

، ، وكامـل اخلـراطحتقيق عبد الرمحن بن عبد اهللا الرتكي، والزندقةالرفض والضالل 
 .٣٥٣ص، ٢ج: م١٩٩٧، ١ط، مؤسسة الرسالة
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 : ً يطرح تفسريا هلذه الظاهرة يف الرتاث اإلسالمي فيقول أنحجر ابن  حياولّمُث

  من سمع مـن الـصحابة ملا وقع ذلك االختالف واخلروج عليه نرشّمُث>
ًوبثها نصحا لألمة أيضا، تلك الفضائل ً  ت اخلطـب واشـتغلّ ملـا اشـتدّمُثـ ،ّّ

، ووافقهم اخلـوارج لعـنهم اهللا، نابره عىل املّتنقيصه وسببطائفة من بني أمية 
 فـضائله حتـى ّ ببثّالسنةاظ من أهل ّاشتغلت جهابذة احلف، بل قالوا بكفره

ّكثرت؛ نصحا لألم  .)١(< للحقًةرصة ونً
أن : وهـي، بن حجراختلف فيها مع  أعاله يشري إىل حقيقة ال نَّن النصإ

ً ختتلف اختالفا أساسيا عن ّالسنةمدرسة أهل  االجتاه الذي سـلكه اإلسـالم ً
وبتعبــري ابــن حجــر  - ً وســعاّتــدخر مل األخــرية الطائفــة فهــذه. األمــوي

ه ّوالنيل منه وسب معليه السال  التنقيص من شخصية اإلمام عيليف  -<املشتغلة>
 .عىل منابر املسلمني

ا لشخـصية نـال ينبغي لنا أن نخلط بني هذه االجتاهات الفكريـة يف تناول
ًواعون جـدا بـالفوارق املنهجيـة بـني هـذا االجتـاه  إننا .اإلمام أمري املؤمنني

األموي املشتغل واملمتهن للتنقيص من شخصية اإلمام أمري املـؤمنني وبـني 
 حقيقة أهنـم بـذلوا مهجهـم ً إطالقا يفّالتي ال نشك ّالسنةهل أمدرسة اجتاه 
 .وإظهار احلق عليه السالم  فضائل اإلمام عيلّيف بث

 الـذي ال - )٢(ومن خري األمثلة يف هذا الصدد ما قام به اإلمـام النـسائي

                                 
 . املصدر السابق)١(
، اإلمام احلافظ الثبت (:ما ييل) سري أعالم النبالء( يف كتابه  ورد يف ترمجته عند الذهبي)٢(

بـن ، أمحد بن شعيب بن عيل بن سـنان، أبو عبد الرمحن، ناقد احلديث، شيخ اإلسالم
، شـمس الـدين حممـد بـن الذهبي: راجع( .) صاحب السننبحر اخلراساين النسائي
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أرشف عـىل حتقيـق الكتـاب (، ة الرسـالةمؤسـس، سري أعالم النبالء، أمحد بن عثامن
-١٤٠٣، ١، طأكـرم البـويش: ّ، حقق هذا اجلـزءشعيب األرنؤوط: ّوخرج أحاديثه

 ).١٢٥ص، ١٤، ج١٩٨٣
  :وقال يف مكان آخر

 احلـديث بـال منازعـة أبـو عبـد أخربنا اإلمـام يف>: قال احلافظ أبو عيل النيسابوري(
 .<النسائيالرمحن 

ذكر هبذا العلـم مـن ُمن يّ كل  عىلٌمّأبو عبد الرمحن مقد>: وقال أبو احلسن الدارقطني
قه، ّ عن رجل فوثسألت سعد بن عيل الزنجاين> :بن طاهراوقال احلافظ  .<أهل عرصه

ّيا بني إن أليب عبد الرمحن رشطا يف الرجال أشد: فقال، فه النسائيّقد ضع: فقلت  من ً
 .< ومسلمرشط البخاري

.  ومسلمحي البخاريَّ فإنه لني مجاعة من رجال صحي؛صدق]: الكالم للذهبي[قلت 
، هو أحذق باحلـديث ومل يكن أحد يف رأس الثالثامئة أحفظ من النسائي: قلت[...] 

ٍ، وهو جار يف مضامر البخاري  ومن أيب عيسى ومن أيب داودوعلله ورجاله من مسلم
 ).١٣٣ -١٣١صص ، املصدر السابق. ()وأيب زرعة

 يعتقـد أن النـسائي "ُشـيخ اإلسـالم" ُّكان الذهبيإذا : السؤال الذي يطرح نفسه هنا
ّوقد أشار حمقق اجلزء الثاين عرش من سـري ،  باحلديث وعلله ورجاله من مسلمأحذق

تفضيل >:  إىل-ه حتت إرشاف شعيب األرنؤوطّحقق - )رصالح السم(أعالم النبالء 
 . من املشارقة عند املغاربة وأيب عيل النيسابوري<صحيح مسلم عىل صحيح البخاري

َحيحا فلمكان هذا األمر صذا إ، )٥٦٦، ص ١٢ج : راجع للتفصيل(  ّ مل حيتـل يا ترىً
 ه الالئق به بمصاف كتايب البخاري ومسلم؟ّ حمل)السنن(كتاب النسائي 

 : يف املصدر ذاتهل بإيضاحه احلادثتان التاليتان اللتان ينقلهام الذهبيّ اجلواب تتكفّلعل
 خرج مـن أن النسائي> : وغريهمحزة العقبي املرصيعن ، قال أبو عبد الرمحن بن مندة. ١

ال :  فقـال؟ ومـا روي يف فـضائلهفسئل هبا عن معاوية، مرص يف آخر عمره إىل دمشق
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ُيرىض رأسا برأس حتى ي ّقال حمقق الكتاب [يته فام زالوا يدفعون يف خص: قال. لَّضَفً
: <شـذرات الـذهب>ويف ، ومها جنباه:  يف حاشيته عند هذا املوضعؤوطعيب األرنش

 . هباّ فتويفالرملةل إىل ُ ثم مح،خرج من املسجدُا حتى ]خصيتيه
ُا فامتّإنه خرج حاج: قال الدارقطني  سـري، الـذهبي. (وأدرك الـشهادة، حن بدمـشقً
 ).١٣٢ص، ١٤ج، مصدر سابق، أعالم النبالء

ِّومـن البـني أن ، ُ قتـلّتوضح أن النسائي) وأدرك الشهادة(إن العبارة األخرية للدارقطني 
ّقاتليه هم أنصار النهج األموي؛ ذلك ألنه مل يرق هلـم منطـق النـسائي الـذي يـرص عـىل  ُ ّ

بنقـل األحاديـث املوضـوعة، أو تـشوهيها بطمـس االلتزام بالسنّة النبوية وعدم تزييفهـا 
 يواصل الكالم يف عبارته التي نقلناها من هنا نجد أن الذهبي.  ومقدار شأنهحقيقة معاوية

ّإال أن فيه قليل تشيع ،  وأيب زرعةٍوهو جار يف مضامر البخاري>: ًسابقا فيقول عن النسائي
 ).١٣٣ص: املصدر السابق. (<نحراف عن خصوم اإلمام عيل كمعاوية وعمرووا

ّتشيعه لعيل وانحرافه عن خصومه( احلقيقية هذه هي مشكلة النسائي ، وهـذه مثلبـة كبـرية )ّ
ومن هنا يلتفـت . ُوخطرية عندهم تسقط صاحبها حتى ولو كان بمستوى شخصية النسائي

ّقدم ملاذا القارئ اللبيب واحلاذق  احلـديث كتـب مـن غريمهـا عـىل ومـسلم البخـاري كتابا ُ
ً تقل عنهام شأنا إن مل تتفوق عليهام  يف بعض املعايريال حديثية كتب وجود من بالرغم ّ. 

:  قـال صاحب النـسائيسمعت حممد بن موسى املأموين( :ِالوزير ابن حنْزابة قال .٢
ًسمعت قوما ينكرون عيل أيب عبد الرمحن النسائي كتـاب   ريض اهللا ّ لعـيلاخلـصائصُ

دخلـت دمـشق >: فقـال،  فـذكرت ذلـك لـه،كه تصنيف فـضائل الـشيخنيْرَعنه وت
. < رجوت أن هيدهيم اهللا تعاىلاخلصائصفت كتاب فصنّ،  كثريّ هبا عن عيلواملنحرف
رج فـضائل أال ختـ>: فقيـل لـه وأنـا أسـمع، لصحابةائل اف بعد ذلك فضثم إنه صنّ
 فـسكت <؟شبع بطنـهُم ال تـُهـَّالل: حـديث! خـرج؟ُ يشء أّأي>:  فقـال<؟...معاوية
 .١٢٩ص: املصدر السابق. )السائل

النهج ّ للمقرتح الذي قدمه أصحاب  إنكار احلافظ النسائيوليعلم القارئ الكريم أن
ُاللهـم (صلى اهللا عليه وآله  من خالل ذكره حديث رسول اهللا ، وغمزه يف معاويةاألموي َّ
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 الم األمـوي وليس اإلسّالسنةًتلف عليه اثنان يف كونه منتميا ملدرسة أهل خي
 .)خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب(يف كتابه الشهري  -

فـتح البـاري يف رشح ( يف كتابـه العـسقالين بـن حجـر ا ما ذهب إليـه.٣
 وأبــو عــيل  والنــسائيقــال أمحــد وإســامعيل القــايض>: قــال، )صــحيح البخــاري

 .)١(< أحد من الصحابة باألسانيد اجلياد أكثر مما جاء يف عيلّمل يرد يف حق: النيسابوري
من هنا يتضح أن أساس االهتامم بفـضائل عـيل بـن أيب طالـب ومناقبـه 

خص أو  وليس مبدؤه دعوة من هـذا الـش،ذلكبرغبتنا  ّجمردًليس عائدا إىل 
ُومـا ينطـق { :لذيا صلى اهللا عليه وآله     اهللا وإنام أساسه ومبدؤه هو رسول،ذاك ِ ْ َ َ َ

َعن اهلوى  ََ َ إن هو إال وحي يوحى*ِ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ِْ{)٢(. 

                                                                            
تهم سوف نرى أنه لن يثني أصحاب هذا النهج عن االستمرار يف حماول )ُال تشبع بطنه

!! ضيلة ومنقبة ملعاويـةتلك، بل سوف يتامدى هؤالء ليجعلوا من غمز النسائي هذا ف
َّ حني علق عـىل  كام فعل الذهبي،وهاو هذا احلديث إىل أحاديث أخرى رّبضموذلك 

 : موسلَّ] وآله[ عليه اهللا ىصلَّ النبي لقول فضيلة هذه ّلعل: ُقلت>: ما نقلناه أعاله عنه بقوله
 معنـى هـذا ِّ، أو ادعـائهم أنورمحـة زكـاة ذلـك لـه فاجعـل هُسببت أو هُلعنت من مُهَّالل

 ذلـك ؛وم القيامةيال أشبع اهللا بطنه يف الدنيا حتى ال يكون ممن جيوع يف : احلديث هو
ًأطول الناس شبعا: (نفسه قالصلى اهللا عليه وآله      ألن رسول اهللا َ ََ ِ َّ ُ ْ ً يف الدنيا أطوهلم جوعـاَ ُ َُ َُُ ْ َ ْ ُّ ِ 
ِيوم القيامة َِ َ َ َْ  إحتاف اخلرية املهـرة ، بن إسامعيل بن أيب بكر أمحد،البوصريي: راجع)!! (ْ

 وأيب إسحاق السيد بن أيب عبد الرمحن عادل بن سعيد: ، حتقيقبزوائد املسانيد العرشة
 ).٣١٠ ص ٥، ج١٩٩٨ ـ ١٤١٩ ، ١ض ، ط، مكتبة الرشد ، الرياحممود بن إسامعيل

 –، دار املعرفة ، فتح الباري رشح صحيح البخاري العسقالين، أمحد بن عيلابن حجر )١(
 .٧١، ص٧ج:  هـ١٣٧٩بريوت، 

 .٤-٣: النجم )٢(
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َّ  

  بموضوع فضائل ومناقب أمري املـؤمننياالهتامممربرات ًآنفا عن نا ّدثحت
 الرغبة يف الـدخول يف ّمجردح أن أمهية املوضوع ال ترتبط بضّوات عليه السالم 
 ة رسول اهللاّوإنام املوضوع يرتبط بتظهري سن، د الفضائل واملناقباسباق تعد

فالقـضية ال تعنـي . ة يف حياتنا املعـارصةّوما تعنيه هذه السن صلى اهللا عليه وآله   
ًا حتديـدا للـدور إنـام تعنـي يف جوهرهـ،  قضية أخالقية أو مناقبية حمضةّجمرد

 .املنتظر أن يضطلع به اإلنسان املسلم بعد وعيه ومعرفته بام تعنيه هذه القضية
 وعىل أكثر من مستوى عقائدي وتارخيي ،ة فوائد وثامرّيمكننا أن نرسد عد
 :أكتفي باإلشارة إىل بعضها، ذه الفضائل واملناقبيفرزها إيامننا بوجود ه

 

،  مدرسـة الـصحابةّال سيام تـراث، عندما نعود إىل تراث علامء املسلمني
صلى اهللا عليـه     نجد أن هذا الرتاث يتعاطى مع موضوع اخلالفة بعد رسول اهللا

ًل معيـارا مهـامِّأن األفضلية تشك: مفاده، د وواضحّمن خالل معيار حمد وآله ّ ً 
اآلخر كخليفـة للمـسلمني مكـان  يف تقديم الشخص الفالين عىل الشخص

ّ يف تسلم هذا املنصب ّفمن كان أفضل فهو أحق.  صلى اهللا عليه وآله    رسول اهللا
ومن هنا نعرف سبب إرصار مدرسة الـصحابة عـىل إثبـات . اإلهلي اخلطري
 عـثامنبل وأفضلية ،  عليه السالم   عىل عيل بن أيب طالب وعمرأفضلية أيب بكر

ّفإن ذلك مرده إىل اعتقادهم املالزمة بني األفـضلية ، عليه كام يذهب البعض
 .ية يف اخلالفةّواألحق
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 مـن ُّأفـضل اخللـق، وكـل وسلّم] وآله[صلى اهللا عليه     فألن النبي>: قال ابن تيمية
ة مل تكـن ّ خالفة نبـوكان به أشبه فهو أفضل ممن مل يكن كذلك، واخلالفة كانت

ًملكا، فمن خلف النبي وقام مقامه كان أشبه به، ومن كان أشبه به كان أفـضل، 
 .)١(<فالذي خيلفه أشبه به من غريه، واألشبه به أفضل، فالذي خيلفه أفضل

عليـه   عـيلاإلمـام صحيح أن هناك ثلة صغرية من املعتزلة تعتقد بأفضلية 
 إال  دون األفـضل،خلالفة آلت إىل املفضولعىل غريه من اخللفاء وأن ا السالم
 ، بني صفوف املعتزلة واملـوافقني هلـم،قّ هذا االعتقاد بقي يف إطاره الضيأن

 مدرسة الـصحابة بعـدم وجـود إن اعتقاد.  العام للمسلمنيي الرألّيمثومل 
صـلى اهللا   عىل أحد بعينـه كخليفـة لـه صلى اهللا عليه وآله     من قبل رسول اهللاّنص

هو ما دفعهم إىل اللجوء إىل معيار آخر يف حتديـد مـن لـه األولويـة  لهعليه وآ 
ته يف الـدين يفـضلأ: وهـذا املعيـار اآلخـر هـو، ية يف هـذا املنـصبّواألحق

ولعبـه مـن دور يف  مه مـن تـضحياتّ هو مقدار ما قد؛وسابقته يف اإلسالم
ثبتـت  مـن بالتايل فـإن وها العظيم،ّسبيل نرصة الدعوة اإلسالمية ودعم نبي

 . باخلالفةّهو الشخص األحق سيكون ته عىل هذا الصعيدّأفضلي
عيار حاولت هذه املدرسة تدشني سياق جديـد للبحـث يف ًوفقا هلذا املو

ّقضية اخلالفة صن ث عن فـضائل ّفت يف ضوئه الكثري من الكتب التي تتحدُ
بالنـسبة  - بـدأ احلـديثمـن هنـا و . وعـثامن وعمر أيب بكر:اخللفاء الثالثة
ة ّقـص( صـلى اهللا عليـه وآلـه    مع رسول اهللا رةّ املبكته عن هجر-للخليفة األول

عـن شـدة  و وغـري ذلـك ، أ املايل يف دعم الرسالة اإلسالميةجهادهو) الغار
                                 

 الـسنّةمنهـاج ، أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلراين احلنـبيل، ابن تيمية )١(
جامعة اإلمام حممـد ، حممد رشاد سامل: حتقيق، القدريةوالنبوية يف نقض كالم الشيعة 

 .٥١٣، ص٤ج:  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ١ط، بن سعود اإلسالمية ـ السعودية
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ل مـع وكـذا احلـا والرسـالة، ّواستبساله يف سبيل احلقتفانيه  واخلليفة الثاين
 .اخلليفة الثالث

منطـق أن ، ًيف هذه الدراسـة التـسليم جـدال هبـذا املنطـقونحن نحاول 
وإن كان هـذا ، ّية يف تسلم منصب اخلالفةّاألفضلية تفيض إىل اإليامن باألحق

إذ إننـا نـؤمن ، املعيار خيالف يف ذاته املـنهج العقائـدي الـصحيح يف نظرنـا
 ًاّ ونعتقـد أن هنـاك نـص، هللا عليـه وآلـه    صلى ا   من قبل رسول اهللاّبنظرية النص

بأنـه  عليـه الـسالم    عـىل عـيل صلى اهللا عليه وآلـه      من رسول اهللاًا ورصحيًاواضح
ًتا عن هـذا املـنهج ّلنا مؤقّولكن حتى لو تنز، خليفة املسلمني بعده بال فصل

ّوسلمنا للخصم بصح ه  فإننـا نعتقـد أنـه أخطـأ يف بحثـ،ة معياره ومنهجـهّ
عكـس  إىل يف تراث مدرسة الصحابة ينتهي بناعنى أن البحث بملتطبيقي؛ ا

؛ فـإن هـذا الـرتاثهـذا  أصحاب  عليهالوالنتيجة التي كان يطمح باحلص
 ، سـواهنمـه عـىل مـّوتقد عليـه الـسالم    الرتاث يشهد عىل أفضلية اإلمام عيل

 .يته يف منصب اخلالفة قبل غريهّوبالتايل أحق
بعه عـىل مـدار ّو من االستدالل الذي نت بالتنويه أن هذا النحرومن اجلدي
 أي التسليم بمنطق التالزم بني األفضلية واألحقية يف منـصب ،هذا البحث

 األسلوب الـذي اسـتند إليـه أمـري ههو نفس، اخلالفة كام يذهب إليه اخلصم
 فإننـا ،)هنج البالغة(يف الكثري من خطبه الواردة يف كتاب  عليه السالم  املؤمنني

 وكأنـه، أو إنه األحق، إنه األوىل: يقول عليه السالم  د أمري املؤمننيًكثريا ما نج
 هـذا هـو سـبيلكم ومـنهجكم يف مناقـشة مـا دام:  يقـولأن ديري عليه السالم 

 ّأي االستناد إىل الفضائل واملناقب ورفع اليد عـن الـنص، موضوع اخلالفة
فـضل ننـي األإ: ًفإنني أقـول لكـم واسـتنادا إىل مـنطقكم نفـسه، والوصية

 .يدون سواواألجدر هبذا املنصب 
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 ،إذن فالفائدة األوىل من هذا البحث هو إلزام اخلصم بام ألـزم بـه نفـسه
مـن  وهتافت ما استنبطه ،من منهجاه ّواالستدالل من تراثه عىل هتافت ما تبن

  هـو-تـهذالرتاث اخلـصم  ً واستنادا- وأن الصحيح ،املنهج هذا وفق نتائج
 . إليهاتهىعكس النتيجة التي ان

 مـن املناقـشات ّ واحلـد،اللتـزام بـاملنهج العلمـي اوبـداعي -عىل أننـا 
 يف إثبـات  سوف نعتمد ثالثة رشوط يف الروايات التي نستند إليهـا-الزائفة

 :عىل ما سواه  عليه السالم أفضلية اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
 .تكون صحيحة أن :الرشط األول
 .ةحي تكون رص أن:الرشط الثاين
 ّأهل الـسنة مدرسة ًمعا عليها بني املدرستني، أن تكون جم:الرشط الثالث

 . عليهم السالم ّومدرسة أئمة أهل البيت
ل األسـلوب الـذي سـنتبعه عـىل مـدار هـذه ّ متثـةهذه الـرشوط الثالثـ

 عـيل بـن أيب  اإلمامذكر من الفضائل واملناقب ألمري املؤمننين فال الدراسة،
: فق عىل تصحيحه علامء املـسلمني مـن املدرسـتنيّ ما اتَّإال  السالم عليه طالب
ًوكـان رصحيـا يف ،  علـيهم الـسالم    ومدرسـة أهـل البيـتّأهل الـسنة  مدرسة
 .املطلوب

يات ّ مـع علمنـا بحجـم التحـد،وهو أسلوب اخرتناه عن سـابق قـصد
يل األقوم نه السبأحيملنا عىل ذلك معرفتنا ب؛ التي يستتبعها   العلميةّواملشاق

الكثـري َّه احلصول عىل احلقيقة ، السيام مـع وجـود ّإلقناع القارئ الذي هيم
عـدم اجـتامع األمـة عـىل > عىل ّنصوص يف تراثنا اإلسالمي التي تنصمن ال
مجيـع علـامء : ( هنـا د باألمـةونقـص، )١( وعىل عصمتها من الضاللة<اخلطأ

                                 
 : هذا املجال كثرية، منهااألخبار الواردة يف  )١(
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، نظـم املتنـاثر مـن احلـديث  جعفـر ، أبو الفـيض احلسني اإلدرييس الشهري بالكتاين. ١

 : ، قال١٠٥ -١٠٤ص: ١٩٨٠ ـ ١٤٠٠املتواتر، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 
 :خطأة وأهنا ال جتتمع عىل ضاللة وّعصمة األمأحاديث >

ومـن :  م اهلـامُ ابـنَّونـص.  يف التحرير وغري واحد أهنا متـواترة معنـى ذكر ابن اهلامم
ال جتتمع  منها مشرتك،  آحاد تواتر - قطعيةّحجةمجاع أي عىل أن اإل - األدلة السمعية
 . ونحوه كثري، أمتي عىل اخلطأ

  وغريه عـن احلديث أخرجه الرتمذي)تي عىل ضاللةّ جيمع أمأن اهللا ال: (ومن ألفاظه 
 وغريه عن أيب أخرجه أبو داود، وأخرجه أمحد وغريه عن أيب برصة الغفاري، ابن عمر

 يف املـستدرك خرجه احلـاكمأو،  وغريه عن أنسوأخرجه ابن ماجة، مالك األشعري
  .< وأورده يف املقاصد يف حرف الم األلف،ابن عباسعن 

دة ّ وشواهد متعدوباجلملة فهو حديث مشهور املتن ذو أسانيد كثرية>: وقال بعد كالم
 .<يف املرفوع وغريه

 بن حنبل، ، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد، املوسوعة احلديثية، مسند اإلمام أمحدابن حنبل. ٢
َّ، حقق هذا اجلزء وخرج أحاديثه ٤٥، مج ٢٠٠١-١٤٢١مؤسسة الرسالة، بريوت،  ّ

 وحممـد  وإبـراهيم الزيبـق وحممـد نعـيم العرقـسويسشعيب األرنؤوط: ّوعلق عليه
  .٢٧٢٢٤، رقم احلديث ٢٠٠، صبركات

عادل بن : فقه ، حتقيق  بن ثابت ، الفقيه واملت أمحد بن عيل ، أبو بكر البغدادياخلطيب. ٣
 ، ١٩٩٦-١٤١٧ اململكـة العربيـة الـسعودية ، -  ، دار ابن اجلوزييوسف العزازي

  .٤٤٨ و ٤٤٧ ، احلديث ٤٢٣ ، ص١املجلد 
فقهها وفوائدها، ، حممد نارص الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من األلباين. ٤

 ، ٣١٩، ص٣، املجلـد ١٩٩٥-١٤١٥ الريـاض، -مكتبة املعارف للنرش والتوزيـع 
فاحلـديث بمجمـوع : قلت>: ّقال بعد نقل احلديث بعدة طرق . ١٣٣١رقم احلديث 

 .<هذه الطرق حسن
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، فإذا ما وجدنا )ية وغريهااألمة بمختلف اجتاهاهتا ومبانيها الفكرية والعقد
  علـامءفق عليها كلـامتّ تت أو غريها من املجاالت،دةيعقيف جمال ال  ما،رةكف

 ومطابقتهـا انيتهـاّ عىل صواب هذه الفكـرة وحقّمؤرشفإن ذلك ، املسلمني
 ومن هنـا فـإن عـىل مـن يريـد مناقـشة . الفكرية والعقائديةملعايري اإلسالم

بع نفس املنهج الذي التزمنا به، بمعنى َّاسة أن يتاألفكار الواردة يف هذه الدر
 للطرف اآلخر أن يناقش هـذه األفكـار وفـق مـا ورد يف تراثـه ّأنه ال يصح

ثم يلزمنا  ،عليهم السالم  تراث مدرسة أهل البيتبمعزل عن  ،ّاملذهبي اخلاص
ًن هـذه املناقـشة منحـازة مـسبقا  سـتكوبنتائج تلك املناقشة ، ففـي النهايـة

ملزمة ملن ينطلق يف تأسيساته الفكريـة والعقديـة مـن تـراث آخـر ليست و
.مغاير 

 

 فـرع الفائـدة  وهي-إن الفائدة الثانية التي نرجو أن يفرزها هذا البحث 
بـل ،  التهمـة الظاملـة واجلـائرة للـشيعةّصـحة هي عدم رشعيـة و- األوىل
بـأهنم غـالة ، عـىل بـاقي الـصحابة عليه الـسالم   ّموم القائلني بأفضلية عيلوع

 .ومبتدعة
 أن أزمة -ًبام ال يدع جماال للشك -د ّإن مراجعتنا للتاريخ اإلسالمي تؤك

 إىل تفاصـيل ّخصوم الشيعة وفريتهم عىل أتبـاع أهـل البيـت لـيس مردهـا
األئمـة أو علمهـم  ليس األمر هو إيـامن الـشيعي بعـصمة .العقيدة الشيعية

 ّفضيل عـيل إيامن املرء بتّجمرد إن .اإلهلي بل إن الدائرة أضيق من ذلك بكثري
ّ أمـرا مرفوضـا يـستحقّعـدُعىل سائر الصحابة ي عليه السالم  ً  صـاحبه أقـسى ً

ً هذا هو حتديدا صـلب الـنهج األمـوي يف الفكـر .ها رضاوةّالنعوت وأشد
 لـيس ألنـه يقـول ،ب بدعـةالنهج الذي يعتـرب الـشيعي صـاح، اإلسالمي
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 . عداهن وتفضيله عىل مّ عيلّبح ّجردبالعصمة بل مل

:  ابـن حجـريقـول عليه السالم  ة عيلّ حمبّمجردكمثال عىل تعريف التشيع ب
  وعمـر بكـرمـه عـىل أيبّفمن قد؛  وتقديمه عىل الصحابةّة عيلّوالتشيع حمب>

فـإن انـضاف إىل  .فـشيعي َّوإال.  رافـيض:ويطلق عليـه، عهّ يف تشيٍفهو غال
وإن اعتقـد الرجعـة إىل ،  يف الـرفضٍ أو الترصيح بالبغض فغالُّذلك السب
 .)١(< يف الغلوّالدنيا فأشد

،  يف نظـر هـؤالءًاإلنسان مبتـدعامن جعل ت هذه العقيدة وحدها تكفي ل
ًفهو صاحب بدعة صغرى إذا فضل عليا عىل با وهو صـاحب ، قي الصحابةّ

ل القـارئ الكـريم ذلـك يف ّليتأمـ.  وعمرله عىل أيب بكرّبدعة كربى إذا فض
 : أبان بن تغلب يف ترمجةقال الذهبي : التايلّالنص

أمحد بـن  هقّوقد وث. فلنا صدقه وعليه بدعته، لكنه صدوق، شيعي جلد>
ًكان غاليـا يف : وقال، وأورده ابن عدي، وأبو حاتم،  بن معنيىوحيي، حنبل
 .زائغ جماهر: وقال السعدي .التشيع

ُّ وحد الثقة العدالة واإلتقـان؟ ،كيف ساغ توثيق مبتدع: فلقائل أن يقول َ
 ًفكيف يكون عدال من هو صاحب بدعة؟

أو ،  التــشيعّفبدعــة صــغرى كغلــو: ن البدعــة عــىل رضبــنيإ :وجوابــه
 فيـه ّثم بدعة كربى كالرفض الكامل والغلـو... فّ وال حترّكالتشيع بال غلو

َفام أستحرض اآلن يف هـذا ... دعاء إىل ذلكوال...  وعمر عىل أيب بكرّواحلط
                                 

 بـن حممـد، هـدي  بن عيل، شهاب الدين أبو الفضل أمحد العسقالينابن حجر: انظر )١(
عبد الرمحن بـن نـارص : ، تعليق]رشح صحيح البخاري[الساري مقدمة فتح الباري 

هــ ـ ١٤٢٦، ١ريـاض، ط، دار طيبـة ـ الأبو قتيبة نظر حممد الفاريايب: ، حتقيقالرباك
 .١٢٣٨، فصل يف متييز أسباب الطعن، ص ٢م، ج٢٠٠٥
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ًالرضب رجال صادقا وال مأمونا ً  ُوالنفـاق ُةّ شـعارهم والتقيـُبـل الكـذب، ً
يكـن  ومل>:  ويقـول)١(<حاشـا وكـال!  من هذا حالهُقبل نقلُفكيف ي، ثارهمد
 .)٢(<ًقد يعتقد عليا أفضل منهامبل ، ًخني أصالي يعرض للشببان بن تغلأ

  أعاله يف وصف أبان بن تغلـبّز عىل الفكرة التي يستند إليها النصّلنرك
 أي ٍّهنا؟ ال يشء سوى التشيع لعـيل) البدعة(ماذا تعني ، بأنه صاحب بدعة

 بـن ض أبـانّ عـىل عـدم تعـرّ نص وإال فإن الذهبي،باعه وتفضيلهّحمبته وات
 لكونـه َّ إالًادعتـ بكونـه مبامهّهتر الّفال يبقى من مرب. ًتغلب للشيخني أصال

ٍّا لعيلّحمب ّ لكونه متجاوزا للخطَّإالو ،ًدا تفضيله ومعتقً ،  األمحر لـدى القـومً
وهذا األمـر بعينـه هـو مـا دفـع هـؤالء إىل .  عىل الشيخنيّوهو تفضيل عيل

ح يف رشحـه للـنهج ّفهـذا األخـري يـرص،  بالشيعيتسميتهم ابن أيب احلديد
 هـؤالء ّ ولكن مع ذلك يرص، رشعية وأهنا بيعة صحيحةيعة أيب بكرة بّصح

..  .عىل أيب بكـر عليه السالم  ّياالسبب يف ذلك هو تفضيله عل! ً شيعياهّعىل عد
نستمع إىل مـا ل. )٣(ًه شيعياّهذه النقطة بالذات هي التي محلت هؤالء عىل عد

 :يقوله ابن أيب احلديد بشأن موضوع اخلالفة
                                 

، ميـزان االعتـدال يف نقـد ، شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامنالذهبي )١(
 ١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢، ١، دار املعرفة ـ بريوت، طعيل حممد البجاوي: الرجال، حتقيق

 .٦ - ٥، ص ص ١م، ج
 . ٦ص:  املصدر نفسه)٢(
البدايـة ، عامد الـدين أبـو الفـداء إسـامعيل بـن عمـر،  الدمشقيابن كثري: ً انظر مثال)٣(

بالتعـاون مـع مركـز البحـوث ،  الرتكـيعبد اهللا بـن عبـد املحـسن: حتقيق، والنهاية
، ١ ط،هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالنوالدراسات العربية واإلسالمية بدار 

 .٣٥٤ص، ١٧ ج،١٩٩٨-١٤١٩
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ــأخّتقــدامل رمحهــم اهللا فــق شــيوخنا كافــةّات>: يقــول ، رونّمون مــنهم واملت
[...]  بيعـة صـحيحة رشعيـة عىل أن بيعة أيب بكـر، ونّ والبغداديونّالبرصي

أما نحـن فنـذهب إىل مـا ذهـب إليـه شـيوخنا [...] واختلفوا يف التفضيل 
 . عليه السالم البغداديون من تفضيله

ة ّن يعتقـد بـصح من الرجل عىل أنه ممًا واضحًا حيمل ترصحيّفهذا النص
ً البعض عىل عده شيعيا ال لـيشء ّ ولكن مع ذلك يرص،ورشعية بيعة أيب بكر ّ

 عليـه الـسالم     حني ذهب إىل تفضيل عيل،إال للفقرة األخرية من عبارته أعاله
  عـىل وصـف أبـان بـن تغلـبوهو األمر ذاته الذي محل الذهبي، عىل غريه

لكونــه > اســتدرك لقولــه ، وحــني وصــفه بالــشيعي اجللــد.ًبكونــه مبتــدعا
 بـل هـذا ،ً وكأن األصل لدى الذهبي يف الشيعي أن يكـون كـذوبا<صدوق
ّ عبارته حني علق عىل القسم الثاين من تقسيمه الذي نقلناه قبل قليـل رصيح
ً رجـال صـادقا وال ُستحرض اآلن يف هـذا الـرضبأما >: ًقائال بـل ، ًمأمونـاً

 .<دثارهمالكذب شعارهم والتقية والنفاق 
وعىل أية حال فإن النتيجة التي نستخلصها يف هناية عرضنا للفائدة الثانية 

 أن موضوع أفضلية ناثبتأإذا  هي عدم مرشوعية هذه األقوال ،من بحثنا هذا
 مـن وفرادة فضائله ومناقبه التي ال يشاركه فيهـا أحـد عليه السالم  اإلمام عيل
 .ّالسنة مدرسة الصحابة وأهل  مما تنطق به نفس كتب،الصحابة
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ً واحـدا مـن ، تسليط الضوء عليه يف هذه الدراسةّالذي نوداحلديث  ّعدُي
 أن مجيع َّ إال، يف الرتاث اإلسالمي صيغ وتعابريةّبعدويت ُاألحاديث التي ر

 أمـري املـؤمننيما نقلـه و واحلديث ه.  متقاربة املعنى واملضمون هذه الصيغ
إال مـؤمن وال ّ حيبـك ال>: أنه قال له  صلى اهللا عليه وآله    رسول اهللاعن  عليه السالم 

 .ذا املعنىه أو ما يف مضمون <يبغضك إال منافق
فات مدرسـة ّومـصن يف جمموعة وافـرة مـن كتـب  هذا احلديثوردوقد 

 : تلك املواردإىل بعضنا هأشري الصحابة، 
ّ نقال عن عدي)مسلم صحيح (ما رد يف :املورد األول  ، عن زر،ت بن ثابً

صلى اهللا عليـه     ة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي األميّوالذي فلق احلب>: قال عيل: قال
ّإيل أن ال حيب وآله  .)١(<ال يبغضني إال منافقو، ني إال مؤمنّ

ّ نقال عن عدي)حبان ابن صحيح (ما ورد يف :املورد الثاين  عن ،ت بن ثابً
ة ّوالـذي فلـق احلبـ>:  قـال، رضي اهللا عنه    عن عيل بن أيب طالب،ش بن حبيّرز

 مـؤمن َّنـي إالّأنـه ال حيب: ّإيل صىل اهللا عليه وآله وبرأ النسمة إنه لعهد النبي األمي
                                 

، ميأبو صهيب الكر: اعتنى به،  بن احلجاج، صحيح مسلممسلم،  النيسابوريالقشريي )١(
، بيـت األفكـار الدوليـة للنـرش والتوزيـع، فريق بيـت األفكـار الدوليـة: إخراج وتنفيذ

 األنـصار ّالدليل عـىل أن حـب (٣٣كتاب اإليامن باب ، ١ج، ١٩٩٨ -١٤١٩، الرياض
 .٦٠ص ، ٧٨، احلديث )من اإليامن وعالماتهرضي اهللا عنه  وعيل
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 .)١(< منافقَّوال يبغضني إال
ّوعلق حمق رجالـه ، إسـناده صـحيح>: ً قائالق الكتاب شعيب األرنؤوطَّ

فقد روى لـه أبـو ، رجال الشيخني غري حممد بن الصباح اجلرجرائي، ثقات
 .<وقد توبع، وهو صدوق،  وابن ماجةداود

،  عن عدي بـن ثابـت)مسند أيب يعىل املوصيل(ما ورد يف : املورد الثالث
إنـه لعهـد ، والذي فلق احلبـة وبـرأ النـسمة>:  عيل قالعن ،عن زر بن حبيش

 .)٢(< منافقَّ مؤمن وال يبغضك إالَّك إالّ أنه ال حيبَّإيل صلى اهللا عليه وآله رسول اهللا
 .إسناده صحيح: عليه بقوله) حسني سليم أسد(ق الكتاب ّق حمقّوقد عل

، عـن  عن عدي بن ثابـت)بن حنبلمسند أمحد (ما ورد يف  :املورد الرابع
 صلى اهللا عليه وآلـه      رسول اهللاَّ عهد إيلامواهللا إنه مل> :قال عيل: ، قالزر بن حبيش

 .)٣(<ني إال مؤمنّأنه ال يبغضني إال منافق وال حيب: 
 :قا الكتاب بالقولّقّوقد علق عليه حم

: )١(، ثـم قـاال< [...])٤(إسناده عىل رشط الشيخني إال عـدي بـن ثابـت>
                                 

ّحققـه ،  بتقريـب ابـن بلبـانصحيح ابن حبـان، ، عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس)١(
َّوخرج أحاديثه وعلق عليه ، ٣٦٧ص، ١٥ج، مؤسـسة الرسـالة، شعيب األرنؤوط: َّ

 .٦٩٢٤رقم احلديث 
ّحققـه ، مـسند أيب يعـىل املوصـيل، أمحد بن عيل بن املثنى التميمـي، أبو يعىل املوصيل )٢(

، ٢٥١ص، ١ج، بـريوت، دار املـأمون للـرتاث، حسني سليم أسـد: ّوخرج أحاديثه
 .٣٩١احلديث 

ّحققـه ،  بـن حنبـلمسند اإلمام أمحـد، د الشيباينأبو عبد اهللا أمحد بن حمم، ابن حنبل )٣(
ّوخرج أحاديثه وعلق عليه ، ١ط، مؤسسة الرسالة،  وعادل مرشدشعيب األرنؤوط: ّ

 .٦٤٢رقم احلديث ، ٧١ص، ٢ج، ١٩٩٥ -١٤١٦
 .٧١ص: املصدر السابق )٤(
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سـناد، وأخرجـه  هبـذا اإل من طريق عبـد اهللا بـن نمـريوأخرجه ابن ماجة>
وابــن أيب ، والرتمــذي، ةوابــن ماجــ، سلمومــ، وابــن أيب شــيبه، احلميــدي

والنـسائي يف ، والبـزار، )زوائـد الفـضائل( يف وعبـد اهللا بـن أمحـد، عاصم
، )تـاريخ بغـداد(واخلطيب يف ، وأبو يعىل، )ّخصائص عيل(ويف ، )الكربى(

 .< من طرق عن األعمش)ّةرشح السن(والبغوي يف 
خـصائص أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب (ما جاء يف كتاب  :املورد اخلامس

 حتت عنوان  لإلمام احلافظ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي،)طالب
 احلـديث بـثالث صـيغ ا وقـد ذكـر هـذ)٢()باب الفرق بني املؤمن واملنافق(

                                                                            
ّأذكر القارئ الكريم أن النص أعاله احتوى عىل ذكر أرقـام . ٧٣ص: املصدر السابق )١( ّ

ًأجزاء املصادر املحال إليها وأرقام صفحاهتا، ولكن نظرا إىل اختالف طبعات الكتب 
ًاملذكورة فإن إيراد تلك التخرجيات يف كتابنا هذا، يعد تطويال ال يستفيد منه القـارئ،  ّ

 .  للمصدر أعاله إن أراد متابعة التوثيقولذا فقد حذفناها، وبوسع القارئ العودة
. ًتبعـا للنُـسخ املطبوعـة) اخلـصائص(هناك اختالف يف عنونة هذا الباب من كتـاب  )٢(

 والـصادرة يف النجـف األرشف عـام ّفالطبعة التي حققها الشيخ حممد هادي األميني
ّحب عيل يفرق بني : ( نجد عنوانه بـ ًم، والتي أعيد طباعتها الحقا عدة مرات،١٩٦٩ ّ

وهو ما يتناسب مع مضمون األحاديث الواردة يف البـاب أكثـر مـن ) املؤمن والكافر
دون ذكـر ) الفرق بـني املـؤمن واملنـافق: ٌباب( التي جاء فيها عنوان نسخة آل زهوي

ّ األمر غرابة أن كل العناوين األخـرى ومما يزيد، يف العنوان عليه السالم اسم اإلمام عيل
 : تبدأ كالتايل- ويف كال النسختني-للكتاب 

ًإن اهللا ال خيزي عليا أبدا صلى اهللا عليه وآله      قول النبي: نسخة األميني  صـلى   قول النبـي ... ً
...   مني وأنـا منـهعيل:  صلى اهللا عليه وآله      قول النبي... لعيل إنك مفغور لكاهللا عليه وآله    

 .وهكذا
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 :)١(وهي بالنحو التايل، حة السنديها صحعيمج

كـرم اهللا    ش، عـن عـيل بن حبيّ، عن زرعن عدي بن ثابت :الصيغة األوىل
: صلى اهللا عليه وآله    والذي خلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي، واهللا: (قال وجهه

 ). منافقَّي إالإنه ال حيبني إال مؤمن وال يبغضن
 رضـي اهللا عنـه     ش، عن عيل بن حبيّ، عن زرعن عدي بن ثابت :الصيغة الثانية

 ). منافقَّحيبني إال مؤمن وال يبغضني إال أنه ال: صلى اهللا عليه وآله عهد يل النبي: (قال
إنـه لعهـد : (قـال عـيل: ، قالّ، عن زرعن عدي بن ثابت :الصيغة الثالثة

 ). منافقَّ مؤمن وال يبغضك إالَّإالّ حيبك أنه ال صلى اهللا عليه وآله النبي
 عـىل ذلـك ّ كام نـص، هذه الروايات صحيحة لدى احلافظ النسائيّوكل

 .ق الكتابّحمق
د بـن  لإلمـام أمحـ)فـضائل الـصحابة(ما جاء يف كتاب  :املورد السادس

 ّعهـد إيل: قـال، عن عيل، عن زر بن حبيش، عن عدي بن ثابت(:  قالحنبل
                                                                            

: ذكر قـول النبـي...  ٌعيل وليكم بعدي :صلى اهللا عليه وآله     ذكر قوله : نسخة آل زهوي
ّ عليا فقد سبّمن سب   ... .نيً

ّأما احلديث حمل البحث فقد اختلفـت العنونـة معـه عـن جمـرى الـسياق املعتمـد يف 
 عيل إيـامن وبغـضه ّإن حب: ذكر قول النبي(ان ّالكتاب، وكان املتوقع أن يكون العنو

 .أو ما شابه ذلك) نفاق
ً أقرب للصحة وأكثر تناسبا، أما ما فعله آل زهـوينعم، ذكرنا أن عنونة األميني  فـال ّ

ّنعلم هل هو ترصف منه أم اختالف يف النسخ اخلطية تبعا للنساخ ً ّ  .اهللا العامل.. ّ
، خصائص أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب، النسائي )١(

وأرقـام الروايـات ، صـيدا ـ بـريوت، املكتبـة العـرصية، الداين بن منري آل زهوي: حتقيق
 .٨٦ص، ١٠٢ -١٠١ -١٠٠: حسب التسلسل أعاله
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 .)١()إال مؤمن وال يبغضك إال منافقّ حيبك أنه ال صىل اهللا عليه وآله النبي
 :يف اهلامش ما ييل) ويص اهللا بن حممد عباس( الكتاب ّققوقال حم

ًمثلـه سـندا ] أي مسند أمحـد بـن حنبـل[إسناد صحيح، وهو يف املسند >
 .ًومتنا

  يف اإليـامن مـن طريـق، وابـن منـدةّالـسنة يف وأخرجه ابـن أيب عاصـم
 يف ، واخلطيـبوأمحـد، والبغـوي، وابن ماجـه، وأخرجه الرتمذي. الوكيع
هذا : وقال أبو نعيم. كلهم عن طريق األعمش: وأبو نعيم يف احللية ، تارخيه

 .)٢(< الغفري عن األعمشّ ورواه اجلم،فق عليهّحديث صحيح مت
أيب  ّ الكتاب، وال سـيام مـا نقلتـه عـنّقق ما ورد يف حاشية حمُوإنام نقلت

  احلـديثّنأ، ألننا وبالرغم ممـا نـسمعه مـن أيب نعـيم مـن نعيم األصفهاين
 .ك هبذا احلديثّ سنجد من يشك< الغفريّفق عليه ورواه اجلمّمت>

 األصـفهاين مـن كـون ياق ما قاله أبـو نعـيمس(كام يأيت يف السياق نفسه 
فق عليه الذي ال يقبل التشكيك بحسب أصول ّ البحث من املتّاحلديث حمل

الـدين  شمسلحافظ ل )سري أعالم النبالء(  ما جاء يف كتاب)النقل والرواية
،  جـزءُوقـد مجعـت حـديث الطـري يف( :،حيث قـالحممد بن أمحد الـذهبي

 وأصح منهام ما أخرجه مـسلم، ّ وهو أصح<من كنت مواله>: وطرق حديث
 مؤمن َّك إالّأنه ال حيب: َّإيل صىل اهللا عليه وآله إنه لعهد النبي األمي: عن عيل قال

 .)٣()وال يبغضك إال منافق
                                 

ويص اهللا : ّقه وخرج أحاديثـهّحق، فضائل الصحابة، بو عبد اهللا أمحد بن حممدأ، ابن حنبل )١(
 .٩٤٨الرقم ، ١٩٦ص، ٢ج، حةّطبعه جديدة منق، دار ابن اجلوزي، بن حممد عباس

 .املصدر السابق )٢(
مؤسـسة ، سـري أعـالم النـبالء، ين حممـد بـن أمحـدأبو عبد اهللا شمس الـد، الذهبي )٣(
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 لديـه مـن ّح أص<...ك إال مـؤمنّحيب ال> : أن حديث ح الذهبيّوهنا يرص

 .< موالهّمن كنت مواله فعيل>حديث 
 يـرى أن إذا كـان الـذهبي: ، هو يف هذا املوضع بالتحديدّوالسؤال األهم

عنده مـن حـديث ) ّأصح (<ك إال مؤمن وال يبغضك إال منافقّال حيب>حديث 
هـذا احلـديث األخـري  ً جدا أن نعـرف قيمـةّ من املهمّ فإن<من كنت مواله>
 لديه من الناحيـة الـسندية؟ إذ حينهـا يمكننـا أن )من كنت مواله: حديث(

 ونعـرف عمـق ، الواردة يف عبارته هنا<ّأصح>نفهم املدلول احلقيقي لكلمة 
 .السندية لديه  وقيمته<إال مؤمنّ حيبك ال>حجم حديث 

 حـني )سـري أعـالم النـبالء( كتـاب  يف نفسلنستمع إىل ما قاله الذهبي
 :قال؛ <من كنت مواله فعيل مواله>ث عن حديث ّحتد

، من خباء أو فـسطاط وسلّم] وآله[صلى اهللا عليه     فخرج علينا رسول اهللا... (
ٌمـن كنـت مـواله فعـيل >: فقـال رضي اهللا عنـه    فأخذ بيد عيل، ًفأشار بيده ثالثا

 .)١()ومتنه متواتر، ًحسن عال جداهذا حديث . <مواله
 الـواردة يف <ّأصـح> يمكننـا أن نعـرف معنـى كلمـة ،بذيل عبارته أعاله
إال ّ حيبـك ال>نعرف أن القيمـة الـسندية حلـديث وًال، ّعبارته التي نقلناها أو

 . من املتواترّصح أنه حديث متواتر، بل وأ عند اإلمام الذهبي<...مؤمن
 ما سبب إرصاركم عىل تصحيح احلديث هبذا النحو؟: قد يقول البعض

الواقع أن سبب ذلك يعود إىل ما سنستمع إليه بعد قليـل مـن حمـاوالت 
                                                                            

ّحققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه، الرســالة ّ  وحممــد نعــيم شــعيب األرنــؤوط: ّ
 .١٦٩، ص١٧، ج١٩٨٣، ١ط، العرقسويس

 .٣٣٥ص، )حممد نعيم العرقسويس: ّحقق هذا اجلزء(، ٨ج: املصدر السابق )١(
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 البائـسة بعض رمـوز التيـار األمـوي يف علـم احلـديث، تلـك املحـاوالت
 . فيهناليائسة يف التشكيك هبذا احلديث والطعو

ع عليهـا بـني علـامء َ أن هذا احلـديث مـن األحاديـث املجمـَّإىل هنا تبني
وهـو اإلمـام شـمس الـدين ، أعـالم املـسلمني ّ أهـماملسلمني، بل إن أحد

ً سـندا مـن بعـض األحاديـث ّذهـب إىل أن هـذا احلـديث أصـح، الـذهبي
 .املتواترة

ً تطبيقـا حرفيـا ُّدَعُ يف غاية األمهية، تًم نتيجةَّب عىل ما تقدّويمكننا أن نرت ً
، الروايـاتلواحدة من أكرب بدهييات قواعد معاجلة التعارض بني األخبار و

 منـه مـن ناحيـة ّ احلديث بأحاديث أخرى أقلاأنه إذا ما عورض هذ: وهي
 أو حاول الـبعض التـشكيك العبثـي يف قيمتـه، فـإن تلـك ،القيمة السندية

 بحسب قواعد علم التعارض املعمول ؛ًاملعارضة ساقطة علميا وغري مقبولة
 .هبا يف علم أصول الفقه

ة ّ لنـا صـحّحيث تبني... سند احلديث أكتفي هبذا املقدار من البحث يف 
مـن مدرسـة  علامء املـسلمني ّيتفق وأنه مما ،هذا احلديث وتسامل قبوله ونقله

 ألننـا <مدرسـة الـصحابة>: وإنـام أقـول.  واألخذ بـههالصحابة عىل اعتبار
 . يف هذا احلديث تشكيكات االجتاه األموي الفاشلة- قليلبعد - عرفسن
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 يستحـرض البحـث أن ّم عن مدلول احلـديث حمـلّ ونحن نتكلّمن املهم
 مـؤمن َّإالّ حيبـك ال>: القارئ يف ذهنه طبيعة الشخص الذي صدر منه قول

فهـذا .  صلى اهللا عليـه وآلـه       أعني شخصية رسول اهللا،< منافقَّوال يبغضك إال
مكانـة النبـوة  ( ومكانة املوقع الذي تنطلق منهالفهم لطبيعة هذه الشخصية

 . يمنح هذه اجلملة قيمتها احلقيقية هو الذي،ك يف فضائهّوتتحر) اخلامتة
ِوما ينطـق عـن {: ه القرآين بقولّ النصه وصفٍ عن شخصّحدثفنحن نت َ َُ ِ ْ َ َ

َاهلوى  َ إن هو إال وحي يوحى*َْ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ صـلى اهللا   إذن فمنطلقات ودوافع الرسول .)١(}ِْ
ها إىل قرابة نسبية حتمل اإلنسان ّد ليس مر،ذا النحو هبّحدثوهو يت عليه وآله 

هـا إىل مـصلحة سياسـية ّد ولـيس مر،ب ألبناء قومـه وعـشريتهّىل التعصع
معـاذ  - هـو مـا حيمـل <اهلوى>ليس ...  من خالهلا أغراضه ونواياه ّحققتت
، إىل إطالق الترصحيات والتقاريض وغريها صلى اهللا عليه وآله     رسول اهللا-اهللا

، القضية يف صميمها تعود إىل مرجعية الـوحي اإلهلـي واإلرادة الربانيـةإنام 
ُوهذا الغطاء اإلهلي من الرشعية هو األساس الذي ينبغي أن تفهـم كلـامت 

 .من خالله صلى اهللا عليه وآله رسول اهللا
 ، أن اإلسـالم كديانـة روحيـة وكـرشيعة خامتـة: هنـا هـوّالسؤال األهم

ز بني اإليامن الصادق بني ِّمعيار حقيقي يمي احلرص عىل وضع َّحريص أشد
 وبني اإليامن الكاذب واملنافق الذي يتاجر باسم اهللا وباسـم ومعتنقيهأتباعه 

فـام عـساه . ترشيعات واألحكام اإلسالمية للالقيم الروحية وباسم االمتثال
                                 

 .٣:  النجم)١(



 ١٠٣ .............................................................ابن تيمية وموقفه من اإلمام عيل

 يكون هذا املعيار؟
إال ّ حيبـك ال> :ًيف هذا السياق حتديدا يأيت هذا احلديث العظيم وتأيت مجلة

 .<مؤمن وال يبغضك إال منافق
 ، وضعه اإلسالم بني يدي اإلنـسان املـسلمّ حقيقيٍإذن فنحن أمام معيار

لـيس فقـط عـىل مـستوى ،  يف معرفة اإليامن من النفـاقأساسهك عىل ّيتحر
أي ليس للتمييز بني فئـات املجتمـع املـسلم ورشائحـه واجتاهاتـه ، جمتمعي
 كيـف : فلو تساءل الـبعض.ًوى شخيص وذايت أيضابل وعىل مست، وتياراته

 أو أنني من أهل النفاق؟ فإن احلديث وضع بـني ، من أهل اإليامنأعرف أين
فأنـت  ًاّ عليّإن كنت حتب: ًيدي هذا السائل معيارا يقول له ويف مجلة واحدة

 .فأنت من أهل النفاق عليه السالم ً وإن كنت تبغض عليا،من أهل اإليامن
ً حقيقيا حتـى عـىل املـستوى الشخـيص ًافاروق عليه السالم  ً عليالّهنا يشك

ً املنـاطق عمقـا يف نفـس ّوبغـضه إىل أشـد عليه السالم   عيلّحب يتسلل، ًأيضا
قيقيـة للـسلوك اخلـارجي النـواة احلاإلنسان لينري أبعادها احلقيقة ليكـشف 

 مـن ٌفـارغ وٌّ هـشولكنـه  بحـسب الظـاهرسم باخلري والصالحّالذي قد يت
 .املضمون من الداخل

ًا وبغــضه ميزانــا لإليــامن ّ شــخص مــّاحلقيقــة أن موضــوع جعــل حــب
ً روحيا رفيعا لذلك الشخصًال مقامّ يمث،والنفاق  هـو عبـارة عـن متـاهي ،ً

  فرسـول اهللا.مع اهلدى والـضالل، الباطل وّهذا الشخص مع مفاهيم احلق
 ًاعليـان ن كإ) رشط(ـ ب  عيل إيامن وبغضه نفاقّحب: مل يقل صلى اهللا عليه وآله   

ّموافقا ومت ّوإنام علق اإليامن والنفاق عـىل حـب، ًبعا للحقً  عليـه الـسالم    عـيلّ
 . وبغـضهعيل ّحبمع يدوران ق والنفا وجعل اإليامن ،وبغضه بنحو مطلق

ً دلـيال واضـحا -ّبنحو جـيلبذاته و - ّعدُيث عنه ّالتعليق الذي نتحدوهذا  ً
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 عـصمة> بـه مدرسـة أهـل البيـت وهـو كّة املعتقد الـذي تتمـسّعىل صح
مـن الـذنوب واآلثـام واملنكـر يف القـول  عليـه الـسالم   أمري املؤمنني <وطهارة

ًمعـصوما  عليـه الـسالم   إذ لـو مل يكـن اإلمـام عـيلوالعمل وبواطن الرسيرة؛ 
 ألجـل عليه الـسالم  همل يعد بغض عليه السالم وأمكن صدور اخلطأ واملعصية عنه

 .ات اإليامنمة من عالم عالمات النفاق بل عالنمة تلك املعصية عالم
 ،وبغضه عليه السالم   عيلّتعليق اإليامن والنفاق عىل حبوهكذا نعرف أن 

ٌمؤرش من الذنوب واآلثام  وطهارته ، واضح عىل عصمة هذا الرجل العظيمّ
 .والسلوك الباطل

ـ   يقتيض العـصمة لعـيلّ عيلّوكام أن تعليق اإليامن والنفاق عىل حب ه علي
من اجلانـب اإلهلـي تعليـق حمبـة اهللا  -يف الوقت نفسه - يقتيضفإنه ،  السالم
 ّ لعـيلّ، أي صريورة الـشخص املحـب وبغضهّة عيلّ عىل حمب وعال جلّ هوبغض

ً مبغضا وكارها هللاّ وصريورة الشخص املبغض لعيل،ًا هللاّحمب  ، تبـارك وتعـاىلً
هـو  عليه الـسالم    واإلمام عيلجلَّعز و الفريدة من نوعها بني اهللا ه املالزمة وهذ

َّ عليـا فقـد أحـبَّبمن أحـ> عىل أن ّما أشارت له الروايات التي تنص ،  اهللاً
 .)١(<ًومن أبغض عليا فقد أبغض اهللا

 :تلك الروايات التي محلت هذا املضمونإليك عزيزي القارئ مجلة من و
 وأخـرج الطـرباين>: )فـاءتاريخ اخلل( يف كتاب  قال احلافظ السيوطي.١

 ّمن أحـب: قال،  صلى اهللا عليه وآله   عن رسول اهللا، ة سلمّبسند صحيح عن أم
                                 

ًسيتضح الحقا إن شاء اهللا أن هناك أخبارا كثرية يف نفس هذا املضمون أو قريبـة منـه  )١( ً
َّمن آذى عليا فقد آذاين>: نظري ًمـن سـب عليـا فقـد >:  أو كقوله< ومن آذاين فقد آذى اهللاً ّ

ّسبني، ومن سبني فقد سب اهللا ّ ّ>. 
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ّعليا فقد أحب  ،ًومن أبغض عليا فقد أبغضني،  اهللاّني فقد أحبّومن أحب، نيً
 .)١(<ومن أبغضني فقد أبغض اهللا

اجلـامع الـصغري مـن حـديث البـشري (ً وقال أيـضا يف كتابـه اآلخـر .٢
ّ عليا فقد أحبّمن أحب>: )النذير  .)٢(<ًني ومن أبغض عليا فقد أبغضنيً
. صـحيح>:  مـا يـيل)٣( يف اهلـامش الكتاب إبراهيم صالحّقق وقال حم.٣

ح عـىل رشط صـحي:  قـال احلـاكم يف املستدرك عـن سـلامنأخرجه احلاكم
.  يف الكبري عن أم سلمةوالطرباين، وأخرجه أمحد، الشيخني ووافقه الذهبي

 .< يف صحيح اجلامع والصحيحةحه األلباينَّوصح
 فقـد ،أعـاله ح إبراهيم صاله أشار ل الذيوأنا هنا أنقل تصحيح األلباين

 :ًاأللباين احلديث قائالنقل 
ّ عليا فقد أحبّمن أحب -١٢٩٩> ّعـز وجـل  اهللاّني فقد أحـبّ ومن أحب،نيً ّ 

ّعز وجل ًومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض اهللا ّ. 
: قالـت> :لمة بسند صحيح عـن أم سـ)الفوائد املنتقاة( يف رواه املخلص

 .)٤(<...فذكره : يقول صلى اهللا عليه وآله أشهد أين سمعت رسول اهللا
                                 

: عنـي بتحقيقـه، تـاريخ اخللفـاء، جالل الدين عبد الـرمحن بـن أيب بكـر، السيوطي )١(
 .٢٠٦ص، دار صادر بريوت، إبراهيم صالح

ري اجلامع الصغري مـن حـديث البـش، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، السيوطي )٢(
، ١٦٦٧ص ، ٤ج، مكتبة نزار مصطفى الباز، مهدي الدمرداش حممد: حتقيق، النذير

 .٨٣١٩رقم احلديث 
 .املصدر السابق )٣(
، ٣ج، سلـسلة األحاديـث الـصحيحة، مـصدر سـابق، حممد نارص الـدين، األلباين )٤(

 .١٢٩٩احلديث ، ٢٨٨-٢٨٧ص



 معالم اإلسالم األموي ........................................................................ ١٠٦
 

ًميزانا يف فرز حالة اإليامن عن حالة النفاق  عليه السالم  إن جعل اإلمام عيل
 منهـا ّيمكـن أن نـستل صلى اهللا عليه وآله دة عن الرسولبحسب األخبار الوار

ّعدة نتائج غاية يف األمهية تتوز وصـعيد ، صـعيد أخـروي: ع عىل صـعيدينّ
 .دنيوي

فهـي ، وبغضه عـىل الـصعيد األخـروي  عيل ّبة عىل حبّأما النتيجة املرتت
د ها يوم القيامة؛ إذ إننا نعرف أن قبول األعامل عنـّمسألة قبول األعامل ورد

،  يعتمد عىل ما متلكه هذه األعامل من رصيد إيامين حقيقـي،هاّاهللا تعاىل ورد
ّأما إذا ات قبـل اهللا تعـاىل مـن  ّردُسمت تلك األعامل بالنفاق والكذب فإهنا تـّ
 وبغضه فإن النتيجة ّ عيلّ عىل حبنيقَّ اإليامن والنفاق معلمادامو. قبلُوال ت

ّ ميزانا لقبول األعامل وردذلك صريورة عيل بن أيب طالبلالالزمة   دهـا عنـً
قبـل ُيل يوصف باإليامن وبالتـاي عليه السالم   اإلمامّفمن كان حيب. )١(اهللا تعاىل

رفض ُيوصف بالنفاق وبالتـايل يـ عليه السالم  ومن كان يبغضه، عند اهللاعمله 
 .عند اهللا تعاىلعمله 

ً وفقا هلـذه ويوبغضه عىل الصعيد الدني  عيل ّبة عىل حبّأما النتيجة املرتت
ًميزانـا ومعيـارا  عليه الـسالم   عيلاإلمام ها فهي صريورة نااألحاديث التي نقل ً

 ضوئه بني مجيع يفز ّبني يدي اإلنسان املسلم يمي صلّى اهللا عليه وآله    يضعه النبي
 سـواء ،لـه ارصون املعـ-بل ويف طليعتـه -لم بام يف ذلك أفراد املجتمع املس

                                 
ًميزانا لقبول األعامل من املواضـيع التـي وردت فيـه عـدة  عليه السالم    إلمام عيلكون ا )١(

روايات، ونحن لسنا اآلن بصدد نقل تلك الروايات، إنـام نحـاول اسـتخراج نفـس 
ّاملضمون الذي رصحت به كنتيجة طبيعية للحديث حمل البحث ّ. 
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أي ، أو جاؤوا بعده مبـارشة صلى اهللا عليه وآله    أكان ممن شهد عرص رسول اهللا
 صلَّى اهللا عليـه وآلـه       بموجب أحاديث رسول اهللابن أيب طالب سيكون أن عيل

َّميزانا يقي م من خالله الصحابة ومجيع األشـخاص الـذين عـارصوا اإلمـام ً
 .عليه السالم ًاعلي

 عـرص ّلقد رصح القرآن الكريم بنحو واضح بأن املجتمع اإلسـالمي يف
ولـه ق:  من تلـك اآليـات؛نون واملنافقواملؤمن: ن من فئتني مهاّالرسالة مكو

ِوممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا عـىل النفـاق {: تعاىل َ ِّ َ ََ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ُ ِ َ ْ ُ َ َّ
َّال تعلمهم نحن نعلمهم سنعذهبم مرتني ثم ْ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُُ ِ َ ُ َِّ َ ْ ُ ْ ُْ َُ ََ َ ٍ يردون إىل عذاب عظيمَ ِ َ َ ٍُّ َ َ ِ َ َ  وكـذا ،)١(}ُ

ًهنالـك ابـتيل املؤمنـون وزلزلـوا زلـزاال{: سبحانهوله ق َ ُ ُ َْ ُ ِْ ِ ُ َ ْ َُ ِْ ُِ َ ِ ِ شـديدَ ُ وإذ يقـول *ًا َ ُ َ ْ ِ َ
ُاملنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهللاُ ورسـوله إال غـرور ُ َ َ َ َ ُْ َّ ِ ُ َ َ َ َ َُ ُ ََّ َ ٌَ ِ ِ ُ ُِ ِ َِ  وكـذا ،)٢(}ًاُ

َوإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنـزل اهللاُ وإىل الرسـول رأيـت املنـافقني {: تعاىل ولهق ِ ِ َِ َ َ َُ ْ َ ُ َّ َ َْ َِ َ َِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ ََُ
ُّيصد ُ ُون عنك صدودَ ُْ ََ  .)٣(}ًاَ

 فـام ، هبذا النحـوّوعليه إذا كان حال املجتمع املسلم املزامن لعرص النص
هذه الفاصلة الزمنيـة  ّ كلوبعد - كيف يمكن لنا ؟هو السبيل ملعرفة الفئتني

ًالطويلة التي لعبت فيها السياسة واألهواء دورا كبـريا يف تزييـف احلقـائق ً- 
ًهنا ينبغي لإلنسان املـسلم ـ تبعـا اللتزامـه ز ونفصل بني الطائفتني؟ ّأن نمي

 يف ًوميزانـا ًاه معيـاركونـ لعيل بـن أيب طالـب بأن يعرتفباألخبار النبوية ـ 
 . من الطائفتنيمجاعةّ كل حتديد أعضاء

                                 
  .١٠١:  التوبة)١(
 .١٢-١١: األحزاب )٢(
 .٦١: النساء )٣(
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 افـرتاض نطرحـه يف فهـم النـصوص ّجمردليس وهذا الذي نقوله أعاله 
إنام هو سلوك واقعي كان يامرسه نفس املجتمع املسلم ،  التي نقلناهاةالسابق

فـإن ، بنـاء جمـتمعهمآنذاك يف الفصل والتمييز بني املؤمنني واملنـافقني مـن أ
 النتيجـة التـي أرشنـا ،بنحو واضـحق ّوتطبالروايات التي بني أيدينا تزاول 

أن ، أي <إال مؤمن وال يبغـضك إال منـافقّ حيبك ال> إليها يف فهمنا لروايات
  عيل وبغضه كمعيار لفرز املنافق من املؤمنّنفس جمتمع الرسالة يعتمد حب

 .بني أوساطه
 :ةلنالحظ النصوص التالي

) ٣٨( يف احلديث رقم )١()جزء عيل بن حممد احلمريي( جاء يف كتاب . ١
 :ما ييل

عـن ، عـن الزهـري، نا سفيان بن عيينـةّحدث، ّحدثنا هارون بن إسحاق>
مـا كنـا : قـال، عن أيب سعيد اخلـدري، عن برس بن سعيد،  بن خصيفةيزيد

 .)٢(<إال ببغض عيل صىل اهللا عليه وآله عىل عهد رسول اهللا، نعرف املنافقني
ّ سند هذا احلديث كامال ليتسنُإنام أوردتو ة ّالنظـر يف مـدى صـح ى لنـاً

 هذا ورد يفاسم ّ كل ةف عىل ترمجو الوقّنا هنا أودوأ، هذا احلديث أو ضعفه
                                 

احلمـريي >): ١٣، ص١٥ج: مـصدر سـابق( يف سري أعالم النـبالء قال عنه الذهبي )١(
قايض الكوفة أبو احلسن عـيل بـن حممـد بـن هـارون احلمـريي ، مةّاإلمام الفقيه العال
 .<الكويف احلافظ

، جزء عيل بن حممـد احلمـريي، أبو احلسن عيل بن حممد بن هارون بن زياد، احلمريي )٢(
، مكتبـة الرشـد،  بن إبراهيم البعيمـيعبد العزيز بن سليامن: ق ودراسة وختريجحتقي

 .٣٨احلديث ، ٩٧ص، ١٤١٨، ١ط، الرياض
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 :ميل يف وثاقتهنرى ما يقوله أهل اجلرح والتعدلالسند 
 : هارون بن إسحاق:الشخص األول
حـافظ عـن أيب ، إسحاق اهلمـداين الكـويفهارون بن >: قال عنه الذهبي

 ؛ واملحـاميل خزيم وابن وابن ماجة والنسائيوعنه الرتمذي، معتمرو، عيينة
 .)١(<دّثقة متعب

 . سفيان بن عيينة:الشخص الثاين
 بـن أيب عمـران ميمـون سفيان بن عيينـة>:  العسقالينقال عنه ابن حجر

 َّ أنه تغـريَّ إالّحجةام إم، ثقة حافظ فقيه: أبو حممد الكويف ثم الكويف، اهلاليل
 .)٢(<س لكن عن الثقاتّوكان ربام دل، حفظه بآخره
 درجات التقيـيم والتوثيـق حظ القارئ فإن هذا الكالم من أعىلوكام يال
هـذا مـع العلـم أن سـفيان بـن ، دليسه ال يكون إال عن ثقـاتتّالسيام وإن 

 . عن الزهري-حاح كام يف الص-ً كثريا ما ينقل عيينة
 . الزهري حممد بن مسلم:الشخص الثالث

 عبد العزيز بن سليامن )جزء عيل بن حممد احلمريي (كتاب ّقققال عنه حم
: لرواية ما يـيلًالصفحة التي نقلنا عنها سابقا ا يف حاشية بن إبراهيم البعيمي

  بـن شـهاب الزهـري بن عبيد اهللا بن عبـد اهللا حممد بن مسلمبو بكروهو أ>
                                 

الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتـب ، أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أمحد، الذهبي )١(
 .٢٣٠ ،٣ج، ٢٠٠٨ -١٤٢٩، القاهرة، دار احلديث، عبد العزيزفريد : حتقيق، الستة

مع التوضيح واإلضافة مـن كـالم ، تقريب التهذيب، أمحد بن عيل،  العسقالينابن حجر )٢(
أبـو : ّعليه ووضحه وأضاف إليهّه وعلق ّحقق،  أو من مآخذهمِّاحلافظني املزي وابن حجر

دار العاصـمة ، بكر بن عبـد اهللا أبـو زيـد: تقديم، األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين
 .٢٤٦٤: رقم الرتمجة، ٣٩٥ص، هـ١٤٢٣، الطبعة الثانية، للنرش والتوزيع
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 .)١(<ّحجةحافظ متقن ، القريش ثقة

 . يزيد بن خصيفة:الشخص الرابع
 ، أمحـدهقَّوث، ثقة [...] >: ًاّعلق م)جزء عيل بن حممد احلمريي( كتاب ّقققال حم

 .)٢(<انّ حبوابن، وابن حجر، بن سعداو، وأبو حاتم، والنسائي، وحييى بن معني
 . برس بن سعيد:الشخص اخلامس

ُبرس بـن سـعيد املـدين > :)تقريب التهذيب( يف قال ابن حجر العسقالين
 .)٣(<ثقة جليل، موىل ابن احلرضمي، العابد

مع هذه اجلولة الرسيعة عىل حال رواة هذا احلـديث مـن زوايـة الوثاقـة 
وحتى لو ، وعدم إمكانية الطعن فيه ،ة هذا احلديثّ لنا صحَّ تبني،والضعف

 خدشة يف هذا الراوي فإن ذلك <الثقات> عن  بن عيينةليس سفيانتدّشكل 
 . التقاديرّ عىل أقل<ًحسنا>رج احلديث عن كونه ُال خي
عـن >: قـال،  لإلمام أمحد بن حنبـل)فضائل الصحابة( ورد يف كتاب .٢

 .)٤(<ً إنام كنا نعرف منافقي األنصار ببغضهم عليا:قال ،أيب سعيد اخلدري
تعليقـه عـىل هـذا  يف )ويص اهللا بـن حممـد عبـاس( الكتـاب ّقـققال حم
 .<إسناده صحيح>: احلديث

مـا كنـا >:  بن عبد اهللا يف موضع آخر فقالعن طريق جابرً أيضا وقد نقله
                                 

 .٣اهلامش، ٧٤ص، مصدر سابق، جزء عيل بن حممد احلمريي، احلمريي )١(
 .٤اهلامش، ٩٧ص: املصدر السابق )٢(
 .٦٧٢رقم الرتمجة ، ١٦٦ص، مصدر سابق، تقريب التهذيب،  العسقالينابن حجر )٣(
ويص : ّ، حققه وخرج أحاديثه فضائل الصحابة،أبو عبد اهللا أمحد بن حممد، ابن حنبل )٤(

، اململكة العربية السعودية، دار ابن اجلوزي، طبعة جديدة منقحة، اهللا بن حممد عباس
 .٩٧٩احلديث ، ٧١٥، ١ج، ١٩٩٩ -١٤٢٠، ٢ط
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 .)١(<ًنا معرش األنصار إال ببغضهم عليانعرف منافقي
 .<إسناده حسن>:  الكتابّقققال حم

 عن أيب سـعيد ،عن أيب هارون>:  قالسننه يف  ما نقله اإلمام الرتمذي. ٣
ببغضهم عيل بـن  - عن معرش األنصار - ّإنا كنا لنعرف املنافقني: قال، اخلدري
:  بقولـهق عىل هذا احلديث حممد نارص الدين األلبـاينَّوقد عل .)٢(<أيب طالب

 .)٣(<ًضعيف اإلسناد جدا>
 له رأي آخر  إال أن الرتمذي، نفسهوهذه عىل أية حال وجهة نظر األلباين

: قال أبو عيسى>:  ما هذا لفظه)للكتاب الع( بداية  كتابه هذا يفحيث قال يف
وبه أخذ بعض أهل العلم ما ، مجيع ما يف هذا الكتاب من احلديث فهو معمول به

 .)٤(<...خال حديثني 
الصحيح املـسند مـن فـضائل أهـل (قل هذا احلديث يف كتاب ُوقد ن .٤
 عـىل الكتـاب أرشفد ، وقأم شعيب الوادعية  الباحثةتأليف )٥()النبوةبيت 

                                 
 .١٠٨٦احلديث ، ٧٩٢ص، املصدر السابق )١(
أدرج فيها أحكام [، اجلامع املخترص من السنن، أبو عيسى حممد بن عيسى، الرتمذي )٢(

 .٣٧١٧احلديث ، ٥٨١ص ، اعتنى به فريق بيت األفكار الدولية، ]األلباين
، ضـعيف سـنن الرتمـذي، حممد نارص الـدين، األلباين: وكذا راجع، املصدر السابق )٣(

 -١٤٢٠، ةالطبعـة األوىل للطبعـة اجلديـد، الرياض، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع
 .٣٧١٧احلديث ، ٤٢٤ص، ٢٠٠٠

 .٦٠٨ص، مصدر سابق، اجلامع املخترص من السنن، حممد بن عيسى، الرتمذي )٤(
: إرشاف وتقـديم ، الصحيح املسند من فضائل أهل بيت النبوة، أم شعيب، الوادعية )٥(

 -١٤٢١، ١ط، دار اآلثار للنرش والتوزيـع ، أبو عبد الرمحن مقبل بن هادي الوادعي
 ).نقلت احلديث برواية أيب سعيد اخلدري (٦٣ص ، ٢٠٠٠
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مقبـل بـن هـادي أعالم السلفية املعارصين وهو الـشيخ   أكرب أحدّوقدم له
ومـن بـني هـؤالء الباحثـات الباحثـة ( : ما ييل لهوقال يف تقديمه ،الوادعي

 بالكتابـة يف هـا اهللا حفظ فقـد قامـت دعيةاالفاضلة الزاهدة التقية أم شعيب الو
ّيعترب أحسن مـا ألـف يف ] الذي [ضائل أهل بيت النبوةفالصحيح املسند يف 

وقد كتب كاتبون يطـول ، فضائل أهل بيت النبوة القتصارها عىل الصحيح
 .)١()زوا بني الصحيح والضعيفّتعدادهم ولكنهم مل يمي

إيامن أفـراد ً بن طالب وبغضه معيارا يف احلكم بّ عيلّإذن فحقيقة كون حب
 افـرتاض نطرحـه ّجمرد أو نفاقهم ليس - بام فيهم الصحابة -املجتمع املسلم 

وإنام هو حقيقة تارخيية مارسها املجتمع املسلم زمن نـزول الـوحي ويف حيـاة 
 .مة أعالهّذلك الراويات املتقدختربنا بكام  صلى اهللا عليه وآله رسول اهللا

 هناك من حيـاول تـشويه أنا عرفنا  إذ،يتها أكثرّوهذه القضية تكتسب أمه
الواقع التارخيي حلياة املسلمني وتصوير األمور عىل عكس ما كانت عليـه يف 

ّومعلوم أن اهللا جعل للصحابة مـود>:  حني قالكام فعل ابن تيمية، احلقيقة ًة ٌ
عامـة فـإن ،  وعمـربكـرام أبـو َّالسي، ...ام اخللفاء َّالسي، مسلمّ كل يف قلوب

، ومل يكن كـذلك عـيل. وهنام وكانوا خري القرونّالصحابة والتابعني كانوا يود
، )٢(<ونه ويقاتلونـهّ يبغـضونه ويـسب كـانواًفإن كثريا من الـصحابة والتـابعني

 .)٣(<ٍلم قدح كثري من الصحابة يف عيلُوقد ع>: وحني قال

                                 
 .٤ص،  املصدر السابق)١(
، حممـد رشـاد سـامل: ، أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبـد احللـيم، حتقيـق ابن تيمية)٢(

 .١٣٨- ١٣٧، ص٧، ج١٩٨٦-١٤٠٦، ١ ط،مؤسسة الرسالة
 .١٤٧ص، ٧ج:  املصدر السابق)٣(
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ال ،  ما هو إال كذب وتشويه للحقـائق التارخييـة، هذاميةفإن كالم ابن تي
 .ًباعا له يف منهجهِّ معه عليه حتى أكثر الناس اتّيتفق

 وما نقله عـن <موسى بن قيس>يف معرض حديثه عن وثاقة  األلباينقال 
بحـسب نظـر  -حاديـث الرديئـة  وروايـة األّ من الطعن فيه بـالغلوالعقييل
ه ّح فيه األخري بحبـّ عن موسى يرصًا عىل حديث نقله العقييلّعلق م-العقييل

 ّأنـه حيـب] أي حديث موسى بـن قـيس[كل ما فيه >: لعيل أكثر من أيب بكر
لك؛ ًعليا أكثر من أيب بكر، كام هو ظاهر، وكثري من كبار الـسلف كـانوا كـذ

 .)١(<عرف من ترامجهمُكام ي
 وأن بغـض عـيل بـن أيب ، احلقيقة التارخيية تثبـت العكـسأنإذن اتضح 

ًكان معيارا وضابطة ي عليه السالم  طالب  هبا أبنـاء املجتمـع اإلسـالمي ّتمسكً
 اإلمام عيل والقـدح ّأما موضوع سب، آنذاك لفضح املنافقني بني أوساطهم

وقليل  - ينحرص باألمويني وأتباع سياستهمفيه ومقاتلته فهو موضوع يكاد 
فئة اخلـوارج َّإال اللهم ، همّ والسائرين عىل خط-من كان فيهم من الصحابة

. الل مكر السياسية األموية وخـداعهاظت السبيل حتت ّوهي األخرى ضل
ننـا  للواقـع التـارخيي وإال فإ تـشويه ابـن تيميـةّجمرد نًعلام أن حديثنا هنا ع

 عليه السالم  بن أيب طالب ّ عيلَّ حبأن -ً إزادته إيضاحاّوهذا ما سيتم -نؤمن 
ّل معيارا نبويّوبغضه يشك ّا يف تقييم الصحابة بغضً  النظر عن مـوقفهم مـن ً

ًاإلمام عيل سـلبا أو إجيابـا الـصحابة ِّويطبقـه ن هـذا املعيـار كـان يعيـه أ و،ً
 .أنفسهم

                                 
، ١ج، سلسلة األحاديث الصحيحة، مصدر سابق، حممد نارص الدين، األلباين:  راجع)١(

 . ١٦٦احلديث يف ذيل ، ٣١٩ص، ١ق
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 عليهم السالم  

 وأتباعـه يف التعـاطي مـع اسـرتاتيجية ابـن تيميـةللحديث عن مـنهج و
وعمـوم  عليـه الـسالم    قت إىل فضائل ومناقب اإلمام عيلّاألحاديث التي تطر

وسـع بحث طويل نأمل أن نقف عىل تفاصيله بنحو أ عليهم السالم  أهل البيت
 أن نعـالج يمكـن -وبنحـو اإلمجـال - أننا ّالإ اإلشارات الرسيعة، ّجمردمن 

 :هذا املوضوع من خالل البحث يف جانبني
 األساس الفكري التي يـسلكه ابـن تيميـة بإيضاح لّمثتي: جانب نظري

 والقواعـد العلميـة التـي ،وأتباعه يف التعامل مع هـذه األحاديـث وفهمهـا
 .دون إليهايستن

 وممارسته عىل هذا احلديث ،ل يف تطبيق هذا املنهجّ يتمث:وجانب تطبيقي
  .أو ذاك

 يف معاجلتـه َّاخلطوات املنهجية التي يتبعها ابن تيميـةّ أهم ًالّأوسأوجز للقارئ 
نـة ّهلذا املـنهج ومـن خـالل عي اجلانب التطبيقي ًثانيالتلك األحاديث، ثم نتناول 

 .التي تدور يف فلك معناه البحث واألحاديث ّ وهي احلديث حمل،واضحة
عليهم السالم  

 :بثالث خطوات ه يف هذا االجتاتتمثل حماولة ابن تيمية
ــ :اخلطــوة األوىل ــهًنقــد احلــديث ســندا م ــاره ،ن خــالل تكذيب  أو اعتب

 . التشكيك فيهّجمرد أو حتى ،ًموضوعا
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ّله هذه اخلطوة وكان احلديث متواترا أو مشهورا أو متّ تتم فإن مل ً ًفقا عليه ً
 :بني علامء املسلمني، انتقل إىل خطوته التالية

ًنقد احلديث متنا ومضمونا :اخلطوة الثانية  وذلك من خـالل التالعـب ،ً
لـه هـذه ّ تتم نة ورصفها عن معناها احلقيقي، فإن ملّلواضحة البييف دالالته ا

َاخلطوة أيضا وكان احلديث واضح املـضمون، انتقـل حينهـا إىل ّجيل  املعنى ً
 :وهي، خطوته األخرية
نقد احلديث من خالل التقليل من أمهية داللتـه الظـاهرة  :اخلطوة الثالثة

ًا ممـا يـشرتك ّار مضمونه عامللعيان؛ وذلك بإلغاء خصوصيته باإلمام واعتب
يف فضيلته معه غريه من الصحابة أو عموم صاحلي املـسلمني، وهـو يفعـل 

يفـرغ ) قـرآين أو روائـي (ّمجيع ذلك إما من خالل تلبيسه عىل القارئ بنص
 ّية، وإما من خالل معارضته للحديث بـإيراد نـصّاحلديث عن داللته اجلد

ّو مـضمونا مـشاهبا جـاء يف حـقحيمل نفـس املـضمون أ) قرآين أو روائي( ً ً 
 .أشخاص آخرين

تلك هي خطوات شيخ اإلسالم األموي يف تعاطيه مع فضائل ومواقـف 
 .عليهم السالموأهل البيت  البأمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب ط



 

 يف تعاطيه مـع منهج ابن تيمية -بنحو تطبيقي -سنحاول اآلن أن نتناول 
مـن خـالل األحاديـث و علـيهم الـسالم    فضائل ومناقب ومواقف أهل البيت

 وعالقـة ذلـك ،وبغـضه عليه السالم   اإلمام عيلّ موضوع حبها يفناالتي نقل
 .بإيامن املرء ونفاقه
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 عليـه الـسالم     اإلمام عـيلّن ثالثة نصوص يف جمال حبلقد ذكرنا حتى اآل

 :وهي كالتايل
: ة صـيغّوبعـد عليـه الـسالم    وقد جاء عىل لسان اإلمام عـيل : األول ّالنص

وهـذه  -أو ، <نـي إال مـؤمن وال يبغـضني إال منـافقّبّلعهد النبي إيل أنـه ال حي>
 .< منافقإال مؤمن وال يبغضك إالّ حيبك ال>: -صيغة أخرى لنفس احلديث

