
 الكاتب أحمد
 ..والشيعة السنة

 الــــدين  وحـــدة 
 السياسة والتاريخ  خالف 

  
  

 الرحمن الرحيم هللا بسم
 هللا جميعا وال تفرقوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم بحبل واعتصموا

  
 المقدمة

 الشيعة؟ ومن هم السنة؟ هم من
  

خالف  وكأنهيحلو للبعض تصوير الخالف الشيعي السني  قد    

عقدي جذري وخالد ال يمكن معالجته الى يوم القيامة، ولكني اعتقد 

األولى خالف سياسي تجاوزه الزمن، وهو ان كان  بالدرجةانه 

في التاريخ السحيق، فانه  السياسييتضمن معنى من معاني الخالف 

 حياةقد فقد مبرر وجوده اليوم بعد حدوث تطورات هائلة في 

عض الرواسب والمخلفات البسيطة المسلمين. ولم تبق منه سوى ب

للخالف فضال عن التناحر بين المسلمين.  جديةالتي ال تشكل مادة 

فانه يجدر  التاريخيةواذا كان ينبغي التخلص من تلك الرواسب 

أيضا مقارنة تلك الخالفات بعوامل االختالف العديدة األخرى التي 

ن أجل بها حياتنا اليومية، والتي يجب ان نعمل سوية م تحفل

 وحدة اسالمية متينة. بناءالتخلص منها أيضا، من أجل 
السني ، هو الخالف الوحيد في  –الخالف الطائفي الشيعي  يكن لم

فقد كانت وال تزال هنالك  المعاصر،تاريخنا االسالمي وواقعنا 

الى  اضافةخالفات مريرة داخل كل طائفة، داخل الشيعة والسنة، 

والطبقية والحزبية التي تفجرت عبر  الخالفات القومية والقبلية

هنا وهناك باستمرار. بحيث نستطيع القول ان  وتتفجرالتاريخ 

كبيرة أمام تلك  درجةالسني يتراجع الى  –الخالف الشيعي 

الخالفات، وانه ال يوجد في الحقيقة خالف جدي بين الطائفتين في 
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وما عدا ما عدا بعض الحواجز النفسية والمسائل البسيطة.  الخارج،

يعشش في صدور المتطرفين والغالة من  الذيبعض التوتر الطائفي 

 .ومعزولةالفريقين، وهم على أية حال فئات صغيرة 
نسترسل في الحديث، يجدر بنا ان نحدد مصطلح "السنة"  أن وقبل

تمهيدا لتصفية ذلك الخالف  بينهماو"الشيعة" لنحدد عوامل الخالف 

 الظاهرؤكد ان المعنى البسيط والتخلص من رواسبه. ومن الم

المتبادر من المصطلح األول "السنة" هو اتباع سنة الرسول األعظم 

عليه وآله وسلم، وهو ال يمكن ان يتناقض مع التشيع  هللامحمد صلى 

وبناء على ذلك فان السنة هم  السنة،ألهل البيت الذي يتضمن اتباع 

. وقد السنةمن شيعة ألهل البيت وان الشيعة هم جزء ال يتجزأ 

ن الطوائف، لم يكن أحد يشعر  مضى زمن في الصدر األول قبل تكوُّ

بين المفهومين أو االلتزام بهما. وربما كان شيعة  تناقضبوجود 

االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم( يشكلون )أهل السنة 

)الشيعة  المصطلحينوالجماعة( في مواجهة الخارجين عليه. ولكن 

رقا فيما بعد ليشكال عالمتين على طائفتين أو طوائف من والسنة( افت

. وقبل ان يستقر المصطلحان كما هما في األذهان اليوم، المسلمين

في القرن الثاني الهجري "الحديث  يعنيكان مصطلح "السنة" 

" بالبدعة. الحديثالنبوي" في مقابل ما كان يصطلح عليه "أهُل 

ة في مقابل المعتزلة واألحناف، وغلب في القرن الثالث على الحنابل

حين كان أئمة أهل السنة، أو أهل الحديث، يعتبرون أئمةَ أهل  في

أيضا. ولم يأخذ مصطلح أهل السنة دائرته  السنةالبيت أئمةً ألهل 

)الحنفية والمالكية  المعروفةالواسعة التي تضم المذاهب األربعة 

 استمرارجري، رغم والشافعية والحنابلة( اال في القرن الخامس اله

الصراع والتنافس بين المذاهب السنية نفسها الى أمد طويل. وظل 

الحديث يشككون بسنية األحناف واألشاعرة  أهلالحنابلة أو 

السنة( الى هذا اليوم،  المسلمينوالماتريدية )الذين يشكلون غالبية 

أساس بعض  وعلىوال يعترفون بهم اال بمعنى عام في مقابل الشيعة 

 مقاييس.ال
وجيش  وأتباعأن كان "الشيعة" يمثلون أنصار ومحبي  وبعد   

وجماهير االمام علي في أيام حكومته، حيث كانوا يشكلون غالبية 
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مفهوم االسم مع الزمن الى دوائر أضيق فأضيق،  تقلصالمسلمين، 

علي على غيره من  االمامفاعتبر "شيعيا" من يقول بأفضلية 

 شيعياقه االلهي في الخالفة، كما اعتبر الصحابة، أو من يقول بح

)أو رافضيا( من ينتقد معاوية بن أبي سفيان أو عثمان بن عفان أو 

. وهكذا خرج كثير من "أهل السنة" من دائرة الصحابةأحدا من 

"السنة" ليدخلوا في دائرة "الشيعة" رغم اختالط الدائرتين لدى كثير 

يجمعون بين  كانوامن الناس وخاصة شيوخ أهل الحديث الذين 

 .المشتركةالتسنن والتشيع في كثير من النقاط 
االمامة االلهية  بنظريةاسم الشيعة يطلق اليوم على من يقول  ويكاد  

ألهل البيت من اإلثني عشرية واالسماعيلية، وربما شمل أيضا 

الذين يقولون بانحصار االمامة في ساللة االمام علي  الزيدية

اسم السنة على من يقول بشرعية  يطلقنما والحسن والحسين. بي

 المسلمين. منانتخاب أبي بكر على أساس الشورى والبيعة العامة 
مفرقا بين  قاسمايكن هذا الخالف النظري التاريخي ليشكل  ولم   

المسلمين، لوال وجود بيئة مناسبة ونسبة عالية من الجهل والتعصب 

النحطاط الخلقي والديني، واالستبداد والتفكك االجتماعي وا والطمع

واألجواء الديموقراطية التي تنظم  الدستوريةوانعدام المؤسسات 

دون انفجار  وتحولعملية الصراع على السلطة بشكل سلمي 

المشكلة. وربما كانت الفتنة الكبرى التي تفجرت بين الجيل األول 

جيل الصحابة الكرام، تشكل دليال واضحا على وجود  المسلمين،من 

الخالف ، التي حدثت قبل نشوء  اشتعالك البيئة المساعدة على تل

ينظم عملية  واضحالطوائف من السنة والشيعة. فلو كان ثمة دستور 

تبادل السلطة، ويضع قنوات شرعية للمعارضة لما تحولت عملية 

سياسة عثمان الى فتنة وأدت الى قتل الصحابي  علىاالحتجاج 

الصحابة، رضي هللا  كبارة بين الجليل ونشوب الحروب المتتالي

عنهم. وكذلك لم يكن الخالف الطائفي الذي تفرع عن تلك الفتنة 

طويال أو ليحتدم بين آونة وأخرى، أو يتفجر دما في فتن  ليستمر

 .ومؤسفةمزمنة ومؤلمة 
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السني، اذا كان يحمل في  – الشيعي.. فان الخالف الطائفي  وأخيرا  

المسلمين من الطائفتين ال يدركون فان جماهير  معنى،نشأته اي 

 ان يدفن في مقابر التاريخ.  لهاليوم له اي معنى أو مضمون، وآن 
ال يوجد اليوم مذهب شيعي أو سني متكامل أو نسخة  الحقيقة وفي

المذاهب عرضة للزيادة والنقصان  وانماواحدة رسمية ألي مذهب ، 

اآلراء التي كتبها  جميعواآلراء الفردية، وال يوجد أحد ملزم بتبني 

الرجال السابقون بالجملة في مختلف األبواب العقدية والفقهية 

وانما هو حر بانتقاء ما يجتهد فيه، وطبع نسخة خاصة  والتاريخية،

مع أية نسخة أخرى، الن االنسان المسلم  متطابقةبه، قد ال تكون 

ا ذلك الكريم، وفيما عد القرآنيلتزم بالعقيدة االسالمية الواردة في 

فان كل شيء مظنون واجتهادي وخاص ومختلف فيه، ولذلك ال 

والمذاهب وتطبيقها على أي  لطوائفتكوين صورة كلية عن ا يجوز

آراء كل شخص بصورة ذاتية.  علىانسان، وانما يجب التعرف 

 .واحدةخاصة وان المجتمعات تتطور وتتغير وال تبقى على حال 
الناس.  عليهاجوز أن يختلف فإن في الدين قواعد ال ي وعموما  

واجتهادات مبنية على أدلة ظنية ال يجوز أن تكون سببا الختالف 

مدعاة للحوار والنقاش. والخالف بين الشيعة والسنة ال  وانمااألمة، 

وانما يتعلق بالقضايا االجتهادية القائمة  الثابتة،يدور حول القواعد 

 .الظنيةعلى أساس األدلة 
  

أحيانا في  تتمة اآلخر سواء كان سنيا أو شيعيا، تكوين صور ان   

أجواء الصراعات السياسية واألحقاد العاطفية الشخصية، التي تدفع 

التقاط عيوب اآلخرين من أجل التشهير بهم والتحريض  باتجاه

محاربتهم، والقضاء عليهم، وفي  أجلضدهم والتعبئة العسكرية من 

السلبيات  تقييمالحروف أو هذه االجواء ال يمكن وضع النقاط على 

واإليجابيات، ومعرفة االنحرافات الكبيرة من االجتهادات الصغيرة 

الخاطئة، التي يمكن التسامح فيها، وانما يتم استغالل كل  الهامشية

 العقديةوتضخيمها ورفعها الى مصاف االختالفات  سلبيةنقطة  

 الجوهرية التي تبرر قتل المخالف ومحاربته وتصفيته.
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فمن األفضل  حربية،كان القاريء الكريم يعيش هكذا أجواء  وإذا  

له أن يطوي الكتاب ووضعه جانبا، ريثما تهدأ نفسه ويصبح مستعدا 

لمعرفة الحق من الباطل. ولتقريب األمر اضرب مثال بزوجين  نفسيا

اللكمات والكلمات الجارحة،  وتبادلفي حالة خناقة عصبية 

أن  يحاولق، فان كل واحد منهما واإلصرار المسبق على الطال

يستذكر سلبيات الطرف اآلخر وتقديمها للمحكمة التخاذ القرار 

التذكير بمحاسن الخصم، أما إذا كان لديهما  يفيدهمالصالحه، ولن 

ويتحليان بهدوء نفسي  الزوجية،قرار مسبق بالمحافظة على عش 

 ذكروتوراحة أعصاب فيمكنهما بالطبع وضع االمور في نصابها، 

اإليجابيات وتحديد السلبيات من أجل معالجتها بكل محبة ولطف. أي 

التعايش وبعدها تهون األمور. وكما ان من  إرادةان المهم هي 

تنمو وتتضخم ألنها قد  السلبياتالخطأ في أية حياة زوجية ترك 

السلبية  األمورتفجر الحياة المشتركة في المستقبل، فكذلك ان ترك 

مختلفة ليس في صالح الوحدة والتعايش المشترك، بين الطوائف ال

دفن الرؤوس في الرمال، وانما تجب المبادرة الى  يجوزوال 

و التهريج والحرب  التضخيممعالجتها بروح أخوية، بعيدا عن 

 اإلعالمية.
ينبغي ان  فانهكان التعرف على أية مشكلة هو طريق حلها،  واذا   

دوء وموضوعية. ولكي نقوم بهذه نقوم بدراسة المشكلة الطائفية به

علينا أوال ً أن نضع النقاط على الحروف في مسائل  العملية

والقشرية، والبائدة  الجوهريةالخالف، ونميز بين العناصر 

والمعاصرة، واألصولية والفرعية، والموضوعية والخارجية، 

 والمفتعلة والمضخمة. والحقيقية
المختار  محمدألخ الشيخ اقترح فكرة هذا الكتاب فضيلة ا وقد  