حيـث  صلى اهللا عليه وآلـه  وهو احلديث املنقول عن رسول اهللا : الثاين ّالنص
ّ عليا فقد أحبّمن أحب>: قال وقـد وردت ، <ً ومن أبغض عليا فقد أبغضني،نيً

ّ عليا فقد أحبّمن أحب> :يف بعض نقوالت هذا احلديث إضافة مجلة  ني ومـن ً
أبغضني ومن أبغـضني فقـد أبغـض ًومن أبغض عليا فقد ،  اهللاّني فقد أحبّأحب
 .<اهللا

حيـث  صلى اهللا عليه وآلـه     قل عن مجلة من صحابة النبيُما ن : الثالث ّالنص
 - نحـن معـارش األنـصار-ّإنـا كنـا نعـرف املنـافقني >: ّرصحوا بنحو واضح

 َّإال،  عهد رسول اهللاىلع، ا نعرف املنافقنيّما كن> أو ،<طالب بن أيب َّببغضهم عيل
 .<ببغض عيل

تلـك   موقـف علـامء اإلسـالم مـن-  من البحـثمفيام تقد -لقد عرفنا 
 افـق علـامء املـسلمني عـىل قبوهلـّتن األحاديـث التـي اوأهنا مـ ،اديثحاأل

مـا هـو موقـف ابـن : واآلن نطرح هذا الـسؤال .اوتصحيحه اوالتسليم هب
 ؟ًعا ملنهجه بخطواته الثالثب ت من هذه األحاديثتيمية
 <إال مؤمن وال يبغضك إال منافقّ حيبك ال> :أعني حديث،  األول ّنصالما أ
 :هّ بحققال ابن تيميةفقد 
 األنـصار مـن ّأي األحاديث الـواردة يف أن حـب[فإن هذه األحاديث (

نـه لعهـد إ>:  أنـه قـال مما يروى عن عـيلّأصح] اإليامن وبغضهم من النفاق
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 فإهنـا < أنه ال حيبني إال مؤمن وال يبغضني إال منـافقّإيل وآلهصىل اهللا عليه  النبي
،  عـن عـيلن حبيشب عن زر وهو من رواية عدي بن ثابت، من أفراد مسلم

بخالف أحاديث األنصار فإهنـا ممـا ، )١(والبخاري أعرض عن هذا احلديث
ًوأهل العلم يعلمون يقينـا ،  وغريهالبخاري: همّيح كلفق عليه أهل الصحّات

 .)٢() فيه بعضهمّ قد شكّوحديث عيل. قاله صلى اهللا عليه وآله أن النبي
 يف تعاطيه مـع األحاديـث  مثال واضح عىل أسلوب ابن تيميةّهذا النص

ث مل يكـن بوسـعه فحيـ. والروايات التي ال تنـسجم مـع هـواه الشخـيص
ً حاول يائسا التشكيك فيه جزافـا ،تكذيب هذا احلديث وال الطعن يف سنده ً

حممـد  ( كتابـهّقـقال حموال هو  -ّ دون أن يبني < فيه بعضهمّقد شك>: فقال
بل حاول أن يشاغل القارئ عـن ! ك؟ِّ من هذا البعض املشك-) رشاد سامل

  ، وهـو مـا يقتـيض<ّأصـح> حـديث األنـصار أنـهقوله الـسابق يف وصـف 
 <...إال مـؤمنّ حيبـك ال>أن يكـون حـديث  - بحكم قواعد اللغة العربيـة-

 ابـن تيميـة ّ وبـدل أن يبـني.ًصحيحا بنسبة التشكيك هلذا الـبعض املزعـوم
 تـرك ،عى أن البعض قال بـهَّموقفه من هذا احلديث ومن التشكيك الذي اد

 .لقارئ فيها اّالقضية عائمة يضل
إنام ،  وحدهوهيون األمر لو اقترص استخدام هذا األسلوب عىل ابن تيمية

                                 
 للتساؤل والنظـر لـدى الباحـث يف  عن هذا احلديث يفسح املجالإعراض البخاري )١(

مه بحجم التاريخ املأساوي الطويل الـذي عانـاه جسؤال حوهو ، ّسبب ذلك وعلته
ّالبخاري رواية ما اتفق املسلمون عىل نقلـه فلامذا يا ترى أمهل  ،عليهم السالم  أهل البيت

 .ّوتصحيحه؟ لندع القارئ الكريم يفكر يف ذلك
 .١٤٨ -١٤٧ص، ٧منهاج السنّة النبوية، مصدر سابق، ج، ابن تيمية )٢(
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املــشكلة احلقيقيــة تتمثــل يف متابعــة مجلــة مــن البــاحثني املعــارصين هلــذا 

ّاألسلوب واختاذه منهجا يف التعاطي مع األحاديث التي يرغبون بـالتخل ص ً
 .م الفكريمنها ومن دالالهتا املحرجة الجتاهه
 حـني ) بن حنبلمسند اإلمام أمحد( ّققلنالحظ عىل سبيل املثال ما قاله حم

 : يقول، يصل إىل هذا احلديث
 -ْوإن أخرجا له - ... إسناده عىل رشط الشيخني إال أن عدي بن ثابت(

وقال ابن معني شـيعي ... ع َّكان يتشي: دًكان رفاعا، وقال أمح: قال فيه شعبة
 .ًثقة إال أنه كان غاليا يف التشيع: وقال الدارقطني، مفرط
وقـد . ًات الثقة ما كـان موافقـا لبدعتـهّ أهل العلم من مرويّوقد رد: قلنا

وأخـرج : فقـال،  هـذا احلـديث إلخراجـهً مـسلام<عّالتتبـ> يف انتقد الدارقطني
 .)١() ومل خيرجه البخاري<...والذي فلق احلبة >:  حديث عدي بن ثابتمسلم

ً مل جيد توجيها وخمرجا للطعن يف هذا احلـديث إال ّحققمن الواضح أن امل ً
وإن ما ينقله املبتـدع ، إنه صاحب بدعة:  بقوله الثقةالغمز يف عدي بن ثابت

وإذا استحرض القارئ ما سبق وأرشنا إليه مـن .  وحيذفّدَرُمما يوافق بدعته ي
                                 

ّحقـق (،  ابـن حنبـلمسند اإلمام أمحد، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد الشيباين، ابن حنبل )١(
، ١، مؤسـسة الرسـالة ـ بـريوت، ط)وعـادل مرشـد، شعيب األرنـؤوط: هذا اجلزء
 .٦٤٢: رقم احلديث. ٧٢ -٧١ص، ٢ج، ١٩٩٥ـ١٤١٦

ّمـا خيلفـه إخـراج بجسامة  ينبع من شعوره َ املوضح أعالهموقف الدارقطنييبدو أن 
 هلذا احلديث يف صحيحه من دالالت حمرجة ومـآزق كبـرية يف تقيـيم مواقـف مسلم

تاريخ اإلسالمي، سواء صدرت هذه املواقف مـن يف العليه السالم    عيلاملناوئني لإلمام 
الصحابة والتابعني املعارصين لإلمام أم ممن جاء بعدهم مـن أبنـاء املجتمـع املـسلم، 

 .<ورطةال> ه هذصحيحه عن ولوج أغناه يف ي الذولذا نجده يشري للبخاري
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ّأن مقصودهم من البدعة يف أمثال هذه املوارد هـو حـرصا حـب عليـه   ّ عـيلً
 .ط يف التعامل مع هذا احلديثّفإنه سيعرف سبب هذا التخب السالم

َّا قصدناه باملنهج األمـوي يف فهـم اإلسـالم بـأن يتًهذا هو حتديدا م خـذ ُ
ّمسبقا موقف رافض لكل ٌ ٌ   ما له عالقة بفضائل ومناقب ومـآثر أهـل البيـتً

ل مجيع الفـضائل املـرشقة واملواقـف َّؤوُ وتُّدَرُطعن عىل أساسه وتُي عليه السالم 
س املنهج ثم يأيت هـؤالء ّس يؤوهكذا ترى أن ابن تيمية. النبيلة ألهل البيت

 .وفقهقونه ويعملون عىل ّفيطب
 ضـمن ّاحلـيلر َّ ابن املطهمةَّفقد نقله العال ،) الثاينّالنص(ـ بّعلقأما فيام يت

وهو بحسب تسلسل نقـل ،  عليه السالم  مجلة من األحاديث يف فضائل اإلمام
 .مة محل رقم اثننيَّالعال

وهـذه األحاديـث ممـا يعلـم أهـل املعرفـة (:  بقولـه ابن تيميةّعلقوهنا 
  .)١()املكذوبات باحلديث أهنا من

مضمون ِّولنذكر القارئ أن ، )٢()ها كذبّفالعرشة األول كل (:ًوقال أيضا
قـل عـن ُمـا ن هـوَّ رقم اثنني يف كالم العالمة ابن املطهـر الذي محلاحلديث 
صـلى   سمعت رسول اهللا>:  سلامنقال، ك لعيلَّ حبّ ما أشد: حني سئلسلامن

ّ عليا فقد أحبّمن أحب: يقول اهللا عليه وآله  .<ً ومن أبغض عليا فقد أبغضني،نيً
ً بخصوص هذا احلديث حتديدا بأنه ضح حقيقة ما قاله ابن تيميةّتتولكي 

 :نقول ،<كذب>
:  ثم قال)مستدركه( يف النيسابوري إن هذا احلديث مما نقله احلاكم: ًأوال

                                 
 .٤٢ص، ٥ منهاج السنّة النبوية، مصدر سابق، ج)١(
 .السابقاملصدر  )٢(
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 .)١(<هذا احلديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه>

 يف ذلـك يف تلخيـصه َّ النيسابوريَ احلاكمُّ الذهبيُوقد وافق اإلمام: ًثانيا
 . ومسلم أي عىل رشط البخاري)٢()خ م: (لكتاب احلاكم حيث قال

وهو مقبـل ، ّوقد صحح احلديث أحد أعالم التيار السلفي املعارصين: ًثالثا
 وممـا ال )٣()الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني( يف كتابه بن هادي الوادعي

ّيكاد يشك وعليه ،  هلذا احلديث فيه أن الوادعي عىل علم بتكذيب ابن تيميةُ
 .فتصحيحه للحديث تعريض بابن تيمية يف هذا الشأن

ًامت ناسبا احلديث إىل رسول ّإرسال املسل الربوقد أرسله ابن عبد : ًرابعا
ّ عليا فقد أحبّمن أحب: صلى اهللا عليه وآلـه  قال: (فقال هصلى اهللا عليه وآل  اهللا ، نـيً

ًومن آذى عليا فقد آذاين ومن آذاين فقـد أذى ، ًومن أبغض عليا فقد أبغضني
 .)٤()اهللا

 سند هذا احلديث فـإن ّصحةًمنا جدال بعدم ّلنا وسلّحتى لو تنز: ًخامسا
عدة التي يعمل فإن القا، انية مضمون احلديثّ وحقّصحةهذا ال يثبت عدم 

 ضوئها علامء املسلمني يف موضـوع اجلـرح والتعـديل هـي الفـصل بـني يف
                                 

املــستدرك عــىل ، ، أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا ابــن البيــعاحلــاكم النيــسابوري )١(
. هــ ١٤١٨، بـريوت، دار املعرفـة، التلخيص للحافظ الذهبي: الصحيحني، وبذيله

 .١٣٠ص، ٣ج: النسخة املصورة عىل الطبعة اهلندية
 .بقاملصدر السا )٢(
، دار اآلثـار، الـصحيح املـسند ممـا لـيس يف الـصحيحني، مقبل بن هادي، الوادعي )٣(

 .٤٤٢احلديث ، ٣٧٣ص، ١ج، صنعاء
، االسـتيعاب يف معرفـة األصـحاب،  يوسف بن عبد اهللا بن حممـدأبو عمر، ابن عبد الرب )٤(

 .١١٠١ص، ٣ج، ١٤١٢، ١ط، بريوت، لدار اجلي، عيل بن حممد البجاوي: حتقيق
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 . املضمونّصحة السند وّصحة
 ٌّ كـل فكام يمكن أن يكـون، اآلخرّصحةفة عىل ّ أحدمها غري متوقّصحةف

كـام ، ً يمكـن أن يكـون كالمهـا بـاطال،ًمن السند ومضمون املتن صـحيحا
وهـذه . ً صـحيحا- من طريق آخـر-خر يمكن أن يبطل أحدمها ويبقى اآل

فقـد قـال يف كتابـه ،  يف كتبـهالقاعدة مما أشار هلا والتزم هبا العالمة األلبـاين
 : ما ييل)صحيح سنن ابن ماجه(

وأما السند فقد يكـون ،  فإنام أعني املتن<حسن>:  أو<صحيح>: إذا قلت(
ًصحيحا أو حسنا لذاته أ  .)١()و لغريهً

ًإذن فمن املمكن أن يكون مضمون احلديث صحيحا حتـى مـع التزامنـا 
 إذ مـن ؛ وال يلزم من هذا األخري ضعف املتن أو الطعن فيـه،بضعف السند

ة مـضمون ّح السند بطريق آخر أو توجد شواهد عىل صـحَّاملمكن أن يصح
 .)٢(املتن

:  أن يقول ابن تيميةم فإن األمانة العلمية توجب عىلّ ما تقدأساسوعىل 
ال أن . ٌإن مضمون هذا احلديث صحيح وثابت وإن كـان يف سـنده إشـكال

 .ّيطلق القول بنعت هذا احلديث بالكذب ويدلس عىل القارئ
 يف مـوردين فقد تعـرض لـه ابـن تيميـة ) الثالثّالنص(ـ بّعلقأما فيام يت

                                 
، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، صحيح سنن ابن ماجه، حممد نارص الدين، األلباين )١(

 .١٤ص، ١، ج١٩٩٧ـ ١٤١٧،  الطبعة األوىل للطبعة اجلديدة، الرياض
 إال أنـه جعلـه إذ بالرغم من تضعيفه سند حديث سلامنً حتديدا وهذا ما فعله األلباين )٢(

َّمن أحب عليا فقد أحبني، ومـن : (ًشاهدا عىل احلديث الصحيح عنده وهو قول النبي ًَّ
َّأحبني فقد أحب اهللا عز وجل َّ سلـسلة ، األلبـاين: راجـع. ّاملروي عن أم سـلمة [...]) َّ

 .١٢٩٩احلديث ، ٢٨٨ -٢٨٧ص، ٣ج، صدر سابقم، األحاديث الصحيحة
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 .ّكذب فيهام هذا احلديث

 .)١()عامل أنه كذبّ كل  مما يعلم]احلديث [إن هذا(: قال يف املورد األول •
وهذا مما يبني بـه كـذب مـا يـروى عـن بعـض (: وقال يف املورد الثاين •

صـىل اهللا عليـه  ما كنا نعرف املنافقني عىل عهد النبي>: أنه قال، الصحابة كجابر
 .)٢()ً فإن هذا النفي من أظهر األمور كذبا،<بن أيب طالب إال ببغضهم عيل وآله

ّ وال سـيام مـا ورد يف كتـاب ،منا فيام سبق مـصادر هـذا احلـديثّوقد قد
 .ًالذي عرفنا أن رجاله مجيعا من الثقات) جزء عيل بن حممد احلمريي(

 وقد وصفناه نا يف فرصة سابقة عن االجتاه الذي يسري عليه ابن تيميةّدثحت
ل ّويقل عليه السالم   يطعن يف فضائل اإلمام عيلّاالجتاه األموي الذي ال ينفكب

 أن أختم حديثنا عن تعليق ابـن تيميـة حـول ّوأود، من أمهية دوره ومواقفه
 عـن ابـن تيميـة وكتابـه  العـسقاليناحلديث الثالث بنقل ما قاله ابن حجـر

مصدر لالجتاه األموي يف ّ أهم ل اليومّا الكتاب الذي يمث هذ)ّالسنةمنهاج (
واملرجع األسـاس ملـن ينهجـون ، فهم اإلسالم ويف نقد مذهب أهل البيت

 أنقل هذا التقييم البن تيمية وكتابه عـن رجـل ال ينتمـي إىل .هنج ابن تيمية
َّمذهب أهل البيت حتى يت إنـام هـو مـن ، هم بعدم املوضـوعية أو بالتحامـلُ

رجـل ال خيـرج عـن ، افقني البن تيمية يف مسريته والسائرين عىل هنجـهاملو
 .)٣(اإلطار العام ملدرسة ابن تيمية

                                 
 .٢٩٨ص ، ٤مصدر سابق، ج،  منهاج السنّة النبوية)١(
 .١٤٩ص ، ٧ج، املصدر السابق )٢(
 ، ألنه يعتمد نفـس  ال خيرج عن اإلطار العام ملدرسة ابن تيميةإنام أقول إن ابن حجر )٣(

 صلى اهللا ا ابن تيمية يف تعاطيه مع احلديث املنقول عن رسول اهللاملعايري التي يسري عليه
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 حني ترجم للعالمة ابن )لسان امليزان( يف كتابه  العسقالينقال ابن حجر
 :ما ييل  عىل كتاب العالمة ابن تيميةّعد أن أشار إىل رد بّاملطهر احليل

ّوقد طالعت الرد> لكـن ،  املذكور فوجدته كام قال السبكي يف االسـتيفاءُ
، َّ األحاديث التي يوردهـا ابـن املطهـرّوجدته كثري التحامل إىل الغاية يف رد

ً يف رده كثريا مـن ّ ردّلكنه، وإن كان معظم ذلك من الواهيات واملوضوعات

                                                                            
ّومع نقلة هذا احلديث من الرواة، السيام يف األحاديث التي يكون موضوعها عليه وآله   

وللقـارئ ، عليهم أفضل الصالة والـسالم      وأهل البيت  عليه السالم    فضائل عيل بن أيب طالب
وقـد >: قال ابن حجر ما ييل، وضح هذه احلقيقةالكريم أن يراجع النص التايل الذي ي
 ورد ًام أن عليـاّ والسيًوتوهينهم الشيعة مطلقا ًكنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا

ثم ظهـر يل يف اجلـواب عـن ذلـك أن . ) منافقَّه إال مؤمن وال يبغضه إالّال حيب(ه ّيف حق
ن مـن وسـلم أل] وآله[ه البغض ها هنا مقيد بسبب وهو كونه نرص النبي صىل اهللا علي

 وذلك مـا ، بعكسهّ واحلب، املبغضّالطبع البرشي بغض من وقعت منه إساءة يف حق
ه ّ فقـد أحبـ، عيل وبغضه ليس عىل العمومّ واخلرب يف حب،ًيرجع إىل أمور الدنيا غالبا

 والـذي ورد يف -فكهـمإتعاىل اهللا عـن  - أو أنه إله ،ّعى أنه نبيّمن أفرط فيه حتى اد
 ألجلبغضهم أن إ : األنصار وأجاب عنه العلامءّيل من ذلك قد ورد مثله يف حق عّحق

 فـأكثر مـن ً وأيـضا، عيلّ فكذا يقال يف حق، وبالعكس،النرص كان ذلك عالمة نفاقه
 بخالف من ،ك بأمور الديانةّ بصدق اللهجة والتمسًيوصف بالنصب يكون مشهورا

 واألصل فيـه أن الناصـبة ،األخبار ع يفّيوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب وال يتور
 فكـان بغـضهم لـه ديانـة ، أو كان أعان عليهًا ريض اهللا عنه قتل عثامنًاعتقدوا أن عليا

 .تلت أقاربه يف حروب عيلُمنهم من ق ثم انضاف إىل ذلك أن ،بزعمهم
: باعتنـاء، هتـذيب التهـذيب، أبو الفـضل أمحـد بـن عـيل،  العسقالينابن حجر: راجع

 .٤٨٠ص، ٣ج، ٢٠٠٨، ١ط، قدمش، مؤسسة الرسالة، إبراهيم الزيبق وعادل مرشد
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ساعه ّألنه كـان التـ، اّ تصنيفه مظاهنة مل يستحرض حالالتياألحاديث اجلياد 

ولزم من مبالغتـه . واإلنسان قابل للنسيان، كل عىل ما يف صدرهّيف احلفظ يت
وهـذه الرتمجـة ال ، ًلتوهني كالم الرافيض اإلفضاء أحيانـا إىل تنقـيص عـيل

 .)١(<تهحتتمل إيضاح ذلك وإبراز أمثل
ل ّال يمثـ عليـه الـسالم     لشخـصية اإلمـام عـيلالواقع أن تنقيص ابن تيمية

ًموقفا عابرا أو   عديـدة شـواهد وإنـام القـارئ جيـد ، نادرة وقـع فيهـاسقطةً
ل ّوكثرية يف هـذا الـسياق حتملنـا عـىل االعتقـاد بـأن هـذا التنقـيص يـشك

 وإذا كان ابـن . إىل مجيع صفحات الكتابّ متتد،ًهلا مسبقاًا طّ خمطاسرتاتيجية
 اعتـذر عـن رسد أمثلـة ذلـك بعـدم احـتامل كتابـه هلـذا  العـسقالينحجر

 فإننا نأمل أن جيد القارئ هلـذا البحـث واألبحـاث القادمـة مـن ،املوضوع
 ّل بحـدّيـشك ما نحن فيه من البحـث ّعىل أن. األمثلة ما يقنعه هبذه احلقيقة

ًذاته مثاال واضحا يف هـذا االجتـاه عـن ع ّوقـد وجـدنا ابـن تيميـة ال يتـور، ً
 بـه ّال بـل يمتـد، تها علامء املـسلمنيّ عىل صحّيتفقتكذيب األحاديث التي 

 عليـه الـسالم   األمر إىل التامس الذرائع ملبغيض أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب
 .بل قاتليه وتوجيه أفعاهلم

عليـه    املـربرات لقاتـل عـيللقارئ الكريم كيف خيتلق ابن تيميـةل اّليتأم
رنا ّ وهنـا يـذك- عليـه الـسالم    وكيف يقوده هواه الفرتاض أن قاتل عيل السالم

ً كـان معتقـدا أن - ويصوم ويقرأ القرآنّ هذا القاتل كان يصيلّابن تيمية بأن

                                 
، عبـد الفتـاح أبـو غـدة: اعتنى بـه، لسان امليزان، أمحد بن عيل،  العسقالينابن حجر )١(

ــريوت، وعــات اإلســالميةمكتــب املطب  -٥٥١ص ، ٨ج، ٢٠٠٢ -١٤٢٣، ١ط، ب
 .٢٦١٩: رقم الرتمجة، ٥٥٢
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وال نـدري  - ذلـك َاتل كان فعـلوأن هذا الق، ان قاتل عيلّاهللا ورسوله حيب
 أ فهـو يف أسـو، هللا ورسولهًةّ حمب-من أين عرف ابن تيمية رسيرة هذا الرجل

ونحن ، ً بن اخلطاب كان كافران قاتل عمرإ يف حني < مبتدعّضال>األحوال 
ٍ املبتدع ليس خارجا عن اإلسـالم إنـام هـو جمتهـد خمطـئّنعرف أن الضال ً. 

 رجـل ّجمـردتيمية يريد إقناعنا أن قاتل عمر كافر وقاتل عـيل وعليه فإن ابن 
!! الذي محل ابن تيمية عىل التمييز بني القـاتلنيا  وال أدري م،اجتهد فأخطأ
 : يقول ابن تيمية

ُفعلم أنه ال يلزم من كون بغض الشخص من عالمات النفاق أن يكون >
 َّن أشـدا كـمن عرف أحوال الـصحابة أن عمـر ّوال يشك، أفضل من غريه

وأن تـأثريه يف نـرص اإلسـالم وإعـزازه ، ّعداوة للكفار واملنافقني مـن عـيل
 وأن الكفار واملنـافقني أعـداء ،وإذالل الكفار واملنافقني أعظم من تأثري عيل
ًوهلذا كان الذي قتل عمـر كـافرا  .ًالرسول يبغضونه أعظم مما يبغضون عليا

ًفقتله بغـضا للرسـول ودينـه ، تهّأموسول ويبغض الر، يبغض دين اإلسالم
ّوالذي قتل عليا كان يصيل. تهّوأم ًوقتلـه معتقـدا أن ،  ويصوم ويقرأ القـرآنً

 وإن - يف زعمـه-ة هللا ورسـوله ّوفعل ذلك حمبـ،  قتل عيلّاهللا ورسوله حيب
ًكان يف ذلك ضاال مبتدعا ً>)١(. 

 

ّنا سابقا إىل أن األحاديث الـواردة يف حـبأرش  عليـه الـسالم     اإلمـام عـيلً
ّوبغـضه يعـد عليه الـسالم  ّ عيلّأن حب: وهي، س لقاعدة غاية يف األمهيةِّتؤس ُ 

ًمعيارا مهام للحكم عىل إيامن املرء أو نفاقه  ٍ شـخصِّوأن حديث عدالـة أي، ً
                                 

  .١٥٣ -١٥٢ص ، ٧ج،  منهاج السنّة النبوية، مصدر سابق)١(
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ّ يستقيم منهجيا ما مل يتم الٍمسلم يف مرحلـة  عليـه الـسالم   ه لعيلّلفراغ من حب اً
وهـي تعنـي االلتـزام الـدقيق  - وإال فال معنى للسؤال عن العدالة ،سابقة

 مـع إمكـان أن يكـون -بالضوابط الرشعية التي أرساها الـدين اإلسـالمي
 .ًالشخص منافقا وغري مؤمن

 أن نفهـم ٍ عندئذ بوسـعنا، بأيديناّهمة القاعدة املنهجية املهإذا أمسكنا هبذ
رح ونـوقش وأثـريت حولـه ُ الـذي طاملـا طـ- <عدالة الـصحابة>موضوع 

 .ً بنحو صحيح وسليم منطقيا-اإلشكاليات
 ،هـا الالئـق هبـا يف سـياق البحـثَّخذ هذه القاعدة املنهجية حملّولكي تت
 يف هـذا هالعودة إىل القرآن الكريم والبحث فيه عن وجهـة نظـر: ًعلينا أوال
ّفـرس بعـضها يخذ بنظر االعتبار أن آيات القرآن الكريم هذا مع األ، الصدد

ّبعضا ويأخذ أو ل يف النهاية رؤيـة واحـدة متكاملـة ّ لتشك،هلا برقاب آخرهاً
 ّ وحتى يف احلاالت التي تبقى بعض النقـاط غامـضة فـإن الـنص.متعاضدة

 هذا الفراغ من خـالل وظيفتـه التـرشيعية والرسـالية بإيـضاح ّالنبوي يسد
 . احليوية يف بناء النظرية اإلهلية القرآنيةالتفصيالت

 القـرآين ّواآلن لو عدنا إىل اآليات القرآنيـة الـرشيفة لوجـدنا أن الـنص
 :يضع موضوع تقييم املرء يف ثالث نقاط

ً هي أن يكون الشخص مؤمنـا قلبيـا ولـيس منافقـا:النقطة األوىل ً قـال . ً
ُقالت األعراب آمنا قل مل ت{: تعاىل َّ ْْ َ ْ َُ ََ َُ ْ ُؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإليـامن َ َْ ِ ِ ُ ْ َ َُ ْ ََّْ َ ْ ََ ُ ََ ُ ِ ِ

ْيف قلوبكم ُ ِ ُ ُ  تـرصحيه ّمجردًيكون اإلنسان مؤمنا بال ى ضوء هذه اآلية ف ف)١(}ِ
 .ل قلبهّأن يصحب ذلك إيامن يتخلاللفظي وإنام جيب 

                                 
  .١٤:  احلجرات)١(
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 هـي أن يواصـل اإلنـسان املـؤمن إيامنـه دون انقطـاع أو :النقطة الثانيـة
وحياتـه أو بعـد   سواء يف عـرص رسـول اهللا،ّنقالب أو تبدل يف هذا اإليامنا

َإن الـذين {: يقـول تعـاىل. ورحيلـه عـن هـذا العـامل صلى اهللا عليه وآله    هعرص ِ َّ َّ ِ
َيبايعونك إنام يبايعون اهللاَ يد اهللاِ فوق أيدهيم فمن نكث فـإنام ينكـث عـىل ن ُ َّ َ َ َّ ََ َ ْ ْ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َْ َُ َ ْ ْ َ ُ َُ َِ ِِ ِ َ َ ِ ِفـسه َِ ِ ْ

ًومن أوىف بام عاهد عليه اهللاَ فسيؤتيه أجرا عظيام َِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ًَ ُ َ ْ ََ َْ َ َ َ ِ  فال تكفـي البيعـة وحـدها )١(}َ
 ّ وأما إذا نكث وارتـد، اهللا عليهعاهدإلثبات إيامن املرء وإنام عليه اإليفاء بام 

 .رجه عن اإليامنُفإن ذلك خي
ٌوما حممد{: ومثل هذه اآلية قوله تعاىل َّ ََ ُ ُ إال رسول قد خلت من قبله الرسل َ َُ ُّ ُ َِ ِ ِْ َْ َْ َ ْ ٌ َّ ِ

ًأفإين مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابكم ومن ينقلب عىل عقبيه فلن يرض اهللاَ شيئا  ْ ُ َْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ ُ ََّ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ َُ ِْ َ َ َِ
َوسيجزي اهللاُ الشاكرين ْ َِ ِِ َّ َ   عدم انقالب املرء بعد رحيل رسولْ إذ اشرتطت)٢(}َ

 .ع اإلنسان باإليامنّحتى يتمت صلى اهللا عليه وآله اهللا
 ، وهي أن عىل اإلنسان أن يصحب إيامنه بالعمـل الـصالح:النقطة الثالثة

ل هذا ّ مل يتبدوإن االعتقاد القلبي ّمجرد بّحققوإال فإن اإليامن احلقيقي ال يت
: -ًث معـا اآلية تتـضمن النقـاط الـثاله وهذ- ولذا قال اهللا تعاىل ؛االعتقاد

ْإنام املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله ثم مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم { ْ ْ ْ َ َّ ُ َ َِ َِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ِ ُِ َ ُ ُْ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َّ ِ
َيف سبيل اهللا أولئك هم الصادقون ُ ِ َِّ ُ ُْ ََ َ ُ ِ ِ ِ{)٣(. 

 إيـامن ّحقـقًهذه حتديدا هي الصفات التي يرسيها القرآن الكريم لكي يت
 .سان املسلماإلن

                                 
 .١٠: الفتح )١(
 .١٤٤:  آل عمران)٢(
 .١٥: احلجرات )٣(
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 ضـوئه الـرشط األول يفّيبقى علينا أن نعرف املعيار الـذي نحـدد ، نعم

، ..اإليـامن احلقيقـي ..  أي اإليـامن النافـذ للقلـب ،الوارد يف النقطة األوىل
 ًيا هبذا اإليامن؟ّكيف يكون اإلنسان املسلم متحلف

النقطـة يف بأن يوضح هـذه  صلى اهللا عليه وآله    هنا يأيت الدور الرسايل للنبي
صـلى    الوارد عن الرسول األعظمّوهذا ما يضطلع به النص، اآليات السابقة

إال مؤمن وال ّ حيبك ال>: يثدح، ًوالذي اختذناه مدارا هلذا البحث اهللا عليه وآله  
يف االسـتدالل املنطقـي  عليه الـسالم   ّ عيلّ حبّقق حينها حي<يبغضك إال منافق

 أن :، وهـيتقول كربى القياس املنطقـيفاآلية . صغرى تلك اآلية الكريمة
 ّجمـرد وبدونه يكـون اإلنـسان ، لإليامنًارشط ّ يعداستقرار اإليامن يف القلب

يوضح صغرى ذلك القياس وأن اإليـامن ، ف أما احلديث النبوي. فقطمسلم
ّ واقعا من خالل حبّحققالقلبي إنام يت ا وقد عرفنـ .عليه السالم  عيل بن أيب طالبً

 )النبـوي/القـرآين(أن الواقع التارخيي للمسلمني كان يسري وفـق هـذا املنطـق 
 . عليه السالمفكانوا ال يعرفون منافقيهم إال ببغضهم ألمري املؤمنني 

 أن اآليـات الـواردة يف النقطـة :األمر اآلخر الذي علينا فهمـه ممـا سـبق
 ،اهللا عليـه وآلـه    صلى   الثانية أشارت إىل حقيقة خارجية وقعت عرص رسول اهللا

ِ وجود من انقلب أو نكث أو مل يفيوه َوما {:  كام يف قوله تعاىل، بوعده هللاَ َ
ْحممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابكم  ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ َُّ ِْ َ َ ُ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َْ َ ََ ُ َ ْ َ ْ ٌَ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ٌِ َّ َ ُ

َومن ينقلب عىل َ ْ ْ َِ َ ْ َ َ عقبيه فلن يـَ ْْ َ ََ َ ِ َّرض اِ َ شـيئا وسـيجزي اهللاُ الـشاكرينهللاَُ ْ َِ ِِ َّ َ َ ًْ  وهـذا )١(}َ
لنأيت عىل ذكر الروايات التـي كـشفت عـن ، ًاملوضوع سوف نعود له الحقا

 ونفحص تلـك اآليـات التـي ّحققولكن قبل ذلك علينا أن ن، هذه القضية
                                 

  .١٤٤:  آل عمران)١(
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ذلك نقـوم ّ كل ،ً مطلقا<عدالة الصحابة> هبا البعض يف إثبات دعوى كَّمتس
 ّ إذ إن هـذا املوضـوع حيتـاج إىل بحـث مـستقل-ه بنحـو مـوجز ورسيـع ب

ً واعتامدا -نا نقف عىل حيثياته يف فرصة الحقة إن شاء اهللا تعاىلّل لعلّومفص
ًل معيارا ّيشك عليه السالم  ّ عيلّأن حب: يوهًا، ّمة التي انتهينا منها توّ املقدعىل

 إنـسان ِّ وكـل-ن الـصحايب  عىل إيـام،ً وطبقا له،هأساسًوفرقانا نحكم عىل 
وبفـضل هـذه (ًوحينهـا حـرصا  أو عدم إيامنه، -ً مل يكن صحابياوإن مسلم

 ومناقـشة ،يمكننا االنتقال إىل إثبـات عدالـة الـصحايب أو فـسقه )الضابطة
 .عى داللتها عىل ذلكَّاآليات املد

 

 هبا البعض يف إثبات دعوى عدالة مجيع الـصحابة ّمتسكت التي أما اآليا
 :ها اآليات التاليةّفأمه

َلقـد ريض اهللاُ عـن املـؤمنني إذ يبايعونـك حتـت { :قوله تعاىل :اآلية األوىل ْْ َ َ َ ُ َ ْ َِ ُ َْ َِ َ ِ ِ ِْ ُ َ َ
َالشجرة فعلم ما يف قلوهبم فأنزل السكينة عليهم وأثا َ َ ُ ََ َِ َ َ َْ ْ َّ ْ َ َ ََ َُ َِ ِ َِ ْ ََّ ِ ِ ًهبم فتحا قريباِ ًِ َ َْ ْ ُ َ{)١(. 

 نياملـؤمن،  عـن مطلـق الـصحابةّحـدثومن الواضح أن هذه اآلية ال تت
ْريض اهللاُ عـن {:  فقالت،وإنام اقترصت عىل املؤمنني فحسب، وغري املؤمنني َ َ ِ َ

َاملؤمنني ِ ِ ْ ذين قصدهتم اآليـة ن الومن هؤالء املؤمن:  هوّهم ولكن السؤال امل}ُ
للميـزان الـذي  احلصول عىل اجلـواب أن يعـود ّيودن مل ّهنا البد الكريمة؟

إال مؤمن وال يبغـضك ّ حيبك ال> :حني قال صلى اهللا عليه وآله    وضعه رسول اهللا
 .<إال منافق

                                 
 .١٨:  الفتح)١(
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ِحممد رسول اهللاِ والذين معه أشـداء عـىل الكفـار { :قوله تعاىل :اآلية الثانية َّ ُ ْ ََّ َ ُ َ َ َُ َّ ٌِ َِ َ ُ َ َُّ َ ُ
َرمحاء بينهم تـر ْ ْ َُ َُ َ َُ ِاهم ركعـا سـجدا يبتغـون فـضال مـن اهللاِ ورضـوانا سـيامهم يف َ ِْ َ ُ ُ ُْ َ َ ْ ْ َّ ً َُ ِ ًِ ُْ ً ْ َ َ َ ً َّ

َوجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلنجيل كزرع أخرج  َ ْ ُ ْ ُ َُ ْ ْ َ َ ْ َ ُّ ْْ َ ََّ َ ٍِ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ
ِشطأه فآزره فاستغلظ فاستوى عىل سوقه ِ ُ ْ ْ ََ َ َ ُ َُ ََ َ َ ََ َْ ْ َ َ يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار وعـد َ َُّ َ َ ُ َْ ْ َ َّ َُّ ُ ْ ِ ِ َ ِ ِ ِ

ًاهللاُ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيام ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ َ ًَ َ َ ْ ََ ً ْ ُ ْ َُ ُ َّ{)١(. 
 ،هبا البعض عىل عدالـة الـصحابةّتدل اآليات التي يسّ أهم هذه اآلية من

َّوالـ{:  بام ورد فيها من مجلـةنيّتمسكم ُذين معـهَ َ ََ  إذ هـي مطلقـة وتـشمل }ِ
َوعـد {: إذ تقول اآليـة، ولكن ذيل اآلية يثبت عكس هذه الدعوى. اجلميع َ َ

ًاهللاَُ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيام ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ َ ًَ َ َ ْ ََ ً ْ ُ ْ َُ ُ يف ) من( وحرف }َّ
ْمنهم{كلمة  ُ ْ ُذين معـهَّالـ{ض أولئـك أي أن بعـ، عـىل التبعـيضّيـدل  }ِ َ ََ ِ{ 

ًا وليـست ّة بـاملؤمنني حقـّفهـي خمتـص، وعدهم اهللا باملغفرة واألجر العظيم
 .صلى اهللا عليه وآله  صحابة رسول اهللاّشاملة لكل

ِوالـسابقون األولـون مـن املهـاجرين واألنـصار {:  قوله تعاىل:اآلية الثالثة َ َ َ ْ َّ ََ َِ ِِ َ ُ ِ َ َُ ُ َّ
ٍوالذين اتبعوهم بإحسان َ ْْ ُ ُ َ َ َِ ِ َّ ِ ِ ريض اهللاُ عنهم ورضوا عنـه وأعـد هلـم جنـات جتـري َّ ْ َ ٍ َِّ َّ ْ َْ َ َ ُ َ َ َْ َ ْ ََُ َ ُ ُ َ

ُحتتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْْ ْ َُ َ َ ً َ ََ َ ََ ْ َ{)٢(. 
هبـذه اآليـة هـو اإلطـالق الـوارد يف مجلـة ّتدل  بـه املـسكَّتمـس ما يّأهم

ِاملهاجرين واألنصار{ َ َ ََ ِ ِ َ  اخلالف يف االستدالل هبـذه اآليـة الكريمـة  ونقطة.}ُ
َوالسابقون األولون مـن املهـاجرين {يف قوله تعاىل ) من(ن معنى كلمة اهو بي ْ َّ َِ ِِ َ ُ ِ َ َُ َ ُ َّ

ِواألنصار َ ّ وتبعا لـذلك جعلهـا أحـد أدل)بيانية(ض اعتربها ع فالب}ََ تـه عـىل ً
                                 

 .٢٩: الفتح )١(
 .١٠٠: ةالتوب )٢(
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 .رين واألنصارألهنا مطلقة يف احلديث تشمل مجيع املهاجة؛ عدالة مجيع الصحاب
 أن علامء مدرسة أهل البيت ال يوافقون عىل هذا الفهم ويـذهبون إىل َّإال

 ّ ودليلهم عىل ذلـك اآليـة التاليـة لآليـة حمـل؛بالتبعيض) من(تفسري كلمة 
ِوممن حولكم من األعراب منـافقون ومـن أهـل املدينـة {: البحث حيث تقول ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ ُ ُ َ ِْ َ ُ َ َّ

َمردوا عىل َ ُ َ ٍ النفاق ال تعلمهم نحن نعلمهم سنعذهبم مرتني ثم يردون إىل عـذاب َ َ َِّ ُّ َ ْ ُ ْ َْ ِ َ َ ُ َّ ْ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُُ ِ َ ُ َ ُِّ َُ ََ َ َ ِ َ
ٍعظـيم ِ وعليـه فـإن ،  التي أوضحت أن من أهل املدينـة مـن هـو منـافق)١(}َ

 . رضوان اهللا عليهم وإدخاهلم اجلنةّققاإليامن رشط يف حت
ينبغـي سـلف إىل قاعـدة يف غايـة األمهيـة يضاف إىل ذلك أننا أرشنا فيام 

 للقرآن الكريم أو الناظر يف آياته أن يضعها نـصب عينيـه وهـي أن ّمفرسلل
 وأن من غري املمكن تكـوين وجهـة نظـر ،ً بعضه بعضاّالقرآن الكريم يفرس

قرآنية صائبة تفصل بني آيات القرآن الكريم فتأخذ بعضها وتـرتك الـبعض 
َالـذين {ًمرفوض قرآنيا ويكون العامـل بـه مـن فإن هذا األسلوب ، اآلخر ِ َّ

َجعلوا القرآن عضني ِ ِ َ ْ ُ ْ ُ َ ّ كتاهبم وفرقوه فآمنوا ببعضه وكفـروا اؤوّ الذين جز)٢(}َ
 .بالبعض اآلخر

ْوالـسابقون األولـون مـن { : وقوله تعـاىل البحثّوإذا عدنا إىل اآلية حمل َّ َِ َ َُ َ ُ ِ َّ
َاملهاجرين ِ ِ َ ني ّسه حيـسم اجلـدال يف حتديـد املعنيـ فإن القـرآن الكـريم نفـ)٣(}ُ

َاملهاجرين{ :بقوله ِ ِ َ ُفالذين هـاجروا وأخرجـوا {: حيث يقول تعاىلوذلك  }ُ َ َ َ َِ ْ ُ ُ ِ َّ َ
ْمن ديارهم وأوذوا يف سبييل وقاتلوا وقتلوا ألكفرن عـنهم سـيئاهتم وألدخلـنهم  ْ ِّ َ ْ َ َ ْ َُ َُّ َ ْ ََ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ُْ َُ َِ ِِ َّ ِّ َ ُ َ ِ ِ ُِ

                                 
 .١٠١: التوبة )١(
 .٩١: احلجر )٢(
 .١٠٠:  التوبة)٣(
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ِجنات جتري م ٍِ ْ َ َّ ِن حتتها األهنار ثوابا من عند اهللا واهللاُ عنده حسن الثوابَ َ ُ ُ ُ َ ْ ً َ ْ َّْ َْ ُ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ  فـإن )١(}َ

 ،)املهـاجرين( بــمن يمكـن تـسميتهًهذه اآلية وضعت قيودا للهجـرة وملـ
ّ االنتقال من مكان إىل مكان آخر يعدّجمردفليس   ،ميزان اهللا تعـاىل يف هجرة ُ

َوإنام عىل املهاجر أن يؤذ واملـصاعب يف  ّل املـشاقّ وأن يتحم، يف سبيل اهللاىُ
فهـذه الـرشوط هـي ، ُل أو يقتل يف سبيل ذلكِ وأن يقات،ينسبيل مبادئ الد

ًعلـام أننـا نعـرف أن . ً جتعل اإلنسان مهاجرا يف مفهوم القـرآن الكـريمالتي
ّ يعرب عنهم بـّنممومجلة من الصحابة   يف م قاتلوامل يعرف أهن) كبار الصحابة(ُ

طـون النـاس عـن ّ بـل إن بعـضهم كـانوا يثب،ملعارك حتى ولو ملرة واحـدةا
 . اجلهاد والقتال يف سبيل اهللا تعاىل

 نعلـم أن كلمـة -ً وتبعا هلذا اجلمع بـني آيـات القـرآن الكـريم-من هنا 
 وال ، البحث ليست للبيـان وإنـام هـي للتبعـيضّالواردة يف اآلية حمل) من(

 .عىل فكرة عدالة مجيع الصحابة هبا لالستدالل ّتمسك الّيصح
ِلقد تاب اهللاُ عـىل النبـي واملهـاجرين واألنـصار { : قوله تعاىل:اآلية الرابعة َ َ َ َ َ ََ ِ ِِ َ ُ ِّ َّ َ َْ َ َ

َالذين اتبعوه يف ساعة العرسة من بعد ما كاد يزيغ قلـوب فريـق مـنهم ثـم تـاب  ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ََ ْ ُ ََّّ ْ َ َ ْ َُ َ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ُِ ْ ََّ َ ِ
ِعليهم إنه هب ِ ُ ََّ ِ ْ ِْ ٌم رءوف رحيمَ َ َ ِْ ٌ ُ{)٢(. 

ِاملهـاجرين واألنـصار{وقد حاول البعض االسـتدالل بـإطالق لفـظ  َ َ ََ ِ ِ َ ُ{ 
ولكـن ،  الـصحابةمجيـعتعاىل عليهم إلثبـات فكـرة عدالـة الذين تاب اهللا 

هذا االستدالل بالعودة إىل اآليـات الـسابقة مـن الـسورة ذاهتـا  ّردبوسعنا 
ُلقـد نـرصكم اهللاُ{ :حيث قالـت ُ َ َ َ ْ َ ْ يف مـواطن كثـرية ويـوم حنـني إذ أعجبـتكم َ ْ َ َ َُ ْ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ََ ْ ِ ٍ ٍِ ِ َِ َ

                                 
 .١٩٥:  آل عمران)١(
 .١١٧: التوبة )٢(
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ْكثرتكم فلم تغن عنكم شـيئا وضـاقت علـيكم األرض بـام رحبـت ثـم وليـتم  ْ َّ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ ْ ْ ً ْ ُ َُّ َ ََ َ ُ َ َ َُ َ َ َ َْ ِ ُ َ ُ ُ ْ َُ ِ َ
َمدبرين ِ ِ ْ َ ثم أنزل اهللاُ سكينته عىل رسوله وعىل املؤمنني *ُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ َ ُُ َ َ ََّ َ ََ َ َوأنـزل جنـودا مل تروهـا ُ ْ ً ُ ََ َ ُ َْ َ َ َ

َوعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َُّ َ َ ُ َ َ  وهذه اآليات الكريمـة تقـول )١(}َّ
ولـيس ) ةّخاصـ( عىل املؤمنني من املهاجرين واألنـصار تهن اهللا أنزل سكينإ

علينـا  وإذا تساءلنا عن معنى املؤمنني املقصودين يف هذه اآلية فـإن ،اجلميع
 لكـي نعـرف ) منـافقّإال مؤمن وال يبغضك إالّ حيبك ال( :العودة إىل احلديث

ً فإذا ثبت أنه من املؤمنني عندئـذ يكـون مـشموال ،من هو املؤمن من املنافق ٍ
 . فال تشمله اآلية الكريمةَّ، وإالبالتوبة الواردة يف هذه اآلية الكريمة

ِإن الذي{ : قوله تعاىل:اآلية اخلامسة َّ َّ ْن آمنـوا وهـاجروا وجاهـدوا بـأمواهلم ِ ْ ُ َِِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ ُ
َوأنفسهم يف سبيل اهللاِ والذين آووا ونرصوا أولئك بعضهم أولياء بعض والـذين  َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ٍَّ ُِ َ ْ َ َْ ُ ِ َُ ُ َ ُ َ َ ِ ِ ُ

ِآمنوا ومل هياجروا ما لكم من واليتهم من يشء حتى هياجروا وإ َ َ ْ َ ْ َ َُ ْ َ ْ َ ُ َِ َ ُ ْ َ َُّ ٍُ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ ْ ِن استنرصوكم يف َ ْ ُْ ُ َ َ ْ
ٌالدين فعليكم النرص إال عىل قوم بينكم وبينهم ميثاق واهللاُ بام تعملون بصري َ ُِ َِ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ ُ ََ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َّ ِِّ ٌ َ َ َُ ُ ٍ َُ َّ ِ ْ ِ{)٢( . 

 هبـا عـىل موضـوع عدالـة ّدلُهذه اآلية الكريمة إحدى اآليات التي است
قيد اإليامن يف ترتيب األثـر ّيل ج أن هذه اآلية ذاهتا تضع بنحو َّ إال.الصحابة

 فاملهاجرون املؤمنـون :أي أن اآلية جتعل من اإليامن هو املقسم، عىل اهلجرة
ٌهلـم مغفـرة ورزق {الـذين ً وهـم أيـضا ،هم الذين بعـضهم أوليـاء بعـض ْ ِ َ ٌ َ َ ِْ ْ َُ

ٌكريم ِ  . يؤمنوا فال تشملهم هذه األحكامن الذين ملوأما املهاجر. )٣(}َ
 وقد جـاء يف ،امن فال قيمة للهجرة وال للنرصة وال للعملفام مل يثبت اإلي

                                 
 .٢٦ -٢٥: التوبة )١(
 .٧٢: األنفال )٢(
 .٧٤: األنفال )٣(
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َإنام يتقبل اهللاُ من املتقني{: القرآن الكريم ِ َِّ َُ ْ َُّ َ َ َ َّ  ّحقـق أن التقوى ال تتّ وال شك)١(}ِ

 .إال باإليامن والعمل
ِللفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديـار{ : قوله تعاىل:اآلية السادسة ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ ِْ ُ َّ ِْ َ ُ َ َ ْهم ُ ِ

ْوأمواهلم يبتغون فـضال مـن اهللاِ ورضـوانا وينـرصون اهللاَ ورسـوله أولئـك هـم  ُ َ َ َ ْ ُْ ْ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ ََ ِ ِ َِِ َُ ََ َُ ُ ْ ًَ ُْ ِ ً ْ َ
َالصادقون ُ ِ َالذين تبوءوا الدار واإليامن من قبلهم حيبـون مـن هـاجر إلـيهم وال َ *َّ َ َ َ ْ ُّ ْ ْ َ َّ َ َْ ْ َ َ ْ َِ َِ َِّ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ ِ َّ َُ

ْجيدون يف صدورهم  ِ ِ ُِ ُُ َ ِ ٌحاجة مما أوتوا ويؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصة َ ًَ َ ْ َ َ َ َ ََ ُْ ْ ُ ُِ ِ َ َ َْ َ ِ َ ُِ ِ ُِ ْ َ َّ
َومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون ُ ُ ْ َّ ْ َِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُ ََ َ ُ َ ُ َوالذين جاءوا مـن بعـدهم يقولـون * ََ ُ َُّ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َُ
ألخواننا الذين سبقونا ب ِربنا اغفر لنا و ِ َ ُ َ َ َ َ ََّ ْ َِ ِ َِّ ََ ْ َ ََ ُاإليامن وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ْ ََ َ َ َِ ِ َِّ ُ ْ ِ ُ ِ ْ َ َ ِ َ ِ

ٌربنا إنك رءوف رحيم َ َ َِ ٌ َُ َ َّ ِ َّ{)٢(. 
إال أن  .عىل مسألة عدالة مجيع الصحابةًهبا كثريا ّتدل ُوهذه اآليات مما يس

: ًل جيدا ما ورد يف هذه اآليات الكريمة إذ جاء فيها قوله تعـاىلّعلينا أن نتأم
َذين تبوءوا الدار واإليامنَّال{ َ ِ َ َّ َ ََ َّ َُ  وهي واضحة يف أن األنـصاري لكـي تكـون }ِ

 ما ورد يف ذيـل ًاوهو حتديد،  عليه أن يتمتع باإليامن،لديه قيمة عند اهللا تعاىل
َربنـا اغفـر لنـا {:  قـالوا؛هذه اآليات عند دعاء الـذين جـاءوا مـن بعـدهم ََ ْ َِ ْ َّ

َوإلخواننا  ِْ َ َِ َالذين سبِ ََ ِ ِقونا باإليامنَّ َ ِ ِ َ  دعـاءهم بـاملغفرة للمـؤمنني وا حيث قرص}ُ
 .فحسب

َأولئك هـم الـصادقون{: عىل أن ذيل اآلية األوىل ورد فيه ُ ِ َِّ ُ ْْ َ َ  وإذا تـساءلنا }ُ
: ً بعضه بعـضا يقـولّعن املقصود بالصادقني فإن القرآن الكريم الذي يفرس

ِإنام املؤمنون الذين آمنوا باهللاِ{ ُ َُ َ ِ َِّ َ ْ ُ َ َّ ْ ورسوله ثم مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم ِ ْ ْ ْ َ َّ ُ َِ َِ ِِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ُ ََ ِ ُ َ ْ َ ُ
                                 

 .٢٧: املائدة )١(
 .١٠ -٨: احلرش )٢(
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َيف سبيل اهللاِ أولئك هـم الـصادقون ُ ِ َِّ ُ ُْ ََ َ ُ ِ ِ املؤمنـون : ً إذن فالـصادقون هـم أوال)١(}ِ
 .الذين هاجروا: ًوثالثا، مل يرتابوا: ًوثانيا، باهللا ورسوله

وهـو مـا ، ًرتطت اإليامن أوالوهي قد اش، هذه هي مواصفات الصادقني
صـلى اهللا     وال ينكشف إال من خالل امليزان الذي وضعه رسول اهللاّحققال يت

وال يبغـضك إال ، إال مؤمنّ حيبك ال>:  عليه السالم  حني قال لإلمام عيل عليه وآله 
 .<منافق

 

لية عدالـة الـصحابة وعالقتهـا سابقة عـن إشـكاالفقرة العند حديثنا يف 
 ، أرشنـا إىل معاجلـة القـرآن الكـريم هلـذا املوضـوع، البحـثّباحلديث حمل

 وقد أوضحنا هناك ،م اإلنسان املسلمك من خالل املعايري القرآنية لتقييوذل
 التي يعاجلها القرآن الكـريم يف هـذا ّهمةأن من القضايا امل) النقطة الثانية=(

ل أو انقــالب أو ّن املــؤمن عــىل إيامنــه دون تبــدالــصدد هــو ثبــات اإلنــسا
 ،ّ القرآن الكريم رصح بوجود مثل هـذا االنقـالب أن كام أرشنا إىل.نكوص

وحينها وعدنا القارئ أننا سـنعود هلـذا املوضـوع ونـذكر األحاديـث التـي 
 .وردت يف هذا املجال

يهـا ، ّاألحاديث التي أجلنا البحث فيف هذه الفقرة نريد أن نأيت عىل تلك 
املـصادر الرئيـسية التـي يعتمـدها الفكـر ّ أهـم وسنكتفي برسد مـا جـاء يف

 .  والبخاريصحيحي مسلم: ي، أيّالسن
 :  أشري إىلصحيح مسلممام ورد يف ف

َ عن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكـة:الرواية األوىل ْ َ  ئـشة أنـه سـمع عاُ
                                 

 .١٥:  احلجرات)١(
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إين عىل احلـوض >: سمعت رسول اهللا يقول وهو بني ظهراين أصحابه: تقول

ي ومن ّمن! ْأي ربه: فألقولن، ُفواهللا ليقطعن دون رجال، َّأنتظر من يرد عيل منكم
 .)١(<مازالوا يرجعون عىل أعقاهبم، عملوا بعدك امإنك ال تدري : فيقول، تيّأم

قـال ...  عن أم سـلمة  موىل أم سلمةاهللا بن رافع عن عبد :الرواية الثانية
اي ال يأتني أحـدكم ّإين لكم فرط عىل احلوض فإي>:  صلى اهللا عليه وآله    رسول اهللا
إنـك ال تـدري مـا : فيم هذا؟ فيقـال: فأقول، ّ البعري الضالّ عني كام يذبّفيذب

 .)٢(<ًسحقا: فأقول، أحدثوا بعدك
 قـال رسـول اهللا: قال، عن عبد اهللا، عن شقيق،  عن األعمش:الرواية الثالثة
ّ أقواما ثـمّوألنازعن، أنا فرطكم عىل احلوض>:  صلى اهللا عليه وآله    ،  ألغلـبن علـيهمً

 .)٣(<إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال، أصحايب أصحايب! ّيا رب: فأقول
 : أشري إىلصحيح البخاريومما ورد يف 
فقـال  ... ُ فسمعني الـنعامن بـن أيب عيـاشقال أبو حازم: الرواية األوىل

  لسمعته وهو يزيـدأشهد عىل أيب سعيد اخلدري] أيب عياش أي النعامن بن[
وهـي سـابقة عـىل ،  عن سهل بن سعدلتي نقلها أبو حازميف الرواية ا[فيها 

: فأقول، إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال، إهنم مني: فأقول]: هذه الرواية
َّسحقا سحقا ملن غري ً  .)٤(< بعديً

                                 
ّحققـه وخـرج ، صحيح مسلم،  بن احلجاجأبو احلسني مسلم،  النيسابوريالقشريي )١( ّ

حممـد : ّقـدم لـه وقرضـه،  السلفي األثريمسلم بن حممد عثامن: ّأحاديثه وعلق عليه
 .٢٢٩٤: احلديث، ١١٩ص، كتاب الفضائل، ٤ج، دار اخلري، مصطفى الزحييل

  .٢٢٩٥احلديث :  املصدر السابق)٢(
 .٢٢٩٧احلديث ، ١٢١ص: صدر السابقامل )٣(
قـام بـرشحه وتـصحيح ، اجلـامع الـصحيح، أبو عبد اهللا حممد بن إسـامعيل، البخاري )٤(
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 أن ثِّدنـه كـان حيـ أعن سعيد بن املسيب عن أيب هريـرة: الرواية الثانية
ٌيـرد عـيل يـوم القيامـة رهـط مـن أصـحايب >: قـال صلى اهللا عليه وآله    رسول اهللا ّ

إنك ال علم لك بام أحدثوا : فيقول،  أصحايبّفأقول يا رب، ون عن احلوضَلْجُفي
 .)١(<وا عىل أدبارهم القهقرىّهنم ارتدإ، بعدك

صـلى اهللا عليـه     عـن النبـي عن أيب هريرةعن عطاء بن يسار: الرواية الثالثة
ُ يوم القيامة رهط من أصحايب فيّيرد عيل>: قال وآله فأقول يـا ، جلون عن احلوضٌ
وا عىل أدبارهم ّهنم ارتدإ، فيقول إنك ال علم لك بام أحدثوا بعدك،  أصحايبّرب

 .)٢( <القهقرى
 ،اديـث الـواردة يف هـذا الـشأننة البسيطة مـن األحّأقترص عىل هذه العي

                                                                            
حممد : ستقىص أطرافهاّأتم كتبه وأبوابه وأحاديثه و، حمب الدين اخلطيب، جتاربه وحتقيقه
قـيص حمـب الـدين : نرشه وراجعه وقام بإخراجه وأرشف عىل طبعـه، فؤاد عبد الباقي

 .٦٥٨٤احلديث ، ٢٠٦ص، ٤ج، ١٤٠٠، ١ط، القاهرة، املكتبة السلفية، اخلطيب
 يف كتابـه  العـسقالينوقد ورد يف نسخة ابن حجـر. ٦٥٨٥احلديث :  املصدر السابق)١(

ٌوما حممـد إال رسـول { وهو ما يوافق لفظ اآلية الكريمة )عىل أعقاهبم(: )فتح الباري( ُ َ َّ ََّ ِ ٌ َ ُ َ
ْقد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابكم ومن ينقلب عـىل عقبيـه فلـن  َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ ُ َُّ َ َ ُ َ َْ ُ َ ْ َ ُْ ِْ َ َ َْ ِ

ِيرض اهللاَ شيئا وسيجزي اهللاُ ا ْ ََ َ ْ ًَ َ َّ َلـشاكرينُ ِ ِ ّوعدم إشارة حمققي الكتاب ) ١٤٤: آل عمران (}َّ
فـتح البـاري ، أمحد بـن عـيل، ابن حجر العسقالين: ّإىل ذلك ال خيلو من تأمل، راجع

ام بـإكامل قـ، عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز: عني بإخراجها، رشح صحيح البخاري
َّورقـم ، عيل بن عبـد العزيـز الـشبل: التعليقات بتكليف وإرشاف من ابن باز تلميذه

 -١٤٢١، ١ط، الرياض، دار السالم، حممد فؤاد عبد الباقي: كتبها وأبواهبا وأحاديثها
 .٥٧٧ص ، ١١ج، ٢٠٠٠

 .٦٥٨٧احلديث ، ٢٠٧ -٢٠٦ص ،  املصدر السابق)٢(
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وألن هـذا املقـدار ، نا عن إيرادها خمافة اإلطالـةحجموهناك الكثري غريها أ

 . يكفي إلقناع القارئ بأصل الفكرة
 أضـع ،ًوبعيدا عن الدخول يف تفاصيل هذه األخبار وحتليـل مـضامينها

 :بني يدي القارئ الكريم هذه التعليقات الرسيعة
لروايات السابقة رصحية بأن بعض الصحابة أحدثوا ن اإ: التعليقة األوىل

: بـن حجـرا ويف نـسخة -وا عىل أدبـارهمّ وأهنم ارتد،يف الدين ما ليس فيه
ًوهذا التعبري األخري يكاد يكون تعبريا آخـر ملـا ورد يف ،  القهقرى-أعقاهبم

َوما حممد إال رسول ق{: اآلية القرآنية الكريمة ٌ ُ َ َّ ََّ ِ ٌ َ ُ ْد خلت من قبلـه الرسـل أفـإين َ ُ ُِّ َ ََ ُ َِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ
ًمات أو قتل انقلبتم عىل أعقابكم ومن ينقلـب عـىل عقبيـه فلـن يـرض اهللاَ شـيئا  ْ ُ َْ َ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ َُّ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ َُ ِْ َ َ

َوسيجزي اهللاُ الشاكرين ْ َِ ِِ َّ َ  .ةمفاهيم اجلاهلي و أي النكوص إىل أحكام)١(}َ
ني بـإطالق قاعـدة ّتمـسكهج العلمـي تلـزم املومن هنا فإن قواعـد املـن

 رفع أيدهيم عن هذا اإلطالق والتسليم بـأن يف الـصحابة <عدالة الصحابة>
 كـام علـيهم االعـرتاف بـأن مـا، الميمن انحرف عن تعاليم الـدين اإلسـ

مـا هـو يف الواقـع إال ارتـداد بعـض الـصحابة القـول بينسبونه للشيعة من 
 . ومسلمصحيحي البخاري: ، أعنيّالسنةمصادر أهل ّ أهم  أخبارحيرص

ضح من هذه الروايات أن الصحابة الـذين أحـدثوا يف ّيت: التعليقة الثانية
 أن نـدخل يف ، ودونوا عـىل أدبـارهم ليـسوا بالعـدد القليـلّالدين أو ارتد

فإننـا نـستطيع أن نفهـم ، ًسجاالت غري مثمرة عمليا بشأن حتديد هذا العدد
:  صـلى اهللا عليـه وآلـه        كنـداء الرسـول األعظـم- ل ألفاظ الرواياتمن خال

أو تعبـريه عـن الـصحابة ،  دوين رجـالّليـتقطعن: أو قوله، أصحايب أصحايب
                                 

 .١٤٤: آل عمران )١(
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فال أراه خيلص منهم إال مثـل مهـل >: ة حتى قالّأكثر من مر) زمرة(ين بـّاملرتد
ًا كبرياّ أن عددهم بلغ من الكثرة حد-<النعم ًتبعـا لقـواميس  -فنحن نعلم . ً

 ابـن ّعلـق وقد .)١( أن الزمرة هي اجلامعة أو الفوج من الناس-اللغة العربية
 الوارد )النعمفال أراه خيلص منهم إال مثل مهل ( : عىل مقطع  العسقالينحجر
 : بقوله البخاري صحيحيف

َاهلمل > َ اهلمل ما ال يرعـى وال : وقال اخلطايب.ٍال راعاإلبل ب: )بفتحتني(َ َ
إال ] أي احلـوض[ه ُأنـه ال يـرد: واملعنـى، ّالـضوالُويطلـق عـىل ، يستعمل

َالقليل؛ ألن اهلمل من اإلبل قليل بالنسبة لغريه َ>)٢(. 
الواردة يف احلديث األخـري ) رجل( كلمة ّفرس ابن حجر: التعليقة الثالثة

َامللك املوكـل بـذلك) الرجل( : املراد بـ>:  بقولهاه عن البخاريالذي نقلن َ ،
 .)٣(<ومل أقف عىل اسمه

َ إذ مل؛وتفسريه ال خيلو من غرابة  الروايـة ويف موضـعني عـن امللـك ّ تعربِ
 بام ورد عـن رسـول اهللا) الرجل(من هنا نذهب إىل تفسري كلمة ! بالرجل؟

 مام عـيلّتراث مدرسة أهل البيت عليهم السالم بحق اإليف  صلى اهللا عليه وآله   
أنت قسيم اجلنـة : ( قال فيه عليه السالمصلى اهللا عليه وآله   ؛ إذ ورد أنه عليه السالم 
وهو املعنى نفسه الذي ورد يف تراث أهل البيـت علـيهم الـسالم . )٤()والنار

                                 
 . معاجم اللغة العربيةيف) زمر( راجع مادة )١(
 .٥٧٨، ص ١١، مصدر سابق، جفتح الباري رشح صحيح البخاري )٢(
 . املصدر السابق)٣(
ّ القمي، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني، عيون أخبار الرضـا، صـححه  ابن بابويه)٤(

، ١حسني األعلمي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، ط: ّه وعلق عليهّوقدم ل
 .٩٢ و٣٠، ص١ج:  م١٩٨٤- هـ١٤٠٤
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. )١()النـارة وّجلنـاهللا بـني اأنا قسيم (: ًأيضا عن أمري املؤمنني نفسه، حيث قال

ًه وبغضه معيارا يف هـذه الـدنيا لإليـامن ّ إذ إن من كان حب؛وال غرو يف ذلك
ُ ال يستكثر عليه أن يقول ذلك عن نفسه ويكون قسيم النار واجلنـة ،والنفاق

 .فالدنيا مزرعة اآلخرة كام قيل، يف اآلخرة
 : فأجابه عن نفس عن قول أمري املؤمنني ذلكوقد سئل ابن حنبل

إال مؤمن وال ّ حيبك ال:  قال لعيلَّوما تنكرون من ذا؟ أليس روينا أن النبي
وأيـن : قـال، يف اجلنـة: فأين املؤمن؟ قلنا: قال، بىل: ؟ قلنايبغضك إال منافق

 .)٢(النارّاجلنة و قسيم ّفعيل: قال، يف النار: املنافق؟ قلنا
الــصحابة مــن يف حــت بــأن ّإن هــذه الروايــات رص: التعليقــة الرابعــة

وأنـه  صـلى اهللا عليـه وآلـه       سينحرف عن دين اإلسالم بعد رحيـل رسـول اهللا
: ًأيضا قولـه صلى اهللا عليه وآله    وقد ورد عن رسول اهللا،دث يف الدينُسوف حي

 .)٣(<ةّتي رجل من بني أميّل من يغري سنّأو>
معـامل >سلسلة وإنام أشري إىل هذه النقطة ألن هذا البحث إنام هو حلقة يف 

                                 
ّ، أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق، األصول من الكايف، صححه وعلق  الكليني)١( ّ

، ١ج:  هــ١٣٨٨، ٣عيل أكرب الغفـاري، دار الكتـب اإلسـالمية، طهـران، ط: عليه
 .١٩٨، ١٩٧، ١٩٦ص

طبقـات ، القايض أبـو احلـسني حممـد بـن أيب يعـل،  البغدادي احلنبيلأبو يعىل الفراء )٢(
ّحققه وقدم له وعلق عليه، احلنابلة ّ ، الريـاض، ُعبـد الـرمحن بـن سـليامن العثيمـني: ّ
 .٣٥٨ص، ٢ج: ١٩٩٩ -١٤١٩

ًحو أكثر تفصيال يف فرصة الحقة، أما اآلن فـأكتفي ّسوف أحتدث عن هذا احلديث بن )٣(
حممـد نـارص ، األلبـاين: راجـع، َّ صحح هذا احلديثباإلشارة إىل أن العالمة األلباين

 .١٧٤٩احلديث ، ٣٢٩ص، ٤ج: مصدر سابق، سلسلة األحاديث الصحيحة، الدين
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 وأريد للقارئ أن يالحظ أن هذا االرتداد واإلحـداث يف <اإلسالم األموي
ض نظريـة عدالـة ّت عنه هذه الروايات باملقدار الذي يقـوّدثالدين الذي حت

أن  - ومن خالل مقارنة هذه الروايـات بغريهـا- ًأيضايتبني  فإنه ،الصحابة
 من داخل البيت األمـوي ويف مهقادة هذا التغيري والتحريف واالرتداد إنام 

 . بن أيب سفيانطليعتهم معاوية
 

 : أذكرها بنحو جمملّمهمةإىل هنا انتهينا إىل عدة حقائق 
ذين كـانوا مـع  عـن الـّحـدثن القرآن الكريم حـني يتأ :احلقيقة األوىل

 بـبعض هماملهـاجرين واألنـصار ويـصفمـن  صـلى اهللا عليـه وآلـه       رسول اهللا
 عن فئة خاصة وليس عـن مطلـق مـن ّحدث فهو إنام يت،ةّاألوصاف اخلاص
وهذه الفئة اخلاصـة هـي الفئـة املؤمنـة ،  صلى اهللا عليه وآله    صحب رسول اهللا

 .الصادقة يف اعتقادها
ت عـن ّدثًن نـصوصا عديـدة حتـّأن القرآن الكريم يتضم :احلقيقة الثانية

ُإذا جاءك املنافقون قـالوا نـشهد {: منافقة بني املسلمني كقوله تعاىلوجود فئة  ََ ْ َ ُ ََ َُ ِ ُ َ َ َ ِ
َإنك لرسول اهللاِ واهللاُ يعلم إنـك لرسـوله واهللاُ يـشهد إن املنـافقني لكـاذبون َُّ َ ُ ْ َِ ِ َِ ْ َّ ََّ ُ َ َ ََ ََ ُُ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ُ ََ َُ{)١( 

 ال ،هبـا ا اآليات القرآنية عىل هـذه احلقيقـة وتـرصحيهَّونحن نعتقد أن نص
وإنـام يفـتح ، ًيقف حاجزا أمام اإليامن بدعوى عدالة مجيـع الـصحابة فقـط
صفاهتم  وعن ،البحث عن مدى حجم هذه الفئة يف الواقع اإلسالمي آنذاك

 . وعن الوعيد اإلهلي بشأن مصريهم، القرآين الكريمّبحسب النص
ك إال إال مـؤمن وال يبغـضّ حيبـك ال>أن احلـديث النبـوي  :احلقيقة الثالثة

                                 
 .١: املنافقون )١(



 معالم اإلسالم األموي ........................................................................ ١٤٢
ل ّيشك عليه السالم   أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالبّ الوارد يف حق<منافق

ًمعيارا وأساسا للتمييز بني الصحابة املؤم هـذا . عـن الـصحابة املنـافقني ننيً
 من فاعلية هذا املعيـار ّ لكي نحد، الصحابة بقولنا هذا الّام نخصنإ أننا ًعلام

 وإال فـإن املعيـار ، مقتـرص عـىل هـذه الفئـةًوإنام ألن حديثنا فعـال، النبوي
ّل معيارا هامّالنبوي يتجاوز دائرة الصحابة ليشك  يف  يف حياة مجيع املسلمنيًاً

 .ةّكاف العصور
 القرآين الكريم والبيان النبوي الرشيف وضـعا ّأن النص :احلقيقة الرابعة

 :حكم عىل الصحايب ومدى عمق إيامنهبني أيدينا ثالث ركائز لل
 .)وعرفنا معيار اإليامن هنا(ً أن يكون مؤمنا ً:والأ
 . القهقرىعقبهدث يف الدين وال ينقلب عىل ُحيأن ال : ًثانياو
 أن ال يـشمله -)١(ًثنا عنه مفصال يف موقع آخـرّوهذا املعيار حتد -: ًثالثاو

 أي أن ال <من مات وليس يف عنقـه بيعـة مـات ميتـة جاهليـة>احلديث النبوي 
 سـواء يف عـدم ، أو تراجع عن بيعة اإلمام الرشعي لزمانـهىنيكون ممن توا

أو يف انقالبه ونكثـه لبيعتـه  - كام هو حال عبد اهللا بن عمر-بيعته منذ البدء 
 . عليه السالم ًا كام فعل بعض من بايعوا اإلمام علي،بعد مبايعته له

عليه السالم 

لينا هبا يف هناية التعليقة الرابعة السابقة الذكر إن املالحظة األخرية التي أد
حيـاول أن يـستفيد مـن هنـاك مـن  إن.  خري مفتاح لدخول هذه الفقـرةّتعد

ر بعـض املعلومـات اخلاطئـة حـول فهـم ِّوسائل اإلعالم املعارص لكي يمر
وقـد ، دورهم اجلليل يف خدمـة الـدين اإلسـالميالشيعة ملنزلة الصحابة و

                                 
 .<ة املهدويةاألطروح>تراجع سلسلة حمارضات  )١(
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 مـدى التـشويه الـذي - سـبق يف هـذا البحـثاممـ - للقارئ الكـريم َّتبني
 ّهمـةزنـا عـىل املعـايري املّ إذ رك؛ض له الفكـر الـشيعي يف هـذا الـصددّيتعر

 القرآين املجيد والبيـان النبـوي ّ وطبيعة تعاطي النص،للحكم عىل الصحابة
دون أن نـدخل يف مماحكـات وجـداالت يف ، وضـوعالرشيف مـع هـذا امل
ــنهم ــان هيم؛ٍأشــخاص بعي ــة ّ إذ ك ــة العلمي ــد املنهجــي واملقارب ــا التمهي ن

لـيس بوسـع أحـد . كا قبل احلـديث عـن هـذا الـصحايب أو ذ،للموضوع
 قبل حترير األسـس املنهجيـة التـي ، شخص ما أو فئة ماّمطالبة اآلخر بتويل

 ّيف إشـكالية التـويل صلى اهللا عليه وآله    سول اهللاة رّيعتمدها القرآن الكريم وسن
ُأمل تـر إىل الـذين نـافقوا {: لقد ورد يف القرآن الكـريم قولـه تعـاىل. يّوالترب َ َ َ ِ َّ َ ِ َ َ ْ َ َ

ْيقولون إلخواهنم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخـرجتم لنخـرجن معكـم  َ ُ ْ ُ ُ َُ َ َّ َ ْ ْ ْ ْ َ َْ َ ُ ْ َ َْ َ ْ َّ ُِ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ِ ِ ِ َ ُ
ِوال نطي ُ َ َع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننرصنكم واهللاُ يشهد إهنم لكاذبونَ ُْ َّ َ َ َ َ ُِ ِ َِ ْ ُ َّ َُ َ ْْ ُ َ ْ ْ ِْ ُِ ْ َ ُ ً ًَ َ ُ ُ َ َ{)١(. 

ونحن نعلـم ، )٢(خوةإحيث جعل القرآن الكريم من املنافقني والكافرين 
ده القرآن الكـريم لإلنـسان املـسلم يف عالقتـه مـع ّما هو املوقف الذي حد

َبراءة من اهللاِ ورسوله إىل{: تعاىل إذ قال ؛الكافرين ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ٌَ ُ الذين عاهدتم من املَ َ َ َ َِ ِْ ُ ْ َرشكني َّ ِ ِ ْ
ِ فسيحوا يف األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غري معجزي اهللاِ وأن اهللاَ خمـزي * ِ ٍْ ُ َّ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ ُِ ُ ْ ْ ُ ْ ُْ َ ُ َّ َ ُ ْ َ َِ َ ْ ِ ِ

                                 
 .١١:  احلرش)١(
جاءت يف سياق سلـسلة مـن ) ١١: احلرش(ّ من املهم أن يالحظ القارئ أن هذه اآلية )٢(

عدالة >ّالتي يتمسك هبا البعض يف الدعوة إىل مقولة ) ١٠ إىل ٨من اآلية (ّأهم اآليات 
َّ وكأن النص القرآين يريد اإلشارة إىل نقطتني يف آن<الصحابة وة املـسلمني األوىل دع: ّ

التربي من املنافقني الـذين : للدعاء باخلري إلخواهنم الذين سبقوهم باإليامن، والثانية
وهذه نقطة يف غايـة األمهيـة . آخت اآلية القرآنية بينهم وبني الكفار من أهل الكتاب

 .جيدر بالقارئ االلتفات إليها
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َالكافرين ِ ِ َ ْ{)١(. 

، االنفـصال عـنهمون املنـافقني  مـيّإذن فاإلنسان املسلم مطالب بالترب
مـن  صلى اهللا عليه وآله    وإذا عرفنا أن يف الوسط اإلسالمي املعارص لرسول اهللا

ً فإن دعوى اإلنـسان املـسلم ملـواالة الـصحابة مطلقـا والقـول ،ًكان منافقا
 .سةّ هو موقف مناقض للتعاليم القرآنية املقد،ًبعدالتهم مجيعا

ا املعتقد الشيعي اإلمامي يف تناوله ملسألة  عليهزّكرهذه هي الفكرة التي ي
وفـصلها عـن لقة  ببعض اآليات القرآنية املطّتمسك دون ال، الصحابةةمنزل

  مـنالبعض بـدافعفعل سياقها وعن اآليات األخرى املوضحة ملعناها كام ي
: وكام حياول البعض ذلك حني يقـول، دال الطائفياجل ورتاب املذهبيحاال

ه أو يـشري ّ دون أن ينب،يهمّالستغفار للصحابة أو أمرنا بتولإن القرآن أمرنا با
ز بـني طبقـات الـصحابة وأقـسامهم ّإىل تفاصيل هذه الدعوى الكبرية ويمي

فقـط وإنـام  بل وال يكتفي هبـذا التـدليس. بحسب النصوص القرآنية ذاهتا
وال ون مـن منـزلتهم ّالصحابة وحيطمجيع رون ّيندفع للقول بأن الشيعة يكف

تـشويه  و واضـح لطمـس احلقيقـةعىيف مس، ًقليالًا عددنون منهم إال يستث
 .)٢(املسلمنيأوساط مجهور بني  عليهم السالم سمعة مذهب أهل البيت

                                 
 .٢-١:  التوبة)١(

ألقوال إنـام هـي لطمـس احلقيقـة وتـشويه أي أن دوافع هذه ا(يتضح للقارئ ذلك  )٢(
إذا عرف أن من استشهد من الصحابة مع أمـري ) عليهم السالمسمعة مذهب أهل البيت 

هذا دون ، ًيف معركة صفني وحدها جتاوز عددهم السبعني صحابيا عليه السالم    املؤمنني
ريها مـن أو غ عليه السالم    أن نذكر من نارصه من الصحابة ووقف إىل جانبه يف معاركه

عـىل . ّفكيف بوسع الشيعي أن يقول بكفر وارتداد مجيع الصحابة أو جلهـم، املشاهد
ّأن التمسك بأمثال هذه الروايات يف النقاش دون فحص أسـانيدها وموقـف العلـامء 
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 ال>ًلن نقف طويال عند أسامء أولئـك الـصحابة الـذين فـشلوا يف اختبـار 
 إذ إن هـذا املوضـوع حيتـاج إىل فرصـة <إال مؤمن وال يبغضك إال منافقّحيبك 

. وسع وأشمل لنحيط بتفاصيل هذا البحث ونعطيه استحقاقه مـن التـدقيقأ
عـوا ّولكن سنحاول إن شاء اهللا أن نقف عند بعض كبـار الـصحابة الـذين اد

 البعض عن نعتهم بأمري املـؤمنني ّهلم الصحبة واالستقامة يف الدين وال ينفك
ل ّ أوّ بحـقّعـد يفيان الـذيبن أيب سـ أقصد بذلك معاوية.. ّوالرتيض عليهم 
عنـوان هـذه السلـسلة مـن  - <معـامل اإلسـالم األمـوي>س ّمن أرسى وأس

 . من الناحية الفكرية والسياسية يف داخل املجتمع املسلم-البحوث
عليـه   ّ اإلمام عـيلّ من موضوع حب ما هو موقع معاوية:سؤالنا املهم هنا

إال مـؤمن ّ حيبـك ال>: ًا للمعيار النبوي القائلوبغضه؟ ما هي قيمته تبع السالم
؟ هل اجتاز معاوية هذا االختبار بنجاح أم أنه وقع يف <وال يبغضك إال منافق

 شباك النفاق؟
 جـوهره الكراهيـة ّض عبارة عن بعـد روحـي أن البغيفثنان اال خيتلف 

                                                                            
منها ما هو إال تلبيس عىل القارئ غري املتخصص وتضليل لـه، وقـد الحـظ القـارئ 

ا البحث وغريه من بحوث هذه السلسلة أن ال نأخـذ الكريم أننا اشرتطنا يف بداية هذ
بحديث أو نعتمـد عليـه قبـل التـدقيق يف موقـف علـامء أهـل الـسنّة وبيـان قبـوهلم 

هذا مع أن االرتداد الوارد يف أمثال هذه األحاديـث لـيس املقـصود . واعتامدهم عليه
ات منه اخلروج عىل الدين اإلسالمي ونكرانه وإنام يقصد بـه رفـض بعـض رضوريـ

ّالدين اإلسالمي ونكران بعض ركائزه املهمة، كام هو احلال مع الروايات السنية التي 
ّذكرناها سابقا والتي نصت عىل هذه الفكرة  ُوللموضوع تفاصيل أخـر ال يـسعها ... ً

ًهذا املخترص نرجو أن تتاح لنا الفرصة الحقا ملناقشتها بنحو أكثر عمقا وإسهابا ً ً. 
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ت ا نعلم أن هلذا البعد الروحـي مـؤرشاننكام أ، والنفور من اليشء املبغوض

ًح املـرء تـارة بـالبغض والكراهيـة ّفقـد يـرص،  تفصح عنه وتكشفه ّودوال
لدينا عـدة روايـات يف هذا املجال  و،بنحو مبارش ورصيح عليه السالم لإلمام عيل

ع عـن البـوح بـذلك ّ عن وجود فئة من الصحابة ال تتور-اها يف حينهُسنقرأ -
 . عليه السالم ًه يبغض علياً فالنا من الناس ال ليشء إال ألنّبل وتقول إنه حيب

 اجلميـع عـىل ّيتفقوتارة أخرى تتمظهر هذه الكراهية يف سلوك خارجي 
 ّ أبـرز هـذه التمظهـرات الـسبّولعـل،  واحلقـد رتفسريه بالبغض والنفـو

 .واللعن والنيل من اآلخرين والقدح فيهم
  اإلمـام عـيل منرف موقف معاويةعأن ن  يمكننا،م أعالهّ ضوء ما تقديف

من خالل سـلوكه وتعاطيـه مـع أمـري )  والبغضّاحلب(يف عالقة  عليه السالم 
 عليـه الـسالم    عيل ماإلماينال من كان معاوية هل ، فاملؤمنني عيل بن أيب طالب

 عىل ذلك؟ّيدل ه ويلعنه أو أنه ال يوجد يف سلوكه ما ّويسب
نال مـن ي مل يكن اوية أن مع:اه بنحو جازم يف هذا الصددّاالعتقاد الذي نتبن

ة وشـاملة ّل لثقافـة عامـّس األوّه فحسب بل كـان املؤسـّويسب عليه السالم  عيل
ّدينا تتعب عليه السالم  خذ من بغض عيلّكانت تت ًكان معاوية قد أنـشأ جـيال . د بهً

ّى جمتمعا سوف يستمرّورب إال بالبغـضاء  عليه الـسالم   ّ لعقود ال يتعاطى مع عيلً
قـد ،  لنا يف ذلك أكثر من دليل وأكثر مـن شـاهد.الكراهية الشديدة احلاقدةو

ًمـستحال ًباغيـا عليـه و عليـه الـسالم    لعيلًحماربا انيكون أوضحها أن معاوية ك
ً ولكن بعيدا عن موضوع حـروب معاويـة مـع ،لدمه كام يعرف اجلميع ذلك

ع بـني يـدي القـارئ  بوسـعنا أن نـضّفـإن عليه السالم  أمري املؤمنني اإلمام عيل
عليـه   ًن مبغضا لإلمـام عـيلة نصوص صحيحة تثبت أن معاوية كاّالكريم عد

  :منها عىل سبيل املثال ال احلرص؛ ًكارها له السالم
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نا أبو ّحدث: قال، نا عيل بن حممدّحدث:  القزويني يف سننه قال ابن ماجه.١
، وهـو عبـد الـرمحن، عن ابن سـابط، سى بن مسلمنا موّحدث: قال: معاوية

اتـه فـدخل عليـه ّم معاوية يف بعـض حجِقد: قال، عن سعد ابن أيب وقاص
 تقـول هـذا لرجـل :وقـال، فغـضب سـعد، فنال منـه، ًفذكروا عليا، سعد

 <ه فهـذا عـيل مـوالهمن كنت موال>: يقول صلى اهللا عليه وآله    سمعت رسول اهللا
 <أنت مني بمنزلـة هـارون مـن موسـى إال أنـه ال نبـي بعـدي>: وسمعته يقول
ّ الراية اليوم لرجل حيبَّألعطني>: وسمعته يقول  .)١(< اهللا ورسولهٍ

 الذين هـو أحـد وفيهم شعيب االرنؤوط(و الكتاب ّققّوقد علق عليه حم
 :ل وقالب) رصينأعالم اجلرح والتعديل املعا

 . رجاله ثقاتٌوهذا سند، حديث صحيح(
وأخرجه بأطول ممـا هنـا . هبذا اإلسناد [...] <الكربى> يف وأخرجه النسائي

 .)٢()[...]والرتمذي  [...] مسلم: <من كنت مواله فعيل مواله>: دون قوله
صـحيح ( يف كتابه أللباين وقد أورد احلديث أعاله حممد نارص الدين ا.٢

ثم قـال ، ة هذا احلديث من األحاديث الصحيحَّأي أنه عد، )سنن ابن ماجة
 نال معاويـة: أي>: بقوله) فنال منه: ( من عبارةًا عىل ما ورد يف احلديثّعلقم

 .)٣(<ّوتكلم فيه، من عيل
َّن ترصحيا بأن الـسابَّ الذي يتضم أنقل تعليق األلباينوإنام  والنائـل مـن ً

                                 
َّحققـه وضـبط نـصه وخـرج ، السنن، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد،  القزوينيابن ماجه )١( َّ َّ

وعـادل مرشـد وحممـد كامـل قـره بلـيل وعبـد ، شعيب األرنؤوط: ّأحاديثه وعلق عليه
 .١٢١احلديث ، ٨٨ص، ١ج، ١٤٣٠، ١ط، دمشق، الرسالة العاملية، اللطيف حرز اهللا

 .املصدر السابق )٢(
 .٥٨ص، ١ج، مصدر سابق، صحيح سنن ابن ماجه، حممد نارص الدين، األلباين )٣(
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  يـدضح بعـد قليـل أن هـذا احلـديث قـد طالتـهّ ألنه سيتـ؛ هو معاويةٍّعيل

التالعب والتغيري من خالل حذف األسامء وإبداهلا بالضامئر ليسهل تأويلها 
 .)١(وحرف مداليلها احلقيقية
 احلنفـي  إىل هذا التفسري اإلمام أبو احلسن السنديهذا وقد سبق األلباين
 :ًحيث قال شارحا هلذه العبارة، يف رشحه لسنن ابن ماجة

وكـام  ،ّ بالـسبًبل أمـر سـعدا، هّ من عيل ووقع فيه وسبنال معاوية: أي>
وال ،  التي كانت بينهاماألمور الدنيويةومنشأ ذلك .  والرتمذيقيل يف مسلم

 ومقتـىض حـسن، واهللا يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا، حول وال قوة إال باهللا
 عـىل التخطئـة ونحـوه ممـا جيـوز بالنـسبة ألهـل ّ أن حيصل الـسب)٢(الظن

                                 
حيث احتمل أن ،  يف رشحه جلامع الرتمذي من تلك املحاوالت ما فعله املباركفوري)١(

ً كان يف طائفة يسبون عليا وأن احلديث ال حيمل ترصحيا بأن معاويةًسعدا ً ّ ً أمـر سـعدا ٍ
ٍّبسب عيل حتفـة ، ُأبو العال حممد عبد الرمحن بـن عبـد الـرحيم، املباركفوري: راجع، ّ

 -١٤١٠، ١ط، بــريوت، دار الكتــب العلميــة، األحــوذي بــرشح جــامع الرتمــذي
 .١٥٧ -١٥٦ص، ١٠ج، ١٩٩٠

عليـه الـسالم     يف الشخص الذي ينال من اإلمام <إحسان الظن> ليعلم القارئ أن منطق )٢(
ً مـثال نجـد هـذا املنطـق ف مع اجلميع عىل مستوى واحد، ففي معاويـةَّال نجده يوظ

رجاالت كام هو احلال مع جمموعة من ! ًيؤيت ثامره دائام، أما مع غريه ففي األمر تفصيل
ل بعـض ّ فإن هذا املنطق يتعطـ؛ضت كتب اجلرح والتعديل لذكرهمَّن تعرالنصب الذي

 الطعن يف العقيدة ويتصاعد األمر حتـى <ٍبعض>ويفسح املجال لـ! األحيان عن العمل
إحسان > خصوصية معاوية يف ّيصل إىل عدم األخذ بروايتهم، ومن هنا فال ندري ما رس

األخالقيـة املحـضة أم هـو الـدفاع عـن  الـدوافع يه، أحقيقتهما و!  الدائم هذا<الظن
 !ِّشخص معاوية وما يمثله من نظام سيايس وقيمي؟

ّانظر مثال ما قاله رجال اجلرح والتعديل بحق أزهر  األزدي البرصي، والصلت بن دينار: ً
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 .)١(<االجتهاد ال اللعن وغريه
ال وجه ملا ذهب إليه من محـل ح أنه ّ عىل بعض عباراته ألوضُدتَّ أكوإنام

 كانـت بينـه وبـني أمـري <أمور دنيوية>  خالف عىلّجمرد عىل أنه فعل معاوية
 َّلـيس ألهنـا ال متلـك أي!!  غريبـةيةبسيطتفهذه حماولة ،  عليه السالم  املؤمنني

مـن ّ كل ح دوافعّ بني أيدينا التي توضرةّرصيد علمي بناء عىل الوثائق املتوف
 أنومعاوية يف نشوء هذا اخلـالف، بـل وألهنـا حتـاول  عليه السالم  اإلمام عيل

 صفحات التاريخ اإلسـالمي ّمن أشد  صفحة-هكذا وبدون عناء -تطوي 
 .ً ومتزيقا حلياة املجتمع اإلسالمي ودمويةمأساة

ومنـشأ ذلـك : (الًمل يكن منشأ اخلالف لدى الرجلني واحـدا حتـى يقـ
الدنيويـة مل تكـن هـي املنـشأ ، إن األمـور )بينهام التي كانت األمور الدنيوية

 أما بالنسبة إىل أمـري املـؤمنني اإلمـام ، فقطٌ بل هي حكر عىل معاوية<بينهام>
ة ديـن  كانـت مـسأل،فاملسألة كانت أعمـق مـن ذلـك بكثـري عليه السالم  عيل

تعـاليم التوحيـد وسـالم، كانـت احلفـاظ عـىل عقيـدة اإلسالم ومبادئ اإل
مسألة إسالم وجاهلية وليـست كانت :  اإلسالمية، وبعبارة واحدةلرشيعةا

هـا تـشهد بـذلك وأن معاويـة ُّونصوص التأريخ كل. مسألة حكم وسلطان

                                                                            
،  بن زبار األزدي اجلهـضمي، وملازةملرشقي الرحبي احريز بن عثامن، وبن عبد اهللا احلرازي

 . وغريهماألشجعي نعيم بن أيب هند، وعبد اهللا بن شقيق العقييل، وعبد اهللا بن سامل األشعريو
: وبحاشـيته، رشح سنن ابن ماجـه، ن حممد بن عبد اهلادي التتويأبو احلس، السندي )١(

ّحقـق أصـوله ، يُلإلمـام البوصـري، تعليقات مصباح الزجاجة يف زوائد ابـن ماجـه
ّوخرج أحاديثه عىل الكتب الستة ورقمه حسب املعجـم املفهـرس وحتـت اإلرشاف ّ :

 .٨٦ص، ١ج، ١٤٢٠، ٣ط،  بريوت-رفة دار املع، خليل مأمون شيحا
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 حتـى إن )١( السلطان وخمالفـة احلـق وإرادة الباطـلّ اهلوى وحبهكان قائد

ال تقتلـوا ( :وارج قال كلمتـه الـشهريةاخل من قتال غفرأمري املؤمنني بعد أن 
 ) فأخطـأه كمـن طلـب الباطـل فأدركـهَّ فليس من طلب احلـق!اخلوارج بعدي

أمـري دنـا اإلمـام َّ وحتى لـو جر. باألخري إىل معاوية ودوافعه احلقيقيةًامشري
فـإن  -علـيهم الـسالم    اهـا مدرسـة أهـل البيـتّكام تتبن - من عصمتهاملؤمنني 

 ٍأثبت بنحـو و،هىل جانبإيقف  عليه السالم  تهريخ اإلسالمي الالحق لشهادالتا
َّ وبني حقيقة النوايـا ودوافـع ، كلامته يف معاوية وأمثالهَ صدقّال يقبل الشك

 عـضوض إىل ملـك صلَّى اهللا عليه وآلـه  خالفة رسول اهللالت َّحتو حني اخلالف
 ُل فيـه تعـاليمَّعطـُهم، وتتكـرامر َدُر فيـه أمـوال املـسلمني وهتـَبعثُ، تثَيور

 .ه فيه عقائدهمَّالرشيعة وتشو
وإنني إذ أعلم أن هذه النقاط بحاجة إىل مزيـد إيـضاح وتفـصيل ورفـع 
َّالغموض والتزييف التـارخيي الـذي طاهلـا والتـي عقـدت عمليـة كـشف 

قني يف القـادم ّ إنني أرجو مـن اهللا تعـاىل أن يـوفّ إال،احلقيقة للقارئ العادي
 إىل معاجلة ذلـك )سلسلة معامل اإلسالم األموي(هذه السلسلة من حلقات 

 .بنحو علمي دقيق إن شاء اهللا تعاىل
 مـا هـو إال ،ً جمتهـدا فأخطـأعىل أن اعتامد منطق التخطئة واعتبار معاوية
إال ّ حيبـك ال( صلى اهللا عليه وآله حماولة رصحية لاللتفات عىل حديث رسول اهللا

 عـىل  واألحاديث الصحيحة األخرى التي قرأنا)بغضك إال منافقمؤمن وال ي
                                 

 رشح هنج ،عبد احلميد بن هبة اهللا  الدينّعز أبو حامد، ملدائني اابن أيب احلديد: راجع )١(
 -١٣٧٩، ١ط،  الكتـب العربيـةإحياءدار ،  حممد أبو الفضل إبراهيم:حتقيق، البالغة
 .٧٨، ص ٥، ج١٩٥٩
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 ّ عـيل وسـبّبـني سـبّجـيل ًلقارئ بعضا منها والتي تساوق بنحو مسامع ا
فمعاوية الـذي .  اهللا تعاىلّ عيل وسبّبل بني سب صلى اهللا عليه وآله   رسول اهللا 
ّ منافقا وسابّعدُجيب أن ي ًجمتهـدا  ضـوء هـذا املنطـق يفًا هللا ورسوله أصـبح ً

وهـذه حماولـة يائـسة . ًمأجورا عند اهللا عىل اجتهاده وإن أخطـأ يف اجتهـاده
ًوليس خافيـا عـىل القـارئ الفطـن أن ، لرتقيع وجه معاوية القبيح وتلطيفه

ّأي أن عليـا الـسابما كـان يف الواقـع، عكس األمر لو كان   ومعاويـة هـو ً
عـىل مقتـىض حـسن  المعليه الس  عيلاإلمام ملا وجدنا من حيمل فعل يء، الرب
والتـشنيع  عليـه الـسالم     بل لوجدنا الكثريين يسارعون لسوء الظن بـه،ّالظن

 .ً وأمثاله الحقاعليه وقذفه بام مل يصدر منه كام سيفعل ابن تيمية
 السب ّجمرد ال تعني اللعن وغريه بل )نال منه( إن كلمة أما قول السندي

ٍ افـرتاض واه ّجمرد فمع أنه <جيدر بالنسبة إىل أهل االجتهاد> مما ة فيهوالوقيع
 ملخالفته ؛ موبقة ملعاويةّعدُبل إن السب وحده ي -ال شاهد عليه من التأريخ 
بـل وخمالفتـه لتعـاليم اإلسـالم  صلى اهللا عليه وآلـه     لرصيح حديث رسول اهللا

ّسلم أن يكون بذيئا سبر عىل اإلنسان املظة التي حتّالعام  -ًابا فـاحش القـولً
 هـو أول مـن أرسـى  عىل نقيض ذلك ويـذكر أن معاويـةّفإن التأريخ ينص

 ،عـىل منـابر املـسلمني عليـه الـسالم    ن لعن عـيلّدعائم النصب وأول من دش
ًوسوف نعود إىل هذه النقطة بعد قليل ونزيدها إيضاحا ليعـرف القـارئ إىل 

 .تامدى البعض يف ضالله يف الدفاع عن معاويةأي مدى ي
  أليب شـيبة العبـيس<املـصنف>: ً كام نقلت هذه الرواية أيضا يف كتاب.٣

ًمهية نظرا لقدمـه وعراقتـه أوال األوهو كتاب يف غاية) هـ٢٣٥ت(الكويف  ً ،
 .ً ثانيا،ًالتالعب هبا وتغيريها الحقاّ تم ةّامهمعلومات  نَّوألنه تضم
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قـدم : عـن سـعد، قـال(: - وإسناده نفـس إسـناد ابـن ماجـة-قال أبو شيبة 

ً يف بعض حجاته فأتاه سعد فذكروا عليا، فنال منه معاوية، فغـضب سـعد معاوية
يقـول لـه ثـالث  صـلى اهللا عليـه وآلـه        تقول هذا لرجل سـمعت رسـول اهللا:فقال

ّ إيل من الدنيا وما فيها، سـمعت رسـول ّمنها أحبخصال، ألن تكون يل خصلة 
صـلى اهللا    ، وسمعت النبـي< موالهّمن كنت مواله فعيل>: يقول صلى اهللا عليه وآله    اهللا

، < بعـديَّ أنـه ال نبـيَّي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إالّأنت منـ>: يقول عليه وآله 
ّألعطني الراية رجال حيب>: وسمعت رسول اهللا يقول  .)١()< اهللا ورسولهً

 :ً قائال الكتاب حممد عوامةّققّوعلق حم
. [...] ، بـه املصنف عن ّالسنة يف ، وقد رواه ابن أيب عاصمّإسناده قوي(
من طريق موسى بـن  ورواه النسائي. ابن ماجة: املصنف اه بمثل إسنادورو
:  فعندهم بدله<من كنت مواله فعيل مـواله>: ورواه مجاعة إال قوله. ، بهمسلم

َفقـل تعـالوا نـدع أبناءنـا {:  وذلك عند نزول قوله تعـاىل<اللهم هؤالء أهيل> ََ َ ْ َْ ُ ْ ََ َ ْ ُ َ
ْوأبناءكم ُ َ َ ْ  .)٢() والنسائي واحلاكمد ومسلم والرتمذيأمح: ورواه هبذا اللفظ. }ََ

ّ تـم  بـل<معاويـة> هذه املصادر ومل أجد فيهـا كلمـة ولقد راجعت مجيع
ًوهذا هو ما أرشنا إليه سابقا من حماوالت التالعب هبذا ! استبداهلا بالضمري

ومن هنا فإنني أنصح القارئ الكريم بالعودة إىل املصادر األصـلية . احلديث
لبــاحثني ة مــن قبــل اقــَّقمطبوعــة حم أم ،خمطوطــةســواء أكانــت القديمــة 
 .املعارصين

                                 
ّ، املـصنّف، حققـه )٢٣٥-١٥٩( الكويف، أبو بكر عبد اهللا بن حممـد ة العبيس أبو شيب)١(

ّوقوم نصوصه وخرج أحاديثه ، احلـديث ١٠١، ص١٧، دار القبلـة، جةّعوامـحممد : ّ
٣٢٧٤١. 

 . املصدر السابق)٢(
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 كـان  لنا أن الروايات واضحة ورصحية يف أن معاويـةَّإذن حتى اآلن تبني
 كام الحظنـا مـا ، لنا أنه كان يأمر بفعل ذلكضحّاتً عليا وينال منه، بل ّيسب

 .اصَّفعله مع سعد بن أيب وق
  واملرحلة األوىل مـن عالقـة معاويـةولالقسم األ كالمنا هذا كان يف ّكل

 لنـا أن معاويـة كـان عـىل املـستوى َّ وقد تبني<بغضهو ّعيل ّحب>بموضوع 
الـصحابة مـن  مـرأى عىلوينال منه ويشتمه  عليه السالم  ً علياّالشخيص يسب

 .واملسلمني
 < أو بغـضّحب> من كالمنا عن طبيعة عالقته بموضوع القسم الثاينأما 
 فقـد ، من تلـك العالقـةّ وهي املرحلة الثانية واألهم، عليه السالم  عيلاإلمام 

 عيلاإلمام  ّ موقفه الشخيص وفعله الفردي بسبّجمردكانت أوسع دائرة من 
 األمر إىل الـصعيد االجتامعـي والقواعـد ّمتدابل ، وشتمه وبغضه عليه السالم 
ة وظاهرة اجتامعية متارسها ّ سن أقاملمجتمع املسلم، أي أن معاويةالشعبية ل

ًولعنـه أمـرا مـرشوعا يف نظـر  عليـه الـسالم     عـيلَّمجاهري املسلمني تعترب سب ً
ّبا ومرغَّاإلسالم بل وحمب ًه دينـا يلتـزم بـه ّ املسلمني عىل عدّضًبا فيه، بل وحتً

 .ب إىل اهللا تعاىلّاملرء املسلم يف التقر
ً جيال وجمتمعا كـامال ّ حياول بكل ما أويت من قوة أن يريبهنا نجد معاوية ًً

إننـا أمـام مـرشوع ثقـايف وفكـري . ولعنـه عليه الـسالم   عيلاإلمام  ّعىل سب
أئمـة (  الدولـة بـام متلـك مـن جهـاز إعالمـيجهودّ كل سِّوعقائدي يكر

وموارد  )سني وغريهمّمساجد، خطباء صالة اجلمعة، حلقات الرواة واملدر
 واسـتحداث معـايري ، والبغض يف العقل املـسلمّقلب موازين احلبلمالية 

اجلـدة ّ كـل ي، إهنا صناعة جديدةّ والتربّجديدة يف التعاطي مع مسألة التويل
هها يف خدمة املرشوع الـسيايس ييف خلق مشاعر املسلمني وعواطفهم وتوج
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ور ن أهداف هذا املرشوع وتأثرياته مل تعد تقترص عىل اجلمهـإالشخيص، بل 

 رشحية واسعة شملت إنام ،الذي ربام يوصف بالسطحية والسذاجة الفكرية
رين املـسلمني الـذين خـدموا يف كتـبهم وتنظـرياهتم هـذا ّمن العلامء واملفك

ًاملرشوع وصنعوا منه مذهبا فكريا يدعون املسلمني إىل اعتناقـه واالنخـراط  ً
  وابن حجـر ابن كثري: العلامء الذين قادوا هذا املرشوعهؤالءّ أهم منو ،فيه

 . والذهبيوابن تيمية وابن القيم
سـري أعـالم ( يف كتابه بيلنستمع إىل عبارة الذه  ذلك؟كيف فعل معاوية

 :، قال)النبالء
لونه؛ إمـا قـد ّونـه ويتغـالون فيـه ويفـضّخلق كثـري حيب وخلف معاوية>

وفـيهم . هّلدوا يف الشام عـىل حبـُملكهم بالكرم واحللم والعطاء، وإما قد و
مجاعة يسرية من الصحابة، وعدد كبري من التابعني والفضالء، وحاربوا معه 

 .)١(<، نعوذ باهللا من اهلوىونشؤوا عىل النصبأهل العراق، 
 الـذي <الـدهاء> هـو  يف شخصية معاويـة<احللم> بـ يإن ما يصفه الذهب

لعطاء فهو  وا مصادر التاريخ عىل نعت معاوية به، أما موضوع الكرمتاتفق
 الشخـيص  احلـاكمأهـدافتعبري آخر عن رسقة بيت املسلمني واستثامره يف 

: بي هو وصفه املجتمع الشامي آنذاك بقولهنا يف عبارة الذهّإال أن ما هيم... 
ومن الواضح أن اإلنشاء املذكور هو عبـارة عـن . )٢(<ونشؤوا عىل النصب>

                                 
أمحـد، سـري أعـالم النـبالء، أرشف عـىل أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن  ، الذهبي)١(

حممـد نعـيم :  هـذا اجلـزءّحقـق، شـعيب األرنـؤوط: ّحتقيق الكتاب وخرج أحاديثه
، ٣، ج١٩٩٢ -١٤٠٢ ومأمون صاغرجي، مؤسسة الرسـالة، بـريوت، العرقسويس

 .١٢٨ص
نون ّاملنافقون واملتـدي: الناصبة، وهم>:  فقال<النصب>  كتاب الذهبيّققّ لقد عرف حم)٢(
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ونـصب العـداء  عليه السالم  عيل اإلمام مرشوع السلطة ودعايتها باجتاه بغض
 وإن مل يرصح بـأن معاويـة فعـل ته، والذهبيّ الذي يقف معاوية عىل قم،له
القـارئ يفهـم أن تربيـة أوالد الـشاميني أن  إال ،ًك مبارشا وحتت إرشافهذل

كـن تمل  -تعبـري الـذهبي ّحـدعىل  -) الكرم واحللم والعطاء(وامتالكهم بـ 
دم؟ إنـه ت ختـ كانـنممن تلك الرتبية واية  هي الغفام... دون هدف وغاية 

!  فـراغ؟ً وإال فهل ولد هذا النصب اعتباطا ومـن،ًالنصب وليس شيئا آخر
صـمت عـن التـرصيح باسـم و ،لقد ذكر الـذهبي آليـة املـرشوع ونتيجتـه

 ًمعاويـة حتديـدا  عـن اعتبـارالقارئترتخى فطنة ولن ! املسؤول عن حتقيقه
 .املسؤول عن ذلك

 هو املسؤول ن معاويةأ يعرف ولكي يتأكد القارئ الكريم من أن الذهبي
 املتقدمـة حيـث  ننقـل اجلـزء اآلخـر مـن عبارتـه، ذلكعن األول واملبارش

يـاه إًا ّ عاد،يف العراق عليه السالم   يف هذا اجلزء عن مرشوع اإلمام عيلّحدثيت
 يـرشع يف ذكـر مـا يـراه  ثـم،معاوية يف الـشامرشوع ملًا ّوندًمقابال ًمرشوعا 

 وحيـث إن الـذهبي جيعـل مـن وعـي العـراقيني ...هلـذه الظـاهرة ًتفسريا 
 ،فـيهم عليـه الـسالم    عـيلاإلمام  وعالقتهم به صنيعة لسياسة وفهمهم ملعاوية

عن  يف نظر الذهبي  من هو املسؤول- ومن خالل منطق املقابلة- فإننا نفهم

                                                                            
ّفقط بـل ويتـدينون ويتقربـون إىل اهللا  عليه السالم    ًيبغضون عليا فهؤالء ال <ببغض عيل ّ
الذهبي، شمس الـدين، سـري أعـالم النـبالء، مـصدر : راجع.  عليه السالم  ببغض عيل
 وهو ما ذكره ابن تيميـة. ٣٧، ص)مأمون الصاغرجي: ّحقق هذا اجلزء(، ٤سابق، ج

ّحيث نص عـىل أن . ٥٥٤، ص٤منهاج السنّة النبوية، مصدر سابق، ج: ًأيضا، راجع
 .وأوالده عليه السالم النصب هو بغض عيل
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... وطبيعة عالقـتهم بـه  عليه السالم عيلإلمام صنع وعي الشاميني وفهمهم ل
 :ًيقول مواصال لعبارته السابقة

ه ّ عىل حبـ- إال اخلوارج منهم–ته ّ نشأ جيش عيل ريض اهللا عنه ورعيكام>
ي منهم، وغال خلق كثـري مـنهم يف ّوالقيام معه، وبغض من بغى عليه والترب

ً ال يكاد يشاهد فيه إال غاليـا إقليمفباهللا كيف يكون حال من نشأ يف . التشيع ُ
 .)١(<؟تدال ومن أين يقع اإلنصاف واالع؟ً، مفرطا يف البغضّيف احلب

ه ّ بإنشاء أهل الشام عىل حبـ مرشوع معاويةيف هذه العبارة خيتزل الذهبي
 يقابله من الضفة األخـرى ،بأنه مرشوع سلطة عليه السالم  وبغض اإلمام عيل

 ّينـشئ ويـريب) يف أهل العـراق مرشوع اإلمام عيلهو (ًمرشوع سلطة أيضا 
 -سألة أهنـم املـأما بالنسبة للجمهور ف. وبغض معاوية هّ حبًته أيضا عىلّرعي

 .للرتبية السياسية واملناخ االجتامعيضحية  -يف نظر الذهبي
ّلقد سئلت عد ما هـو : اء املتابعني لكتبي وحمارضايتّة مرات من قبل القرُ
بعـض  ً ناصبيا؟ وهـا أنـا أذكـر للقـراءهبي شمس الدين الذِّدليلك عىل عد

فهـل جيهـل الـذهبي الفـرق بـني . عىل نصبهّتدل ي تنصوص هذا الرجل ال
ّ عليا وبـني مـن أحـبّوبغضه؟ بني من أحب عليه السالم   عيلّبح ؟  معاويـةً

ق عـىل َّعلـُ تربيـة ونـشأة اجتامعيـة تّجمردهي  عليه السالم   عيلّهل مسألة حب
مـسألة تربيـة  عليـه الـسالم    هّحبـمناخات الرصاع السيايس عىل السلطة أم أن 

 ّ املـسلمني حلـباالذي دعـ صلى اهللا عليه وآله    القرآن الكريم وتربية رسول اهللا
ه أو ينال منه؟ هـل يمكـن اختـزال ّوبغض من يبغضه أو يسب عليه السالم  عيل
 احرتاب سـيايس أم أن املـسألة هـي ّجمردوبغضه بكونه  عليه السالم   عيلّحب

                                 
 .١٢٨، ص٣، شمس الدين، سري أعالم النبالء، مصدر سابق، ج الذهبي)١(
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سالم ومفـاهيم اإلسـالم وقيمـه ومعـايريه يف الـوالء مسألة تعاليم دين اإل
َوالتربي؟ م الذي يفرتض باملسلم أن يفعله يف مثل هذه احلالة؟ هـل يـدمج 

 ّ وبالتـايل يـتخىل،ًيف رصاعات السلطة وجيعله نظـريا ملعاويـة عليه السالم  ًعليا
 عـىل ّ واحلـث،هّبـوح عليـه الـسالم    الرتاث النبوي الوارد يف حق عيلّ كل عن
ه عـىل مبـادئ ّأم يفضح معاوية وخمططاتـه اخلبيثـة ورد يه واالنتامء إليه؟ّتول

 ؟صلى اهللا عليه وآله اإلسالم وتعاليم رسوله العظيم
 .د معنى النصب هناّداجلواب عىل هذا السؤال هو ما حي

. يكون فيه أن ف الذي اختار الذهبيَولن خيفى عىل القارئ الكريم الطر
ّبل إنه ال يكتفي بذلك وإنام يرصح باستغفاره وحب  يهمه علـّه للبغـاة وترمحـّ

ًل مواصال عبارته السابقة أيضافيقو ً: 
ّفنحمد اهللا عىل العافية الذي أوجدنا يف زمـان قـد انمحـص فيـه احلـق> ٍ 

نا، ّواحـد مـن الطـائفتني، وتبـرصّ كـل واتضح من الطرفني، وعرفنا مآخذ
 بتأويـل سـائغ يف نا عـىل البغـاةّوترمحفرنا، وأحببنا باقتصاد، ، واستغفعذرنا

َّاجلملة، أو بخطأ إن شاء اهللا مغفور، وقلنـا كـام عل َربنـا اغفـر لنـا {: منـا اهللاٍ ََ ْ َِ ْ َّ
ِ وإلخواننا الذين سبقونا باإليامن وال جتعل يف قلوبنا غال ِ َِ َ ِْ ُِ ْ َُّ ُِ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِْ َ ِ َِ َ ُ للذين آمنواِ َ َ ِ َِّ{()١(. 

ه ّبـأن حيبـ عليه الـسالم    قادته بصريته أن يكتفي مع عيل"ّاملتبرص"فالذهبي 
 إال - نفسه كام يعرتف الذهبي- ً فهو وإن كان باغيا،أما معاوية ).اقتصاد(بـ
 ولذا فهو ؛)ٍخطأ إن شاء اهللا مغفور(أو بـ ) تأويل سائغ يف اجلملة(ٍ باغ بـ أنه

، ال يفتـأ عليهم ّ له املغفرة، مرتحٌ طالب- أي الذهبي-ده، كام أنه معذور عن
 ).الذين آمنوا(ّاهللا أن ال جيعل يف قلبه غال له ألنه من  يدعو

                                 
 .١٢٨، ص٣، شمس الدين، سري أعالم النبالء، مصدر سابق، ج الذهبي)١(



 معالم اإلسالم األموي ........................................................................ ١٥٨
 مـا ، يف الدفاع عن معاويةولكي يكتشف القارئ هشاشة حماولة الذهبي

)  مغفـورإن شاء اهللا(و)  يف اجلملةسائغتأويل : (ق يف كلمتيهّعليه إال أن يدق
ب ّتُسـري هاتني العبارتني من رخاوة ولني ورجاء متحايل  ما يفليعرف مدى

الـذين ( يف جـازم وهي دمج معاوية بنحـو ،عليهام نتيجة يف منتهى اخلطورة
أن ال جيعـل يف قلـوهبم ب اهللا تعاىل  أن يدعوت اآلية املؤمننيَّ الذين حث)آمنوا

صـلى اهللا    يث رسـول اهللادً أن يكون معاوية منافقا بمنطق حـفبدل! ّغال هلم؟
حاولة ًصار معاوية تبعا مل) إال مؤمن وال يبغضك إال منافقّ حيبك ال: ( عليه وآله 

 !؟نهاية ال يف يف إيامنهّشكُ ي ال،)ًمؤمنا( الذهبي اخلجولة يف البداية
 به من أصل نانواصل ما بدأ ول،ق هباّ يف بصريته التي يتشدلنرتك الذهبي

  وتربيته ملجتمع بأرسه عـىل بغـض اإلمـام عـيلاملوضوع وهو إنشاء معاوية
 ة رسـول اهللاّ، فقد وصل األمر باملجتمع اإلسـالمي أن يـرتك سـنعليه السالم 

ّخوفا من معاوية أن يأخذهم بجريرة حب صلى اهللا عليه وآله  عليـه   عـيلاإلمـام  ً
ذين يغنيانـا عـن الكثـري مـن ليك قارئي الكريم هذين احلديثني الوإل !السالم

ًخوفا من معاويـة  صلى اهللا عليه وآله    ة رسول اهللاّ حيث ترك الناس سننظائرمها
 :عليه السالم عيل اإلمام ّهمهم بحبّ يتأن

 :ما ييل) حه األلباينَّوصح ( ورد يف سنن النسائي.١
مـا يل ال : رفات، فقـالع بكنت مع ابن عباس: ، قال سعيد بن جبريعن(

فخـرج ابـن عبـاس مـن . خيـافون مـن معاويـة: ون؟ قلتّأسمع الناس يلب
 مـن بغـض ّالـسنةفإهنم قد تركـوا ! يكّيك لبّيك اللهم لبّلب: فسطاطه فقال

 .)١()عيل
                                 

مكتبة املعارف للنـرش والتوزيـع، ، ، حممد نارص الدين، صحيح سنن النسائي األلباين)١(
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 لــسنن  يف تعليقتــه عــىل رشح الــسيوطيل اإلمــام الــسندي وقــد قــا.٢
 مـا يـيل)  من بغض عيلّالسنةفإهنم تركوا  (قول ابن عباس ًموضحا النسائي

وما بني القوسني من وضع اإلمام السندي نفسه، وهـو عبـارة عـن نـص  -
 :-ةرشوح املالروايةفقرات 

 وظهـر ،وهبذا ظهر منشأ اخلالف بني العلامء يف التلبية يف عرفـات[...] (
 أي وهو كان يتقيد ، أي ألجل بغضهمن بغض عيل الفريقني ّ مع أيّأن احلق

 .)١()ًبالسنن فهؤالء تركوها بغضا له
، بـذكر بعـض فـصل الاونختم هذه الفقرة من البحث، وهبـا ننهـي هـذ

أعـالم ّ أهـم واحـد مـن وهـو -  الدمـشقين كثـريابـنظمها األبيات التي 
  فيها عىل أن معاويـةَّنص )البداية والنهاية( يف هناية كتابه -اإلسالم األموي
ً كان ناصبيا مبغضا ألبن أيب سفيان ، فبعـد  عليه السالم  إلمام عيلمري املؤمنني اً

 : قالبالفضالءوصفه  لبعض من "اخللفاء" بأسامء مجيع رجوزةنقل أأن 
 وذكر عـدة <ً أنا بعد ذلك أبياتاُثم قلت: بن كثري االشيخ عامد الدينقال >

 وإسقاطهم للخليفة العبايس وما جرى الد املسلمنيغزو التتار لبأبيات عن 
 بعـض شـؤون  ثـم جـاء يف قـصيدة أخـرى عـىل،وبعده من أحداثآنذاك 

                                                                            
، احلـديث ٣٤٣، ص٢، ج١٩٩٨-١٤١٩الرياض، الطبعة األوىل للطبعة اجلديـدة، 

) التعليقات السلفية عىل متن النسائي(ًواية أيضا صاحب ، وقد صحح هذه الر٣٠٠٦
 .٢٦٤، ص١ج

قه َّ،حق السندي نور الدين وحاشية برشح احلافظ جالل الدين السيوطيسنن النسائي )١(
، ٥ج، مكتب حتقيق الرتاث اإلسالمي، دار املعرفة ، بـريوت : مه ووضع فهارسهَّورق
 .٢٧٩ص
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ً وأخريا يفرد قصيدة بـأحوال بنـي أميـة قـال يف ،اخللفاء الفاطميني يف مرص

 :مطلعها ما ييل
ـــي أ ـــا بن ـــذا خلف ُوهك ـــُ   ةَّمي

ــن ــدِولك ــصةةَّ امل ــت ناق    كان
ـــان ناصـــبيّوكل ـــد ك ـــم ق   ا ّه

  ُ يزيــــدُهُ ثــــم ابنــــْمعاويــــة
 

ـــــد  ـــــدُهتَّع ـــــضيةَّم كع   ة الرف
ــس ــن ال ــة م ــن مئ ــصةع   نني خال

   التقيــــــاإال اإلمــــــام عمــــــر
  )١( الـــسديدَ معـــاويِ ابنـــهُوابـــن

 

                                 
 .٣٧٥، ص١٧، البداية والنهاية، مصدر سابق، ج ابن كثري)١(
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)٢( 
× 

 موضوع البحث وأهدافه: توطئة •
 العرتة الطاهرة يف مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة •
 كلامت بعض األعالمالتصنيف الثالثي ملدارس اإلسالم يف  •
 بعض الشواهد عىل املعلم األموي األول •
 السياسة األموية يف كلامت بعض األعالم •
 تأثريات السياسة األموية عىل علم اجلرح والتعديل •

ü الطعن والغمز فيمن يشايع أهل البيت 
ü توثيق ومدح من يناصب أهل البيت 
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من حماولـة كتابـة التـاريخ الفكـري جلامعـة مـا؛ ليس هناك ما هو أعقد 
ّوالسبب يف هذا التعقيد ال يعود دائام إىل قل تمدة يف هـذا الـشأن عة الوثائق املً

وطبيعتها ومدى وثاقتها وتعارضها فيام بينهـا فحـسب، وإنـام قـد يعـود إىل 
 ومـا ترتكـه ،ل بعالقة هذا التاريخ بالـسياسة والـسلطةّإشكالية أخرى تتمث

 حقيقـة هـذا التـاريخ ومعرفـة أبعـاده ّلعالقة من التباسات يف تقـيصهذه ا
 .وواقعه

رج هـذا البحـث عـن ُ خيـ،لَّإن حتليل أغوار هذه اإلشكالية بنحو مفـص
أن يـستوعب القـارئ الكـريم مـا  ولكن من أجـل .سمت لهُأهدافه التي ر

 ،ية ندعوه إىل التفكري يف أبسط صور هذه اإلشـكال، إليه هبذه املالحظةنرمي
 حيث تكون عالقـة ،وهي الصورة التقليدية لعالقة اجتاه فكري ما بالسياسة

إما عالقـة متامهيـة مـع :  الفكري املراد كتابة تارخيه عىل أحد شكلنيهاالجتا
 أو ،هاهتـا وأهـدافهاّ خاضـعة ألفكارهـا وتوج،السياسة والسلطة احلاكمـة

ًلعـب الـسياسة دورا ويف احلـالتني ت. عالقة معارضة هلا ولرجاهلا وأجنـدهتا
 :ًمضاعفا يف ضبابية املشهد الفكري وغموضه وتشوهيه

ففي احلالة األوىل تعمل السلطة السياسية عىل جتميل املقـوالت الفكريـة 
هلذا االجتاه وختفي مصادره وأهدافه ثم تعمل عىل دجمه وترقيعـه بمقـوالت 

جتـاه علـيهم تلبـيس االّ يـتم  وبـذلك،نيّلها مجهور املتلقـّفكرية أخرى يتقب
 .ة حتت ستار عنوان آخر أو هدف آخريوإخفاء معامله احلقيق
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فعلتـه يف احلالـة مـا ويف احلالة الثانية تعمل السلطة السياسية عىل عكس 
 من خالل قيادهتا حلملة من التشويه والتصفية واملالحقة لرجـاالت ،األوىل

 وهـذا ،همفاهتم وكتـبّ وحماولتها درس مصن،ذلك االجتاه الفكري املعارض
ّبدوره يرتك لبسا كثريا عند املؤر ً  ،خ الباحث عن احلقيقـة ويـضاعف جهـدهً

 السـتجالء أبعــاد الواقـع احلقيقــي ملــضمون ٍرضُ مــٍق  بنحـوَّوقـد ال يوفــ
 . بالبحثّوأهداف هذا االجتاه املعني

الصفحات القادمة من هذا البحث حتاول االقرتاب من موضـوع يعـاين 
ً هو موضوع خلقته السياسة أساسا وليس ضحيةأمثال هذه الصعوبات، بل ً 

هل اإلسالم الـذي : املوضوع عبارة عن السؤال التايل. لرباجمها كام سنعرف
 بـن أيب معاويـة(َّبرش به البيت األمـوي، وعـىل رأسـه عميـد هـذا البيـت  

ليـه  صـلَّى اهللا ع  اإلسـالم ُّ، هو نفسه اإلسالم الذي أرسى قواعده نبـي)سفيان
َّ كام نعرفه يف املصادر اإلسالمية املوثقة واملعتربة، أم أن نسخة هذا البيت وآله

 عن اإلسالم ختتلف يف معاملها وأهدافها ومنهجها عن األول؟
 :إن السياسة العامة التي عمل عليها البيت األموي تتمثل بخطوتني

اخـل  إرساؤهم ملجموعة واسعة من القواعـد واملبـادئ د:اخلطوة األوىل
ٍض بنحو واضح ِناقُاملجتمع اإلسالمي  عىل الصعيدين الفكري والسيايس ت ٍ ُ

َتعاليم اإلسالم ومفاهيمه، كإشاعتهم للنعرات القبلية، وتـشوهيهم مفهـوم  َ
الفتوحات اإلسالمية، واستئثارهم بأموال املسلمني، ونـصبهم العـداء آلل 

 . وغري ذلكصلَّى اهللا عليه وآلهالنبي األعظم 
ّ إشاعتهم لفكرة أن اإلسالم الذي يروجون له هـو نفـسه : الثانيةاخلطوة

ِّ، وعليه فـإن مـن يقـدر الـصحابة صلَّى اهللا عليه وآله   إسالم صحابة رسول اهللا 
  بتقـدير- ًرضورة - ٌملـزموحيرص عـىل التـزام هنجهـم يف فهـم اإلسـالم 
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ُ واتباع سياساهتم، كـام عليـه أن حيـرجاالت البيت األموي م سن الظـن هبـّ
 .رتف بفضيلتهم وحسن معتقدهم الذي هو نفسه معتقد الصحابةيعو

 وهـو -من هنا فإن هذا البحث الذي بني يديك عزيزي القـارئ يـسعى 
 :ّ أن يقوم بمهمتني مزدوجتني يف الوقت ذاته-جييب عىل السؤال أعاله

َّ تقديم تصور علمي، موثق وواضح، للقارئ الكـريم عـن :املهمة األوىل ّ ّ
 هذا اإلسـالم األمـوي املخالفـة واملناقـضة لتعـاليم اإلسـالم، بعض معامل
ً رشا -اإلسـالم يف دخولـه أول من و- يكيد كان األموي لبيتاوإثبات أن  ّ

 ،للقـضاء عليـه أو تـشوهيه ويطمـح صلَّى اهللا عليه وآله   ّونبيه  إلسالم من اٍّلكل
ذه ّ مـن بـني الكثـري مـن تلـك املعـامل التـي توضـح هـ-وقد وقع اختيارنا 

ُ عىل معلم يف غاية األمهية اختذه هذا البيت سياسة عامة مل حيد عنها -احلقيقة َ َّ ٍ ْ َ
 صلى اهللا عليه وآلـه  طيلة فرتة حكمه، وهو عبارة عن موقفه من عرتة رسول اهللا

وما قام به يف هذا االجتاه من نصب هلم وإنكار لفضائلهم وقتل هلم وتنكيـل 
 بيتـه وأهـل عيل  اإلمامعىل القضاء يريدكيف أنه كان : هبم، وبعبارة واحدة

ً قضاء مربماعليهم السالم   الـذين الـصحابة عـىل حتـى القـضاء يريـد كان بل ،ً
ّ يتبنـوا أو ومل  وحيرتمون مكانتهم يف تاريخ اإلسـالمالبيت وأهل ًعليا ونّلُجي

 .األموي االجتاههذا  مع ينسجموا
ّ أنـه يمثـل إسـالم  إثبات كذب دعوى البيت األمـوي مـن:املهمة الثانية

ٍالصحابة أو أنه يسري عىل هنجهم وتعاليمهم، أو أن ما يروج لـه مـن أفكـار  ّ ّ
ٍومعتقدات وسياسات إنام هي أفكار الصحابة ومعتقداهتم وسياساهتم ٍ. 

َ تـرفض نظريـة عدالـة علـيهم الـسالم   اجلميع يعرف أن مدرسة أهل البيت 
 التزامهم بمبادئ اإلسـالم الصحابة املطلقة، وأن موقفها منهم خيضع ملقدار

ًدون فرق بينهم وبني بقية األشـخاص الـذين سـينتمون الحقـا لإلسـالم، 
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وهي تعرتف للغالبية العظمى منهم بفضيلتهم وجهـادهم وتـضحيتهم مـن 
أجل الرسالة اإلسالمية ونرشها، وعليه فإن هـذا البحـث حيـاول أن ينـزع 

عى أنه ينطلـق يف عقائـده َّلباس الرشعية الذي ارتداه البيت األموي حني اد
يف هـذا  -ّالفكرية ومواقفه السياسية من مرجعية الصحابة، ولعلنـا سنـشري 

 إىل أولئــك الــصحابة الــذين -البحــث ويف غــريه مــن األبحــاث الالحقــة
عتمدهم البيت األموي كمرجعية له، ومكانتهم وحجمهم، ومقدار الدور ا

ة، ونثبت زيف هذه املغالطـة احلقيقي الذي لعبوه يف تاريخ الدعوة اإلسالمي
َّالتارخيية الكربى التي روجها البيت األموي وشيعته، من أن صحابة رسول 

 .ِّ كانوا إىل جانبه وأنه كان يمثلهم وينطق باسمهمصلَّى اهللا عليه وآلهاهللا 
إن خطورة ما طرحه البيت األموي بشأن املعتقـد والتـاريخ اإلسـالميني 

دعوى كاذبة هدفها تزييـف التـاريخ مـن أجـل ال يكمن فقط يف جمرد كونه 
استاملة الناس، وإنام لكون هذا البيت قد سعى بنحو حثيث لرتبيـة املجتمـع 
اإلسالمي عىل ذلك الطرح وإقناعهم به، واألنكى مـن ذلـك هـو مواصـلة 
ّبعض أعالم املـسلمني الـسري عـىل نفـس االجتـاه الـذي أرسـاه بنـو أميـة، 

ّره إســالم الــصحابة والــسلف األول لألمــة  باعتبــا؛ًوالتأســيس لــه فكريــا َ
ّما سنهتم به، وبحدود ما يتسع له هذا البحث، هو تفكيك هـذا . اإلسالمية ّ

َّمحـل وروج أن البيـت األمـوي  وبيان ،النحو من التدليس لتارخينا الفكري
ى بـه املطـاف إىل مجلـة مـن النتـائج ، انتهـالصحابةٍإلسالم ليس هو إسالم 

 .اإلسالمىل عاملنحرفة اخلطرية 
ّقلنا سابقا إن املهمة األوىل هلذا البحث هو بيان معـامل اإلسـالم األمـوي  ً
َاملخالفة لإلسالم النبوي، وإن املعلم الذي نقوم بدراسته يف هـذه األبحـاث  ّ

ّمـا نـود أن نلفـت . هو موقف البيت األموي املناوئ للعرتة النبوية الطاهرة
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 عـىل توضـيح -ً حتديـدافصل يف هذا ال-عناية القارئ إليه هو أننا سنقترص 
 عليـه الـسالم    هذا املوقف بخصوص اإلمام أمري املؤمنني عـيل بـن أيب طالـب

 عليـه الـسالم   وكيف أن البيت األمـوي سـعى إىل القـضاء عـىل ذكـر اإلمـام 
ولكن قبـل أن نبـدأ بتفاصـيل . والتنقيص من مقامه وإنكار فضائله ومناقبه

َ تصور كل من مدرستي أهل البيـتالبحث سوف نشري بنحو عام إىل ّ علـيهم   ّ
ً ليتضح الحقا صلَّى اهللا عليه وآله    بشأن أهل بيت النبي ومدرسة الصحابة السالم

 وابتعـاده عـن أفكارهـا مدرسة الصحابةمدى اختالف االجتاه األموي عن 
ًوتصوراهتا، والحقا سأنقل للقارئ كلامت بعض من ذهب إىل أن األمويني  ّ

ًيمثلون اجتاها ً خاصا يف مدارس اإلسالم غـري مدرسـة العـرتةّ  علـيهم الـسالم    ّ
 .ومدرسة الصحابة
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 يف هذه الدراسـة فإننـا نعنـي بـه <أهل البيت> عبارةّيف كل مرة نستخدم 
ّاصطالحا خاصا ال خيضع ملحددات  ً هـل أ( ري معنـىيف تفـساملعنى اللغوي ًّ

ٍوإنام هو عبارة عـن مفهـوم ، كام توضحه معاجم اللغة العربية)  الرجلبيت
ٍ حمددٍّخاص عـيل وفاطمـة واحلـسن >حترصه بــت عليه نصوص متواترة ّ دلّ

َ ومن حلق هبم من أئمة <واحلسني ِ ّدل  الـذين ،أهل البيـت التـسعة اآلخـرينَ
ّىل شمول املتأخرين منهم يف الزمن األول عأهل البيت ِالدليل من قبل نفس 

 .هبذا االصطالح
عـن  علـيهم الـسالم     أتباع أهل البيتمدرسةّالتصور الذي تبنته  ركائز ّأهم

 :أئمتهم ركيزتان
 وفاطمـة عـيل بعـصمة اإلمـام العقديـة إيامهنا مـن الناحيـة :الركيزة األوىل
 صـلى اهللا    للنبي طبيعي امتدادً مجيعا عليهم السالم ، وأهنم ذريتهام من الزهراء واألئمة

 .ومرجعيته اإلهلية يف متثيل اإلسالم واستقاء ترشيعاته وقيمه وتعاليمهعليه وآله 
، فـيام يتعلـق بمنـصب الـسياسيةاعتقادهـا مـن الناحيـة  :الثانية الركيزة

 خلفـاؤه علـيهم الـسالم   ، أهنـم صلَّى اهللا عليه وآله   بعد رسول اهللا  والوالية خلالفةا
 .ًالرشعيون حرصا

، فإهنـا وإن مل تعتقـد باألصـلني املـشار رسة الـصحابةبمديام يتعلق فأما 
 وال بحـرص علـيهم الـسالم    إليهام أعاله، أي أهنا ال تؤمن بعصمة أهـل البيـت
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هبم، إال أهنا تعتقد  صلى اهللا عليه وآله      اخلالفة السياسية بعد رحيل نبي اإلسالم
 - بنحو خاص-ًا وأن عليًرفيعا يف اإلسالم، ًمقاما أن لإلمام عيل وأهل بيته 

ّ، وأن حبه إيامن ى اهللا عليه وآله   صلَّالراشدين املهديني بعد رسول اهللا  لفاءرابع اخل
ليـه يكـون ، وأن اخلـارج عباجلنةين َّالعرشة املبرشوأن بغضه نفاق، وأنه أحد 

ّباغيا وفاسقا ومستحق ً اه هـذه ّونفـس هـذا االعتقـاد تتبنـ. ًا للنـار مـا مل يتـبً
ة الزهراء واإلمامني احلسن واحلسني مـن التقـدير يقّدصّيام يتعلق بالاملدرسة ف

 عليهمـا الـسالم   ّوالتبجيل واملحبة واالعرتاف بفضائلهم ومناقبهم وأن احلـسنني 
وسـيدا شـباب أهـل اجلنـة وأهنـام وأبامهـا   صلى اهللا عليه وآله       رحيانتا رسول اهللا

ًس وطهرهم تطهرياّوأمهام أصحاب الكساء الذين أذهب اهللا عنهم الرج َّ. 
 فـال عليـه الـسالم   أما بقية أئمة أهل البيت التسعة من ذرية اإلمام احلـسني 

 عـىل تقـديرهم والثنـاء علـيهم واالعـرتاف مدرسـة الـصحابةخالف بني 
 .بعلمهم ومقامهم اجلليل

 رقـم لحديث رشحه لل يف ذي)١()هـ١٠٣١ - ٩٥٢( ملناويقال املحقق ا
اجلـامع الـصغري مـن  ( كتاب احلافظ جالل الـدين الـسيوطيمن) ٢٦٣١(

 كتاب اهللا حبل ممدود ما بني :إين تارك فيكم خليفتني(: )أحاديث البشري النذير
 ) احلـوضَّهنـام مل يفرتقـا حتـى يـردا عـيلإ و، وعرتيت أهل بيتي،السامء واألرض

 : بام ييل<أهل بيتي>ًشارحا عبارة 
ً بدال أو بيانامجالتفصيل بعد إ> ، وهم أصـحاب الكـساء الـذين أذهـب اهللا ً

حـه َّ ورج،مـت عليـه الزكـاةُرَ مـن ح:ًرهم تطهريا، وقيـلَّعنهم الرجس وطه
                                 

العلـم  الـدين بـن حممـود الدمـشقي، األعـالم، دار  خـري،الـزركيل: انظر ترمجته يف )١(
 .٢٠٤، ص٦م، ج٢٠٠٢، ١٥للماليني، ط
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 دي هبـتمدي واهتـ،هيـ بنواهتميـوامر كتابـه وانتهأب تمرتمائ إن :عنيي ،القرطبي
 وهـذه الوصـية :يالقرطبـ قـال .واّ فلم تضلتمي اهتد،هتمري بسديتم واقتعرتيت

تهم ّهم وتوقريهم وحمبـروهذا التأكيد العظيم يقتيض وجوب احرتام أهله وإبرا
لـم ُ هذا مع ما ع.ف عنهاّدة التي ال عذر ألحد يف التخلَّ الفروض املؤكَوجوب

هنم إ، فـ جـزء منـهمّبـأهنو مى اهللا عليـه وعلـى آلـه وسـلَّ         صلَّ النبيخصوصيتهم بمن 
 .<فاطمة بضعة مني:  وفروعه التي نشأوا عنه، كام قالأصوله التي نشأ عنها

م هذه احلقـوق فقابل بنو أمية عظيومع ذلك، > :ثم يواصل عبارته بقوله
هم ء وسـبوا نـسا،همءفـسفكوا مـن أهـل البيـت دمـا؛ باملخالفة والعقوق

 واستباحوا ، وجحدوا رشفهم وفضلهم،بوا ديارهمّوأرسوا صغارهم وخر
 وقـابلوه ،تهّ يف وصي وسلَّم ى اهللا عليه وآله   صلَّوا املصطفى  فخالف،همَنْسبيهم ولع

 ويا فضيحتهم يوم ، فواخجلهم إذا وقفوا بني يديه،بنقيض مقصوده وأمنيته
 .)١(<هضون عليَعرُي

ً يف هذا اجلزء األخري من عبارته هو حتديدا صـلب إن ما يشري إليه املناوي
ًاول جاهدا احتكار متثيل مدرسة الصحابة  حمشكلة اإلسالم األموي الذي

بالرغم من مناقضته الواضحة والرصحية ألسس هـذه املدرسـة وتعاليمهـا، 
ـ   صلَّ َّالسيام يف موقفه من عرتة رسول اهللا َّ، وقـد رصح أكثـر مـن هى اهللا عليه وآل

 .ّواحد من أعالم املسلمني هبذه احلقيقة، كام سيتضح يف البحث الالحق

                                 
 فيض دادي القاهري،احلوف بن تاج العارفني بن عيل  عبد الرؤ املدعوحممد،  املناوي)١(

أمحـد عبـد : َّالقدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير، ضبطه وصححه
 -هــ١٤٢٢ بـريوت، ،السالم، منشورات حممد عيل بيـضون ودار الكتـب العلميـة

 .٢٦٣١، احلديث رقم ٢٠-١٩، ص٣ مج :٢٠٠١



 ١٧١ .....................................................ّالقدح يف عرتة النبي، سب عيل وبغضه

 
 
 

 

 

َّتردد يف كلامتنا سابقا أن تعـاطي املـسلمني مـع اإلسـالم، وال سـيام فـيام  ًّ
 مل يكـن عـىل شـاكلة عليه الـسالم  ق باملوقف من اإلمام عيل بن أيب طالب ّيتعل

واحدة، وأن التاريخ الفكري للمسلمني يثبت وجود اجتاه خيـالف مـا عليـه 
مـن الناحيـة العقديـة أنـه  عليه السالم  ل البيت التي كانت ترى فيهمدرسة أه

 صلى اهللا عليـه وآلـه    معصوم، ومن الناحية السياسية بأنه اخلليفة بعد رسول اهللا
ّال فصل، كام وخيـالف مـا عليـه مدرسـة الـصحابة التـي وإن مل تتفـق مـع ب

ّيه وحمبته ّمدرسة أهل البيت يف األصلني املذكورين لكنها تقول برضورة تول
والرباءة من أعدائه، وتعرتف له بفضائله ومناقبه ومكانته العظيمة يف تـاريخ 
اإلسالم، وقد اصطلحنا عىل هذا االجتاه باإلسالم األمـوي؛ ولكـي يعـرف 

 ليس من مستحدثايت وأن له من يعتنقه مـن علـامء فالقارئ أن هذا التصني
ر التـي أشـارت لـذلك أو املسلمني قبيل، فإنني أضع بني يديه بعض املصاد
 :يمكن فهم وجود هذا االجتاه الثالث من كلامهتا

 التقـسيم ا مـن أن هـذ)منهاج الـسنة( يف  ما أشار إليه ابن تيمية:املصدر األول
ّفإنه مـن املعلـوم أنـه ملـا تـوىل >: قال، عليهم السالم  موجود إزاء أهل البيت يالثالث

كـان الـصحابة وسـائر املـسلمني ثالثـة ] عليـه الـسالم   املقصود هو اإلمـام عـيل[
، وصـنف قعـدوا عـن هـذا وهـذا، وصنف قـاتلوه، صنف قاتلوا معه، أصناف
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 .)١(<وأكثر السابقني األولني كانوا من القعود
ُوقد نص ابن تيمي  أميـة بني من ًاكثرية يف أكثر من موضع من كتبه عىل أن ّ

 معاويـة رعية وأن )٢(ًاإلمام عليا ويبغضونه ّيسبون كانوا  وأتباعهموشيعتهم
                                 

 ،ة منهـاج الـسنة النبويـ،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلـراين، ابن تيمية )١(
. ٥٥، ص٧م، ج١٩٨٦هــ ـ ١٤٠٦، ١، طمؤسسة قرطبـة،  حممد رشاد سامل:حتقيق

ود، فهو واحد من تلبيساته عأما ادعاء ابن تيمية أن أكثر السابقني األولني كانوا من الق
ه أن الصحيح هو أن أغلـب مـن ّخ اإلسالمي، وسوف يتضح يف حملوتشوهياته للتاري

 يف عليـه الـسالم    َّبقي من الصحابة، ال سيام السابقني األولـني، كـانوا مـع اإلمـام عـيل
 أكتفي ،ًولكي ال ينتظر القارئ الكريم كثريا ما سيأيت من حتقيقنا هلذا املوضوع. حروبه

ة؛ إذ قـال يف معـرض نّعارصين من أهل الـسَّاآلن بنقل ما سطره قلم أحد الباحثني امل
 بعـد أن -  وصوابه يف حروبه مـع معاويـةعليه السالم حقية اإلمام عيلأحديثه عن أدلة 

ًرا الفئـة ّتقتـل عـام>:  وأن أظهرهـا وأرصحهـا احلـديث النبـوي<الكثـرية> وصفها بـ
 :ه هذه بقولهتَّ ثم فرس عبار<إنه مل يكن مع معاوية إال القليل من الصحابة> -<الباغية

 ، واملغرية بن شـعبة، بن العاصو ألنه مل يكن معه إال عمر؛قليل من الصحابة: ُقلت>
ْ، ومعاوية بن حديجوالنعامن بن بشري بيـنام كـان .  يف آخرين قالئل، ومسلم بن خملد،َُ

وأربعمئـة ، ً سبعون بدريا، وسبعمئة من أهل بيعة الرضوانرضي اهللا عنه   دنا عيلّمع سي
 .<...من سائر املهاجرين واألنصار

 األنـوار البـاهرة بفـضائل أهـل ، أبو الفتوح عبد اهللا بن عبد القـادر،التليدي: راجع
، ١ط،  مكتبــة اإلمــام الــشافعي ودار ابــن حــزم،النبــوي والذريــة الطــاهرةالبيــت 
 .٦٩ صهـ،١٤١٧

وجمموعة الفتاوى، اعتنى هبا . ٢١٠، ص٧ج:  مصدر سابقمنهاج السنة،: ً انظر مثال)٢(
:  م٢٠٠٥ ـ هــ ١٤٢٦، ٥ط، ر الوفـاء، داأنور الباز وعامر اجلزار: َّوخرج أحاديثها

 .٢٩٨ وص٢٧٦، ص٤ج
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 .)١(املبغضون النواصب وفيهم عثامن شيعةهم نفسهم 
َالفأفـاء> ة عند ترمجما ورد يف كلامت شمس الدين الذهبي: املصدر الثاين َْ 
 والفأفـاء -) سـري أعـالم النـبالء( يف كتابه <الكويف يشالقر خالد بن سلمة

وكـان النـاس يف >:  حيـث قـال-عليه الـسالم  ناصبي كان ينال من اإلمام عيل
وهـم أولـو العلـم، : ةّأهـل سـن :ني عىل أقسامّالصدر األول بعد وقعة صف

، وابـن ون عن اخلوض فيام شجر بيـنهم؛ كـسعدُّون للصحابة، كافُّوهم حمب
، ًيتوالون، وينالون ممن حاربوا عليا: شيعةثم  .، وأمم، وحممد بن سلمةعمر

 ًوهم الذين حـاربوا عليـا: نواصبثم  .إهنم مسلمون بغاة ظلمة: ويقولون
 .)٢(<خذل اخلليفة عثامن:  ويقولون، وسابقيهّون بإسالم عيلّيوم صفني، ويقر

ً عىل قرصها فيها الكثري مما نختلـف معـه بـشأنه، وبعيـدا وعبارة الذهبي
عن الدخول يف تدقيق التحديد التارخيي الذي وضعه لوجود هـذه األقـسام 
ّالثالثة، وما يعتقده كل قسم وحكمه الرشعي وفـق كتـاب اهللا وسـنة نبيـه،  ّ

 .جود أصل هذا التقسيم الثالثيّفإن ما هيمنا هو اعرتاف الذهبي بو
فـتح البـاري ( يف كتابه  العسقالين ما أشار إليه ابن حجر:املصدر الثالث

مناقـب عـيل >ـبرشوعه برشح الباب املعنون  حني )برشح صحيح البخاري
 لكـن املبتدعـة ،ئفتنيكان الناس طا[...] >: ، قال عند ترمجته<بن أيب طالب

 ثـم ، فنجمت طائفة أخرى حـاربوه، ثم كان من أمر عيل ما كان،ًقليلة جدا

                                 
 .٤٦٦، ص٥ج:  مصدر سابق،، منهاج السنة ابن تيمية)١(
: ، سري أعالم النبالء، حتقيق، أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي)٢(

هــ ـ ١٤٠٥، ٣رسالة، ط، مؤسسة الوطنؤ بإرشاف شعيب األرباحثنيجمموعة من ال
 .٣٧٤، ص ٥ م، ج١٩٨٥
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 ووافقهم اخلوارج عـىل ،ّةصوه واختذوا لعنه عىل املنابر سنّ اخلطب فتنقّاشتد
 فـصار النـاس يف ، ذلك منهم إىل عثامن ًَ مضموما،روهَّبغضه وزادوا حتى كف

املحاربني له من بني أميـة ة واملبتدعة من اخلوارج وّهل السن أ: ثالثةّحق عيل
لكثرة مـن  فكثر الناقل لذلك ، فضائلهّة إىل بثّفاحتاج أهل السن ،وأتباعهم

 .)١(<خيالف ذلك
الفتـوح عبـد و أبذكره بعض الباحثني املعارصين وهو  ما :املصدر الرابع

األنـوار البـاهرة بفـضائل أهـل البيـت ( هب يف كتااهللا بن عبد القادر التليدي
 للسبب الثالث الذي دعـاه لتـأليف هـذا بيانه عند )النبوي والذرية الطاهرة

ة ّة الـذين يرمـون أهـل الـسنّ مزاعم الغـالة بـصفة عامـّرد>:  قال،الكتاب
. ّ ويتهموهنم عىل اإلطالق بعداوة أهل البيـت واالنحـراف عـنهمصبنبال

ّألهل السنة؛ فإن املـسلمني مـن غـري الـشيعة مل وهذا شطط يف القول وظلم 
ّيزالوا وال يزالون حيبون أهل البيت وحيرتموهنم وجيلوهنم وينزلـوهنم املقـام  ّ
ّالالئق هبم، وهم أحسن حاال من الشيعة؛ فإن أهل السنة حيبون أهل البيـت  ّ ً

 صـلَّى اهللا عليـه وآلـه    ّاألطهار ومن تناسل منهم كام حيبون أصحاب رسـول اهللا 
 .)٢(<ّ وحيرتموهنم ويرتضون عليهم كأهل البيتوسلَّم

                                 
 ،فتح الباري برشح صحيح البخـاري،  العسقالينأبو الفضل أمحد بن عيل،  ابن حجر)١(

ًقرأ أصله تصحيحا وحتقيقا وأرشف عىل مقابلة نـسخه املطبوعـة واملخطوطـة  عبـد: ً
 قـام ،حممـد فـؤاد عبـد البـاقي: م كتبه وأبوابه وأحاديثهّرق، العزيز بن عبد اهللا بن باز

 بـريوت، ـدار املعرفـة ،  الدين اخلطيـبّحمب: حه وأرشف عىل طبعهَّبإخراجه وصح
 .، باب مناقب عيل بن أيب طالب٧١، ص٧، ج١٣٧٩

 .٦ ص:، مصدر سابقهرة بفضائل أهل البيت النبوي والذرية الطاهرةاألنوار البا )٢(
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إن النصوص يف هذا املجال كثرية ولكننا حيث أخذنا عىل عاتقنا نقل مـا 
 ومـا ، فإننا سنقترص عىل بعض تلك النـصوص،تهّفق املدرستان عىل صحّتت

 ،ض والتنقيص التي انتهجها معاويةننقله هو ملجرد التدليل عىل ظاهرة البغ
ً بعـد أن كـان معاويـة مـستحال ،وإال فإن إثبات ذلك ال حيتاج إىل كثري عناء

 .ّ بخروجه عليه ومقاتلته إياهعليه السالم لدم أمري املؤمنني
 :من تلك الشواهد ما ييل

ضائل عيل بـن أيب باب من ف( يف  ما ورد يف صحيح مسلم:الشاهد األول
 - اللفـظيف وتقاربـا -  وحممد بن عبـادحدثنا قتيبة بن سعيد(:  قال)طالب
 عـن عـامر بـن ،عن بكري بـن مـسامر،  وهو ابن إسامعيل، حدثنا حاتم:قاال

 ما : فقالً سفيان سعدا بن أيب أمر معاوية: قال، عن أبيه،اصَّ وقسعد بن أيب
 لـه رسـول اهللا َّ قـاهلنً ثالثـاُا ما ذكرتَ أم: فقال؟ أبا الرتابَّمنعك أن تسب

 مـن ّ إيلّواحـدة مـنهن أحـب  ألن تكون يل؛هَّ فلن أسبوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه  
 يففـه َّخلويقـول لـه  وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى اهللا عليـه   عت رسول اهللا سم،ر النعمُمح

 ؟مـع النـساء والـصبيان يَّخلفتنـ ، يا رسول اهللا:بعض مغازيه فقال له عيل
 بمنزلـة يأما تـرىض أن تكـون منـ «:وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    فقال له رسول اهللا 

ألعطـني  «: يـوم خيـربوسمعته يقول. »ية بعدّهارون من موسى إال أنه ال نبو
 : فقـال، فتطاولنـا هلـا:قـال. »هُ ورسوله اهللاُّه وحيبَ ورسول اهللاَّ حيبًالراية رجال

 . عينه ودفع الراية إليه ففتح اهللا عليهيف فبصق ، به أرمديتُفأ. »ً عليايلادعوا «
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ْفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم{وملا نزلت هذه اآلية  ُ َ ََ َ ْ َْ َ ْ ُ ْ ََ ََ َ َ ْ ُ صـلَّى  ا رسـول اهللا  دع}َ
 .)١()هم هؤالء أهيلَّالل : فقالً وحسيناً وفاطمة وحسناً علياوسلَّم] وآله[اهللا عليه 

 ويربئـه  أن يـدافع عـن معاويـة شارح صحيح مسلموقد حاول النووي
ًمدعيا أن احلديث ليس رصحيا بأن معاوية أمر سعدا ً ً  :ّ بالسب فقالّ

 جيب ّصحايب عىل دخل ظاهرها يف التي الواردة األحاديث :العلامء قال>
 فقـول ؛تأويلـه يمكـن مـا إال الثقـات روايـات يف يقـع وال :قالوا ،تأويلها
 الـسبب عـن سـأله وإنـام ،هّبسب ًسعدا أمر بأنه ترصيح فيه ليس هذا معاوية
 ،ذلـك غـري أو ًخوفـا أو ًعاّتور امتنعت هل :يقول كأنه ،ّالسب من هل املانع

 غـري كـان نإو ،حمـسن مصيب فأنت ّالسب عن لهً وإجالال ًعاّتور كان نإف
 معهم َّيسب فلم ونّيسب طائفة يف كان قد ًسعدا ّولعل .آخر جواب فله ذلك
 ًتـأويال وحيتمل :قالوا .السؤال هذا فسأله ،عليهم وأنكر اإلنكار عن وعجز
سن ُئه يف رأيه واجتهـاده وتظهـر للنـاس حـِّ ختطأنما منعك : معناه أن آخر

 .)٢(<خطأأنه أرأينا واجتهادنا و
 قولـه بـني -فاشلة وعقيمـة، لـيس فقـط للمقابلـة   دفاعيةوهذه حماولة

                                 
، بيـت أبو صـهيب الكرمـي: اعتنى به،  بن احلجاج، صحيح مسلم، مسلمالقشريي )١(

، كتـاب فـضائل الـصحابة، بـاب ٩٧٩م، ص١٩٩٨هــ ـ ١٤١٩األفكار الدوليـة، 
 .٢٤٠٤ بن أيب طالب، احلديث فضائل عيل

 املنهاج رشح صحيح مـسلم، حييى بن رشف بن مريحميي الدين  أبو زكريا ،النووي )٢(
-١٧٥، ص ١٥م، ج١٩٢٩هــ ـ ١٣٤٧، ١ط، املطبعة املرصية باألزهر، بن احلجاج

حتفة األحوذي بـرشح ، ن بن عبد الرحيم حممد عبد الرمح، املباركفوري: وعنه. ١٧٦
، طبعـة دار عبد الرمحن حممد عثامن: حهّ، ضبطه وراجع أصوله وصحجامع الرتمذي

 .٣٨٠٨، احلديث ٢٢٨، ص١٠الفكر، ج
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َأمر( ) فقـال: ( مع ما ملكانة الفاء بينهام يف قولـه)َّتسب أن منعك ما (وقوله) َ
ًمع ما كان مـوردا ) ّوهو سب عيل(ة ما تعلق به االمتناع من وضوح يف وحد

ًلألمر، وإال لو كان األمر صادرا بشأن موضوع آخر لكـان ذكـره مـن قبـل 
 رصحية يف كون أخرىص نصومن سيأيت  بل وملا -ٍالراوي جمرد لغو وحشو

ن بني أميـة ّ الذاب ع،ًعلام أن شيخ مشايخ هذا االجتاه. ّ اآلمر بالسبمعاوية
 احلراين، قد اعرتف يف أكثر من موضع املنارص هلم، أعني به الشيخ ابن تيمية

 .)١(ّب بالسًبأن معاوية أمر سعدا) منهاج السنة النبوية(يف كتابه 
ــ ــشاهد الث ــا ورد يف :اينال ــصحيحني( م ــىل ال ــستدرك ع ــاكم ) امل للح

 :قال، النيسابوري
 بـن حممـد بـن اهللا عبـد ثناَّحد ،سليامن بن داود بن حممد بكر أبو ثناَّحد>
 رزيـن، أيب بـن حممد بن عمرو ثناَّحد العذري، حممد بن رجاء ثناَّحد ،ناجية

                                 
لـسنة منهاج ا: ، راجع)... فأبىّ بالسبوأما حديث سعد ملا أمره معاوية(:  حيث قال)١(

 املعـارصين َّ بعض رشاح صحيح مـسلمّوقد رد. ٤٢، ص٥ج :، مصدر سابقالنبوية
 : فقالحماولة النووي

 وبعد أن ينقل عبارة النووي <: ... من هذا السوء فيقول تربئة معاويةوحياول النووي>
ف والبعد، والثابت أن معاويـة ّوهذا تأويل واضح التعس>: التي ذكرناها أعاله يقول

 عيل، وهو غري معـصوم، فهـو خيطـئ، ولكننـا جيـب أن نمـسك عـن ّكان يأمر بسب
 عـيل يف عهـد ّ، وسـبوسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه     من أصحاب رسول اهللاٍّانتقاص أي

املـنعم رشح الشني، موسى شاهني، فـتح : راجع. <معاوية رصيح يف روايتنا التاسعة
وعبارتـه  .٣٣٢، ص٩م، ج٢٠٠٢هــ ـ ١٤٢٣، ١، دار الـرشوق، طصحيح مسلم

 يف صـحيح )باب فضائل عيل بن أيب طالب(ية األخرية من ااألخرية يشري هبا إىل الرو
 .مسلم
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 شـعبة بـن املغرية أن :هِّعم عن ،عالقة بن زياد عن مسعر، عن ،شعبة ثناَّحد
 أن تعلـم أمل مغرية، يا: فقال أرقم، بن زيد إليه فقام ،طالب أيب بن َّعيل َّسب
 ًعليـا ّتـسب َمِفلـ األمـوات، ّسب عن هنى وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     اهللا رسول
 .)١(<؟مات وقد
 بعـض اي كان يعيـشهتفكري ال أجواء اإلرهاب الاحلديث يوضحهذا و

َّ يف عرص أحد أهم القائمني بتطبيق السياسة األمويـة، ال سـيام فـيام الصحابة ّ
  ينهى املغريةإذ مل يستطع زيد بن أرقم أن؛ عليه السالم  ق بقضية اإلمام عيلّيتعل

ّيـا ميـلبـأن ع هريكأو أن يقف أمام هذه السياسة بأكثر من تـذ وقـد هنـى ت ً
يكـون بوسـعه أن دون أن !! ّعن سـب األمـوات صلى اهللا عليه وآله رسول اهللا

 أو أن  وسابقته يف اإلسالم وجهاده يف سبيل اهللاأمري املؤمنني بفضائل ِّيذكره
 بغضمن أن  صلى اهللا عليه وآله      يذكر عىل مسامعه بعض ما ورد عن رسول اهللا

تى أن يأيت بذكر ما تعتقد مدرسة الصحابة به ، بل مل يكن بوسعه ح نفاقٍّعيل
نـه خليفـة أة باجلنة أو َّاملبرشالعرشة أحد  عليه السالم  نهمن أحاديث، كالقول إ

اخلـروج عـىل لـسلطان و من هتمة خمالفة اوفُّكل ذلك سببه اخل.. املسلمني
                                 

 حممــد، املــستدرك عــىل ، أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا بــن النيــسابورياحلــاكم )١(
بـع أوهـام احلـاكم التـي ّتت(: ، وبذيلـهنة انتقادات الـذهبيّطبعة متضمالصحيحني، 

دار احلرمني للطباعة ،  أليب عبد الرمحن مقبل بن هادي الوادعي)سكت عنها الذهبي
، احلـديث ٥٣٦، ص ١، ج م١٩٩٧ ـهــ ١٤١٧، ١ط، القـاهرة ـ والنرش والتوزيـع

واأللبـاين ) راجع املـصدر أعـاله( َّوهذا احلديث صححه الذهبي والوادعي. ١٤٢٠
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، مكتبة املعارف : انظر(ًأيضا 

صـحيح >: ]احلاكم[وقال : ، قال األخري)٢٣٩٧، احلديث ٥٢٠، ص٥ـ الرياض، ج
 ). وهو كام قاال:ُقلت .، ووافقه الذهبي<عىل رشط مسلم
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 .أمره وسياسته
 : حيث قال)سننه( يف  ما أورده ابن ماجه:الشاهد الثالث

 عـن ،ثنا موسى بـن مـسلمَّ حد،ثنا أبو معاويةَّ حد،ثنا عيل بن حممدَّحد(
م معاويـة يف ِقد:  قال،اصَّ عن سعد بن أيب وق، وهو عبد الرمحن،ابن سابط
 فغـضب سـعد ،فنـال منـه ،ً فـذكروا عليـا،اته فدخل عليه سعدّبعض حج

 ّمن كنت مـواله فعـيل> :يقول عنه تقول هذا لرجل سمعت رسول اهللا: وقال
 َّ أنـه ال نبـيَّي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إالّأنت من> : وسمعته يقول،<مواله
ّ الراية اليوم رجال حيبَّألعطني> : وسمعته يقول،<بعدي  .)١()<هَ ورسول اهللاًَ

 حممـد جعفر يبأل) وامللوك األمم تاريخ(اب كت ما ورد يف :رابعالشاهد ال
 وقد ،ّ ملا واله الكوفة بن شعبة إىل املغرية من وصية معاويةالطربي جرير بن

حجر بـن  سبب مقتلذكرها يف أحداث السنة احلادية واخلمسني عند ذكره ل
ح سياسـة ّوهذه الوصية هـي بمثابـة بيـان متكامـل يوضـ،  وأصحابهّعدي

 . وشـيعته وأصـحابهعليه الـسالم  اإلمام عيل طاته يف التعامل مع ّمعاوية وخمط
 :قال الطربي

 بن  والصقعب عن املجالد بن سعيد، عن أيب خمنف،قال هشام بن حممد>
                                 

سنن ابن ماجة، حكـم عـىل أحاديثـه  القزويني، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد، ة ابن ماج)١(
ها ّزة بضبط نصّي، طبعة ممث حممد نارص الدين األلباينِّمة املحدَّق عليه العالَّوآثاره وعل

مع متييز زيادات أيب احلسن القطان ووضع احلكم عىل األحاديث واآلثـار وفهرسـت 
، مكتبة أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن: األطراف والكتب واألبواب، اعتنى به

 .١٢١، احلديث ٣٧، ص ١املعارف ـ الرياض، ط
 الذي حاول بعض ،م يف الشاهد األولّدط الضوء عىل احلديث املتقّوهذا احلديث يسل

 .ً كام أوضحنا سابقا،ّالرشاح التالعب يف داللته
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ثني َّ قـد حـدٌ كـل: قـال، واحلسني بن عقبة املـراديزهري وفضيل بن خديج
  من حديث حجر بـن عـديُبعض هذا احلديث فاجتمع حديثهم فيام سقت

 الكوفـة  بن شـعبة املغريةَّ بن أيب سفيان ملا وىل إن معاوية:الكندي وأصحابه
 ،أما بعد:  دعاه فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال،يف مجادى سنة إحدى وأربعني
  :قال املتلمسد  وق،قرع العصاُفإن لذي احللم قبل اليوم ما ت

  قرع العـصاُلذي احللم قبل اليوم ما ت
 

ــا ع  ــُوم ــسانَمِّل ــيعُ اإلن   امَلْ إال ل
 

 ،يصاءك بأشياء كثـريةإ ُ وقد أردت،وقد جيزي عنك احلكيم بغري التعليم
 ويـصلح بـه ،سعد سـلطاينُ عىل بـرصك بـام يرضـيني ويـًفأنا تاركها اعتامدا

 ،هِّ وذمـٍّ عـن شـتم عـيلَّال تـتحم : إيـصاءك بخـصلةً ولست تاركـا،تيّرعي
 واإلقـصاء ٍّوالعيب عىل أصـحاب عـيل ،واالستغفار له م عىل عثامنُّوالرتح

واإلدنـاء هلـم واالسـتامع   ... وبإطراء شيعة عـثامن،هلم وترك االستامع منهم
 .)١(<منهم

 بتطبيق هـذه الوصـية الـسياسية بكـل أمانـة؛ فجـاء يف وقد التزم املغرية
عن أيب بكـر بـن >):  أعالم النبالءسري( يف شمس الدين الذهبيترمجته عند 

كـان : ، قـال، عن عبد اهللا بن ظـامل، عن هالل بن يساف، عن حصنيعياش
 .)٢(<...املغرية ينال يف خطبته من عيل، وأقام خطباء ينالون منه

                                 
حممد أبـو الفـضل : ، حتقيقوامللوك رسلال تاريخ ،جرير بن جعفر حممد أبو ،الطربي )١(

 .٢٥٤-٢٥٣ص، ٥ج، ٢طعارف بمرص، امل دار، إبراهيم
 .٣١، ص٣ج: النبالء، مصدر سابق، سري أعالم  الذهبي)٢(
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بنـي أميـة سياسـة ن أ واعرتافـه بـًلقد أرشنا سابقا إىل ترصيح ابن تيميـة
وإن كـان ابـن تيميـة ، هّوسـب عليـه الـسالم    ّعيلاإلمام  قائمة عىل بغض تكان

 : فقـالالـرشعيةف مـن هـذا املوضـوع وينـزع عنـه داللتـه ّحاول أن خيفـ
 م ومـستواهّح طبيعة هذا الـتكلح بنحو رصيّ دون أن يوض<مهم يف عيلّتكل>

ًا وشتام ولعنا وقتال ألصحابه وإبادة لشيعتهّوأنه كان سب ً ّ، كـام مل يـتكلم عـن ًً
 . لتعاليم اإلسالم وقيمه<ّالتكلم>مدى موافقة هذا 

ً لكل ذلك مفهوما ومتوافقا مع عقيدتـه يف وإذا كان عدم إشارة ابن تيمية ً ّ
، فإن غريه من علامء اإلسالم أوضحوا بنحـو رصيـح لسالمعليهم ا أهل البيت 
ال غنـى ًف كتبـا يف هـذا االجتـاه ّبعـضهم صـن، بل إن )مّالتكل(فحوى هذا 

 .مراجعتها واالستفادة منهاللقارئ الكريم عن 
 سأكتفي بذكر أسامء أربعة من األعالم الذين أشاروا إىل السياسة األموية

 اثنـان  وتأثرياهتا يف املجتمع الذي حكمـوه،معليهم السال الناصبة ألهل البيت 
 : وهم كالتايل، ة عنهاباكتَّختطيا جمرد اإلشارة إليها إىل المنهام 

 احلافظ أبو احلسن عيل بـن حممـد بـن عبـد اهللا بـن أيب :الشخصية األوىل
 : فقال عنه) النبالءسري أعالم( يف ترمجه الذهبي؛  األخباريسيف املدائني

العالمة، احلافظ، الصادق، أبو احلـسن عـيل بـن حممـد بـن عبـد اهللا بـن أيب >
يف معرفـة ً عجبـا ف التصانيف، وكانّنزل بغداد وصن .، األخباريسيف املدائني

 [...]. فيام ينقله، عايل اإلسنادًقاَّالسري واملغازي واألنساب وأيام العرب، مصد
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 بـن أسـامء،  وشعبة، وجويريـةـوهو أكرب شيخ له ـ ة بن خالد ّقر: معس
، ، ومحـاد بـن سـلمة، ومبارك بـن فـضالة، وابن أيب ذئبوعوانة بن احلكم
 [...] .، وطبقتهموسالم بن مسكني

، ، واحلارث بن أيب أسـامةالزبري بن بكار ، وخليفة بن خياط: ث عنهَّحد
 .، وآخرون، واحلسن بن عيل بن املتوكلوأمحد بن أيب خيثمة

 ، وحييـى بـن معـنيكان أيب، ومصعب الـزبريي: قال أمحد بن أيب خيثمة
ّبـز رجل ليلة عىل محـار فـاره، وّجيلسون بالعشيات عىل باب مصعب، فمر ة ِ

 . بمسألته حييى بن معنيّم، وخصّحسنة، فسل
إىل هـذا الكـريم الـذي يمـأل : قال يا أبا احلسن، إىل أين؟: يىفقال له حي

ثقـة : ، قال حييـىَّفلام وىل .سحاق بن إبراهيم املوصيل إي دنانري ودراهم؛ّكم
 .)١(<هذا املدائني: قال من هذا؟: فسألت أيب .ثقة ثقة

 ي الـشامللمجتمـع أميـة يبنـعن نتيجة تربية   املدائنيحكاهلنالحظ ما 
 عليهم الـسالم  أهل بيته  و، وكيف سعوا إىل إفشاء العداوة والبغضاء لعيلآنذاك

 عليهم السالم ّيف أوساطهم حتى عاد أحدهم ال يسمي أبناءه بأسامء أهل البيت 
 !!ًإال ليجعلهم حمال لسبابه ولعنه وشتائمه

ثـه بأحاديـث ّأنه أدخل عىل املـأمون، فحد: حكى املدائني> :قال الذهبي
 .يف عيل، فلعن بني أمية

 :، قالحدثني املثنى بن عبد اهللا األنصاري: فقلت
معاويـة، : ، إنـام أسـمعً، وال حـسناًكنت بالشام، فجعلت ال أسمع عليا

 .اسقه يا حسن: يد، فمررت برجل عىل بابه، فقاليزيد، الول
                                 

 . ٤٠١-٤٠٠صص ، ١٠ج، مصدر سابق، ، سري أعالم النبالء الذهبي)١(
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 ؟ً حسناَأسميت: فقلت
ون ّحـسن، وحـسني، وجعفـر، فـإن أهـل الـشام يـسم: أوالدي: فقال

 . الرجل ولده ويشتمهُأوالدهم بأسامء خلفاء اهللا، ثم يلعن
 .)١(< منكّ الشام، وإذا ليس يف جهنم رشظننتك خري أهل: قلت

ت ( أمحد بن حممـد بـن عبـد ربـه األندلـيس هو الفقيه :الشخصية الثانية
 :)العقد الفريد( حيث قال يف كتابه الشهري ) هـ٣٢٨
ّوملا مات احلسن بن عيل حج معاوية> َ ً، فـدخل املدينـة وأراد أن يلعـن عليـاُّ ّ َْ 

َإن هاهنـا سـعد بـن أيب : فقيـل لـه وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه      ِعىل منرب رسول اهللا 
 .فأرسل إليه وذكر له ذلك. ُاص، وال نراه يرىض هبذا، فابعث إليه وخذ رأيهّوق

ّإن فعلت ألخرجن: فقال  . من املسجد، ثم ال أعود إليهُ
َلعنـه عـىل املنـرب، فلـام مـات .  عن لعنه حتى مات سـعدفأمسك معاوية َ َ

 . َله أن يلعنوه عىل املنابر، ففعلواّوكتب إىل عام
إنكـم : إىل معاويـة وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه      ّ زوج النبي ةَم سلمْفكتبت أ

َّ ورسوله عىل منابركم، وذلك أنكم تلعنـون عـيل اهللاَونتلعن  بـن أيب طالـب َ
َّومن أحبه، وأنا أشهد أن اهللا أحبه ورسوله ّ. 