الشنقيطي الذي آلمه تفرق المسلمين، فدعاني قبل عام الى تأليف 

ندرس فيه نقاط االلتقاء بين الطائفتين االسالميتين  مشترككتاب 

االختالف بينهما، وقد تضمن  ونقاطالكبيرتين )الشيعة والسنة( 

ألصل في ا اتفاقهماالعنوان المعبر الذي وضعه هو أيضا إشارة الى 

والدين، واختالفهما في السياسة والتاريخ. وقد بادرت الى تقديم 

وانتظرت عاما كامال ليقدم األخ  2005في حزيران من عام  رؤيتي
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الكتاب رؤيتينا معا، ولكني لم أعد  يتضمنالشنقيطي رؤيته، حتى 

بي، بانتظار أن  المتعلقأسمع من األخ جوابا، فقررت نشر الجزء 

يطي الجزء الثاني المتعلق به، وعدت في هذه يكمل األخ الشنق

أيلول  15 – 13 منالى وثائق ندوة عقدت في اسطمبول   األثناء

حول التشيع  الدوليةالعلمية  الندوةتحت عنوان ) 1993من سنة 

عبر التاريخ وفي يومنا هذا( تحت إشراف وقف الدراسات 

ة ثلة من تركيا، برئاسة الدكتور علي أوزك، ومشارك فياالسالمية 

السنة والشيعة. وكان لي شرف   والعلماءأساتذة الجامعات التركية 

في تلك الندوة، فاستفدت كثيرا من المالحظات التي قدمها  المشاركة

في نقد مختلف الجوانب الفكرية الشيعية، كما استفدت  السنةالعلماء 

العلماء الشيعة، واحتفظت بالطبع  قدمهامن الردود واألجوبة التي 

من الجميع أن  أرجوبآرائي النقدية لكل من السنة والشيعة، التي 

ينظر فيها ويقدم مالحظاته عليها، من أجل ترسيخ الوحدة االسالمية 

 باألمة االسالمية نحو األمام. والتقدم
 التوفيق هللا واسأل
 الكاتب أحمد
 2006 حزيران لندن،

  
  
  
  
  
  

 : وحدة الديناألول الباب
  

 : العقائدلاألو الفصل
عليه في العقائد )أسس العقائد مثل التوحيد  المتفق  :األول المبحث

 (والمعادوالنبوة 
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القرآن الكريم في  بدايةهللا تعالى أسس العقيدة اإلسالمية في  يحدد   

أول سورة البقرة حيث يقول: "ألم. ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى 

لصالة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ا للمتقين،

أنزل اليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة  بماينفقون، والذين يؤمنون 

المفلحون". حيث  همهم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك 

 باهللتتضمن هذه اآليات المباركة أسس العقيدة االسالمية : اإليمان 

حد من تعالى والنبوة والمعاد، والتي ال يوجد خالف حولها بين أ

. ومع أن هذه األسس تكفي لتوطيد قاعدة طائفةالمسلمين من أية 

حول تفاصيل  االختالفالوحدة بين المسلمين، اال ان حدوث بعض 

موضوع التوحيد أو المعاد، مثل التنزيه والتجسيم، أو المعاد 

والمعاد الروحاني، ومعنى توحيد هللا وعبادته، أثار عبر  الجسماني

ليس بين الشيعة والسنة، وانما بين مختلف  الجدلالتاريخ نوعا من 

)أوائل السنة(  الحديثالطوائف بصورة عامة ، وخصوصا بين أهل 

وبين المعتزلة واألشاعرة الذين أصبحوا يشكلون فيما بعد العمود 

 ألهل السنة، والذين وافقهم الشيعة في كثير من األمور. الفقري
الذي يؤكد  وهوبي للتوحيد، كان التفسير السلفي أو الوها وربما  

بتوحيد الربوبية والخالقية،  االكتفاءعلى توحيد العبادة بدال من  

يعتبر بعض الوهابية،  حيثيشكل اليوم أكبر خالف بين المسلمين، 

 معهمعلى ضوئه، عامة المسلمين من السنة والشيعة الذين ال يتفقون 

شكل معين، على التركيز على توحيد العبادة فقط، أو تفسيره ب

أو إعالن التوحيد بصورة عامة، مشركين  الربوبية،ويكتفون بتوحيد 

 .جاهليينوكفارا 
 الحركاتسار على خطى السلفية )الوهابية( بعض قادة  وقد   

االسالمية المعاصرة )كالمفكر المصري اإلخواني سيد قطب(، 

 االسالمية مجتمعات جاهلية مشركة ألنها المجتمعاتالذين اعتبروا 

وتتبع أو توالي حكاما "كفارا" ال  التشريعال تلتزم بتوحيد العبادة في 

 .هللايحكمون بما أنزل 
التحكيم،  بسبباستثنينا موضوع تكفير الخوارج لالمام علي  واذا   

وتكفيرهم لمرتكب الكبيرة، فان أول خالف عقدي جدي عصف 

ض، وهل كان يدور حول القدر أو الجبر والتفوي االسالمية،باألمة 
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 بينالمعروف ان هذا الخالف نجم   ومناالنسان مسير؟ أم مخير؟.. 

قبل تبلور الفرق االسالمية كطوائف. ثم حدث الخالف  المسلمين

فرقة "أهل السنة" ووالدتها على يدي  نشوءاألكبر الذي أدى الى 

االمام ابي حنيفة  معاالمام أحمد بن حنبل، وهو الخالف الذي دار 

ل بشرعية الرأي في مواجهة األحاديث الضعيفة الذي كان يقو

المنسوبة الى النبي )ص(، والذي كان من آثاره القول بعدم  المتكاثرة

لما كان يقوله االمام أبو حنيفة ومن ورائه  خالفاخلق القرآن، 

الى تكفير االمام أحمد لمن  العنيفالمعتزلة. وقد أدى ذلك الخالف 

البدعة، في مقابل "أهل السنة". يقول بخلق القرآن ووصمهم بأهل 

اعتبار القول بخلق القرآن بدعة  علىأصر االمام أحمد  حيث

ومخالفة للسنة، وبدَّع حتى من يقف في ذلك، فقال: "ومن قال باللفظ 

وغيره، ومن وقف فيه قال: )ال أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، 

وق(، هللا(. فهذا صاحب بدعة مثل من قال: )هو مخل كالموإنما هو 

 ".بمخلوقوإنما هو كالم هللا ليس 
القرآن؟  فيسأل الحسن بن أيوب احمد بن حنبل: ما تقول  وقد   

قال: كالم هللا غير مخلوق. قال: ما تقول فيمن قال: مخلوق؟ قال: 

: بَم أكفرته؟ قال: بآيات من كتاب هللا )ولئن أتبعت قالكافر. 

ما جاءك من العلم(  ( و )من بعدالعلمأهواءهم بعد الذي جاءك من 

 [1]1كفر. فقدفالقرآن علم هللا فمن زعم أن علم هللا مخلوق 
أنه كان  عنه،روايات أخرى ينقلها تالمذة أحمد بن حنبل  وهناك    

بكر  أبو قاليكفر من يقول بخلق القرآن، ومن يقف في ذلك. فقد 

يقول: )الخالل(: ...قال أبو عبد هللا: القرآن من علم هللا ، أال تراه 

)علَّم القرآن( والقرآن فيه أسماء هللا عز وجل... لسنا نشك أن أسماء 

لسنا نشك أن علم هللا غير مخلوق، فالقرآن من علم  مخلوقة،هللا غير 

أنه غير مخلوق، وهو كالم هللا عز  نشكهللا وفيه أسماء هللا، فال 

وأي من هذا؟  أكفروجل، ولم يزل هللا به متكلما. ثم قال: وأي كفر 

أن  عمواكفر أشر من هذا؟ إذا زعموا أن القرآن مخلوق، فقد ز

مخلوقة، وأن علم هللا مخلوق، ولكن الناس يتهاونون بهذا  هللاأسماء 

                                                
  450رقم: فقرةلسنة، اصول اعتقاد أهل ا شرح  الاللكائي، - [1] 1

This file was downloaded from QuranicThought.com



مخلوق ويتهاونون ويظنون انه هين،  القرآنويقولون، إنما يقولون 

بهذا لكل أحد، وهم  أبوحوال يدرون ما فيه وهو الكفر، وأنا أكره أن 

. أمسكوأنا أكره الكالم في هذا، فبلغني أنهم يدعون أني يسألون، 

فقلت له: فمن قال القرآن مخلوق ، وال يقول: ان أسماء هللا مخلوقة 

يزد على هذا ، أقول هو كافر؟ فقال: هكذا هو  لموال علمه، 

  [2]2عندنا.
بواسط،  حنبل،أبو بكر الخالل:أخبرني حنبل بن اسحاق بن  وقال   

عبد هللا يقول: الجهمية على ثالث ضروب: فرقة قال سمعت أبا 

مخلوق، وفرقة قالوا كالم هللا ونقف، وفرقة قالوا ألفاظنا  القرآنقالوا 

  [3]3عندي في المقالة واحد. فهمبالقرآن مخلوقة؛ 
زعم أن القرآن مخلوق، فهو جهمي  من" عنه أنه قال: وجاء   

غير  والخلوق كافر، ومن زعم أن القرآن كالم هللا ولم يقل م

مخلوق، فهو أخبث من األول، ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتالوتنا 

كالم هللا، فهو جهمي، ومن لم يكفر هؤالء القوم  والقرآنله مخلوقة 

   [4]4كلهم، فهو مثلهم".
تنازل "األشاعرة" عن كثير من آرائهم "االعتزالية"  ورغم   

أي الحنابلة، ظلوا  لصالح أهل الحديث، فان "السنة األصليين"

أهل البدعة، ولم يقبلوا بهم في دائرة أهل السنة، اال  منيعتبرونهم 

 [5]5.الشيعةعلى مضض ، وفي مقابل 
  

 (االلهية: المختلف عليه في العقائد )عقيدة اإلمامة الثاني المبحث
  

                                                
 43 – 42عن اصول الديانة،ص  اإلبانة األشعري، - [2] 2
 125ص  5ج ، السنة  اخلالل، - [3] 3
 127ص  5ج ، السنة "السنة" لالمام أمحد. اخلالل،  عن - [4] 4
 إن: محمد بن سعيد القحطاني )محقق كتاب السنة لعبد هللا بن أحمد بن حنبل(  الدكتور يقول -[5] 5

هلل  الصفاتل الحديث والسنة المحضة ، ال يدخل في مصطلحهم "أهل السنة" اال من يثبت أه

وغير ذلك من  القدر،تعالى، ويقول: ان القرآن غير مخلوق، وان هللا يرى في اآلخرة ويثبت 

في العصور األولى على  المصنفيناألمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة. لذا دأب كثير من 

يخرج بذلك الطوائف المبتدعة التي  حتىهم بالسنة ، أو شرح السنة، أو أصول السنة ، تسمية كتب
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االمامة أو  موضوعتلك األيام األولى لنشوء المذاهب، لم يكن  وفي  

بر أصال من أصول الدين، ألن القرآن الكريم لم يتحدث الخالفة يعت

بالتفصيل، ولكن مبادرة فريق من الشيعة ُعرف باإلمامية، أو  عنه

القرن الثاني الهجري بموضوع النص من  فيالرافضة، الى القول 

بها في البيت  الحقالنبي على االمام علي بالخالفة، وانحصار 

بتأويالت معينة لبعض آيات  العلوي الحسيني، واالستدالل عليها

الكريم، أو االستعانة على ذلك بأحاديث عامة أو ضعيفة.. كل  القرآن

الى مصاف العقيدة، وجعل الموضوع  االمامةذلك رفع موضوع 

ما استثار العقل السني  وهو [6]6جزءا ملحقا بالنبوة وامتدادا لها.