 .)٢(<فلم يلتفت إىل كالمها
اإلمـام ( صـاحب كتـاب الشيخ عبـد اهللا العاليـيل هو :الشخصية الثالثة

َّالذي تفطن قبل غريه من العلامء إىل أبعاد احلزب األموي وحقيقـة ) احلسني

                                 
 .٤٠١، ص١٠ج: صدر السابق امل)١(
عبـد املجيـد : ، حتقيـق العقـد الفريـد،األندليس أمحد بن حممد ، أبو عمر ابن عبد ربه)٢(

 .١١٤، ص٥م، ج١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٤، ١بريوت، طالرتحيني، دار الكتب العلمية ـ 
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 :فقالمراميه وموقفه من اإلسالم وأهله، 
سلم  أ ولدعوته، وعرفنا كيفلى اهللا عليه وآله   ص احلزب األموي كاد للنبي>

 مقام اعتبـاري يف ُّ لألمويني أيَ وعرفنا كيف مل يبق، أبو سفيانزعيم األموية
ًحميط اإلسالم الذي كان ظهوره فـوزا وغلبـة للهاشـميني، فعملـوا يف ظـل 

  وقد وجدوا يف والية يزيد،الدين عىل التمهيد ألنفسهم واالستئثار بالسلطة
طيعون أن ه عىل الشام خطوة أوىل يـست من بعدووالية معاوية يب سفيانأبن 

 .)١(<ايثبتوا أقدامهم من بعده
 :يقول) االنقالب األموي أو الثورة عىل حكومة اخللفاء(وحتت عنوان 

مويـة، الثـورة االنقالبيـة إىل العـصبة األوقد يستبعد كثريون نسبة هذه >
وأهنا كانت مقصودة منهم، ولكن عنـدنا مـن النـصوص والقواطـع مـا ال 

 الـذين يـشتغلون بتـاريخ هـذا ّ وإين أنصح لكل.ل معارضة أو مناصبةحيتم
النزاع والتخاصـم (موا بني يدي درسهم كتاب ّالظرف أو هذه الفرتة أن يقد
؛ فقد كشف غـوامض ال  الدين املقريزيّلتقي) فيام بني بني أمية وبني هاشم

 بتحقيقهـا، واملقريـزي  أدنى وجوهه إال أوّيتسق البحث عىل أكمل وجوهه
ّبعد ذلك املؤرخ الناقد الذي ال تفوته فائتة وال يدخل عليـه، أو هـو الناقـد 
ّالتارخيي الفذ يف كل ما عرف األدب العريب من مـؤرخني بعـد أسـتاذه ابـن 

رات احلكـم يف أيـدي ّوغاية هذا احلزب الرئيـسية مجـع مقـد...] [ خلدون
 .)٢(<الء عىل السلطة العليا بأية أسباب كانت منذ وفاة النبي واالستي،األمويني

                                 
 ّ، أو أشعة الذاتّ سمو املعنى يفّ سمو:وىلاحللقة األ( ، اإلمام احلسنياهللا عبد ،العالييل )١(

 .٣١م، ص١٩٨٦ بريوت، طبعة جديدة، -، دار مكتبة الرتبية )من حياة احلسني
 .٥٦-٥٥ص: صدر السابق امل)٢(



 ١٨٥ .....................................................ّالقدح يف عرتة النبي، سب عيل وبغضه

ّ العالمة املؤرخ الكبري هو:الشخصية الرابعة  الـذي  تقي الدين املقريـزيّ
 ا أوضـح فيهـ)النزاع والتخاصم بني بني أمية وبني هاشم( ا أسامهرسالةف َّأل

 اله حديث العالمة العاليـيلم أعّوقد تقد. بعض أبعاد هذه السياسة األموية
 .افهّ وثنائه عىل مؤلاطالع عليه واالاعنه ونصحه القارئ الكريم بقراءهت

ّوبالرغم من حتفظنا عىل بعض ما ورد يف هذه الرسالة من آراء وحتليالت 
ّونقوالت للمقريزي نعدها خاطئة وباطلة، فإننا ال نعدم صحة ما تقـدم بـه  ّ

ِ يف نصيحته وجدوى أن يطلع القارئ الكريم عليهاييلالشيخ العال وبام أن . ّ
الرســالة صــغرية احلجــم وبوســع القــارئ مطالعتهــا بفــرتة وجيــزة، فإننــا 

ّسنكتفي بنقل أهم ما جاء يف مقد  تـاركني ،ّمة املؤلف مما يتعلـق بموضـوعناّ
 .للقارئ أن يتابع تفاصيل فصول الرسالة بنفسه

 : يف مطلع رسالتهقريزيقال امل
 مـع اخلالفـة إىل أمية بني تطاول من بّأتعج كنت ما ًكثريا فإين: أما بعد>

 ثتهمَّحـد كيـف: وأقـول ؛هاشـم بنـي وقـرب اهللا رسـول جذم من بعدهم
 صـلَّى  اهللا رسـول طريد احلكم بن مروان وبنو أمية بنو وأين ؟بذلك أنفسهم
 أميـة بنـي بـني العـداوة مّحتك مع ،احلديث هذا من ولعينه وسلَّم] وآله[اهللا عليه   
صـلَّى اهللا    اهللا لرسـول أميـة بني عداوة ةّشد ثم. جاهليتهام أيام يف هاشم وبني
 بعثـه منذ به جاء فيام تكذيبه عىل ومتادهيم أذاه، يف وبمبالغتهم وسلَّم] وآله[عليه  
 فـدخل تعـاىل، اهللا فهـاّرش مكة فتح أن إىل ،احلق ودين باهلدى َّلَوج َّزَع اهللا
 :القائل قول دّوأرد مشهور، معروف هو كام اإلسالم يف منهم دخل من
  مـراده نـال الـدار بعيـد من كم

 

  بعيــد وهــو الــدار داين وآخــر 
 

 لبنـي ليس إذ؛ األمر هذا وبني أمية بني بني كان مما أبعد بعد ال فلعمري،
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 .)١(< ...نسب وبينها بينهم وال ةاخلالف إىل سبب أمية
  صـلى اهللا عليـه وآلـه         ثم يشري إىل بعض ما فعلـه بنـو أميـة بـآل رسـول اهللا

] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه    ف كان أبو سفيان يف عداوته النبيفقد عرفنا كي> :فيقول
جالبه عليـه ويف غـزوه إيـاه، وعرفنـا إسـالمه كيـف إ ويف حماربته ويف وسلَّم

، رضي اهللا عنه  العباس يف خلص، عىل أنه إنام أسلم عىل يد أسلم، وخالصه ك
صـلَّى اهللا عليـه      نبي الإىل ًوالعباس هو الذي منع الناس من قتله وجاء به رديفا

يـد بيـضاء ونعمـة ك ه بـه، وتلـِّن يكرمه وينوأفه وّوسأل أن يرش وسلَّم] وآله[
ه أن فكـان جـزاء ذلـك مـن بنيـ. اء، ومقام مشهور، وخرب غـري منكـورّغر

وا احلسن، وقتلوا احلسني، ومحلوا النـساء عـىل األقتـاب ّ، وسمًحاربوا عليا
حوارس، وأرادوا الكشف عن عورة عيل بـن احلـسني حـني أشـكل علـيهم 

 .)٢(< ...بلوغه، كام يصنع بذراري املرشكني إذا دخلت ديارهم عنوة

                                 
النزاع والتخاصـم بـني   بن عبد القادر،أمحد بن عيل، أبو العباس تقي الدين املقريزي )١(

 يف فصل احلاكم: وبذيله رسالة العالمة حممد بن عقيل العلوي( بني أمية وبني هاشم
، لنـرشالم واعـصـالح الـورداين، اهلـدف لإل:  إعـداد وتعليـق،)النزاع والتخاصـم

 .٣١، ص ]م١٩٩٩[
 .٣٢ص : املصدر السابق )٢(
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  إزاء عـرتة الرسـولاألمـوي ّقد يتفق معنا البعض يف أن سياسـة البيـت 
كانت قائمة عىل العداوة والبغضاء، وأهنم فعلوا الكثري مـن ى اهللا عليه وآله     صلَّ

ة اإلسـالم ّوانحرفوا بذلك عـن جـاد عليهم السالم    ّاجلرائم واملنكرات بحقهم
 أضحت - كام قد يتصور هذا البعض-لسياسة اجلائرة تلك االقويم، ولكن 

ّجزءا من التاريخ ومل يعد هلا أي حضور أو تأثري يف حياتنا املعارصة؛ لذا فـإن  ً
من األفضل عدم استنزاف الوقت واجلهد يف بحثها ودراستها، واالنرصاف 

 .ًبدال عنها إىل أبحاث أخرى أكثر فائدة وجدوى
ً، وال مستوعبا حلجم التأثريات اهلائلة التـي ًال يبدو يل هذا التصور سليام

َّتركتها هذه السياسة األموية عىل مجيع منـاحي الفكـر اإلسـالمي وال سـيام 
ة النبويـة ّالـسن:  أعنـي- ّعىل أهم مصدر لدى املسلمني بعد القرآن الكـريم

 وما طال فهمنا ملجريـات جمتمـع ، وعىل التاريخ احلقيقي لإلسالم-الرشيفة
 .ما وقع فيه من أحداث وتشوهياتالرسالة و

 أن أتبــاع اإلســالم األمــوي مــن :لقــد أوضــحنا يف أبحــاث ســابقة لنــا
 أن : مفادها،ة منتهى اخلطور قاعدة يف أرسوااجلرح والتعديل رجاالت علم

 ّ، وأنّة مـن أهـل الـسنّ ال يعـدّعيلاإلمام  م عىل خصوَّالشخص ما مل يرتض
 ووضـعه ،يوجـب الطعـن يف قائلـه  الـسالم  عليهمّجمرد التشيع لعيل وأهل بيته 

ابـن وكان ممن وضع األساس النظري هلذه القاعدة  ،ّموضع التهمة والشك
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) رشح صـحيح البخـاريفـتح البـاري (مـة كتابـه ّيف مقد  العسقالينحجر
 :قال؛ أسباب الطعنيف الفصل الذي عقده لتمييز ) هدي الساري (ىّاملسم
ضح مـن يـصلح ّ ومنـه يتـ، يف متييز أسباب الطعن يف املـذكورين:فصل>

 :ني وهو عىل قسم،منهم لالحتجاج به ومن ال يصلح
نا يف ترمجة كـل َّ وبي،منا حكمهَّ وقد قد،فه بسبب االعتقادّ من ضع:األول

ا منهم أنه ما مل يكن داعية أو كان وتاب أو اعتـضدت روايتـه بمتـابع وهـذ
 .)١(< ...بيان ما رموا به

ً فيقول معرفا<عّالتشي>ثم يرشع يف بيان أسباب الطعن التي منها  ِّ: 
 بكـر أيب عـىل مـهَّقد فمـن ؛الـصحابة عـىل وتقديمه عيل ةّحمب :والتشيع>

 نـضاف إفإن ،فشيعي ّوإال ،رافيض :عليه ويطلق ،عهّتشي يف ٍغال فهو وعمر
 الرجعـة اعتقـد وإن ،الـرفض يف ٍفغال بالبغض الترصيح أو ُّالسب لكذ إىل
 .)٢(<ّالغلو يف ّفأشد الدنيا إىل

الـذي  املالئـي محـاد بن نيَكُدُويف حديثه عن أيب نعيم الكويف الفضل بن 
، ّضح أن أصل الطعن كان بسبب اهتامـه بـسب معاويـةّيت ،طعن فيه لتشيعه

 : ابن حجريقول
 يف  قرنه أمحد بـن حنبـل، األثبات الكويف أحدني أبو نعيمَكُالفضل بن د>
 ، إنه كـان أعلـم بالـشيوخ مـن وكيـع: وقال،ت بعبد الرمحن بن مهديّالتثب

                                 
مـة ّ الـساري مقديهـد،  العسقالين أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن عيلبن حجرا )١(

الرياض، عبد القادر شيبة احلمد، : ، حتقيق وتعليقفتح الباري رشح صحيح البخاري
 .٤٨٣، ص ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١، ١ط

 .املصدر السابق )٢(
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والثناء عليـه يف احلفـظ والثتبـت الـذي  . من وكيعً خطأّ كان أقل:وقال مرة
 : أنـه قـالّ ومع ذلك صح،عّم فيه بسبب التشيّيكثر إال أن بعض الناس تكل

 .)١(< به اجلامعةّ احتج.ظة أين سببت معاويةَ احلفَّ عيلْما كتبت
ّومن هنا فقد طعنوا يف مجلة واسعة من العلامء واحلفاظ واألئمة ال لـيشء إال ّ 

. ّ ومل يشفع هلم حتى القول بأفضلية الشيخني عـىل عـيل،م طعنوا يف معاويةألهن
ّوممن أخذ عىل عاتقه تطبيق هـذه القاعـدة يف كتبـه ومـصنفاته احلـافظ شـمس 

ًوحيث إن ذكر قائمة بأسامء من طعن فيهم تبعـا هلـذه القاعـدة، . الدين الذهبي َّ ْ
ّل ال تستوعبه هذه الدراسة، فإننـا سنقتـرص للتمثيـل عـىل حيتاج إىل عمل مستق

 عىل ذكر بعض أسامء الشخصيات التي ال خيتلف عليهـا اثنـان بانتـساهبا ،ذلك
 صـلى اهللا عليـه   ّإىل املذهب السني وقوهلا برشعية اخلالفة الرسمية بعد رسـول اهللا

ّواحرتامها للصحابة والتزامها بالتدين بام صح نقله عنهموآله  ّ. 
  ابـنحممـد بـن اهللا عبـد بن حممد اهللا عبد وأب: فمن تلك الشخصيات. ١
ِّالبيع  . احلاكم النيسابوريَ

 ج،َّوخـر فَّصـن>: قـال عنـه إنـه أن الذهبي  سابقموضعوقد عرفنا يف 
 ثـم طعـن فيـه <العلـم بحـور مـن وكـان ل،َّوعلـ حَّوصح ل،َّوعد وجرح
 َّومن يتابع كلامت الـذهبي يعـرف أن مـرد. )٢(<فيه قليل عّتشي ىلع>: بالقول

 :هذا الطعن سببان
عليـه   عيل لفضائلّحاديث التي تتضمن األ  تصحيحه ملجموعة من:األول

ّ فهمها، أو صعب عليه نسبتها لعـيل، كـام يف حـديث مل يستطع الذهبي السالم ُ ُ َ
                                 

 .٤٥٦ص : املصدر السابق )١(
 .١٦٥، ص ١٧ ج، مصدر سابق، ، سري أعالم النبالء الذهبي)٢(



 معالم اإلسالم األموي ........................................................................ ١٩٠

 

 .)١(الطري
نقـل  وعن أهل بيته كـام  عن معاويةالنيسابوريم  احلاكانحراف :والثاين
 : عن ابن طاهر؛ قال األخريالذهبي

ن يف التقـديم ّ يظهر التـسنوكان الباطن، يف للشيعة بّالتعص شديد كان>
                                 

 كام نقـل احلكايـة عنـه-ّواحلاكم يرصح  ( له من إخراج احلاكمَّ تعجب الذهبي الذي)١(
 ّملا كان أحد أفضل مـن عـيلهذا احلديث  ّلو صح أنه -الذهبي هنا ويف تذكرة احلفاظ

سـري : انظـر( ح هذا احلديثّمع أن ظاهر عبارة الذهبي هنا أنه نفسه يصح)  النبيبعد
وأمـا >: )اظّتـذكرة احلفـ(، وقد قال يف كتابـه )١٦٩-١٦٨ص، ١٧ج: ءأعالم النبال
 وجمموعها يوجب أن يكـون ،فد أفردهتا بمصنّ قً فله طرق كثرية جدا،حديث الطري

، ١ ط، بـريوت - دار الكتـب العلميـة، تـذكرة احلفـاظ: راجـع( <لاحلديث له أصـ
ومع ذلك فهو يصف مـا حكـي عـن احلـاكم ) ١٦٤، ص ٣، جم١٩٩٨  ـهـ١٤١٩

 ).١٦٩ص ، ١٧ج:  أعالم النبالء سري( <!حكاية قوية>بشأن هذا احلديث بأنه 
  احلـاكموهـو يـستعرض األحاديـث التـي أنكـر عـىل - ين الـذهبومن الطريـف أ

ك إال مـؤمن وال ّال حيبـ( :ديثض حلـّ يتعـر-عليـه الـسالم    ها يف فضائل عـيلتصحيح
حـديث : خران مهـااحلديثان اآل[ وهذا أشكل الثالثة>: فيهفيقول  )يبغضك إال منافق
ه قـوم ال خـالق هلـم، وأبغـضه ّفقد أحبـ] ه موالّمن كنت مواله فعيل :الطري وحديث

يف حـني ) ١٦٩، ص١٧ج:  أعالم النبالءسري( <بجهل قوم من النواصب، فاهللا أعلم
 بن عبد اهللا األنـصاري، ً مرفوعا عن جابر وعمر شبيه هذا احلديث ورد يف أيب بكرنإ

اكتفى الذهبي بـالتعليق  وقد .<هام منافقّؤمن، وال حيبال يبغض أبا بكر وعمر م>: قال
!  مشكلةّومل ير يف معناه أي!! <ً مرفوعاّ لكنَّه ما صحّمتن احلديث حق>ن القول إعليه ب

ّوقد علق عىل هذا احلديث حمق  أكـرم )سـري أعـالم النـبالء(كتـاب هذا اجلزء مـن ق َّ
سـري : (راجـع. )التقريـب(ىل تكذيبه كام قال احلـافظ يف اد عّاتفق النق: بقوله البويش

 ).٢١٦ص، ١٦ج: أعالم النبالء
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، يتظاهر بـذلك وال  بيتهوعن أهل ... عن معاوية ً غالياًمنحرفاواخلالفة، وكان 
يعتذر منه، فسمعت أبا الفتح سمكويه هبراة، سمعت عبد الواحد املليحـي، 

 وهـو يف داره، ال دخلت عىل احلاكم :سمعت أبا عبد الرمحن السلمي يقول
، وذلـك أهنـم د من أصحاب أيب عبد اهللا بن كـراميمكنه اخلروج إىل املسج
لو خرجت وأمليت يف فضائل  :فقلت له . اخلروجكرسوا منربه، ومنعوه من

 جييء من قلبي، ال جييء ال :فقال .، السرتحت من املحنةًهذا الرجل حديثا
 .)١(<من قلبي
 بـن سـنان بـن عـيل بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو احلافظ اإلمام .٢
 .النسائي اخلراساين بحر

وكان من بحور العلم، مع الفهم، واإلتقان، والبـرص، >: قال عنه الذهبي
 واحلجاز، خراسان، يف العلم طلب يف جال. ونقد الرجال، وحسن التأليف

 ورحـل مـرص، اسـتوطن ثم والثغور، والشام، واجلزيرة، والعراق، ومرص،
 .)٢(<الشأن هذا يف نظري له َيبق ومل إليه، اظّاحلف

ّ كلامت احلفاظ وأئمة اجلرح والتعديل يف حقه، فكان مما وقد نقل الذهبي ّّ
 بـال احلـديث يف اإلمـام>:  أنه وصفه بــالنيسابوري عيل أيب حلافظنقله عن ا
: ه قـال عنـه أنـالزنجـاين عيل بن سعد عن طاهر ابن احلافظ، وعن <مدافعة

، <ومـسلم البخـاري رشط مـن ّأشـد الرجال يف ًرشطا الرمحن عبد أليب إن>
 الثابـت زواَّومي الصحيح أخرجوا الذين> : أنه قالمندة بن اهللا عبدوعن أيب 

 وأبو داود، وأبو ومسلم، البخاري، :أربعة الصواب من واخلطأ املعلول، من
                                 

 .١٧٥-١٧٤، ص١٧ ج :، مصدر سابق، سري أعالم النبالء الذهبي)١(
 .١٢٧، ص ١٤ ج: صدر السابق امل)٢(
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 رأس يف أحـد يكن ومل>: ، بل إن الذهبي نفسه قال عنه<النسائي الرمحن عبد
 ،مسلم من ورجاله وعلله باحلديث أحذق هو النسائي، من أحفظ الثالثمئة
 .<زرعة وأيب البخاري مضامر يف ٍجار وهو ،عيسى أيب ومن ،داود أيب ومن

ّ ذلك فقد طعن عليه بالتشيومع وكان مرادهم بذلك ليس عدم إيامنـه ! عُ
باخلالفة الرسمية، وال الطعن عىل اخللفـاء أو الـصحابة، وال حتـى تقـديم 

 عىل الشيخني، وإنام جمرد روايته لفـضائل عـيل بـن أيب عليه السالم اإلمام عيل 
 .طالب وانحرافه عن معاوية

َحنزابة عن الوزير ابن نقل الذهبي َ ْ  حممد بن موسى املـأموينمن  أنه سمع ِ
 وتركـه )عـيل خـصائص (كتـابيه تأليف عل قومإنكار ) صاحب النسائي(

ً، وحتى بعد أن صنف النسائي الحقا مؤلفـا هبـذا تصنيف فضائل الشيخني ًَّ ّ
 :حـديث!  يشء أخرج؟ّأي :فقال ؟... رج فضائل معاويةُأال خت: قيلالشأن، 

 .)١(ّ إال أن سكتلسائل فام كان من ا؟)شبع بطنهُم ال تُهَّالل(
ِّولكن إذا كان السائل سكت يف هذه املرة، فإن غـريه سـوف يـصعد مـن  ّ

 استـشهد ّموقفه معه ولن يتورع عن استخدام العنف معه، بـل إن النـسائي
ّ املزعومـة، كـام رصح بـذلك احلـافظ  من فضائل معاوية،ة موقفه هذاّضحي
 . والدارقطني وغريهممندة بن اهللا عبد أبو ورّاملظف بن حممد

 املـرصي العقبـي محـزة عـن منـدة، بـن اهللا عبـد أبو روى>: قال الذهبي
 عـن هبـا فـسئل ،دمشق إىل عمره آخر يف مرص من خرج النسائي أن وغريه،
أي  [ل؟َّضَفـُي حتى برأس ًرأسا يرىض ال :فقال .فضائله يف جاء وما معاوية

 مـن خـرجُا حتـى حـضنيه يف يـدفعون زالـوا فـام :قال] عليه السالم عىل عيل 
                                 

 .١٢٩، ص ١٤ ج: صدر السابق امل)١(
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 .)١(<اهب ِّفتويف ةّمك إىل لُمح ثم املسجد،
ّونظرا لكل ما تقدم قـال   عـن ًاع وانحرافـّن فيـه قليـل تـشيإ>: الـذهبيً

 .<خصوم اإلمام عيل، كمعاوية وعمرو، واهللا يساحمه
 العبـيس املختـار أيب بـن موسـى بـن اهللا عبيد حممد أبو احلافظ اإلمام .٣

 .الكويف موالهم
 الـصحابة ترتيـب عـىل املـسند ّفصـن من أول> : فقال)٢(وصفه الذهبي

 ًجمـودا احلـديث، اظّحف من وكان>، <وليل عبادة صاحب كان>، و<بالكوفة
 .<والتحديث لإلقراء رَّوتصد [...] للقرآن

 حـاتم  و أيبمعـني ابنونقل توثيقه عن رجاالت علم اجلرح والتعديل ك
 يف رأس ثقـة،: العجـيل هللا عبـد بـن أمحـد قال>: وغريهم، وقال نعيموأيب 

 .<قط ًضاحكا ئيُر وما رأسه، ًرافعا رأيته ما به، عامل القرآن،
 خرينـا>:  أنـه قـالعليه السالم   روى بسنده عن عيلومع أن احلافظ العبيس

 ذلـك وهـو ستنتج الـذهبيكام ا - ّ وهي رواية تدل<وعمر بكر أبو ناّنبي بعد
ّ عىل عيل، إال أن ذلك مل يربئه مـن الطعـن عليـه لشيخنيا تقديمه عىل  -ّحمق

 وعموم خصوم اإلمام عيل وليس اخللفاء واملقصود رفضه ملعاوية! بالرفض
 يـدخل معاوية اسمه ًأحدا عَيد مل أنه مندة ابننقل . عليه السالم  السابقني عليه

: قال اسمك؟ ما: فقال ،األشعري صالح بن معاوية عليه دخل :فقيل. داره
 .فيهم تأن ًقوما ثتَّحد وال ك،ُثتَّحد ال واهللا: قال .معاوية

                                 
 :وصـوابه: ( وفاته فقـالّ حملالذهبيَّوقد صحح . ١٣٢، ص ١٤ ج: صدر السابق امل)١(

 ).إىل الرملة
 .٢١٥: ، رقم الرتمجة٥٥٧-٥٥٣، ص ٩ ج: صدر السابق امل)٢(
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 الكـويف التيمـي عامرة أبو حبيب بن [محزة صحب> :من هنا قال الذهبي
 فإنـه املـشؤوم، التـشيع يف إال بآدابه، قَّوختل ،)]١٥٦-٨٠( القارئ الزيات
 .)١(<عيل خصوم من ينال كان> و<البدعة عىل سَّاملؤس بلده أهل عن أخذه
 

َما تقدم نامذج أوليـة ورسيعـة مـن تطبيقـات املعلـم األول يف اإلسـالم  ّ
ّاألموي، وهو الطعـن فـيمن حيـب عليـا ويتوقـف أو ينـال مـن خـصومه،  ً

سـري ( يف كتابـه الـشهري اخرتناها من كلامت احلافظ شمس الـدين الـذهبي
ودوهنا العـرشات مـن التطبيقـات األخـرى التـي وردت يف ) أعالم النبالء

 يف هذا البحـث فات علامء الرتاجم والتاريخ أعرضنا عنها ألننا ال نريدّمصن
 وإنام نروم تكوين فكرة لدى القارئ بشأن بعـض ،استيعاب هذه التطبيقات

ل يف نظرنا مفاتيح ال غنـى ّالقضايا املفصلية يف تاريخ الفكر اإلسالمي تشك
كون بوسـع يّله عن معرفتها حني هيـم بقـراءة هـذا التـاريخ وتقييمـه، وسـ

وف بنفسه عىل هذه الظاهرة القارئ احلصول عىل نامذج أكثر إذا ما عزم الوق
 .اخلطرية يف تارخينا الفكري

أن أصـحاب  أي ،ًمعكوسـة أيـضااملشار إليها أعاله القاعدة هذا مع أن 
 ويغمزون فيام  وخياصم معاويةًاحيب عليطعنون فيمن ام ياإلسالم األموي ك

املقابـل يرويه وينقله من أخبار أو فيام يفـصح عنـه مـن مواقـف، فـإهنم يف 
ًا وال جيـدون غـضاضة يف قبـول مـا  معاوية وخياصـم عليـّقون من حيبّيوث

ّ إىل تفـضيلهم هـؤالء عـىل مـن يـشايع عليـا وحيبـه ّيرويه، بل وصل احلـد ً
 !عليه السالمًاهم أوثق وأكثر احرتازا يف الدين ممن يوالونه ّواعتبارهم إي

                                 
 .٥٥٦ و٥٥٥، ص ٩ ج: صدر السابق امل)١(
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 يف أكثر من موضع يف كتابـه وهذا هو رصيح ما ذهب إليه الشيخ ابن تيمية
ًالشهري املولف وفقا لتعاليم اإلسالم األمـوي  حـني ) منهـاج الـسنة النبويـة(َّ

 رعيـة تكـون أن فيلـزم ؛ّلعـيل تنتظم مل ما ملعاوية السياسة انتظمت فقد>: قال
 النواصـب وفـيهم نعـثام شـيعة معاويـة ورعيـة ،ّعيل رعية من ًخريا معاوية

 .)١(<ّعيل شيعة من أفضل والنواصب عثامن شيعة فتكون ،ّلعيل املبغضون
 .)٢(<الشيعة أجرأ عىل الكذب من النواصب>: وقال

َّمة هذا الكتاب جيدها مكرسة بنحو كامل لبيـان هـذه ّبل إن من يقرأ مقد
ذاهب وأهـل العلـم الفكرة ورشعنتها، وتفسري أقوال مجيع أئمة الفرق واملـ

 .ّواملعرفة يف اإلسالم وردها إىل هذا القول
ّ وليس يف نيتنا استعراض أسـامئهم وإنـام )٣(النامذج عىل هذا الفريق كثرية

ًنكتفي فقط باإلشارة إىل أن هناك من املحققني املعارصين مـن صـنف كتبـا  َّ
ا يف هـذا  بوسع القارئ العودة إليهـ،ض فيها إىل مجلة واسعة منهمّة تعرّمهم

 للعالمـة )العتب اجلميل عـىل أهـل اجلـرح والتعـديل(الشأن، منها كتاب 
                                 

 .٤٦٦، ص٥ج: ، مصدر سابقمنهاج السنة النبوية )١(
 .٤٤٢، ص٧ج: املصدر )٢(
، وعـروة بـن الـزبري َّ بـن أيب وقـاص بن سـعدعمر: منهم عىل سبيل املثال ال احلرص )٣(

ْوعوانة بن احلكم الكلبي، وحريز بن عثامن الرحبي احلميص وولده هشام بن عروة، َِّ ِ َ ،
، وعـامر بـن ي اجلهـضميملازة بن زبار األزدو، وأزهر بن عبد اهللا بن مجيع احلرازي

ِعبد اهللا بن قيس األشعري، وقيس بن أيب حازم البجيل الكويف، وعمران بن حطان بن  َ َ َ
ِّ، ومغـرية بـن مقـسم الـضبيُ، وعبداهللا بن شقيق العقييلظبيان السدويس َّ َ ْ ) مـوالهم(ِ

القارئ العودة إىل كتب الرتاجم لريى بنفسه توثيق  وبوسع .وغريهم الكثري... الكويف
 .هؤالء ومدحهم والثناء عليهم
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اإلفـصاح (، ومنها كتاب )هـ١٣٥٠ت  (حممد بن عقيل بن عبد اهللا العلوي
، ولـه )هـ١٣٧٥ت (للعالمة حممد حسن املظفر) عن أحوال رواة الصحاح

 ).ة يف امليزانّل السنرجا: (ًأيضا
ِّبكلمة معربة، كتبها العلـوي يف مقدمـة ويطيب يل أن أختم هذه الدراسة 

وهو يوضح سبب تأليفه هلذا الكتاب، تسلط الـضوء ) العتب اجلميل(كتابه 
 ؛عىل هذه اإلشكالية التي وقع فيهـا رجـاالت اإلسـالم األمـوي ّبنحو جيل

 :رمحه اهللاقال 
هل اجلرح والتعديل، فلمحت فيهـا بعـض مـا  من كتب أًقرأت شيئا.. >

  جرح بعضهم لبعض األئمة الطـاهرينرأيت فيهابل  [...] يوجب العتاب
مراتـب  منـه بّبام ال يسوغ اجلرح به عند املنصفني، أو بام حيتملون ما هو أشد

رأيتهم إذا ترمجوا لسادات أهل البيت أو ملن . للخوارج والنواصب املبعدين
 وإذا ترمجـوا ألضـدادهم أو . وأوجـزواًلـوا الرتمجـة غالبـا اختز،ق هبمَّتعل

ومــن املعلــوم مــا يومهــه .  أطــالوا ولعــذرهم أبــرزوا،ألذنــاب أعــدائهم
االختزال، وما يفهـم مـن اإلسـهاب واالسرتسـال، رأيـت فيهـا تـوثيقهم 

  .، ورأيت ورأيتً، وتوهينهم الشيعي مطلقاًالناصبي غالبا
ًلقد رابنـي مـن عـامر أن عـامرا

  

ًغاديا  والنصحّ فيبدي الوديءجي
  

   والنصح مل يكنّفيا ليت ذاك الود

 

  بعني الرضا يرنـو إىل مـن جفانيـا 
   مؤاخيـاًادي خلـيالّويميس حلس

  ويــا ليتــه كــان اخلــصيم املعاديــا
 

،  االسـتغرابَّ، واستغربته كلفهالني هذا الصنيع، وأفظعني ذلك احلكم
 .)١(< إن هذا هلو التباب:وقلت

                                 
العتـب اجلميـل عـىل أهـل اجلـرح ،  احلـسيني احلـرضميحممد بـن عقيـل،  العلوي)١(

 .١٤-١٣صصالح الورداين، اهلدف لإلعالم والنرش، : إعداد وتعليق والتعديل،
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 ّمنزلة الزهراء البتول يف األخبار النبوية: املحور األول •

ü أفضل نساء أهل اجلنة: املجموعة األوىل 
ü حسبك من نساء العاملني: املجموعة الثانية 
ü تول عىل من سواهاتفضيل الزهراء الب 
ü معنى السيادة املنسوبة إىل الزهراء 

 موقف ابن تيمية من سيدة نساء العاملني: املحور الثاين •
ü القدح يف أهل البيت خطوة ممنهجة من ابن تيمية 

 ّفاطمة عليها السالم من طالب الدنيا -
 فعل فاطمة يشبه فعل املنافقني -
 هجران فاطمة اخلليفة األول قدح فيها -
ّصاء فاطمة بدفنها ليال فعل تستحق عليه الذمإي - ً 
ّفاطمة فرقت اجلامعة وردت حكم اهللا  - ّ... 
 جزعها عىل فوات الدنيا وحزهنا عىل أمر فائت -
 ما حيكى عنها من القوادح كثري -
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معـامل (= سبق أن أوضحنا يف أكثر من موضع أن موضوع هذه الدراسـة 
 عنـد <علـيهم الـسالم    أهل البيت>ها األول هو مقام يف معلم) اإلسالم األموي

ومـا   صلى اهللا عليه وآله       ريه مع عرتة رسول اهللاّهذا اإلسالم وكيفية تعامل منظ
رين مـن تنقـيص أو ّناهلم من رموز هذا االجتاه وقادتـه الـسياسيني أو املفكـ

 . أو جتريح أو تصفية جسدية أو تعذيب وتنكيلّحط
ً هـو حـرصا <أهـل البيـت>تعبـري مـن صودنا ًوقد أوضحنا أيضا أن مقـ

وأمري املؤمنني عـيل   صلى اهللا عليه وآله       النبي األعظم(اخلمسة من أهل الكساء 
عليها  الزهراء يقةّدص والعليهم السالم  ن احلسن واحلسنيابن أيب طالب واإلمام

ُإنـام يريـد اهللاُ{:  وهم املقصودون بآية التطهري يف قوله تعـاىل)السالم ِ ُ َ َّ َ ليـذهب ِ ِ ِْ ُ
ِعنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهري َْ ََ ْْ َ ُ ْ ِّ ُْ ِّ َ َ ْ َ ْ َِ ْ َ احلديث النبوي املتـواتر يف  و،)١(}ًاُ

عـىل خـالف يـسري يف  - صـلَّى اهللا عليـه وآلـه        قال.واملعروف بحديث الثقلني
 وإين تركت فيكم ما إن أخـذتم بـه لـن ،دعى فأجيبُا أوشك أن ّإين>: -ألفاظه
كتاب اهللا حبل ممدود من الـسامء :  أحدمها أكرب من اآلخر؛ الثقلني:وا بعديّتضل

 .<ّقا حتى يراد عيل احلوضّأال وإهنام لن يتفر، وعرتيت أهل بيتي، إىل األرض
مة ّفقون عىل اختصاص اآلية الرشيفة املتقدّومن الواضح أن املسلمني مت

لنبي أو  دون سواهم من نساء ا،واحلديث النبوي باخلمسة أصحاب الكساء

                                 
 .٣٣:  األحزاب)١(
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 نـساء النبـي وبنـي -هـؤالء  مـن ًاكام أن اجلميع يعلم أن أحد، بني عمومته
ل اجتـاه اإلسـالم َبِض إىل تنقيص أو جتريح أو تصفية من قّمل يتعر -عمومته
 يف حمـور بحـث هـذه عليها السالم  البتول من هنا فإن دخول الزهراء. األموي

من املهم يف هذه التوطئـة أن إنام ، الدراسة واضح وال حيتاج إىل عناية خاصة
 :ح أمرينّنوض

 . نشري فيه إىل تقسيم أبحاث هذا اجلزء من الدراسة:األمر األول
ة التـي تبتنـي ّ نشري فيه إىل بعض األصـول واألسـس املهمـ:األمر الثاين

 هذه األبحاث والتي ينبغـي للقـارئ الكـريم أن يـستوعبها ويـضعها اعليه
 . هلا قبل قراءته ومتابعتهنصب عينيه

 تقسيم البحث: األمر األول
 :ّيرتكز احلديث يف هذا اجلزء من دراستنا عىل حمورين

ة عىل فضائل ّالنصوص الدالّ أهم  وفيه نأيت عىل ذكر بعض:املحور األول
ومناقبهــا ومقاماهتــا بحــسب أوثــق املــصادر  عليهــا الــسالمالبتــول الزهــراء 
 .ها عند مدرسة الصحابةّوأصح

ر وشـيخ اإلسـالم األمـوي ّفيه عىل ذكر موقف منظأيت ن و:املحور الثاين
ــسالم الزهــراءّالــصديقة  مــن )اينَّ احلــرابــن تيميــة( ــا ال وكيفيــة فهمــه  عليه

اها بـالقبول والرضـا أم ّ وهل تلق،لشخصيتها وتعامله مع فضائلها ومناقبها
  عليـه الـسالم    أنه اختار أن يتعامل معها كام تعامل مـع فـضائل أمـري املـؤمنني

  بالتكذيب والرفض والتأويل؟-ًوالحظنا هذا سابقا -
 األسس واألصول التي يقوم عليها البحث: األمر الثاين

 قبل الدخول يف تفاصيل البحث، عىل القارئ الكريم أن يستحرض نقطتني
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ّهامتني تشك الن األسـاس الـذي تقـوم عليـه هـذه األبحـاث واألسـلوب ّ
نطالق من هذين األصـلني مل يكـن البحـث يمتلـك ولوال اال، املعتمد فيها

 وإنـام ،وقد سبق أن أرشنا هلام يف أكثر من مناسبة، ّمسوغاته العلمية املطلوبة
ٍنعيد الكرة هنا ملزيد إيضاح ولكي يضعهام القـارئ الكـريم نـصب عينيـه ّ ،

 :وهذان األصالن مها
 صـلى  ق بطبيعة شخـصية رسـول اهللاّ وهو أصل قرآين يتعل:األصل األول

 وعالقـة ذلـك ،ك يف ضـوئهّواألساس الذي تقوم عليه أو تتحـراهللا عليه وآله    
 املعتقـد والتـرشيع ُّس عليـه كـلّوهذا أصل يتأس، بالبعد اإلهلي أو باحلقيقة

ًقوال أو فعـال أو ( صلى اهللا عليه وآله      اإلسالميني ومجيع ما صدر من رسول اهللا ً
:  إذ قال سبحانه؛ يف هذا املوضوعَنقاش الُّ القرآينُّ، وقد حسم النص)ًتقريرا

َما ينطق عن اهلوىو{ ْ ََ ُ ِ ْ َ َإن هو إال وحي يوحى * َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ  من النـصوص  ذلك وغري)١(}ِْ
ية السنة النبويـة وارتبـاط ّل األساس الذي تقوم عليه حجّالقرآنية التي تشك

وص ولوال اإليامن هبذا األصـل ملـا كـان للنـص، ة بالعصمة اإلهليةّهذه السن
قيمـة ، بـل ومجيـع أصـحابه وغـريهم، عليها السالم  البتول الواردة يف الزهراء

  صـلى اهللا عليـه وآلـه    ولكان من املمكن تفسري ما يصدر عن رسـول اهللا، تذكر
 .بمنطق العاطفة والرغبات أو الفهم الشخيص وليس منطق الوحي والسامء

بحاث وما ننقله ق بطريقة عملنا يف هذه األّ وهو أصل يتعل:األصل الثاين
من نصوص أو ما نعتمده من مصادر يف توثيق األفكار التـي نـذكرها، فقـد 

 :اشرتطنا نقلها من كتب ومصادر مدرسة الصحابة برشطني
أن تكون هذه النصوص واألحاديث صـحيحة أو حـسنة : الرشط األول

                                 
 .٤-٣:النجم )١(
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 . لدى علامء اجلرح والتعديل املنتمني إىل هذه املدرسةةأو مقبول
ى بـالقبول ظـ أن تكون هذه النصوص واألحاديـث ممـا حي:اينالرشط الث
علـيهم    أي أهنا صحيحة بحسب تراثنا عن مدرسة أهل البيت،والرضا عندنا

إن املـصادر التـي : وعليه فال جمال ألن يعرتض معرتض علينا بالقول. السالم
 ورد فيهـا ا هـي ذاهتـعلـيهم الـسالم    تنقلون عنها أحاديث فضائل أهل البيـت

َّ غريهم، ومن ثـم إذا قبلـتم بالقـسم األول فـإنكم ملزمـون بقبـول فضائل َ
ّوإال فلو مل تكـن هـذه الكتـب حجـ، ذكرُالقسم الثاين دون فرق ي ة علـيكم ّ

 . اجلميع ورفضه وعدم االحتجاج بهّ فعليكم رد،ون بعضهاّتردكنتم و
فإننا إنـام ننقـل تلـك األخبـار ، ٍإن هذا االعرتاض غري وجيه: ألننا نقول

أو ألهنـا تـأيت مـن بـاب  عليهم السالم  الوارد عن العرتةّوافقتها تراثنا اخلاصمل
ًوليس استشهادنا هبا نابعـا ) أنفسهمبه ألزموهم بام ألزموا : (القاعدة القائلة
 .ة هذا الرتاث يف نفسه وبمعزل عن هذين االعتبارينّمن إيامننا بصح
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يف مناقـب   صلى اهللا عليه وآلـه         األخبار املنقولة عن رسول اهللاةىل وفرإًنظرا 
د ّتنا يف هذه األبحاث عـىل جمـرّ وانعقاد نيعليها السالم  البتول ل الزهراءوفضائ

ضـت لـه مـن ّ وبيـان مـا تعر، مقام هذه اإلنسانة العظيمةّالتدليل عىل سمو
ْ ولـيس مجـ،سالم األموياإل اجتاهتنقيص وطعن من قبل   مـا ورد يف ّع كـلَ

 وتوزيعها ، من تلك األخبارٍ حمدودٍهذا الشأن، فإننا سنقترص عىل إيراد عدد
ًل عنـرصا مـشرتكا ّ جمموعة عنواهنا العـام الـذي يـشكّ لكل،جمموعتنيعىل  ً
 .فق عليه مجيع األخبار الوارد ذكرهاّتت

 ديثد احلّعني تعدت  احلديثد طرقّتعد: ّتنويه هام
ّقد يالحظ القارئ غـري املتخـصص بمثـل هـذه األبحـاث، تكـرر ذكـر  ّ

 مـا هـي يف <الروايـات>الراويات ذات املضمون الواحد، فيتصور أن تلـك 
َّ، ومن ثم قد يتساءل<واحدة>الواقع إال رواية  ّما هو مـربر رسد كـل تلـك : َ ّ

 ًالروايات مادامت ال تضيف عىل مضمون سابقاهتا شيئا؟
د ّ تعـديعنـتد طـرق احلـديث ّإن تعـد: علم احلـديث تقـولالقاعدة يف 
دت وكثـرت يف ّ تعـدْإنأن سلسلة الناقلني ملـتن احلـديث : احلديث؛ بمعنى

ًواحدا وإن مل خيتلـف مـضمونه، بـل ) املتن(= ال يكون احلديث  فكل طبقة
ًيكون حديثا متواترا أو مستفيضا ً  . أو غري ذلك من أقسامً

 عند الباحثني يف علمـي الدرايـة <واحدرب خ>ن مصطلح إ :بعبارة أخرى
، بل بطرق نقل <مضمون اخلرب>ق بـ ّ ال يتعل<ّخاص>وأصول الفقه له معنى 
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ّفإن تعدد نقلة اخلرب يف كل طبقة بنحو يمتنع عىل مجيعهم أن . ذلك املضمون َُ َ َْ
 -، وإن مل يمتنع ذلك <املتواتر>ّ عىل الكذب، فاخلرب حينها يسمى بـ يتواطئوا

 .<آحاد> فهو خرب -كان من املمكن أن جيتمعوا عىل الكذبأي 
 وعـدمها إىل ًلفظـا باعتبـار وحـدة مـضمونه <اخلرب املتواتر>نعم، ينقسم 

ًفإن توحد مضمون اخلرب ومتنـه لفظـا:  قسمني املتـواتر >َّ سـمي حينهـا بــ ،َّ
 .<عنوياملاملتواتر >ِّ سمي بـ ، وإن اختلف مضمونه ومتنه يف اللفظ.<اللفظي

أن مفـاد اخلـرب ومعنـاه متـواتر بـالرغم مـن اخـتالف :  وهذا األخري يعني
 .ألفاظه
لـيس : ال تـرتبط بعنـرص العـدد فقـط، أي <ًاواحد> تسمية اخلرب مسألةو
هو الذي يلعب الدور الوحيـد يف يف كل طبقة  الناقلني للحديث <ّكم>جمرد 

 <ّكيفيـة> أخـرى رفع اخلرب إىل مستوى األخبار املتواترة، إنام هنـاك عنـارص
تتعلق بطبيعة شخصية الناقلني ومستوى ضبطهم أو طبيعة مضمون اخلـرب، 
ّوكل ما يمنع من نرشه؛ من ظروف اجتامعية أو سياسية أو غريمها، وبالتـايل 
كلام زاد عدد الناقلني يف أمثال هذه الظروف املانعة من إذاعة هذا اخلـرب، زاد 

ًهذا اخلرب قوة وصحة واعتبارا ّ ّ. 
 عالقـة عـدد النـاقلني وطبيعـتهم والظـروف عـنا الذي نقوله هنا وهذ

، هـو ًامتـواترً واحـدا أو اخلـربنا لكـون ري وتأثري ذلك عىل تفساملحيطة هبم
النظرية األحدث يف علم األصول اإلمامي احلديث يف هـذا الـشأن القائمـة 

املدرسـة  اسـت دعائمهـ، وهـي النظريـة التـي أر<حـساب االحـتامل>عىل 
 رضوان اهللا عليـه إلمام الشهيد السيد حممد باقر الصدرة العظيمة لاألصولي

ّ موكول إىل حمله من مباحـث ،وتفصيل هذا األمر بأكثر من هذه اإلشارة... 
 .علم أصول الفقه
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إذن، عىل القارئ الكريم أن يعرف أن نقل جمموعة من األخبـار ختتلـف 
 ؛ إذ النظـر<خـرب آحـاد>وهنا، ال جيعل منها بحسب طرقها وتشرتك يف مضم

هـو طـرق  ، يف كون اخلرب من اآلحاد أو من املتواترعند علامء دراية احلديث
 .نفس مضمونه بمعزل عن تلك الطرقال نقل اخلرب 

قـد بـالرغم ممـا  ًكـامالاألخبار التي سنـرسدها سند سوف نأيت عىل ذكر 
بنفـسه عـىل تعـدد طـرق ؛ وذلك لكي يقف القارئ يوجبه ذلك من تطويل
ً خربا واحدا كام تأهنا ليس و،تلك األخبار واختالفها  . ألول وهلةّظنُيقد ً
 

ة يقّدص عىل أن الـّوردت حتت هذا العنوان العديد من األخبار التي تنص
َّرفـات حمدودات العدد ومع( واحدة من مجلة نساء عليها السالم  فاطمة الزهراء

 .هن أفضل نساء أهل اجلنة) يف تلك األخبار بنحو رصيح
 :وإليك عزيزي القارئ بعض تلك األخبار والروايات

: حيـث قـال)  هــ٢٤١ت ( بن حنبل  اإلمام أمحد)مسند(ما ورد يف . ١
 عن ابـن ، عن عكرمة، عن علباء، حدثنا داود بن أيب الفرات،حدثنا يونس(

 يف األرض أربعـة وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه    رسـول اهللا ّ خـط: قـال،عبـاس
 فقـال رسـول اهللا ، اهللا ورسـوله أعلـم:فقالوا؟ تدرون ما هذا : قال،خطوط

 وفاطمة بنت ،أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد :وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    
 .)١() ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون،حممد

                                 
 ، بن حنبل، مؤسسة الرسـالة، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد، مسند اإلمام أمحدابن حنبل )١(

ّ هذا اجلزء وخرج أحاديثه وعلّحقق، ٤، مج١٩٩٥ -١٤١٦ ،١ طبريوت، : ق عليـهَّ
 .٢٦٦٨، احلديث ٤٠٩ صعادل مرشد، وشعيب األرنؤوط
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 شعيب األرنـؤوط(ِّيث حمققا هذا اجلزء من الكتاب دّوقد علق عىل هذا احل
 .)١(<إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح>: بقوهلام) وعادل مرشد

ثنا ّثنا أبو عبـد الـرمحن، حـدّحد(: أمحد، قال )مسند(ًما ورد أيضا يف . ٢
صـلَّى اهللا   رسـول اهللا ّخط: ، قال، عن ابن عباس، عن عكرمةداود، عن علباء

اهللا : قـالوا أتدرون مـا هـذا؟:  يف األرض أربعة خطوط، قالوسلَّم] وآله[عليه  
أفضل نساء أهل اجلنة : وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    فقال رسول اهللا . ورسوله أعلم

، وفاطمة بنت حممد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم خدجية بنت خويلد
 .)٢()امرأة فرعون

إسـناده >: ًأيضا بقوهلام)  وعادل مرشدشعيب األرنؤوط(وقد علق عليه 
 .)٣(<ثقات رجال الصحيحصحيح، رجاله 

حدثنا عبد الصمد، حدثنا داود، (:  أمحد، قال)مسند(ًما ورد أيضا يف . ٣
صـلَّى  أن رسـول اهللا : ، عن ابن عباس بن أمحر، عن عكرمةحدثنا علباء: قال

 هـذه ُ مل خططـتأتـدرون:  أربعـة خطـوط، ثـم قـالّ خـطوسلَّم] وآله[اهللا عليه   
، وخدجيـة مريم بنت عمـران: أفضل نساء اجلنة أربع: قال. ال : ؟ قالوااخلطوط

 .)٤()بنت خويلد، وفاطمة ابنة حممد، وآسية ابنة مزاحم
إسـناده >: بقـوهلام)  وعـادل مرشـدشـعيب األرنـؤوط(ق عليـه ّوقد عل

 .)٥(<جال الصحيحصحيح، رجاله ثقات ر
                                 

 . املصدر السابق)١(
 .٢٩٠١، احلديث ٧٧، ص٥، مج املصدر السابق)٢(
 . املصدر السابق)٣(
 . ٢٩٥٧، ١١٣ املصدر السابق، ص)٤(
 . املصدر السابق)٥(
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ثنا ّحـد(: ، قـال) هــ٣٠٧ت ( أيب يعـىل املوصـيل)مـسند(ما ورد يف . ٤
 عـن  حدثنا دواد بـن أيب الفـرات عـن علبـاء، حدثنا يونس بن حممد،زهري

 يف األرض  عليـه و سـلم  صـلى اهللا  رسـول اهللا ّخط:  قال  عن ابن عباسعكرمة
 فقال رسول ،اهللا ورسوله أعلم: ؟ قالوا أتدرون ما هذا: أربعة خطوط فقال 

فاطمـة و ،أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد: وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    اهللا 
 .)١() امرأة فرعون وآسية بنت مزاحم،مريم بنت عمرانو ،بنت حممد
إسـناده >: بقولـه) حـسني سـليم أسـد(ق عليـه حمقـق الكتـاب ّوقد عل
ب، هبـذا ّ من طريـق يـونس بـن حممـد املـؤدأخرجه أمحدو [...]. صحيح،
 مـن طريـق داوود أخرجه أمحـدو. بيه الذهّ وأقرَّوصححه احلاكم، اإلسناد

بـاب ( يف )املناقب(يف ) جممع الزوائد(وذكره اهليثمي يف . بن أيب الفرات، به
 ، والطــرباين، وأبــو يعــىل،رواه أمحــد:  وقــال)فــضل خدجيــة بنــت خويلــد
 .)٢(<ورجاهلم رجال الصحيح

  أليب جعفر أمحد بن حممد الطحـاوي)رشح مشكل اآلثار(ما ورد يف . ٥
، حـدثنا عـيل بـن ما قد حدثنا إبراهيم بـن أيب داودو( :، قال)هـ ٣٢١ت (

 بـن أمحـر،  عن علبـاء، الالحقي البرصي، حدثنا داود بن أيب الفراتعثامن
ثـم ،  أربعـة خطـوطعليه السالم  النبي ّخط: ، قال، عن ابن عباسعن عكرمة

أفضل نـساء أهـل اجلنـة :  قال، اهللا ورسوله أعلم:؟ قالواأتدرون ما هذا: قال
، وفاطمة بنت حممد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم خدجية بنت خويلد

                                 
ّ حققـه ،مـسند أيب يعـىل املوصـيل،  بن املثنى التميمـيأمحد بن عيل، أبو يعىل املوصيل )١(

، ١١٠ص، ٥ج، الثقافـة العربيـة ـ دمـشقدار ، حسني سـليم أسـد: ّوخرج أحاديثه
 .٢٧٢٢احلديث 

 .املصدر السابق )٢(
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 .)١()امرأة فرعون
  عـيل بـن عـثامن.إسناده صـحيح>: قال حمقق الكتاب شعيب األرنؤوط

، وذكره ابـن )اجلرح والتعديل(  فيام نقله عنه ابنه يفقه أبو حاتمّالالحقي وث
 والطـرباين  ورواه أمحـد. وباقي رجاله رجـال الـصحيح)الثقات( يف حبان

، صـحيح اإلسـناد: ذا اإلسـناد، وقـال احلـاكممن طريق داود هبـواحلاكم 
 .)٢(<ووافقه الذهبي

 

العنوان الثاين الذي يمكن مالحظته يف النصوص النبوية وهـي تتحـدث 
، <حسبك مـن نـساء العـاملني>ة الزهراء هو ما ورد حتت عنوان يقّدصعن ال

 :من تلك األخبار والروايات ما ييلو
حـدثنا عبـد (:  قـال؛ ألمحـد بـن حنبـل)فضائل الصحابة(ما جاء يف . ١

] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه   ، أن النبي أخربنا معمر، عن قتادة، عن أنس: الرزاق قال
حسبك من نساء العاملني مريم ابنـة عمـران، وخدجيـة بنـت خويلـد، :  قالوسلَّم

 . )٣()ابنة حممد، وآسية امرأة فرعونوفاطمة 

                                 
 وضـبط قـهَّحق، اآلثـار مشكل رشح، سالمة بن حممد بن أمحد جعفرو أب ،الطحاوي )١(

 ،١ط ، ـ بريوتالرسالة مؤسسة ،األرنؤوط شعيب :عليه قَّوعل أحاديثه جَّوخر نصه
 .١٤٨: ، احلديث١٤١-١٤٠، ص ١ج م، ١٩٩٤ ـ هـ ١٤١٥ سنة

 .املصدر السابق )٢(
ويص : ّقه وخرج أحاديثهّحق، فضائل الصحابة، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد، ابن حنبل )٣(

-١٩٦ص، ١ج م، ١٩٩٩ هــ ـ ١٤٢٠ ،٢ط، دار ابن اجلـوزي، اهللا بن حممد عباس
 .١٣٢٥: احلديث ،١٩٧
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 .< [...]إسناده صحيح لغريه>: )ويص اهللا بن حممد عباس(ق الكتاب ّقال حمق
ت (  ملحمـد نـارص الـدين األلبـاين)صحيح سنن الرتمذي(وجاء يف . ٢

 ، أخربنا معمـر،ثنا عبد الرزاقّ حد، بن زنجويهثنا أبو بكرّحد():  هـ١٩٩٩
حسبك  : قالوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     أن النبي :رضي اهللا عنه    عن أنس،عن قتادة

من نساء العاملني مريم ابنة عمران وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد وآسية 
 .)١()امرأة فرعون

 .< هذا حديث صحيح]:الرتمذي [قال أبو عيسىصحيح، >: قال األلباين
حدثنا حممد (: ، قال) هـ٣٠٧ت ( أيب يعىل املوصيل)مسند(ما ورد يف . ٣

أن النبـي :  عن أنس، عن قتادة، أخربنا معمر، حدثنا عبد الرزاق،بن مهدي
 وخدجية حسبك من نساء العاملني مريم بنت عمران:  قالوسلم] وآله[ صلى اهللا عليه  

 .)٢()فاطمة بنت حممد وآسية امرأة فرعونوبنت خويلد 
 .)٣(حسني سليم أسدَّوقد صحح هذا احلديث حمقق الكتاب 

 :، قال) هـ٣٢١ت ( للطحاوي)رشح مشكل اآلثار(ًما جاء أيضا يف . ٤

                                 
مكتبة املعـارف للنـرش ، نن الرتمذيصحيح وضعيف س، حممد نارص الدين، األلباين )١(

، ٣ج،  م٢٠٠٢ -هــ  ١٤٢٢،  للطبعـة اجلديـدةالثانيـةالطبعـة ، الرياض، والتوزيع
ليالحظ أن التـصحيح هنـا باعتبـار نفـسه ال أنـه : أقول. ٣٨٧٨ احلديث، ٥٧٣ص

 . أعاله<فضائل الصحابة>صحيح لغريه كام يف طريق 
 ٢٧٢٢احلديث ، ٣٨٠ص، ٥جمصدر سابق، ، سندامل، أبو يعىل املوصيل )٢(
ذ بعـد  عىل تصحيحه بنحو رصيح، لكن هذا مـا يفهـم مـن كالمـه؛ إّحقق املّمل ينص )٣(

 َّ الوارد يف هذا اإلسناد، صحح احلديث بطرق أخـرىحممد بن مهديده يف توثيق ّترد
ًوذكر شاهدا عىل احلديث ممـا ورد يف الـصحيحني، ) ف عبد الرزاق يف مصنّطريقهك(

 .ً يف نظره وفقا لتلك الشواهد<لغريه>ًوعليه يمكن أن يكون هذا احلديث صحيحا 
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 أبو احلسن، قال حـدثنا قد حدثنا عيل بن عبد الرمحن بن حممد بن املغرية>
، أن ، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن قتـادة، عـن أنـسحييى بن معني

 وخدجيـة بنـت حسبك من نساء العاملني مريم بنت عمران:  قالعليه السالم النبي 
 .)١(<خويلد وفاطمة بنت حممد وآسية امرأة فرعون

إســناده صــحيح عــىل رشط >: ق الكتــاب شــعيب األرنــؤوطّقــال حمقــ
مـن  وابن حبان وأمحد واحلاكم ورواه الرتمذي. ّفوهو يف املصنالشيخني، 

 .)٢(<هذا حديث صحيح: وقال الرتمذي. سنادطرق عن عبد الرزاق، هبذا اإل
أخربنا معمر، : حدثنا عبد الرزاق قال(:  أمحد، قال)مسند(ما جاء يف . ٥

حسبك من نساء العـاملني :  قالوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     ّ، أن النبيعن قتادة، عن أنس
 .)٣()سية امرأة فرعونمريم ابنة عمران وخدجية بنت خويلد وفاطمة ابنة حممد وآ

ة عـىل هـذا احلـديث ّ يف تعليقة هامـقال حمقق الكتاب شعيب األرنؤوط
 :ا ملزيد الفائدةهمظننقل مع

، ويف )مصنف عبـد الـرزاق(وهو يف  .إسناده صحيح عىل رشط الشيخني>
 ،، والرتمـذي)فضائل الصحابة( يف ًتفسريه، ومن طريقه أخرجه املصنف أيضا

رشح مـشكل (، وأبو يعىل، والطحاوي يف )اآلحاد واملثاين(وابن أيب عاصم يف 
 والطـرباين يف ،)االسـتيعاب( كام يف )مسنده(، وابن حبان، والرساج يف )اآلثار

، )ّةرشح الـسن(، والبغـوي يف )احللية(، واحلاكم، وأبو نعيم يف )املعجم الكبري(
 .)التفسري(ويف 

 عـن عبـد ، ومن طريقه احلـاكم) الصحابةفضائل(ف يف ّوأخرجه املصن
                                 

 .١٤٧، ح ١٤٠، ص١ مصدر سابق، جالطحاوي، رشح مشكل اآلثار، )١(
 .املصدر السابق )٢(
 .١٢٣٩١، احلديث ٣٨٣، ص١٩، مج، مصدر سابقسندامل،  ابن حنبل)٣(
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 .، عن أنسالرزاق، عن معمر، عن الزهري
، والطربي، وابن عـدي، والطـرباين )اآلحاد( يف وأخرجه ابن أيب عاصم

 ،)سـتيعاباال(وابن عبد الـرب يف ، )تاريخ بغداد(، واخلطيب يف )الكبري(يف 
.  من طريق أيب جعفر الرازي، عن ثابت، عن أنـس)أسد الغابة(وابن األثري يف 
 .)١(<[...].لكن حديثه حسن يف املتابعات وهذا منها.  احلفظئوأبو جعفر سي

 

ىل من املالحظ أن التعبري النبـوي الـرشيف اختلـف مـن املجموعـة األو
) حسبك مـن نـساء العـاملني(عنه يف املجموعة الثانية ) أفضل نساء أهل اجلنة(

 ني املنقبتني والفضيلتني؟اتفهل هلذا االختالف يف التعبري من فرق بني ه
الواقع أن مناشئ التفضيل بني بني البـرش ختتلـف بحـسب النـشأة التـي 

ىل جمموعة من إجال ختضع يف هذا امل ّال تنفكيعيشون فيها، فالنشأة الدنيوية 
ى لدهيا بـالقبول ظاالعتبارات العقالئية التي تتواضع عليها املجتمعات وحت

ق عليها الناس ّب هو مقدار ما يعللّد هذه االعتبارات يف الغاَرَواالهتامم، وم
من مصالح ومنافع اجتامعية، فقد يتفاضل الناس باملال أو السلطة أو اجلامل 

 ومن الواضح أن هذه املعايري هي معايري ...ها أو املناصب االجتامعية وغري
 . هذه النشأة فقطمن قيمتها ّدنيوية تستمد

 قيمتهـا بمقـدار ّأما النشأة األخروية فإن معايريهـا يف التفاضـل تـستمد
ْإن أكرمكم عند اهللا أتقاكم{: ارتباطها باهللا تبارك وتعاىل ْ َ َُ َْ ْ َ َْ َِ ُ َّ وهذه الكرامـة   )٢(}ِ

ل جوهر الرؤية الدينية يف قيمة املـرء ّشكي التي تمنه تعاىل هاإلهلية والقرب 
                                 

 .املصدر السابق )١(
 .١٣: احلجرات )٢(
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 وليس للبعد االجتامعـي الـدنيوي تـأثري يـذكر، بـل ،وتفضيله عىل ما سواه
ص وطهارة الـروح واالعتقـاد الـسليم والعمـل لالقيمة مجيعها لإليامن اخلا

 .الصالح الذي يراد به وجه اهللا سبحانه
ىل فكرة أن الفضل هلـذه النـساء إ يعود إن اختالف التعبري يف املجموعتني

  يف املجموعـةّ فـالنص.قهن بمعايري الكرامة اإلهليةّة تعلّشدإىل األربع إنام يعود 
 ّ كاشف عن معنى النص، الذي يرتبط باآلخرة)أفضل نساء أهل اجلنـة(األوىل 

 املـرتبط بالـدنيا، بمعنـى أن )حـسبك مـن نـساء العـاملني(يف املجموعة الثانية 
ّفضلية تلك فرع هذا احلرص يف ارتقاء سلاأل  .م الكامالت يف هذه الدنياُ

 األفضلية يف اآلخـرة وكاشـف إىل األول يشري ّن النصإ: وبعبارة أخرى
 الـنص الثـاين، هّيف الوقت ذاته عن أفضلية يف هذه النشأة الدنيويـة عـرب عنـ

يـة إال أن  األفضلية فيه هـو هـذه النـشأة الدنيو<ّحمل>وهذا األخري وإن كان 
 هذا التفاضل هو القرب والكرامة اإلهلية وليس املعيـار االجتامعـي <معيار>

ًذا وانطالقـا  هلـًا ووفق؛الدنيوي الذي تواضع الناس عىل قبوله واخلضوع له
 .هذه النساء األربع أفضل نساء أهل اجلنةارت منه ص

 

هذه النساء األربع، فينبغي قبل احلديث عنها بيـان أما بالنسبة للمفاضلة بني 
 : هامتنينقطتني

 ه أن التسلسل والرتتيب يف ذكر أسامء النساء األربع يف هـذ:النقطة األوىل
؛ وذلـك )١(األحاديث ال عالقة له بفضل كل واحـدة مـنهن عـىل األخـرى

                                 
 )هــ١٠١٤ت (القـاري  اهلروي  حممد سلطاننور الدين عيل بنًخالفا ملا ذهب إليه  )١(

بإضـافة (ف عـن التفـضيل بيـنهن ّ ثم عاد وتوقـ،رواية أنسالذي استظهر ذلك من 
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 نظرة يالختالف الرتتيب وتفاوته من حديث إىل آخر، وهذا واضح ملن يلق
 .م ذكرهاّعىل األحاديث التي تقد

 مـن واحـدة رتبـة يف أن النساء األربـع املـذكورات لـسن :النقطة الثانية
قرآنية  هذه القضية قضية عقديةوحيث الفضل، بل بينهن تفاوت وتفاضل، 

، وأعنـي ً موردا للخـالف بـني علـامء املـسلمني"يف نفسها" روائية، وقعت
ً خالفـا مـذهبيا مالقضية لـيس  اخلالف يف هذهن أ<يف نفسها>بكلمة   ًارتبطـً

، بل هي مما وقع بشأهنا اخلالف بني عليهم الـسالم  مدرسة أهل البيتبمعارضة 
دون أن يكون خلالفهم عالقة بموقف مدرسة  أعالم مدرسة الصحابة نفس

 بـني األربع هـن األفـضلالنسوة بعد أن اتفقوا عىل أن هؤالء أهل البيت، ف
 اختلفوا بينهم فيمن هي ،نأفضل منه من هي ال يوجدأنه  و)١(نساء العاملني

                                                                            
ات متعارضـة غـري ّ والظني،ّإذ ليس يف املسألة دليل قطعي>: ًال ذلك بقولهّمعل) عائشة

: انظر كتابـه. ًضح الحقا فساد هذا التعليلّ وسيت.<ة عىل اليقينياتّمفيدة للعقائد املبني
م، ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢، ١ح مشكاة املصابيح، دار الفكر ـ بريوت، طمرقاة املفاتيح رش

ابـن حجـر، :  الرافض للرتتيـب يف وانظر موقف احلافظ ابن حجر.٣٩٩٤، ص ٩ج
قـرأ أصـله ، فتح الباري برشح صحيح البخاري،  العسقالينأبو الفضل أمحد بن عيل

ًتصحيحا وحتقيقا وأرشف عىل مقابلة نسخه املطبوعة واملخطوطة عبد العزيز بن عبد اهللا : ً
َّ، قـام بإخراجـه وصـححه حممـد فـؤاد عبـد البـاقي: م كتبه وأبوابه وأحاديثـهّبن باز، رق

 .١٣٦ص ، ٧، ج١٣٧٩رفة ـ بريوت، ، دار املع الدين اخلطيبّحمب: وأرشف عىل طبعه
 وغريهـا بـالبوالغ مـن النـساء يف تقييد إطالق تلك األخبارً جزافا افرتضًخالفا ملن  )١(

، ٧ج: )فتح الباري( عن ابن التني ثم نعته بالضعيف، راجع نقله ابن حجر. عرصهن
 ووصـوهلا إىل وصـال حـصول كـامل عائـشة>قبـل  أو تقييدها بمرحلة ما .١٣٥ص

 مرقاة املفـاتيح رشح مـشكاة املـصابيح،: راجع له(  كام قاله املال عيل القاري<احلرضة
 ).٣٩٩٤، ص٩مصدر سابق، ج
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 .)١(األفضل من بينهن
 عليها السالم ة الزهراءيقّدصة عىل أفضلية الّالنصوص الدال

 عليها الـسالم   ة الزهراءيقدصًنعتقده تبعا للنصوص النبوية هو أفضلية الما 
 ،ها، وهناك عدة أخبار يف هـذا املجـال يمكـن االسـتدالل هبـااعىل من عد

 :نكتفي باإلشارة إىل بعضها
، عليهـا الـسالم     يف بـاب مناقـب فاطمـة)صحيح البخـاري(ما ورد يف . ١

 نـساء سـيدة فاطمـة«: وسـلَّم ] وآله[صلَّى اهللا عليه     النبي قال: حيث قال البخاري
 .)٢(»اجلنة أهل

ها ومقتىض اإلطالق يقتيض كوهنا سيدة نساء اجلنة بنحو ال يشارك: أقول
 .فيها أحد
ثنا عبـد اهللا ّحد( :)٣٧٨١، ح٣ج: سنن الرتمذيصحيح (ما ورد يف . ٢

 عـن ، أخربنـا حممـد بـن يوسـف: قاال،بن عبد الرمحن وإسحق بن منصور
 ، عـن زر بـن حبـيش، عن املنهال بن عمرو، عن ميرسة بن حبيب،إرسائيل

] وآله[صلَّى اهللا عليه     تعني بالنبي -؟  متى عهدك:يّ سألتني أم: قال،عن حذيفة
 دعيني آيت : فقلت هلا، فنالت مني. ما يل به عهد منذ كذا وكذا:فقلت -وسلَّم

 ، معه املغرب وأسأله أن يستغفر يل ولـكّ فأصيلوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    النبي 
 ّ حتـى صـىلّ فصىل،ملغربيت معه اّ فصل،وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    فأتيت النبي 

                                 
، مـصدر سـابق، فتح الباري برشح صـحيح البخـاري،  العسقالينابن حجر: راجع )١(

 .١٠٩ص ، ٩ج
أبـو صـهيب : ، أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري، اعتنى بـه البخاري)٢(

 . ٧١٧ م، ص ١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٩، بيت األفكار الدولية للنرش ـ بريوت، الكرمي
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 ، نعـم: قلـت؟من هـذا حذيفـة : فسمع صويت فقال،العشاء ثم انفتل فتبعته
إن هـذا ملـك مل ينـزل األرض  :قالثم  ،كّ غفر اهللا لك وألم؟ما حاجتك :قال
دة نساء أهل ِّ فاطمة سيَّين بأنِّم عيل ويبرشِّه أن يسلَّ استأذن رب، قبل هذه الليلةّقط

 .)١(<دا شباب أهل اجلنةّواحلسني سي احلسن ّاجلنة وأن
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجـه ال نعرفـه > ]:أي الرتمذي[ قال

 .)٢(<صحيح: وقال األلباين. إال من حديث إرسائيل
حــدثنا حــسني بــن حممــد، حــدثنا (: ، قــال)مــسند أمحــد(مــا ورد يف . ٣

، عن  عن املنهال بن عمرو، عن زر بن حبيشإرسائيل، عن ميرسة بن حبيب،
: ؟ قـالوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    منذ متى عهدك بالنبي : يّسألتني أم: حذيفة قال
دعينـي، : فقلت هلـا: تني، قالّفنالت مني وسب: منذ كذا وكذا، قال: فقلت هلا

 معـه املغـرب، ثـم ال أدعـه حتـى ّيل فأصوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    فإين آيت النبي 
يت معـه ّ فـصلوسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه      فأتيـت النبـي : يستغفر يل ولك، قال

انفتـل فتبعتـه،  العـشاء، ثـم] إىل [وسـلَّم ] وآله[صلَّى اهللا عليه     النبي ّاملغرب، فصىل
؟ مـن هـذا:  فسمع صـويت فقـال،تبعتهأفعرض له عارض فناجاه، ثم ذهب ف

، ثـم غفر اهللا لـك وألمـك: ثته باألمر، فقالّ؟ فحدما لك: ة، قالحذيف: فقلت
فهـو ملـك : بىل، قـال: قلت: ؟ قالأما رأيت العارض الذي عرض يل قبيل: قال

ين ّم عيل، ويبرشّه أن يسلّ قبل هذه الليلة، استأذن ربّمن املالئكة مل هيبط األرض قط
  ســيدة نــساء أهــلدا شــباب أهــل اجلنــة، وأن فاطمــة ّواحلــسني ســي أن احلــسن

                                 
، ٣ج، مـصدر سـابق، سنن الرتمـذي وضعيف صحيح، حممد نارص الدين، األلباين )١(

 .٣٧٨١ح، ٥٤١ص، 
 .٥٤٢-٥٤١ص : املصدر السابق )٢(
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 . )١() اجلنة
ًال كـام ورد ّ فتـارة ينقـل مطـو.هذا احلديث ينقل بـأكثر مـن لفـظ: أقول

ًأعاله، وتارة ينقل خمترصا مقترصا عىل ذكر احلسنني ، وتـارة )٢(عليهمـا الـسالم    ًِ
 .)٣(ًثالثة بدون اإلشارة إليهم مجيعا

 ،م عـيلّفسلأتاين ملك (: )صحيح اجلامع الصغري وزياداته(ما ورد يف . ٤
دا شباب أهل اجلنـة ّين أن احلسن و احلسني سيّ فبرش،نزل من السامء مل ينزل قبلها

 .)٤()و أن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة
عن املنهال بـن عمـرو، : ميرسة بن حبيب(: )سري أعالم النبالء(ويف . ٥

ك مل هـذا ملـ:  يقـولوسـلَّم ] وآله[صلَّى اهللا عليه    سمع النبي  :عن زر، عن حذيفة
ين بأن فاطمة سـيدة نـساء ّم عيل، ويبرشّه أن يسلّينزل قبل هذه الليلة، استأذن رب

 .)٥()الرتمذي: هَّحسن .دا شباب أهل اجلنةّأهل اجلنة، وأن احلسن واحلسني سي

                                 
 ٣٨، ج،  م٢٠٠١ ـ  هــ١٤٢١ ،١ طـ بـريوت، مؤسسة الرسالة، املسند، ابن حنبل )١(

ومجال عادل مرشد  وشعيب األرنؤوط: َّ هذا اجلزء وخرج أحاديثه وعلق عليهّحقق(
و ّققـوقد ذكـر حم: أقول. ٢٣٣٢٩، ح٣٥٤-٣٥٣، ص )عبد اللطيف وسعيد اللحام

 . فراجع،هذا احلديثمصادر الكتاب العديد من 
 .٢٣٣٣٣، ح٣٥٥، ص٣٨ج: املصدر السابق )٢(
 .٢٣٤٣٦، ح٤٢٩، ص٣٨ج: املصدر السابق )٣(
 بـريوت، ،املكتب اإلسـالمي،  وزياداته صحيح اجلامع الصغري، حممد نارص الدين،األلباين )٤(

 .٢٢٥٧و ١٣٨٢ و٧٩: ، األحاديث٦٩ و٧٧، ص١ م، ج١٩٨٨ /هـ ١٤٠٨، ٣ط
، سري أعالم النبالء، أرشف ، أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي)٥(

، ٣ مؤسـسة الرسـالة، ط،شـعيب األرنـؤوط :عىل حتقيق الكتاب وختـريج أحاديثـه
مــأمون و حممــد نعــيم العرقــسويس: ق هــذا اجلــزءّحقــ (٣م، ج١٩٨٥هـــ ـ ١٤٠٥

 .٢٥٢ ، ص)الصاغرجي
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وهو >:  فقال عىل كالم الذهبيَّوقد علق حمقق الكتاب شعيب األرنؤوط
 وأخرجـه أمحـد، واخلطيـب، ،[...]، ] لـهأي من حتسني الرتمـذي [كام قال

 حه ابـن حبـانَّووافقه الذهبي، وصـح، حه احلاكمَّوإسناده صحيح، وصح
 .<لكنه اخترصه

هـ ١٢٧٠ت ( لويسحلسيني اآلويف حديث أليب الثناء شهاب الدين ا. ٦
) روح املعاين يف تفسري القرآن العظـيم والـسبع املثـاين(يف كتابه ) م١٨٥٤ـ 

َّوإذ قالت املالئكـة يـا مـريم إن اهللاَ {:  من سورة آل عمران٤٢عند ذيل اآلية  ِ ُِ َ ْ َ َ ُ ََ ِ َِ َ َ ْ َ
َاصطفاك وطهرك واصطفاك عىل نساء العاملني َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْْ َ ََ َ ََ َ  :، قال}َ

 ّدلُواسـت ،األعصار سائر يف النساء مجيع: قيل :العاملني نساء من رادوامل>
 نـساء املـراد: وقيـل، [...] وعائـشة وخدجيـة فاطمـة عىل تهاّأفضلي عىل به

 هـذا وإىل، [...] عنـها  تعـاىل  اهللا رضي فاطمة عىل تهاّأفضلي منه يلزم فال ؛عاملها
 أهل ةّأئم عن املشهور وهو ،عنه تعاىل اهللا رضي] اإلمام الباقر[ جعفر أبو ذهب
 ماتّاملتقــد النــساء أفــضل البتــول فاطمــة أن :إليــه أميــل والــذي .البيــت
 بـل ،موسلَّ] وآله[ عليه تعاىل اهللا ىصلَّ اهللا رسول بضعة هناإ حيث من ؛راتّواملتأخ
 أن جلـواز ؛الـسابقة بـارخاأل ذلـك عىل يعكر وال ،ًأيضا أخر حيثيات ومن
 وبـه ،احليثيـات من وبحيثية اجلهات بعض من عليها غريها أفضلية هبا يراد
 مـن البـضعة إذ ؛ًأيـضا مـريم ةّبنبو القول عىل سائغ وهذا .اآلثار بني جيمع
 يـد مـن اّالثريـ وأيـن .ءبيش لَتقاب أراها ال موجود ّكل دّوسي الوجود روح

 .)١(<؟املتناول
                                 

 روح املعـاين  البغدادي،اهللا احلسينيد شهاب الدين حممود بن عب، أبو الثناء لويس اآل)١(
، ٣، دار إحيـاء الـرتاث العـريب ـ بـريوت، جالقرآن العظيم والـسبع املثـاينيف تفسري 

 .١٥٥ص
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 المعليها الس ة فاطمة الزهراءيقّدصمعنى السيادة املنسوبة إىل ال
من املهم هنا أن يستوعب القارئ الكريم مالحظة يف غاية األمهيـة وهـي 

صـلى اهللا    التي نسبتها األحاديث السابقة عـىل لـسان رسـول اهللا<السيادة>أن 
، )١( ليست ناشئة من منطلق عـاطفي أو شخـيصعليها السالم   للزهراءعليه وآله 

كـون أحكامـه منـشؤها ً أرفـع مكانـة مـن أن تصلى اهللا عليه وآلـه     ورسول اهللا
َمـا و{ القرآن الكريم عـىل أنـه ّالعاطفة والرغبة الشخصية؛ وهو الذي نص

َينطق عن اهلوى  ََ ِ ُ ِ ْ َ إن هو إال وحي يوحى*َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ، إنام هي ناشئة ومرتبطـة بـنفس )٢(}ِْ
الشخص ومدى قربه من اهللا ورسوخ عالقته به تعـاىل وخلـوص نوايـاه يف 

 وهذا هو املعيـار القـرآين يف تقيـيم اإلنـسان ،قائهاأعامله وطهارة رسيرته ون
ٌكل نفس بام كسبت رهينة{:  قال تعاىل؛وعمله َ ِْ َ ََ َ َُ ِ ٍ ْ َ َوأن لـيس {: ، وقال تعاىل)٣(}ُّ َْ َ ْ َ

َلإلنسان إال ما سعى  َ َ ََّ ِ ِ ْ ِ ْ َ وأن سعيه سـوف يـرى *ِ ُ َ َ ََ ْ ُ ْ ََّ َ ثـم جيـزاه اجلـزاء األوىف*َ ْ َُ ْ َ َ ََ ْ ُ َّ ُ{)٤( ،
ُولكل درجات مما عملوا{: وقال تعاىل ٍِّ ِ َِ َ َ ََّ ٌ َ ُ{)٥(. 

َّإهنا سيادة ختتلف عام تعارف عليـه النـاس يف عالقـتهم اليوميـة يف هـذه 
ً تبعا ملا تـساملوا <ًسيدة> أو <ًسيدا>النشأة الدنيوية من تسمية بعضهم البعض 

                                 
 ة الزهـراءيقدصوهو ما حياوله البعض حني يتناول تلك األحاديث فريجع أفضلية ال )١(

ّة صلبية نسبية حتت عنوان مموّ إىل بنوعليها السالم  راجع تفـسري ( <رشف األصل>ه وهو َُ
 .)١٠٩، ص٧ج:  يف فتح الباريرابن القيم كام نقله ابن حج

 .٤-٣: النجم )٢(
 .٣٨: املدثر )٣(
 .٤١-٣٩: النجم )٤(
 .١٩:األحقاف )٥(
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ٍمال أو سلطة وأمثال ذلك، إ  مناجتامعيةات اعتبارعليه من  سـيادة ي نام هـٍ
 هـالّمتثع به الـشخص مـن اسـتعدادات روحيـة ّض عن مقدار ما يتمتّتتمخ

 . تعاىل اهللامندرجات ومراتب القرب 
من هنا فإن درجات الشخص يف اآلخرة مرتبطة بدرجاته يف هذه الـدنيا، 

 ِ نساءَسيدةالبتول واألوىل كاشفة عن الثانية وفرع هلا، وحينام تكون الزهراء 
نـساء جلميـع سـيدة  عليهـا الـسالم    ّالقطعيـة عـدهاَّ فإن من املالزمة أهل اجلنة

اضـح َّمما رصحـت بـه األخبـار بنحـو وهذا املعنى و ؛العاملني يف هذه الدنيا
 سـيدة نـساء هـذه هنـاأ: صلّى اهللا عليه وآله    قوله:  منها،بعناوين خمتلفةو ومبارش
 .)١(نحو ذلك و ...ا سيدة نساء املؤمننيهنأ: منهاو، األمة

                                 
 األحاديـث سلـسلة ،حممـد نـارص الـدين، األلباين:  راجع تفصيل ختريج احلديث يف)١(

م، ١٩٩٦ -هــ ١٤١٦، ١، مكتبة املعارف للتوزيع والنـرش ـ الريـاض، طالصحيحة
 .)٢٩٤٨(احلديث ، ١٠٨٥، ص ٦ج
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 السالمعليها  

  

 البتـول  مـن الزهـراءسيكون أسلوبنا يف عرض موقف الشيخ ابن تيمية
 :نحو التايلالب معليها السال
ّع عنوانــا لكــل موقــف مــن مواقفــه يمثــ نــضً:أوال ل خالصــة رأيــه يف ً
 .املوضوع
 نقتبس من كلامته مجلة واضحة ومتكاملة املعنى تفي بإيضاح وجهة :ًثانيا
 .نظره

 وأغلـب -ح رأيه ّق بام يتناسب مع حجم هذه الدراسة بام يوضّ نعل:ًثالثا
عـن ويكـشف  - لوضوح معناها ورصاحته؛األحيان ال حتتاج كلامته لذلك

 .وما حيفل به من تناقضات وتلبيساتأبعاد موقفه 
لقد وصفنا يف بداية هذه الدراسة طبيعة اخلطـوات املنهجيـة التـي يـسري 

،  علـيهم الـسالم   فضائل أهل البيتمع  يف تعاطيه عليها بحث الشيخ ابن تيمية
 موضـوع مكانـة وهو ينـاقشه أشهر أساليبحد  اإلشارة هنا إىل أّإال أننا نود
وفضائلهم ومـا ينـسب إلـيهم مـن أدوار يف التـاريخ  عليهم السالم    أهل البيت

 .ى اهللا عليه وآلهصلَّ اإلسالم ّاإلسالمي أو ما حظوا به من منزلة لدى نبي
ينطلـق مـن  لـه أن ّ البـد، بني طرفني نقاشوأ بحث ّمن الواضح أن أي

ل األساس ّاهيم التي تشك هي عبارة عن األسس واملف، بينهامقاعدة مشرتكة
ة دالنقـاش، وإذا مـا انعـدمت تلـك القاعـهـذا البحـث وقام عليـه ُيالذي 
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 .هئد جدال عقيم ال طائل من وراَّ جمروأصبحاستحال النقاش 
 فـام مـن .ال تنفصل النقاشات يف الدائرة اإلسالمية عـن هـذه املالحظـة

 - بالنقـاشآ وقبـل أن يبـد-لآلخر  طرف منهام ّن إال ويوضح كليورامتح
 األصـول ّ أو عـىل األقـل،اهّاالجتـاه الـذي يتبنـاملدرسة التي ينتمي إليها أو 

ّ شخصيا، فإن وافقـه حمـاوره عـىل تلـك املقـديؤمن هباواملواقف التي  مات ً
ّانتقال معا إىل ما تستلزمه تلك املقد ع عنهـا مـن ّمات مـن نتـائج أو مـا يتفـرً

ظـه ّ حتفّح حمـلّان عليـه أن يوضـأسئلة وإشكاليات، وإن مل يوافقه عليها كـ
 .وهكذا يتواصل البحث...  النقاش ّ قبل أن يستمر،منها

 فـإن مـن املفـرتض أنـه ينطلـق مـن مدرسـة ،بالنسبة للشيخ ابن تيميـة
لـني ّة واجلامعـة ويعتـربهم املمثّوهو يصفهم بأهل الـسن(أصحاب احلديث 

ًا يف مناقـشاته ّأننـا ال نجـده وفيـ إال )الرشعيني لإلسالم دون مـن سـواهم
 ٍلـزم خـصمه بنتـائج أفكـار مـدارسُ مـا حيـاول أن يًملنطلقاته تلك، وكثريا

 ال يؤمن هبا هـو بحـسب انتامئـه املعلـن، كـام أن خـصمه ال إسالمية أخرى
ّيسلم له بصح  .تهاُِّ
 ! هذه املفارقة أكثرلنوضح

 وأخـذ ،شـعريمعتـزيل وآخـر أم ّمـتكل جرى بـني ًالو افرتضنا أن نقاش
األشعري ينقض آراء املعتزيل بأقوال ومعتقدات شخص ثالـث هـو شـيعي 

إنـك أهيـا األشـعري :  املعتـزيل أن يعـرتض ويقـولّ لكان من حـق،إمامي
أخرجت النقاش إىل حيث ال ينبغي؛ إذ لو كان نقايش مع الـشيعي اإلمـامي 

 التـي س كالم آخر، ولكانت بدايتي يف النقـاش خمتلفـة واألسـ معهلكان يل
 لك حمـاججتي ّ، وعليه ال حيقها يف مناقشتكّ منها غري تلك التي أقمتْقِنطلأ

 .ًتها سلفاّر النزاع يف صحّومل نحر) األصول(=  ن هباؤمٍبفروع أصول ال أ
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هي  -بحسب مثالنا - التي وقع فيها األشعري )املفارقة /املالحظة(هذه 
علـيهم   وهو ينـاقش مدرسـة أهـل البيـت ًحتديدا ما يقع فيه الشيخ ابن تيمية

القارئ يستطيع أن يالحظ أن ابن تيميـة  كيف يفعل ابن تيمية ذلك؟ .السالم
ع عنهـا مـن ّل ما يتفـرّ يتحم، ومن ثمبدل أن يلتزم باملناقشات التي يذكرها

ل مـن نتائجهـا مـن ّ ويتنص، نراه يستفيد من تلك املناقشات من جهة،نتائج
إذا (: ً أن الرجل يضع آراءه عىل لسان آخرين فيقول مـثالنجد .جهة أخرى

هـذا معـارض بمـن ( أو )لو عـارض هـذا معـارض( أو )عارض معارض
فيـستفيد .  وأمثال ذلـك ...)قول يللناصبي أن( أو )لو قال قائل( أو )يقول

 ويف نفس الوقت حيـاول أن  وحماججتهمن أقوال هؤالء يف معارضة خصمه
 .ى آراءهمّتبني لقارئه أنه ال يحيو

قد يبدو للبعض أن هذا األسلوب هو نفسه األسـلوب الـذي تزخـر بـه 
َّف اعرتاضا مقدّيفرتض املؤل فات املسلمني حنيّمصن ًرا فيتناوله ثـم جييـب ً

وبالتـايل .  ..)ألننا نقول.. ال يقال إن (أو  )قلنا..  إن قيل كذا(: عليه فيقول
ّفهذا ليس أسلوبا جديدا خيتص ً  . به وحدهة ابن تيميً

 عليـه ّ ال يفرتض االعرتاض لـريدذلك؛ إذ ابن تيميةكولكن األمر ليس 
ر ّ إنـه يمـر.ك به يف نقض ما يقوله خصمهّمستوإنام هو يطرح االعرتاض لي

 آراءه اخلاصة يف هذا املجال وال يريد للقـارئ أن يلزمـه بنتـائج هـذه اآلراء
، وهذه )قائل ما( أو )معرتض ما(من أقوال وإنام ليست من أقواله أهنا بحجة 

ّحجة يتذرع هبا ألنه عىل علم أن عموم املسلمني ال يؤمنون بام يقوله، ويرونـه  ّ
ّكالما باطال ال جيرؤ عـىل التفـوه بـه إال مـن هـو مـدخول يف دينـه، مـتهم يف  ّ ً ً

رئ ذلـك بنفـسه ـ ال َّعقيدته، السيام وأن الشيخ ابن تيمية ـ وسـيالحظ القـا
آراء ومعتقـدات  مـنيعارض خصمه يف أمثال هذه املوارد إال بام هو معروف 



 ٢٢٣ ...............................................يمية منهاسيدة نساء العاملني وانتقاص ابن ت

 بـل إن .أو ما هو من نمط كالمهـم عليهم السالم    النواصب ومبغيض أهل البيت
 مـن هـذه اآلراء واألقـوال وهو يستفيدى أن ابن تيمية ال يكتفي ريسالقارئ 

ح ّ يوضـّ تفاصيلها وال ينفكّبكلهبا ج  يف االحتجاّد املعارضة بل يستمرّجرمل
ًتلك التفاصيل ويزيدها بيانا ومتاسكا منطقيـا  ً  مـن القـرآن الكـريم َوشـواهدً

 .ي واالعتقادّد املحاججة واملعارضة إىل التبنَّى األمر جمرّليتعد
 يف مناقشاته، فهل انتهى بنـا األمـر  من أسلوب ابن تيميةههذا ما نستنبط

 نقابل افرتاضات ابن تيمية بافرتاض واستنباط آخر؟ نصوص ابن تيميـة أن
القادمة ستوضح للقاري اللبيب أن األمر أعمق من ذلـك وأن افرتاضـنا ال 
خيلو من الشواهد التي تدعمه وجتعل منه حقيقة، ولكن يطيـب يل أن أضـع 
ّبني يدي القاري نصا حيسم اخلالف بشأن صحة هذه املالحظة، وهـو نـص ّ ًّ 

ح ابن تيمية فيه بشكل ال لبس فيه أن ّيف منتهى األمهية واخلطورة حيث يرص
ّأحد أهم أصول منهجه يف الرد عىل  هـو ) أي شيعة أهل البيـت (<الرافضة>ّ

 بقـدح مثلـه عليه السالم مقابلة قدح الشيعة باخللفاء الثالثة السابقني عىل عيل 
 !! منه<أعظم>، بل وقدح بام هو عليه السالمفيه 
) ل ديـن املـسيحّاجلواب الصحيح ملن بد( املشار إليه يف كتابه ُّد النصَرو

ى اهللا صـلَّ نبينا حممـد يشء من كالم  النصارى ب امتناع احتجاجهبيانيف معرض 
عـىل مـا خيـالف ديـن املـسلمني مـن  عليهم السالم أو غريه من األنبياء آلهعليه و 
 التـي جيـب ةوضـوعيوبعد تفاصيل طويلة يـذكر فيهـا الـرشوط امل. دينهم

اخلضوع هلا يف مثل هذه االحتجاجات والتي بفضلها يكون االحتجاج مـن 
ً صحيحا ومقبوال، يقول ابن تيميةكالم األنبياء  مـن إن األسلوب يف جواب ً

 ملـا دينـه من يشء خمالفة عىل عقلية ةّبحج اليهود من أو النصارى من ّاحتج
 :هو عبارة عن ثالث خطوات هي آلهى اهللا عليه وصلَّثبت عن نبي اإلسالم 
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 .منه بأعظم أو بذلك جاءوا فإهنم األنبياء، من غريه يلزم ذلك أن ّيبني أن. ١
 .األنبياء به جاءت ما هبا يعارض أن تصلح ال احلجة تلك أن ّيبني أن. ٢
 .العقلية احلجة تلك فساد ّيبني أن. ٣

 بخصوص هذه اخلطـوات املنهجيـة الـثالث، ال خالف لنا مع ابن تيمية
الداخليـة منهـا التـي يكـون : ولطاملا اعتمدها علامء املـسلمني يف نقاشـاهتم

، عـىل أن طرفاها مسلمني، أو اخلارجية التي يكون طرفها الثاين غـري مـسلم
 بـه ألزمـوهم بـام ألزمـوا: (هي) اإللزام(= الصيغة الشهرية للقاعدة األوىل 

أن : ؛ والفرق بني الصيغتني هو)ألزموهم بام يالزم أقواهلم(وليس ) أنفسهم
ّمناقشة اخلصم يف الـصيغة األوىل تنـصب بنحـو مبـارش عـىل مـا يلتـزم بـه 
ُّاخلصم، ويكون كل احلديث عـن كـشف التنـاقض الـداخيل يف كالمـه، يف 

تـزم بـه، ّحني إن مناقشة اخلصم يف الصيغة الثانية تنصب عـىل لـوازم مـا يل
ّويكون احلديث فيها مركزا بنحو خاص عىل ما يلزم مـن أقوالـه يف املـوارد  ً َّ
األخرى املشاهبة ملوضوع املناقشة، والكشف عام يستتبعه قـول اخلـصم مـن 
تناقضات فيها، وهذا اخلروج باملناقشة مـن املركـز إىل األطـراف قـد خيلـق 

ًنا فعال هـو مـا يفهمـه ّا هيمم. َّإلزامات باطلة ال سيام يف املوضوعات الدينية
 يف <ًداخليــا>َّابـن تيميـة مـن اخلطـوة األوىل، ال سـيام فـيام يتعلـق بتطبيقهـا 

 .نقاشات املسلمني فيام بينهم
 : يف ذلكيقول ابن تيمية

ال كان ذلك  إوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    فال يقدح أحد بحجة عقلية يف حممد >
أنـه  : عىل الرافـضةّنا يف الردّبيوىل يف غريه من األنبياء، كام َألقد جاء بطريق ا

 وعثامن، إال أمكـن أن يقـدح  وعمرأيب بكر: ال يقدح أحد يف اخللفاء الثالثة
 مـن القـوادح يف ًبمثل ذلك وبأعظم منه يف عيل، فيمتنع أن يكون عيل سليام
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 .)١(<منه مما يقدح يف إمامتهمإمامته إال والثالثة أسلم 
ًإذن، فابن تيمية حني يرد عىل خصمه الـشيعي، كـام فعـل مـثال يف كتابـه  ّ

ّ الـذي رد بـه عـىل )القدريـةومنهاج السنة النبوية يف نقض كـالم الـشيعة (
َّالعالمة أيب منصور مجال الدين احلسن بن يوسف ابن املطهر األسدي احلـيل 

 ّالكتاب الذي متحـور الـرد (معرفة اإلمامةمنهاج الكرامة يف صاحب كتاب 
ّ، فإن أسلوبه ومنهجه قائم ـ بنص عبارته هنا ـ عـىل مقابلـة نقـد ابـن )عليه

 ذاتـه، بـل ونقـده بـام هـو أعظـم، عليه السالمَّاملطهر للخلفاء بنقد اإلمام عيل 
 وكـام سـنرى -، بل إنـه عليهم السالم وكذا غريه من سادات وأئمة أهل البيت 

 حتـى ،ّابل الفضائل بالنكران، واملناقب باجلحود، واملـديح بالـذم يق-ذلك
ّولو كانـت كـل تلـك الفـضائل واملناقـب واملـدائح ممـا ال خيتلـف حوهلـا 

ً ذلك كله توغال يف التجريح والطعـن املسلمون بشأن أهل البيت، وهو يزيد ّ ّ
 بأنـه بفعلـه هـذا ً متجاهال<ّهاأنذا أرد الصاع صاعني>: والقدح وكأنه يقول

وهـو مـأزق ... املـسلمّخيرق إمجاع املسلمني ويشكك يف أبده قضايا العقل 
 ! نفسهمهلك أوقع فيه ابن تيمية

 من طالب الدنيا عليها السالمفاطمة : املوقف األول
 مـن ًت مـاال أن املرأة إذا طلبـ: عاقلّ من املعلوم لكلّثم>: قال ابن تيمية

                                 
 بـن حـسن بـن عيل: حتقيق، ل دين املسيحّاجلواب الصحيح ملن بد احلراين، ابن تيمية )١(

 ـ العاصـمة دار احلمـدان، حممـد بـن محدانالعسكر و إبراهيم بن العزيز عبدو نارص
منهـاج الـسنة : ًأيـضا وراجع .١٢٨ص، ٥ج، م١٩٩٩ـ  ـه١٤١٩، ٢ط، السعودية
أهل السنة مع الرافضة كاملسلمني مع : أن يقال: الوجه الرابع(، ٥٥، ص٢ج: النبوية

 ).النصارى
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ه عنده، وهـو مل يأخـذه ومل يعطـه ّلكوهنا ال تستحق] اهّإي[ أمر فلم يعطها ّويل
إن الطالـب : أهله وال أصدقائه بل أعطاه جلميع املسلمني، وقيـل ألحد من

، وقـال ً كان غاية ذلك أنه غضب لكونـه مل يعطـه مـاال،غضب عىل احلاكم
 مـدح للطالـب يف هـذا الغـضب؟ لـو كـان ّإنه لغريك ال لك، فأي: احلاكم
وكيف والتهمة عن احلـاكم الـذي ال .  مل يكن غضبه إال للدنياً حمضاًمظلوما

يأخذ لنفسه أبعد من التهمة عن الطالب الذي يأخـذ لنفـسه، فكيـف حتـال 
 ، وال حتال عىل من يطلب لنفـسه املـال؟ًالتهمة عىل من ال يطلب لنفسه ماال

ه ّ يل أن آخذ املـال مـن مـستحقّ أمنع هللا ألين ال حيلإنام: وذلك احلاكم يقول
ي القليـل مـن ّإنـام أغـضب حلظـ: ه، والطالب يقولّفأدفعه إىل غري مستحق

 .)١(<املال
 وفاطمة من اجلـزع واحلـزن عـىل ّ فهؤالء ينقلون عن عيلًوأيضا>: وقال

فوت مال فدك وغريها من املرياث ما يقتيض أن صاحبه إنام حيزن عىل فوت 
ْلكي ال تأسوا عىل ما فاتكم وال تفرحوا بام آتـاكم{:  وقد قال تعاىل،لدنياا َ ْ َ َ ُْ َ َ َ ََ ِ ُ َ َ ْْ َ َُ ََ َ ْ ِ{)٢( 

فقد دعا الناس إىل أن ال يأسوا عىل ما فاهتم من الـدنيا، ومعلـوم أن احلـزن 
ر أنـه حـزن عـىل ِّوإن قد. نهى عنه من احلزن عىل الدينُعىل الدنيا أوىل بأن ي

 مـن حزنـه ،ر بـهَعذُقتل أوىل أن يُ أن يًإلنسان عىل نفسه خوفاالدنيا، فحزن ا
 .)٣(<عىل مال مل حيصل له

                                 
اين احلنـبيل، منهـاج الـسنة َّ، أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلرابن تيمية )١(

، جامعة اإلمام حممـد د رشاد ساملحمم: القدرية، حتقيقوالنبوية يف نقض كالم الشيعة 
 .٢٤٥-٢٤٤، ص ٤ م، ج١٩٨٦ ـ هـ ١٤٠٦، ١بن سعود اإلسالمية ـ السعودية، ط

 .٢٣: احلديد )٢(
وهو يقول هذا يف سـياق مقارنـة . ٢٦١-٢٦٠، ص٨ج:  سابقمصدرمنهاج السنة،  )٣(
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ّبناء عىل النص ً طالبـة ألمـر عليهـا الـسالم   سيدة نساء العاملني تكون ، أعالهً
 منعهـا مـن ّنإًه، آسية عىل ما فاهتا من أمر الـدنيا، يف حـني ّدنيوي ال تستحق

 . األول كان ألجل اهللاةقبل اخلليف
وابن تيمية خيرج هنا عن نمط استدالله يف أمثال هذه املواقف؛ إذ إن أقل 

سق مـع ّ أن يقول يف مثل موقف الزهراء هنا ممـا يتـما يقال إن عىل ابن تيمية
) ِّإن الزهراء كانت عىل خطأ إال أهنا جمتهدة متأولة مـأجورة: (معتقداته، هو

ه مـن اخلـارجني أمثالـ بن أيب سـفيان و معاويةعنفبمثل هذا الكالم اعتذر 
 فام عـساه حـال دون أن عليه السالم عىل اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

ع ابـن تيميـة ّملاذا يتور! ؟ة بمثل ما عامل به معاويسيدة نساء العاملنييعامل 
ًعن اخلوض يف نزاعات الصحابة وخالفاهتم معتـربا أن املوقـف الـصحيح 

د َّدرت يف حني نراه هنـا ال يـ،هو االمتناع عن احلديث فيام شجر بني الصحابة
 ّ وأن،ّ لغـري مـا تـستحقًطالبـة عليها الـسالم  الزهراء سيدة نساء العاملني  ّيف عد

 !ها القليل من الدنيا؟ّحزهنا ألجل حظ
 ل املنافقنياعأفشبه ُيفاطمة فعل : املوقف الثاين
ْومنهم من {:  املنافقني الذين قال فيهمّأو ليس اهللا قد ذم>:  قال ابن تيمية ََ ْ ُ ْ ِ

َيلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون  ْ ُْ َ َُ ْ ْ َ ُْ َ ْ ُ َ َُ ْ ْ َ ْ ََّ ِْ ِ َِ َِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ َ َ ِ َ* 
ُولو أهنم رضوا ما آتاهم اهللاُ ورسوله وقالوا حسبنا اهللاُ سيؤتينا اهللاُ من فضله ورسـوله َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ َّ ْ َُ ُ ُ َُ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َْ ُ َ 

                                                                            
 بحـزن اخلليفـة صـلى اهللا عليـه وآلـه    عىل رحيل أبيهـا عليها السالم ة الزهراءيقّدصحزن ال

ْإذ {:  يف كتابـه الكـريمصلى اهللا عليـه وآلـه     األول كام حكى اهللا تعاىل عنه عىل لسان نبيه  ِ
َيقول لصاحبه ال حتزن إن اهللاَ معنا ََ ََ ََّ ِْ ْ َ َ ِ ِ ِِ ُ  ).٤٠: التوبة( }ُ
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َإنا إىل اهللاِ راغبـون ُ ِ َ َ ِ  ،واَعطـُي وغـضبوا إن مل ،عطـواُا رضـوا إن ًفذكر اهللا قومـا )١(}َِّ
 .)٢(<فيها؟ً  أال يكون قادحا، من هؤالءح فاطمة بام فيه شبهَن مدَهم بذلك، فمّفذم

 عنـد عليهـا الـسالم  الزهـراء  ّالـصديقةمن الواضح أن القول بمشاهبة فعل 
مطالبتها بفدك وغضبها ملنعها من ذلك بام كان يفعله املنـافقون مـن الرضـا 

 ال ،حال عطاء رسول اهللا هلم من الصدقات وسـخطهم حـال مـنعهم منهـا
ُينطـق َومـا {ه املوصوف بأنـه ّ يستمع إىل نبي مسلمّجيرؤ عىل التفوه به إنسان ِ ْ َ

َعن اهلوى ََ َ إن هو إال وحي يوحى *ِ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ سـيدة نـساء >ها بأهنـا ّ وهو يقول بحق)٣(}ِْ
 .<أهل اجلنة

من مدح فاطمة بام فيـه >:  حني يقولك البعض بعبارة ابن تيميةّقد يتمس
أنـه يريـد أن ينفـي عـن :  فـيفهم منهـا<ً يكون قادحا فيهاشبه من هؤالء أال

غضبها عىل اخلليفة األول، وأن عبارته دافعها حرص ابـن الزهراء  ةيقدالص
ًما قد يكون قدحا فيهـا؛ فيـستنتج أن  عليها السالم  يهاتيمية عىل أن ال ينسب إل

ً مهتامعليها السالمًا للزهراء ّابن تيمية يف عبارته هذه كان حمب  . بتنزيه جانبهاّ
 : أن واقع األمر ليس كذلكَّإال
 وغـريه مـن م بـام ورد يف صـحيح البخـاريلـِ عـىل ع إذ إن ابن تيميـة•

مـن ( عـىل اخلليفـة األول )٤(<وجـدت> قوهلا إن الزهراء املصادر عن عائشة

                                 
 .٥٩-٥٨: وبةالت )١(
 .٢٤٦-٢٤٥، ٤ج: ، مصدر سابقمنهاج السنة )٢(
  .٤-٣: النجم )٣(
فأبى أبـو ... >: قالت. ٤٢٤٠، ح ٨٠٣، مصدر سابق، ص صحيح البخاري: راجع )٤(

 يف ذلـك،  فاطمة عىل أيب بكـرْتَدَجَ، فوًشيئا] من فدك[ أن يدفع إىل فاطمة منها بكر
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ُوجد الشخص عىل فالن؛ أي َ ُخشغضب و: ََ ُن صدرهَ  ). عليه وكرههْ
ـ الزهـراء سيدة نساء العـاملني د من يذكر مواقف ْ قصّ ثم إن•   الـسالم  اعليه

ّ وهجرهـا إي،يف قضية مطالبتها بفـدك وغـضبها عـىل اخلليفـة األول(  ،اهـاْ
 وأن ال حيــرض الــصالة عليهــا وغــري ذلــك مــن ،ًتها أن تــدفن لــيالّووصــي
يتها بام ّ وإثبات أحقعليها السالم  ا هو الطعن عىل اخلليفة واالنتصار هل)أحداث

وبعبـارة .  وال عالقة لألمر بمسألة املدح، وفيام فعلته من مواقف،طالبت به
غـضبك : (والقول) ًا لكّغضبك كان حق(ًن هناك فرقا بني القول إ: أخرى

ن ما نحـن فيـه إ يف حني <ًمدحا> ّفالقول األخري هو ما يعد) ًكان حسنا منك
  . األولمن شاكلة القولهو 

 قـام يف الواقـع بـأمرين ال يوافقـه ، يف كلمته أعـالهمن هنا فإن ابن تيمية
 :عليهام خصمه
َّ أنه فرس كـالم العالمـة ابـن املطهـر احلـيل:األمر األول َّ ً بكونـه مـدحا )١(َّ

 .يتها فيام فعلتهّ وهو مل يكن كذلك وإنام هو تقرير ألحقعليها السالم للزهراء
 .بـام يـشبه أفعـال املنـافقني عليها الـسالم  َّ أنه فرس فعل الزهراء :مر الثايناأل

                                                                            
فغضبت فاطمة >: ه، في٣٠٩٣، ح٥٩١ص : ، وكذا<يتّمه حتى توفّفهجرته فلم تكل

: ًوانظـر أيـضا. <يـتّبنت رسول اهللا فهجرت أبا بكر، فلم تـزل مهاجرتـه حتـى توف
أبـو صـهيب : اعتنـى بـه، ، صـحيح مـسلم بن احلجاج النيسابوري، مسلمالقشريي
اجلهاد والسري، ، كتاب ٧٢٩صم، ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، بيت األفكار الدولية، الكرمي

 .١٧٥٩، حث ما تركنا فهو صدقةّال نور :قول النبيباب 
َّابن املطهر، أبو منصور مجال الدين احلسن بن :  راجع كالمه والسياق الذي جاء فيه يف)١(

عبد الرحيم مبـارك، : ، منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة، حتقيقّيوسف األسدي احليل
 .٧٢-٧١ ش، ص ١٣٧٩، ١إيران، ط /ات تاسوعاء ـ مشهدمنشور
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 ،ّن يطلبون ما ليس هلـم فيـه حـقووهذا مما ال يوافقه عليه خصمه؛ إذ املنافق
هم عموم املطالبة حتى ولو كان ّ وليس سبب ذم، اهللا تعاىل هلمّوهو سبب ذم
: هنم عـىل الباطـل فقالـتمت اآلية الكريمة سبب كوّ ولذا قد؛ًاّالطلب حق

ِومنهم من يلمزك يف الصدقات{ ِ َِ َ ُ َّْ ْ َِ َ ْ َ َ ْ  أي يعيبك ويطعن عليك، ثم قابلت ذلك }ُ
  صـلى اهللا عليـه وآلـه    طعن عليهالوبدعوهتم للتسليم هللا ورسوله وترك التلميز 

ُولو أهنم رضوا ما آتاهم اهللاُ ورسوله{: فقالت َ ُ َّ ْ َُ َُ َ ُ َ َ ْ َُ ُ َ{. 
ّ وحده حرصا من يستحقإذن فابن تيمية هو  <ًقادحـا> أن يوصف بكونـه ً

 وليس من يعتقد أهنا ال تغضب إال هللا تعاىل عليها السالم نساء العاملني يف سيدة 
 فمـن أغـضبها ،يّفاطمة بـضعة منـ>  صلى اهللا عليه وآله       ويؤمن بقول رسول اهللا

 .)١(ً وأن إغضاب رسول اهللا ال يكون إال إغضابا هللا سبحانه<أغضبني

                                 
صـلى  ة حلديث رسـول اهللا  برواية أهل السنّّمة احليلَّ عىل قول العالق ابن تيميةَّ وقد عل)١(

ما رووا ، كذب منه>: بأنه) يا فاطمة إن اهللا يغضب لغضبك ويرىض لرضاك( اهللا عليه وآله  
، وال يعرف هذا يف يشء من كتب احلـديث املعروفـة، وسلَّم] وآله[ عليه صلَّى اهللا  هذا عن النبي

 .<ال صحيح وال حسن: وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه  وال له إسناد معروف عن النبي
نه ّحه أو حسّفقد ذكرته مجلة من كتب احلديث وصحباطل؛  كره ابن تيميةذوما : أقول

 :سامء مجلة منهمبعض األعالم، وإليك أ
)  هـ٨٠٧ت  (اهليثمي الشافعي عيل بن أيب بكراحلسن نور الدين و رواه احلافظ أب فقد .١

، بـريوت ـ دار الفكرعبد اهللا حممد الدرويش، :  حتقيق،يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد
 . وإسناده حسنرواه الطرباين: وقال. ١٥٢٠٤ ح، ٣٢٨ ص ،٩جم، ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤

 محدي بـن عبـد: حتقيق  ، يف املعجم الكبريلطرباينا بن أمحد أبو القاسم سليامنوذكره  .٢
، ٢٢ج: وكـذا. ١٨٢، ح١٠٨، ص١ ـ القـاهرة، ج، مكتبة ابـن تيميـةاملجيد السلفي

 احلـديث األول بأنـه وجـد يف هـامش عىل الكتاب قّحمقق ّ وعل،١٠٠١، ح٤٠١ص
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 وروي مـن هذا حـديث صـحيح اإلسـناد>: النسخة األصلية للكتاب العبارة التالية

 وهذا احلديث أحـسن ،ً وروي مرسال، رواه احلارث عن عيلعليه السالم طرق عن عيل 
 .< إسناد قرأتهّيشء رأيته وأصح

 ،هتذيب الكامل يف أسامء الرجـال يف)  هـ٧٤٢ت (احلافظ مجال الدين املزي كام ذكره  .٣
، م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦، ٤، طبريوت ـ مؤسسة الرسالة عواد معروف، بشار. د: قيقحت
ّ علام أن األخري رصح يف مقد،قّف وال املحقِّ ال املؤلومل يضعفه، ٢٥٠ص ، ٣٥ج َّ متـه ً
 نيّضـافات العلـامء املعنيـإيـراد إوىل عـىل ز بالدرجـة األّترتكـه عنايتل الكتاب أن ّأو

 .التوثيق والتجريحيف جمال بتهذيب الكامل 
:  حتقيـق ،بـريوتـ دار الكتب العلمية (ه  يف مستدرك النيسابوريحه احلاكمَّصحكام  .٤

). ٤٧٣٠، ح١٦٧، ص٣م، ج١٩٩٠هــ ـ ١٤١١، ١ط، مصطفى عبد القـادر عطـا
 ّ ولكن تبني.< بهّمنكر احلديث مل حيتج>: زيد بن عيل وقال للحسني بن فه الذهبيّوضع

ّفقا عليه بل هو حملّلنا من خالل املراجعة أن تضعيفه ليس مت قـال ابـن أيب  ؛ خـالفً
َما تقول فيه؟ فحرك يده وقلبها: قلت أليب>) هـ٣٢٧ت (حاتم الرازي  َ َ َعرف ُ ت:يعني. َّ ْ

، ٣، ج١٩٥٢، ١، طبـريوت ـ ث العـريبدار إحيـاء الـرتااجلرح والتعديل، ( <َنْكرُتو
بعد أن نقـل )  هـ٣٦٥ت ( قال احلافظ ابن عدي اجلرجاين، و)٢٣٧، الرتمجة ٥٣ص

 <وأرجو أنه ال بأس به إال أين وجـدت يف بعـض حديثـه النكـرة> :عدة أحاديث عنه
دار ، وعيل حممد معوض عادل أمحد عبد املوجود: قيق، حتالكامل يف ضعفاء الرجال(

 الكاشف يف :الذهبي يفوهو ما نقله عنه ) ٢١٨ ، ٣، جم١٩٩٧، ١، طلميةالكتب الع
 مؤسسة علوم القرآنودار القبلة للثقافة اإلسالمية  (معرفة من له رواية يف الكتب الستة

،  م١٩٩٢ - هــ ١٤١٣، ١ط، أمحد حممد نمر اخلطيـبو حممد عوامة: ، حتقيقجدة ـ
ق كتـاب ّ، وقد أشـار حمقـًه مماشاة ملا قاله أبو حاتمّوعد )١٠٨٨، رقم ٣٣٣، ص١ج
عنـد  <املامشـاة> يف دراسته أللفاظ الذهبي يف اجلرح والتعديل إىل أن لفظ )الكاشف(

 وذكر مـن <التوثيق اخلفيف> يف الغالب عىل ّث عن ابن عدي تدلّالذهبي حني يتحد
موسـوعة أقـوال  (الـدارقطنيقـه ّكـام وث. حلـسني بـن زيـدموارد ذلك مـا قالـه يف ا
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 ًا فيهاقدحهجران فاطمة وعدم كالمها مع اخلليفة األول كان : وقف الثالثامل
ومن طلب أن حيكم له بغري حكم اهللا ورسوله فغضب وحلف أن >:  قال
 ّذمُ وال مما ي،مد عليهُ، وال صاحب احلاكم، مل يكن هذا مما حيم احلاكمّال يكل

 .)١(<ًقرب منه إىل أن يكون مدحا أًبه احلاكم، بل هذا إىل أن يكون جرحا
مـن  عليهـا الـسالم  نـساء العـاملني دة ّ تكـون سـي،ورد أعـالهمـا بنـاء عـىل 

دها عـىل أيب ْ حلـديث وجـ ويكون إيراد البخاري،اتحالصحابيات املجرو
ً، علام أن ابن تيمية نفـسه معليها السال   للقدح فيها-ً طبقا لفهم ابن تيمية- بكر

ّ إن من سب صحابة رسـول )الصارم املسلول عىل شاتم الرسول(يقول يف كتابه 
ًا ّ كـان مـستحقوال يف ديـنهم ال يقـدح يف عـدالتهمًا ّسـب صلى اهللا عليه وآله      اهللا

وال يف   ال يقـدح يف عـدالتهمًاّهم سـبَّ من سـبوأما>: قال! للتأديب والتعزير
ة العلـم أو عـدم الزهـد ّف بعضهم بالبخل أو اجلبن أو قل وص: مثل،دينهم

وأمـا مـن لعـن  .[...] التأديـب والتعزيـر ّونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق
وأما من جاوز ذلك إىل أن زعـم  .[...] اخلالف فيهم ّ فهذا حمل،ًح مطلقاّوقب

                                                                            
، ١ـ بريوت، ط ن، عامل الكتبيحممد مهدي املسلمي وآخر: الدارقطني، مجع وترتيب

صدوق ربام : ، وقال عنه ابن حجر)١٠٠٦ ، رقم٢١٣، ص١م، ج٢٠٠١ـ  ـه١٤٢٢
، دار الكتـب صطفى عبـد القـادر عطـا مـ:دراسـة وحتقيـقب، تقريب التهذي(أخطأ 

 ).١٣٢٦، رقم ٢١٥، ص ١م، ج١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥، ٢العلمية ـ بريوت، ط
 ،قـهّ وهنـاك مـن وث،وبام تقدم أعاله نعرف أن تضعيف احلسني بن زيد خمتلف عليـه

 . النيسابوريوعليه تكون الرواية عنه صحيحة كام قال احلاكم
 من عدم رواية هذا احلديث يف الكتب املعروفـة وأنـه  أن ما قاله ابن تيميةّا يتبنيوهبذ

 .غري صحيحباطل و ،خيلو من اإلسناد الصحيح واحلسن
 .٢٤٣ص، ٤ج: ، مصدر سابق منهاج السنة)١(
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 ال يبلغـون ًيال قلـً إال نفـراوسـلَّم ] وآلـه [صلَّى اهللا عليه    دوا بعد رسول اهللا ّأهنم ارت
 .)١(< يف كفرهً فهذا ال ريب أيضا،تهمّ أو أهنم فسقوا عامًبضعة عرش نفسا
 عىل عبارته أعاله، وكـذا مـا نقلنـاه عـن ه ابن تيميةّ ما يستحقّإذن؛ فأقل

ًواسـتنادا ،  طالبة للدنياسيدة نساء العاملنيمذهبه يف املوقف األول من كون 
، وإال فقد كان بوسعه أن يلتزم الصمت <التأديب والتعزير>: إىل معايريه هو

 كام هو يفعل ذلك ،طرف عىل طرف آخر حيجترواملسألة وض يف وعدم اخل
 .وأعدائهم عليهم السالم ق األمر مع خصوم أهل البيتّحني يتعل

 ّ فعل تستحق عليه الذم،ًإيصاء فاطمة بدفنها ليال وعدم الصالة عليها: املوقف الرابع
حد أ عليها ّ وال يصيلًن تدفن ليالأيصائها إمن  )٢(وكذلك ما ذكره>: قال
 ّ، فـإن وىل منه بالسعي املشكورأ لكان بالذنب املغفور )٣(ّ هذا لو صح،منهم

 أفـضل اخللـق أن ّصالة املسلم عىل غريه زيادة خـري تـصل إليـه، وال يـرض
 عليـه ِّ يـصيلوسـلَّم ] وآلـه [صلَّى اهللا عليه     اخللق، وهذا رسول اهللا ّ عليه رشّيصيل

ه، ّار بل واملنافقون، وهـذا إن مل ينفعـه مل يـرضّاألبرار والفج] م عليهِّويسل[
ته عـن الـصالة عليـه، بـل ّ من أمً أحداَته منافقني، ومل ينهّوهو يعلم أن يف أم

هم بالـصالة والـسالم عليـه، مـع أن فـيهم املـؤمن واملنـافق، َّأمر الناس كل
                                 

،  حمي الدين عبد احلميـدحممد: ، حتقيق الصارم املسلول عىل شاتم الرسول، ابن تيمية)١(
 .٥٨٦ ص :السعودية ـ احلرس الوطني السعودي

َّالضمري يعود عىل العالمة ابن املطهر احليل صاحب كتاب  )٢( منهاج الكرامـة يف معرفـة >َّ
 . عليهّ كتابه هذا للرد ابن تيميةكتب الذي <اإلمامة

ً كام أرشنا سابقا، <صحيح البخاري> لوروده يف ًوهو صحيح قطعا يف عقيدة ابن تيمية )٣(
 .َّس املوضوع عىل قرائهّوابن تيمية يعلم ذلك ولكنه يلب



 معالم اإلسالم األموي ........................................................................ ٢٣٤

 

ض الثناء عليها واالحتجاج هلا مثل هذا الذي ال حيكيـه فكيف يذكر يف معر
ون ّ بأن املسلمني ال يـصلٍ موصّإال مفرط يف اجلهل، ولو وىص  بهّوال حيتج
 . حالّ صالهتم عليه خري له بكلّته، فإنّذ وصيَّعليه مل تنف

 عليـه ذلـك ّ لو ظلمه ظامل، فـأوىص بـأن ال يـصيلًومن املعلوم أن إنسانا
مد عليهـا، وال هـذا ممـا أمـر اهللا بـه ُ هذا من احلسنات التي حيالظامل، مل يكن

 كيف يذكر مثل هذا الـذي ال ،فمن يقصد مدح فاطمة وتعظيمها. ورسوله
 .)١(<!ة واإلمجاع؟ّ عىل ذلك الكتاب والسنّمدح فيه بل املدح يف خالفه، كام دل

واالحتجاج معرض الثناء عليها (ّإن ما ذكره من أن العالمة احليل ذكر ذلك يف 
 عليهــا الــسالم  لــيس بــصحيح؛ إذ الكــالم لــيس يف الثنــاء عــىل الزهــراء)هلــا

ًف فيـه الـشيعة قـديام وحـديثا الكثـري مـن ّواالحتجاج هلـا، وهـو مـا صـن ً
مـذهب اإلماميـة (لة واملخترصة، بل يف االحتجاج عـىل أن ّفات املطوّاملصن

ِّعـل غـريهم، ومل يبـدلوا  كام فّبوا يف غري احلقّ وأهنم مل يتعص)باعّتواجب اال
 لغريهم من خمالفيهم، وكان مـا ذكـره ًأحكام الرشيعة ويبتدعوا فيها معاندة

َّالعالمة احليل هو من باب التمثيل عـىل حقيقـة هـذا األمـر ووقوعـه لـدى 
َّ لسياق كالم ابن املطهر نحو أمر مل ف ابن تيميةيإذن؛ فتحر. خمالفي اإلمامية

إال مفـرط يف   بـهّال حيكيـه وال حيـتج( ثـم نعتـه بأنـه ممـا ؛ لكالمهًيكن حمال
 ً.أوال هو نوع من املغالطة والتزييف الرخيص، هذا )اجلهل
عـىل احلنـق  عليهـا الـسالم  الزهراء سيدة نساء العاملني  إن داللة وصية :ًثانيا

ري  مما ال حيتاج إىل دليل، وصالة املسلم عىل غريه زيادة لـه يف اخلـ،والغضب
يـصيل  أفـضل اخللـق أن ّال يـرض(صحيح أنه . ًأيضا وليس للميت فحسب

                                 
 .٢٤٨-٢٤٧، ص٤ج: ، مصدر سابقمنهاج السنة )١(
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ِّمن أشد مـا (ً ولكن من الصحيح أيضا أن  كام قال ابن تيمية) اخللقّعليه رش
ّحيرم أحد من اخللق من التوفيق له من اخلريات أن خيص ُ  باملنع مـن الـصالة ٌُ

هذا الشخص وعدم توفيقـه إذا علمنـا  ويزداد حرمان )١()عىل أفضل اخللق
َّ املـصىل عليـه وبوصـية منـه)أفـضل اخللـق(أن منعه كان من قبـل نفـس   ؛ُ

َّلسخطه واحتجاجه عليه، وهذا املنع هو موضع اهتامم العالمـة ابـن املطهـر 
 . وهو ذات ما حاول ابن تيمية االلتفاف عليه،احليل وما يعنيه من دالالت

ـ  الزهـراءّالـصديقة نا بمكانة ً وبعيدا عن اعتقاد:ًثالثا  وإيامننـا  الـسالم اعليه
 لتعليمهـا بعصمتها ومعرفتها بأحكام الرشيعة وغناها عن أمثال ابـن تيميـة

َّم من احلالل، فإن من أغرب ما دونه ابـن تيميـة أن عـد وصـية ااحلر سـيدة َّ
بـالرغم !! <ًذنبا>ها نني عليّ بعدم صالة أشخاص معيعليها السالم  نساء العاملني

ًمن أنه ال يملك دليال واحدا عىل حرمة أمثال هذه الوصية واألكثـر غرابـة ! ً
 !؟<ًمغفورا>ًأنه اعترب من تلقاء نفسه هذا الذنب ذنبا 

َّفاطمة فرقت اجلامعة وردت حكم اهللا وسخطت حكمه: املوقف اخلامس َّ... 
 قـد واهللا األمـر، وليا وعمر بكر أبو: وقال معارض عارض إذا ثم(: قال

 فمـن هللا، معصية ومعصيته هللا طاعة األمر ويل وطاعة األمر، أويل بطاعة أمر
 عـيل عـىل ّعيـشن أخذ ثم .)وحكمه اهللا أمر سخط فقد وحكمه أمره سخط
 أرىض مـا وكرهـا حكمه، وسخطا اهللا، أمر اّرد( بأهنام عنهما اهللا رضي وفاطمة
 فقـد األمـر ويل طاعة كره فمن األمر، ويل وطاعة طاعته يرضيه اهللا ألن ؛اهللا
 األمـر معـصيته، فمـن ّملعصيته، ومعصية ويل يسخط واهللا اهللا، رضوان كره

                                 
ًتبعا للروايات التي قرأناها سلفا الرصحية يف كوهنـا )١( سـيدة نـساء أهـل >: عليهـا الـسالم   ً

 ... .  <ةّسيدة نساء هذه األم> و<ةاجلن
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 وهـذا التـشنيع. بع ما أسخط اهللا وكره رضوانهّ األمر فقد اتّبع معصية ويلّات
 ة عىل أيب بكـرأوجه من تشنيع الرافض رضي اهللا عنهما  ونحوه عىل عيل وفاطمة 

 يف وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه       وذلك ألن النصوص الواردة عن النبي ؛وعمر
 مـشهورة كثـرية، بـل ،طاعة والة األمور، ولزوم اجلامعة، والصرب عىل ذلك

 أمـر بطاعـة والة األمـور وإن وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى اهللا عليه إن النبي : لو قال قائل
إنكم ستلقون بعدي أثـرة، فاصـربوا >: والصرب عىل جورهم، وقالاستأثروا، 

وأمثال  <كمّوا إليهم حقهم، وسلوا اهللا حقّأد>:  وقال<حتى تلقوين عىل احلوض
ر أن أبا بكر وعمر كانا ظاملني مستأثرين باملال ألنفسهام، لكان ِّ فلو قد،ذلك

 .الواجب مع ذلك طاعتهام والصرب عىل جورمها
 ونحومها بـأهنم ارضي اهللا عنهم   القائل يقدح يف عيل وفاطمة ثم لو أخذ هذا

معـصية ، وهـذه قـوا اجلامعـةّجزعـوا وفرمل يصربوا ومل يلزموا اجلامعة، بـل 
 ،وعمـر بكـر أيب عىل الرافضة  لكانت هذه الشناعة أوجه من تشنيع،عظيمة
 ،ًأصـال ًمـاّحمر ًفعـالأو  ًواجبـا كـاتر بـأهنام ةّحج تقوم ال وعمر بكر أبا فإن

 مثلهـا يفعـل مل التـي الذنوب من بنوع احلجة تقوم قد فإنه غريمها، بخالف
 أو واجـب تـرك عـن عنـهما  اهللا رضي وفاطمة عيل هَّينز وما. عمر وال بكر أبو
 شـبهة تقـوم أن يمكن وال بكثري، وىلَأ وعمر بكر أيب وتنزيه إال حمظور فعل

 أقـوى وفاطمة ّعيل يف تقوم التي والشبهة إال ،ًاّحد هيامِّتعد أو ًواجبا برتكهام
 مـن بـسالمتهام إما - عنهما اهللا رضي وفاطمة عيل مدح الطالب فطلب .وأكرب

 الـذنب بإقامـة ...وعمر بكر أيب يف القدح مع هلام، اهللا بغفران وإما الذنوب،
 يريـد ممـن وأظلم أجهل وهو والظلم، اجلهل أعظم من - املغفرة من واملنع
  يف والقـــدح معاويـــة مـــدح أراد إذا ... ومعاويـــة عـــيل يف ذلـــك مثـــل
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 .)١()عنه اهللا رضي عيل 
 الذي أرشنـا تطبيقات أسلوب ابن تيميةّ أهم ًل هذا النص واحدا منّيمث

 - عـىل الـرغم مـن طولـه-ًامال إليه يف توطئة املحور الثاين، وقـد نقلتـه كـ
ع به ابن تيمية مـن شـحناء وبغـض لعـرتة نبـي ّليعرف القارئ مدى ما يتمت

 فيـه مـن ،ًا ال يتجاوز بضعة أسـطرّوكيف أن نص ،  صلى اهللا عليه وآله     اإلسالم
 يـدين بـدين ه به مـسلمّالقذف والكذب واجلرأة عىل حرمات اهللا ما ال يتفو

ا أمر اهللا، وسـخطا حكمـه، َّرد: ً وفاطمة طبقا لفهم ابن تيميةّفعيل. اإلسالم
طاعـة والة األمـور، قا مجاعـة املـسلمني، وخرقـا ّ، وفروكرها ما أرىض اهللا

  العظيمـة،ةم، بـل املعـصيَّوجزعا ومل يصربا، وتركا الواجب، وفعال املحـر
 ...وأكرب  أقوىّداحل هيامِّتعد أو واجبال برتكهام شبهةوال

 ْإن هذه السلسلة من األحكام اهلجائية النصبية التي يـستخدمها: عيف الواق
ف النص القـرآين الكـريم ّ بأنه يوظّ يستخدمها وهو عىل وعي تام،ابن تيمية

مـن هـم :  الذي عـىل القـارئ أن يلتفـت إليـه، هـوّقه، والسؤال املهمّويطب
َاتبعوا ما أسخط اهللاَ و{أولئك الذين  ُ ََ َ َّْ ُكرهوا رضوانهََ َ َُ ْ ِ ِ  ّ؟ إهنم املنافقون بكل)٢(}َ
َّ فإن اإلنسان املؤمن قد حبب اهللا إليه اإليـامن وكـره إليـه الكفـر َّتأكيد، وإال َّ

ِواعلموا أن فيكم رسول اهللاِ لو يطـيعكم يف {:  قال تعاىل؛والفسوق والعصيان ْ ُ ُ َ ْ ُُ ُُ ْ ْ َِ َِ ََ َّ َ
ِكثري من األمر لعنتم ولك ِ ِ َِ ََ َ َْ ُّْ ِ َ ٍْ ُن اهللاَ حبب إليكم اإليامن وزينه يف قلوبكم وكره إلـيكم َ ْ َّ ْ َّ ُ ُْ ُ َُ ُ َِ َِ َ ُ َ َ َّ َ ََّ َِ ُ ِ َ َ َ ِ ْ

َالكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون َُ ِ ِ َِّ ُ َ ُ َُ ْ َ ََ َ ْ ْ ُْ َ ُ ْ ُ{)٣(. 

                                 
 .٢٥٨-٢٥٦، ص٤ج: منهاج السنة )١(
 .٢٨: حممد )٢(
 .٧: احلجرات )٣(
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ًدا أولئـك ّحمـد )منهـاج الـسنة( يف موضع آخر من كتابـه يقول ابن تيمية
َكرهـوا مـا نـزل { الذين هؤالء السلف َّفرس>:  بقولهاهللا لَّنز ما كرهواالذين  َّ َ َ ُ ِ َ
 .<واليهود باملنافقني اآلية هذه نزول سبب كانوا الذين }اهللاُ

 قـال ؛وللقارئ أن يعرف ذلك بنفسه إذا عاد إىل سياق اآليـات الـرشيفة
ْإن الذين ارتدوا عىل أدبارهم من {: اهللا تعاىل َ ْ َ َِ ِ ِْ ِْ َ َ ُّ َ َّ َّ ُبعد ما تبـني هلـم اهلـدى الـشيطان ِ َ ْ ُ َّ ََّ َ َُ َُ َ َ ْ َِ

ْسول هلم وأمىل هلم  ْ ْ ََُ ََُ َ َ ِ ذلك بأهنم قالوا للذين كرهـوا مـا نـزل اهللاُ سـنطيعكم يف *ََّ ْ َ َ ْ ُُ َُ ُ َ َِّ ِ ِ ُِ ََّ ِ َِ َّ ُ ََ َ َ
ْبعض األمر واهللاُ يعلم إرسارهم  َ ْ ُ َ ُْ ْ َ ْ ََ ِ َ ِ َ ْ َ فكيف إذا توفتهم املالئك*ِ َِ َ َ ُ ُْ ْ ََّ ََ َ ِ ْة يرضبون وجوههم َ َُ َ ُ ُ َُ ِ ْ ُ

ْوأدبارهم  َُ َ ْ ْ ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهللاَ وكرهوا رضوانه فأحبط أعامهلم *ََ ْ َ ُ َُُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ََّ ََ ََ ََ َ ْ ِ ِ َِ َ َّ َ ِ ْ أم *َ َ
ْحسب الذين يف قلوهبم مرض أن لن خيرج اهللاُ أضغاهنم  ُ َ َ َْ َ ْ َ َ ََ ْ َ َِ ْ ُ َ ُ َّْ ٌ ِ ِ ُ ِ ِ َ ولو نشاء ألرينـا*ِ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ْكهم ََ ُ َ

َفلعرفتهم بسيامهم ولتعرفنهم يف ل َ َِ ْ ْ ْ َُ َُّ َ ََ ْ َِ ِْ َ ُ ََ ْحن القول واهللاُ يعلم أعاملكمـِ ُ َُ َ َ َْ ْ ْ َ ْ َْ ِ َ ِ{)١(. 
عيل بـن أمري املؤمنني حني يطلق هذا الوصف عىل  - فهل يريد ابن تيمية

إهنـام : أن يقـول -عليهما السالم  سيدة نساء العاملني الزهراءفاطمة أيب طالب و
م ما يدعونا السـتبعاد اعتقـاد ابـن تيميـة ّكانا منافقني؟ ليس يف النص املتقد

 َّق نبـيّق ابن تيميـة أو يـصدّإما أن يصد: حينها عىل القارئ أن خيتار. ذلك
 يف تـراث مجيـع عليهمـا الـسالم    ومـا ورد عنـه فـيهام صلى اهللا عليه وآلـه       اإلسالم

 .)٢(!مت اإلشارة إىل بعضهاّاملسلمني من نصوص متواترة تقد
                                 

 .٣٠-٢٥: حممد )١(
مـصدر ، البخـاري صـحيح رشح البـاري فتح( يف العسقالين حجر ابن حلافظقال ا )٢(

 بإسناد حسن من طريق سعيد تغرب ما أخرجه الطربيواملس>): ٤٧٧، ص٨ج: سابق
ٍإنام أنـت منـذر ولكـل قـوم هـاد{:  ملا نزلت هذه اآلية: قال عن ابن عباسبن جبري ِ َِ ْ ٍَ َ ِّ ُ ٌَّ ُْ َ ِ{ 

 ّ إىل عـيلوأومـأأنـا املنـذر، :  وضع رسول اهللا يده عىل صدره وقـال:قال )٧: الرعد(
صلى اهللا عليه  عيل عند رسول اهللاهو ذا  فه< بك هيتدي املهتدون بعدي؛أنت اهلادي :وقال
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 ابـن ّكـام يف نـص عليه الـسالم  وكذا اإلمام عيل  - عليها السالم  أما أن الزهراء
َّ فرقـت - البحـثّ ألهنـا حمـلعليهـا الـسالم    وإنام نقترص باحلديث عنها ،تيمية

يف  صـلى اهللا عليـه وآلـه         مجاعة املسلمني، فإن األخبار الـواردة عـن رسـول اهللا
ق أمر هـذه ِّإنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفر: (حكم هذا الفعل تقول

من تـرك : (ويف نص آخر. )١() من كانً فارضبوه بالسيف كائنا، مجيعية وهّاألم
سـيدة نـساء إذن فحكـم . )٢() مات ميتـة جاهليـة،الطاعة وفارق اجلامعة فامت

! ابن تيمية هو الـرضب بالـسيفبناء عىل اعتقاد  عليها السالم الزهراء العاملني 
ّوكان من حلم ورأفة اخلليفة األول هبا أنه مل يطبق عليها هـذا احلكـم الـذي 

ُوال أدري أية جنة الزهراء سـيدة!! ّتستحقه ُ ٍ ها وهـي قـد ماتـت ميتـة ئ نـساَّ
 .هذا سؤال كان عىل ابن تيمية أن جييبنا عليه! جاهلية؟

ه موضع آخر من سلـسلتنا وللحديث عن عالقة املجتمع املسلم بحاكمي
معـامل هـذا ّ أهـم  حيـث سـنعرف وقتهـا أن أحـد)معامل اإلسالم األمـوي(

 جلميع سياساهتا حتـى ّ واخلضوع التام،اإلسالم هو الطاعة العمياء للسلطة
ً فاسقا فاجرا، ومـا ذكـره ابـن تيميـةلو كان احلاكم ل أحـد أكـرب ّ هنـا يـشكً

                                                                            
 .شيخ اإلسالم األموي من املنافقني عند عليه السالم وهو وآله

 أمـرّ، بـاب حكـم مـن فـرق اإلمارة، كتاب ٧٧٣مصدر سابق، ص،  صحيح مسلم)١(
 .١٨٥٢، حوهو جمتمعاملسلمني 

 بن إسامعيل، إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة، ، أمحد بن أيب بكر البوصريي)٢(
 إسحاق السيد بن حممـود بـن إسـامعيل، و عبد الرمحن عادل بن سعيد وأبوأب: حتقيق

ن تـرك كتاب اإلمارة، باب فيم، ٦، ج١٩٩٨ ـ ١٤١٩، ١ الرياض، ط ـمكتبة الرشد
 .٥٧٩٣، ح٢٢٠ص الطاعة وفارق اجلامعة، 



 معالم اإلسالم األموي ........................................................................ ٢٤٠

 

َت هذا املعلم وأغطية رشعيتهدعاما َْ. 
  عىل أمر فائتاعىل فوات الدنيا وحزهن عليها السالمجزعها  :دساملوقف السا

 عـىل ّ يـدلوسـلَّم ] وآله[صلَّى اهللا عليه     عىل النبي ]أبو بكر: أي [وحزنه(: قال
ى عنه، ه عنه ودفع األذّته، ونصحه له واحرتاسه عليه وذبّكامل مواالته وحمب

، مع ذلك حيـصل لـه بـاحلزن نـوع ضـعفوهذا من أعظم اإليامن وإن كان 
، فـإن املأمور به هو عدم احلزن عىل أن االتصاف هبذه الصفات مع ّفهذا يدل

 بـه، فـإن مـن ّذمُ ذلك عىل أن هذا ذنب يـّ وال يدل،د احلزن ال فائدة فيهَّجمر
ة ّه، فـإن حمبـابنـعىل املعلوم أن احلزن عىل الرسول أعظم من حزن اإلنسان 

 .هبنالرسول أوجب من حمبة اإلنسان ال
...][ 

حيكون عن فاطمة من حزهنا عىل النبـي ـ وغريهم ـ ثم إن هؤالء الشيعة 
 األحـزان، وال جيعلـون َ بيتَْت ما ال يوصف، وأهنا بنوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    

بكر إنام حزن عليـه يف  وأبو ، هلا مع أنه حزن عىل أمر فائت ال يعودًاّذلك ذم
ن االحرتاس، وهلذا ملا مـات مل حيـزن ّل وهو حزن يتضمَقتُحياته خوف أن ي

 حـزن مـن أكمـل -بال ريب -  فحزن أيب بكر. ألنه ال فائدة فيه؛هذا احلزن
 ّأحـق بكر فأبو وإال ،بذلك أوىل ففاطمة حزنه عىل ًمذموما كان فإن فاطمة،

 عليـه غـريه حـزن من وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     النبي عىل حزنه عىل ّذمُي ال بأن
  .موته بعد

...][ 
 مـال فوت عىل واحلزن اجلزع من وفاطمة عيل عن ينقلون فهؤالء ًوأيضا

 ،الـدنيا فـوت عـىل حيـزن إنام صاحبه َّأن يقتيض ما املرياث من وغريها فدك
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ْلكي{: تعاىل قال وقد َ َال تأسوا عىل ما ِ ََ َ ْ ْ َ ُّ فاتكم وال تفرحوا بام آتاكم واهللاُ ال حيب َ َ ُ َِ ُ َ َْ َ ُْ َ َ ََ ِ ْ ُ َ
ٍكل خمتال فخور ُ ََ ٍ ْ ُ َّ  الـدنيا، مـن فاهتم ما عىل يأسوا ال أن إىل الناس دعا فقد )١(}ُ

 وإن .الـدين عـىل احلـزن من عنه نهىُي بأن وىلَأ الدنيا عىل احلزن أن ومعلوم
 أن أوىل قتـلُي أن ًخوفـا نفـسه ىلعـ اإلنسان فحزن الدنيا، عىل حزن أنه رّدُق
 . )٢(<له حيصل مل مال عىل حزنه من ،به عذرُي

هـا عـىل ء وبكاعليهـا الـسالم   ْحسب الشيعة يف هذا األمر أن حزن الزهـراء
 كـام يف ،كان بمرأى منه يف حياته حني أخربها برحيلـه  صلى اهللا عليه وآله       أبيها

 ومل ،ها عـىل حزهنـا هـذاّ يذم عليه من األخبار، ومع ذلك ملقفَّالصحيح املت
 ، كام يقول ابـن تيميـة)ضعف وحزن عىل أمر فائت ال فائدة منه(يقل هلا إنه 

 .وإنام قام بتسليتها وبشارهتا
 ،ق بمجرد إظهـار احلـزنّال يتحق) وهو اجلزع( عنه ّعىل أن احلزن املنهي

 كاليـأس مـن ،لفعـل القبـيحئ أو اّوإنام بام يرافق هذا احلزن من القول السي
الـصرب (تعويض اهللا أو الغفلة عن وعده وأمثال ذلـك، كـام أنـه ال خيـالف 

:  يقـول ألبنائـهعليـه الـسالم   عقـوبي اهللا ّمرنا به؛ وها هو نبيُأ الذي )اجلميل
ًبل سولت لكم أنفسكم أمرا{ ْ ْ ُ ْ ََ َُ ْ ُُ َ َ ْْ َّ ْ فصرب مجيل عسى اهللاُ أن يأتيني هبمَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ ٌَ َ ٌ ً مجيعاَ ِ َ إنـه هـو َ ُ ُ َّ ِ

ُالعليم احلكيم ُِ َِ َ َوقـال { إال أن أعرض عـنهم )صربه اجلميل( فام كان من )٣(}ْ َ َ
َيا أسف ٌ عىل يوسف وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيمىََ ْ َ ُ ُِ َِ َ َ ُ َ ْ َ َُ َ ِ ْ َ ُْ َّ َ  ومل جيد يف ذهـاب )٤(}َ

                                 
 .٢٣: احلديد )١(
 .٤٦١-٤٥٩، ص٨ج: ، مصدر سابقمنهاج السنة )٢(
 .١٨: يوسف )٣(
 .٨٤: يوسف )٤(
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 يقـول إذ -برصه من احلزن وتقادم أمره عىل هذا احلـال مـع علمـه بحياتـه 
ِقالوا تاهللاِ إنك لفي ضاللك القديم{: القرآن الكريم َِّ ِ َِ َْ َ َُ ََ َ ِ : عليه السالم  وقال هو )١(}َ

َإين أعلم من اهللاِ ما ال تعلمون{ ُ َ َُ َْ َ َْ َ ِ َ ِّ وأن اهللا جيمـع حيـاة يوسـف :  أي أعلـم)٢(}ِ
 ما يتناقض مع صربه اجلميل، وقد حكى اهللا تعاىل عن أبنائه مـا يـشبه -بيننا
فـوات األمـر وعـدم فائـدة " يف عليها الـسالم   عىل الزهراء اض ابن تيميةاعرت

َتاهللاِ تفتـأ تـذكر يوسـف حتـى تكـون حرضـ{:  حني قالوا ألبيهم"البكاء ُ ُ َُ ََ ُ َ َّ َ َ َ ََ ُ ْ ُ ْ أو ًاْ َ
َتكون من اهلالكني ِ ِ َِ َ َ ُ ِّتكون مرشفا عىل اهلالك أو من امليتـني، فـام كـان :  أي)٣(}َ ً

َإنـام أشـكو بثـي وحـزين إىل اهللا{: ه إال أن قـالمن ِ ِِ ْ ُ َ َِّ ُْ ََّ وهـذا هـو مـا ينبغـي  )٤(}َ
 هـذا مـع .أن ال تكون شكواه إال هللا تعاىل وحـده: لإلنسان املسلم أن يفعله

ال يف  صـلى اهللا عليـه وآلـه          اإلسـالمّ ونبـيعليـه الـسالم   بني يوسـف أنه ال قياس 
 كل واحد منهام ملن فجـع بفقـده، فكيـف الفضيلة وال يف األمهية وال يف نسبة

 عـىل مـا - كام يطالب ابن تيمية الشيعة به- عليها السالم  سيدة نساء العاملني ّمَذُت
 عليهـا الـسالم   ومـا نـزل هبـا ،) الصالحّ بكثري مما فعله هذا النبيّوهو أقل(فعلته 

ني هبا املسلمون يف دينهم من انقطاع الوحي ورحيل شـخص ُأعظم مصيبة م
 !ئدهم العظيم؟قا

 اجلـزع مـن وفاطمـة عيل عن ينقلون( من أن الشيعة أما ما قاله ابن تيمية
 إنـام صـاحبه أن يقتـيض مـا املرياث من وغريها فدك مال فوت عىل واحلزن

                                 
 .٩٥: يوسف )١(
 .٩٦: يوسف )٢(
 .٨٥: يوسف )٣(
 .٨٦: يوسف )٤(
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 مـا عليهمـا الـسالم    فهو من باطله؛ إذ مل ينقل أحد عنهام )الدنيا فوت عىل حيزن
ً جزعا وحزنا يفّعدُي صـلَّى اهللا عليـه       ذلك، وإنام وقع احلزن عىل فقد رسول اهللاً

 اعتقادمهـا )١(-ّةلـدى الـشيعة والـسن -نعم، النصوص متضافرة عنهام . وآله
 صـلى اهللا  يتهام ومظلوميتهام يف قضية فدك وغريها من مرياث رسـول اهللاّبأحق

 وللقـارئ ،<الـدنيا فـوت عـىل ًاحزنـ>ه ال تعترب ّومطالبة املرء بحق ،عليه وآله 
 فهـل ، وهو يشري إىل فدكعليه السالم الكريم أن يستمع ملا يقول ابن أيب طالب

 :عليه السالمع فدك وفوات الدنيا، يقول اًيرى فيام يقوله حزنا منه عىل ضي
ًفواهللاِ ما كنزت من دنياكم تـربا> َْ ْ َِ ُِ ََ ُ ْ َْ ُ ْ َ وال ادخـرت مـن غنائمهـا وفـرا، وال ،َ ََ َ َ ْ َّ ًَ ْ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ
َأعد ْ ًدت لبايل ثويب طمراَ َْ ِ ِِ ْ َ ِْ َبىل .ُ ُكانت يف أيدينا فدك من كل ما أظلته الـسامء، ! َ َّ َُ ْ ْْ َ ََّ َِّ ََ َِ ٌِ َ ْ َ

ُفشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس آخرين، ونعـم احلكـم اهللاُ َ َ ََ ْ َْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َِّ ِ َ َُ َ ُ َُ ُْ َ َْ ْ َ. 
َوما أصنع بفدك وغري فدك، والنفس مظ ْ َ ََ ْ َُ َ َ ُ ْ ََّ ََ َِ َ ِ ِاهنا يف غد جدث، تنقطع يف ظلمتـه َ ِ َِ ُّْ ُ َ ٌِ ُِ َْ َ َ َ َ

َآثارها، وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد يف فسحتها، وأوسعت يدا حافرها،  َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ََ َ ٌ َْ َ ْ َ ُ َُ َُ ْ َِ ِ َ ْ
ُال َضغطها احلجر واملدر، وسد فرجهـا الـرتاب َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ َُّ ُ ََّ َ َ ْ َ ْ ِاملـرتاكم، وإنـام هـي نفـيس َ ِْ َ ََّ َ ُ َِ ِ َ َ ُ 

ِأروضها بالتقوى لتأيت آمنة يوم اخلوف ا ِ ِْ َ ْ َ َ َ َْ َ ًُ َْ ِ ْ َ َّ ِ ُ ِكرب، وتثبت عىل جوانب املزلقألَ َِ َْ َِ ِ َ َ ُ ََ َ ْ َ َ ْ. 
َولو شـئت الهتـديت الطريـق، إىل مـصفى هـذا العـسل، ولبـاب هـذا  َ َّ َِّ َ َ َ َ ْ ْ َُ ْ َِ َ ُ َ ِ َ ِ ُ َُ َ ْ َ ْ ِ

َالقمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أ َ َ ْ ْ َ ََ ِ ِِّ َ َ َْ ِْ َِ ِن يغلبني هواي، ويقودين جشعيَْ َِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ُ َْ ِ ْ 
                                 

له عـن صـحيحي م نقّ فقد تقد، ذلكعليها السالم الزهراءنساء العاملني أما اعتقاد سيدة  )١(
 فقد ورد يف املصدرين السابقني مطالبتـه عليه السالم   ومسلم، وأما اإلمام عيلالبخاري

: راجـع( وهو رصيح بام هو معتقـده يف هـذا املوضـوع ، مرياث الزهراءيف زمن عمر
 . )١٧٥٧، ٧٢٩-٧٢٨، صوصحيح مسلم. ٣٠٩٤، ح٥٩٢صحيح البخاري، ص
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ِإىل ختري  ُِّ َ َ َطعمة ـ ولعل باحلجاز أو بالياممة من الَاألَ ْ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َّ َِ ِِ َ ِ َطمع له يف القـرص، وال  ْ َ ُ َِ ْ َُ َْ َِ
َّعهد له بالشبع ـ أو أبيت مبطانا وحويل بطون غرثى وأكباد حرى َْ ٌ َ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْْ َِّ َ ََ ٌ ُ ً ََ ِ ِ َ ِ ِِ َ َ َ، أو أكـون َ ُ َ َْ

ُكام قال القائل ْ َِ َ َ َ َ: 
ـــة ـــت ببطن ـــسبك داء أن تبي ٍوح َ ْ ِْ ِ َِ َ َ ً َْ ُ َ ََ  

 

ِّوحولك أكبـاد حتـن إىل القـد  ِ ِْ ََ ِ ُّ ٌ َ ْ َ ََ ْ َ َ>)١(  
 

 َّكال، ولكن ابن تيمية!  بمثل هذا من يأسى عىل فوات الدنيا؟ُمَّفهل يتكل
 .خيادع نفسه بمثل هذا اخلصام الرخيص

نـوع مـن ( للحـزن عـىل أنـه بقى علينا أن نشري إىل وصـف ابـن تيميـةي
 صـلى اهللا عليـه وآلـه    هل هذا احلزن عىل رحيل رسول اهللا: ، فنتساءل)الضعف

 فيكون جمرد حـزن عليها السالم   نساء العاملني بسيدةّاملفيض إىل الضعف خمتص
 أم أنه وقـع مـن غريهـا مـن ،بذلكح ابن تيمية ّ كام يلو،ٍبنت عىل وفاة أبيها

ًأقـواال وأفعـاال(خيار الصحابة الذين يعتقد ابن تيمية بحجية سلوكهم  يف ) ً
 معرفة الترشيع اإلسالمي؟

 بعـد وفـاة رسـول قال أبو بكـر> : قالعن أنس )سنن ابن ماجة(ورد يف 
 انطلـق بنـا إىل أم أيمـن نزورهـا كـام كـان : لعمـر وسلَّم ]وآله[صلَّى اهللا عليه    اهللا 

 فقـاال ، فلام انتهينا إليها بكت: قال. يزورهاوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    رسول اهللا 
 إين ألعلـم أن مـا عنـد اهللا : قالـت، فام عند اهللا خري لرسـوله! ما يبكيك:هلا

جـتهام ّ فهي: قـال، مـن الـسامءخري لرسوله ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع
 .)٢(<عىل البكاء فجعال يبكيان معها

                                 
الريض، الرشيف أبو احلسن حممد بـن احلـسني املوسـوي البغـدادي، هنـج البالغـة،  )١(

 .٦٧٩-٦٧٧، صمركز األبحاث العقائديةفارس احلسون، : حتقيق
، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ـ ماجة ابن سنن صحيح، حممد نارص الدين، األلباين )٢(
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الصحابة عىل من  بشكل ال غبار عليه عىل بكاء ثالثة ّفهذا احلديث ينص
لـني ذلـك بـام أوجبـه رحيلـه مـن ّمعل ؛ صـلى اهللا عليـه وآلـه     رحيل رسول اهللا

 بـل إن نفـس ،، ومل يقترص األمر عىل هؤالء النفر فحـسب)انقطاع الوحي(
 وحصل له نوع ،قد بكى عىل رحيل ولده إبراهيم صلى اهللا عليه وآله      رسول اهللا

 مـا هـذا )مسند أمحـد(فقد ورد يف ! ؟من الضعف بحسب اعتقاد ابن تيمية
 :هّنص

ولد يل الليلـة غـالم : وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    قال رسول اهللا :  قالأنسعن >
: امرأة قـني يقـال لـه - سيف ّثم دفعه إىل أم:  قال. إبراهيم:اسم أيبيته بّفسم

 يأتيـه، وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى اهللا عليـه     فانطلق رسول اهللا : قال.  باملدينة-أبو سيف
 معه فانتهى إىل أيب سيف وهـو يـنفخ بكـريه، وقـد امـتأل البيـت ُوانطلقت

، وسـلَّم ] وآلـه [اهللا عليـه    صـلَّى    فأرسعت امليش بني يدي رسـول اهللا: ، قالًدخانا
: قـال. وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه      يا أبا سـيف جـاء رسـول اهللا : فقلت: قال

ه ّ فدعا بالـصبي فـضموسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    فجاء رسول اهللا : فأمسك، قال
 وهـو وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى اهللا عليه    فلقد رأيته بني يدي رسول اهللا : إليه، قال أنس

قـال : ، قـالوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه   عينا رسول اهللا ْفدمعت: نفسه، قاليكيد ب
تدمع العني، وحيزن القلب، وال نقول إال مـا : وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    رسول اهللا 
 .)١(<نا، واهللا إنا بك يا إبراهيم ملحزونونّيريض رب

                                                                            
 .١٣٣٤ح ،٥٥ص ،٢ج، ١٩٩٧-١٤١٧الطبعة األوىل للطبعة اجلديدة، الرياض، 

وقد ذكـرت هـذا احلـديث . ١٣٠١٤، ح٣١٦ ص،٢٠ج: صدر سابق مسند أمحد، م)١(
إسـناده >:  حيـث قـال الكتـاب شـعيب األرنـؤوطّققالعديد من املصادر، ذكرها حم

، فمـن  بن املغـريةسليامن رجال الشيخني غري، رجاله ثقات صحيح عىل رشط مسلم
 من طريـق عفـان )اإلحتاف(وأخرجه أبو عوانة يف املناقب كام يف  [...] .رجال مسلم
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 ،ًزن وعبثيته وكونه موجبا للـضعف بعدم فائدة احلض ابن تيميةاإن اعرت
 صـلَّى اهللا عليـه وآلـه    بفعـل رسـول اهللا ـً طبقا هلذا احلديث ونظـائره ـدم طيص

هم ّفهل يستسيغ ابن تيميـة أن يوصـف أكمـل النـاس وأشـد وينتقص منه،
 إن البكاء عـىل فقـد :صلَّى اهللا عليه وآله    وهل سيقول لرسول اهللا! ًإيامنا بذلك؟
االتـصاف  واألفـضل هـو ، وإنـه نـوع مـن الـضعف،دة منهاالبن مما ال فائ

 !؟مع عدم احلزنالكامل بصفات 
 قوادح كثري من الحيكى عن فاطمةما : بعوقف الساامل
 مـن الـصحابة مـن وغريهـا نحن نعلم أن ما حيكى عـن فاطمـةو>: قال
 ًذنبـا بعضها كان وإذا. لنيّمتأو فيه كانوا وبعضها ،كذب منها ؛كثري القوادح
 هلـم ،اجلنـة أهـل ومـن اهللا أولياء كوهنم مع هم بل ،معصومني القوم فليس
 .)١(<هلم اهللا يغفرها ذنوب

. ًها إشـكاالّ وأشـدهذا النص من أخطر النصوص التي كتبها ابن تيميـة
 من حكايـة القـوادح عليها السالم نساء العاملني ا خطورته فلام نسبه إىل سيدة ّأم

 ّعدُي ؛اليته فألن باإلمكان تقديم أكثر من أطروحة يف تفسريهوأما إشك، عنها
                                                                            

 مـن طريـق عفـان بـن مـسلم وأخرجه ابـن سـعد .وهاشم بن القاسم، هبذا اإلسناد
 من طريق أيب النرض هاشم بن القاسـم )السنن(هقي يف وأخرجه البي [...] .وحده، به
وأخرجه ابن أيب شيبة، وعبد بن محيد، ومسلم، وأبو داود، وأبو يعىل، وأبو  .وحده، به

 من طـرق )تغليق التعليق( يف ، وابن حجر)الدالئل(عوانة، وابن حبان، والبيهقي يف 
رواه موسـى : قـال) ١٣٠٣( بأثر احلديث خاريقه البّوعل .عن سليامن بن املغرية، به

 وأخرجه بنحوه البخـاري، والبيهقـي .، بنحوهعن سليامن بن املغرية، عن ثابت، عن أنس
 .< [...].من طريق قريش بن حيان، عن ثابت، عن أنس ، والبغوي)الشعب(يف 

 .٢٤٤-٢٤٣، ص٤ج: ، مصدر سابقةمنهاج السنّ )١(
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ًوجـب طعنـا ي إمجاع املـسلمني وًرصحيا عىلًبعضها خروجا قول ابن تيمية ب
 مناه مـن مواقفـه مـن أهـل البيـتّك بام قدّوملن يتمس. ًعميقا يف دينه وإيامنه

نـصاره أن يقـرأ عبارتـه أعـاله بنحـو آخـر غـري مـا يقرأهـا بـه أعليهم السالم   
 ، ابـن تيميـةَّراءر عليه مجيع قّ والرشط العلمي الذي جيب أن يتوف،دوهّومؤي
الع التام والكامل عىل مجيع ما كتبـه ّط هو اال،فّ مصنف ومؤلّكلَّقراء بل و
 البحث واألخذ بنظر االعتبار مجيع اخللفيات التـي ّف يف املوضوع حملّاملؤل

 .ُا ويعرف هبا ضوئهيفانطلق منها واألساليب التي يكتب 
مـة هـو يف حتديـد متعلـق كلمـة ّ املتقدأصل اخلالف يف عبارة ابن تيميـة

ُا حيكى من القوادح يعـد حكايـة مم أي أن )ما حيكى(هل هو قوله ): كذب(
َ أي أن من مجلة ما حيكى مـن القـوادح القـدح)القوادح( أو هو قوله ،كاذبة ُ 

 بالكذب؟
 : هنا قراءتان

 يرفعون من ثم ومؤيدوه وأنصار الشيخ ابن تيمية خيتارها :ءة األوىلالقرا
 وغريها عليها السالم الزهراء سيدة نساء العاملني الطعن عليه بنسبة الكذب إىل 

 .من الصحابة
 خيتارها من يتمسك بام يعرف من أسـلوب الـشيخ ابـن :والقراءة الثانية

 علـيهم   األمـر بفـضائل أهـل البيـتي حني يتعلق ّ اإلضامر والتخف منةتيمي
فـيام تقـدم ذكـره مـا ولنـا . ومناقبهم ومواقفهم يف التاريخ اإلسالميالسالم  

 ويمكن أن نضيف إىل تلك املواقف شـواهد ،يدعم موقف هذه الفئة الثانية
ني ، نقترص هنـا عـىل ذكـر اثنـتبيح هلم اللجوء إىل هذه القراءةعديدة أخرى 

 :منها جاءا يف نفس سياق كالمه املتقدم
صـلَّى اهللا عليـه     إنه ال يعرف من النبي : لو قال القائل>:  قال:الشاهد األول
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 ، يف غـري موضـعّ يف يشء، وقد عتب عىل عيل أنه عتب عىل عثامنوسلَّم] وآله[
 فقـد ،الفتـاوىا ّأمو>: ثم يرشع يف ذكر نامذج عىل ذلك منها ما ييل. <ملا أبعد

 ّامـل تعتـدحّبأن املتوىف عنها زوجها وهي ] عليه السالم اإلمام عيل : أي[أفتى 
َبعككوهذه الفتيا كان قد أفتى هبا أبو السنابل بن ، أبعد األجلني ْ عىل عهـد  ِ

 . )١(<و السنابلبكذب أ:  فقال النبيوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه النبي 
إن تكـذيب :  بقصة أيب السنابل أن يقولوابن تيمية هيدف من استشهاده

ً أيب الـسنابل يـصدق أيـضا بـشأن ّ كام يصدق بحق، ملن قال هبذه الفتياالنبي
 شمول نسبة الكذب التـي نقلهـا عـن وإذا استساغ ابن تيمية، )٢(ّعيلاإلمام 
  الكـذب نـسبةفإنه بطريق أوىل يستسيغ عليه السالم لعيل  صلّى اهللا عليه وآله   النبي 

 . آخرينمن أشخاص  عليها السالمالزهراء نساء العاملني إىل سيدة 
 مل يكـن ،هـاّ فاطمة ال تطلـب إال حق:ولو قال قائل>:  قال:الشاهد الثاين

َّ ال يمنع هيوديا وال نرصانيا حق أبو بكر:بأوىل من قول القائل ً  فكيف يمنع ،هً
قد طلبـت مـن النبـي  رضي اهللا عنهاوفاطمة ] ... [!؟هاَّسيدة نساء العاملني حق

                                 
 .٢٤٣-٢٤٢، ص٤ج: املصدر السابق )١(
؛ ) الكربىىالفتاو( كام ورد يف فتاويه املجموعة يف كتاب وهذا رصيح رأي ابن تيمية )٢(

 من الصحابة وبعـد أن آلهى اهللا عليه وصلَّففي معرض حديثه عن عدم عصمة غري النبي 
 مـن  وتربئته للـشيخنيآله اهللا عليه و   ىصلَّ النبي ّنص بخالف الفتيا عليه السالم نسب لعيل 

َ ذكر قصة أيب السنابل وتكذيب النبي ،ذلك وتفضيله هلام عليه َ  ومل ، لهآلـه ى اهللا عليه وصلََّ
ب َّفكـذ>: يقرص التكذيب عىل أيب السنابل وال عىل هذه الفتيا يف هذا املورد، بـل قـال

: راجع.  كام هو سياق كالمهالسالمعليه   ًا وهو يقصد اإلمام علي<ن قال هبذه الفتياَم النبي
جممـع امللـك فهـد لطباعـة ، عبد الرمحن بن حممد بن قاسـم: ، حتقيقلفتاوى الكربىا

 .١٢٥، ص٣٥ ج:م١٩٩٥ ـ هـ١٤١٦ ـ املدينة املنورة، املصحف الرشيف
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وإذا جـاز أن تطلـب مـن ] ...[. اهّ، فلم يعطها إيًماال وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    
اه وال ّ إيـوسـلَّم ] وآلـه [صلَّى اهللا عليه    النبي  يمنعها ما وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    النبي 

  خليفة رسول اهللاذلك من أيب بكر، جاز أن تطلب يعطيها إياهجيب عليه أن 
َلم أهنـا ليـست معـصومة أن تطلـب مـا ال جيـب ُعو، وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     ِ
 برتكـه مـا لـيس ًوإذا مل جيب عليـه اإلعطـاء مل يكـن مـذموما. إعطاؤها إياه

 ّتحقرنا أن اإلعطاء ليس بمباح، فإنه يسَّفأما إذا قد. ًبواجب وإن كان مباحا
 .)١(<مد عىل املنعُأن حي

 عليهـا الـسالم   إن الزهـراء :  هنـا لقلنـاولو أعدنا ترتيب ما يقوله ابن تيمية
مـا هـو  هي غري معصومة فإن من املمكن أن تطلب مـا لـيس هلـا ومادامت

ه هلـا ء ألن إعطـا؛ أن ال يستجيب هلا فيكون من واجب أيب بكرا،ٌم عليهّحمر
ُما يّسيكون حمر سـيدة نـساء ومن الواضح أن إطالق نـسبة طلـب .  عليهّذمً

كام  -ة لّ متأوابكوهن  دون تقييدهام عليهّملا هو حمر عليها الـسالم الزهراء العاملني 
وهـو مـا أرشنـا لـه  عليهم السالم    أهل البيتيف تربيره خلصوم يفعل ابن تيمية 
 عليها السالم  الزهراءسيدة نساء العاملني  إمكان أن تطلب: معناه -أكثر من مرة

 .م عليهاّما ليس هلا وما هو حمر -ًكذبا -
أن  بـ: القول، دعم القراءة الثانية ومرشوعيتهاهذا ويمكن أن يضاف إىل

ستوى هبـذا املـحليطـة يف التعبـري يف قـضية ا وتركه غموض عبارة ابن تيمية
 سمحيـ ،عليها السالمن نسبة الكذب للزهراء ّمتتضحيث  ؛من اخلطورة كبريال
 :ًإذ كان بإمكانه القول مثالدة؛ ّالقول إن تلك النسبة مقصودة له ومتعم بلنا

بة من القوادح كثري اونحن نعلم أن ما حيكى عن فاطمة وغريها من الصح(
                                 

 .٢٤٧-٢٤٦، ص٤ج: ، مصدر سابق السنة منهاج)١(
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أمـا . وحينها يقطع النزاع بشأن مقصوده وما يرمي إليـه) عليهممنها كذب 
ً ويرتك كالمه عائام مطلقـا)منها كذب(ل ذلك ويقول وهو ال يفع  فهـذا ممـا ً

 .ح بتفسري عبارته بأكثر من احتامليسم
ك بالقراءة الثانية الدكتور حممود السيد صبيح يف كتابه ّوممن اختار التمس

ً فبعد أن وضع عنوانا ملفتـا ) رسول اهللا وأهل بيتهّ يف حقأخطاء ابن تيمية( ً
ابن تيمية يثلج صدر املنـافقني ( البحث جاء فيه ّناقشته عبارة ابن تيمية حململ

ر فيه، أو يتجرأ عىل قولـه، ّوالزنادقة بإثبات ما مل يستطع منافق واحد أن يفك
ً قال معلقا عىل عبـارة )قوادح كثرية مسلَّآله و ى اهللا عليه و   صلَّوهو أن لبنت النبي 

 :ابن تيمية
ُدح الكثرية التي حكيت عن السيدة فاطمة الزهراء ال أدري ما هي القوا>

لـة، يعنـي فاطمـة كانـت ّ، أو التـي كانـت متأوالكـذب سواء ،رضي اهللا عنها  
أال يعتقـد ابـن .  فـاجر ذكـر ذلـكّمتأولة، أو التي وقعت فيها بذنب، وأي

 عنها فال تقـع يف رضي اهللا يف ابنته  مسلَّآله و ى اهللا عليه و   صلَّ أن اهللا يسرت النبي تيمية
 ماذا سيفعل اهللا تعاىل يف -عىل مذهب ابن تيمية - وهل يا ترى .ًقادح أصال

ستكتب شـهادة ابـن تيميـة وسـوف ؟ هذه القوادح املنسوبة للسيدة فاطمة
 .)١(<يسأله العزيز اجلبار

  لنا أن نخترب تلـك احلكايـة املجهولـة التـي نقلهـا ابـن تيميـةّواآلن حيق

                                 
 رسـول اهللا وأهـل بيتـه، دار زيـن ّ يف حـق صبيح، حممود السيد، أخطـاء ابـن تيميـة)١(

 مـن أمهيـة رأي الـدكتور صـبيح ومما يزيـد. ٦٣م، ص٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١العابدين، 
مـن تـراث ابـن !! وموضوعيته أنه جاء بعد قراءة منه ملا يزيد عن أربعني ألف صفحة

 .مة كتابهّ هو يف مقدّتيمية كام ينص
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 اهتامهـا عليهـا الـسالم   هل املحكي عن سيدة نساء العـاملني الزهـراء : فنتساءل
 هـو نقـيض - بـشهادة اجلميـع-بالكذب كام يقول ابن تيمية أم أن الثابـت 

 النقول واألخبار؟ ليس احلـديث عـن صـدق سـيدة نـساء ّذلك ويف أصح
 علـيهم الـسالم   يـت بحسب معتقد مدرسـة أهـل البعليها السالم  ءالعاملني الزهرا

التي ترى عصمتها وطهارهتا؛ فذلك من أبده املسلامت لدينا، ولكن السؤال 
ّ ويف أصح كتب احلـديث عنـدهم كـام اشـرتطنا مدرسة الصحابةعن تراث 

 . هذه الدراسةّذلك عىل أنفسنا يف مستهل
ًللجواب عن هذا السؤال أضع بني يدي القارئ الكريم بعضا مـن تلـك 

 :ِّلط الضوء عىل هذا املوضوعاألخبار التي تس
أهنـا كانـت إذا (: عـن عائـشة) املـستدرك عـىل الـصحيحني(جاء يف . ١

 كـان ًمـا رأيـت أحـدا:  قالت وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    ذكرت فاطمة بنت النبي 
هـذا حـديث >: قـال احلـاكم .)أصدق هلجة منهـا إال أن يكـون الـذي ولـدها

 .)١( ووافقه الذهبي<رجاه، ومل خييح عىل رشط مسلمصح
ًأيضا أهنا  عائشةعن  ) اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشةإحتاف(ويف . ٢
: ثـم تـضيف الروايـة)  قط أصدق من فاطمة غري أبيهـاًما رأيت أحدا(: التق
يـا : فقالـت(ف أو الشجار وأمثـال ذلـك من اخلال: أي) وكان بينهام يشء(

 .)٢() سلها فإهنا ال تكذب،رسول اهللا
 مـن ًما رأيت أحدا(:  قالتًها أيضا أهناعن)  املفرداألدبصحيح (ويف . ٣

                                 
 .٤٧٥٦، ح١٧٥، ص٣، مصدر سابق، جني املستدرك عىل الصحيح)١(
، ٩، مــصدر ســابق، ج اخلــرية املهــرة بزوائــد املــسانيد العــرشة، إحتــافالبوصــريي )٢(

 .٩٠٤٥، ح٣١٤ص
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 وال جلـسة ً وال حـديثاً كالماَّوسلم] وآله[َّصىل اهللا عليه الناس كان أشبه بالنبي 
 إذا رآهـا قـد أقبلـت َّوسـلم] وآله[يه َّصىل اهللا علوكان النبي :  قالت.من فاطمة

. لها، ثم أخذ بيدها فجاء هبـا حتـى جيلـسها يف مكانـهَّب هبا، ثم قام إليها فقبَّرح
ت بـه، ثـم قامـت إليـه، ّ رحبـَّوسلم] وآله[َّصىل اهللا عليه وكانت إذا أتاها النبي 
 .َّ وقد صحح اخلرب العالمة األلباين)١()َّفأخذت بيده، فقبلته

 كان أشبه ًما رأيت أحدا: (أهنا قالتًعنها أيضا ) سنن أيب داوود(ويف . ٤
 : ومل يـذكر احلـسن،"ً وكالمـاًحـديثا" :وقـال احلـسن -ً  ودالً وهدياًسمتا

م اهللا كـر  من فاطمـة وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    برسول اهللا -ّالسمت واهلدي والدل
لهـا وأجلـسها يف َّإليهـا فأخـذ بيـدها وقب كانت إذا دخلت عليه قـام ،وجهها
لتـه وأجلـسته يف ّقب فوكان إذا دخل عليها قامت إليـه فأخـذت بيـده ،جملسه
 .)٢()جملسها

 .)٣(ً أيضاَّوقد صححه األلباين
                                 

 املفـرد األدبيليـه ضـعيف و املفـرد األدبصـحيح ، حممـد نـارص الـدين، األلباين )١(
ـ ثريـة دار الـدليل األومؤسسة الريـان  ،)لبخارياواألدب املفرد من تأليف اإلمام (

 .٩٤٧ح، ٢٥٦هـ، ص١٤٢٨، ٤ط اململكة العربية السعودية،
: اعتنـى بـه فريـق ، سنن أيب داود األزدي، بن األشعث سليامنأبو داود،  السجستاين)٢(

قال : (َّوعلق فريق التحقيق. ٥٢١٧ ح، ٥٦٠ ص، )بال تاريخ(، ة الدولياألفكاربيت 
 ).حسن غريب من هذا الوجه:  والنسائي، وقال الرتمذيوأخرجه الرتمذي: املنذري

:  يف قوهلـاصـلَّى اهللا عليـه وآلـه وسـلَّم        له ي الذي تقتضيه قواعد اللغة العربية أن يكون تقب)٣(
، وهذا املعنى اعرتف  إذ الضمري يعود عىل األخري؛ليدهاإنام هو ) َّفأخذ بيدها وقبلها(

صلَّى اهللا عليه وآله    ً إال أنه أعرض عنه خمتارا أنه ، بظهوره وتبادره من هذه اجلملةاأللباين
َّ قبل فاطمة وليس يدها؛ وأيـوسلَّم : ده بـام قابـل هـذه اجلملـة ممـا ورد يف هنايـة اخلـربَّ

 انَّبـِصحيح ابـن ح: انظر( ونحوه مما ورد يف صحيح ابن حبان) لتهَّيده فقبفأخذت ب(
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، القراءة الثانيـةّمتـسكنا بـسواء أخذنا بـالقراءة األوىل أو ، عىل أية حالو
 وخلفياتـه وعالقتـه يفهمه من أسلوب ابن تيميـةوهو ما أتركه للقارئ وما 

 تعبـري ّ عىل حـد- )القوادح الكثرية( فإن نفس نسبة ،عليهم السالم بأهل البيت 
جليل وفرية عظيمـة ٌأمر  عليها السالمالزهراء نساء العاملني إىل سيد  -ابن تيمية

: تعليق عىل ما حكاه بـالقولديه للوهو ما دفع بعض ناق،  مسلمّيرفضها كل
ٍوأي فاجر ذكر ذلك( ّ.( 

َّأختم هذا البحث بنقل مالحظة أفادها أحد أكرب حفاظ احلديث والعلل 
  من أصحاب رسـول اهللاًينتقص أحدالدى مدرسة الصحابة بخصوص من 

 ،ً ثم ليحكم القارئ الكريم وفقا هلا عـىل الـشيخ ابـن تيميـةآلهى اهللا عليه و   صلَّ
 َّالسيام وهو يستحرض ما أوضحناه من مواقفه بالنسبة إىل سيدة نـساء العـاملني

 صحابية جليلـة ال خيتلـف - التقاديرّ ويف أقل- التي هي عليها السالم الزهراء 
 )هــ٩٧٤ت  ( اهليتمـيابن حجـر قال .ّاملسلمون حول رفعة منزلتها وسموها

 :)عىل أهل الرفض والضالل والزندقة لصواعق املحرقةا(كتابه الشهري  يف
                                                                            

، ٢ط،  بـريوتـ مؤسـسة الرسـالة ،شـعيب األرنـؤوط:  حتقيق،)برتتيب ابن بلبان(
 عن اجلامعـة  احلاكمَّوشذ (:، ثم قال)٦٩٥٣، ح٤٠٣، ص١٥م، ج١٩٩٣ – ١٤١٤
 .)ً خطأ من الناسخ أو الطابع وحيتمل أن يكون؛<َّوقبلت يده>: فقال
صلَّى اهللا نه القول إ: ًيمكن رفع ما يبدو تعارضا بني اخلربين بعدة حماوالت، منها: أقول

ًأحيانا وأحيانا أخرىها لِّ كان يقبعليه وآله وسلَّم   يف َّ، وال سيام أن املثبـت ها يدلِّ يقب كانً
 .<َّوقبلت يده>: قيها، هوّ حمقف، عىل اختال احلاكم<مستدرك>مجيع النسخ املطبوع من 

 علـيهم الـسالم     أهـل البيـتىل مدرسةإه يف تراث مدرسة الصحابة، أما بالنسبة ّهذه كل
 سـالم كلام دخل عليها  صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم      بأنهاضحةفرواياهتا صحيحة ورصحية وو

 .هكانجلسها مَّ وقبل يدها وأهلا، وكلام دخلت عليه قام ل يدهاَّقب اهللا عليها
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 إذا : شـيوخ مـسلمِّ مـن أجـل،قال إمام عرصه أبو زرعـة الـرازيوقد >
 .)١(< من أصحاب رسول اهللا فاعلم أنه زنديقًرأيت الرجل ينتقص أحدا

ُوهو فعال ما نسب الشيخ ابن تيمية  وحكاه رجل قريب إىل عـرصه،  إليهً
 :حيث قال) درره(يف ) هـ٨٥٢ت  ( العسقالينوهو ابن حجر

 ملا ذكر يف العقيدة فمنهم من نسبه إىل التجسيم ،ًوافرتق الناس فيه شيعا(
 ومنهم مـن ينـسبه إىل الزندقـة، [...]احلموية والواسطية وغريمها من ذلك 

([...])٢(. 