من  جزءاالعتبار أفضلية الخلفاء الراشدين وتسلسلهم في الفضل، 

األمور االعتقادية، بالرغم من اعتراف السنة بعدم وجود نص 

 [7]7األمر شورى بين المسلمين. وتركصريح على الخالفة 
الدولية حول  العلميةاستعرض الدكتور علي أوزك، في الندوة  وقد  

المشتركة  الخصائص  1993الشيعة، التي عقدت في اسطمبول سنة 

كلمته التي حملت عنوان )رأي الشيعة  السنة والشيعة، في أهلبين 

( فقال: ان الخصائص المشتركة التفسيراالمامية االثني عشرية في 

 هي:

                                                
الى مصاف العقيدة، كان ال بد أن ينعكس ذلك على  االمامةوبعد رفع الشيعة موضوع  - [6] 6

ال. وقد أثار الدكتور عوني إلخان، في الندوة وتفسيقا وتضلي تكفيراالموقف من غير المؤمنين بها، 

موضوع تكفير المخالفين،  1993الشيعة التي عقدت في اسطمبول سنة  عنالعلمية العالمية 

تكفير محاربي علي. وأما مخالفي علي في االمامة آراء مختلفة.  الشيعةفقال:"يزعم علماء 

ق. وهذا الرأي أقوى وأرجح. ويقول كفر المخالفين وقال آخرون انهم فسا علمائهموادعى بعض 

الذين ال يعتقدون أصول االمامة والعدل كاعتقاد الشيعة ليسوا كفارا بل هم  والمسلمونالشيعة 

 في التأويل فقط". مخطئون
 440الدولية حول التشيع عبر التاريخ وفي الوقت الحاضر، ص  العلمية الندوة

  
بن عمرو وسفيان بن عيينة أنهما قاال: من  طعمة المجال يروي البربهاري عن هذا وفي - [7] 7

فهو  عثمانعند عثمان وعلي فهو شيعي، ال يعدّل، وال يكلم، وال يجالس. ومن قدم عليا على  وقف

جماعتهم، وترحم على  علىرافضي، فقد رفض آثار اصحاب رسول هللا )ص( ومن قدم الثالثة  

. )اإلمام البربهاري، البابوالهدى في هذا  االستقامة طريقعلى   فهوالباقين، وكف عن زللهم 

بن هارون ان اسحاق بن ابراهيم حدثهم قال:  محمدالخالل:أخبرني  ويقول( 49 صشرح السنة،  

. )الخالل أبو رجل سوء هذاقدم عليا على عثمان فقال:  عمنسألت ابا عبد هللا )أحمد بن حنبل( 

 (382ص  2بكر، السنة، ج 
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عقيدة الشيعة وأهل السنة  بين: حيث ال فرق التوحيد           -1 -1

 ووحدانيته،في التوحيد. ألن الشيعة تؤمن بوجود هللا تعالى 

عتقادية في المسائل اال زلةاال انها أقرب الى المعت

 .والكالمية
 أيضا بنبوة محمد )ص(   تؤمن: ان الشيعة النبوة           -2 -2
والبعث بعد الموت،  باآلخرة: أي اإليمان المعاد           -3 -3

والحساب والجنة والنار وأمثالها. فان هذه المسائل غير 

 فيها بالكثير. مختلف
مع أهل  فيهاقائال:"أما المسائل التي تختلف الشيعة  واستدرك   

السنة فهي االمامة، وانما يقوم أساس اختالف الفريقين على هذه 

ان فكرتهم حول مبدأ االمامة انما تمثل الفارقة  حيثالمسألة، 

الشيعة االمامية االثني عشرية يبنون كل شيء  اناألساسية للشيعة.  

أي عند  –عقائدهم على مبدء النبوة واالمامة. فان االمام عندهم  من

شارع )أي صالح للتشريع( كما ان النبي  – باألخصلشيعة القدماء ا

ويقوم بحل األمور عن  النبي،شارع. ويتلقى االمام الوحي مثل 

 والسياسيةطريق الوحي. واألئمة مسؤولون عن الشؤون االدارية 

والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية للناس، فيقوم االمام ببيان 

ات األحكام، ويؤولها حسب معتقداتهم. فبهذا ويفسر آي ويفتياألحكام 

مطلقا اال انه من حق االمام أيضا  اتباعهاالعتبار يجب على الناس 

  [8]8أن يلزم التقية حسب األحوال والمصالح".
دينية،  عقيدة:"ان التشيع نزعة سياسية أكثر من أن تكون وأضاف  

ية مع الزمان، بيد ان هذه النزعة السياسية قد انقلبت الى عقيدة دين

يشترط على من يتمذهب بالتشيع أن يعتقد بأن الخالفة  ولهذا

. وفي األصل فان اعتبار هذا مطلقامقصورة على ساللة علي 

دينية( أمر  عقيدةالمعتقد الذي ال يتعدى عن نزعة سياسية )اعتبارها 

يتناقض مع تعاليم القرآن والسنة في ذات الوقت. وهذا المعتقد قد 

األسس التي يتوقف عليه اسالم المرء )أي يشترط عليه من  اعتبر

مسلما( وذلك حسب المصادر القديمة  يكونأن يعتنقه اذا أراد أن 
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لقائنا معه في شهر  أثناء –للشيعة. غير ان آية هللا مكارم شيرازي 

 ليستكان قد أفاد بأن عقيدة االمامة  –بمدينة قم  1991أيلول عام 

هي من شروط التشيع، وجاء يومئذ من شروط االسالم، وانما 

 ذلك. فيبتوضيحات معقولة وافية 
الدولة يجب أن يكون معصوما  رئيسعقيدة االمامة تعني ان  ان  

كما انهم  بالضبطكاألنبياء، وان االمام يتلقى الوحي من هللا مثلهم 

يمتازون بصفات األنبياء ولهم من الحق وصالحيات التصرف ما 

( ونتيجة هذه العقيدة فيما يخص االمام لألنبياء )حسب زعمهم

شخصية متفوقة عن الطابع  لالمامورئيس الدولة ان الشيعة تعتقد 

 صحيحالبشري، كما تعتقد ان كل عمل يقوم به االمام انه عمل 

ومقبول، ويجب التصديق على كل ما يأمر به وينهاه. وهي في 

قيدة تجتذب . وبحكم الطبع ان هذه العونواهيهحكمها كأوامر الدين 

)ص( هو خاتم  محمدامعها نزاعا، ألن عامة المسلمين تؤمن بأن 

من سورة االحزاب  30األنبياء والمرسلين كما تشهد على ذلك اآلية 

قوله تعالى )ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول هللا  وهو

بكل شيء عليما(. كذلك يؤمن المسلمون بأن  هللاوخاتم النبيين وكان 

على وجه األرض بعد  عصمةحي مختوم أيضا. ولم يعد أحد ذا الو

محمد )ص( وهذا هو السبب الذي قد أدى الى نشوب معارك 

مؤيدي هذين الرأيين المتناقضين على امتداد التاريخ.  بينضارية 

أن يتم ادخال المرونة على هذين  –أوال وقبل كل شيء  –لذا يجب 

ان أهم  اعتقادنابينهما. وحسب الرأيين المتضاربين تمهيدا لالصالح 

الفوارق التي تتميز بها الشيعة عن بقية الفرق هي مسألة 

 [9]9االمامة".
الرسالة قد  بأنالدكتور أوزك:"ثمة حقيقة يعلمها الجمهور  وقال  

ختمت بمحمد صلى هللا عليه وسلم، كما ختم الوحي، لذلك ان الناس 

ي القرآن والسنة الشريفة ثالثة أشياء الى قيام الساعة، وه سيتبعون

اذا صدقنا ما يزعمه الشيعة في هذا األمر أفال  لذاوالعقل السليم. 

والسنة التطبيقية للرسول صلى  للقرآننكون قد خالفنا التعاليم العامة 
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رسول هللا أراد ان  انهللا عليه وسلم؟ ثم اذا قلنا كما يزعم الشيعة : 

ن كانوا حوله منعوه من يستخلف عليا ولكنه لم يستطع، ألن الذي

. ان هذا القول لغو كما انه يشير الى ان رسول هللا قد كتم بعض ذلك

الناس، وذلك مخل لوصف النبوة، مع ان  بعضالحقائق خوفا من 

من الحقائق الدينية  شيئاالنبي معصوم وال يستطيع اطالقا أن يكتم 

، بمنع الغير، واال عجز الرسول )ص( عن أداء مهمته الرسالية

 [10]10أمر غير معقول". وهذا
أوزك  الدكتوررد السيد مهدي الحسيني الروحاني، على كلمة  وقد   

واشار الى قوله"ان االمام عند الشيعة شارع كما ان النبي شارع 

الوحي مثل النبي" وقال:"هذه النسبة غير صحيحة الى  االمامويتلقى 

( في أن كل ما عن أئمتهم )ع متظافرةالشيعة، فان أحاديث الشيعة 

الباقر : يا  قوليقولونه انما هو بروايتهم عن رسول هللا )ص( مثل 

جابر انا لو كنت حدثتكم برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكنا 

بأحاديث نكنزها عن رسول هللا )ص( كما يكنز هؤالء ذهبهم  نحدثكم

بن شريح عن الصادق: وهللا ما نقول  محمدوفضتهم ، وفي رواية 

ربنا. وروايات الشيعة  قالهوائنا وال نقول برأينا وال نقول اال ما بأ

 كذبفي هذا المعنى كثيرة جدا ونسبة خالفها الى أئمة أهل البيت 

 وافتراء.
هو قول  الشيعةالعجيب ان الذي نسبه الكاتب )أوزك( الى  ومن  

أهل السنة فهم الذين جعلوا حق التشريع للصحابة وجعلوا للصحابة 

حيث  120ص  4رسول هللا ، فراجع أعالم الموقعين ج  كسننسننا 

منها عليكم بسنتي وسنة  لذلك،يذكر ما يزيد عن أربعين وجها 

بسنته  خلفائهالخلفاء المهدين الراشدين تمسكوا بهما، فقال قرن سنة 

  [11]11)وسنة الخلفاء غير سنة النبي( واال كان ذلك سنة النبي".
فقال:"الحقيقة انني  الروحاني،على رد  الدكتور علي أوزك  وعلق  

وردت عن الشيعة في القديم أذكرها كأنها آراء  قدحينما أذكر أشياء 

اآلن هي الوصول الى  وغايتياعتنق بها بعض الناس في الماضي ، 

 مسؤولونطريق وسط يمشي فيه أهل السنة والشيعة ألن كل الناس 
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ن عنا ونحن لسنا عند هللا وهؤالء الذين سبقونا ليسوا مسؤولي

يجب علينا أن ننصف ونتحد في أصل الدين ،  لذلكمسؤولين عنهم، 

وأهل السنة، وهم  الشيعةألن كل ما ذكرته موجود في كتب وتفاسير 

 هذهماتوا ونحن اآلن نعيش. كان المطلوب منا أن نجتمع ونتذاكر 

اآلراء ونأخذ ما كان صحيحا منها ، ونترك ما كان مختلفا فيه لنصل 

الذي استند على كتاب هللا وسنة رسوله  االسالملى الحق وهو ا

 [12]12)ص( الصحيحة".
  