                                 
الصواعق املحرقـة عـىل أهـل ،  العباس أمحد بن حممد بن حممدوأب،  اهليتميبن حجر ا)١(

 وكامـل حممـد اهللا الرتكـي الرمحن بـن عبـد عبد: حتقيق، الرفض والضالل والزندقة
 .٦٠٨، ص٢م، ج١٩٩٧، ١ط، بريوت ـ مؤسسة الرسالة، اخلراط

: حهَّضـبطه وصـح،  املئة الثامنـةأعيانالدرر الكامنة يف ، أمحد،  العسقالينبن حجر ا)٢(
،  بـريوت ـلكتب العلميـةدار اوبد الوارث حممد عيل، منشورات حممد عيل بيضون ع
 .٦٣ص، ١ج
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 بدراسة التاريخ اإلسالمي يف مرحلته األمويـة نيّيعرف اجلميع أن املهتم
ية للسيطرة عىل زمام ّملرحلة التي أخذ البيت األموي باملنافسة اجلدأي يف ا -

ة احلكـم وحتـى زوالـه، وهـي ّ وطيلة صـعوده سـد،حكم العامل اإلسالمي
 يف تقييم هذه املرحلة وما أفرزته ٍ خالف عىل-ٍالتسعة عقودمرحلة تربو عىل 

ثون ّيتحـدومع أننا ال نعدم وجود من . من نتائج عىل واقع احلياة اإلسالمية
 أن ّ إال،رينّمني أو املتـأخّخني املتقدّ سواء من املؤر،بإجيابية عن هذه املرحلة

ى اليــوم ّ إجيابيــات يقــع حتــت مــا بــات يــسممــنقون بــه ّجممــل مــا يتــشد
ٍتمع مـا ة بوصف مظاهر احلياة البرشية ملجّاملعني) نرتوبولوجيا الثقافيةاأل(بـ

أمـا احلـديث عـن . تاج وغري ذلـكجماالت العمران والفنون وأنامط اإلنيف 
عي متثيلهـا ّعالقة العرص األمـوي باملنظومـة الفكريـة اإلسـالمية التـي يـد

 ، ومقدار موافقته ألسسها ومفاهيمها العقدية والتـرشيعية،واحلكم باسمها
ب لصـيف ًوهو حتديدا ما يقع . فهو أمر آخر خارج عن حقل تلك األبحاث

 .بحثنا
لــك ُاملنحرافــات التــي اضــطلع هبــا هات واالّإن وصــف مجيــع التــشو

نـوء عـن  ت- بحسب التعبري النبوي الذي وصف هذه املرحلـة- العضوض
 إال أن القارئ يعلم أن حمور حديثنا هـو خـصوص ،استيعابه هذه األبحاث

 خطوطـه ّأهـمحتديـد لـك وُة التي قام عليها هذا املّق بالسياسة العامّما يتعل
 مـدار هـذه الدراسـة بالظـاهرة األوىل ا عـىلقـرصنا اهتاممنـ وقـد ،الفكرية
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الطـاهرة القـدح يف العـرتة النبويـة  :وهـي ظـاهرة؛  اإلسـالماواألبرز هلـذ
ًفكريـا أو ًعقائديا و عن مرسح احلياة اإلسالمية سواء أكان إقصاء هائوإقصا
 هذا الـنمط لَّمثقد و . عرب السجن والتعذيب والقتل،ًجسدياًماديا وًإقصاء 

 صلَّى اهللا عليه وآلـه  ما حدث يف واقعة كربالء مع سبط رسول اهللاألخري خري متثيل 
 . السالمماعليهاإلمام الشهيد احلسني بن عيل 

ظاهرة النصب والبغض للعرتة النبوية  وإن العالقة ما بني احلكم األموي
ح هبا الكثـري مـن أعـالم َّ أو اإلنكار، وقد رصّردل غري قابلة لٌ عضويةٌعالقة

ر اإلسـالم األمـوي ّبل هو رصيح ما ذهـب إليـه منظـ، يهماملسلمني وباحث
اين، سواء أكان عىل مستوى شخيص لرجـاالت َّ احلراألول الشيخ ابن تيمية
مهـم يف ّة تكلّوأعظم ما نقمه الناس عىل بني أميـ(: البيت األموي حني قال

التـي بفـضلها  ، واجلامهرييـة هلـمقواعد الـشعبيةالأو عىل مستوى ، )١()عيل
 ابن تيميـة عـىل أن َّ حيث نص،ة احلكمّومن خالهلا وصل األمويون إىل سد

 .عليـه الـسالم    من البدع انحرافهم عن اإلمام عـيل قم عىل شيعة عثامنُأكثر ما ن
 .)٢( شيعة عثامنهم هم نفسة معاويةّح يف موضع آخر بأن رعيّ هو يرصّثم

 فـيمكن أن ،ح هبذه احلقيقة من خارج اإلطار األمـوي نفـسهّأما من رص
 :نضع بني يدي القارئ الترصحيني التاليني

 ٧٩٥ت (ما قاله احلافظ ابن رجـب البغـدادي احلنـبيل  :الترصيح األول
ر اإظهـ> يف الفـصل املعنـون بــ )الفرق بني النصيحة والتعيري(يف كتابه ) هـ

 : قال<السوء وإشاعته بقالب النصح
                                 

 .٢٣٩، ص٨، منهاج السنة، ج ابن تيمية)١(
 .٤٦٦، ص٥، وج٢٣٦، ٨ج:  املصدر السابق)٢(
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ًا أو ّمـا عامـإن أظهر التعيري وزعم أنه إنام محلـه عـىل ذلـك العيـوب َمو(
 فهــو مــن إخــوان ،ًا وكــان يف البــاطن إنــام غرضــه التعيــري واألذىّخاصــ
 .)املنافقني
 : هؤالء فيقول<إخوان املنافقني>ً يرضب مثال عىل ّثم

ل بذلك إىل هواه وغرضه الفاسد يف ّومثاله أن يظهر الطعن عليه ليتوص(
صوا مـن ّ حتى ينتقله بنو أمية يف طلبهم بدم عثامنعما ف:  مثاله؛ب النصحقال
وبمثل هذه املكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم، يـستميلون النـاس . ّعيل

يـتهم ّرون قلوهبم عن عيل بن أيب طالب واحلـسن واحلـسني  وذرّإليهم وينف
ل مـن َّ فتوصـ، فبـايعوهٍّ مـن عـيلَّحـقَتل عثامن مل تر األمة أُ وإنه ملا ق،.]..[
 وكـان بعـضهم ،.].. [ل إىل التنفري عنه بأن أظهـر تعظـيم قتـل عـثامنَّصوت

مل يكن أحد من الـصحابة أكفـأ >: ًيقول يف اخللوة ملن يثق إليه كالما ما معناه
َمل>:  فيقال له،<عن عثامن من عيل إن امللـك ال يقـوم > : فيقول<ونه إذن؟ّ يسبِ

 وولـده، ونـسبتهم ّ أنه لوال تنفري قلوب الناس عن عيل: ومراده.<إال بذلك
وه من صفاهتم اجلميلـة م ملا عل؛إىل ظلم عثامن، ملا مالت قلوب الناس إليهم

 .)١()وخصائصهم اجلليلة فكانوا يرسعون إىل ذلك
آراؤه  -حياته وعرصه : اإلمام الصادق(ما ورد يف كتاب : الترصيح الثاين

ة الروايات ّ قال وهو حياول تفسري قل؛حممد أبو زهرةشيخ ال للعالمة )وفقهه
 التي ال تنسجم مع طول صحبته لرسول اهللا عليه السالم الواردة عن اإلمام عيل 

                                 
 ابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد بن حسن البغدادي، الفرق بني النـصيحة والتعيـري، )١(

ّحققه وخرج أحاديثه وعلق عليه ّ ، ٣ار املأمون للرتاث، صنجم عبد الرمحن خلق، د: ّ
 .٤٢، ص١٤٠٥
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ف السبب الذي من أجلـه اختفـى عـن َّوإذا كان لنا أن نتعر(: ى اهللا عليه وآله   صلَّ
 أن يكـون ّ إنـه البـد: روايات عيل وفقهه فإنـا نقـولُمجهور املسلمني بعض

 ألنـه ؛ يف القـضاء واإلفتـاءّ أثر يف اختفاء كثري من آثار عـيلّللحكم األموي
ّليس من املعقول أن يلعنوا عليا فـوق املنـابر وأن يرتكـوا العلـامء يتحـد ثون ً

ّبعلمه، وينقلون فتاواه وأقواله للناس، وخصوصا مـا يتـ  سصل منهـا بأسـً
 .)١()احلكم اإلسالمي

ِّي أســاحلكــم األمــو، حقيقــة أن احلقيقــةيــضاف إىل ذلــك أن هــذه  س ُ
 أشـار  الطاهرة،ظاهرة النصب والبغض للعرتة النبويةوأشيدت أركانه عىل 
هـو و عليـه الـسالم  د العرتة اإلمام أمـري املـؤمنني عـيل ّة وسيّهلا عميد بيت النبو

كم أمـا إنـه سـيظهر علـي>:  قال؛ّيتحدث يف رأي أغلب املحققني عن معاوية
بعدي رجل رحب البلعوم، مندحق البطن، يأكل مـا جيـد ويطلـب مـا ال جيـد، 

 ؛وينُّا الـسب فـسبَّي، أمـّي والرباءة منّال وإنه سيأمركم بسبأفاقتلوه ولن تقتلوه، 
 ،لـدت عـىل الفطـرةُ فإين و؛أوا منيّ وأما الرباءة فال تترب،فإنه يل زكاة ولكم نجاة

 .)٢(<بقت إىل اإليامن واهلجرةَوس
                                 

آراؤه وفقهه، دار الفكـر العـريب،  -ته وعرصه ا حي: أبو زهرة، حممد، اإلمام الصادق)١(
 .١٢٧-١٢٦ص

 الريض، أبو احلسن حممد بن احلسني املوسوي البغدادي، هنج البالغة، حتقيق فـارس )٢(
نام استشهدنا بـام إ. ١١٨هـ ص١٤١٩، ١احلسون، مركز األبحاث العقائدية، قم، ط

ذكر يف النهج ألن البعض حياول أن حياجج الشيعة بكل ما ورد فيه دون االسـتامع إىل 
 علينا بـام ورد ّونحن نقول إن من حيتج. فون فيهّته وفيام يتوقّرأهيم فيام حيكمون بصح

م بـالكثري مـن االعتقـادات ِّ عندها عليه أن يـسل،يف النهج إما أن يؤمن بجميع ما فيه
 والعــصمة والكثــري مــن املفــاهيم وتفــسريات التــأريخ ّيعية بخــصوص الــنصالــش
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 عن بعض أشكال التصفية الفكرية للعرتة بحوث السابقةثنا يف الّلقد حتد
 أن نـشري إىل الوجـه اآلخـر هلـذه بحـث ونحاول يف هذا ال،النبوية الطاهرة

 وهو التـصفية اجلـسدية واملالحقـة بالقتـل والتعـذيب ،التصفية واإلقصاء
لَّى اهللا عليـه  ص سبط رسول اهللا معخذين مما جرى يف واقعة كربالء ّ، متوالتنكيل

 وأهلــه عليـه الــسالم اإلمـام احلــسني  ورحيانتــه وسـيد شــباب أهـل اجلنــة وآلـه 
ً مثاال وأنموذجا يف هذا الـصدد، واضـعني رضي اهللا عنهم  وأصحابه  البحـث يف ً

  :ذلك يف حمورين
سـباغ الـرشعية عـىل إ االجتـاه األمـوي َ حماولـة فيهُفِصَن: املحور األول

مـور املـسلمني ُأحلكم اإلسـالمي واعتبـار واليـتهم ّتسلم األمويني ملقاليد ا
َّومن ثم  ،والية صحيحة ومرشوعة ًاعتبار اخلـارج علـيهم باغيـا، إن مـات َ

وحيـث إن كالمنـا يف ؛ من هنـا. وهو عىل هذه احلالة فقد مات ميتة جاهلية
 بـن  حكـم يزيـدّالتصفية اجلسدية للعرتة الطاهرة يف واقعة كـربالء يف ظـل

 :مبحثنيم الكالم يف هذا املحور إىل ِّسوف نقس، معاوية
 يرِّ يف فكـر منظـ بـن معاويـةيزيدث فيه عن منزلة ّنتحد:  األولبحثامل

ته ودوره يف عمــوم واقــع املــسلمني شخــصي وتقيــيمهم ل،االجتــاه األمــوي
 .آنذاك
رشوعية قتـل اإلمـام يس هـذا االجتـاه ملـتأسـ نتناول فيـه:  الثاينبحثامل

عـن تلـك اجلريمـة نفي مسؤولية احلكم األمـوي سعيه ل وعليه السالم احلسني 
  وذراريـهأهلـه أصـيبت هبـا حـريم احلـسني وٍالعظيمة وما تالها من مآس

                                                                            
 وحينهـا عليـه أن يـستمع إىل ،اإلسالمي، وإما أن يؤمن ببعض الكتـاب دون بعـضه

 .ف فيهّوجهة نظرنا فيام نقبله منه وفيام نتوق
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 . أمجعنيرضوان اهللا عليهموصحبه 
ة من شخصية أهل السنث عن موقف علامء يحدسه للّ نكر:املحور الثاين

قدسـية إىل  نشري فيهجانب آخر من  ومقتل اإلمام احلسني من جانب، ويزيد
ً وفقـا ملـا جـاء يف ؛هتـ وقدسية الرتبة التـي احتو،ريق يف كربالءُأالدم الذي 

 :ً أيضانيمبحث وعليه فإن لدينا هنا .األخبار النبوية
 .ةهل السنعلامء أعند  يزيدتقييم شخصية :  األولبحثامل
 علـامء أهـل وتربة كربالء عند عليه الـسالم   قداسة دم احلسني:  الثاينبحثامل
 .السنة
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عليه السالم 

 

 ريه عىل تنزيه شخـصية يزيـدّي ومنظ األمواإلسالمفق كلامت مشايخ ّتت
ً ملتزمـا بـالفروض اإلسـالمية <ً مؤمنـاًمسلام>ّ والثناء عليه وعده بن معاوية

ونحـن نـضع . ً جماهـدا يف سـبيل اهللا تعـاىل،ً ناهيا عن املنكر، باملعروفًاآمر
 :ةلتالي انقاطالنظرية هذا االجتاه يف 

 ممـا تـواتر  بـن معاويـة أن يزيـديعتقد الـشيخ ابـن تيميـة: نقطة األوىلال
 عـن عجـز ه ففـي سـياق حديثـ.إسالمه وصالته وصيامه وجهاده للكفـار

 وعدالته إال إذا صـاروا مـن أهـل ّثبات إيامن عيلإ عن -عيّ كام يد-الشيعة 
وا بام تواتر من إسالمه وهجرته وجهاده، فقد تـواتر ُّحتجفإن ا(: ة يقولَّالسن

، بل تواتر إسـالم معاويـة ويزيـد وخلفـاء ]اخللفاء الثالثة [ذلك عن هؤالء
 .)١() وبني العباس، وصالهتم وصيامهم وجهادهم للكفارأميةبني 

ثنـي عـرش حد اخللفـاء اال أ أن يزيديعتقد الشيخ ابن تيمية: النقطة الثانية
ت هبـم َّ وأنـه مـن العظـامء الـذين بـرش، هبمصلى اهللا عليه وآله  الذين أخرب النبي 
 ففـي .ة اإلسالم ومنعتـهَّ وأنه ممن حصلت هبم عزعليه الـسالم  التوراة إسامعيل 

                                 
 .٦٢، ص٢ ج:، مصدر سابق، منهاج السنة ابن تيمية)١(
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 وظهور اإلسالم ورشائعـه يف زمـن دولـتهم أمية عن مآثر بني هسياق حديث
 : يف ظالهلا يقولهمَعة املسلمني وهيبتَومن

ال يـزال >:  حيث قـالوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    وهذا تصديق بام أخرب به النبي (
وهؤالء االثنا عـرش . <هم من قريشّ اثنا عرش خليفة كلّ ما توىلًاهذا الدين عزيز

وسـيلد >: فة هم املذكورون يف التوراة، حيث قـال يف بـشارته إسـامعيليخل
 أن هؤالء االثني عرش هم الذين تعتقـد الرافـضة ّظن ومن <ًاثني عرش عظيام

 .)١()إمامتهم فهو يف غاية اجلهل
  عن جابر)صحيح مسلم( قد ورد يف واحلديث الذي يشري إليه ابن تيمية

: عليـه ابـن تيميـة بقولـهق َّ وقـد علـصلى اهللا عليه وآله    عن رسول اهللا بن سمرة
، وعثامن، وعيل، ثـم تـوىل مـن ، وعمرأبو بكر: وهكذا كان، فكان اخللفاء(

 ، ثم عبـد امللـك يزيده، وابنمعاوية:  ومنعةّاجتمع الناس عليه وصار له عز
ن عبد العزيز، وبعـد ذلـك حـصل يف دولـة  بعمرنهم يوأوالده األربعة، وب

وا عىل مجيـع أرض ّبني أمية تولّفإن ٍاإلسالم من النقص ما هو باق إىل اآلن؛ 
 .)٢()اإلسالم، وكانت الدولة يف زمنهم عزيزة

النقطـة  ملـا أمجلتـه ً تكون تفصيال،النقطة التي تليهاووهي : النقطة الثالثة
ًالسابقة، ونظرا ألمهية مضمون النقطتني التاليتني ورضورة أن ينتبه القـارئ 

 يعود للتأكيد عليهام أكثر ّالكريم هلام نفرزمها عىل حدة، السيام وأن ابن تيمية
 .ح حمتوامها بنحو رصيحّة ويوضّمن مر

وبالتـايل مـرشوعية سـلطته تـه،  كـون بيع: يف يزيدفمام يعتقده ابن تيمية
                                 

 .٢٤١-٢٤٠، ص٨ة النبوية، ج منهاج السن)١(
 .٢٣٨، ص٨ منهاج السنة، ج)٢(
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 وقد رأينا قبل قليل  كيف يدرج ، ورشعيةًوحكمه باسم اإلسالم، صحيحة
ً اإلسالم واملسلمني معتربا إياه أحـد <خلفاء>ابن تيمية يزيد ضمن قائمته لـ 

هذا، وهو يـذهب .  من الناس عىل توليته<اجتامع> دولة اإلسالم بـ ّمن توىل
 ّ معلـوم لكـلمرأن كون يزيد ملك مجهور املسلمني وخليفتهم يف زمانه أإىل 
إن يزيد بويـع بعـد مـوت أبيـه (: ً ومن نازع يف ذلك فهو مكابر، قائال،أحد

ًيا  عىل الشام ومرص والعراق وخراسان وغري ذلـك مـن ّ، وصار متولمعاوية
 .)١()بالد املسلمني

ً ظاملـا  أنه حتى مـع افـرتاض كـون يزيـد تيميةيعتقد ابن: النقطة الرابعة
ّل طعنا فيه وال يسوغ لعنه والـرباءة منـه؛ إلمكـان ّ فإن ذلك ال يشك،ًفاسقا ً

 كالتوبـة أو ،وجود معارض راجح يمنع من ذلـك ال سـبيل للمنازعـة فيـه
 بل إن الشيخ ،ذلكّ أو املصائب املكفرة عن ،احلسنات املاحية لظلمه وفسقه

 بدعوة من <مغفور له>يزيد ر أن ّيقرابن تيمية يذهب إىل أبعد من ذلك حني 
 :يقول ... ى اهللا عليه وآلهصلَّرسول اهللا 

وقد استفاضت السنن النبوية بأنه خيرج من النار قوم بالشفاعة، وخيرج (
ّوز منها من كان يف قلبه مثقال ذرة من إيامن؛ وعىل هـذا األصـل فالـذي جيـ

اق الظاملني الذي تباح ّإىل ثبوت أنه كان من الفس:  حيتاج إىل شيئنيلعنة يزيد
 مـن هـؤالء جـائزة، واملنـازع يطعـن يف َّلعنتهم، واألمر الثاين أن لعنة املعني

                                 
 يف  يقول هذا يف شأن يزيدالعجيب أن ابن تيمية. ٥٢٢، ص٤ منهاج السنة النبوية، ج)١(

 بالقول إن خالفته كانـت يف زمـن فتنـة عليه السالم  يف خالفة اإلمام عيل زحني أنه يغم
، ٢املنهاج، ج: انظر! ؟... ة، مل تتفق األمة فيه ال عليه وال عىل غريهّمواختالف بني األ

 .٦٢ص
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َأال لعنـة اهللاِ عـىل الظـاملني{:  فأما قـول اهللا تعـاىل.ّمتني، السيام األوىلّاملقد ِِ َّ َ َ ُْ َ َ َ{ 
َإن الذين يأكلون أمـوال اليتـامى {: ي آية عامة كآيات الوعيد، بمنزلة قولهفه َ ْ ََ ْ ُ ََّ َ ََ َ َُّ ْ ِ ِ

ِظلام إنام يأكلون يف بطوهنم نارا وسيصلون سعريا َِ َ َ ْ ََ َْ ْ َ َُ ُ ًْ َ َِّ ُ ً ُِ ُ ْ َ  وهذا يقتيض أن هذا الذنب } ًِ
إمـا توبـة، : سبب اللعن والعذاب، لكن قد يرتفع موجبـه ملعـارض راجـح

 وأن اهللا ال ،ر عنـهّ ومل يبتل بمـصائب تكفـ،حسنات ماحية متحو ظلمهوإما 
َإن اهللاَ ال يغفر أن يرشك به ويغفر مـا دون ذلـك {: يغفر له ذلك مع قوله تعاىل ِ ِ ِ َِ َ ْ َُّ ََ ُ َ ُ ُ َْ ِْ َ َ ْ َ ِ

ُملن يشاء َ َ ْ ى اهللا  صـلَّ  عـن النبـي ...  عن ابن عمروقد ثبت يف صحيح البخاري. }َِ
ل جـيش ّ وأو<ل جيش يغـزو القـسطنطينية مغفـور هلـمّأو>:  قالوسلَّم] وآله[عليه  

 ال مطلـق، وشـمول املغفـرة ّغزاهم كان أمريهم يزيد، واجليش عدد معـني
آلحاد هذا اجليش أقوى من شمول اللعنة لكل واحد واحـد مـن الظـاملني، 

 .)١()نونّ، واجليش معيّفإن هذا أخص

                                 
 .٥٧٢-٥٧١، صص ٤ منهاج السنة النبوية، ج)١(
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ع طبيعة موقف اإلسـالم األمـوي ّبناء عىل ما تقدم بوسع القارئ أن يتوق
؛ إذ إن النتيجة املنطقية ملا أرساه عليه السالم من مقتل اإلمام أيب عبد اهللا احلسني 

 أن  بـن معاويـةِّمنظرو هذه املدرسة من أفكار بشأن رشعيـة حكومـة يزيـد
ّيكون اخلارج عليها باغيا يفتقد الرشعية مفر ومن كانت ، ًقا جلامعة املسلمنيً

ً حـسام ؛ جتـوز مقاتلتـه وسـفك دمـه،هذه حالته فهو صاحب فتنة وشـغب
ّ ومجعا لرأي األم،للفساد  .ةً

 الفـرد ً صـادما لـوعي، وهبذا النحو مـن الـرصاحة،قد يكون هذا الرأي
ّإال أننا سوف ندل، املسلم ّ د ّل للقارئ عىل أن ذلك حقيقة قائمـة ولـيس جمـرّ

ّبـل إننـا نعتقـد أن حـرص منظـ، ليس هذا فحـسب. ن قبلناِاستنباط م ري ّ
لهـم عـىل َ مح،اإلسالم األموي عىل تنزيه جانـب األمـويني والـدفاع عـنهم

ًيا لرشعية كل بل التقعيد فكر، تهمي ليس فقط لرشعية حكمهم ووالريالتنظ
ة اجلائرة ومطالبة أفراد املجتمع املسلم باخلـضوع واالمتثـال ّاألنظمة املستبد
ٍا كان أو فاجرا، وهي النظريـة املـسؤولة بنحـو كبـري ّرَ حاكم بّوالطاعة لكل ً ً

 .ًعن انحطاط احلضارة اإلسالمية واندثارها الحقا
 يف طاعـة وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه   النبيالنصوص الواردة عن: (قال ابن تيمية

بل لـو قـال ، مشهورة كثرية، والصرب عىل ذلك، والة األمور ولزوم اجلامعة
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،  أمـر بطاعـة والة األمـور وإن اسـتأثرواوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     ّإن النبي: قائل
وين  فاصربوا حتـى تلقـةإنكم ستلقون بعدي أثر>: وقال، والصرب عىل جورهم

 .)١().. وأمثال ذلك<كمّهم وسلوا اهللا حقّوا إليهم حقّأد>: ، وقال<عىل احلوض
 نستبق بـذكره ، هنا بمثال نستقيه من تراثه هول عىل فكرة ابن تيميةّولندل

 عـىل حكـم عليه الـسالم  ًما سيقوله وننقله الحقا يف شأن خروج اإلمام احلسني
 عـىل اسـتدالل العالمـة ابـن ّة وهو يف سياق الـردّ عن واقعة احلرقال. يزيد

مـن مـات ومل يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة ( باحلديث النبـوي ّاملطهر احليل
 :ما ييل ،مسألة اإلمامة عىل أمهية )جاهلية

: فع قـال يف صـحيحه عـن نـا مسلمىإنام احلديث املعروف مثل ما رو(
 إىل عبد اهللا بن مطيع حني كان من أمـر احلـرة مـا كـان جاء عبد اهللا بن عمر

إين مل : فقـال، طرحوا أليب عبد الرمحن وسـادةا: فقال،  بن معاويةزمن يزيد
 ]وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه        سمعت رسـول اهللا،ًثك حديثاّأتيتك ألحد، آتك ألجلس

ًمن خلع يدا من طاعة لقي اهللا يوم القيامـة ال حجـة >:  يقولهسمعت: ه يقولوسلَّم
 .<ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، له

 لعبد اهللا بن مطيع بن األسود ملـا خلعـوا ّوهذا حدث به عبد اهللا بن عمر
ّثم إنـه اقتتـل هـو ، الظلم ما كان مع أنه كان فيه من ،طاعة أمري وقتهم يزيد

 عليـه ّ عىل ما دلّفعلم أن احلديث دل، ًة أمورا منكرةّوفعل بأهل احلر، وهم
، والة أمـور املـسلمني بالـسيفعـىل سائر األحاديث اآلتية من أنه ال خيرج 

 .)٢()ًوإن من مل يكن مطيعا لوالة األمور مات ميتة جاهلية
                                 

 .٢٥٧ص، ٤ ج مصدر سابق،، منهاج السنة النبوية) ١(
 .١١١ص، ١ج،  منهاج السنة النبوية) ٢(
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مـا حكـم خـروج : هـو، هر بحثنـاوالذي يمثل جـو،  هناّالسؤال األهم
 ؟ عىل حكم يزيدعليه السالم اإلمام احلسني

لنستمع إىل بعض ما يقوله أعالم اإلسالم األموي وهـم حيـاولون اإلجابـة 
 : ولينظر القارئ إىل النتيجة التي يرغب هؤالء باالنتهاء إليها،عن هذا السؤال

 ): هـ٧٢٦ت  (موقف ابن تيمية •
ة ّث عـن واقعـة احلـرّ وهو يتحدنته عبارة ابن تيميةّإن املنطق الذي تضم

 لقـد أهنـى .عليـه الـسالم   قه عىل قضية ثورة اإلمام احلسنيّهو نفسه الذي سيطب
ّة دون أن يـرصح بنحـو واضـح ومبـارش ّابن تيمية حديثه عن واقعـة احلـر

ّإال ،  يف تلك الواقعة مـاتوا ميتـة جاهليـةزيديلهم َن قتَأن م: بالنتيجة، وهي
نا ّ ما هيم.ّأن هذه النتيجة ال ينكرها من له أدنى معرفة بأساليب اللغة العربية

د خلعهـم ّي ذلك هو جمرّهو مالحظة أن السبب الذي محل ابن تيمية عىل تبن
 أن يفعـل هبـم ّلطاعة أمري زماهنم، وهو سبب يكفي وحده ألن يسوع ليزيد

م بظلـم يزيـد هلـم ّ بالرغم من أن ابن تيمية يعرتف يف الـنص املتقـد،ما فعل
 .<ًأمورا منكرة> ةّوفعله بأهل احلر

ليالحظ القارئ كيف جيري تطبيق نفس هذا املنطق عىل خـروج اإلمـام 
 باعتقـادهم] ّطهر احلـيلابن امل [ْوإن أراد(:  يقول ابن تيمية؛عليه السالم  احلسني

فتهم يف يأهنم يعتقدون أنه كان ملك املسلمني وخل، إمامة يزيد] ّةأهل السن[
، كام كان أمثاله من خلفاء بني أمية وبنـي العبـاس، زمانه وصاحب السيف
يزيد بويع بعد فإن ، ًومن نازع يف هذا كان مكابرا،  أحدّفهذا أمر معلوم لكل
ًيا عىل أهل الشام ومرص والعـراق وخراسـان ّوصار متول، موت أبيه معاوية

 استشهد يوم عاشـوراء  ريض اهللا عنهواحلسني، وغري ذلك من بالد املسلمني
 واحلسني استشهد قبـل أن ،ل سنة يف ملك يزيدّ وهي أو،نيّسنة إحدى وست
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 .)١() عىل يشء من البالدّيتوىل
،  اجلملـة األخـرية منهـايه هـعالأليه يف العبارة إما عىل القارئ أن ينتبه 

 وهي تعني < عىل يشء من البالدّواحلسني استشهد قبل أن يتوىل>: هي قولهو
 . عىل مجيع بالد املسلمني حني استشهد احلسني هو يزيـدّواملتويل: بتعبري آخر

 األمـر واخلليفـة الـرشعي يف ّعـىل ويلأن احلسني خرج : وهذه العبارة تعني
كم الرشعي ملن يفعـل ذلـك فهـذا يمكـن معرفتـه مـن مجيـع احلأما . زمانه

ًس فكريا إىل أن اخلارج ّ أن يؤسمة التي حاول فيها ابن تيميةّالسياقات املتقد
 ،ِّ املسلمني ويفرق مجـاعتهما بفعله عصّ يشقٍ األمر هو صاحب فتنةّعىل ويل

 .وموته يف هذا الطريق هو ميتة جاهلية
ً مات مظلوما شـهيداعليه السالم ح أن اإلمام احلسني ّهو يرص، نعم ولكـن ، ً

ّبـل هـو يـرصح أن خـروج اإلمـام ، ًذلك ال يعني أن خروجه كان مرشوعا
ّبل إنه قد حصل من ، احلسني مل يكن فيه من مصلحة الدين أو الدنيا نصيب

َّيكـن ممكنـا أن حيـصل لـو قعـد يف بلـده وجنـب الفساد يف خروجـه مـا مل  ً
ولكـن > العظـيم ّ والـرش،املسلمني ما حيصل هلم بخروجه من نقـص اخلـري

ولقد أخطأ اإلمـام .  تعبري ابن تيميةّعىل حد <الرأي يصيب تارة وخيطئ تارة
 الـرأي يف هـذه القـضية بحـسب تقيـيم ابـن تيميـة وتـرك عليه السالم احلسني 

  نصحوه بعدم اخلروج كـابن عمـرنمشاورة أفاضل أهل العلم والدين الذي
 ً ومل يكن مثاال ملا أمـر بـه النبـي،فأوجب مقتله الفتن، وابن عباس وغريهم

 وتـرك قتـاهلم الـذي هـو أصـلح ، من الصرب عىل جور األئمةصلَّى اهللا عليه وآله   
 بـه عـىل أخيـه صـلَّى اهللا عليـه وآلـه       نـى، وما أث<املعاد>األمور للعباد يف املعاش و

                                 
 .٥٢٢ص، ٤ج،  منهاج السنة النبوية)١(
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 . الذي مل يفارق اجلامعةعليه السالم اإلمام احلسن
 ننقلـه ،ً الذي محـل مجيـع هـذه املعطيـات معـاَّوإليك أهيا القارئ النص

 :بطوله ألمهيته
باب قتال أهل البغي واألمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر يـشتبه : (قال

  ّل األحاديـث الـصحيحة الثابتـة عـن النبـيّأمومن ت[...] بالقتال يف الفتنة 
علـم أن ، ً يف هذا الباب واعترب أيضا اعتبار أويل األبصاروسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     

رضـي اهللا   وهلذا ملا أراد احلـسني . الذي جاءت به النصوص النبوية خري األمور
يـه أفاضـل أهـل  أشار عل،ًا كاتبوه كتبا كثريةّ مل، أن خيرج إىل أهل العراقعنـه 

بـن احلـارث  وابن عباس وأيب بكر بن عبد الـرمحن العلم والدين كابن عمر
: حتى أن بعـضهم قـال، )١(قتلُهم أنه يَّوغلب عىل ظن، بن هشام أن ال خيرج

لوال الشفاعة ألمـسكتك ومنعتـك : وقال بعضهم، ستودعك اهللا من قتيلأ
ن ملـصلحته ومـصلحة والبطـوهم يف ذلك قاصدون نصيحته . عن اخلروج
لكن الـرأي يـصيب ، واهللا ورسوله إنام يأمر بالصالح ال بالفساد. املسلمني

 .تارة وخيطئ تارة
ومل يكن يف اخلروج ال مصلحة ديـن ، )٢( أن األمر عىل ما قاله أولئكَّفتبني

                                 
 بعضهم ورد ، متواترة، وقد نقلها مجلة من الصحابة)عليه السالم(تله  األخبار النبوية بمق)١(

ً، وسننقل مجلة منها الحقا، وعليـه فـإن )كابن عباس( أعاله اسمه يف عبارة ابن تيمية
 . وليس جمرد غلبة ظن)عليه السالم(هؤالء عىل علم بمقتله 

 مـا حكـاه عـن <أولئـك> بــ ليـه ابـن تيميـةن أشار إَ م<ما قاله>ن مجلة ِ يالحظ أن م)٢(
أي أن يف خروج احلسني ما يوجـب املعـصية ...) لوال الشفاعة ألمسكتك: (بعضهم
 بـاخلروج ومل يمـسكه لعلمـه عليـه الـسالم    ولكن إنام سمح هذا الـبعض لـه ،العظيمة

 . أن األمر عىل ما قاله أولئكّتبني: وابن تيمية يقول،  لهصلَّى اهللا عليه وآله بشفاعة النبي
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صـلَّى    من سبط رسول اهللا)١(ن أولئك الظلمة الطغاةّبل متك، وال مصلحة دنيا
ً حتى قتلوه مظلومـا شـهيداوسـلَّم ] وآله[ه  اهللا علي   وكـان يف خروجـه وقتلـه مـن ،ً

فإن ما قصده مـن حتـصيل اخلـري ودفـع ، الفساد ما مل حيصل لو قعد يف بلده
 بـذلك، اخلـري  بخروجه وقتله، ونقصّ مل حيصل منه يشء، بل زاد الرشّالرش
 كـان كـام الفـتن، أوجب مما احلسني قتل وكان. عظيم ّلرش ًسببا ذلك وصار
 .الفتن أوجب مما عثامن قتل

 عـىل الـصرب مـن وسـلَّم ] وآله[صلَّى اهللا عليه     النبي به أمر ما أن ّيبني مما هّكل وهذا
 يف للعبـاد األمـور أصـلح هـو ،علـيهم واخلـروج قتاهلم وترك األئمة جور
 فعلـهب حيـصل مل ًخمطئـا أو ًداّمتعمـ ذلـك خالف من وأن ،)٢(واملعاد املعاش
: بقولـه )٣(احلـسن عىل وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     النبي أثنى وهلذا. فساد بل صالح

 عىل يثن ومل »املسلمني من عظيمتني فئتني بني به اهللا وسيصلح سيد هذا ابني إن«
 وال طاعـة مـن يـد نـزع وال األئمـة عـىل بخروج وال فتنة يف بقتال ال أحد

 . )٤()للجامعة مفارقة
                                 

 عىل عكس مـا فعلـه مـن واقعـة احلـرة  ال يرصح هنا باسم يزيد يالحظ أن ابن تيمية)١(
ًة أمـورا ّاقتتـل هـو وهـم وفعـل بأهـل احلـر( عىل أن يزيد َّحيث نص، ًونقلناه سابقا

بعـد  تى حـدوث األمـور املنكـرة، وهو ال يكتفي بذلك بل سيأيت أنه ينفي ح)منكرة
 .عليه السالم مقتل اإلمام احلسني

 مل يكـن هـو األصـلح لـه يف عليه السالم  يقصد أن خروج احلسني  يالحظ أن ابن تيمية)٢(
انظـر ) ...  أن األمر عىل ما قاله أولئـكّفتبني: (م من قولهّوهو نظري ما تقد!! <معاده>

 .ملةتعليقتنا عىل هذه اجل
 الـذي خـرج عليه الـسالم  عىل احلسني ِ ومل يثن،َّ سلم احلكم ملعاوية الذي يراه ابن تيمية)٣(

 . عىل يزيد
 .٥٣١ -٥٣٠صص ، ٤ج،  منهاج السنة النبوية)٤(
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 هنـا كـام هـو عليه الـسالم   عن ذكر اسم اإلمام احلسنيابن تيميةإحجام إن 
 ال يثني القارئ الفطن عن فهـم ،عليه السالم  واضح باملقابلة مع اإلمام احلسن

أن املقصود بسلسلة األحكام الالحقة التي يطلقها إنام هـو اإلمـام احلـسني 
 .... األئمة وٍل يف فتنة وخرج عىلَ فهو يف نظره قات،ذاته

صـلَّى اهللا    هبذا املستوى من القدح يف سـبط رسـول اهللاهل يكتفي ابن تيمية
 عام اقرتفه من موبقـات بـالرغم  وتنزيه يزيدعليه السالم  اإلمام احلسني عليه وآله 
 مـا ّقه الدائم بمنزلة الصحابة ومكانتهم الرفيعة وأفضليتهم يف كـلّمن تشد

ًليس صحابيا فقط بل هـو مـن  عليه السالم احلسني اإلمام  مع أن ،أقدموا عليه
 بـل هـو ،د شباب أهل اجلنـةّ بل سي، بل هو من أهل البيت،ة الصحابةّأجل

 رحيانة رسول اهللا؟
 كان عىل صـواب وأن  من يقول أن يزيدلقد وصف العالمة ابن اجلوزي

 فام عـساه )١(ّة إىل السن<منتسبني> بأهنم مجاعة ،أخطأ يف اخلروج عليهاحلسني 
 !ة؟ّ هنا وباسم مجيع أهل السنيقول لو سمع ما يقوله ابن تيمية

 ًما يف الدفاع عن يزيـدُدُم، بل يمىض قَّ عىل ما تقدال يقترص رأي ابن تيمية
نسبته املصادر التارخيية إليه من استخفافه بحرمات اهللا ورسوله مما ًمنكرا ما 

سأضع ما قالـه ابـن تيميـة يف هـذا . فعله باحلسني وأهله وذراريه بعد مقتله
 : الصدد يف نقاط
 بـل ، مل يأمر بقتل اإلمـام احلـسني أن يزيد يعتقد ابن تيمية:النقطة األوىل

                                 
: ، انظـر)ّالـرس املـصون(  ابـن اجلـوزي عن كتاب)روح املعاين( يف تفسريه  نقله اآللويس)١(

روح املعـاين يف ي البغدادي،  أبو الفضل شهاب الدين حممود بن عبد اهللا احلسيناآللويس،
 .٧٣، ص ٢٦، ج بريوت ـ دار إحياء الرتاث العريب، تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين
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 !! ساءه ذلك وبكى عليه عليه السالموعندما سمع بمقتله ! د إكرامهكان يري
 مل يأمر بقتل احلسني وال كان له  أن يزيد)١(والذي نقله غري واحد: (يقول

 .مه كـام أمـره بـذلك معاويـةّمه ويعظّبل كان خيتار أن يكر، غرض يف ذلك
فلام قدم احلسني وعلم ، ية واخلروج عليهولكن كان خيتار أن يمتنع من الوال
أو يرجـع إىل ، طلب أن يرجـع إىل يزيـد، أن أهل العراق خيذلونه ويسلمونه

فقـاتلوه حتـى ، فمنعوه من ذلك حتـى يـستأرس، أو يذهب إىل الثغر، وطنه
 وأن خرب قتله ملا بلغ يزيـد وأهلـه سـاءهم ًشهيدا ريض اهللا عنهًتل مظلوما ُق

يعني عبيـد اهللا بـن  - لعن اهللا ابن مرجانة :ُوقال يزيد، ذلك وبكوا عىل قتله
قد كنت أرىض : وقال،  أما واهللا لو كان بينه وبني احلسني رحم ملا قتله-زياد

ّوإنه جهـز أهلـه بأحـسن اجلهـاز ، من طاعة أهل العراق بدون قتل احلسني ّ
 . )٢()وأرسلهم إىل املدينة
عليـه  رض رأس اإلمام احلـسني ُ مل حي أن يزيد يعتقد ابن تيمية:النقطة الثانية

 ! وأن ذلك من الكذب، وال رضب بمخرصته أو عصاه عىل ثناياهالسالم
اإلشـارة إىل محـل رأس اإلمـام [وقد روي بإسناد جمهول أن هـذا : (قال

ذا مـع أنـه مل يثبـت  وه،ام يزيدّكان قد]  والنكت عىل ثناياهعليه السالم احلسني 
                                 

 ، قال بكـذا رأي<غري واحد> يف التدليس بأن يدعى أن  هذه إحدى أساليب ابن تيمية)١(
ر منه ذلـك يف مواضـع كثـرية ّجمه احلقيقي، وقد تكرحد من هو القائل وّدون أن حيد

قـال ذلـك غـري ، سلك هذا املسلك غري واحد، ذكر ذلك غري واحد: ًجدا يقول فيها
طعن فيـه غـري ، حداعرتف بذلك غري وا، يف كالم غري واحد، رواه غري واحد، واحد
ّيعرب غري واحد،  به غري واحدّحيتج، واحد أفتـى ، هيتم غري واحـد، ّرصح غري واحد، ُ

 .وأمثال ذلك... املنصوص عليه من غري واحد ، غري واحد
 .٥٥٨ -٥٥٧صص ، ٤ج،  منهاج السنة النبوية)٢(
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 عىل أنه كذب؛ فإن الذين حـرضوا نكثـه بالقـضيب ّ ما يدل)١(ففي احلديث
 .)٢()من الصحابة مل يكونوا بالشام وإنام كانوا يف العراق

 عليـه الـسالم    أن سـبي نـساء اإلمـام احلـسني  يعتقد ابن تيمية:النقطة الثالثة
 .وذراريه كذب ال أصل له

مـن سـبي نـسائه والـذراري ] ابـن  املطهـر احلـيل[ما ما ذكـره وأ: (قال
 فهذا كذب وباطـل، ،قتاب البالد ومحلهم عىل اجلامل بغري أوالدوران هبم يف

صـلى    حممدُةّت أمّوال استحل، ّ هاشمية قط- وهللا احلمد-ما سبى املسلمون 
 .)٣()ّي بني هاشم قطْبَس وسلم] وآله[اهللا عليه 

 ما ورد يف هذه النقاط الثالث حتتاج إىل فرصة ّية لكلإن املناقشة التفصيل
ومـع ذلـك فـإين أرى أن مـن ، ه الدراسةذأوسع تتجاوز حجم وأهداف ه

 :الالزم التذكري ببعض احلقائق ضمن تعليقات رسيعة
م اإلمـا من مسؤولية قتـل  إعفاء يزيدن حماولة ابن تيميةإ :التعليقة األوىل

 سوف يعـرف القـارئ الكـريم ،بدعوى أنه مل يأمر بذلك عليه السالم احلسني 
ّ حني يطلع عىل أهنا متث،ًانيتها الحقاّمدى حق  علـامء وًل خرقا ملـا عليـه حمققـَّ

 أحد أكرب جـرائم يزيـد؛ وهـو األمـر عليه السالم املسلمني الذين اعتربوا مقتله 
                                 

 بـن مالـك ريض عن أنس(:  وهذا لفظه يشري إىل احلديث الوارد يف صحيح البخاري)١(
 فجعل يف طست فجعل ينكـث عليه السالم ني س عبيد اهللا بن زياد برأس احليتُأ: اهللا عنه

 ،وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه    كان أشبههم برسـول اهللا :  فقال أنس.ًوقال يف حسنه شيئا
بيت ، لكرميأبو صهيب ا: اعتنى به، انظر صحيح البخاري). ًوكان خمضوبا بالوسمة
 .٣٧٤٨ح، ٧١٥ص، م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، األفكار الدولية للنرش

   .٥٥٧ص، ٤ج،  منهاج السنة النبوية)٢(
 .٥٥٨ص، ٤ج،  منهاج السنة النبوية)٣(
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 .ولية مبارشة عن ذلكؤسول مؤالذي ال تفسري له إال اعتقادهم أنه مس
ًويمكن أن نفهم ذلك أيـضا ممـا تـواردت عـىل نقلـه الكثـري مـن كتـب 

يـه أمـور املـسلمني ّة بعد موت أبيه وتولّ من مهاملسلمني من أنه مل يكن ليزيد
وقـد كتـب ،  اإلجابة إىل بيعتهإال أخذ البيعة من النفر الذين أبوا عىل معاوية

 نفسه إىل الوليد بن عتبة بن أيب سـفيان، الـذي كـان وايل املدينـة حـني يديز
 وعبـد اهللا بـن الـزبري ًفخذ حسينا وعبد اهللا بن عمر، أما بعد(: مات معاوية

ًبالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتـى يبـايعوا فخـذ > فـإن عبـارة )١()ً
ًأخذا شديدا ليست .. ًحسينا   بمثابـة اإلذن بإراقـة دم اإلمـام <فيـه رخـصةً

 عـىل الوليـد بـأن يأخـذ ّ الذي أرصاحلسني، وهذا ما فهمه مروان بن احلكم
البيعة من حينها وال يسمح لإلمام احلسني باملغادرة وإال رضب عنقـه، وهـو 

 الذي محل وأغلب الظن أن هذا هو السبب الرئييس. ما امتنع عن فعله الوليد
 ًيزيد عىل عزله من إمارة املدينة الحقا، كام أنه السبب ذاته الذي محل رسجون

جريمـة  ّع عـن ارتكـاب أيّموىل يزيد عىل ترشيح شخصية دمويـة ال تتـور
 .عليه السالمهنا عبيد اهللا بن زياد لتوليته الكوفة لوأد حركة اإلمام اوالتي ك

  يف القضية من أمره عبيـد اهللا بقتـل مـسلمية يزيدّوبوسعنا أن نعرف جد
                                 

حممـد : ، حتقيـق وامللوكرسلتاريخ ال، أبو جعفر حممد بن جرير، الطربي: ً انظر مثال)١(
، ابن كثـري. ٣٣٨، ص ٥، ج٢عارف بمرص، بال تاريخ، طدار امل الفضل إبراهيم، أبو

:  القريش الدمشقي، البدايـة والنهايـة، حتقيـقأبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن عمر
م، ١٩٩٧هــ ـ ١٤١٨، ١عبد اهللا عبد املحسن الرتكـي، هجـر للطباعـة والنـرش، ط

الكامـل يف ، أبو احلسن عز الدين عيل بن حممد اجلـزري، ابن األثري. ٤٦٧، ص١١ج
 هــ ـ ١٤٠٧ ،١، ط بـريوتـدار الكتـب العلميـة عبد اهللا القايض، : ، حتقيقالتاريخ
 .٣٧٧، ص ٣م، ج١٩٨٧
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  يف كام أورد ذلـك ابـن عـساكر<حماربة احلسني>، بل أمره إياه بـ )١(بن عقيل
عليـه   جزم عبد اهللا بن مطيع وعبد اهللا بن عباس بأنـه َّإنو، )٢(<تاريخ دمشق>

ولية يزيد لعبيد اهللا بن زيـاد عـىل  مقتول بخروجه للعراق ال حمالة قبل تالسالم
ُالكوفة دليل عىل أهنام يقصدان أنه ي  . )٣(ًقتل من قبل يزيد حرصاٌ

                                 
تاريخ ابـن األثـري، مـصدر . ٣٤٨، ص٥ج: ، مصدر سابقتاريخ الطربي: ً انظر مثال)١(

، ابن اجلوزي.  ٤٨١، ص١١ج: ، مصدر سابقتاريخ ابن كثري. ٣٨٧، ص٣ج: سابق
حممـد : دراسة وحتقيق،املنتظم يف تاريخ امللوك واألممأبو الفرج عبد الرمحن بن عيل، 

، دار  نعـيم زرزور:حهَّراجعـه وصـح، عبد القادر عطا ومصطفى عبـد القـادر عطـا
 .٣٢٥، ص٥م، ج١٩٩٣هـ ـ ١٤١٢، ١وت، طالكتب العلمية ـ بري

 بـن غرامـة عمـر: قيـق، حتتـاريخ دمـشق، أبو القاسم عيل بـن احلـسن، ابن عساكر )٢(
 كتاب ّوقد دل. ٢١٣، ص١٤م، ج١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥العمروي، دار الفكر ـ بريوت، 

ًورته عبدا بعد قدوم ريالذي خيربه فيه بص) ية أخرىايف رو(ن زياد   إىل عبيد اهللا بيزيد
: راوي اخلـرب بـالقولَّولـذا فـرع ؛ )عليـه الـسالم   (احلسني إىل الكوفة عىل حتريضه بقتله 

 ).٢١٤ص : املصدر) (فقتله ابن زياد وبعث برأسه إليه(
إىل العراق، فو اهللا لـئن  ِعنا بنفسك وال ترسّي متّفداك أيب وأم: ( قال عبد اهللا بن مطيع)٣(

واهللا إين ألظنـك (: قـال ابـن عبـاس، و)ً أو عبيداًخوال ناوخذّقتلك هؤالء القوم ليت
، من املصادر التي نقلت قوليهام راجـع )تل عثامنُ بني نسائك وبناتك كام قًقتل غداُست
 قيـقحت، سري أعـالم النـبالء،  شمس الدين حممد بن أمحد أبو عبد اهللا، الذهبي:   ًمثال

 ـ هـ ١٤٠٥  ،٣، طمؤسسة الرسالة، األرناءوطبإرشاف شعيب باحثني جمموعة من ال
، البداية ابن كثري. ٢٩٧-٢٩٦، ص ص  )مأمون الصاغرجي: حتقيق (٣، جم١٩٨٥

 وملزيد تفصيل يف قضية حتميـل .٥٠٦-٥٠٢ص ص ، ١١والنهاية، مصدر سابق، ج
) يزيـد( مسؤولية قتل اإلمام احلسني عليه السالم، راجع رسالة ابن عبـاس إليـه يزيد

 .٤٦٦، ص٣ج: ، مصدر سابقابن األثري، الكامل يف التاريخ: ّالتي نصت عىل ذلك
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 طلـب الـذهاب إىل عليه السالم أما القول بأن اإلمام احلسني :التعليقة الثانية
ني  بأن يبايع يزيد حتـى حـعليه السالم فتكذبه ممانعته ، ّ أو يسريوه إىل الثغريزيد

:  عـن عقبـة بـن سـمعان قـالًا، وقـد روى الطـربيّ ما زال حيكان معاوية
ُ حسينا فخرجتُبتِحَص(  معه من املدينة إىل مكة ومن مكـة إىل العـراق ومل ً

 وليس من خماطبته الناس كلمـة باملدينـة وال بمكـة وال يف ،تلُأفارقه حتى ق
 أال واهللا مـا . عسكر إىل يوم مقتله إال وقد سمعتهاالطرق وال بالعراق وال يف

أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمـون مـن أن يـضع يـده يف يـد يزيـد بـن 
دعـوين :  ولكنـه قـال،ّ وال أن يسريوا إىل ثغـر مـن ثغـور املـسلمني،معاوية

 .)١()فألذهب يف هذه األرض العريضة حتى ننظر ما يصري أمر الناس
 ونكته بالقـضيب أما إنكار محل الرأس الرشيف إىل يزيد :التعليقة الثالثة
 )املعجـم الكبـري(فقـد ورد يف ،  وسـبيه لذراريـهعليـه الـسالم   عىل ثنايا اإلمـام 
 : للطرباين ما ييل

، ثنا حييى بـن بكـريّحد، ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج املرصيّحد: (قال
 فقتلـوه ، أن يستأرس فقاتلوهضي اهللا عنه  رى احلسني بن عيل َأب: حدثنا الليث قال

، وانطلـق <الطـف>:  قاتلوا معه بمكان يقال لـهنوقتلوا ابنيه وأصحابه الذي
بعيل بن احلسني وفاطمة بنت حسني وسكينة بنت حـسني إىل عبيـد اهللا بـن 

 فـأمر  بـن معاويـة فبعـث هبـم إىل يزيـد- ٍ يومئذ غالم قد بلـغّ وعيل- زياد
 وذو قرابتهـا وعـيل بـن ،بسكينة فجعلها خلف رسيره لئال  ترى رأس أبيها

 رضـي اهللا عنـه  ، فوضع رأسه فرضب عىل ثنيتي احلسني ّ يف غلرضي اهللا عنهما  احلسني 
 : وقال

                                 
 . ٤١٤-٤١٣، صص ٥ق، ج، مصدر ساب وامللوكرسلتاريخ ال، الطربي )١(
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ّنفلق هاما من رجال أحب ً   )١( وأظلامّإلينا وهم كانوا أعق    ٍةِّ
 

 <بـع الفوائـدمنجممـع الزوائـد و>وقد نقل اخلرب احلافظ  اهليثمي يف كتابه 
 .)٢() ورجاله ثقاترواه الطرباين: (ًقاّوكتب معل

 البن العامد احلنبيل الدمـشقي )شذرات الذهب يف أخبار من ذهب(ويف 
ل رأسه وحرم بيتـه وزيـن العابـدين ُ محه قتلّوملا تم: (، قال) هـ١٠٨٩ت (

بـه أو مـر  ذلـك وأخـزاه ومـن أَاعـلقاتـل اهللا ف، معهم إىل دمشق كالسبايا
 .)٣()رضيه

 فقـد نقـل أكثـر مـن -ه املدرسـةذوهو واحد من أعالم ه - هبيذأما ال
 عـىل أن )تـاريخ اإلسـالم( و)سري أعـالم النـبالء(خرب يف كتابيه الشهريين 

ذ ينكـت  وأنـه أخـلـوا إىل يزيـدُ وذراريـه محعليـه الـسالم   رأس اإلمام احلسني 
َّسنهمعه ثناياه أو  بمخرصة  .)٤(عليه السالم ِ

                                 
محدي بن عبـد املجيـد : حتقيق، املعجم الكبري،  بن أمحدأبو القاسم سليامن، الطرباين )١( 

  .٢٨٠٦ح، ١٠٤ص، ٣ج، ١٩٨٣ -١٤٠٤، ٢ط، املوصل، مكتبة العلوم واحلكم، السلفي
،  بريوت-دار الفكر، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين عيل بن أيب بكر،  اهليثمي)٢(

 .١٥١٤٨ح، ٣١٢ص، ٩ج، هـ١٤١٢
، أبو الفالح شهاب الـدين عبـد احلـسني بـن أمحـد العكرمـي الدمـشقي،  ابن العامد)٣(

 عبـد القـادر :ج أحاديثهّرشف عىل حتقيقه وخرأ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب
، ١ط، بـريوت، دمشق، دار ابن كثري، رنؤوط حممد األ:قه وعلق عليهّحق، األرنؤوط
 .٢٧٥ص، ١ج، ١٩٨٦- ١٤٠٦

 تـاريخ .٣٢٠-٣١٤-٣٠٩، ص ص ٣، مصدر سـابق، جسري أعالم النبالء:  راجع)٤(
 الكتـابار  عبد السالم تـدمري، دعمر: قيق، حتاإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم

 .٢٠-١٩-١٨، ص ص ٥م، ج١٩٩٠ـ ـ ه١٤١٠، ١طعريب ـ بريوت، ال
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د إشارات رسيعة تتناسب وحجم هذه الدراسة، ّإن ما ذكرناه هنا هو جمر
لـة، ونحـن ننـصح ّوإال فإن تفصيل ذلك حيتاج إىل دراسـة مـستأنفة ومطو

 ّمـن ذماملـانع  عىل املتعـصب العنيـد ّالرد(القارئ الكريم بالعودة إىل كتاب 
) هــ٥٩٧ت  ( للعالمة اإلمام مجـال الـدين أيب الفـرج ابـن اجلـوزي)يزيد

 يف نقـل األحاديـث ًى فإن فيـه غنـ؛بتحقيق الدكتور هيثم عبد السالم حممد
 .وأقوال علامء املسلمني املثبتة هلذه احلقائق التي أنكرها ابن تيمية

 :)هـ ٥٤٣ ت( لعريبموقف القايض ابن ا •
 اإلسـالم هنـجلو أننا التزمنا بالتسلسل الزمني يف عرض مواقف أعـالم 

ت ( ابـن العـريب املـالكي األموي لكان علينا تقديم موقف القايض أيب بكر
ّ؛ ولكنا مل نلتزم بذلك نتيجة إليامننـا أن ابـن عىل موقف ابن تيمية)  هـ٥٤٣
 مجيـع املعـامل ِّل عميد هذه املدرسة وأن ما كتبه من كان قبله مل يغـطّة يمثتيمي

، عىل عكس ما نجده لدى ابن تيميـة الـذي وصـلنا جتاهالتي حيملها هذا اال
ي تكاد تستوعب مجيع معـامل هـذه االجتـاه فاته وهّفاته ومصنّالكثري من مؤل

راء بخـصوص  مجـع مـن اآل- يقـالّ واحلق-فكري، وإن كان ابن العريب ال
م َّسبقه إليه أحد ممن تقـدي ما مل عليه السالم  واستشهاد اإلمام احلسني قضية يزيد

عليه أو حلقه، سواء يف السعة والتفصيل أو يف اجلرأة والتنظـري، ومـع ذلـك 
ًحكرا عىل الشيخ ابن تيميـة ) اإلسالم األموي(جتاه  االا عامدة هذتفقد بقي
ف الالحقة عليه مدينـة لـه وتـستقي جممـل آرائهـا مـن  أغلب املواقتوبقي

 .وحي ما كتب
ل فيه القايض ابن العـريب حماولتـه يف القـدح باإلمـام ّإن أبرز كتاب سج

بيتـه  ونفي مسؤولية ما حلق باإلمام وأهل  والدفاع عن يزيدعليه السالم  احلسني
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يف حتقيـق مواقـف العواصـم مـن القواصـم ( هو كتابـه الـشهري ،وصحبه عنه
 وخـصاله فبعد حديث طويل له عن مزايا معاويـة .)الصحابة بعد وفاة النبي

يـرشع يف احلـديث عـن  ... )١(ته للقيام باخلالفةّوحسن سريته وفقهه وأهلي
ّيزيد ذاهبا إىل انعقاد البيعة رشعا له وأنه ال يقـرص عـن رشوط اإلمـام سـن ً ًا ً

ًوعدال وعلام،  ناصح باألرجح يف طلب  أن يأخذوا ألنفسهم معرش املسلمنيًا ً
أدخـل بلـسانه يف  وال يكونوا كمـن واخلالص بني الصحابة والتابعني، السالمة
 .)٢( فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم عىل األرض بعد رفع الفريسة،دمائهم
 هبـا ّص ترك األفـضل يف أن جيعلهـا شـورى، وأال خيـإن معاوية: (يقول
 يف ، وأن يقتدي بام أشار بـه عبـد اهللا بـن الـزبريًا من قرابته فكيف ولدًأحدا

                                 
وقد كانت والية ، منها خالفة ومنها ملك: ن والية األمر هلا مراتبإ يقول ابن العريب )١(

ً ثم يضيف مستدركا عىل ما . أما والية امللك فابتداؤها معاوية،مه والية خالفهّمن تقد
  وهـو -وقد قـال اهللا يف داود (: ر القارئ من أن ذلك قدح يف معاوية فيقولّقد يتصو

ُوآتاه اهللاُ امل{: -خري من معاوية ُ َك واحلكمـةْلََ َ ْ ِ ْ َ  فـال تلتفتـوا إىل .ً فجعـل النبـوة ملكـا}َ
وهو يريد القول إن جمرد وصف حكم معاوية بامللك ) ف سندها ومتنهاِّأحاديث ضع

ً ما قد يبدو عيبا  وعليه،ة بامللكّ فقد وصفت النبو،ًدون اخلالفة ليس عيبا عىل معاوية
ّأما األحاديث التي ضعفت فيقصد هبا  ـ وهو ما اعرتف به حمق. هو يف الواقع فضيلة ِّ ق ُ

 ).ًااخلالفة ثالثون سنة، ثم تعود ملك: ( ـ حديث الدين اخلطيبّالكتاب حمب
يف حتقيق العواصم من القواصم ، حممد بن عبد اهللا املعافري املالكي، ابن العريب: انظر

َّمواقف الصحابة بعد وفاة النبي، قدم له وعلق عليـه وزارة ،  حمـب الـدين اخلطيـب:َّ
، ١ط، اململكـة العربيـة الـسعودية، الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 .٢١٠- ٢٠٧ص ص، هـ١٤١٩
  .٢٢٥مصدر سابق، ص،  العواصم من القواصم)٢(
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ف ّ فعدل إىل والية ابنه وعقد له البيعة وبايعه النـاس، وختلـ،الرتك أو الفعل
 .، ألهنا تنعقد بواحد وقيل باثننيًعاف، فانعقدت البيعة رشّعنها من ختل
 من رشوطها ومل يثبـت ّليس السن: ملن فيه رشوط اإلمامة، قلنا: فإن قيل

 . عنهاأنه يقرص يزيد
: قلنـا. ًاوال عاملـًال  عـدكان منها العدالة والعلم، ومل يكن يزيد: فإن قيل

 يشء نعلم عدم علمه، أو عدم عدالته؟ ولو كان مسلوهبام لذكر ذلـك ّوبأي
 الذين أشاروا عليه بـأن ال يفعـل، وإنـام رمـوا إىل األمـر  )١(الثالثة الفضالء

                                 
عبد و، وعبد اهللا بن الزبري، عبد اهللا بن عمر:  عىل ما تقدم من كالمه ـ  يقصد هبم ـ بناء)١(

ّوليالحظ القارئ الكريم نمط هذا االستدالل ثـم ليقـيم تلـك  .. الرمحن بن أيب بكر
  الـسكوت عـن يزيـد)عليه الـسالم (إن بوسع اإلمام احلسني : الشبهة الواهية التي تقول

ّمطلقا أو حتى تكتمل له أسباب القو وكيف سيفهم من سكوته ، ة ثم يثور عليه حينهاً
 ّفحتى امتناع هؤالء الثالثة عن البيعـة تـم،  للرشعية وموافقة عىل والية يزيدٌأنه منح

واليـة > التولية وأهنم أرادوها شورى وليس <طريقة>د اعرتاض عىل ّتأويله إىل أنه جمر
 ! ته وعدالته وعلمه؟ّ يزيد وأهلي<نفس>عرتاضهم عىل  ومل يكن ا<عهد

ّر عىل ابن العـريب وصـوال إىل املتـأخَّر هذا املوقف كل من تأخّوقد كر رين مـن هـذه ً
 وهـو <واليـة العهـد>يف الفصل الذي عقده لـ ) تارخيه( يف املدرسة، قال ابن خلدون
 :البنه يزيده عهدمن  يتحدث عام فعله معاوية

 ابنـه إليثـار والذي دعا معاوية ؛ة يف البابّ مع وفاق الناس له حجكان فعل معاوية(
 بالعهد دون من سواه إنام هو مراعاة املصلحة يف اجتامع الناس واتفـاق أهـوائهم يزيد

 ال يرضـون ٍ إذ بنـو أميـة يومئـذ؛ي أميـة مـن بنـٍباتفاق أهل احلل والعقد عليه حينئذ
 فآثره بـذلك دون ، وأهل الغلب منهم،ة أمجعّ وأهل املل، وهم عصابة قريش،سواهم

 عـىل االتفـاق ًوىل هبا وعـدل عـن الفاضـل إىل املفـضول حرصـاَ أنه أّغريه ممن يظن
  بمعاويـة غـري هـذاّ وإن كـان ال يظـن. عند الشارعّ الذي شأنه أهماألهواءواجتامع 
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 .بعيب التحكيم، وأرادوا أن تكون شورى
. ، منهم مئة وربام ألفًكان هنالك من هو أحق منه عدالة وعلام: فإن قيل

 .)١( ...) مسألة خالف بني العلامء- مناّ كام قد-إمامة املفضول : قلنا
ًه إياه أهـال للواليـة واإلمامـة ّ وعد يزيدوإذا كان هذا رأي ابن العريب يف

ًا وعدالة وعلامّسن  فـإن ، ودفاعه الشديد عن كفاءته وفضيلته ورشعية بيعته،ً
ً وثورته لن يكون جديدا عـىل عليه الـسالم ما سيقوله عن خروج اإلمام احلسني 

ام أعنـي خـروج اإلمـ( ويمكنه أن يعرف طبيعة قوله املرتقب، إنـه ،القارئ
وهـذا هـو . وخروج عـىل اخلالفـة الـرشعية، إثارة للفتنة: ببساطة) احلسني

ًفعال ما قاله ابن العريب، بل وجعل من خيلع يزيد وينصب القتال له مصداقا  ً
ّينـصب لكـل(:  صـلَّى اهللا عليـه وآلـه       للحديث املنسوب للنبي   غـادر لـواء يـوم ُ

 بأنه سينصب لإلمـام ح بنحو مبارشّولكنه حيث مل يستطع أن يرص، )القيامة
سكت عن أخذ نتيجة كالمه وترك  <لواء غادر> يوم القيامة عليه السالم احلسني 

 وحركتـه عليه السالمًمكتفيا بوصفه ! للقارئ أن يستنتج ذلك من داللة السياق
                                                                            

 وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوهتم عنه ،وصحبته مانعة من سوى ذلك فعدالته
 ولـيس معاويـة ممـن ، هـوادةّ فليسوا ممن يأخذهم يف احلق،دليل عىل انتفاء الريب فيه

تـاريخ ) ( من ذلك وعدالتهم مانعة منـهّهم أجلّ فإهنم كل،ّة يف قبول احلقّتأخذه العز
وهو ما قاله املعارصون من هذه املدرسة كام ). ٢١١-٢١٠، صص ١ج، ابن خلدون

 .ًسيتضح الحقا
 لو فعل ما يطالب )عليه السالم(فكيف سيكون احلال مع اإلمام احلسني : السؤال هنا هو

ّ حينئذ بأنه اعـرتاف بـرشعية وصـحَّأال يفرس! مة؟ّبه أصحاب الشبهة املتقد الـنهج ة ٍ
 !؟ األموي بكاملهّواخلط

 .٢٢٣-٢٢٢مصدر سابق، ص ، لعواصم من القواصم ا)١(
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ّبأهنا طلبت أمرا قد تم وأهنا طلبت ) يقصد أن البيعة انعقدت لغريه( وانتهى ً
ة الـشباب وعنفوانـه ّزهتـا خفـّ سلكته بعد أن حفاالستقامة يف طريق أعوج

ّ شيخا كبري السنعليه السالم وطيشه بالرغم من كون احلسني ً. 
 أهل زمانه عبـد اهللا بـن <أعلم> إن احلسني مل يستمع إىل :يقول ابن العريب

 مـن الـدخول يف الفتنـة، صلَّى اهللا عليه وآلـه     به جده <أنذر>عباس، ومل حيرضه ما 
َّ حـني سـلم األمـر عليه الـسالم   يف أخيه اإلمام احلسن )١(<ًاء وبشارةثن>وما قاله 

أمل يعـرف احلـسني وهـو يـرى أن : ًلغريه وتركه القتال، ويستغرب مستفهام
 أهنـا لـن <جيـوش األرض وكبـار اخللـق>خرجت عن أخيه ومعه اخلالفة 

 ! ؟<كبار الصحابة ينهونه وينأون عنه> و<أوباش الكوفة> ـترجع إليه ب
 واسـتباحوا دمـه وحرمـة أهلـه عليـه الـسالم    من قاتلوا اإلمـام احلـسني أما

ّوأصحابه، فلم يقاتلوه إال بتأويل ومل خيرجوا إليه إال امتثاال ملا قال جد صلَّى ه ً
ق أمـر هـذه األمـة وهـي ّإنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفر(: اهللا عليه وآله  

أشياخ وأعيـان >ل وحتى عدم نرصة ، ب)ًكائنا ما كان )٢(مجيع فارضبوا بالسيف
ره؛ وهـو معـرفتهم أن اهللا تعـاىل ّ لـه مـا يـربعليه الـسالم   لإلمام احلسني <ةّاألم

 ورأهيـم بأنـه ال ينبغـي  عليهم السالم  رصف أمر الوالية واحلكم عن أهل البيت
 .<فتنة>ألحد أن يدخل فيام فيه 

                                 
 .٢٠١مصدر سابق، ص ،  العواصم من القواصم)١(
 لعل ما قاله ابن العريب هنا واستشهاده هبذا احلديث هو أصل ما هو مشهور نسبته إليه )٢(

وهذا املعنى مما ال شك أنه يستفاد من كالمه ) هّتل بسيف جدُإن احلسني ق: (من القول
مة فلم أطلع عليها يف كلامت ابن العريب ّأما نفس العبارة املتقد،  بعد قليلالذي سننقله

 .فاتهّفيام وقع يف يدي وراجعته من مؤل
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 : لنستمع إىل ابن العريب وهو يقول ذلك
، وعدل عن  مل يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن عباس عنـه  رضي اهللا ولكنه (

وطلب االبتـداء يف االنتهـاء، واالسـتقامة يف  ،رأي شيخ الصحابة ابن عمر
وما خرج إليه أحد إال [...] . االعوجاج، ونضارة الشبيبة يف هشيم املشيخة

 املهيمن عىل الرسل، املخرب بفساد هّبتأويل، وال قاتلوه إال بام سمعوا من جد
صـلَّى  منها قولـه : وأقواله يف ذلك كثرية. ر من الدخول يف الفتنّاحلال، املحذ

ق أمر هـذه األمـة ّإنه ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفر>: وسلَّم] وآله[اهللا عليه   
. هفام خرج الناس إال هبذا وأمثالـ. <من كانًا وهي مجيع فارضبوه بالسيف كائن

 ولو جاء اخللق يطلبونـه -احلسني وسعه بيته أو ضيعته أو إبله [...]   أنولو
 مل يلتفت إلـيهم، وحـرضه -، ويف مجلتهم ابن عباس وابن عمر ّليقوم باحلق

 وما قال يف أخيه، ورأى أهنا خرجت عن وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     ما أنذر به النبي
يطلبونه، فكيف ترجع إليه بأوباش أخيه ومعه جيوش األرض وكبار اخللق 

 ولـوال معرفـة أشـياخ [...]الكوفة، وكبار الصحابة ينهونه وينـأون عنـه؟ 
ة بأنه أمر رصفه اهللا عن أهل البيت، وحال من الفتنـة ال ينبغـي ّوأعيان األم

 .)١()ًألحد أن يدخلها، ما أسلموه أبدا
 التطورات املعارصة ملوقف اإلسالم األموي •

ظه املتابع أن موقف اإلسالم األموي من مقتل اإلمام احلسني  يالحاإن مم
بل وموقفه من جممل القضايا املتعلقة ،  وما رافقه وحلقه من أحداثعليه السالم 

ر ّمـا فتـئ يتطـو، بامللك األموي العضوض ورجاالته وسياساهتم وأفعاهلم
ٍيف يـوم مـن  فام مل يكن بوسع عتاة الغالية من النواصب .ًويتصاعد يوما بعد يوم

                                 
 .٢٣٢-٢٣١ص،  العواصم من القواصم)١(
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 أمسى يف عرصنا هذا من احلقائق التي يـستميت الـبعض يف سـبيل ،األيام قوله
 .ترسيخها والتدليل عليها وتكريسها يف أذهان املسلمني ونرشها يف أوساطهم

ِلقد طعن يف معاوية  وحاربه يف حياته الصحابة من املهاجرين واألنـصار ُ
 لمـسلمنيل <ً صـاحلاخليفة> و<ًجليال>ًصحابيا  اليوم عند هذه املدرسة افغد
يف العلـم الـرشعي وأصـول  <الضليع>، )١( العامل املجاهد العادل<إمامهم>و

األحكام الفقهية يف حياة  <تفاصيل>ص عىل تطبيق ي احلر)٢(السياسة الرشعية
ِاملسخر من ق، )٣(املسلمني َ واملخـرب عنـه ،)٤(ة خري سياسةّبل اهللا لسياسة األمَّ ُ

واملجتهـد  )٥(< عـرشياخللفـاء االثنـ> يف حـديث آلـه صلَّى اهللا عليه وبل النبي ِن قم
 .)٦(ام أخطأ اجتهادهّالذي قل

بل كبار الـصحابة والتـابعني يف توليتـه ِ من قعن وعورض معاويةُوقد ط
 عـىل رصـهحًا منه عىل ّ اليوم فعله ذلك مؤرشافغد، أمور املسلمني ابنه يزيد

 .)٧(ة وحفظ مصاحلهاّوحدة األم
                                 

حممد بـن طـاهر : ق عليهّج رواياته وعلّقه وخرّحق،  صحيح وضعيف تاريخ الطربي)١(
 ،١ط،  بريوت،دار ابن كثري، ّ حممد صبحي حسن حالق:إرشاف ومراجعة، الربزنجي
 ّكل ما سننقله من آراء هو عبارة عن .٥٥، ٤٤ ، ٤١ص ص ،٤ج، ٢٠٠٧  -هـ ١٤٢٨

 .٧٧-٤١ص : ق يفّلمزيد انظر تعليقات املحقلو. <الباحثني>غيض من فيض هؤالء 
 .٦٠ص ، ٤ج،  صحيح وضعيف تاريخ الطربي)٢(
 .٤٩، ٤٨، ٤٧ص ص ، ٤ج،  صحيح وضعيف تاريخ الطربي)٣(
 .٥٦ص ، ٤ج،  صحيح وضعيف تاريخ الطربي)٤(
 .٥٣، ص٤ج،  صحيح وضعيف تاريخ الطربي)٥(
 .٤١ص، ٤ج،  صحيح وضعيف تاريخ الطربي)٦(
 .٦٠ص، ٤ج،  صحيح وضعيف تاريخ الطربي)٧(
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رات هذا املوقف وصفه معارضـة الـصحابة والتـابعني ّ تطوألطفومن 
عارضـني املدين وّ بـني املؤيـ<طويـل>وحـوار  <نقـاش> عىل أهنا لتولية يزيد

 عىل أن تلك التوليـة جـاءت <داللة واضحة> ّن ذلك يدلأ و<لوالية العهد>
 وإكـرام <احـرتام الـرأي> يـسوده ٍّ الرشعية يف جـو<ورىالش>ًوفقا ألصول 
 .)١(شخصية املامنع
 حتـى باتـت شخـصية )٢( !ر موقف هذه املدرسة أكثر من ذلكّبل وتطو