 :الغلو والغالة الثالث المبحث
  

لإلمامية الذين اعتقدوا بنظرية  بالنسبةكان األمر يهون  وربما   

الذين نشطوا في  للغالةالنص على االمام، إذا قسنا ذلك بالنسبة 

واندسوا في صفوف الشيعة، وراحوا أواخر القرن األول الهجري، 

عقائدهم المنحرفة التي استوردوها من األديان والحضارات  يبثون

واليهودية والمجوسية والهرمسية،  كالنصرانيةالسابقة على االسالم، 

 باسم أهل البيت.
االنساني  المستوىغلوهم حول رفع أئمة أهل البيت من  وتمحور  

لوهية. حيث كان البعض من الغالة العادي، الى مستوى النبوة واأل

فكرة الخاتمية للنبي محمد )ص( ويقول بضرورة استمرار  يرفض

بنظرية حلول اإلله عز وجل في  يقولالوحي الى يوم القيامة، أو 

واآلخرة، من  الدنيااشخاص األئمة، وقيامهم بمهام هللا تعالى في 

فعهم الى الرزق والخلق والموت والحساب وما الى ذلك. وهو ما ير

 األلوهية. درجة
 :الغالةاشتهر من هؤالء  وقد  

في حياة االمام  الغلوعبد هللا بن سبأ، الذي كان أول من أظهر  -1   

جزء إلهى و اتحد بجسده و به يعلم  علىفي  حلعلي، وقال:  

و ينتقل هذا  تبسمهالغيب، و أتي في الغمام، و الرعد صوته و البرق 

 .إمامالتناسخ من إمام إلي الجزء االلهى بنوع من 
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حقيقة هذا الشخص وحجم الدور الذي لعبه في  حولجدل  وهناك

اذا كان شخصية حقيقية أو  وفيماالفتنة الكبرى والثورة على عثمان، 

 الحركاتشخصية أسطورية، واذا كان من المبالغ فيه نسبة كل 

 السياسية والحروب التي انخرط فيها كبار الصحابة وأهل المدينة

رجل يهودي واحد، فانه ال يمكن إغفال ظاهرة  الىومصر والعراق 

أوساط السبئيين، وهم  فيالتطرف والغلو التي انتشرت في الكوفة 

 يمكنقسم من قبائل اليمن الشيعية التي استوطنت الكوفة. كما ال 

إنكار تذمر الشيعة وأئمة أهل البيت من )عبد هللا بن سبأ ( و 

 )السبئية(.
 النهدي، في زمان االمام علي بن الحسين سمعانن بن  بيا -2   
 االمام الباقر زمانالمغيرة بن سعيد، في  -3   
 البربريحمزة بن عمارة  -4   
 الحارث الشامي – 5   
 عبد هللا بن الحارث  – 6   
: إن جعفر قالأبو الخطاب محمد بن أبي زينب االسدى، الذي  - 4   

قال الشهرستاني:قد بالغ الصادق في الصادق هو إله زمانه، وقد 

 الخطاب و اللعن عليه. أبيالتبرى من 
 الصادقأسماء هؤالء في حديث لالمام جعفر بن محمد  وردت  

على َمن تنزل الشياطين تنزل على  أنبئكم)هل يلعنهم فيه، ويقول:" 

وحمزة بن  وصائدكل أفاك أثيم( قال : هم سبعة: المغيرة وبيان 

والحارث الشامي وعبد هللا بن الحارث وأبو عمارة البربري 

تكونت من هؤالء ومن غيرهم فرق متعددة كما  وقدالخطاب". 

والمغيرية والبائية والغرابية  والشعيريةوالخطابية  البيانيةيلي:

وهم الذين  والمفوضة،والعليائية والمخمسة والبزيعية والمنصورية 

 تدبيرا لهم خلق العالم، و قالوا: إن هللا خلق االئمة، ثم اعتزل تارك

 شئونه .
القرآن الكريم   فيقام هؤالء المفوضة بتأويل بعض آيات هللا  وقد   

 تسعى، حية الى العصا كانقالب األنبياء، معاجزتتحدث عن  التي

 واألبرص، األكمه وإبراء الموتى وإحياء( ع) موسى للنبي بالنسبة

 وتسخير( ع) لداود لنسبةبا الحديد، وإالنة( ع) عيسى للنبي بالنسبة
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 بالنسبة حدث كما ودعائهن الطيور وخلق ،(ع) لسليمان الرياح

قد جئتكم  نيإ: "مثال( ع) عيسى النبي يقول حيث( ع) ابراهيم للنبي

أني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون  ربكمبآية من 

ن هللا واالبرص واحيي الموتى باذ االكمهطيرا باذن هللا وابرئ 

ذلك الية لكم ان  فيوانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان 

 هللا تفويض يعني ذلك أن الغالة فقال 49 عمران، الكنتم مؤمنين".

 ومنحهم الخارجي، الواقع في والتصرف الكائنات في التحكم لألنبياء

 من وكأنها المعاجز تلك عن يتحدث القرآن ألن التكوينية، الوالية

(  هللا باذن اال باية ياتي ان لرسول كان وما) هللا بإذن االنبياء فعل

 النبي هو للعادة الخارق األمر أو المعجزة أو باآلية يأتي من وان

 وجود على بزعمهم يدل ما وهذا هللا، بإذن ولكن القران بصريح

 .التكوينية الوالية مبدء
 أهل ألئمة( وينيةالتك الوالية) ليثبتوا النقطة هذه من انطلقوا ثم   

 أو السابقين، األنبياء أوصياء على بقياسهم قاموا أن بعد وذلك البيت،

 العفريت صاحب مثل األنبياء حول كانوا الذين الصالحين الرجال

 يا قال:" التالية اآلية في كما( ع) سليمان النبي صاحب أو الجني
 عفريت قالو. مسلمين يأتوني أن قبل بعرشها يأتيني أيكم المأل أايها

 أمين، لقوي عليه وإني مقامك من تقوم ان قبل به آتيك أنا الجن من

" طرفك اليك يرتد ان قبل به آتيك أنا الكتاب من علم عنده الذي قال

 40 النمل سورة
 الجني العفريت أو( برخيا بن آصف) سليمان وصي مادام: وقالوا  

 وهم( ص) محمد النبي أوصياء فإن بالكون، التصرف على قادرين

 إذن بالكون، والتصرف المعاجز إتيان على قادرون البيت أهل أئمة

 المعاجز من عددا الغالة وادعى هللا، من التكوينية الوالية فلهم

 وصي ان: وقالوا  هللا، من بالغيب علمهم ادعوا كما  األئمة، لبعض

 وقال)  الكتاب علم من شيء عنده كان برخيا بن آصف: سليمان

 فان اآلخرون األئمة أو علي االمام وأما ،(الكتاب من علم عنده الذي

 آية تأويل على هذه دعواهم في واستندوا( كله الكتاب علم) عندهم

 وبينكم بيني شهيدا باهلل كفى وقل:"وهي الكريم، القرآن من أخرى

 الروايات حسب – نزلت أنها يدعون التي" الكتاب علم عنده ومن
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 يقول وكما. علي وآل علي في – الفينوالمخ الخاصة من المتواترة

 امير موالنا علم وبين برخيا بن آصف علم بين بين قياس ال:"أحدهم
 الماء تأخذ التي البعوضة تقاس كما اال عليه هللا صلوات المؤمنين

 عن سئل عندما السالم عليه الصادق االمام تشبيه بحسب البحر من

 علم عندهم البيت هلأ أن" زعموا ثم [13]13".العلمين بين النسبة

 في الروايات تواترت كما والمرسلين االنبياء جميع وعلم الكتاب

 ".السالم عليهم بحقهم النازلة الكريمة القرانية االيات تفسير
 أئمة بأن األولى دعواهم ضوء على تلك دعاواهم الغالة بنى وقد   

 لقيادة قبله من معينون وانهم( ص) النبي أوصياء هم البيت أهل

 دليال المدعاة" المعاجز" واعتبروا القيامة، يوم الى االسالمية األمة

 أحد قيام يثبت لم انه من بالرغم إمامتهم، على وعالمة صدقهم على

 لهم صنعوا الغالة ولكن. بالغيب تحدث أو معجزة بأية األئمة من

 البيت، أهل لسان على وأحاديث وروايات وقصص حكايات

 .النقاش تقبل ال متواترة روايات ااعتبروه بل ال وصدقوها،
 من تلك الغالة مقوالت كل ينفون البيت أهل أئمة كان وعندما   

 أي نسبة وينكرون المعاجز، إتيان أو الوحي نزول أو بالغيب العلم

 التقية، بشعار يتسترون الغالة كان لهم، عادية بشرية غير طبيعية

 بما لهم يسرون أنهم ويدعون عقب، على رأسا األئمة أقوال ويقلبون

  [14]14.الناس أمام به البوح يستطيعون ال
حيث  ذلكفي قصة أبي الخطاب األسدي، أفضل شاهد على  ولعل   

الربوبية، وتبرأ منه،  صفةلعنه االمام الصادق، ألنه كان يدعي له  

يقصد  االمامفما كان منه عندما وصله خبر اللعن، حتى قال بأن 

نى بأبي الخطاب، ولكن االمام الصادق رجال آخر في البصرة يك

ومع ذلك فان أبا الخطاب الذي كان يسكن  بالتحديد،عاد فلعنه 

وانما قال: بان االمام الصادق  ،الكوفة، لم يستسلم أمام هذا الموقف 
                                                

   160 ص 26ج األنوار، حبار اجمللسي، - [13] 13
 وال الشيعة، يقول ما بكل يشكون أخذوا الذين السنة لدى عقدة عةالشي عند التقية مبدأ شكل وقد - [14] 14

 يف منها الرباءة وإظهار السر يف عقيدته الشيعي إلخفاء احتماال ويرفضها، والغالة الغلو عقائد ينفي من حىت يصدقون
 السر يف املغالية دالعقائ لتلك ورفضهم التقية، ممارسة عن الشيعة معظم ختلي اىل السنة من كثري  يلتفت ومل. العلن
 .والعلن
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كما أراد  السفينة،يلعنه أمام الناس ألنه يريد المحافظة على سالمة 

ها من الملك الغاصب صاحب موسى الذي خرق السفينة لكي ينجي

فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت ان أعيبها  السفينة"اما 

 [15]7915غصبا ". الكهف  سفينةوكان وراءهم ملك يأخذ كل 
  

أو نبوتهم، عن  األئمةخرج معظم الغالة الذين قالوا بألوهية  وفيما   

دائرة االسالم، فان )المفوضة( ظلوا يلصقون أنفسهم بالشيعة 

 تسريب شبهاتهم الى صفوف االمامية. حاولونوي
 الغلوكان الشيعة بصورة عامة قد رفضوا دعاوى  واذا   

الصارخة والمتطرفة، فان بعضا من أفكارهم مثل استمرار نزول 

على األئمة، ودعوى علمهم بالغيب،  بآخر،الوحي بشكل أو 

ة من اإللهية، ومهم اإلمامةوإتيانهم بالمعاجز، كعالمة من عالمات 

 الغالةمهماتها، قد تسرب الى الفكر االمامي الذي استبعد بعض 

فيه، انتهاء النبوة وقال بضرورة وجود العالم الرباني الذي يعلم 

األجوبة عما يحدث من مسائل جديدة، ليس  للناسالكتاب ويقدم 

 بالعلم اليقين من هللا. وانماباالجتهاد ورواية األحاديث النبوية، 
ولكنه  االمامية،ن هذا القول هو ليس قول كل الشيعة فا وبالطبع  

قول بعضهم، وهو ينطوي على درجة من الغلو، حيث يعتبر األئمة 

يتنزل عليهم الوحي، وانهم يعلمون الغيب من هللا،  أنبياءشبه 

 وبعد مماتهم. حياتهمويجترحون المعاجز، في 
لخالفة ا من  لألئمةبعض اإلمامية الى اعطاء دور أكبر  وذهب  

لذلك على كثير من األنبياء  وفضلهمالسياسية )الظاهرية( 

 والمرسلين، ما عدا النبي محمد )ص(.
هو سبب ما  الغالة،كان الخلط بين الفكر االمامي وأفكار  وربما  

حصل ويحصل لدى كثير من الكتاب في نسبة جميع فرق الشيعة 

لغالة ويتبرأون الى الغالة، مع أن االمامية يكفرون ا االماميةحتى 

اختالط الغالة باالمامية، واالرتفاع  بسببمنهم ويلعنونهم، وذلك 

األول الذي انطلق  األساسيباألئمة الى مستويات عليا فوق الدور 
                                                

  55 ص والفرق، المقاالت القمي، األشعري - [15] 15
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 يحتاجمنه الكالم، وهو الدور السياسي التشريعي والتنفيذي، الذي 

 اليه المسلمون في كل زمان ومكان. 
  