 حتى لـو افرتضـنا هلييًا يف هذا املنصب بالقياس إىل مجيع جماّظ األوفر حيزيد
الـصيغة إنـام كـان هـذه   بل إن عدول أبيه عـن)٣( !!أن األمر مل يكن شورى

                                 
وعـن هـذه األجـواء املثاليـة نقـل . ٦٣، ص٤ ج، صحيح وضعيف تـاريخ الطـربي)١(

 يف أحداث سنة ست ومخسني عـن طريـق كبريهم يف هذه املدرسة أبو الفداء ابن كثري
 والـدعاء إليهـا،  نظم البيعة ليزيد يفوكانت هذه السنة، رشع معاوية: (الشعبي ما ييل

، وكتب إىل اآلفاق بذلك، فبايع له الناس يف سائر األقاليم، إال وعقد البيعة لولده يزيد
 واحلسني بن عيل وعبد اهللا بـن الـزبري وابـن  وعبد اهللا بن عمرعبد الرمحن بن أيب بكر

، فلام اجتاز باملدينة مرجعه مـن مكـة اسـتدعى ً فركب معاوية إىل مكة معتمراعباس،
 ًاّهم عليـه ردّده بانفراده، فكان مـن أشـدّ واحد من هؤالء اخلمسة، فأوعده وهتدَّكل

 عبد اهللا بـن ًيق، وكان ألينهم كالماّوأجلدهم يف الكالم عبد الرمحن بن أيب بكر الصد
بن اخلطاب، ثم خطب معاوية وهؤالء حضور حتت منربه، وبايع النـاس ليزيـد  عمر

سقت البيعـة ّدهم، فاتـّدهم وتوعـّ ملـا هتـد؛ًوهم قعود، ومل يوافقوا ومل يظهروا خالفا
ابـن كثـري، : راجع). ليزيد يف سائر البالد، ووفدت الوفود من سائر األقاليم إىل يزيد

 .٣٠٧ ص،١١البداية والنهاية، مصدر سابق، ج
 )القواصم مـن العواصـم( عىل كتاب  الدين اخلطيبّ انظر التعليقات التي كتبها حمب)٢(

 .٢٣٢-٢٠١: الصفحات كتبت يف  التيتلك  السيام،م ذكرهّاملتقد
 .)تعليقال (٢١٥، صواصمقواصم من الع ال)٣(
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ة والطاعـة والنظــام ّوقــد رأى القـو(!! مــن الفـتن واملجـازر  <هسّتوجـ>لــ
، )٢( ةّ ومراعاة منـه للمـصلحة العامـ)١( )واالستقرار يف اجلانب الذي فيه ابنه

ًهم مجيعـا ويمتـاز ّ ويبـز،فهو يشارك اجلميع ما لـدهيم مـن مزايـا وخـصال
 ّده إذا توىلّة العسكرية التي تؤيّالقو(هو عليهم بأعظم ما حتتاج إليه الدولة و

، )٤(ًوبـات يزيـد أملعيـا مكتمـل املواهـب، )٣( )م لإلسـالًةّقو اخلالفة فتكون
ّفقيها مالزما للسن، ًيا للخريّمتحرًمواظبا عىل الفرائض،  ً ، موضـع الرضـا، ةً

 .)٥( يف مثل مركزهأمثاله الذي يلزم بل وفوق الرضا، فيام لديه من العلم 
االسـتقامة يف الـسرية، والقيـام ( كـان إنمقياس األهلية لوالية األمر ن إ

ــر يف  ــاس، والنظ ــدل يف الن ــا، والع ــل بأحكامه ــرشيعة، والعم ــة ال بحرم
ــد ــاد يف ع ــصاحلهم، واجله ــق ّم ــدعوهتم، والرف ــاق ل وهم، وتوســيع اآلف
 ص أخبـاره، ويقـف النـاس عـىلَّحـُ يـوم متبأفرادهم ومجاعاهتم، فإن يزيـد

 من ذلك أنـه مل يكـن دون كثـريين ممـن ّحقيقة حاله كام كان يف حياته، يتبني
  .)٦( )ى التاريخ بمحامدهم، وأجزل الثناء عليهمَّتغن

                                 
 .٤٢، ص٤ج: وصحيح وضعيف تاريخ الطربي. ٢٢٢ص ،واصمق العواصم من ال)١(
 .٤٥، ص٤ج: صحيح وضعيف تاريخ الطربي )٢(
 .)تعليقال (٢١٥ ص ،واصمق العواصم من ال)٣(
 ).التعليق (٢٢٧ص ،واصمق العواصم من ال)٤(
 ).التعليق األول (٢٢٣ص ،واصمق العواصم من ال)٥(
ضح أن القوم ماثلوا بـني من الوا). التعليق الثاين (٢١٤ ص ،واصمق العواصم من ال)٦(

،  من يزيد)عليه السالم( وموقف اإلمام احلسني )عليه السالم( مع اإلمام عيل موقف معاوية
 صاحب الـرشعية ومعاويـة )عليه السالم( ًااإلمام عليوما قالوه يف القضية األوىل من أن 

، أي أن يزيـد صـاحب الـرشعية وويل  ةالثانيـأعادوا قوله يف القـضية  <جمتهد خمطئ>
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 من أفراخ هذه املدرسة من املعـارصين ليه السالمعأما نصيب اإلمام احلسني 
 <بةمجهـور الـصحا> له صـواب َّ ما قالوه عنه أنه تراجع عن رأيه وتبنيّفأقل

وإال فـإن هنــاك مــن أرسف يف ، )١(فـيام خــالفوه ولكـن بعــد فــوات األوان
: ، قـالليـه الـسالم   عاإلمـام ًواصفا به حركة  <ومؤاملشاخلروج > نعتاستخدام 

ائـه ّ فهـم مجيـع أحب،ومؤأما املشفقون عىل احلسني من هـذا اخلـروج املـش(
هـذا املوقـف،  يف مثـل ة اإلسالمّين سنّاملتحروذوي قرابته والناصحني له و

 فلـم يفـد يشء مـن  [...]روه من عواقبـهّ هؤالء هنوه عن مسريه، وحذّكل
 عليه، وعىل ًوماؤهذه اجلهود يف حتويل احلسني عن هذا السفر الذي كان مش

 .)٢() إىل هذا اليوم وإىل قيام الساعة،ة اإلسالميةّ وعىل األم،اإلسالم
  ما يكتبونه؟ّ كلمن أين يستقي هؤالء أفكارهم؟ ومن امللهم هلم يف

ه اآلراء تـصدر مـن ثالثـة كتـب هـذ الباحث واملتـابع أن مجلـة ّال يشك
 عرضنا فـيام سـبق الثنـني مـنهام، ا االجتاههذرئيسية لثالثة أعالم من أعالم 

العواصم من (، وابن العريب يف كتابه )منهاج السنة( يف كتابه ابن تيمية: ومها
؛ ألن )البدايـة والنهايـة( يف تارخيـه  الثالث وهو ابن كثري، وتركنا)القواصم

كرناها من التعريف بآرائه ومواقفـه ذفيام سرياجعه القارئ من املصادر التي 
وإن من يعود إىل كتابه املشار . ًغنى عن الدخول يف تفاصيل موقف ابن كثري

                                                                            
جمتهد خمطئ، فهو مأجور عىل اجتهاده ولكنـه غـري  )عليه الـسالم (احلسني اإلمام األمر و
 .وهذه املامثلة واضحة من كل ما تقدم أعاله. مصيب

   ).احلاشية (٧٠-٦٩ص،  صحيح وضعيف تاريخ الطربي)١(
! <ومؤخروج مش>ًا ما قاله من إنه ّوحق). عليقالت (٢٢٩ص ،  العواصم من القواصم)٢(

َّوم عىل دولة بنـي أميـة وعـىل مجيـع احلكـام الطغـاة الظلمـة، الفاسـدين ؤولكنه مش
 .<إىل هذا اليوم وإىل قيام الساعة>ِّاملستبدين املستأثرين يف العامل 
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كـره مـن آراء ذ مـا - مجيعّبل لعل -إليه سينتهي إىل نتيجة قطعية بأن أغلب 
إنام هي ترديد لكلامت وآراء ابن تيمية ومستقاة من كتبه وبنحو خـاص مـن 

 .)١(كتابه املشار إليه أعاله
 اإلسالم األموي لنتفرغ فـيام اجتاها املقدار من عرض موقف ذسأكتفي هب

  مـن شخـصية يزيـدأهل السنةه الدراسة إليضاح موقف علامء هذبقي من 
 آلـه صـلَّى اهللا عليـه و     وحكمه ومسؤوليته املبارشة عن استشهاد سبط رسـول اهللا 

 .وجرائم ٍوما رافقه وتاله من مآس

                                 
در مـص(<البدايـة والنهايـة>قفه كـام وردت يف كتابـه الـشهري اوهذه بعض آرائه ومو )١(

إن فـساد > واحلـديث <ُهيلك الناس هذا احلي من قـريش>َّفرس احلديث النبوي ): سابق
 بأغيلمة من بني هاشم كام يفهم مـن عنـوان البـاب <ٍأمتي عىل غلمة سفهاء من قريش

ّإن أول مـن يبـدل >أما احلديث الذي يقـول ). ٢٣٠ص(الذي عقده من هذه األخبار 
يورد ما قالـه ). ٢٣٤- ٢٣٣ص ( حديث منقطع  فيصفه بأنه<ّسنتي رجل من بني أمية

 عرش الذين ييزيد من اخللفاء االثن). ٢٣٤ص ( بشأن انقسام الناس يف يزيدابن تيمية
الفكرة مستقاة مـن ابـن (عيه الرافضة ّ وأهنم غري ما تدصلى اهللا عليه وآله   أخرب هبم النبي 
يزيد من العظامء االثنى عرش من ذريـة إسـامعيل ). ٢٨٨-٢٨٣ص) (تيمية كام نعلم

). ٢٨٩ص) (ًوهي فكرة أخرى مصدرها ابن تيميـة أيـضا(ت هبم التوراة ّالذين برش
مغفور > عن املشاركني فيه صلَّى اهللا عليه وآله إمارة اجليش الذي قال رسول اهللا ّيزيد توىل

). ١٨٠ص، ١١ًا جوأيـض، ٢١٧ص) (ًفكرة ثالثة مـصدرها ابـن تيميـة أيـضا (<هلم
إن ما محـل ). ٢٤٢ص( منها أن يرتكوه وأن يضع يده يف يد يزيد ،ًاحلسني طلب ثالثا

ولوال أنكم تـذنبون > هو احلديث املنسوب للنبي <أنكرت عليه> يزيد عىل ركب أفعال
وملن راجـع اجلـزءين التاسـع ). ... ٢٥٣ص، ١١ج (<ًخللق اهللا قوما يذنبون فيغفر هلم

 . جيد الكثري من نظائر هذه اآلراء،كتابه هذاواحلادي عرش من 
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 وهـو <أهـل الـسنة> أراد احتكار متثيل ابن تيميةًقد رأينا سابقا كيف أن ل
أهـل >، فهل مـن الـصحيح أن مجيـع  بن معاويةيتحدث عن شخصية يزيد

 ؟لهّفقط ورأي االجتاه الذي يمث يشاطرونه الرأي أم أنه رأيه اخلاص <السنة
سؤال دون اسـتيعاب يف رسد  الثـاين مـن الـّسنكتفي بالتدليل عىل الشق

، وإثبـات عاء ابـن تيميـةّدامجيع اآلراء واألقوال؛ ألن غرضنا هو بيان خطأ 
ًون مجيعا يف مدرسة اإلسـالم ّ يصطفّأن وجهة نظره ال يعتنقها إال فريق شاذ

 .األموي
ة، سنأهل الـسأنقل أربع كلامت ألربعة من أكرب علامء املسلمني املنتسبني إىل 

ًالرابعة إىل خامتة هذا البحث؛ وذلك نظـرا الكلمة ّخر ؤم ثالثة منهم اآلن وأِّأقد
 .ل وشديد الوضوحّ بنحو مفصالسنةأهل علامء الستيعاهبا ملوقف 
، شـيخ ّالشيخ، اإلمام، العالمة، احلافظ، املفـرس( وهي لـ :الكلمة األوىل

ة يف أنواع العلوم من صاحب التصانيف املشهور(، )ر العراقَخْفَاإلسالم، م
، وغـري ّالتفسري، واحلديث، والفقه، والوعظ، والزهد، والتـاريخ، والطـب

  البغـداديابن اجلـوزيالفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عيل  أيب، )١()ذلك
                                 

 .٣٦٦-٣٦٥، ص ص ٢١، مصدر سابق، جسري أعالم النبالء، الذهبي )١(
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ًـ وقد أرشنا سابقا إىل أنه أفرد كتابا يف يزيد)  هـ٥٩٧ت (  عـىل ّالرد>:  أسامهً
 : ـ حيث قال< يزيدّاملتعصب العنيد املانع من ذم

 أن ،ّةة التي غلبت عـىل مجاعـة منتـسبني إىل الـسنّمن االعتقادات العام(
ن احلسني ريض اهللا تعـاىل عنـه أخطـأ إ كان عىل الصواب، وإن يزيد: يقولوا

يعـة وألـزم قدت لـه البُيف اخلروج عليه، ولو نظروا يف السري لعلموا كيف ع
ّثم لو قدرنا صح.  قبيحّ ولقد فعل يف ذلك كل،الناس هبا  فقـد ،ة عقد البيعةَّ

 جاهـل ّها توجب فسخ العقد؛ وال يميل إىل ذلـك إال كـلُّ كلٍبدت منه بواد
 .)١() أنه يغيظ بذلك الرافضةّ املذهب يظنّعامي

ت علـامء أهـل كلـام يف  وهي من أشهر ما قيـل عـن يزيـد:الكلمة الثانية
  يف ومن أملع علامء علم الكـالم،، صدرت عن شخصية فكرية مرموقةّالسنة

، فقد قال يف )هـ٧٩٣ت (العالمة سعد الدين التفتازاين : اإلسالم، أعني به
 : ما ييل)رشح العقائد النسفية(كتابه 
بيـت  بقتل احلسني، واستبشاره بذلك، وإهانته أهـل  أن رضا يزيدّاحلق(

ّ مما تواتر معناه، وإن كان تفاصيلها آحادا، فنحن ال نتوقـعليه السالم النبي  ف يف ً
 .)٢()شأنه، بل يف إيامنه، لعنة اهللا عليه وعىل أنصاره وأعوانه

ت  ( وهــي للعالمــة احلــافظ جــالل الــدين الــسيوطي:الكلمــة الثالثــة
                                 

اآللويس، أبـو : ، انظر) املصونّالرس(  يف تفسريه عن كتاب ابن اجلوزينقله اآللويس )١(
 بن عبد اهللا احلـسيني البغـدادي، روح املعـاين يف تفـسري الفضل شهاب الدين حممود

، ٢٦ ج ،]بال تاريخ [القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت،
 .٧٣ص 

أمحـد حجـازي : ، رشح العقائد النسفية، حتقيق التفتازاين، سعد الدين حممود بن عمر)٢(
 .١٠٣م، ص١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١هرية، طالسقا، مكتبة الكليات األز
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 :، ما ييل)تاريخ اخللفاء( يف كتابه ، فقد كتب  عند ترمجته ليزيد)هـ٩١١
 ّ، فـرسُوملا قتل احلسني وبنو أبيه، بعـث ابـن زيـاد برؤوسـهم إىل يزيـد(

 هلـم أن ّبقتلهم، ثم ندم ملا مقته املسلمون عىل ذلك وأبغـضه النـاس، وحـق
ويف سنة ثالث وستني بلغـه أن أهـل املدينـة خرجـوا عليـه  [...] .يبغضوه
ً، فأرسل إليهم جيشا كثيفا وأمرهم بقتاهلم ثم املسري إىل مكة لقتـال وخلعوه ً

ة عىل باب طيبة، ومـا أدراك مـا وقعـة ّابن الزبري، فجاءوا وكانت وقعة احلر
تـل فيهـا ُواهللا، ما كاد ينجو مـنهم أحـد، ق: ة فقالّذكرها احلسن مر! احلرة؟

 فيـه ألـف ّة وافتض ومن غريهم، وهنب املدينرضي اهللا عنهم  خلق من الصحابة 
من أخـاف أهـل >: وسـلَّم ] وآله[صلَّى اهللا عليه  قال .عذراء، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

 .)١() رواه مسلم<املدينة أخافه اهللا وعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني
وال يريـد أحـد أهـل > عند رشحه حلـديث )الديباج(ًوقال أيضا يف كتابه 

: <ة بسوء إال أذابه اهللا يف النار ذوب الرصاص، أو ذوب امللـح يف املـاءاملدين
، تدفع إشكال األحاديـث <يف النار>: وهي قوله: هذه الزيادة: قال القايض(

: وقد يكون املراد بـه: قال. ّالتي مل يذكر فيها، وبني أن هذا حكمه يف اآلخرة
 ّضـمحلاُ كفي املسلمون أمره وسلَّمو] وآله[صلَّى اهللا عليه    من أرادها يف حياة النبي 

ّكيده كام يضمحل أو يكون ذلك ملن أرادها يف الدنيا فال .  الرصاص يف النارُ
ًيمهله اهللا، وال يمكن له سلطانا، بل يذهبه اهللا عن قريب كـام   ُ شـأنانقـىضّ

 بن عقبة، فإنه هلك يف منـرصفه عنهـا،  مثل مسلم،من حارهبا أيام بني أمية
 مرســله عــىل إثــر ذلــك وغريمهــا ممــن صــنع  بــن معاويــةثــم هلــك يزيــد

                                 
، ، تـاريخ اخللفـاء، دار ابـن حـزم، جالل الدين عبد الـرمحن بـن أيب بكـر السيوطي)١(

 .١٦٧ -١٦٦م، ص٢٠٠٣ -هـ ١٣٢٤، ١بريوت، ط
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 .)١()صنيعهام
  أمري اجليش املغفور لهيزيد

 إن يزيـد : قولـه، يف حديثه عن يزيـد النقاط التي أثاره ابن تيميةّمن أهم
أول جيش >:  قالصلَّى اهللا عليه وآله   القسطنطينية وأن النبي أمري اجليش الذي غزا 

،  خطـريةة نتـائجّب عىل قوله هـذا عـدَّرت، و)٢(<يغزو القسطنطينية مغفور هلم
 أن الـصحابة : أن لعنـه غـري جـائز، ومنهـا:أن يزيد مغفور له، ومنها: منها

 :، ومنهـاًاملشاركني يف هذا اجليش رضوا بيزيد أمريا هلم وقاتلوا حتت إمرتـه
 ... .أن يزيد إنام غزا بدافع من هذا احلديث 

ّامت، ومل يظهر أيَّ كالمه هذا إرسال املسللقد أرسل ابن تيمية  ترديـد أو ُ
ًخالف يف ذلك، فهل حقا أن األمر هبـذا النحـو مـن الوضـوح واإلمجـاع؟  ّ

ّم له بذلك كبار رشاح احلـديث مـن األئمـِّسلُوهل ي ام َّسـي فـاظ، والة واحلّ
  الذي ورد فيه هذا احلديث؟)صحيح البخاري(ّرشاح 

                                 
 بـن ، الـديباج عـىل صـحيح مـسلم، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكـر السيوطي)١(

َّاحلجاج، حققه وعلق عليه أبو إسحاق احلويني األثري، دار ابن عفـان، الـسعودية، : َّ
 .١٣٦٤، ح٤٠٧، ص٣م، ج١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١ط

د مل يـر. ٥٧٢، وص٥٤٤، ص٤، منهاج السنة النبويـة، مـصدر سـابق، ج ابن تيمية)٢(
؛ ولـذا نجـد الكثـري حفظهن ماحلديث هبذا اللفظ، وهذا دليل عىل أن ابن تيمية ينقل 

تـي ّل جيش من أمّأو: (ة، ولفظ احلديث هوّمن أحكامه عىل األحاديث ختلو من الدق
، حممـد بـن إسـامعيل، صـحيح البخـاري: راجـع). يغزون مدينة قيرص مغفور هلـم

 -هــ ١٤١٩، بيـت األفكـار الدوليـة،  صـهيب الكرمـيأبـو: البخاري، اعتنـى بـه
 .٥٦١، ص٢٩٢٤، حمما قيل يف قتال الرو: َّم، كتاب اجلهاد والسري، باب١٩٩٨
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ق منه بيزيـد والنظـر يف ّنا من شأن هذا احلديث خصوص اجلزء املتعلّهيم
 . إقناعنا بذلكابن تيميةحياول  كام ،صحة كونه منقبة وفضيلة له

 هـو )صحيح البخـاري(ّ رشاح الذي يظهر من كلامت الطبقة األوىل من
 .ةّ يف مجيع تفاصيل هذه القصّخالف ذلك، بل إن اخلالف يدب

: ، وقيـل)٢()٤٨(فقـد قيـل إهنـا وقعـت عـام . )١(يف زمن وقوعهـا ً:أوال
 .)٥(٥٢ :وقيل ،)٤(٥٠: وقيل ،)٣(٤٩

، وأبو )٦()الكامل(يف فقد ذهب ابن األثري .  هلذا اجليشيف إمرة يزيد: ًثانيا
، إىل أن أمري اجليش كان سفيان بن عـوف، وهـو مـا )٧()املخترص(الفداء يف 

 <قيـل>  إىل الــ -)ئعمدة القـار(يف  كام نقله العيني - )املرآة(نسبه صاحب 
عليـه يف العينـي ّرد، وقـد حاً القول بأن إمرة الجيش كانـت مـع يزيـد          مصح 

 ألنـه يف ؛يكونوا مع يزيدمل  <سادات الصحابة>ًظهرا أن  مست)ئعمدة القار(
                                 

 بل ما نريد قوله هو أن هذه ،ك يف وقع غزوة القسطنطينيةّال يفهم من كالمنا أننا نشك )١(
 ولـيس ، خالف ونقـاشّ حمل- زمن وقوعهابام يف ذلك -القضية وبجميع تفاصيلها 

 .ّ، وبجميع تفاصيلها، حمل اتفاق وتسامل أن الغزوةكام يبدو من كلامت ابن تيمية
حممد زينهم :  أبو الفداء، عامد الدين إسامعيل بن عيل، املخترص يف أخبار البرش، حتقيق)٢(

، ١ دار املعارف، القاهرة، جحممد عزب، وحييى سيد حسني وحممد فخري الوصيف،
 ،٢٣١، ص١، ج]مهمل من التاريخ[ ح

 .٢٣٢، ص٥، تاريخ الرسل وامللوك، مصدر سابق، ج الطربي)٣(
 .٣١٤، ص٣ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، ج)٤(
 .١٠٣، ص٦، فتح الباري، مصدر سابق، ج ابن حجر)٥(
 .٣١٤، ص٣ثري، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، ج ابن األ)٦(
 .٢٣١، ص١ أبو الفداء، املخترص يف أخبار البرش، مصدر سابق، ج)٧(
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 .)١(ًليس أهال ألن يكون هؤالء السادات يف خدمته العيني نظر
سـنة  :وقيـل -يف هـذه الـسنة (: )٤٩( ث سـنةا يف أحـدقال ابن األثـري

 وجعـل علـيهم ، إىل بـالد الـروم للغـزاةً كثيفـاً جيشا معاويةّسري -مخسني
، فأمـسك عنـه ّ بالغزاة معهم، فتثاقل واعتل وأمر ابنه يزيد،بن عوفسفيان 

  :أبوه، فأصاب الناس يف غزاهتم جوع ومرض شديد، فأنشأ يزيد يقول
  ُمُن أبايل بام القـت مجـوعهإما 

  ً عىل األنامط مرتفقـاُكأتّإذا ات
 

  ِونة من محى ومن مـومدقفربال 
ــوم   ِبــدير مــران عنــدي أم كلث

 

 . كلثوم امرأته، وهي ابنة عبد اهللا بن عامرّموأ
 بسفيان إىل أرض الروم ليـصيبه ّ فأقسم عليه ليلحقن، شعرهفبلغ معاوية

ما أصاب الناس، فسار ومعه مجع كثـري أضـافهم إليـه أبـوه، وكـان يف هـذا 
و أيـوب األنـصاري وغـريهم  وابن الزبري وأبـ وابن عمراجليش ابن عباس

ــى بلغــوا  ــز بــن زرارة الكــاليب، فــأوغلوا يف بــالد الــروم حت وعبــد العزي
 .)٢()القسطنطينية

                                 
، ، أبو حممد بدر الدين حممود بن أمحد، عمدة القاري رشح صـحيح البخـاري العيني)١(

، ١، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، طعبد اهللا حممـود حممـد عمـر: ّضبطه وصححه
 .٢٧٨ -٢٧٧، ص١٤م، ج٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

، ويل الدين ابن خلدون. ٣١٤، ص٣ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، ج)٢(
أبو زيد عبد الرمحن بن حممد، ديوان املبتـدأ واخلـرب يف تـاريخ املغـرب والرببـر ومـن 

، ٢ بـريوت، ط-خليل شحادة، دار الفكـر: لشأن األكرب، حتقيقعارصهم من ذوي ا
 معهـم فتثاقـل يزيـد] معاويـة[ونـدب (: وفيه. ١٢، ص٣ج:  م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨

فرتكه، ثم بلغ الناس أن الغزاة أصاهبم جوع ومرض، وبلغ معاوية أن يزيـد أنـشد يف 
 .)...ذلك 
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 )حيتمل أن يكون مل حيرض اجلـيش(:  عن ابن التني قولهبل نقل ابن حجر
يـد إال أن ير(: ، وأضاف<مردود> :إنه ابن حجر هذا االحتامل بقول ّردوإن 
 <باالتفاق>: قوله و)١()رش القتال فيمكن؛ فإنه كان أمري اجليش باالتفاقمل يبا

 .م أعالهّغريب منه بعد مالحظة ما تقد
 هـو - كام يظهر للمتتبع-فإن أصل هذه الفكرة . يف شمول املغفرة له: ًثالثاو

 )٢()هــ٤٣٥ت (أبو القاسم املهلب بن أمحد بن أيب صفرة األسـدي األندلـيس 
  ملعاويـة<منقبـة> عـىل أن يف احلـديث حه لصحيح البخاريالذي ذهب يف رش

نقـل ) هــ٤٤٩ت  (ّ، عىل أن معارصه ومواطنه ابن بطال القرطبـيوولده يزيد
 :رتنيوإليك العبا .ب بنحو خيتلف عام سرتد عليه لدى ابن حجرّعبارة املهل

ل مـن ّ؛ ألنـه أومن هذا احلديث فـضل ملعاويـة: قال املهلب(: ّابن بطال
 .)٣() غزا مدينة قيرصوابنه يزيد. غزا الروم

ل مـن غـزا ّ ألنه أويف هذا احلديث منقبة ملعاوية: قال املهلب(: ابن حجر
 .)٤()ل من غزا مدينة قيرصّ ألنه أولده يزيدالبحر، ومنقبة لو

) وابنه(ومن الواضح الفرق بني العبارتني؛ إلمكان قراءة حرف الواو يف 
 .ّيف نقل ابن بطال عىل االستئناف

                                 
 .١٠٣ -١٠٢، ص ٦، مصدر سابق، ج، فتح الباري رشح صحيح البخاريابن حجر )١(
 .٥٧٩، ص١٧، سري أعالم النبالء، مصدر سابق، ج الذهبي:  انظر ترمجته يف)٢(
، ضـبط ، رشح صـحيح البخـاريّ ابن بطال، أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك)٣(

مهمـل يف [ الريـاض، –أبو متيم يارس بن إبـراهيم، مكتبـة الرشـيد : ّنصه وعلق عليه
 .١٠٧، ص٥، ج]التاريخ

 .١٠٢ص: ، مصدر سابق، فتح الباري رشح صحيح البخاريابن حجر )٤(
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 أم <جمرد استحقاق> هل هو :وهذا يقودنا إىل التساؤل عن معنى احلديث
ًم جدال بالشمول فإنه يـستثني  بالغفران؟ بل حتى من يسل<شمول فعيل>أنه 
  ّ وهو ما ذهب إليه فحـول رشاح احلـديث<ّخلروجه بدليل خاص> منه يزيد

كابن التني وابن املنـري والعينـي واملنـاوي،  -)صحيح البخاري(ام َّسي وال -
 .واعرتاضلني دون نقد ّ الذي نقل رأي األوبل وهو ظاهر ابن حجر

بـن ابن التـني وابه ّوتعق(: ب املتقدمّ بعد أن نقل كالم املهلقال ابن حجر
 أنه ال يلزم من دخوله يف ذلك العموم أن ال خيـرج بـدليل :املنري بام حاصله

مغفـور > :وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه        إذ ال خيتلف أهل العلم أن قوله؛ّخاص
 واحـد ممـن غزاهـا ّونوا من أهل املغفرة حتى لو ارتـد مرشوط بأن يك،<هلم

 مغفـور ملـن : عـىل أن املـرادّ فـدل؛ًبعد ذلك مل يدخل يف ذلك العموم اتفاقا
 .)١()وجد رشط املغفرة فيه منهم

 بـن واألصح أن يزيـد: املرآةوقال صاحب (): هـ٨٥٥ت  (وقال العيني
 ً معاويـة جيـشاَّ سـري: وقيل،نطينية يف سنة اثنتني ومخسنيط غزا القسمعاوية
 وكـان يف ، مع سفيان بن عوف إىل القسطنطينية فأوغلوا يف بالد الرومًكثيفا

 ّ وتويف، وابن الزبري وأبو أيوب األنصاري وابن عمرذلك اجليش ابن عباس
 األظهر أن هؤالء الـسادات مـن الـصحابة :ُلت ق.ة احلصارّأبو أيوب يف مد

 أن ً ألنـه مل يكـن أهـال؛ ومل يكونوا مع يزيد بن معاوية،كانوا مع سفيان هذا
يف هـذا احلـديث منقبـة > :وقـال املهلـب. يكون هؤالء السادات يف خدمته

 مدينـة ل من غـزاّل من غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد ألنه أوّ ألنه أوملعاوية
  قـال: فـإن قلـت!؟ وحالـه مـشهور منقبـة كانـت ليزيـدّأي: قلت .<قيرص

                                 
 .١٠٣ -١٠٢، ص٦، مصدر سابق، ج، فتح الباري رشح صحيح البخاري ابن حجر)١(
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 : قلت،<مغفور هلم> : هذا اجليشّيف حق ]صلَّى اهللا عليه وآلـه   الضمري يعود عليه [
 إذ ال خيتلـف ؛ّال يلزم من دخوله يف ذلك العموم أن ال خيرج بدليل خـاص

وط بأن يكونوا من أهل املغفرة حتـى  مرش<مغفور هلم>: أهل العلم أن قوله
 عـىل أن ّ فـدل؛ واحد ممن غزاها بعد ذلك مل يدخل يف ذلك العمـومّلو ارتد
 .)١() مغفور ملن وجد رشط املغفرة فيه منهم:املراد

 :<مغفور هلم>ًقا عىل ما ورد يف احلديث ّ معل)هـ١٠٣١ت (وقال املناوي
 إذ الغفـران ؛ لـه لكونـه مـنهمً مغفـورا بن معاويةال يلزم منه كون يزيد(

 خلروجه بدليل ؛ ويزيد ليس كذلك،مرشوط بكون اإلنسان من أهل املغفرة
 ، ممن غزاهـا مغفـور لـهّ من ارتدّ أن: ويلزم من اجلمود عىل العموم.ّخاص

احلق أن رضا > : حل لعن يزيد به حتى قال التفتازاينَقونّ حمقٌوقد أطلق مجع
مما تـواتر معنـاه، وإن كـان تفاصـيله  بيتاليزيد بقتل احلسني، وإهانته أهل 

 فنحن ال نتوقف يف شأنه، بل يف إيامنه، لعنة اهللا عليـه وعـىل أنـصاره <ًآحادا
 .)٢()وأعوانه
 هلذا احلديث وإرساله لكالمـه م أن فهم ابن تيميةَّص من كل ما تقدّيتلخ

ّ رشاح احلـديث خيالفونـه ّه، بل إن أغلب وأهمّال املسلامت ليس يف حملإرس
وهـذا مـا يمكـن أن نعـده (ًالرأي يف ذلك متاما، حتى وصل األمر ببعضهم 

مدينـة >أن أجاز أن يكـون املـراد بــ ) رابع نقاط اخلالف بشأن هذا احلديث
صـلَّى اهللا    النبي  هبا يوم قال<قيرص> التي كان َاملدينةالواردة يف احلديث  <قيرص

                                 
 .٢٧٨ -٢٧٧، ص١٤، مصدر سابق، ج، عمدة القاري رشح صحيح البخاريالعيني )١(
، ٢، عبد الرؤوف، فيض القدير رشح اجلامع الصغري، دار املعرفة، بريوت، ط املناوي)٢(

 .٨٤، ص٣م، ج١٩٧٢ -هـ ١٣٩١
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 .)١( التي كانت دار مملكته آنذاك<محص>تلك املقالة، وهي مدينة عليه وآله 
صـحيح (ة كـل مـا ورد يف ّم بنـاء عـىل التـسليم بـصحّهذا ونحن نـتكل

 ، خيلـو مـن ذلـك علـيهم الـسالم     تراث مدرسة أهل البيـتّ فإنّوإال )البخاري
 .إطالقهاويرفض مثل هذه املضامني عىل 

 

َّ التي وعدنا القارئ بنقلها؛ وإنام أجلنا نقلهـا ة الكلمة الرابعلنعد اآلن إىل
 <ّةعلامء أهـل الـسن>ِّألهنا متثل خري خامتة هلذا املبحث بام تلخصه من موقف 

 اإلسـالم اجتـاه>مـل القـضايا التـي أرشنـا إىل رأي  وجممن شخـصية يزيـد
ًها طويل إال أنني أفضل أن أنقلهـا كاملـة؛ نظـرا ّ فيها، ومع أن نص<ياألمو ِّ

 عن دراية وموضـوعية كبريتـني، وألن ّألهنا كلمة فريدة وجامعة يف آن، تنم
 فتفوتـه )ينروح املعـا( َّبعض القراء قد ال يكـون بحوزتـه تفـسري اآللـويس

 .ه بتاممهّفرصة مطالعة نص
 وهـي صلَّى اهللا عليه وآله  من سورة حممد٢٣ يف ذيل تفسريه لآلية قال اآللويس

ْأولئك الذين لعنهم اهللاُ فأصمهم وأعمى أبصارهم{: قوله تعاىل َ َ ْ َّ ُُ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ ُُ َُ َ َ َ َّ َِ  :، ما ييل}َِ
، نقـل عليه مـن اهللا تعـاىل مـا يـستحق          يدًواستدل هبا أيضا عىل جواز لعن يز(

 ملا سأله ولده ن اإلمام أمحدإ>: الصواعق واهليثمي يف ،اإلشاعةالربزنجي يف 
فقـال ! كيف ال يلعن من لعنه اهللا تعاىل يف كتابه: عبد اهللا عن لعن يزيد، قال

َّ كتاب اهللا عز وجل فلُقد قرأت: عبد اهللا :  فيه لعن يزيد، فقال اإلمـامدم أجَّ
ُفهـل عـسيتم إن تـوليتم أن تفـسدوا يف األرض وتقطعـوا {: إن اهللا تعاىل يقول َ َ َِّ َ َُ ُ ُ ُ َ ُِ ْ ْ ْ ْ ْ ََ ْ ِ ِ ْ ْ َْ َّ ِْ َ

                                 
، مـصدر فتح الباري رشح صـحيح البخـاري: نظرا،  العسقالين نقل ذلك ابن حجر)١(

 .١٠٣، ص٦سابق، ج
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ْأرحامكم  َ ُْ َ ُأولئك الذين لعنهم اهللاُ* َ ُ َ َ ََ َّ َِ َِ  < أشد مما فعلـه يزيـدٍ وقطيعةٍ فسادُّ وأي}ُ
 .انتهى

 من مجاعة لعنوا بالوصـف، ويف َّ العايص املعنيوهو مبني عىل جواز لعن
ّ، فاسـقا كـان أو ذمَّ فاجلمهور عىل أنه ال جيوز لعـن املعـني؛ٌذلك خالف ًيـا، ً

ّا كان أو ميّحي ُتا، ومل يعلم موته عىل الكفر؛ الحتامل أن خيً م لـه ِتُم لـه أو خـَتً
 .باإلسالم، بخالف من علم موته عىل الكفر كأيب جهل

 ّالم الرساج البلقينـي إىل جـواز لعـن العـايص املعـنيوذهب شيخ اإلس
 . ]...[ حلديث الصحيحني 

 ّ مـروسـلَّم ] وآله[صلَّى اهللا عليه     أنه : لذلك بخرب مسلمّلو استدل>: الزواجرويف 
 .<]...[لعن اهللا من فعل هذا لكان أظهر : بحامر وسم يف وجهه، فقال
 لكثرة أوصـافه اخلبيثـة وارتكابـه ن يزيدف يف لعُّوعىل هذا القول ال توق

ة ّالكبائر يف مجيع أيام تكليفه؛ ويكفي ما فعله أيام استيالئه بأهل املدينة ومك
ه ّ ورضاه بقتل احلسني عىل جـد،ة الكربى ما فعله بأهل البيتّوالطام، ]...[

 تـواتر  ممـا، وإهانتـه ألهـل بيتـه، واستبشاره بذلك،وعليه الصالة والسالم
 . ] ... [ًمعناه وإن كانت تفاصيله آحادا

 احلـافظ نـارص :، مـنهمح بلعنه مجاعة من العلـامءّوقد جزم بكفره ورص
: التفتـازاين، وقـال العالمـة أبـو يعـىل، وسـبقه القـايض ابن اجلوزية ّالسن

[...])١(. 
 .)٢(لرمحة عليه ااجلالل السيوطيوممن رصح بلعنه 

                                 
 .نعيد فال .. <الثانية الكلمة> يف هذه عبارته نقل تقدم )١(
 .فراجع.  .<الكلمة الثالثة> م إيضاح رأيه ونقل بعض كلامته يفّتقد )٢(
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أن الـسبي ملـا ورد مـن : الوايف بالوفيات، وكتاب تاريخ ابن الورديويف 
رضـي   خرج فلقي األطفال والنساء من ذرية عيل واحلـسني ،العراق عىل يزيد

 وقد أرشفوا عىل ثنيـة جـريون، ، عىل أطراف الرماحسوالرؤو ،اهللا تعاىل عنهما  
 : فأنشأ يقول،فلام رآهم نعب غراب

  ْ وأرشفـتُاحلمـولملا بدت تلـك 
   قل أو ال تقل:ُ فقلت،نعب الغراب

 

   عىل شفا جـريونسالرؤوتلك  
   من الرسول ديـوينُفقد اقتضيت

 

 هّ يـوم بـدر كجـدوسـلَّم ] وآلـه [صلَّى اهللا عليه أنه قتل بمن قتله رسول اهللا : يعني
 عنـه، فقـد كفـر ّفإذا صح .وهذا كفر رصيح. عتبة وخاله ولد عتبة وغريمها

 :ُّه متثله بقول عبد اهللا بن الزبعرى قبل إسالمهومثل. به
 )١( األبيات... ليت أشياخي
ب السفاريني من احلنابلة نقـل َّ وتعق، بحرمة لعنهعفا اهللا عنه   وأفتى الغزايل

                                 
َقصيدة عبد اهللا بن الزبعري بن قيس السهمي القريش من الشهرة بمكان، وقد ذكرهتا  )١( ْ َ ِّ

ٍأغلب مصادر الرتاث اإلسالمي، قاهلا يوم أحد وهو يومئذ مرشك، واألبيات املشار إليها 
  :  هي-عىل اختالف يف النقل والتسلسل -

ُليــت أشــياخي ببــدر شـــهدوا ِْ َ ٍْ َ َ ِْ ِ َ َ َ  
ُّفـــأهل َ َ َّوا واســـتهلوا فرحـــا ثـــمَ َ ُْ ً َ ُّ َ ََ  

ـــا ـــاء بركه ـــت بقب ـــني حك َح َ ََ ْ ِ ٍِ ُ ْ ََّ ِ  
ْقد قتلنَـا الـضعف مـن أرشافهـم ِ ِ َِ ْ ََ ْ ْ َّ ْ َ َْ َ  

 

ْجزع اخلزرج من وقـع األسـل  َْ ََ ِ ْ َْ ْ َ َ َِ ِ ْ َ  
ْقــــالوا يل هنيــــا ال تــــسل َ َُ َ ً ََّ ِ َ ِ  
ْواستحر القتل يف عبـد األشـل ْ ُ َْ َ ِ ْ َ ََ ِ ْ ََ َّ ْ  

ٍوعــدلنَا ميــل بــدر ْ ََ ْ ََ َْ َ فاعتــدلَ َ َ ْ َ  
 

، تاريخ الطربي: ً هبذه األبيات أو بعضها راجع مثال ل يزيدّومن املصادر التي ذكرت متث
تاريخ . ٣٤٣، ص٥ج: املنتظم البن اجلوزي، مصدر سابق.  ٩٦، ص٨ج: مصدر سابق

 .٦٣١، وص٥٨١، وص٥٥٧، ص١١ج: ، مصدر سابقابن كثري
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املحفـوظ عـن >:  فقـال،رمحـه اهللا تعـاىل  الربزنجي واهليثمي السابق عن أمحـد 
 ومن أصحابنا من أخـرج :هّ ما نصالفروع خالف ما نقال ، ففي اإلمام أمحد

 ، أمحد خالف ذلـكَّ ونص. ونحوهه عليه يزيدَّ فيتوج،اج عن اإلسالمَّاحلج
 وابـن ،ً وال جيوز التخصيص باللعنة خالفا أليب احلـسني.وعليه األصحاب

  ابن تيميـة:تعاىل أعلم واهللا ،يعنيـ  وغريمها ، وقال شيخ اإلسالم ،اجلوزي
 وأبـو ،واملختار ما ذهب إليه ابن اجلوزي: قلت.  ظاهر كالم أمحد الكراهةـ

 . انتهى كالم السفاريني<ومن وافقهام، حسني القايض
  ؛)١(الفريـة  أعظـمعليه مـن اهللا تعـاىل مـا يـستحق         وأبو بكر بن العريب املالكي 

، ولـه مـن اجلهلـة وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه      تل بسيف جـده ُ احلسني قفزعم أن
ًكربت كلمة ختـرج مـن أفـواههم إن يقولـون إال كـذبا{موافقون عىل ذلك  ُ ْ ًِ ِ ِ َِ َ ََّ ِ َِ ُ َ ْ ُ َِ ََ ْ ُ ُْ َ ْ َ{ 

 ].٥: الكهف[
 .)٢([...]: نالرس املصويف كتابه ) عليه الرمحة (قال ابن اجلوزي

: فمـنهم مـن يقـول؛ علم من مجيع ما ذكر اختالف الناس يف أمرهُ ويهذا
لكن ال جيوز لعنه، ومـنهم ،  بام صدر منه مع العرتة الطاهرةٍ عاصٌهو مسلم
: ومنهم من يقـول،  وجيوز لعنه مع الكراهة أو بدوهنا،هو كذلك: من يقول

 وقائـل ،ال جيوز لعنه بذلك وِإنه مل يعص: هو كافر ملعون، ومنهم من يقول
 .)٣(هذا ينبغي أن ينظم يف سلسلة أنصار يزيد

                                 
 .فراجع..  رشحنا موقفه فيام تقدم )١(
 .نعيد فال .. <األوىل الكلمة> يف هذه عبارته نقل تقدم )٢(
 ونحن أسمينا دعاة هذا القول وأمثاله، وخلفياهتم الفكرية ومرجعيـاهتم العقائديـة، )٣(

، وما < اإلسالم األموياجتاه>: وأسسهم التي يشيدون أفكارهم ومفاهيمهم عليها، بـ 
 .ا االجتاهدراسة إال مسعى لكشف بعض معامل هذهذه ال
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ًقا برسالة النبـي ّي أن اخلبيث مل يكن مصدّ الذي يغلب عىل ظن:وأنا أقول
 وأهـل حـرم ، وأن جمموع ما فعل مع أهل حرم اهللا تعاىلوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    

طيبني الطاهرين، يف احليـاة وبعـد املـامت، ومـا  وعرتته العليه الصالة والسالم  نبيه 
صدر منه من املخازي، ليس بأضعف داللة عـىل عـدم تـصديقه مـن إلقـاء 
ّورقة من املصحف الرشيف يف قذر، وال أظن أن أمره كان خافيا عىل أجلـ ة ً

املسلمني إذ ذاك، ولكن كانوا مغلوبني مقهورين مل يسعهم إال الصرب ليقيض 
ًولو سلم أن اخلبيث كان مسلام. ًعوالًاهللا أمرا كان مف ِّ َ مجـع مـن ، فهو مـسلمُ َ

الكبائر ما ال حييط به نطاق البيـان، وأنـا أذهـب إىل جـواز لعـن مثلـه عـىل 
 والظـاهر أنـه مل يتـب، .ر أن يكون له مثل من الفاسقنيّالتعيني ولو مل يتصو

حق به ابن زياد، وابن سـعد، ومجاعـة، واحتامل توبته أضعف من إيامنه، ويل
 عليهم أمجعـني، وعـىل أنـصارهم، وأعـواهنم، وشـيعتهم، عز وجلَّ فلعنة اهللا 

 .ومن مال إليهم إىل يوم الدين ما دمعت عني عىل أيب عبد اهللا احلسني
ويعجبني قـول شـاعر العـرص ذو الفـضل اجلـيل، عبـد البـاقي أفنـدي 

  : اللعنيزيدالعمري املوصيل، وقد سئل عن لعن ي
   عــىل لعنــي عــريض جنابــهيزيــد

 

  غدو به طول املدى ألعن اللعناأف 
 

:  فليقـل،يلّومن كان خيشى القال والقيل من الترصيح بلعن ذلك الـضل
صـلَّى اهللا عليـه      ومن آذى عـرتة النبـي ، من ريض بقتل احلسنيعز وجلَّ لعن اهللا >
ً، فإنـه يكـون العنـا لـه؛ لدخولـه <همّ ومن غصبهم حق،ّحق بغري وسلَّم] وآله[

َّحتت العموم دخوال أو ًليا يف نفس األمر، وال خيالف أحـد يف جـواز اللعـن ً
 ذكـره وموافقيـه، فـإهنم ـ عـىل ّهبذه األلفاظ ونحوها سوى ابن العريب املار

ِّظاهر ما نقل عنهم ـ ال جيوزون لعن من ريض بقتـل احلـسني  ىل رضـي اهللا تعـا  ُ
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 .)١() عىل ضالل يزيدالضالل البعيد الذي يكاد يزيد؛ وذلك لعمري هو عنه
لع عىل عـرصنا هـذا الـذي ّ أن يقول اليوم لو اط ما عسى اآللويس:أقول

جتاوز فيه الكثريون من أتباع مدرسـة ابـن العـريب مـا ذهـب إليـه كبـريهم 
 قوله؟ لقد بدأ كالمهـم بمنـع لعـن ّىل حد ع<الضالل البعيد>وداعيتهم للـ 

اسـتقامة  لينتهي هبم اليوم إىل احلـديث عـن كفاءتـه وكـامل مواهبـه، ويزيد
النـاس، ه بـني عدلـو بأحكامهـا، ه بحرمـة الـرشيعة، وعملـهقيامو، تهسري
 ه آفـاق دعـوهتم، ورفقـههم، وتوسـيعّدوعـ ه يف مصاحلهم، وجهـادهظرنو

  ...بأفرادهم ومجاعاهتم

                                 
، أبو الفضل شهاب الدين حممود بن عبد اهللا احلسيني البغدادي، روح املعاين اآللويس )١(

عيل عبـد البـاري عطيـة، دار الكتـب : حتقيقيف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، 
 .٢٢٩-٢٢٧، ص٣ ج ، هـ١٤١٥، ١ط  بريوت،-العلمية 
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ع ملا يقوله أعالم االجتاه األمـوي جيـد ِإنام نعرض هلذا البحث ألن املراج
أهنم يسعون جاهدين للتقليل من قيمة واقعة كـربالء منـذ وقوعهـا وحتـى 

ًسيا لـدم سـبط رسـول ًيومنا هذا؛ وذلك من خالل عدم إعطائهم بعدا أسا
عىل فهمهم حلجم ) ًأوال( الذي أريق فيها، مما يلقي بظالله صلَّى اهللا عليه وآلـه اهللا 

) ًثالثـا(عىل إدانة املشاركني يف اقرتافها، و) ًثانيا(هول املصيبة التي وقعت، و
 . املحيني لذكراها فعلعىل رشعية

 بن سعد أمري الرسية التـي قتلـت عمرومن املعلوم أن : (يقول ابن تيمية
احلسني، مع ظلمه وتقديمه الدنيا عىل الدين، مل يـصل يف املعـصية إىل فعـل 
املختار بن أيب عبيد الذي أظهر االنتصار للحسني وقتل قاتله، بل كـان هـذا 

 من ذلـك الناصـبي، ٌّ من عمر بن سعد، فهذا الشيعي رشًأكذب وأعظم ذنبا
ًا ِبريُاج بن يوسف خري من املختار بن أيب عبيد، فإن احلجاج كان مّبل واحلج
، واملختـار كـان ّ يسفك الـدماء بغـري حـقوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    ه النبي ّكام سام
ّكذابا يد عي النبوة وإتيان جربيل إليه، وهذا الذنب أعظم من قتل النفـوس، ً

 .)١()ًا، والفتنة أعظم من القتلدّ هذا كفر، وإن كان مل يتب منه كان مرتّفإن
                                 

 .٧١ – ٧٠، صص ٢منهاج السنة النبوية، ج )١(
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أمـا .  بن سـعدً سنعرف الحقا مصري هذا التقليل من جريمة عمر:أقول
 كـام <رسيـة>د ّوا جمـرنـو فلم يكعليه الـسالم   اإلمام احلسني واحاربن بشأن الذي

 عن أربعـة  يربو تعداده<ًاجيش> وا كانإنام ،  أن يصفهمحيلو للشيخ ابن تيمية
، )١(نا كتب أهل التـاريخئآالف إذا أضيف له من التحق به من الكوفة كام تنب

كام سـنرى  <تك ستقتلهّأما أن أم>: بل إن األحاديث النبوية الصحيحة تقول
 .ًذلك الحقا

تـل فيـه ُعاشوراء الذي ق: يوم -وانقسم الناس بسبب هذا : (ًوقال أيضا
فعـل فيـه مـن ُتـه يـوم مـأتم وحـزن يذّفالـشيعة اخت:  إىل قـسمني-احلسني

ذوه ّهم، وقـوم اختـّال يفعله إال من هو من أجهل الناس وأضـل املنكرات ما
النفقـات واألطعمـة واللبـاس، ورووا : بمنزلة العيد، فصاروا يوسعون فيه

 وأقبح من ذلك وأعظم ما تفعله الرافـضة مـن  [...]فيه أحاديث موضوعة
وينـشد فيـه قـصائد النياحـة، ويعطـشون فيـه  يقرأ فيه املـرصع، ًاختاذه مأمتا

ون اجليـوب، ويـدعون فيـه بـدعوى ّأنفسهم، ويلطمون فيه اخلدود، ويشق
                                 

 من اصَّ بن سعد بن أيب وقفلام كان من الغد قدم عليهم عمر: ( قال ابن جرير الطربي)١(
 أن عليـه الـسالم     إىل احلـسني قال وكان سبب خروج ابن سـعد.الكوفة يف أربعة آالف

ى وكانـت َبَتْسـَاهللا بن زياد بعثه عىل أربعة آالف من أهل الكوفة يسري هبـم إىل د عبيد
 فكتب إليه ابن زيـاد عهـده عـىل الـري وأمـره ،الديلم قد خرجوا إليها وغلبوا عليها

 وأقبل ، فلام كان من أمر احلسني ما كان. بالناس بحامم أعنيًفخرج معسكرا. باخلروج
 فإذا فرغنا مما بيننا وبينه ، رس إىل احلسني: فقال، دعا ابن زياد عمر بن سعد،كوفةإىل ال

 :راجع). رست إىل عملك
: تـاريخ ابـن كثـري. ٤١٢، ص٣ج: تاريخ ابن األثري. ٤٠٩، ص٥ج: تاريخ الطربي

 .وغريها من كتب التاريخ. ٢٤٢، ص٩ج
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 .)١()اجلاهلية
 يظهرون ًوملا كانت الشيعة يصنعون يف يوم عاشوراء مأمتا(: قال ابن كثري

 الـسنة،  قابلتهم طائفة أخرى من جهلة أهـل،فيه احلزن عىل احلسني بن عيل
فادعوا أن يف اليوم الثامن عرش من املحرم قتل مصعب بن الزبري فعملوا لـه 

 كام تعمل الشيعة للحسني، وزاروا قربه كام يزار قرب احلسني، وهذا مـن ًمأمتا
 .)٢( )ة الصحيحةّ السنَّباب مقابلة البدعة ببدعة مثلها، وال يرفع البدعة إال

رضـي    ينبغي له أن حيزنه هذا الذي وقع من قتلـه مسلمّفكل(: ًوقال أيضا
صـلَّى   فإنه من سادات املسلمني وعلامء الصحابة، وابن بنت رسول اهللا ؛اهللا عنه 

، ًاّ وسـخيً وشـجاعاً التي هي أفضل بناتـه، وقـد كـان عابـداوسلَّم] وآله[اهللا عليه   
 أكثـره ّلن ما يفعله الشيعة من إظهار اجلزع واحلزن الـذي لعـُسَولكن ال حي

 كيـوم ًخذون مقتلـه مأمتـاّع ورياء، وقد كان أبوه أفضل منه، وهم ال يتّتصن
 .)٣()مقتل احلسني

ة أمور نفـرتض أهنـا يف ّح عدّإن النصوص التي سنأيت عىل ذكرها ستوض
؛  املتقدمـةة للمسلم احلـريص عـىل جتـاوز االنحرافـات الثالثـةّيّغاية األمه

عليـه   مع دم احلسني صلَّى اهللا عليه وآله    الرسول تعاملعن ) ًالّأو(وستعطينا فكرة 
،  الطـاهر دمه الـرشيفعليهان تعامله مع الرتبة التي أريق ع) ًثانيا(، والـسالم 

..  ويزوروهنـا  علـيهم الـسالم    سها أتباع مدرسة أهل البيـتِّتلك الرتبة التي يقد
مـه  وثورتـه ودعليـه الـسالم   أن قضية اإلمام احلـسني القارئ وعندها سيعرف 

                                 
 . ١٥١، ١٤٩-١٤٨ص  ، ص٨، جمنهاج السنة النبوية )١(
 .٤٨٣، ص١٥ ج: البداية والنهاية)٢(
 .٥٦٩، ص١١ ج: البداية والنهاية، مصدر سابق)٣(
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 ُّالرشيف والرتبة التي سفك عليها ليست قضية ابتـدعها حمبـو أهـل البيـت
صـلَّى اهللا عليـه    هبا الوحي اإلهلي والنبي األعظم ّ، وإنام هي قضية اهتمعليهم السالم 

ومـن أجلهـا ذرفـت دمـوع نبـي اإلسـالم   علـيهم الـسالم    ة أهل البيتّ وأئمهوآل
 صـلَّى اهللا عليـه وآلـه      ًيضا أن ما وردنـا عنـه ، بل وسيعرف أصلَّى اهللا عليه وآله    الكريم

بـشأن  ًمل يرد أن أحدا من األنبياء قبله فعلـه عليه السالم  احلسني  اإلمامدمشأن ب
ًا أو صاحلا مو وليًا أ يكون وصيأن ًفضالنبي ِّأي دم  ن بل هو مـاحلني ن الصً

 .عليه السالم ات دم احلسنيّخمتص
<> 

أننا ننقل بعض األخبـار التـي ى من دراستنا ّما تبقسيجد القارئ يف ثنايا 
ت اشـرتاطاتنا املنهجيـة ّهـل تغـري: فيتساءل يف نفسه، <رؤيا>هي عبارة عن 

 ّالتي نوهنا عليها يف بداية هذه الدراسة؟
 بام اشرتطناه عـىل كنيّ منها يشء، وما زلنا  متمسّكال، مل يتغري: جوابنا هو

أنفسنا من معايري منهجية قامـت عليهـا هـذه الدراسـة، وإن األخبـار التـي 
 متطابقة مع ذلك االلتزام وننقلهـا مـن نفـس املـصادر تسنوردها قد جاء

علينا اإلجابة عـىل التي تقدم نقلنا عنها، لكن مع ذلك أرى أن من الواجب 
القارئ الكـريم هنا يلزم تذكري و، ًالسؤال الذي وضعناه عنوانا هلذه التبرصة

 :مهمتنيمالحظتني ب
شـخص لقد ثبـت يف مباحـث أصـول الفقـه أن رؤيـا  :املالحظة األوىل

 يف بيـان األحكـام الـرشعية ًةّ حجـلـيس يف املنـام صلَّى اهللا عليه وآلـه    رسول اهللا 
إثبات أحكام الرشيعة لـه طرقـه اخلاصـة التـي لـيس منهـا   وأن،فنيَّللمكل

 .ه من تلك األبحاثّصيل ذلك موكول إىل حملوتف <رؤياال>
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ّأن الرؤيا يف غري تلك املجاالت تعد :املالحظة الثانية ً ودلـيال وفـق ً حجةُ
خـذ ؤ أن تّارمة البـددات صّولكن ضمن رشوط وحمد، املنهجية اإلسالمية

صـلَّى اهللا  ها أن يكون صاحب الرؤيا ممن رأى يف حياته النبي ّ أمهبنظر االعتبار؛
صـلَّى   أما من مل يعرف شخص النبـي .ًيا وعرف شخصه الرشيفّ حسآلهعليه و 

مجيع مـن  وهو حال - بعد رحيله صلَّى اهللا عليه وآله عي رؤيته ّ كمن يد،اهللا عليه وآله  
 تـشملها النتـائج  فـإن رؤيـاه تلـك ال-صلَّى اهللا عليه وآله  ًر زمنيا عىل رحيله ّتأخ
:  رؤيا أخـرىّيأنام يكون حاهلا كحال بة عىل الرؤيا يف القسم األول، إّاملرتت

ًا وقد تكون أضغاثاّقد تكون حق ً. 
 أو صدق صاحب ،نقلالة يف ّ كاشرتاط الدقة الرؤياّ صحأما بقية رشوط

 رؤيـا ّ رشوط تتساوى فيها مجيع الرؤى وال خيتلف عليها يف أي فهي،الرؤيا
 .من كال القسمني

 يف ذيـل رشحـه  حجـروهذا الذي ذكرناه هو ما ذهب إليه احلـافظ ابـن
فبعـد أن ، <ل الـشيطان يبّة وال يتمثظمن رآين يف املنام فسرياين يف اليق> :حلديث

ويظهر يل يف التوفيق بني مجيع : قلت(:  قال، املسألةعرض خلالف العلامء يف
 ولـو كانـت ، فقـد رآه، بـهّ أن من رآه عىل صفة أو أكثر مما خيتص،ما ذكروه
 فمن رآه عىل هيئته :وعىل ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه. ات خمالفةسائر الصف
فقـد رأى >: ل قولهّ وعليها يتنز، الذي ال حيتاج إىل تعبريّ فرؤيا احلق،الكاملة
 إطالق ّصحيو، ومهام نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك. <احلق

 .)١() فقد رآه حقيقة- حالة كانت من ذلكّيف أي - من رآه ّأن كل
                                 

، فتح الباري رشح صحيح البخـاري، أبو الفضل أمحد بن عيل،  العسقالين ابن حجر)١(
ًتصحيحا وحتقيقا وأرشف عىل مقابلة نـسخه املطبوعـة واملخطوطـةقرأ أصله  عبـد : ً
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صـلَّى  من رآه  ّ بأن:فأجابهبذا الشأن  سؤالوقد طرح عىل الشيخ ابن باز 
أن ذلـك مـن عقيـدة و ،ًاّيف النوم عىل صورته املعروفة فقد رآه حق اهللا عليه وآله  
 :وها نحن نورد السؤال وجوابه عليه. املسلمني

 صـلَّى اهللا  يقول كثري من علامئنا أنه من املمكن أن نرى رسول اهللا : السؤال(
 رؤيته يف املنام حقيقة؛ ألن الشياطني ال يستطيعون ّ يف املنام وأنوسـلَّم ] وآله[عليه  

 هل مثل هذه العقيدة رشك وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    لوا بشخصية الرسول ّأن يتمث
 أم ال؟

وهو من عقيدة املسلمني وليس فيه رشك؛ ألنه ، ّهذا القول حق: اجلواب
 ّمن رآين يف املنام فقد رآين؛ فإن>: ّ أنه قالوسـلَّم ] وآله[هللا عليه صلَّى اقد ثبت عن النبي 
فهذا احلديث الصحيح يـدل . تهّفق عىل صحّ مت<ل يف صوريتّالشيطان ال يتمث

ّوأنـه مـن رآه يف النـوم عـىل ، ُ قـد يـرى يف النـوموسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    ّعىل أنه 
ولكـن ال يلـزم ، ل يف صورتهّ يتمث الشيطان الّصورته املعروفة فقد رآه؛ فإن

وال جيوز أن يعتمد عليها يف يشء خيالف مـا ، ئي من الصاحلنياأن يكون الر
] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه       ّئي من النبيابل جيب عرض ما سمعه الر، علم من الرشع

 أو خرب أو غري ذلك من األمور التي يسمعها أو يراهـا ٍ من أوامر أو نواهوسلَّم
 فـام ،ة الـصحيحةّ عـىل الكتـاب والـسنوسـلَّم ] وآله[صلَّى اهللا عليه    رسول ئي للاالر
 .)١()ركُ وما خالفهام أو أحدمها ت،بلُافقهام أو أحدمها قو

                                                                            
قـام ، حممـد فـؤاد عبـد البـاقي: ّرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، العزيز بن عبد اهللا بن باز

 ،  بـريوت-دار املعرفـة ، حمب الدين اخلطيـب: بإخراج وصححه وأرشف عىل طبعه
 .٣٨٧ص، ١٢ج، ١٣٧٩

مجـع ، عةّجمموع فتاوى ومقاالت متنو، عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد العزيز،  ابن باز)١(
 .٣٨٥ص، ٢ج، هـ١٤٢٠، ١ط، دار القاسم، حممد بن سعيد الشويعر: وإرشاف
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صلَّى اهللا عليـه وآلـه       عىل رؤية النبي ّإذن؛ فاألخبار التي سنذكرها والتي تنص
 -صلَّى اهللا عليه وآلـه      صورة النبي  الذي يعرف  وأغلبها عن ابن عباس-يف املنام 

ًون يف مـضموهنا وفقـا ّهي أخبار  مقبولة عنـد طوائـف املـسلمني، ال يـشك
للرشوط أعاله؛ وخري دليل عىل ذلك ورودها يف أهم كتب احلديث لـدهيم 

 .كام سنرى
 

 : منهانامذجوهذه .. وهو ما أوضحته الكثري من األخبار 
حدثنا محـاد ، حدثنا عبد الرمحن>: قال، < أمحد اإلماممسند>ما جاء يف  .١

صلَّى اهللا عليه   رأيت النبي : قال، عن ابن عباس، عن عامر بن أيب عامر، بن سلمة
 معـه قـارورة فيـه دم يلتقطـه أو ربعت أغ يف املنام بنصف النهار أشوسلَّم] وآله[
دم احلسني وأصـحابه : ما هذا؟ قال، يا رسول اهللا: قلت: قال، ًبع فيها شيئاّتت

تـل ذلـك ُ فوجـدناه ق،فحفظنا ذلك اليـوم: عامر قال. عه منذ اليومّمل أزل أتتب
 .)١(<اليوم

، لطـرباينوأخرجـه ا.  عىل رشط مـسلمّإسناده قوي>: قال حمقق الكتاب
                                 

أرشف ،  بـن حنبـلمسند اإلمام أمحـد، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد الشيباين،  ابن حنبل)١(
ّق هذا اجلزء وخرج أحاديثه وعلق عليـهّحق، شعيب األرنوؤط: عىل حتقيقه شـعيب : ّ
ــؤوط ، ٤ج، م١٩٩٥  -هـــ ١٤١٦، ١ط، مؤســسة الرســالة،  وعــادل مرشــداألرن

. وما أوردناه أعـاله هـو احلـديث األول. ٢٥٥٣ح ، ٣٣٦وص، ٢١٦٥ح ، ٥٩ص
ظ هـذا احلـديث َلـيالح. < عـىل رشط مـسلمّإسناده قوي>: احلديث الثاينوقاال عن 

 وغمـزه يف أصـحاب اإلمـام )عواصـمه(ن بام نقلناه عن ابن العـريب يف َوأمثاله ويقار
 .عليه السالماحلسني 
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 عـىل حه احلـاكمّوصح. هبذا اإلسناد، واحلاكم من طرق عن محاد بن سلمة
 .)١()يرشط املسلم ووافقه الذهب

: قـال، حـدثنا عبـد اهللا(:  قـالً له أيضا،)فضائل الصحابة( ما ورد يف .٢
عن عامر هـو ابـن أيب ، حدثنا محاد بن سلمة، د الرمحنحدثنا عب: حدثني أيب

 يف املنـام بنـصف وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    رأيت النبي : قال، عن ابن عباس، عامر
يـا : قلت. ًأو تبتعه فيها شيئا، معه قارورة فيها دم يلتقطه، النهار أشعث أغرب

قـال . دم احلسني وأصحابه مل أزل أتتبعـه منـذ اليـوم: ذا؟ قالما ه، رسول اهللا
 .)٢()عليه السالم اليوم فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك: رّعام

 .<إسناده صحيح>: ً قائال اهللا بن حممد عباسيصّعلق حمقق الكتاب و
عـن  (:قـال، )لعـرشةإحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد ا(ما ورد يف  .٣

صـلَّى اهللا عليـه     رأيـت النبـي : قال، رضي اهللا عنهما   عن ابن عباس، عامر بن أيب عامر
 فيام يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث أغـرب بيـده قـارورة وسلَّم] وآله[

هـذا دم احلـسني : ي يا رسول اهللا ما هذا؟ قـالّبأيب أنت وأم: فقلت. فيها دم
 .)٣()فحفظنا ذلك فوجدناه قبل ذلك: قال. لتقطه منذ اليومأأصحابه مل أزل و

                                 
 .٦٠ص،  املصدر السابق)١(
قـه وخـرج ّحق، فـضائل الـصحابة، اينأبو عبد اهللا أمحد بـن حممـد الـشيب،  ابن حنبل)٢(

،   اململكـة العربيـة الـسعودية- دار ابن اجلوزي، ويص اهللا بن  حممد عباس: أحاديثه
ــــ١٤٢٠، ٢ط ـــذا ص. ١٣٨٠ح، ٩٧٧ص، ٢ج، ١٩٩٩ -ه ، ١٣٨١ح، ٩٧٨وك

 .١٣٩٦ح، ٩٨٥وص، ١٣٨٩ح، ٩٨١وص
، إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة،  بن إسامعيلأمحد بن أيب بكر، يري البوص)٣(

، أبو عبد الرمحن عادل بن سعد وأبو إسحاق السيد بـن حممـود بـن إسـامعيل: حتقيق
 .٩٠٥٤ح، ٣١٨ص، /١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١ط،   الرياض-مكتبة الرشيد 
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 ، بـن أيب شـيبةرواه أبو بكر>: ًقائال) ف الكتابّمؤل (ّثم علق البوصريي
 .<وعبد بن محيد بسند صحيح، وأمحد بن منيع، وأمحد بن حنبل

 وينقـل <: ...وقـال اإلمـام أمحـد>:  قـال،<البداية والنهاية>جاء يف   ما.٤
 .)١(<وإسناده قوي>: ثم يقول، ًالّاحلديث الذي ذكرناه أو

عن عامر بن أيب ، محاد بن سلمة(: قال، )سري أعالم النبالء( ما ورد يف .٥
 يف النـوم نـصف وسـلَّم ] وآله[ اهللا عليه صلَّى رأيت رسول اهللا :عن ابن عباس، عامر
مـا هـذا؟ ، يـا رسـول اهللا: قلت. وبيده قارورة فيها دم، أشعث أغرب، النهار
، فأحيص ذلك اليوم. <مل أزل منذ اليوم ألتقطه، هذا دم احلسني وأصحابه>: قال
 .)٢()ٍتل يومئذُوه قدفوج

، أخرجـه أمحـد>): اديث الكتـابج أحَّالذي خر (قال شعيب األرنؤوط
وهـو يف هتـذيب ،  يف البداية كام قال احلافظ ابن كثريّوسنده قوي، والطرباين
 .<ابن عساكر

 

ًوهو ما بينته الكثري من األخبار أيضا   :منهانامذج وهذه .. َّ
حدثني عبـد : قال، حدثنا وكيع (:قال، <مسند اإلمام أمحد> ما جاء يف .١

يعنـي ،  هـوّشك: قال وكيع،  أو أم سلمةعن عائشة، عن أبيه، اهللا بن سعيد
                                 

 .٥٧٣ص، ١١ج، بقمصدر سا، البداية والنهاية،  ابن كثري)١(
سـري ،  الرتكـي الدمـشقيأبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أمحد بن عـثامن،  الذهبي)٢(

 ّحقـق، شـعيب األرنـؤوط: ّأرشف عىل حتقيق الكتاب وخرج أحاديثه، أعالم النبالء
، ٣ط، مؤسـسة الرسـالة،  ومـأمون صـاغرجيحممد نعـيم العرقـسويس: هذا اجلزء
 .٣١٥، ٣ج، ١٩٨٥  -هـ ١٤٠٥
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ّلقد دخل عيل >: ل ألحدمها قاوسـلَّم ] وآله[صلَّى اهللا عليه أن النبي ، عبد اهللا بن سعيد
وإن شـئت ، إن ابنك هذا حسني مقتول: فقال يل، ّالبيت ملك مل يدخل عيل قبلها

 .)١()فأخرج تربة محراء: قال، <ُأريتك من تربة األرض التي يقتل فيها
 .)٢(<حديث حسن بطرقه وشواهده>: قال حمققو الكتاب

: قـال، نا عبـد اهللاحـدث (:قـال، ًله أيضا )فضائل الصحابة( ما ورد يف .٢
، عـن أبيـه، حدثني عبد اهللا بـن سـعيد: قال، حدثنا وكيع: قال، حدثني أيب
 وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه   شك هو أن النبـي : قال وكيع،  أو أم سلمةعن عائشة

ّلقد دخل عيل البيت ملك مل يدخل عيل قب>: قال ألحدمها إن ابنك : فقال يل، لهاَّ
: قـال، <ُفإن شئت آتيـك مـن تربـة األرض التـي يقتـل هبـا، هذا حسني مقتول

 .)٣()ّفأخرج إيل تربة محراء
 .<إسناده صحيح>:  حمقق الكتابقال ويص اهللا بن حممد عباس

ثنا ّحـد، يمـةثثنا أبو خّحد(: قال، )مسند أيب يعىل املوصيل( ما ورد يف .٣
ٍّعن عبد اهللا بن نجي، أخربنا رشحبيل بن مدرك، حممد بن عبيد َ : عـن أبيـه، ُ
ِوكان صاحب مطهرت، ّأنه سار مع عيل َِ َ وهو منطلق إىل ، فلام حاذى نينوى، هْ

: ُقلـت،  الفـراتّصرب أبا عبد اهللا بـشطا ،اصرب أبا عبد اهللا: فنادى عيل، ّصفني

                                 
ّ هذا اجلزء وخرج أحاديثه وعلـق عليـهّحقق، مسند اإلمام أمحد،  ابن حنبل)١( شـعيب : ّ

، مؤسـسة الرسـالة، حممد أنـس، إبراهيم الزيبق، حممد نعيم العرقسويس، األرنؤوط
 .٢٦٥٢٤ح، ١٤٣ص، ٤٤ج، م٢٠٠١  -هـ ١٤١٢، ١ط

و الكتـاب إىل ضـعف إسـناد احلـديث ّققـذهب حم: أقول. ١٤٤ص،  املصدر السابق)٢(
 .وسيتضح حاله يف القادم من البحث، النقطاعه

 .١٣٥٧ح، ٩٦٦ -٩٦٥ص، ٢ج، مصدر سابق، فضائل الصحابة، ل ابن حنب)٣(
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ٍ ذات يـوم وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى اهللا عليـه     ُدخلت عىل النبي :  يا أبا عبد اهللا؟ قالوماذا
؟ مـا شـأن عينيـك ٌأغـضبك أحـد، يا نبـي اهللا: قلت: قال، وعيناه تفيضان
ّثني أن احلسني يقتل بـشطّفحد، ُبل قادم من عندي جربيل قبل>: تفيضان؟ قال ُ 

َّهل لك أن أشمك من ترب>: فقال:  قال<تاالفر ِ : قـال، نعـم: ُقلـت:  قال<؟تهُ
 .)١()َّفلم أملك عيني أن فاضتا،  يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيهاّفمد>

وأخرجه أمحد  [...] إسناده حسن> : حمقق الكتابقال حسني سليم أسد
 جممـع الزوائـدوذكـره اهليثمـي يف . من طريق حممد بن عبيد هبـذا اإلسـناد

 .)٢(<ورجاله ثقات، والبزار، وأبو يعىل، درواه أمح: وقال
حدثنا ، حدثنا شيبان(: قال، ً أيضا)مسند أيب يعىل املوصيل(ما جاء يف  .٤

 : قال،  بن مالكعن أنس، حدثنا ثابت البناين، انذعامرة بن زا
َاستأذن ملك القطر( ، فـأذن لـه، وسـلَّم ] وآلـه [عليـه   صلَّى اهللا   ه أن يزور النبي َّرب َ

 سـلمة احفظـي ّيا أم: وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    فقال النبي ،  سلمةّوكان يف يوم أم
بينام هي عىل البـاب إذ جـاء احلـسني : قال. دخل علينا أحديعلينا الباب ال 
يلتزمه  وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    فجعل النبي ، ففتح الباب فدخل، بن عيل فاقتحم

ّويقبله إن شـيئت ، تـك سـتقتلهّإن أم: قـال، نعم: ه؟ فقالّأحتب: فقال امللك. ُ
فقبض قبضة من املكان الـذي : قال، نعم: قال، فيهقتله أريتك املكان الذي ت

. فأخذته أم سـلمة فجعلتـه يف ثوهبـا. ُقتل به فأراه فجاء سهلة أو تراب أمحر
 .)٣()كربالءا  إهن:فكنا نقول: قال ثابت

                                 
ه ّحققـ، مـسند أيب يعـىل املوصـيل،  بن املثنى التميمـيأمحد بن عيل،  أبو يعىل املوصيل)١(

 .٣٦٣ح، ٢٩٨ص، ١ج، ون للرتاثدار املأم، حسني سليم أسد: ّوخرج أحاديثه
 .٢٩٩ -٢٩٨ص ص ، ١ج،  املصدر السابق)٢(
 .٣٤٠٢ح، ١٢٩، ٦ج، م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢ط، دار الثقافة العربية، املصدر السابق )٣(
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نـاه عنـد احلـديث ّإسـناده حـسن كـام بي>: ّوعلق حمقـق الكتـاب بقولـه
موارد من طريق احلـسن بـن ) ٢٢٤١(ن برقم اّحه ابن حبّوصح). ٣٣٩٨(

 .)١(<[...] هبذا اإلسناد، حدثنا شيبان بن فروخ، سفيان
 :قال، )بلبان برتتيب ابن صحيح ابن حبان(ما جاء يف  .٥
ثنا ّحـد: قـال، ثنا شـيبان بـن فـروخحد: قال، أخربنا احلسن بن سفيان(
اسـتأذن : قـال،  بن مالكعن أنس، ثنا ثابتّحد: قال: قال، انذامرة بن زاع

فكان يف يـوم أم ، فأذن له، وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    ه أن يزور النبي َّملك القطر رب
ال يـدخل علينـا ، حفظي علينا البـابإ: وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    فقال النبي ، سلمة
ففـتح ، فـاقتحم، فظفـر، فبينا هي عىل الباب إذ جاء احلسني بـن عـيل. أحد

 وجعـل وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه      ّفجعل يتوثب عىل ظهر النبـي ، الباب فدخل
تـك ّأمـا إن أم: قـال، نعـم: ه؟ قـالّبـأحت: فقال له امللك، ّالنبي يلثمه ويقبله

فقبض قبضة من ، نعم: ُإن شئت أريتك املكان الذي يقتل فيه؟ قال. ستقتله
ٍفأراه إياه فجـاءه بـسهلة أو تـراب أمحـر، ُاملكان الذي يقتل فيه ٍ  ّفأخذتـه أم، ّ
 .)٢()هنا كربالءإ: كنا نقول: قال ثابت، سلمة فجعلته يف ثوهبا

 إسـناده ضـعيف، حـديث حـسن>: الرنؤوطقال حمقق الكتاب شعيب ا
 .ثم يذكر طرق احلديث ومصادره التي محلته عىل حتسينه، <[...]
 :قال، )جممع الزوائد ومنبع الفوائد(ما ورد يف  .٦

                                 
 .١٣٠ص، ٦ج،  املصدر السابق)١(
قـه ّحق، رتتيـب ابـن بلبـان بصحيح ابن حبـان، عالء الدين عيل الفاريس،  ابن بلبان)٢(

ّوخرج أحاديثه وعلق عليه  -هــ ١٤١٤، ٢ط، مؤسسة الرسـالة، شعيب األرنؤوط: ّ
 .٦٧٤٢ح، ١٤٢ص، ١٥ج، م١٩٩٣
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ى اهللا  صـلَّ أن يـأيت النبـي ] ربه[ أن ملك القطر استاذن : بن مالكعن أنس(
ملكي علينـا البـاب ال يـدخل علينـا ا>:  فقال ألم سلمة ، فأذن له)م وسلَّ ]وآله[عليه
جعـل  ف فوثـب فـدخل،وجاء احلسني بن عيل ليـدخل فمنعتـه: قال. <أحد

:  قـال . وعـىل منكبـه وعـىل عاتقـهوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه    يقعد عىل ظهر النبي 
تك ّأمما أن إ: قال. <نعم>: ل ه؟ قاّأحتب: وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه     فقال امللك للنبي

فـرضب بيـده فجـاء بطينـة .  وإن شئت أريتك املكان الذي يقتل به،ستقتله
نــا أهنــا َبلغ: قــال ثابــت . هتا يف مخارهــاَّ فــرص، فأخــذهتا أم ســلمة،محــراء
 .)١()كربالء

، رواه أمحد وأبو يعـىل والبـزاز والطـرباين بأسـانيد>: قال احلافظ اهليثمي
 وبقيـة رجـال أيب يعـىل، وفيـه ضـعف،  مجاعةهقّوث، عامرة بن زادان: وفيها

 .<رجال الصحيح] وفق ترتيبناوهو احلديث الرابع [
رواه >: فيقـول، احلـديث الثالـث برتتيبنـا) ١٥١١٢(ثم يورد حتت رقم 

 .)٢(<أمحد وأبو يعىل والبزاز والطرباين ورجاله ثقات ومل ينفرد نجي هبذا
ّ ثـم يعلـق احلـديث األول برتتيبنـا) ١٥١١٣( رقـم وكذلك يورد حتت

 .)٣(<رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح>: ًقائال
 :قال، )تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم(ما جاء يف  .٧
،  أو أم سـلمةعن عائشة، عن أبيه، حدثنا عبد اهللا بن سعيد: وقال وكيع(

                                 
عبـد اهللا : حتقيـقجممع الزوائد ومنبـع الفوائـد، ، نور الدين عيل بن أيب بكر،  اهليثمي)١(

 .١٥١١١ح، ٣٠٠ص، ٩ج، م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، الفكردار ، حممد الدرويش
 .٣٠١ص، ٩ج،  املصدر السابق)٢(
 .٣٠١ص، ٩ج،  املصدر السابق)٣(
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َّدخل عـيل ملـك مل يـدخل :  قال هلاوسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه  أن النبي ، شك عبد اهللا
وإن شـئت أريتـك مـن تربـة ، ًإن ابنك هـذا حـسينا مقتـول: فقال يل، ّعيل قبلها

 .)١()األرض التي يقتل هبا
إال ، عن عبد اهللا بن سعيد بـن أيب هنـد مثلـه، رواه عبد الرزاق>: ثم قال
 .)٢(<رواه أمحد والناس، وإسناده صحيح. ّ ومل يشك،سلمةأم : أنه قال

 .)٣()سري أعالم النبالء(ًوهو نفسه أورده أيضا يف كتابه 
، أتاين جربيـل(: حديث، فقد ذكر )صحيح اجلامع الصغري(ما جاء يف  .٨

 ،)٤()اءوأتاين برتبة من تربته محر، يعني احلسني، تي ستقتل ابني هذاّفأخربين أن أم
 .<صحيح>: قالو

أتــاين (: حــديثوهــو ، )سلــسلة األحاديــث الــصحيحة(مــا ورد يف  .٩
: يعنـي - جربيل عليـه الـصالة والـسالم فـأخربين أن أمتـي سـتقتل ابنـي هـذا

 .)وأتاين برتبة من تربته محراء، نعم: هذا؟ فقال: فقلت. -احلسني
 عـن حممـد بـن ،الـدالئل وعنـه البيهقـي يف، أخرجـه احلـاكم(: ثم قال
عـن أم الفـضل ،  عن أيب عامر شداد بن عبـد اهللا،حدثنا األوزاعي، مصعب
يـا :  فقـالوسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه      أهنا دخلت عىل رسـول اهللا >: ثربنت احلا

                                 
تـاريخ اإلسـالم ووفيـات ، شمس الدين حممد بن أمحد الرتكامين الدمـشقي،  الذهبي)١(

، بـريوت، تـاب العـريبدار الك،  عبد السالم تدمريعمر: حتقيق، املشاهري واألعالم
 .١٠٤ -١٠٣صص، ٥ج، م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١ط

 .١٠٤ص، نفس املعطيات،  املصدر السابق)٢(
 .٢٩٠ص، ٣ج، مصدر سابق، سري أعالم النبالء،  الذهبي)٣(
املكتـب ، صحيح اجلامع الصغري وزيـادة الفـتح الكبـري، حممد نارص الدين،  األلباين)٤(

 .٦١ح، ٧٣ص، ١ج، م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، ٣ط، إلسالميا
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ًإين رأيت حلام منكرا : رسول اهللا إنـه شـديد، : و ما هو ؟ قالت :، قال الليلةً
ووضـعت يف  أيت كأن قطعة مـن جـسدك قطعـت ر:؟ قالتو ما هو: قال

 حجـرك،  فيكـون يفً ، تلد فاطمة إن شاء اهللا غالمـاً خرياِرأيت: حجري، فقال
] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه   ، فكان يف حجري كام قال رسـول اهللا فولدت فاطمة احلسني

ه، ثـم  فوضعته يف حجروسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه  إىل رسول اهللا ً، فدخلت يوماوسلَّم
 هتريقـان مـن وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى اهللا عليـه       ي التفاتة فإذا عينا رسـول اهللاّمن حانت

 ) فـذكره<...لـك ؟  ي مـاّ اهللا بأيب أنت و أمـَّيا نبي: فقلت : الدموع، قالت
 . البحثّاملحلة احلديث ّذكر احلاكم بقيف :أي

ق ِّعلـ، فيث منقطـع ضـعيف من أن هـذا احلـدي ينقل ما قاله الذهبيَّمَوث
 .)١(< [....]لكن له شواهد عديدة تشهد لصحته: قلت> :ًقائال
 حيــث أورد ،ً أيــضا)سلــسلة األحاديــث الــصحيحة( مــا جــاء يف .١٠
 .)٢()ثني أن احلسني يقتل بشط الفراتّفحد، قام من عندي جربيل قبل (:حديث

: ُقلـت> :ًثم قال معلقا عـىل سـنده، وهو احلديث الثالث بحسب ترتيبنا
 ومل،  كام قـال الـذهبي،نجي والد عبد اهللا ال يدرى من هو، وهذا إسناد ضعيف

 . )٣(<ح هذا اإلسناد فقد وهمَّفمن صح، وابنه أشهر منه، قه غري ابن حبانّيوث
 بـشأن هـذا -ًنقلنـاه سـابقامـا قالـه و -إال أنه يعلق عىل ما قاله اهليثمي 

يعنـي : قلـت(:  بقوله<ورجاله ثقات>: ما ورد يف عبارته من قولهيث واحلد

                                 
، سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، حممد نارص الدين،  األلباين)١(

 .٨٢١ح، ٤٦٥- ٤٦٤ص، ٢ج، م١٩٩٥-هـ ١٤١٥،  الرياض-مكتبة املعارف
 .١١٧١ح، ١٥٩ص، ٣ج، نفس املعطيات،  املصدر السابق)٢(
 . السابق املصدر)٣(
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ثم يرشع يف بيان طـرق هـذا احلـديث . )١()وهو كذلك، أن له شواهد تقويه
وباجلملة فاحلديث املذكور أعاله : قلت(: فيوصلها إىل ستة ليقول بعد ذلك

 مـن وإن كانت مفرداهتا ال ختلو، ٌصحيح بمجموع هذه الطرق، واملرتجم له
َّالسيام وبعضها قد حس، ولكنه ضعف يسري، ضعف  .)٢()نه اهليثميّ

 

نت اإلشـارة ّ عن رسد مجيع املصادر التي تضم-عن قصد -لقد أعرضنا 
د َّ وإنـام أردنـا جمـر،ًعـايتنا استيعاهبا مجّإىل قداسة تربة كربالء؛ إذ مل يكن يف ني

ضح أن موضوع قداسة الرتبـة ّتا أوردناه يممو. التدليل عىل هذه احلقيقة فقط
 مما تواترت عـىل تبيانـه األخبـار صلَّى اهللا عليه وآلهتل فيها سبط رسول اهللا ُالتي ق

 .النبوية الرشيفة
للوضوء  إىل عدم وجوب رشاء املاء )املحىل( يف كتابه لقد ذهب ابن حزم

 عىل ذلك بنهـي ً ملن اشرتاه؛ مستدالالوضوء به والغسل، وحرمة و للغسلأ
ة روايـات وردت يف ذلـك ّعن بيع املاء، وبعد رسده لعد صلَّى اهللا عليه وآله   النبي 

فهؤالء أربعة من الصحابة، فهو نقل تـواتر (: عن أربعة من الصحابة، يقول
 .)٣() خمالفتهّال حتل
 حابةأربعة مـن الـصُ من أن ما ينقل عن  إذا كان ما يقوله ابن حزم:أقول

                                 
 .١٦٠ص:  املصدر السابق)١(
 .١٦٢ص:  املصدر السابق)٢(
 يأمحـد حممـد شـاكر، عنـ: ، املحىل، حتقيقمحد بن سعيد أ حممد عيل بن، أبو ابن حزم)٣(

إدارة الطباعة املنريية لـصاحبها ومـديرها حممـد منـري الدمـشقي، : برشه وتصحيحه
 .٢٤١: ، املسألة١٣٥، ص ٢هـ، ج١٣٤٨
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ه ُّ حملـٍ، وهو ما نختلف معه فيـه عـىل تفـصيلً صحيحا<ًمتواترا>ًيصبح نقال 
 ذكرنـا بعـضها بموضوع الروايات التـي فام بالكأبحاثنا من أصول الفقه، 

عـيل بـن  أمري املؤمننياإلمام عن دة ـ ّـ ويف الغالب بطرق متعدنقلت والتي 
، أم سـلمةو ،لـكنـس بـن ماأو، ابن عبـاسو ،اإلمام احلسنيو،  طالبأيب
انظـر (  عن بعض طرقهحتى قال الذهبي! وغريهم .. أم الفضل، وعائشةو

 .<رواه أمحد والناس>): احلديث السابع
هـذه ه تنّفمن األفضل لنا اآلن أن ننرصف لبيان ما تـضمة حال، ّوعىل أي

هللا عليـه   صلَّى ا تل عليها سبط رسول اهللا ُ الرتبة التي قالروايات من خصوصيات
 : هذها دراستن هبانختمة نقاط ّه ضمن عدضع، وهو ما نوآله

 . جاء هبا جربائيلعليه السالمأن تربة مقتله  :النقطة األوىل
فاضـت  (ًبكـى بكـاء شـديدا صلَّى اهللا عليه وآلـه    رسول اهللا  أن: النقطة الثانية

ع ّعمليـة تـرشّسـنة ( ملا جيء برتبة احلسني له )عيناه أو أهرقتا أو مل يتاملكهام
 .)البكاء

وصـارت  عليـه الـسالم   إثـر مقتـل اإلمـام لـت ّ الرتبـة حتوأن :النقطة الثالثة
 .<محراء>

 تلك الرتبـة التـي <أراد رؤية> صلَّى اهللا عليه وآله   رسول اهللا  أن: النقطة الرابعة
 ).نبوية صحيحةنن وهذه س( <اهَّشم>، وعليه السالمتل به اإلمام ُق

 هذه القطعة من الرتاب تناول ترضوان اهللا عليها   م سلمةأ أن :امسةالنقطة اخل
 واحتفظـت هبـا بمـرأى ومـسمع مـن مخارهاهتا يف َّرصثوهبا أو فجعلتها يف 

  .)١()صلَّى اهللا عليه وآله منه تقريروهذا  (صلَّى اهللا عليه وآلهرسول اهللا 
                                 

 :ورد يف احلديث النبوي الصحيح )١(
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، عن عبيد اهللا، عن نافع، أن عبد اهللا بن  بن عياضحدثنا إبراهيم بن املنذر، حدثنا أنس

 أرض ثمود، احلجر، وسلَّم] وآله[صلَّى اهللا عليه أن الناس نزلوا مع رسول اهللا : ، أخربهعمر
أن هيريقوا >: )وسلَّم ]وآله [صلَّى اهللا عليه(ا، واعتجنوا به، فأمرهم رسول اهللا فاستقوا من بئره

ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا اإلبل العجني، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت 
قول اهللا اب  أحاديث األنبياء، بتاب، مصدر سابق، كصحيح البخاري (<تردها الناقة

ًوإىل ثمود أخاهم صاحلا{ :تعاىل َِ َ ُ َ َْ َُ َ َ  ).٣٣٧٩، ح٦٤٨ص: }ِ
 املسلمني عن االنتفاع بمياه البئر األول، وأمره صلَّى اهللا عليه وآلهمن الواضح أن هني النبي 

إياهم أن يعلفوا إبالهم بام عجنوه منه، وأن يستقوا من البئر الثاين التي كانت تردها الناقة 
ِنة اهللا وآيته املبرصّبي( ، ذا داللة واضحة عىل خصوصية تلك )ة بحسب التعبري القرآينُ

املياه التي كانت ترشب منها الناقة، عىل الرغم من مرور كل تلك القرون وعظيم حاجة 
ة ما القاه ّ لشد<غزوة العرسة>املسلمني لتلك املياه؛ إذ كانوا يف غزوة تبوك التي سميت بـ 

ِالذ{: قال تعاىل! ةّاملسلمون من مشق ِين اتبعوه يف ساعة العرسةَّ َِ ْ َُ َ ُ ُ َ َْ ِ  ).١١٧: التوبة (}َّ
 فكيف يكون احلال ، إذا كانت هذه حالة تلك املياه التي رشبت منها تلك الناقة:أقول

 سيد شباب أهل اجلنة؟ وهل سيكون احلديث عليه السالمبأرض رشبت من دم احلسني 
ًك بتلك الرتبة وقداستها حديثا غريبا؟ّعن الترب ً 
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ُادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم بالتي هي أحسن  ْ َ َ ْ َ ِّ ُ َْ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ ُِ َ َ َ ْ َِ ْ َ ِ ِ ٢٩ 
َإذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللاَ معنا ََ ََ ََّ ِْ ِْ َ َ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ ٢٢٧ 

ُإذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول ُ َ َ َُ َّ ْ َِ ُِ ََ َ َُ ِ ُ َ َ َ ُ اهللاِ واهللاُ يعلم إنك لرسوله َ ْ َُ َ َُ َ ُ ََ َّ ِ ١٤١ 
َأال لعنة اهللاِ عىل الظاملني ِِ َّ َ ََ ُْ َ َ ٢٦٦ 

ِأمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخواهنم الذين كفروا من أهل الكتاب َِ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُ َّ َِ ْ ْ َ َ ََ َُ ُ َ ََ ِ ِ َ ُ ُ َ َ ِ ْ َ ١٤٣ 
ْأم حسب الذين يف قلوهبم مرض أن َ ٌَ َ َ ْ ِْ ِ ُ َُّ ِ َ َ َِ ْ لنِ َخيرج اهللاُ َ ِ ْ ُ ٢٣٨ 

ْإن أكرمكم عند اهللا أتقاكم ْ َ َُ ْ َ ْ َْ َ َِ ُ َّ ِ ٢١١ 
َإن الذين ارتدوا عىل أدبارهم من بعد ما تبني هلم اهلدى الشيطان سول  َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ْ ُ َّ َ ْ ُْ ََّ َّ َ َ ُّ َُ َُ َ ِ ِ ِ ِِ َ َ َّ ِ ٢٣٨ 

َإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم و َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ َِِ َِ ِ ُ ُ َّ َّ ِأنفسهم يف سبيل اهللاِ ِ ِ َ ِْ ِ َِ ُ ١٣٣ 
ًإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلام إنام يأكلون يف بطوهنم نارا  َ َّْ َ َ َ ْ َِ ِ ُِ ُُ َ َِ َ َ َُّ ْ ْ ُ َُّ َ ُْ َْ ِ ًِ َ َ ٢٦٦ 

َإن الذين يبايعونك إنام يبايعون اهللاَ يد اهللاِ فوق أيدهيم فمن نكث فإنام ََّ َ َ َّ َِ ِ َِ َ ََ َْ ْ ُ َ ُ َ ََ ْ ْ َ ُ ُِ ِ َِ ُ َ َِّ َِ َّ  ١٢٧ 
ُإن اهللاَ ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء َ ْ َْ َ ُ َ ُ ُ َْ ُ ََِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َِّ َ َ ْ َ ِ ٢٦٦ 

َإنام أشكو بثي وحزين إىل اهللا ِ ِِ ْ ُ َ َِّ ُ َّْ َ َ ٢٤٢ 
ِِإنام املؤمنون الذين آمنوا باهللاِ ورسوله ثم مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهل ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َْ ْ َ َّ ُ َ ََ ِ ُِ َ ُ ُْ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َّ  ١٢٧،١٣٤ ْم ِ

ٍإنام أنت منذر ولكل قوم هاد ِ َِ ْ ٍَ ُ ََّ ِّ ٌ ُْ َ ِ ٢٣٨ 
َإنام يتقبل اهللاُ من املتقني ِ َِّ َُ ْ َُّ َ َ َ َّ ِ ١٣٤ 

ِإنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهري َْ ََ ُ ْ ُْ َ ُ ْ ِّ ْ ُ ُِّ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِْ َ ُ َّْ ِ َ  ١٩٩ ًاِ
ْإين أعلم من اهللاِ ما ال تع َ َْ َ َ ُِ َ َ ِّ َلمونِ ُ َ ٢٤٢ 
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ْأولئك الذين لعنهم اهللاُ فأصمهم وأعمى أبصارهم َ َ ْ َّ ُُ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ ُُ َُ َ َ َ َّ َِ َِ ٣٠٠ 
ُبراءة من اهللاِ ورسوله إىل الذين عاهدتم من امل َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ْ َّ َ ِ ٌ َرشكني َ ِ ِ ِ فسيحوا يف*ْ ُ ِ َ ١٤٣ 

ًبل سولت لكم أنفسكم أمرا ْ ْ ُ ْ ََ َُ ْ ُُ َ َ ْْ َّ َ فصرب مجيل عَ ْ ٌَ ِ َ ٌ  ٢٤١ َسى اهللاُ َ
َتاهللاِ تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرض ُ ُ َُ ََ ُ َ َّ ُ َ َ َ ََ ْ ُ َ أو تكون من اهلالكنيًاْ ِ ِ َِ َ َْ ُ َ َ ٢٤٢ 

َثم أنزل اهللاُ سكينته عىل رسوله وعىل املؤمنني وأنزل جنودا مل تروها  ْ ً ُ َ َ َ َ َُ ُ َ َ ََّ ُ َ َ َ َْ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ١٣٢ 
َحريص عليكم باملؤمنني ر ْ َْ ِ ِ ْ ُ ِ ُ َ َ ٌ ٌءوف رحيمَِ َِ ٌ ُ ٧٥ 

ُذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهللاَ وكرهوا رضوانه َ ُ َ ُ َ ََّ ْ ِ ِ َ َ ََّ ْ َ ُ َُ َ ِ َ ِ َ ٢٣٧ 

ْذلك بأهنم قالوا للذين كرهوا ما نزل اهللاُ سنطيعكم يف بعض األمر ْ َ َ ْ َُ ْ ِ ْ َ ُ ُ َ َِّ ُ َِ ِ ِ ُِ َّ ََ ِ َّ ُ َ َ ِ َ َ ٢٣٨ 
ِالذين اتبعوه يف ساعة العرسة ِ َِ ْ َُ َ ُ ُ َ َْ َِّ َّ ٣٢٣ 

ِالذ َين تبوءوا الدار واإليامن من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون َّ َ َُ َّ َِ َ َُ َ َ َ ْ ُّ ْ ْ َ َّ َ َْ ْ َ َ ْ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ُ ١٣٤ 
َالذين جعلوا القرآن عضني ِ ِ َِ ْ ُ ْ ُ ََّ َ َ ١٣١ 

ُفالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا يف سبييل وقاتلوا وقتلوا  ُ َِّ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ ْ ُ َ َ َ ََ ِْ ِ َِ ْ َ ُِ ُِ ُ ُ َ ١٣١ 
ًفبام رمحة من اهللاِ لنت هلم ولو كنت فظا ّ َ ََ ْ ُ َ ْْ َ ْ ََ ْ ََُ ِ ِ ٍ ْ َ ِ غليظ القلب ِ ْ َْ َ ِ َ ٣٣ 

َفحرش فنادى ََ َ ََ َفقال أنا ربكم األعىل * َ ْ َُّ ُ َُ َ َ َ َ َ ٣٣ 
ْفقد جاءكم بينة من ربكم َ ِّ ُْ ِّ ْ َ َِ ٌ ََ ُ َْ َ ٣١ 

ْفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ُ َ َ ْ ََ َْ َ ْ ُ ْ ََ ََ َ َ ْ ُ َ ١٧٦، ١٥٢  
ًفقوال له قوال لينا َ ُِّ َ ًَ َْ ُ َ لعله يتذكر أو خيشىَ ْ َ ْ ُ ََ ُ ََّ ََ َّ َ ٣٣ 

ْ فكيف إذا توفتهم املالئكة يرضبون وجوههم َ ُ ُْ َُ ُ ُ ُ ََ ِ ْ ُ َ َِ َ ََ ْ ََّ َِ َ ٢٣٨ 

ْفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم  َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ ُ َ َ ََ َِّ َ ُ ُ ُ ُ َ ُِ َ ْ ِ ِ ْ ْ َّْ ِْ َ َ ٣٠٠ 
َقالت األ ْ َ ُعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإليامن َ َْ ِ ِ ََُّ ْ َ ُ ُ ََّ ْ ْ َ ََ ْ َ ُ َْ ُ َ َْ ُ ُِ ِ ْ َ ١٢٦ 

ِقالوا تاهللاِ إنك لفي ضاللك القديم َِّ ِ َِ َْ َ َُ ََ َ ِ َ ٢٤٢ 
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ْقل ادعوا الذين زعمتم  ُْ ََ َ ُ ِْ َّ ْ ٍ ظهري...ُ ِ ُوال تنفع الشفاعة * َ َ ُ ََ ََّ َ َ ٣٢ 
ِقل إن كنتم حت ُ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ْ ِبون اهللاَ فاتبعوين ُ ُ ُِّ َّ َ َقل أطيعوا اهللاَ والرسول* ...َ ُ َّ َ ُ ِ َ ْ ُ ٥٩ 

ِّقل إين عىل بينة من ريب ْ َ ََ ِِّ ٍ َ َ ِّْ ِ ُ ٣١ 
ًكربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا ُ ًِ ِ ِ َِ َ ْ ََّ ِ َِ ُ َ ْ ُ َِ ََ ْ ُ ُْ ْ َ َ ٣٠٣ 

ٌكل نفس بام كسبت رهينة َ ْ َ ُِ َ ََ َ ِ ٍ ْ َ ُّ ٢١٨ 
َكلام دخل ََّ َُ َت أمة لعنت أختهاَ َ ْ ْ َ ُْ َُ َ ٌ َّ ٣٤ 

ِكنتم خري أمة أخرجت للناس َّ ْ ْ َ ُ ْ ُِ ٍَ ِ ُ َُّ ْ َْ ٤٢ 
ًال يسمعون فيها لغوا ْ َ َ ِ َ ُ َ ْ َ ً وال تأثيامَ ِ ْ َ َ ًإال قيال سالما * َ َ ًَ ِ َّ ً سالماِ َ َ ٣٤ 

ُلقد تاب اهللاُ عىل النبي واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه ُ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َ ِْ َّ َ َِ َ ِ ِِ َ ُ ِّ ِ يف ساعة َ َ َ ِ ١٣٢ 
ْلقد ريض اهللاُ عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم  َ َ َ ُ َِ ِ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ََ َّ ََ ْْ َ َ ِ ْ ِ َ ْ ُ َ ١٢٩  

ْلقد نرصكم اهللاُ يف مواطن كثرية ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم  َ ْ ْ َ َ َ ُُ ُ َُ َ ْ َ َ ُ ْْ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ََ ْ ِ ٍ ٍِ ِ َِ َ َ َ ١٣٢ 
َلكي ال تأس ْْ َ َ َ ْوا عىل ما فاتكم وال تفرحوا بام آتاكمِ َ ْ َُ َ َ ََ ِ ُ َ َ ْْ َ ُ َ َ ٢٤١، ٢٢٦  

ًللفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال  ْ َ َ ُ َ ْْ َ َ ْ ُ َ ََ ْ ْ ْ َِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُِ ِ َِّ ِْ َ ُ َ ُ ١٣٤ 
ٌهلم مغفرة ورزق كريم َ َ ِْ َ ٌْ ِ َ ٌ ِ ْ َُ ١٣٣ 

ْما أفاء اهللاُ عىل رسوله من أه ْ ََ َِ ِ ِ ُ َ ََ َ َل القرى فلله وللرسول ولذي القربىَ َ َْ ُ َّ َُ ُْ َّ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ٥٩ 
ْحممد رسول اهللاِ والذين معه أشداء عىل الكفار رمحاء بينهم ْ ُ َ ُ َ َُّ َ َّ ٌَ َ َ ُ َ َ َُ َُ ِ َّ ُ ْ َ َِّ َِ ُ َ ُ ١٣٠ 

ًمن يطع الرسول فقد أطاع اهللاَ ومن توىل فام أرسلناك عليهم حفيظا َِ َِ َ َ ْ َ َ ْ ْْ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ َِ َ ََ ْ ََّ َ َ َْ َ ََ َ ٥٩ 
ًهنالك ابتيل املؤمنون وزلزلوا زلزاال َ ُ ُ ُ َْ ُ ِْ ِ َ ْ َُ ِْ ُِ َ ِ ِ شديدَ َ وإذ يقول املنافقون *ًا َ ُ ُِ َ ُ ُ َ ْ ِ َ ١٠٧ 

ُوآتاه اهللاُ امل ُ َك واحلكمةْلََ َ ْ ِ ْ َ َ ٢٨١ 
ٍوادع إىل ربك إنك لعىل هدى مستقيم َِّ َ ًْ ُ َُ َ ِّ ُ ْ ََ َ ََ َِ ُوإن جادلوك فقل اهللاُ أعلم  * ِ َ ْ ُْ َ َ ََ ُ َ َ ْ ِ ٣١ 

ِوإذ قالت املالئكة يا مريم إن اهللاَ اصطفاك وطهرك واصطفاك عىل نساء  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ََ ََ ْ َ َ ْ ََ ََ َ ََّ َّ ِ ُِ ََ َ َْ ٢١٧ 
َوإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللاُ وإىل الرسول رأيت املنافقني يصدون ُّ َ َ َ َُ َ ْ َ ََ ْ َ ُ َّ َ َْ ِ ِ ُِ َ َِ َ َ َ َِ ِ َِ َُ َ ١٠٧ 
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ُواعلموا أن فيكم رس َ ْ ُُ ِ َّ َ َ ْ َّول اهللاِ لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم ولكن َ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ُُّ َِ َ ٍْ ِ ُ َ ٢٣٧ 
َوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و ِألخواننا الذين سبقونا  ُ َُ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ََّ ْ َ ََ ْ َ ُ ١٣٤،١٥٧ 

َوالسابقون األولون من املهاجرين واألن ََ َ ْ َّ َِ ِ َ ُ ِ َ َُ ُ ِ ٍصار والذين اتبعوهم بإحسان َّ َ ْْ ُ ُ َ َ َ َِ ِ َّ ِ َّ ِ ١٣١، ١٣٠  
ًوإىل ثمود أخاهم صاحلا َِ َ ُ َ َْ َُ َ َ ِ ٣٢٣ 

َوأن ليس لإلنسان إال ما سعى  َ ََ َ َ َّْ ِ ِ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ وأن سعيه سوف يرى *َ ُ َ َ ََ ْ ُ ْ ََّ ُ ثم جيزاه *َ َ ْ ُ َّ ُ ٢١٨ 
ِوإنا أو إياكم لعىل هدى أو يف ضالل مب ُ ْ ٍَّ َ َ ِ ْ ُ َ ْ ََ ًَ َُ َ ِ َقل ال تسألون * ٍنيَِّ ُ َْ ْ ُ َ ُ ٢٩،٣٢،١٢٩ 

َوأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ُ َ ْ ْ ْ َ ِّ َ َّْ ُ َْ َ ِّ َّ ُ ْ َ َُ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ َِ َِ ِ ِ ِ ِّ َ ٤٤، ٣٨  
َوقال يا أسف ََ َ َ ِ عىل يوسف وابيضت عيناه من احلزن يَ ْ َ ُْ َ ُ َ ْ َ َِ ْ َ ُ َُّ َ َ ٢٤١ 

ُوقالوا َ ْلو َ َّكنا َ َنسم ُ ْ ْأو ُعَ ُنعقل َ ِ ْ َّكنا َما َ ِأصحاب ِيف ُ َ ْ ِالسعري َ ِ َّ ١٥ 
ِوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عىل الناس َّ َ َ ُ َ ََ َْ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ ِ ًِ َ َّ ًْ ُ َ َ ٤٢ 
ًوال تسبوا الذين يدعون من دون اهللاِ فيسبوا اهللاَ عدوا ْ ْ ََ ُّ ُ ْ ُ َ ُّ َُ َ َ َُ ِ ِ َِ َّ ٍ بغري علمَ َْ ِ ِ ْ ِ ٣٣ 

َوال يزالون  ُ َ َ َ َخمتلفنيَ ِ ِ َ ْ ٦٥، ٦٤ إال من رحم ربك ... ُ  
ُولكل درجات مما عملوا ٍِّ ِ َِ َ َ ََّ ٌ َ ُ ٢١٨ 

ْولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيامهم ولتعرفنهم  ْ ْ َ ْ ْ َُ ُ َُّ َ َ َ ََ ْ َِ ْ َ ُ َ ْ ََ َ ََ ِ ِ َ َ ُ َ َ ٢٣٨ 

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا واتقوا اهللاَ َّ َ ْ ُ ُ ُ ََ ُ َ َ َ ُ َُ ْ َ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُ ٤٤،٦٥،٨٠ 
َوما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات ْ َ ْ ٌَ ْ ُ ُّ ُ َ َّ َِ َِ َ ُ َِ ِ ِْ ْ ََ َ ٌ َّ َ ُ ١٣٨، ١٣٧، ١٢٨، ١٢٧  

ٍوما هو عىل الغيب بضنني ِ َ ِ ِ ْ ََ ْ َ َ َ ُ َ ٧٤ 
َوما ينطق عن اهلوى ْ َ ََ ُ ِ ْ َ َإن هو إال وحي يوحى * َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ِْ ٥٨،٧٠،٨٠،٨٥،١٠٢،٢٠١ ،

٢٢٨، ٢١٨  
َّومم ِ ِن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا عىل النفاق َ َ ِّ َ ََ ََ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ُ ِ َ ْ ُ ١٣١، ١٠٧  

ِومنهم من يلمزك يف الصدقات  ِ َِ َ ُ َّْ ْ َِ َ ْ َ َ ْ ُ ولو أهنم رضوا ما آتاهم اهللاُ * ..ُ َ َ ْ ُُ َّ ْ ََ ُ َ َ ٢٢٧،٢٣٠ 
ْوورث سلي َُ َ ِ َ َامن داوود وَ َ ُ َ ُ ْقال يا أهيا الناس علمنا منطق الطريَ َ ْ ََّ َ ِ ْ َ َِّّ ُ ُ َ ُّ َ َ َ ١٧ 
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َووهبنا ْ َ َ َلداوود َ ُ َ ْسلي ِ َامنَُ َنعم َ ْ ُالعبد ِ ْ َ ُإنه ْ َّ ٌأواب ِ َّ َ ١٧ 
ًويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا ً ُِ ِ َ ِ ِ َُ ََ ِ َ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ْ َْ ْ ْ َّ َ َِ ِ ٍُ َ ّ ِ َ ٣٧ 

َيا دا ِّوود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلقَ َ ِ ِِ َّ َ ََ ْ ْ َْ ْ َ َ ُ ُُ ََّ َ ْ ِ ً َ ِ َ ْ ِ ١٧ 
ًاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا ُ ُ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ ََ ِ ُ ُ ُ َُ َ َ ْ َْ ْ َ َ َْ ْ َ َ ٧٤ 

 





 

 
 

 

 ٦٢،٦٣ ًوا بعده أبداّضل لن تًائتوين أكتب لكم كتابا

 ٦٣ ائتوين بالكتف والدواة

 ٣١٩ أتاين جربيل عليه الصالة والسالم فأخربين أن أمتي ستقتل ابني هذا

 ٢١٦ ين ّ فبرش، نزل من السامء مل ينزل قبلها،م عيلّأتاين ملك فسل

 ٢٠٦  هذه اخلطوطُأتدرون مل خططت

 ٣١٧ ال يدخل علينا أحد، إحفظي علينا الباب

 ٦٣ وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ،أخرجوا املرشكني من جزيرة العرب

 ١٧٥ ً عليايلادعوا 

ّأدوا إليهم حقهم وسلوا اهللا حقكم ّ ّ ٢٦٨، ٢٣٦  
 ٣١٥ ّاصرب أبا عبد اهللا، اصرب أبا عبد اهللا بشط الفرات

 ١٣٦،١٣٨ أصحايب أصحايب

 ٤٣ م اقتديتم اهتديتمِّأصحايب كالنجوم، بأهي

ًطول الناس شبعاَأ َ ََ ِ َّ ُ ً يف الدنيا أطوهلم جوعاْ ُ َُ َُُ ْ َ ْ ُّ ِ يوم القيامةِ َِ َ َ َْ ْ ٨٥ 

 ٤٧ وابدأ بمن تعول، واليد العليا خري من اليد السفىل، أفضل الصدقة ما ترك غنى

، ٢٠٦،٢٠٧، ٢٠٥ ... وفاطمة ،أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد
٢١١،٢١٢،  

 ٢٦٠ أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، مندحق البطن 
١٧٥، ٥٠  ]ةّنبو[نبي  بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال يأما ترىض أن تكون من  

 ٢١٥ أما رأيت العارض الذي عرض يل قبيل
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 ٣١٨ ملكي علينا الباب ال يدخل علينا أحدا

 ٢٧٢ املسلمني من ظيمتنيع فئتني بني به اهللا وسيصلح سيد هذا ابني إن

 ٩٠ تي عىل ضاللةّأن اهللا ال جيمع أم

ًإن اهللا ال خيزي عليا أبدا ً ٩٧ 

ّإن أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية ّ ٢٩٠ 

 ٢٩٠ ٍإن فساد أمتي عىل غلمة سفهاء من قريش

 ٢١٥ م ِّه أن يسلَّ استأذن رب، قبل هذه الليلةّإن هذا ملك مل ينزل األرض قط

 ٣٢٣ ريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا اإلبل العجني، أن هي

 ٢٣٨ أنا املنذر 

ّوألنازعن أقواما ثم ألغلبن عليهم، أنا فرطكم عىل احلوض ً  ١٣٦ ! ّيا رب: فأقول، ّ

 ١٤٠ ّأنا قسيم اهللا بني اجلنة والنار

 ١١١،١١٦ ّ ببغضهم عيل- نحن معارش األنصار-ّإنا كنا نعرف املنافقني 

 ٢٣٨  بك هيتدي املهتدون بعدي؛نت اهلاديأ

 ١٣٩ أنت قسيم اجلنة والنار

 ١٤٧،١٥٢،١٧٩  بعديَّ أنه ال نبيَّي بمنزلة هارون من موسى إالّأنت من

َّسحقا سحقا ملن غري بعدي: فأقول، إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك ً ً ١٣٦ 

 ٢٣٦،٢٦٨ إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض

 ١١٠ ًإنام كنا نعرف منافقي األنصار ببغضهم عليا

 ٢٨٥،٢٨٤،٢٣٩ ق أمر هذه األمةّإنه ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفر

١١٧، ٩٩، ٩٨ َّإال مؤمن ] ال حيبني[ّأنه ال حيبك ] األمي[إنه لعهد النبي   

 ٢١٩  األمة سيدة نساء هذه أهنا

ُإين أوشك أن ادعى فأجيب، وإين ترك ١٩٩، ٤٥ ّت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ّ  

 ٥٢  احلوضّ كتاب اهللا و عرتيت و لن يفرتقا حتى يردا عيل:إين تارك فيكم الثقلني
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 ١٦٩  كتاب اهللا حبل ممدود ما بني السامء واألرض :إين تارك فيكم خليفتني

 ١٣٦ ُفواهللا ليقطعن دون رجال، َّإين عىل احلوض أنتظر من يرد عيل منكم

 ٧٠ ًاّإين ال أقول يف الغضب والرضا إال حق

ّإين لكم فرط عىل احلوض فإياي ال يأتني أحدكم فيذب عني كام يذب البعري   ّ ّ ١٣٦ 

٢٩٤، ٢٢٦ أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور هلم  

ّأول من يغري سنتي رجل من بني أمية ّ ّ ١٤٠ 

 ٢٤٥ ا، واهللا إنا بك نّتدمع العني، وحيزن القلب، وال نقول إال ما يريض رب

ًتقتل عامرا الفئة الباغية ّ ١٧٢ 

 ٤٧  :إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: تقول املرأة

 ٩٨ ّحب عيل إيامن وبغضه نفاق

ّحدثني أن احلسني يقتل بشط الفرات ُ ّ ٣١٦ 

٢١٢-٢٠٨ ...مريم ابنة عمران وخدجية بنت خويلد حسبك من نساء العاملني   

 ٢٨٦  عرشيفاء االثناخلل

ّدخل عيل ملك مل يدخل عيل قبلها  ٣١٩ ًإن ابنك هذا حسينا مقتول: فقال يل، َّ

 ٦٣ فالذي أنا فيه خري مما تدعوين إليه، دعوين

٣١٣، ٣١٢ ّدم احلسني وأصحابه مل أزل أتتبعه منذ اليوم  

 ٣٢٠ سنيفولدت فاطمة احل حجرك،  فيكون يفًغالما...  ، تلد فاطمة ً خرياِرأيت

 ٩٧ عيل مني وأنا منه

 ٩٨ ٌ عيل وليكم بعدي

 ٩٨ ّأنه ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافقصىل اهللا عليه وآله ّعهد إيل النبي 

 ٩٨ َّأنه ال حيبني إال مؤمن وال يبغضني إال منافق:  عهد يل النبي

٢٣٠، ١٧٠ ّفاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني  

 ٢١٤ اجلنة أهل نساء سيدة فاطمة
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 ٧٣ فالذي أنا فيه خري مما تدعوين إليه

 ٤٢ وا عليها ّكوا هبا وعضّني، متسّة اخللفاء الراشدين املهديّتي وسنّفعليكم بسن

 ٣١٠ فقد رأى احلق

 ١٣٩ فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم

 ٣١٦ ّفحدثني أن احلسني يقتل بشط الفرات، قام من عندي جربيل قبل

٦٢،٦٤،٧٣، ٦١ وا عني وال ينبغي عندي التنازعقوم  

 ١٨ قريش من همُّكل

 ٩٠ ال جتتمع أمتي عىل اخلطأ

 ٢٠ وا أصحايبّال تسب

 ٦٥ ّال تضلوا بعدي

 ١٥٠ َّفليس من طلب احلق فأخطأه كمن طلب الباطل ! ال تقتلوا اخلوارج بعدي
 ٢٢٩ ّال نورث ما تركنا فهو صدقة

٩٥،١٠٠،١٠٢،١١٦،١١٧،١٢٣،١٢٨،١٢٩ يبغضك إال منافقّال حيبك إال مؤمن وال 
، ١٩٠، ١٥٠،١٥٨، ١٤٠،١٤١،١٤٥  

 ٢٦٤ هم من قريشّ اثنا عرش خليفة كلّ ما توىلًاال يزال هذا الدين عزيز

 ٧٣ ال ينبغي عندي التنازع

ّ الراية اليوم رجال حيبَّألعطني ١٧٩، ١٧٥، ١٥٢، ١٤٧ هَ ورسول اهللاًَ  

 ٩٧ لعيل إنك مفغور لك

ّلعهد النبي إيل أنه ال حيبني إال مؤمن وال يبغضني إال منافق ّ ١١٦ 

ّلقد دخل عيل البيت ملك مل يدخل عيل قبلها  ٣١٥ إن ابنك هذا حسني : فقال يل، َّ

 ٨١،٨٥ ّمل يرد يف حق أحد من الصحابة باألسانيد اجلياد أكثر مما جاء يف عيل

ُاللهم ال ت ُ ١٩٢، ٨٤،٨٥ شبع بطنهَّ  

 ٨٥ ورمحة زكاة ذلك له فاجعل هُسببت أو هُلعنت من مُهَّالل 
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١٧٦، ١٥٢ اللهم هؤالء أهيل  
 ١٣٨ ّليتقطعن دوين رجال

 ٢٥١  قط أصدق من فاطمة غري أبيهاًما رأيت أحدا

 ٢٥١  كان أصدق هلجة منها إال أن يكون الذي ولدهاًما رأيت أحدا

ًوسلم كالما] وآله[َّلناس كان أشبه بالنبي صىل اهللا عليه  من اًما رأيت أحدا َّ  ٢٥٢ 

 ١٢٢ إال ببغضهم عيل بن أيب طالبصىل اهللا عليه وآله ما كنا نعرف املنافقني عىل عهد النبي 

١١٦، ١٠٨ إال ببغض عيل صىل اهللا عليه وآله عىل عهد رسول اهللا، ما كنا نعرف املنافقني  

 ١١١ ًعرش األنصار إال ببغضهم علياما كنا نعرف منافقينا م

 ٢١٥ م ّه أن يسلّ قبل هذه الليلة، استأذن ربّملك من املالئكة مل هيبط األرض قط

َّمن أحب عليا فقد أحب اهللا  ١٠٤ ًومن أبغض عليا فقد أبغض اهللا، ًَّ

ّمن أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب اهللا ّ ّ  ١٠٥،١١٦،١٢١ ومن ، ًّ
ًا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضنيّمن أحب علي ًّ ١١٦،١١٩،١٢٠ 

 ٢٩٣ من أخاف أهل املدينة أخافه اهللا وعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني

َّمن آذى عليا فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى اهللا ً ١٠٤ 

 ٤٧  فقد أفطرًمن أصبح جنبا
 ٤٨  فليفطرًمن أصبح جنبا

 ٢٣٩  مات ميتة جاهلية،جلامعة فامتمن ترك الطاعة وفارق ا

 ٢٦٨ ومن مات وليس يف عنقه بيعة ، ال حجة له... ًمن خلع يدا من طاعة لقي اهللا 

 ٣١٠ ّمن رآين يف املنام فسرياين يف اليقظة وال يتمثل الشيطان يب

ّمن رآين يف املنام فقد رآين؛ فإن الشيطان ال يتمثل يف صوريت ّ ٣١١ 

ًمن سب عليا فقد س ّبني، ومن سبني فقد سب اهللاّ ّ ّ ١٠٤، ٩٨  

 ٥٢ أ مقعده من النارّ القرآن برأيه فليتبوّمن فرس

١٩٠، ٩٩،١٠٠،١٤٧،١٥٢،١٧٩ من كنت مواله فعيل مواله  
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 ٢٦٨ من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية
 ١٤٢،٢٦٨ من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

 ٢١٥ فر اهللا لك وألمكغ... ما لك  ... من هذا

 ٢١٥ كّ غفر اهللا لك وألم؟ما حاجتك....  من هذا حذيفة

 ٤٨ ام، وكسب البغي، وثمن الكلبَّعن كسب احلج] وآله[ اهللا عليه َّصىلهنى رسول اهللا 

 ٣١٣ هذا دم احلسني وأصحابه مل أزل ألتقطه منذ اليوم

 ٢١٦ م عيل ّه أن يسلّهذا ملك مل ينزل قبل هذه الليلة، استأذن رب

َّهل لك أن أشمك من تربته ِ ُ ٣١٦، ٦٤، ٦١،٦٢  

 ٦٢ وا بعدهّتضل] لن[ ال ًأكتب لكم كتابا] هلموا[ ّهلم
ًوآخر قد تسمى عاملا وليس به َفاقتبس جهائل من جهال، وأضاليل ، َّ ّ َ ٣٤ 

ّوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي األمي إيل أن ال حيبني إال مؤمن  ّّ ٩٥ 

َّإنه لعهد رسول اهللا إيل أنه ال حيبك إال مؤمن ، والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ّ َّ ٩٦ 

 ٩٦ ّأنه ال يبغضني إال منافق وال حيبني إال مؤمن: َّواهللا إنه ملام عهد إيل رسول اهللا 

 ٩٨ إنه ال حيبني إال مؤمن : والذي خلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي ، واهللا

٢٦٤، ١٩ ً اثني عرش عظياموسيلد  

 ٤٨ وعسب الفحل

 ٢٤٥  إبراهيم:يته باسم أيبّولد يل الليلة غالم فسم

 ٢٩٠ ًولوال أنكم تذنبون خللق اهللا قوما يذنبون فيغفر هلم

 ٢٥١  سلها فإهنا ال تكذب،يا رسول اهللا

 ٢٣٠ يا فاطمة إن اهللا يغضب لغضبك ويرىض لرضاك

ٌيرد عيل يوم القيامة رهط  َمن أصحايب فيجلون عن احلوضّ ْ  ١٣٧ ّفأقول يا رب ، ُ

 ١٨ ًأمريا عرش اثنا يكون

 ٢٩٠ ُهيلك الناس هذا احلي من قريش



 

 
 

 

 ،عبـد احلميـد بـن هبـة اهللا  الـدينّعز أبو حامد، ملدائني اابن أيب احلديد .١
 الكتـب إحيـاءدار ،  أبو الفضل إبراهيم حممد:حتقيق، رشح هنج البالغة

 .١٩٥٩ -١٣٧٩، ١ط، العربية
 ـ دار إحيـاء الـرتاث العـريب، اجلـرح والتعـديل،  ابن أيب حاتم الرازي .٢

 ١٩٥٢، ١، طبريوت
الكامـل يف ، أبو احلسن عـز الـدين عـيل بـن حممـد اجلـزري، ابن األثري .٣

 ،١، طريوت بــدار الكتـب العلميـة عبد اهللا القايض، : ، حتقيقالتاريخ
 .م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧

املنـتظم يف تـاريخ امللـوك ، أبو الفرج عبد الرمحن بن عـيل، ابن اجلوزي .٤
حممد عبد القادر عطـا ومـصطفى عبـد القـادر : دراسة وحتقيق ،واألمم
، دار الكتـب العلميـة ـ بـريوت،  نعـيم زرزور:حهَّراجعه وصـح، عطا
 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٢، ١ط
العواصم مـن القواصـم ، حممد بن عبد اهللا املعافري املالكي، عريبابن ال .٥

َّ، قـدم لـه وعلـق عليـهيف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي حمـب : َّ
ــب ــدين اخلطي ــدعوة ، ال ــاف وال ــالمية واألوق ــشؤون اإلس وزارة ال

 .هـ١٤١٩، ١ط، اململكة العربية السعودية، واإلرشاد
و الفالح شهاب الدين عبـد احلـسني بـن أمحـد العكرمـي أب، ابن العامد .٦

أرشف عـىل حتقيقـه ، شذرات الـذهب يف أخبـار مـن ذهـب، الدمشقي
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حممـد : ّحققـه وعلـق عليـه، عبـد القـادر األرنـؤوط: ّوخرج أحاديثـه
 .١٩٨٦- ١٤٠٦، ١ط، بريوت، دمشق، دار ابن كثري، األرنؤوط

، ّل الدين احلسن بن يوسـف األسـدي احلـيلَّابن املطهر، أبو منصور مجا .٧
عبد الرحيم مبارك، منـشورات : ، حتقيقمنهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة

 .م٢٠٠٠ –  ش١٣٧٩، ١إيران، ط - مشهد،تاسوعاء
عيـون أخبـار  القمي، أبو جعفر حممد بـن عـيل بـن احلـسني، ابن بابويه .٨

ّ، صـححه وقـدم لـه وعلـق عليـهالرضا ّ حـسني األعلمـي، مؤسـسة : ّ
 . م١٩٨٤- هـ١٤٠٤، ١األعلمي للمطبوعات، بريوت، ط

جمموع فتاوى ومقـاالت ، عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد العزيز، ابن باز .٩
، ١ط، دار القاسـم، حممـد بـن سـعيد الـشويعر: مجع وإرشاف، ّمتنوعة
 .هـ١٤٢٠

تـاوى جممـوع ف، عبد العزيز بـن عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز، ابن باز .١٠
، أنور البـاز وعامر اجلزار: َّاعتنى هبا وخرج أحاديثها، ّومقاالت متنوعة

 . م٢٠٠٥ ـ هـ ١٤٢٦، ٥ط، ر الوفاءدا
رشح صـحيح ، ّابن بطال، أبو احلسن عيل بن خلف بن عبـد امللـك .١١

ة أبو متـيم يـارس بـن إبـراهيم، مكتبـ: ّ، ضبط نصه وعلق عليهالبخاري
 ].مهمل يف التاريخ[ الرياض، –الرشيد 

 ،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين احلراين، ابن تيمية .١٢
  بـن نـارصحسن بن عيل: حتقيق، ل دين املسيحّاجلواب الصحيح ملن بد

 دار احلمـدان، حممـد بـن محـدانالعـسكر و إبـراهيم بـن العزيـز عبدو
 .م١٩٩٩ـ  ـه١٤١٩، ٢ط، وديةالسع ـ العاصمة

الصارم املـسلول  ،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين، ابن تيمية .١٣
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احلـرس ، حممـد حمـي الـدين عبـد احلميـد: ، حتقيـقعىل شاتم الرسول
 .السعودية ـ الوطني السعودي

لفتـاوى ا ،اس أمحـد بـن عبـد احللـيمأبـو العبـ احلـراين، ابن تيميـة .١٤
جممع امللك فهد لطباعة ، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم: ، حتقيقالكربى

 .م١٩٩٥ ـ هـ١٤١٦ ـ املدينة املنورة، املصحف الرشيف
منهـاج الـسنة  ،أبو العباس أمحد بن عبـد احللـيم احلراين، ابن تيمية .١٥

،  حممـد رشـاد سـامل: حتقيـق،القدريـةوض كـالم الـشيعة النبوية يف نقـ
 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ١، ط مؤسسة الرسالة- مؤسسة قرطبة

منهـاج الـسنة النبويـة يف نقـض كـالم الـشيعة  احلـراين، ابن تيميـة .١٦
، جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود د سـاملحممد رشـا: ، حتقيقالقدريةو

 . م١٩٨٦ ـ هـ ١٤٠٦، ١اإلسالمية ـ السعودية، ط
صـحيح ابـن ،  حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمـيابن حبان .١٧

 ـ مؤسسة الرسالة ،شعيب األرنؤوط:  حتقيق،)برتتيب ابن بلبان (انَّبِح
 .م١٩٩٣ – ١٤١٤، ٢ط، بريوت

، أبـو الفـضل شـهاب الـدين أمحـد بـن عـيل،  العسقالينابن حجر .١٨
ِّمع التوضيح واإلضافة من كالم احلافظني املزي وابن ، تقريب التهذيب

ّحققه وعلق عليه ووضـحه وأضـاف إليـه،  أو من مآخذهمحجر ّ أبـو : ّ
بكـر بـن عبـد اهللا أبـو : تقـديم، األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين

 .هـ١٤٢٣، الطبعة الثانية، دار العاصمة للنرش والتوزيع، زيد
، د بـن عـيلأبـو الفـضل شـهاب الـدين أمحـ،  العسقالينابن حجر .١٩

، دار الكتب  مصطفى عبد القادر عطا:دراسة وحتقيق، تقريب التهذيب
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥، ٢العلمية ـ بريوت، ط
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، أمحـد بـن عـيلشـهاب الـدين أبـو الفـضل ،  العسقالينابن حجر .٢٠
مؤسـسة ، إبـراهيم الزيبـق وعـادل مرشـد: باعتنـاء، ذيب التهـذيبهت

 .٢٠٠٨، ١ط، قدمش، الرسالة
ضـبطه ،  املئـة الثامنـةأعيـانالدرر الكامنة يف ،  العسقالينبن حجرا .٢١

دار وبد الوارث حممد عيل، منشورات حممـد عـيل بيـضون ع: حهَّوصح
 . بريوت ـالكتب العلمية

فـتح البـاري رشح ، أبو الفضل أمحد بن عـيل،  العسقالينابن حجر .٢٢
ًقـرأ أصـله تـصحيحا وحتقيقـا وأرشف عـىل مقابلـة ، صحيح البخاري ً

ّرقـم كتبـه ، عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز: نسخه املطبوعة واملخطوطة
قـام بـإخراج وصـححه ، حممـد فـؤاد عبـد البـاقي: ابـه وأحاديثـهوأبو

 .١٣٧٩،   بريوت،دار املعرفة، حمب الدين اخلطيب: وأرشف عىل طبعه
ح البـاري رشح فـت، أبو الفضل أمحد بن عـيل،  العسقالينابن حجر .٢٣

قـام ، عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز: عني بإخراجها، صحيح البخاري
عـيل بـن عبـد : بإكامل التعليقات بتكليف وإرشاف من ابن باز تلميـذه

، حممد فؤاد عبـد البـاقي: َّورقم كتبها وأبواهبا وأحاديثها، العزيز الشبل
 .٢٠٠٠ -١٤٢١، ١ط، الرياض، ار السالمد
عبـد : اعتنـى بـه، لسان امليـزان، أمحد بن عيل،  العسقالينابن حجر .٢٤

 -١٤٢٣، ١ط، بـريوت، مكتب املطبوعات اإلسالمية، الفتاح أبو غدة
٢٠٠٢. 

 يهـد، ضل شهاب الدين أمحد بن عيل أبو الف العسقالين،بن حجرا .٢٥
عبد : ، حتقيق وتعليقمة فتح الباري رشح صحيح البخاريّالساري مقد

 .٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١، ١القادر شيبة احلمد، الرياض، ط
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 يهـد، عيل أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن  العسقالين،بن حجرا .٢٦
عبد الـرمحن :  تعليق،مة فتح الباري رشح صحيح البخاريّالساري مقد

طيبـة ـ ، دار أبـو قتيبـة نظـر حممـد الفاريـايب: ، حتقيـقبن نارص الـرباك
 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦، ١الرياض، ط

الـصواعق ،  العباس أمحد بن حممد بـن حممـدوأب،  اهليتميبن حجرا .٢٧
الـرمحن بـن  عبـد: حتقيـق، املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة

، ١ط، بـريوت ،مؤسسة الرسـالة، ط وكامل حممد اخلرااهللا الرتكي عبد
 .م١٩٩٧

أمحـد : ، حتقيـقاملحـىل، محد بـن سـعيد أ حممد عيل بن، أبوابن حزم .٢٨
إدارة الطباعـة املنرييـة لـصاحبها : حممد شاكر، عني بـرشه وتـصحيحه

 .هـ١٣٤٨ومديرها حممد منري الدمشقي، 
، فـضائل الـصحابة، مد الـشيباينأبو عبد اهللا أمحد بن حم، ابن حنبل .٢٩

  - دار ابـن اجلـوزي، ويص اهللا بن  حممد عبـاس: ّحققه وخرج أحاديثه
 جديـدة ةطبعـ، م١٩٩٩ -هــ١٤٢٠، ٢ط، اململكة العربية الـسعودية

 .ّمنقحة
 بـن مسند اإلمام أمحد، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد الشيباين، ابن حنبل .٣٠

ّحققه وخرج أحاديثه وعلق عليه، حنبل ّ مؤسـسة ، شـعيب األرنـؤوط: ّ
 .١٩٩٥ -١٤١٦، ١ط، الرسالة

ديـوان املبتـدأ ، ويل الدين أبو زيد عبد الرمحن بن حممد، ابن خلدون .٣١
، ومن عارصهم من ذوي الـشأن األكـربواخلرب يف تاريخ املغرب والرببر 

 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨، ٢ بريوت، ط،خليل شحادة، دار الفكر: حتقيق
الفـرق بـني ابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد بن حـسن البغـدادي،  .٣٢
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ّ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليهالنصيحة والتعيري ّ نجم عبد الـرمحن : ّ
 .خلق، دار املأمون للرتاث

االسـتيعاب يف ،  يوسف بن عبد اهللا بن حممـدأبو عمر، ابن عبد الرب .٣٣
، بـريوت، دار اجليل، عيل بن حممد البجاوي: حتقيق، معرفة األصحاب

 .١٤١٢، ١ط
األشـبال  أبـو: ، حتقيـقجـامع بيـان العلـم وفـضلهابن عبـد الـرب،  .٣٤

 .الزهريي
، العقـد الفريـد ،األندلـيس أمحـد بـن حممـد ر، أبو عمـابن عبد ربه .٣٥

، ١عبـد املجيــد الرتحينـي، دار الكتـب العلميــة ـ بــريوت، ط: حتقيـق
 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٤

 عمـر: قيق، حتتاريخ دمشق، أبو القاسم عيل بن احلسن، ابن عساكر .٣٦
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥لفكر ـ بريوت، بن غرامة العمروي، دار ا

 القريش الدمشقي، ، أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن عمرابن كثري .٣٧
عبد اهللا عبد املحـسن الرتكـي، هجـر للطباعـة : ، حتقيقالبداية والنهاية
 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، ١والنرش، ط

 القريش الدمشقي، د الدين إسامعيل بن عمر، أبو الفداء عامابن كثري .٣٨
بالتعـاون مـع مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة ، البداية والنهايـة

، ١ط، هجـر للطباعـة والنـرش والتوزيـع واإلعـالنواإلسالمية بـدار 
١٩٩٨-١٤١٩. 

، سـنن ابـن ماجـة القزوينـي، أبو عبد اهللا حممد بن يزيـد، ةابن ماج .٣٩
ث حممد نارص الدين ِّمة املحدَّق عليه العالَّحكم عىل أحاديثه وآثاره وعل

ها مع متييـز زيـادات أيب احلـسن القطـان ّزة بضبط نصّ، طبعة ممياأللباين
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ووضع احلكم عىل األحاديـث واآلثـار وفهرسـت األطـراف والكتـب 
، مكتبـة  أبو عبيـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلامن:واألبواب، اعتنى به

 .١املعارف ـ الرياض، ط
، سـنن ابـن ماجـة القزوينـي، أبو عبد اهللا حممد بن يزيـد، ةابن ماج .٤٠

ّحققه وضبط نصه وخرج أحاديثـه وعلـق عليـه َّ َّ ، شـعيب األرنـؤوط: َّ
الرسـالة ، شد وحممد كامل قره بليل وعبد اللطيـف حـرز اهللاوعادل مر

 .١٤٣٠، ١ط، دمشق، العاملية
، املخترص يف أخبـار البـرشأبو الفداء، عامد الدين إسامعيل بن عيل،  .٤١

حممد زينهم حممد عـزب، وحييـى سـيد حـسني وحممـد فخـري : حتقيق
 ]مهمل من التاريخ[، ح ١الوصيف، دار املعارف، القاهرة، ج

أوفـسيت عـىل الطبعـة ، ّأضواء عىل الـسنة النبويـة، حممود، ةأبو ري .٤٢
 .اخلامسة من النسخة املرصية

، دار  آراؤه وفقهه-حياته وعرصه : اإلمام الصادقأبو زهرة، حممد،  .٤٣
 .الفكر العريب

، )٢٣٥-١٥٩( الكويف، أبو بكر عبد اهللا بن حممـد أبو شيبة العبيس . ٤٤
ّ حققه وقوم نصوصه وخرج أحاديثه،ّاملصنف ّ  .ة، دار القبلةّحممد عوام: ّ

القايض أبو احلـسني حممـد بـن أيب ،  البغدادي احلنبيلأبو يعىل الفراء .٤٥
ّحققه وقدم لـه وعلـق عليـه، طبقات احلنابلة، يعىل ّ عبـد الـرمحن بـن : ّ

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، الرياض، ُسليامن العثيمني
مـسند أيب يعـىل ،  بن املثنـى التميمـيأمحد بن عيل، أبو يعىل املوصيل .٤٦

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢ ط دمشق،،دار الثقافة العربية، املوصيل
مـسند أيب يعـىل ،  بن املثنـى التميمـيأمحد بن عيل، أبو يعىل املوصيل .٤٧
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ّحققــه وخــرج أحاديثــه،  املوصــيل دار املــأمون ، حــسني ســليم أســد: ّ
 .بريوت، للرتاث

سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من ، حممد نارص الدين، األلباين .٤٨
-١٤١٥ الريـاض، -عارف للنرش والتوزيـع ، مكتبة املفقهها وفوائدها

١٩٩٥. 
يليـه ضـعيف و املفـرد األدبصـحيح ، حممد نارص الدين، األلباين .٤٩

مؤسـسة  ،)لبخـاريواألدب املفرد مـن تـأليف اإلمـام ا( املفرد األدب
 .هـ١٤٢٨، ٤ط اململكة العربية السعودية،ـ ثرية دار الدليل األوالريان 

الفتح  (صحيح اجلامع الصغري وزياداته، حممد نارص الدين، األلباين .٥٠
 .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، ٣ط، املكتب اإلسالمي، )الكبري

مكتبة املعـارف ، صحيح سنن ابن ماجه، حممد نارص الدين، األلباين .٥١
ــ ١٤١٧ ،  للطبعـة اجلديـدةالطبعـة األوىل، الريـاض، للنرش والتوزيع

١٩٩٧. 
مكتبـة املعـارف ، صحيح سنن النسائي، حممد نارص الدين، األلباين .٥٢

-١٤١٩للنرش والتوزيـع، الريـاض، الطبعـة األوىل للطبعـة اجلديـدة، 
١٩٩٨. 

، نن الرتمـذيصـحيح وضـعيف سـ، حممد نـارص الـدين، األلباين .٥٣
 للطبعــة الثانيــةالطبعــة ، الريــاض، مكتبــة املعــارف للنــرش والتوزيــع

 . م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢، اجلديدة
مكتبة املعـارف ، ضعيف سنن الرتمذي، حممد نارص الدين، األلباين .٥٤

 -١٤٢٠، الطبعـة األوىل للطبعـة اجلديـدة، الريـاض، للنرش والتوزيـع
٢٠٠٠. 
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 اهللا احلـسينيد شـهاب الـدين حممـود بـن عبـ، أبـو الثنـاء لويساآل .٥٥
، دار إحياء روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين البغدادي،

 .الرتاث العريب ـ بريوت
 اهللا احلـسينيد شـهاب الـدين حممـود بـن عبـ، أبـو الثنـاء لويساآل .٥٦

: حتقيـق، ح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والـسبع املثـاينرو البغدادي،
 . هـ١٤١٥، ١ط  بريوت،-عيل عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 

قـام ، اجلـامع الـصحيح، أبو عبد اهللا حممد بـن إسـامعيل، البخاري .٥٧
 كتبه وأبوابه ّأتم، حمب الدين اخلطيب، برشحه وتصحيح جتاربه وحتقيقه

نرشه وراجعه وقـام ، حممد فؤاد عبد الباقي: وأحاديثه واستقىص أطرافه
املكتبــة ، قــيص حمــب الــدين اخلطيــب: بإخراجــه وأرشف عــىل طبعــه

 .١٤٠٠، ١ط، القاهرة، السلفية
ند الـصحيح اجلـامع املـس، إسامعيل بن اهللا حممد عبد أبو، البخاري .٥٨

: حتقيق، وسننه وأيامه، مَّ اهللا عليه وسلَّاملخترص من أمور رسول اهللا صىل
 .هـ١٤٢٢، ١ بريوت، ط،، دار طوق النجاةحممد زهري بن نارص النارص

، اعتنـى صحيح البخـاري، أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل، البخاري .٥٩
 ١٤١٩، بيت األفكار الدولية للنـرش ـ بـريوت، و صهيب الكرميأب: به

 .  م١٩٩٨هـ ـ 
 إحتـاف اخلـرية املهـرة ، بـن إسـامعيل أمحد بـن أيب بكـر،البوصريي .٦٠

 وأيب أيب عبد الـرمحن عـادل بـن سـعيد: ، حتقيقبزوائد املسانيد العرشة
 ، ١، مكتبة الرشـد ، الريـاض ، طإسحاق السيد بن حممود بن إسامعيل

 .١٩٩٨ ـ ١٤١٩
، اجلامع املختـرص مـن الـسنن، أبو عيسى حممد بن عيسى، الرتمذي .٦١
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 .اعتنى به فريق بيت األفكار الدولية، ]أدرج فيها أحكام األلباين[
، رشح العقائـد النـسفية، التفتازاين، سعد الـدين حممـود بـن عمـر .٦٢

هــ ١٤٠٧، ١أمحد حجازي السقا، مكتبة الكليات األزهرية، ط: حتقيق
 .م١٩٨٧ -
 بفضائل األنوار الباهرة ، أبو الفتوح عبد اهللا بن عبد القادر،التليدي .٦٣

 مكتبـة اإلمـام الـشافعي ودار ابـن ،أهل البيت النبوي والذرية الطاهرة
 .هـ١٤١٧، ١ط، حزم

: قيـق، حتالكامـل يف ضـعفاء الرجـال،  احلافظ ابن عدي،اجلرجاين .٦٤
، ١، طدار الكتب العلميـة، وعيل حممد معوض عادل أمحد عبد املوجود

 .م١٩٩٧
ابـن (حممـد ، أبو عبد اهللا حممد بـن عبـد اهللا بـن احلاكم النيسابوري .٦٥

، التلخيص للحافظ الذهبي: ، وبذيلهاملستدرك عىل الصحيحني ،)البيع
 .النسخة املصورة عىل الطبعة اهلندية. هـ ١٤١٨، بريوت، دار املعرفة

ابـن (حممـد اهللا حممد بـن عبـد اهللا بـن ، أبو عبد احلاكم النيسابوري .٦٦
، نة انتقـادات الـذهبيّطبعـة متـضم، املستدرك عىل الصحيحني ،)البيع

 أليب عبد الـرمحن )بع أوهام احلاكم التي سكت عنها الذهبيّتت(: وبذيله
 ـ التوزيـعدار احلـرمني للطباعـة والنـرش و، مقبل بن هـادي الـوادعي

 . م١٩٩٧ ـهـ ١٤١٧، ١ط، القاهرة
ابـن (حممـد ، أبو عبد اهللا حممد بـن عبـد اهللا بـن احلاكم النيسابوري .٦٧

:  حتقيق،بريوتـ دار الكتب العلمية ، املستدرك عىل الصحيحني ،)البيع
 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١، ١ط، مصطفى عبد القادر عطا

جزء عيل بن ،  بن حممد بن هارون بن زيادأبو احلسن عيل، احلمريي .٦٨
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 بـن عبـد العزيـز بـن سـليامن: حتقيق ودراسة وختـريج، حممد احلمريي
 .١٤١٨، ١ط، الرياض، مكتبة الرشد، إبراهيم البعيمي

 بـن  بـن عـيل أمحـدأبـو بكـر، )هـ٤٦٣-٣٩٢(  البغداديخلطيبا .٦٩
، دار ابـن عـادل بـن يوسـف العـزازي: ، حتقيـقهّالفقيه واملتفقـ، ثابت

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، ١ ـ اململكة العربية السعودية، طاجلوزي
سعيد : ، حتقيقتقييد العلم،  أمحد بن عيل، أبو بكر البغدادياخلطيب .٧٠

 . م٢٠٠٨ هـ ـ ١٤٢٩، ١، دار االستقامة ـ القاهرة، طعبد الغفار عيل
حممد مهـدي : ، مجع وترتيبوال الدارقطنيموسوعة أق ،الدارقطني .٧١

 .م٢٠٠١ـ ـ ه١٤٢٢، ١ـ بريوت، ط ن، عامل الكتبياملسلمي وآخر
أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الـرتكامين ، الذهبي .٧٢

 عبـد عمر: قيق، حتتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، الدمشقي
 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، ١ط بريوت، ،عريب الالكتابار مري، دالسالم تد

 الرتكـي أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أمحد بـن عـثامن، الذهبي .٧٣
ــشقي ــاظ ،الدم ــذكرة احلف ــة، ت ــب العلمي ــريوت - دار الكت ، ١ ط، ب
 .م١٩٩٨  ـهـ١٤١٩

،  الرتكـي الدمـشقي بن عـثامنشمس الدين حممد بن أمحد، الذهبي .٧٤
شـعيب : ّأرشف عىل حتقيق الكتاب وخرج أحاديثـه، سري أعالم النبالء

مؤسسة ،  ومأمون صاغرجيحممد نعيم العرقسويس: ّحققه، األرنؤوط
 .١٩٨٥  -هـ ١٤٠٥، ٣ط، الرسالة

الكاشـف يف ، أبو عبد اهللا شـمس الـدين حممـد بـن أمحـد، الذهبي .٧٥
دار ، فريـد عبـد العزيـز: حتقيـق، ةّمعرفة من له روايـة يف الكتـب الـست

 .٢٠٠٨ -١٤٢٩، القاهرة، احلديث
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الكاشـف يف ، أبو عبد اهللا شـمس الـدين حممـد بـن أمحـد، الذهبي .٧٦
بلـة للثقافـة اإلسـالمية دار الق، ةّمعرفة مـن لـه روايـة يف الكتـب الـست

أمحـد حممـد نمـر و حممـد عوامـة: ، حتقيقجدة ـ مؤسسة علوم القرآنو
 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣، ١ط، اخلطيب

الكاشـف يف ، أبو عبد اهللا شـمس الـدين حممـد بـن أمحـد، الذهبي .٧٧
أرشف عىل حتقيق ، الرسالة مؤسسة ،ةّمعرفة من له رواية يف الكتب الست

، أكرم البـويش: ّ، حقق اجلزءشعيب األرنؤوط: ّالكتاب وخرج أحاديثه
 .١٩٨٣-١٤٠٣، ١ط
ميـزان ، ، شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بـن عـثامنالذهبي .٧٨

، دار املعرفـة ـ عـيل حممـد البجـاوي: حتقيـق، االعتدال يف نقد الرجـال
 . م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢، ١بريوت، ط

أبو احلسن حممد بن احلسني املوسـوي البغـدادي، الرشيف الريض،  .٧٩
، حتقيق فارس احلـسون، مركـز األبحـاث العقائديـة، قـم، هنج البالغة

 .هـ١٤١٩، ١ط
سني املوسـوي البغـدادي، أبو احلسن حممد بن احلالرشيف الريض،  .٨٠

 .١٤١٢، ١ط، قم، دار الذخائر، رشح الشيخ حممد عبده، هنج البالغة
العلـم  ، داراألعـالمالـدين بـن حممـود الدمـشقي،   خـري،الزركيل .٨١

 .م٢٠٠٢، ١٥للماليني، ط
 ،سـنن أيب داود  األزدي،ن األشـعث ب سليامنأبو داود، السجستاين .٨٢

 ).بال تاريخ(،  الدوليةاألفكاربيت : اعتنى به فريق
رشح سـنن ابـن ، أبو احلسن حممد بن عبد اهلادي التتـوي، السندي .٨٣

، تعليقـات مـصباح الزجاجـة يف زوائـد ابـن ماجـه: وبحاشـيته، ماجه
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ّحقق أصـوله وخـرج أحاديثـه عـىل الكتـب الـستة ، يريُلإلمام البوص ّ
، خليل مـأمون شـيحا: ّورقمه حسب املعجم املفهرس وحتت اإلرشاف

 .٣ط،  بريوت-دار املعرفة 
، اإلمام احلافظ جالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر، السيوطي .٨٤

 .بريوت، صيدا،  العرصيةاملكتبة، تاريخ اخللفاء
، اإلمام احلافظ جالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر، السيوطي .٨٥

 .دار صادر بريوت، إبراهيم صالح: عني بتحقيقه، تاريخ اخللفاء
، يب بكـراإلمام احلافظ جالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أ، السيوطي .٨٦

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٣٢٤، ١، بريوت، طدار ابن حزم، تاريخ اخللفاء
اجلامع الصغري مـن ، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، السيوطي .٨٧

مكتبـة نـزار ، مهـدي الـدمرداش حممـد: حتقيـق، حديث البشري النذير
 .مصطفى الباز

الـديباج عـىل ، ، جالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـرالسيوطي .٨٨
َّ، حققه وعلـق عليـه بن احلجاجصحيح مسلم أبـو إسـحاق احلـويني : َّ

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١األثري، دار ابن عفان، السعودية، ط
 إبــراهيم بــن موســى بــن حممــد اللخمــي أبــو إســحاق ،يالــشاطب .٨٩

دار ابـن ، مـشهور بـن حـسن آل سـلامن: قيـق، حتاملوافقات ،الغرناطي
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١ط السعودية، - عفان

، أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي األندلـيس، الشاطبي .٩٠
 -، مكتبـة التوحيـد مـشهور بـن حـسن آل سـلامن: يـق، حتقاالعتصام
 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، ١املنامة، ط

ّ يف حـق رسـول اهللا وأهـل أخطاء ابـن تيميـةصبيح، حممود السيد،  .٩١
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 .م٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١، دار زين العابدين، بيته
منشورات ، ن يف تفسري القرآنامليزا، السيد حممد حسني، الطباطبائي .٩٢

 .قم، مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية
محدي : حتقيق ، املعجم الكبري ، بن أمحدأبو القاسم سليامنالطرباين،  .٩٣

 . ـ القاهرة، مكتبة ابن تيميةاملجيد السلفي بن عبد
مكتبة العلـوم ، املعجم الكبري ، بن أمحدأبو القاسم سليامنالطرباين،  .٩٤

 .١٩٨٣ -١٤٠٤، ٢ط، املوصل، واحلكم
، مـسند الـشاميني بـن أمحـد اللخمـي، ، أبو القاسم سليامنالطرباين .٩٥

، ١ؤسـسة الرسـالة ـ بـريوت، ط، ممحدي عبد املجيـد الـسلفي: حتقيق
 . م١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩

: ، حتقيـق وامللـوكرسلتاريخ ال، أبو جعفر حممد بن جرير، الطربي .٩٦
 .٢عارف بمرص، بال تاريخ، طدار املحممد أبو الفضل إبراهيم، 

صـحيح وضـعيف تـاريخ  ،أبـو جعفـر حممـد بـن جريـر، الطربي .٩٧
، حممد بن طـاهر الربزنجـي: ق عليهّج رواياته وعلّقه وخرّحق، الطربي

،  بـريوت،دار ابن كثـري، ّ حممد صبحي حسن حالق:إرشاف ومراجعة
 .٢٠٠٧  -هـ ١٤٢٨، ١ط
، اآلثار مشكل رشح، سالمة بن حممد بن أمحد جعفرو أب ،الطحاوي .٩٨

 ،األرنـؤوط شـعيب :عليـه قَّوعلـ أحاديثـه جَّوخر نصه وضبط قهَّحق
 . م١٩٩٤ ـ هـ ١٤١٥ سنة ،١ط ، ـ بريوتالرسالة مؤسسة

ّحجيــة الــسنة، عبــد اخلــالق، عبــد الغنــي .٩٩ ، املعهــد العــاملي للفكــر ّ
 . هـ١٤٠٧ دار الفكر ـ بريوت، ،اإلسالمي ـ واشنطن

  املعنـى يفّ سـمو:وىلاحللقـة األ (اإلمام احلـسني، اهللا عبد ،العالييل .١٠٠
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  بـجوت،-، دار رشههط اذجبضـط )ّ، أو أحسط رم ثضطة احلهخ اذعاتّحصن

.م١٩٨٦حهسط ثعظعة، 
اخريـص اجلسشـل جـت ،  احلهضصن احلـهرنحمصع بم حشضل، اذسصني.١٠١

ؠطذع اذنرداآل، اهلعف ذإلحـالم : إحعاد وتسصضق ،أضل اجلطح واخيرطضل
 .واذصخ

جسـطة اخزـصري حمصند بم أمحع احلصشن، بعر اذعظم ن، أبن حمصع اذسضص.١٠٢
، رصـزنرات  حمصند حمصع حصـغحهع اال: ، حتشضقإلح صألشط اخيألصري

. م٢٠٠١ ظـ ـ ١٤٢١، ١حخ بضسنن ودار اذشهط اذسصصضط ـ بجوت، ط
محـغة :  حتشضـق، جسم األصولخناتييدزى ، حمصع بم حمصع، اذشغايل.١٠٣

 . ظـ١٤١٣ ذصسهطحط واذصخ، ثعة، ، يذط اثعظصطبم زظج ثطدف
 بيزطضص ابـن صألشط ابن تيصن، ، حالء اذعظم حخ بم بصهطناذشطري.١٠٤

ألثششم وثغج أثطدظوم وحصق حصضم، بسيصن أل رضحـهط ، حـسضط األرضـضوط: ّ
 .اذغحطذط

صري إح إلح صــألشط يإرجــصد اخــع، ، أمحــع بــم حمصــاذشــهسالآل.١٠٥
 .٧، اثسهسط اذشجى األرجظط ـ رر، طاخيألصري

صـألشط ،  بـم احلوـطجأبـن احلـهخ رـهصم،  اذصضهطبنرياذشزجي.١٠٦
ّثششم وثغج أثطدظوم وحصق حصضم، خيسم ّ  اذهصشن رهصم بم حمصع حوامن: ّ
.دار اخلج، حمصع رزسشن اذغثضخ: ّدعم ذم ودغنم، ياألتغ

صـألشط ،  بـم احلوـطجأبـن احلـهخ رـهصم،  اذصضهطبنرياذشزجي.١٠٧
دغظـق بضـط : إثـغاج وتصشضـع، أبـن ؠـصضط اذشغرـن:  احهصن بم،خيسم

، اذغظـطض، ر اذعوذضـط ذصصـخ واذهنزظـفبضـط األدشـط، األدشطر اذعوذضـط
١٩٩٨ -١٤١٩.
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صـألشط ،  بـم احلوـطجأبـن احلـهخ رـهصم،  اذصضهطبنرياذشزجي.١٠٨
حمصـع دـضاد حهـع : حتشضـق، وت ـ بـجدار إثضطء اذـجاث اذسـغيب، خيسم

.ناذهطد
شذـم اتيسـصةط خـن  ، ثسشـغخ األدرظي، أبن اذشـضف احلهاذشهطآل، .١٠٩

 .١٩٨٠ ـ ١٤٠٠، دار اذشهط اذسصصضط ، بجوت ، احلطضض اتيوابط
األؠـنل رـم ، أبن ثسشغ حمصع بـم ظسشـنب بـم إحـىطق، اذشصضصن.١١٠

ّاذشطيف، ؠىىم وحصق حصضم حالرضط، حخ أذج اذششطري، دار اذشهط األ: ّ
 . ظـ١٣٨٨، ٣حصغان، ط

، دار دــهع اثــصسم يح ؠــىضع رــهصمالحــخ، رنحــن حــطظخ، .١١١
 .م٢٠٠٢ظـ ـ ١٤٢٣، ١اذخوق، ط

حتزـص ، ُأبن اذسال حمصع حهـع اذـغمحم بـم حهـع اذـغثضم، اثهطرذشنري.١١٢
، ١ط، بـجوت، دار اذشهـط اذسصصضـط، األتوذي بحح ةصخع اخثخـطي

١٩٩٠ -١٤١٠.
حتزـص ، محم بـم حهـع اذـغثضمُأبن اذسال حمصع حهـع اذـغ، اثهطرذشنري.١١٣

حهـع : ّ، نهسم وراثف أؠنذم وؠىىماألتوذي بحح ةصخع اخثخطي
.، حهسط دار اذششغاذغمحم حمصع حوامن

هتـطضص اخسـامل يف أثـامء  ،) ظـ٧٤٢ت (احلطدف مجطل اذعظم اثغي، .١١٤
، جوتبـ ـ رضحـهط اذغحـطذط حـناد رسـغوف، بزطر. د: شضقحت، اخطةصل

 .م١٩٨٥ظـ ـ ١٤٠٦، ٤ط
اخسظاع   بم حهع اذشطدر،أمحع بم حخ، أبن اذسهطس تشن اذعظم اثشغظغي.١١٥

وبعظصم رحطذط اذسالرـط حمصـع بـم  (واخيألصصم بح بسى أخشص وبسى ضصجم
: وتسصضـق إحـعاد ،) يف اذصـغاع واذهىطؠـمدزل احلـطذم: حشضل اذسصني
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.م١٩٩٩، الم واذصخحؠطذع اذنرداآل، اهلعف ذإل

 حهـع اذـغؤوف بـم تـطج اذسـطردخ بـم حـخ  اثـعحنحمصـع، اثصطوي.١١٦
حـشظ اخزـطضط إلح اجلـصخع اخـدرث خـن أتصدضـض  عادي اذشطظغي،احل

أمحع حهع اذهالم، رصزنرات حمصع حخ : أل، نهسم وؠىىماخيدث اخسطضط
.٢٠٠١ -ظـ١٤٢٢هط اذسصصضط، بجوت، بضسنن ودار اذش

 حهـع اذـغؤوف بـم تـطج اذسـطردخ بـم حـخ  اثـعحنحمصـع، اثصطوي.١١٧
حـشظ اخزـطضط إلح اجلـصخع اخـدرث خـن أتصدضـض  عادي اذشطظغي،احل

 .م١٩٧٢ -ظـ ١٣٩١، ٢، دار اثسغدط، بجوت، طاخيدث اخسطضط
 دراثـص وحتسشـل أيـواء جـت اخـدألشألح، ، حمصـع ؠـطدقضوصن.١١٨

رضحـهط ، إلضـن ذـاميل اذهىـغاآل: ، تسغظط وخيسمخدألشألى اخيألصري
 .ظـ١٤١٩، ١ ـ دم، طاثسطرف األحالرضط

تـدصئظ اإلخـصم أخـث ، أبن حهع اذغمحم أمحع بم حـسضط، اذصهطإلن.١١٩
اثشههـط ، اذـعاآل بـم رصـج آل زظـني: حتشضق، جج بن أيب جصخصاتشخسح 
.ؠضعا ـ بجوت، اذسرظط

تـدصئظ اإلخـصم أخـث ، أبن حهع اذغمحم أمحع بم حـسضط، اذصهطإلن.١٢٠
 اذصوـق ، اذزضع حمصع ظطدي األرضصن: حتشضق،اتشخسح جج بن أيب جصخص

 م١٩٦٩األيف حطم 
 بـحح ثـسن اخسـيصئى ، أبن حهع اذغمحم أمحع بـم حـسضط، اذصهطإلن.١٢١

صم ألشم وردأل،ثش اخيسطي شور اخطضن وتصجشصاحلصحع ةالل اخطضن اخيشوجى
. بجوترشهط حتشضق اذجاث األحالرن، دار اثسغدط ،: وونف دصطرحم

 بـحح ثـسن اخسـيصئى ، أبن حهع اذغمحم أمحع بـم حـسضط، اذصهطإلن.١٢٢
: حتشضـق ، اخـيسطي شـور اخـطضن وتصجـشصاحلصحع ةالل اخطضن اخيشوجى
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، رشههـط حمصع ضطي اذعظم األذهـطآل: تسصضق ،رزصنر بم ثهم آل حصامن
 .١ اذغظطض، ط-اثسطرف ذصصخ واذهنزظف 

، )ظــ١٠١٤ت (اذشـطري  اهلـغوي  حمصـع حصسطنضنر اذعظم حخ بم.١٢٣
ــدصبشط ــدسصة ات ــصبشط إلح خ ــصة اتز ــجوت، طخطخ ــغ ـ ب ، ١، دار اذشش

 .م٢٠٠٢ظـ ـ ١٤٢٢
شـصج اتس، إلضـن بـم يف بـم رـغيحمضن اذعظم  أبن زذغظط ،اذصنوي.١٢٤

، ١ط، اثسهســط اثــرظط بــطألزظغ،  بــن احلآلــصجإلح صــألشط خــيسم
 م١٩٢٩ظـ ـ ١٣٤٧

، جمسع اخظوائـط وخسيـع اخزوائـط، ضنر اذعظم حخ بم أيب بشغ، اهلضوصن.١٢٥
 .ظـــ١٤١٢،  بــجوت-دار اذششــغ ،حهــع اال حمصــع اذــعروظغ: حتشضــق

. ظـ١٤١٤و
، دألشط اتيسط ممص خشظ يف اخـدألشألحاخ، رشهل بم ظطدي، اذنادحن.١٢٦

 .ؠصسطء، دار اآلتطر
، اخدألشط اتيسط خن حذصئل أضل بشـص اخسيـوة، أم حسضط، اذنادحضط.١٢٧

دار اآلتـطر ، أبن حهع اذغمحم رشهل بم ظـطدي اذـنادحن: إياف وتشعظم 
 .٢٠٠٠ -١٤٢١، ١ط، ذصصخ واذهنزظف 
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  ١٠٨.........رسضطرظط ثط حخ وبشسم داثل جمهصف حر اذغحطذط: اذهىظ اذغابف

  ١١٤..................... خع حذصئل أضل اخيشص خسشض ابن بشسشص يف برصجشه

  ١١٤...............اجلطضط اذصسغي ثصصظ ابم تضصضط يف تسطحضم رف دسطإلل أظل اذهضط 

 -اجلطضط اذهسهضشن ثـصصظ ابـم تضصضـط يف تسطحضـم رـف دـسطإلل أظـل اذهضـط 
  ١١٥..............................................أثطدظظ اثىهط ضصنذثط

  ١٢٥............... اذزىطبطرسضطرظط ثط حخ بم أيب حطذط ورهضذط حعاذط

  ١٢٩...................رندق اآلظطت اذشغآضضط رم إحشطذضط حعاذط اذزىطبط

  ١٣٥.......................رندق األثطدظظ رم إحشطذضط حعاذط اذزىطبط

  ١٤١............................تصىضف أظم احلشطإلق اذهن أدغزظط اذهىظ

  ١٤٢................؟ظل ذطن رسطوظط رهشسط ذإلرطم حخ بم أيب حطذط 

)٢(  و  
  ١٦٣.........................................رنننع اذهىظ وأظعادم: تنحإلط

  ١٦٨...................ورعرحط اذزىطبط اذسجة اذسطظغة يف رعرحط أظل اذهضط

  ١٧١...............يف ذصامت بسف األحالم اذهزصضق اذوالتن ثعارس األحالم

  ١٧٥.................................حج اثسصم األرني األولبسف اذزناظع 

  ١٨١.................................اذهضطحط األرنظط يف ذصامت بسف األحالم

  ١٨٧.......................تضتجات اذهضطحط األرنظط حج حصم اجلغح واذهسعظل



 .................................................................................. دصغس اذشهطب
  ١٨٧.........................اذسسم واذشصغ دضصم ظزطظف أظل اذهضط: ًأوال

  ١٩٤............................تنتضق ورعح رم ظصطؠط أظل اذهضط: ًتطضضط

 واص ا   دة ء ا ااء ال )٣(
  ١٩٩...................................................................بوجئص

  ٢٠٠.....................................تشهضم اذهىظ: رغ األولاأل

  ٢٠٠..........األحغ واألؠنل اذهن ظشنم حصضصط اذهىظ: األرغ اذوطآل

  ٢٠٣...................خسيوضصخسظخص اخدطضزص اخظضطاء يف األتيصر ا: اتألور األول

ّتسعد حغق احلعظظ تسصن تسعد احلعظظ: ّتصنظم ظطم ّ...............٢٠٣  

  ٢٠٥..............................أدسل ضهطء أظل اجلصط: اثوصنحط األوخ

  ٢٠٨...........................ثههك رم ضهطء اذسطثخ: اثوصنحط اذوطضضط

  ٢١١..........................اذشغق بخ اثوصنحهخ يف رنننع اذهشسضل

  ٢١٢..............................ضل اذزعظشط اذغظغاء حج رم حناظطتشس

ّاذصزنص اذعاذط حج أدسصضط اذزعظشط اذغظغاء  ّ................٢١٤  

  ٢١٨..................  شط اذغظغاءّرسصن اذهضطدة اثصهنبط إخ اذزعظ

  ٢٢٠................ خوخف ابن بشسشص خن ثشطة شيصء اخرصتح: اتألور اخآلصإل

  ٢٢٠.............ممصصوط رم ابم تضصضطثسنة  اذشعح يف أظل اذهضط: تنحإلط

  ٢٢٥............... رم حالب اذعضضط  دطحصط : اثندق األول

  ٢٢٧...................ُدسل دطحصط ظزهم أدسطل اثصطدشخ: اثندق اذوطآل

  ٢٣٢...................ظوغان دطحصط اخلصضشط األول دعح دضصط:  اثندق اذوطذظ

  ٢٣٣........ّ، دسل تههىق حصضم اذعم. . .ًإظزطء دطحصط بعدصصط ذضال : اثندق اذغابف

ألدطحصط دغدط اجلامحط وردت ثشم اال : اثندق اخلطرغ   ٢٣٥............... . أل

  ٢٤٠........ثغحصط حج دنات اذعضضط وثغهنط حج أرغ دطإلط: اثندق اذهطدس

  ٢٤٦.............رط إلشن حم دطحصط رم اذشنادح ذوج: اثندق اذهطبف
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  ٢٥٧...............................................................تنحإلط

  ٢٦٣........إلجشص احلسم األخوي وخحوجشص خيل اإلخصم احليح: اتألور األول

  ٢٦٣.............ألرندق رصسغي األحالم األرني رم ظغظع: اثهىظ األول

  ٢٦٧............شن رهضوذضط ظغظع رخوحضط دهل احلهخ وض: اثهىظ اذوطآل

  ٢٦٩...............................): ظـ٧٢٦ت ( رندق ابم تضصضط 

  ٢٨٠......................): ظـ٥٤٣ت (رندق اذشطيض ابم اذسغيب 

  ٢٨٥....................اذهسنرات اثسطية ثندق األحالم األرني

  ٢٩١..............ضظضط وخطاثص دم احليح جسط خطرثص اخدألصبص: اتألور اخآلصإل

  ٢٩١..................حىزضط ظغظع حصع رعرحط اذزىطبط: اثهىظ األول

  ٢٩٤......................................ظغظع أرج اجلضغ اثششنر ذم

  ٣٠٠....................صىف رندق حصامء أظل اذهصط رم ظغظعاآلذني ظ

  ٣٠٦.......خطاثص دم احليح وبطبص خطبالء جسط جسامء أضل اخيسص: اتيألض اخآلصإل

  ٣٠٦...............................................................تنحإلط

  ٣٠٩.......اذغؤظط يف رول ظعه األبىطث؟ظل ظزع االحهامد حج: تهرة ظطرط

  ٣١٢..................دعاحط دم األرطم احلهخ حصع حصامء أظل اذهصط: ًأوال

  ٣١٤.................حصع حصامء أظل اذهصطدعاحط تغبط األرطم احلهخ : ًتطضضط

  ٣٢١............................................................اخلالؠط

  ٣٢٧..........................................................دصغس اآلظطت

  ٣٣٣............................................دصغس األثطدظظ واذغواظطت

  ٣٣٩..........................................................دصغس اثزطدر

 ٣٥٧......................................................اذشهطب دصغس