 لغالةالبيت من ا أهلأئمة  موقف
  

فقد اتخذ  التشيع،لخطورة الغالة بكل أصنافهم على حركة  ونظرا  

أئمة أهل البيت أشد المواقف منهم، فقال االمام جعفر الصادق:" ما 

إال عبيد الذي خلفنا واصطفانا، و هللا مالنا على هللا من حجة،  نحن

براءة، وإنا لميتون و موقوفون ومسئولون، من  هللاو ال معنا من 

فقد أحينا، الغالة كفار و  أبغضهمب الغالة فقد أبغضنا، و من أح

كانوا  أالالمفوضة مشركون، لعن هللا الغالة، أال كانوا نصارى 

  [16]16قدرية! أالكانوا مرجئة! أال كانوا حرورية".
هللا من قال فينا ما ال نقوله في أنفسنا ، لعن هللا من  لعن:"  وقال

خلقنا ، وإليه مآبنا ومعادنا ، وبيده  الذيأزالنا عن العبودية هلل 

:" لعن هللا عبدهللا بن سبأ ، إنّه ادعى الربوبية  وقال [17]17نواصينا".

ليه ، وكان وهللا أمير المؤمنين ع السالمفي أمير المؤمنين عليه 

، وإّن قوماً يقولون فينا  عليناالسالم عبداً هلل طائعاً ، الويل لمن كذب 

   [18]18هللا منهم ". إلىما ال نقوله في أنفسنا ، نبرأ إلى هللا منهم ، نبرأ 
ً  وقال   أنكم آلهة ،  يزعمونله أحد أصحابه وهو سدير : إّن قوما

ً ) َوُهَو الَِّذي في ال االَرِض إلَهٌ  وفيسَّماِء إلَهٌ يتلون بذلك علينا قرآنا

(؟ فقال عليه السالم :" ياسدير ، سمعي وبصري وبشري ولحمي 

من هؤالء براء ، وبريء هللا منهم ، ما هؤالء على  وشعريودمي 

ال يجمعني هللا وإياهم يوم القيامة إالّ  وهللاديني وال على دين آبائي ، 

  [19]19وهو ساخط عليهم ".
 

: " إحذروا على  قائالصادق يحذر الشيعة من الغالة االمام ال وكان  

                                                
 .هجرية 1301طبعة  52و  51المجلد الثالث صفحة  بحاراالنوار، المجلسي، - [16]16
  527، 297. ورجال الكشي :   297:  25المصدر السابق، ج  - [17] 17
 .  174 ـ 170،  106رجال الكشي :  - [18] 18
 . 269:  1اُصول الكايف  الكليين، - 1][199
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 يصغّرونشبابكم الغالة ال يفسدونهم ، فان الغالة شّر خلق هللا ، 

عظمة هللا ويدّعون الربوبية لعباد هللا ، وهللا إّن الغالة شّر من اليهود 

 والمجوس والذين أشركوا" . والنصارى
هللا أبا  لعن :"قالصادقتل أبو الخطاب، قال االمام  وعندما  

الخطاب ولعن هللا َمن قُتِل معه ولعن اله َمن بقي منهم ولعن هللا َمن 

 قلبه رحمة ". دخل
 للغاليةالكشي: أن الصادق )ع( قال ألحد أصحابه:"قل  وروى  

 توبوا إلى هللا فإنكم فّساق كفّار مشركون".
 ض؟التفوي في تقول ما:  السالم عليه الرضا االمام رجل وسأل    

 وما:"  فقال ، دينه أمر نبيه الى فوض وتعالى تبارك هللا ان: قال

 الرزق و الخلق فأما" فانتهوا عنه نهاكم ما و فخذوه الرسول آتاكم

 وهو" شيء كل خالق هللا:" يقول وجل عز هللا ان: قال ثم ، فال

 من هل يحييكم ثم يميتكم ثم رزقكم ثم خلقكم الذي هللا:" يقول

 عما تعالى و سبحانه شيء؟ من ذلكم من عليف من شركائكم

 ".يشركون
 عن الرضا الحسن أبا سألت قال ، الجعفري هاشم ابو وروى  

 من ، مشركون المفوضة و كفار الغالة: فقال ، المفوضة و الغالة

 أو زاوجهم أو واصلهم أو شاربهم أو آكلهم أو خالطهم أو جالسهم

 أو حديثهم صدق أو نةأما على ائتمنهم أو آمنهم أو منهم تزوج

 رسوله ووالية وجل عز هللا والية من خرج كلمة بشطر أعانهم

 ".البيت أهل وواليتنا
ويأكل  ويمرض،في حديث آخر:"اإلمام يولد ويلد، ويصح  وقال  

ويشرب، ويبول ويتغوط، وينكح وينام، وينسى ويسهو، ويفرح 

حشر ويحيا ويموت، ويُقبر ويُزار، ويُ  ويبكي،ويحزن، ويضحك 

 ".ويشفعويُوقف، ويُعرض ويُسأل،ويُثاب ويُكرم، 
يكذب على  بنانالكشي: أن اإلمام الرضا )ع( قال:" كان  وروى  

علي بن الحسين )ع( فأذاقه هللا حّر الحديد، وكان المغيرة بن سعيد 

 على أبي جعفر )ع( فأذاقه هللا حر الحديد". يكذب
ً تحت عنوان المجلسي في موسوعته )بحار األنوار وعقد    ( بابا

وبيان معاني  وعليهم)نفي الغلو في النبي واألئمة صلوات هللا عليه 
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التفويض وما ال ينبغي أن ينسب إليهم منها وما ينبغي( أورد فيه 

 ً وتسعين رواية عنهم )ع( في نفي الغلو وأربعاً وعشرين  أربعا

 آراء بعض شيوخ الشيعة. أوردرواية في التفويض، كما 
  

 من الغالة شيعةال موقف
  

الغالة  فيهـ(:"اعتقادنا 381 -هنا قال الشيخ الصدوق )  ومن  

والمفوضة أنهم كفار باهلل جل جالله وأنهم شّر من اليهود والنصارى 

والحرورية ومن جميع أهل البدع واألهواء  والقدريةوالمجوس 

شيء، وقال جل  تصغيرهمالمضلة، وأنه ما صغر هللا جل جالله 

 يقولما كان لبشر أن يؤتيه هللا الكتاب والحكم والنبوة ثم جالله: )

للناس كونوا عباداً لي من دون هللا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم 

كنتم تدرسون ، وال يأمركم أن تتخذوا المالئكة  وبماتعلمون الكتاب 

، 79إذ أنتم مسلمون( آل عمران،  بعدوالنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر 

على هللا إال الحق(  تقولواعز وجل: )ال تغلوا في دينكم وال  وقال هللا

.. ؟.يرزق و يخلق االمام أن(: ع) الرضا لالمام   قيل. 171النساء، 

 من مستغفرا تعالى هللا يدعو وهو قال أن اال   االمام من كان فما

 ال و حول ال و القوة و الحول من اليك أبرأ اني اللهم: "  تلك مقالتهم

 ما لنا ادعوا الذين من اليك أبرأ و بك أعوذ اني اللهم ، بك اال قوة

 في نقله لم ما فينا قالوا الذين من اليك أبرأ اني اللهم ، بحق لنا ليس

 ، نستعين اياك و نعبد اياك و الرزق منك و الخلق لك اللهم ، أنفسنا

 ال اللهم ، اآلخرين آبائنا و األولين آبائنا خالق و خالقنا أنت اللهم

 النصارى فالعن ، لك اال االلهية تصلح ال و بك اال الربوبية تليق

 اللهم.  بريتك من لقولهم المضاهئين العن و عظمتك صغروا الذين

 و موتا ال و ضرا ال و نفعا ألنفسنا نملك ال عبيدك أبناء و عبيدك انا

 و ، براء منه فنحن أرباب أنا زعم من اللهم ، نشورا ال و  حياة ال

 كبراءة براء منه اليك فنحن الرزق علينا و الخلق الينا أن عمز من

,  يزعمون ما الى ندعهم لم انا اللهم ، النصارى من مريم بن عيسى

 على تذر ال رب"  يزعمون ما لنا اغفر و يقولون بما تؤاخذنا فال
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 يلدوا ال و عبادك يضلوا تذرهم ان انك ، ديارا الكافرين من األرض

  [20]20". كفارا فاجرا اال
عن الحد  التجاوزالشيخ المفيد:"الغلو في الغلة: هو  وقال    

والخروج عن القصد. قال هللا تعالى: )يا أهل الكتاب ال تغلوا في 

، فنهى عن 171النساء … ( وال تقولوا على هللا إال الحق  دينكم

من الخروج عن القصد في القول  وحذّرتجاوز الحد في المسيح 

بيناه، والغالة  علىالنصارى فيه غلواً لتعديه الحد  وجعل ما ادعته

 منواألئمة  نمن المتظاهرين باإلسالم هم الذين نسبوا أمير المؤمني

ذريته )ع( إلى األُلوهية والنبوة ووصفوهم من الفضل في الدين 

فيه الحد وخرجوا عن القصد، وهم ُضالّل  تجاوزواوالدنيا إلى ما 

والتحريق بالنار وقضت  بالقتلين )ع( كفار حكم فيهم أمير المؤمن

ً األئمة )ع( عليهم باإلكفار والخروج عن اإلسالم". وقال  حد  مبينا

الغلو في نسبة صفات األلوهية إلى البشر:"ويكفي في عالمة الغلو 

نفي القائل )به( عن األئمة سمات الحدوث وحكمه لهم باإللهية 

يان األجسام واختراع خلق أع منوالِقدَم، إذ قالوا بما يقتضي ذلك 

:"المفوضة وقالالجواهر وما ليس بمقدور العباد من األعراض". 

صنف من الغالة وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغالة 

األئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم وإضافة الخلق  بحدوثاعترافهم 

سبحانه وتعالى تفّرد بخلقهم  هللاوالرزق مع ذلك إليهم، ودعواهم أن 

  [21]21".األفعالصة وأنه فوض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع خا
 من نوع نزول استحالة بعدم يعتقد كان المفيد الشيخ ان ومع   

 حيث أيديهم، على المعجزات وظهور األئمة، على الوحي

يمنع من نزول الوحي إليهم وإن كانوا أئمة غير  الالعقل   إنّ :"يقول

أرضعيه فإذا خفت   أم موسى أنّ  إلىوحينا أنبياء، فقد قال تعالى: )وأ

به، ولم تكن  وعملتعليه فألقيه في اليم(. فعرفت صحة ذلك بالوحي 

ً ولكنها كانت من عباد هللا   الصالحين،كمانبياً وال رسوالً وال إماما

العقل لم يمنع من بعثة نبي بعد نبينا ونسخ شرعه" اال ان المفيد   أنّ 

                                                
 74 ص  االمامية، دينالصدوق، االعتقادات في  - [20] 20
 والتفويضفصل يف الغلو  131  صاالعتقاد ،  تصحيحاملفيد،   - [21] 21
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ا الى إجماع المسلمين، حيث يقول:" ذلك االحتمال استناد يرفض

بأنه خالف دين النبي محّمد ـ صلى هللا عليه  والعلمُ منع ذلك اإلجماعُ 

. واإلمامية جميعاً على االضطراروآله ـ من جهة اليقين وما يقارب 

 [22]22ما ذكرت ليس بينها على ما وصفت خالف".
ألئمة غلوا ، ال ل األلوهيةاعتبر الشيخ المفيد نسبة النبوة أو  ولذلك  

على  ورديقول به اال المتظاهرون باالسالم، كما رأينا قبل قليل. 

الغالة الذين يتشبثون ببعض األحاديث الضعيفة المنسوبة الى أهل 

:"ما روي من خبر الواحد في هذا الباب ولو رواه ألف فقالالبيت، 

ظاهره حجة في دفع  يجعل  إنسان وألف ألف لما جاز أنّ 

 [23]23وارتكاب الجهاالت بدفع المشاهدات". الضرورات 
انه قبل نسبته  االان الشيخ المفيد نفى علم األئمة بالغيب،  ومع    

 عليهماليهم بتعليم هللا لهم، وليس بصفة ذاتية فقال:"أما إطالق القول 

)أي األئمة( بأنهم يعلمون الغيب، فهو منكر بَيِّن الفساد، ألن 

ن علم األشياء بنفسه، ال بعلٍم مستفاد، يستحقه م إنماالوصف بذلك 

قولي هذا جماعة أهل اإلمامة،  وعلىوهذا ال يكون إال هلل عز وجل، 

". وحكى الغالةإال َمن شذّ عنهم من المفوضة وَمن انتمى إليهم من 

بعض اإلمامية عن رجل سأل اإلمام علي )ع( : هل أُوتيت علم 

غيب وإنما هو تعلّم من :"يا أخا كلب! ليس هو بعلم فأجابهالغيب، 

بعض اإلمامية بعلم األئمة  ادعاءذي علم". وهذا ما ينسجم مع 

على  باطالعهبالغيب تعليما ، تبعا للرسول الذي أخبر هللا تعالى 

الغيب. وذلك في مجال استدالل اإلمامية على ارتباط األئمة )أو 

 تعالى.  باهللنوابهم( 
للقول  االماميةو الذي يضطر في الحقيقة أيضا نوع من الغل وهذا   

به، من أجل إنقاذ نظرية االمامة التي ال تقوم من دون تلك الدعاوى، 

حين التحدث عن علم لألئمة )محمد الجواد، وعلي الهادي،  وخاصة

وهم أطفال صغار لم يتعلموا، مما  آباؤهموالمهدي( الذين تركهم 

هللا مباشرة  من كلهايضطر اإلمامية لالدعاء بأنهم علموا العلوم 

                                                
 .79ـ  78املقاالت:  أوائلاملفيد،  - [22] 22
 .249املختارة:  الفصولاملفيد،  - [23] 23
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بتلقي العلم من أحد، ألن ذلك  االعترافبدون معلم، وخشية من  

 .باالمامةالمعلم سوف يصبح أفضل منهم وأولى 
من  ويختلفما يكشف عن أن الغلو كان مراتب ودرجات،  وهذا  

رجل الى آخر، ومن جماعة الى أخرى، ففي الوقت الذي كان 

الذين ينسبون صفات هللا المفوضة والغالة  مناالمامية يتبرءون 

الطريق الذي أدى  نفسوأعماله الى األئمة، كان بعضهم يسير في 

من  نوعبغيره الى المراتب العليا من الغلو، ولذلك ُوجد عبر التاريخ 

التالزم بين القول بنظرية االمامة االلهية وبين الغلو، وخيم نوع من 

ألئمة المكمل الموقف من خاتمية النبي محمد، ودور ا فيالغموض 

الى يوم القيامة. وان لم  الوحيللنبوة، أو ضرورة استمرار نزول 

من  يخرجهميكن االمامية يقولون بهذا القول بصراحة ألنه سوف 

الدين االسالمي ويضطرهم الى إنكار ضروري من ضروريات 

الدين وهو "الخاتمية". ولكنهم كانوا يوسعون دائرة الوحي ليشمل 

فيقولون بنزوله على األئمة.  موسىنزل على أم مثل الوحي الذي أ

واألئمة  األنبياءحيث كانوا يفرقون بين كيفية نزول المالئكة على 

 .فقطفيدعون رؤية األنبياء لهم وسماع األئمة ألصواتهم 
حتى من  األئمة،أثبتنا القول بحصول أي نوع من الوحي على  وإذا  

خاصة بينهم وبين  قبيل وحي أم موسى، فاننا سوف نبني رابطة

عن مستوى الناس العاديين الذين يتلقون علومهم عن  ترفعهمالسماء 

 . وهذا بحد ذاته نوع من الغلو.االجتهادطريق الرواية والتعليم أو 
موقفه  يختلفعلى اختالف نظرية كل مجتهد شيعي، كان  وبناء   

من اآلخرين، فيعتبرهم غالة أو مقصرين، أو في أي درجة من 

معظم مشايخ الطائفة الشيعية االمامية )في القرنين  كانو، فبينما الغل

غلوا مكفرا مخرجا عن الملة،  التفويضالرابع والخامس( يعتبرون 

 بسهولة. بهرأينا بعض المتأخرين كالوحيد الخراساني، يقبل 
في  الرجالكان موقف ابن الغضائري، وهو من علماء  وبينما  

ا سلبيا من المفضل بن عمر الجحفي ) القرن الخامس الهجري، موقف

الصادق( مثال، حيث يقول عنه :"ضعيف  االمامأحد أصحاب 

كثير وحمل الغالة  شيءمتهافت. مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه 
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ً ال يجوز أن يكتب حديثه". فان آخرين  في حديثه حمالً عظيما

 )كالخوئي( اتخذوا منه موقفا إيجابيا وقبلوا رواياته.
يقول بسهو  العلماء الشيعة األولون في قم يعتبرون من  وكان    

النبي مغاليا، بينما كان آخرون يعتبرون من يقول بذلك مقصرا. 

: أن الحسين بن عبيد هللا القمي أُخرج من قم في وقت الكشيوذكر 

بالغلو. وروى ابن الغضائري أن  اتهموهكانوا يخرجون منها َمن 

أمره  واشتهرقب بأبي سمينة دخل قم محمد بن علي الصيرفي المل

بها ونفاه أحمد بن عيسى األشعري )رحمه هللا( عنها ـ لغلوه ـ وكان 

في االرتفاع، ال يُلتفت إليه وال يُكتب حديثه. وقال النجاشي  شهيراً 

أورمة القمي:" ذكره القميون وغمزوا عليه  بنفي ترجمة محمد 

فوجدوه يصلي من أول  به،ورموه بالغلو، حتى دّس عليه َمن يفتك 

 الليل إلى أخره فتوقفوا فيه".
  

 الحديثةالغلو  ظاهرة   
  
طريق  الىانتهاء عهد األئمة، ووصول نظرية االمامة  ورغم  

مسدود بوفاة االمام الحسن العسكري في أواسط القرن الثالث 

مع افتراض وجود ولد له غائب في  حتىالهجري، دون خلف، 

 واستحالةمامة، وخصوصا في عصر الغيبة، السر، فان نظرية اال

قيام االمام المهدي الغائب بممارسة دور االمامة، أي الخالفة 

طابعا مغاليا للتغطية على الفشل من ناحية  اتخذتوالرئاسة، 

ظل الغيبة، فكان أن أعطى  فيوإلعطاء اإلمام دورا عمليا يقوم به 

وما الى ذلك  الغالة  "المفوضة" دور إدارة الكون وحفظ األرض

 .الغالةمن أساطير 
انتشار الحركة  معانتشرت األفكار المغالية في موجة جديدة،  وقد   

االخبارية في القرون القليلة الماضية ، قبل ان تتصدى لها المدرسة 

التي أعادت التشيع الى توازنه واعتداله، ورفضت الكثير  األصولية

قت من القرن التاسع عشر ومع ذلك فقد انبث األخباريين،من خرافات 

التي انتمت الى المدرسة  الشيخية،مدرسة أو حركة عرفت بالحركة 
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بالمدرسة األخبارية في العقائد  تشبثتاألصولية في الفروع، ولكنها  

 .واألصول
 النجفاستطاعت المدرسة األصولية التي ترعرعت في  وقد   

األخبارية  الحركة علىوكربالء في القرن التاسع عشر، أن تقضي  

والشيخية، وتعزلهما في نطاق ضيق جدا، ولكنها شهدت أيضا 

من يدعي االنتماء الى المدرسة األصولية يميل الى النهج  بعض

بنظرته الى أئمة أهل البيت. حيث أخذ  يتعلقاألخباري الحشوي فيما 

تمحيص أو نقد  دونبعض رجال الدين، يتلقف الروايات الضعيفة 

ا وأسانيدها، أو دراسة لرجالها، ولذلك وقع في أو تأكد من مصادره

الغلو، وأخذ ينسب صفات الربوبية الى أئمة أهل البيت، أو  فتنة

فوق مستوى البشر، ومهمات من  وأدوارايدعي لهم مقامات عليا، 

وما الى ذلك،   والرزقأعمال هللا تعالى، كإدارة الكون أو الخلق 

 المفوضةالتي كان يقول بها  )الوالية التكوينية( نظريةغطاء   تحت

 من قبل.
بعدد من المشايخ  الجديدةأن نأخذ أمثلة على ظاهرة الغلو  ويمكننا   

من أمثال: الشيخ محمد حسين الوحيد الخراساني، مدرس علم 

 لألئمة تعالى هللا بتفويض بصراحة في قم، والذي يقول األصول

 هم األئمة وان ، تعالى هللا أعمال من ذلك الى وما الرزق و الخلق

 ينافي ال صحيح تفويض هذا أن ويدعي ، مخلوقاته فعاليات وسائط

 به ما فاعلو هم األئمة إن:"الخراساني يقوله ومما. تعالى باهلل االيمان

 وعندما ، عبدا صار العصر امام وان. الوجود منه هللا وان ، الوجود

 ملك فمن ، الربوبية كنهها جوهرة فالعبودية ، ربا صار عبدا صار

 الى بالنسبة ، باالستقالل ال تعالى باهلل ربوبيته تحققت الجوهرة هذه

 يعتقد الذي الشيرازي، محمد والسيد  [24]24".األخرى األشياء

من أهل البيت الوالية التشريعية والوالية  ولألئمة لنبيل هللا بتفويض

ه بأيديهم فلهم التصرف في العالمالتكوينية، وذلك بمعنى ان زمام 

 الوسائطوانهم   ،إيجادا وإعداما ، كما ان زمام االماتة بيد عزرائيل 

                                                
في قم، ص  1411 شعبان  13والئية، محاضرة بتاريخ مقتطفاتني، الوحيد الخراسا - [24] 24
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له ، كما انهم سبب لطف هللا تعالى  الغائيةفي خلق العالم والعلة 

     [25]25. بهموإفاضته على العالم واستمرار قيام العالم 
 عنوان تحت الخميني االمام الى نسب كتاب مؤخرا نشر وقد    

 من التأكد لي يتسن ولم [26]26(والخالفة الوالية الى الهداية مصباح)

 من بأكثر وفاته بعد ونشر االمام حياة في مجهوال كان ألنه صحته،

 متعددة مراتب( لألئمة) لهم إن:"يلي ما فيه ورد وقد سنين، عشر

 أو مقرب ملك اال يحتمله ال مستصعب صعب أمرنا ان) مرتبة: مثل

 ال حاالت لنا ان) ومرتبة. لاليمان بهقل هللا امتحن عبد أو مرسل نبي

 ان) ومرتبة. ممتحن عبد وال مرسل نبي وال مقرب ملك ال يحتملها

 ونحن هو هو انه اال هو ونحن نحن هو فيها نكون هللا مع حاالت لنا

 وال)  رجب في المقدسة الناحية ادعية اليها اشارت والتي(  نحن

 الجامعة الزيارة في ورد وكما( ...عبادك انهم اال وبينها بينك فرق

 المؤمنين امير قول او..(  اليكم وإيابهم عليكم الخلق حساب) الشريفة

 قسيم فهو...(  لجنانهم الجنة أهل يدخل الذي أنا: ) عليه هللا صلوات

 وآتيناك البيان من علمناك وبما" و". متواترا ورد كما والجنة النار

 أمير العارفين وقدوة نالموحدي مولى قول فهم لك يمكن التبيان من

 االنبياء مع كنت: أجمعين آله وعلى عليه هللا صلوات المؤمنين

 الوالية صاحب عليه هللا صلوات فانه ، ظاهرا هللا رسول ومع باطنا

 باطن الكلية المطلقة والوالية الخالفة باطن والوالية الكلية المطلقة

 كل على قائم كليةال واليته بمقام السالم عليه فهو الكذائية الخالفة

 المعية ظل الهية، ظلية قيومية معية االشياء كل ومع كسبت بما نفس

 [27]27".االلهية الحقة القيومية
 الذي( االسالمية الحكومة) كتاب في ورد ما مع ينسجم ما وهذا   

 ملك يبلغه ال مقاما ألئمتنا ان مذهبنا ضروريات من ان:"فيه يقول

 واألحاديث الروايات من لدينا ما وبموجب مرسل، نبي وال مقرب

 عليهم) واالئمة( وسلم واله عليه هللا صلى) االعظم الرسول فان
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 وجعل محدقين بعرشه هللا فجعلهم أنوارا العالم هذا قبل كانوا( السالم

 كما - جبرائيل قال وقد هللا، اال يعلمه ال ما والزلفى المنزلة من لهم

 ورد وقد. الحترقت أنملة دنوتُ  لو:  - المعراج روايات في ورد

 وال مقرب ملك يسعها ال حاالت هللا مع لنا ان: السالم عليهم عنهم

 من تامة تكون ال التوحيد حقيقة ان: "وقوله [28]28". مرسل نبي

 لالمام والحاكمية الوالية ثبوت ان" أو". السالم عليهم واليتهم غير

 من مثل تجعله وال هللا عند له هي التي منزلته عن تجرده تعني ال

 وخالفة سامية ودرجة محمودا مقاما لالمام فان الحكام من عداه

  [29]29".الكون هذا ذرات جميع وسيطرتها لواليتها تخضع تكوينية
 

 الخميني، االمام الى المنسوب الكتاب ذلك في ورد ومما   

 بجملتها االنانية رفض مع الشريعة طريق على السالكون واما:"قوله

 الى التوجه وعدم طهارتها مع برمتها ألنفسهم وديةالعب وترك

 التوحيد مرتبة أعلى في فهم والفرعونية والسلطنة القدرة اظهار

 عن لهم حجابا التكثير يكن ولم التكثير مقامات واجل والتقديس

 وعدم نفوسهم وطهارة سلوكهم لقوة التكثير عن التوحيد وال التوحيد

 عالم هيولى ان مع المطلق لربا شأن هي التي بالربوبية ظهورهم

 هذا في لهم وجاء يشاء كيف يقلبها الولي يدي تحت مسخرة االمكان

 هللا صلى هللا رسول عنه اخبر الذي العزيز هللا من الكتاب العالم
 له مخاطبا يكون من الجنة الهل مخاطبا نقل ما على وسلم واله عليه

 اما يموت ال الذي القيوم الحي الى يموت ال الذي القيوم الحي من

 فيكون كن للشئ تقول جعلتك وقد فيكون كن للشئ اقول فاني بعد

 كن للشئ الجنة اهل من احد يقول فال وسلم واله عليه هللا صلى فقال

 واالولياء المرسلين االنبياء إباء المقام ذلك ومن ويكون، اال

 المعجزات اظهار عن اجمعين عليهم هللا صلوات الراشدين

 والوالية والسلطنة والقدرة الربوبية اظهار أصولها التي والكرامات

 المصلحة اقتضت موارد في اال والسافلة العالية العوالم في
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 االرباب رب الى ويتوجهون يصلون كانوا ايضا وفيها الظهارها

 الى االمر وايكال االنانية ورفض والعبودية والمسكنة الذلة باظهار

 تلك ان مع قدرته علة ومنشا علهجا عن االظهار واستدعاء بارئه

 وعال جل الحق ربوبية هي السالم عليهم بايدهم الظاهرة الربوبية

 [30]30..".  يأبون ايضا بايديهم اظهارها عن انهم اال
  

 األحاديث ان(:" حديثا األربعين كتاب) في له آخر قول وهناك   

 من وامنح وفيما ونفوسهم ارواحهم وخلق ابدانهم طينة في المأثورة
 والمالئكة االنبياء علوم من االلهية الغيبية والعلوم االعظم االسم

 المنقولة االخبار وهكذا احد بال على يخطر ال مما اعظم هو ومما

 كتاب وخاصة المعتبرة الكتب من االبواب مختلف في فضائلهم في

 تحير على تبعث بقدر الكثيرة االخبار هذه مثل ان الكافي اصول
 اال السالم عليهم واسرارهم حقائقهم على احد يقف ولم العقول

 [31]31".انفسهم
 

 المطهري، مرتضى الشيخ الى منسوب كتاب في وجدت كما    

 :مغالية  أفكار من يلي ما( االمامة) عنوان تحت
أن  بيد:" األئمة هم أشخاص متخصصون في اإلسالم،  يقول  

عقلهم واعتمادا تخصصهم ومعرفتهم في اإلسالم لم تكن انطالقا من 

معرفةً مثل هذه واختصاصا من هذا القبيل يداخله  ألنعلى فكرهم، 

علوم اإلسالم من النبي  أخذواالخطأ بالضرورة، بل إن األئمة 

من  المعرفة)صلى هللا عليه وآله( بطريق غيبي نجهله. لقد تحولت 

النبي )صلى هللا عليه وآله( إلى علي )عليه السالم(، ومنه بلغت 

. وفي جميع أدوار األئمة، كان هناك علم إسالمي بعدهمة من األئ

  [32]32الذي يليه". إلىمعصوم ال يخطىء، يتحول من إمام 
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القيادة  الى:"لإلمامة درجة ومرتبة ثالثة )باالضافة ويقول   

السياسية والعلمية(، هي ذروة مفهوم اإلمامة. وكتب الشيعة مليئة 

دّ وجها مشتركا بين التشيّع لإلمامة، الذي يُعَ  المفهومبهذا 

ينطوي على )صفات( اإلنسانية  الذيوالتصّوف... أن للولي الكامل 

. من بين أذهاننابشكل تاّم وكامل، مقاماٍت بعيدة كل البعد عن 

المقامات التي تذكر له، تسّلطه على الضمائر أي القلوب، انطالقا 

   [33]33روحا كلية يحيط بجميع األرواح". كونهمن 
الشيعي بهذا  االعتقاد:" ان مسألة الوالية تطرح عادة في ويضيف   

أن  -المعنى نفسه، ولكن على نحو مكثف جدا. فهي تطرح بمعنى 

حجة الزمان، بحيث ال يكون ثمة زمان خاٍل من الحجة  -الولي يكون

األرض بأهلها". ومؤداه أن األرض لم  لساختأبدا "ولوال الحّجة 

الشيعة أن هذا  ويعتقدان الكامل أبدا. تخل ولن تخلو من اإلنس

اإلنسان الكامل ينطوي على مقامات ودرجات كثيرة. ونحن في 

والزيارات التي نقرأها، نقر بمثل هذه الوالية  التحياتأغلب 

أن لإلمام مثل هذه الروح  نعتقدونعترف بهذه اإلمامة، أي أننا 

وهي  تمرار،باسالكلية. نحن نقول في الزيارة التي نقرأها جميعا 

جزء من أصول التشيع: "أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كالمي 

نخاطبه بهذا الكالم وهو ميت، وال فرق بالنسبة  نحنوترد سالمي". 

ومماته. وهذا ال يعنى أنه لم  حياتهبين  -في تحلّيه بهذا المقام  -لنا

:" -مثال -فأقوليكن كذلك في حياته، وأنها من مختصاته بعد مماته. 

سالم عليك ياعلي بن موسى الرضا" ثم أشهد له وأعترف أنه ال

  [34]34ويردّ سالمي". كالمي،يسمع 
الثاني من كتابه: )اإلمامة  الفصلالمطهري هذا المعنى في   ويؤكد  

بعد النبي( فيقول:"حين نطرح اإلمامة بمثل هذا  الدينومهمة بيان 

ل إن اإلمامة وحده، بحيث نقو الحكمالتصور الساذج، ونختزلها في 

وما  السنةتساوي الحكومة وحسب، فعندئذ نجد أن نظرية أهل 

يذهبون إليه في المسألة تتحلى بجاذبية أكبر من نظرية الشيعة وما 
                                                                                                                                       

  
 52صدر السابق، املص - [33] 33
 52صاملصدر السابق،  - [34] 34

This file was downloaded from QuranicThought.com



. علينا أن ال نرتكب أبدا مثل هذا الخطأ، بحيث ما إن بهيعتقدون 

الشيعي، حتى نساويها بالحكومة،  السياقتطرح مسألة اإلمامة في 

يفضي إلى أن  الخطأنها تعني الحكم. فالوقوع في مثل هذا ونقول إ

تكتسب اإلمامة شكال بسيطا ساذجا، تترتب عليه ]منطقيا 

والفروع التي يجب أن تترتب على مثل هذا  النتائج[ اوموضوعي

  [35]35المنهج".
إن تذكر اإلمامة  فما:"أما اليوم فكثيرا ما يكرر هذا الخطأ، ويقول   

ن إلى الحكم كمرادٍف لها، مع أّن الحكومة من حتى تتجه األذها

وهي ال تعدو أن تكون شأنا صغيرا جدّاً من شؤون اإلمامة.  الفروع،

الخلط بين هاتين القضيتين، بني اإلمامة  هوما ينبغي الحذر منه 

إذن؟ اإلمام خليفة  اإلمامةوالحكومة وإذا كان األمر كذلك، فما هي 

قضية  فيينطوي على األهمية األولى النبي في بيان الدين. إّن ما 

اإلمامة، هي خالفة النبي في بيان الدين وتبيينه من دون وحي )أي 

إلى اإلمام(. فمّما ال شك فيه أن الذي يوحي إليه  يوحيمن دون أن 

الحياة انقطع الوحي وُختِمت  وبمغادرتههو الرسول األكرم فقط، 

 الرسالة.
موقعه  فيالنبي شخص يعكس إلى السؤال: هل هناك بعد  وعودة  

ً ومبّيِناً  ووجوده مرجعية أحكام الدين، تماما كما كان النبي مرجعا

 هل ثمة وجود إلنسان كامل بمثل هذه المواصفات؟ ومفّسراً؟
( عن رفقته النبي السالمنهج البالغة يتحدث اإلمام علي )عليه  في   

الوحي بحراء حين كان فتًى، وكيف سمع رنّة الشيطان حين نزل 

رسول هللا، فقال: يارسول هللا ما هذه الرنة؟ فأجابه النبي )هذا  على

عبادته(، إنك تسمع ما أسمع، وترى ما أري،  منالشيطان قد أيس 

( )نجد نظير هذه 192 الخطبةإال أنك لست بنبي". )نهج البالغة، 

 [36]36الكلمات في مواطن أخرى كثيرة(. 
االمام  علىة نزول الوحي ان المطهري ينفى هنا بصراح ومع   

علي، أو مشاركته للنبي في النبوة، اال انه يعود بشكل أو بآخر 

ما يسمع ورؤية ما يرى. ثم يقول:"اإلمامة عند  سماعليشركه في 
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آية في القرآن عجيبة تقع في سياق  ثَمَّ الشيعة مفهوم يناظر النبّوة. 

المؤمنين  أمير بشخصمجموعة آيات عن اإلمامة وهذه اآلية ترتبط 

علي بن أبي طالب، بل هي تتصل بمسألة اإلمامة نفسها، وفي نطاق 

  [37]37الذي عرضناه ونعود لإلشارة إليه مجددا". المعنى
به المتكلمون  وقعأنه خطأ كبير، ذلك الذي  -فيما سبق  -"ذكرنا    

المسلمون منذ القديم، وهم يطرحون اإلمامة في صيغة السؤال 

ئط اإلمامة؟ فهذه الصيغة في الطرح تستبطن هي شرا ماالتالي: 

اإلمامة كما نقبلها نحن الشيعة،  يقبلونفرضية فحواها أن أهل السنة 

نقول نحن  إذوغاية ما هنالك أننا نختلف معهم في شرائطها، 

بالعصمة والنص شرطين في اإلمام، وال يعتقد الطرف الثاني بهما. 

نحن الشيعة ال يعتقد بها السنة  أن اإلمامة التي نعتقد بها الحالوواقع 

أهل السنة باسم اإلمامة هو تعبير عن الشأن  بهأساسا، وما يعتقد 

 .شؤونهاالدنيوي في اإلمامة، الذي يُعدّ أحد 
شؤون النبي أنه  فأحدذلك: هو ما نلتقي به في مضمار النبوة،  مثال  

 اويةمسكان حاكما للمسلمين، بيدَ أن ذلك ال يعني أن تكون النبوة 

للحكم والحكومة، النبوة بحدّ ذاتها حقيقة تنطوي على آالف القضايا، 

أنه بوجوده ال يحتاج المسلمون  -كما أسلفنا -النبي  شؤونولكن من 

 .الحاكمإلى حاكم آخر، ألنه هو 
)اإلمامة تساوي  الحكومةيذهب إليه أهل السنّة أن اإلمامة تعني  ما  

 وهوم الذي يوجد بين المسلمين، الحكومة( وأن اإلمام يعني الحاك

من الحيثية شخٌص من المسلمين يجب عليهم انتخابه لممارسة 

 .الحكم
لم يتعدَّ أهل السنّة في اإلمامة أكثر من حدّ الحكومة.  الصيغة وبهذه

فهي تأتي تالي تلو النبّوة، بل هي أرفع من  الشيعةأّما اإلمامة عند 

األنبياء هم الذين جمعوا  منبعض درجات النبوة. فأُولو العزم 

أولو العزم  أمااإلمامة إلى النبوة، وكثير من األنبياء لم يكونوا أئمة، 

 [38]38فقد بلغوا رتبة اإلمامة في آخر المطاف".
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من يكون في  الحاكم" ومحل الشاهد في الكالم: أننا ال نسأل عن  

ء حال وجود النبي، ذلك أن للنبي جنبة فوق بشرية ]في صلته بالسما

الغيب عليه[ وكذلك ال معنى للسؤال عن شخص آخر يتولى  وانفتاح

 -. إنما يمتلك الحديث عن هذا الشخص اإلمامزمام الحكم بوجود 

) وذلك بافتراض  اإلمامفي حال عدم وجود  -مبرراته الموضوعية 

 (.زمانناعدم وجوده مطلقا، أو لغيابه كما هو الحال في 
الحكومة، ثم  بمسألةمسألة اإلمامة  يجب أن نحذر منه هو خلط ما   

أن نتساءل على أساس ذلك الخلط: ما هو موقف أهل السنة، وما هو 

فاإلمامة مسألة أخرى غير الحكم، وهي عند الشيعة ظاهرة  موقفنا؟

 أعلى درجاتها. فيومفهوم يناظر النبوة 
نعتقد  أننامما مّر في الفارق بين الشيعة والسنة، إلى  نخلص  

ة، والسنة ال يقولون بها من األساس، وليس األمر أنهم باإلمام

معنا في شروط اإلمام، بأن يضعوا له  ويختلفونيعتقدون بها 

المقصود هي تالي  معناهاشروطا غير التي نعتقد بها. اإلمامة في 

أي  منمرتبة  أدنىتلو النبوة، ولكن ال بالنحو الذي تعني فيه أنها 

أنها أمر شبيه بنبوة األنبياء العظام،  نبّوة كانت. كال، بل المقصود

اإلمامة أيضا، وجمعوا بين النبوة واإلمامة. إن  علىوهم حازوا 

  [39]39اإلمامة حالة معنوية".
بعد  -يأتي  فلن"ان ما انتهى بعد الرسول هو الرسالة والنبوة،   

إنسان يحمل للبشرية شريعة جديدة ودينا آخر. فليس  -النبي الخاتم 

دين واحد هو اإلسالم. وبنبي اإلسالم ُختمت الرسالة  غير هناك

حيث كان الكائن البشري  -الكامل  واإلنسانوالنبوة. أما الحّجة 

ً كامال، وكذا ينبغي أن يكون  األخير في خط  اإلنساناألول إنسانا

فهذا خطٌّ لم يغلق أبدا بين أفراد النوع  -الخليقة على األرض 

 [40]40". البشري
االمامية  الشيعةوقف الشيخ المطهري ال يمثل موقف ان م ومع   

 انهالعام ، كما يبدو من خالل تذمره من عدم فهم الشيعة له، اال  
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يرفع االمامة  الغلو،يقدم نموذجا عن تأثر الفكر االمامي بشيء من 

 فوقهافوق الخالفة السياسية ، ويقربها من درجة النبوة أو يرفعها 

 أحيانا.
محمد تقي  سيدلل كتاب في أيضا ذلك من شيئا دنج أن ويمكن    

يقول:"إن اإلنسان الذي يعتقد بـ )الوحي( الذي هو  الذيالمدرسي 

ورحمته باإلنسان، البد له أن يعتقد  تعالىتجٍل من تجليات قدرة هللا 

بالسماء بفضل  األرضباإلمام الحجة عليه السالم، ألن الذي ربط 

العميم على اإلنسان ، ويأبى الوحي تأبى رحمته ، ويأبى فضله 

يترك البشرية دون رابط يربطها بالسماء بعد وفاة خاتم  أنلطفه 

هللا عليه وآله. فاألرض ومنذ أن  صلىاألنبياء والمرسلين محمد 

عليه وآله لم  هللاُوجد فيها اإلنسان وحتى مبعث النبي األعظم صلى 

هذه األرض من تخُل من حّجة إلهية، فكيف يترك هللا جّلت أسماؤه، 

حجة، وهل كانت البشرية في السابق أقرب إليه تعالى لكي  غير

ألف نبي عدا األوصيـاء وثم  وعشرينيبعث لها مائة وأربعـة 

أن تكون له  دونيتركنا بعد وفاة النبي محمد صلى هللا عليه وآله 

حجة عليها؟.. إّن اإلنسان الذي يعتقد بالوحي البد أن يؤمن أيضاً 

ذا الوحي المتمثل في األئمة عليهم السالم ، واّن هذا ه بامتداد

وينمو حتى يصل إلى قمته، وإلى ذروة  يرتفع،االمتداد يتجسد، بل 

الحجة المنتظر عجل  اإلمامامتداد الرسالة اإلسالمية المتمثلة في 

 [41]41هللا تعالى فرجه".
  

   
 األخباريوالمنهج  الغالة    
  

 القائلين الجدد، الغالة فان ينة،ب بصورة مالحظ هو وكما    

 في مدسوسة ضعيفة و موضوعة روايات على يعتمدون بالتفويض

 المؤمنين أمير االمام الى المنسوبة البيان كخطبة ، البيت أهل تراث

 الروايات من الرشتي كاظم السيد اعتبرها التي و ، السالم عليه

                                                
 9 صالصديقين،  قدوةالمهدي المدرسي، االمام  - [41] 41

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تُعرف وال  ةمسند غير روايات انها مع ، المستفيضة بل المتواترة

 الشيخ( األنوار بحار) صاحب حتى رفضها وقد مصادرها،

 عدم الى نّوه حيث ودب، هب ما كتابه في جمع الذي المجلسي،

 لكن:"  قال و ، أشباههم و الغالة كتب في اال البيان خطبة وجود

 القول من يمنع األنوار بحار كتاب في أوردناها مما الكثيرة األخبار

 بما قول به القول أن مع صريحا، بل ظاهرا عجزاتالم عدى فيما به

 من ورد ما و نعلم فيما المعتبرة األخبار في ذلك يرد لم إذ يعلم، ال

 في إال توجد فلم أمثالها و البيان، كخطبة ذلك على الدالة األخبار

( " االسالم بشارة) كتاب صاحب وقال".  أشباههم و الغالة كتب

 مستند على نعثر لم إنا:" الكاظمى حيدر السيد آل مصطفى السيد

 المحدثين من أحد يثبتها لم و بالبيان، المسماة الخطبة لهذه صحيح
 لها المجلسى ذكر عدم و نظائرهم و الكلينى و الطوسى كالشيخ

 غير أنها مع عليها اطالعه عدم يبعد و باألخبار إلحاطته لها توهين

 مرتضى جعفر السيد وكتب". األلفاظ بينة غير التكرار كثيرة بليغة

 قم في العلمية الحوزة تديره الذي( نت.علي االمام) موقع في العاملي

 ثالثة الخطبة لهذه أوردوا لقد:"فقال يلي، ما البيان خطبة عن ،

 منها واحد ألي ليس و كبيرة، بصورة بينها فيما تختلف نصوص

 أكثر فهو الخطبة لمتن بالنسبة أما و... عليه االعتماد يصح سند

  تحدث و" . أكثر أو إشكال بدون يمر منها سطر يكاد ال بل إشكاال

 تحريف و ودس أباطيل و أكاذيب من فيها جاء عما العاملى السيد

 وجوه من ذكرناه ما كان:  أيضا وقال. تخفى ال شيطانية ألهداف

 من قطرة و فيض من غيظا البيان خطبة فقرات بعضي على اإليراد

 بل المئات من سواها و الفقرات هذه على به اإليراد يمكن مما بحر

 لبعض يكون قد و... الثالثة نصوصها بها خصت مما األلوف

 في الطولى اليد أيضا لليهود ربما و الصوفية و الباطنية، و الغالة،

 مرتعا فيها أولئك و هؤالء وجد حيث بها حاق الذي البالء هذا

 السيد قال وقد. همأباطيل و أضاليلهم إلشاعة صالحة مادة و خصبا،

 باسمه:"  على لإلمام المنسوبة الموضوعة الخطبة هذه عن الخوئى

 الحسيني على السيد قال كما"... العالم هللا و لها أساس ال: تعالى

 الذي و". عليه سالمه و هللا صلوات عنه تصح لم إنها:"السيستانى
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 في ذكرها عدم وهنها و الخطبة أو الرواية هذه ضعف على يدل

 وضع من أنها على يدل فإنما شي على دل ان هذا و البالغة، هجن

 سطر يكاد ال بل إشكاال أكثر فهو الخطبة لمتن بالنسبة أما و. الغالة
 العبارات من الكثير لوجود ذلك و. أكثر أو إشكال بدون يمر منها

 عليه) على لإلمام الخلق أمر تفويض و الغلو عل الدالة الصريحة

 نفسه( السالم عليه) على اإلمام وصف التي صفاتال فهذه( السالم

 و عباده من أحد فيها يشاركه ال سبحانه أفعاله صفات من كلها بها،

 اليستجيز الموحدين سيد هو و المؤمنين أمير اإلمام بأن نعلم نحن

 [42]42.تعالى باهلل المختصة الصفات بهذه يتصف أن لنفسه
  

 القرآن تحريف موضوع: الرابع المبحث
  
عن موضوع االمامة ، ورفع منزلتها الى درجة  تفرع  وقد    

إغفال القرآن الكريم للنص  وراء)العقائد(، سؤال عن الحكمة 

في  األهميةبصراحة على إمامة أهل البيت اذا كانت تحتل تلك 

العقيدة االسالمية؟ فقام بعض غالة االمامية، وليس كلهم وال كل 

القرآن الكريم وحذف اآليات الناصة بادعاء تحريف  بالطبع،الشيعة 

. ولم يقدم أولئك الغالة أي البيتبصراحة على االمام علي وأهل 

 نسبوهادليل على دعواهم الباطلة سوى روايات ضعيفة ومختلقة 

لبعض أئمة أهل البيت، وهم منها براء. وقد ذكر تلك الروايات 

صائر الكليني في )الكافي( ومحمد بن حسن الصفار القمي في )ب

الدرجات( وعلي بن ابراهيم القمي في )تفسيره( وكذلك العياشي 
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 ملزماوابن فرات وغيرهم، ولكن هذا الرأي لم يصبح رأيا عاما وال 

للشيعة االمامية الذين قام علماؤهم األصوليون بنقد األخبار وضرب 

مع القرآن الكريم عرض الجدار. اال ان بعض  منهاما يتعارض 

التي أختلقها الغالة،  التهمةالتاريخ يثيرون هذه خصومهم ظلوا عبر 

 بالكفرضد الشيعة عموما، ويتخذون منها أداة لضربهم واتهامهم 

 وانحراف العقيدة.
في ندوة اسطمبول حول  يلماز،موسى كاظم  الدكتورطرح  وقد  

( القرآنالشيعة، موضوعا تحت عنوان )آراء الشيعة المتعلقة بعلوم 

أن نقول ان علماء الشيعة المعتدلين رفضوا  قال فيه:" يحسن بنا

ال سيما من عاش منهم بعد القرن الرابع  القرآنالتحريف في 

كتاب االعتقادات  صاحبوالخامس الهجري. منهم الشيخ الصدوق 

وشيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي صاحب تفسير  381المتوفى سنة 

ع البيان، وأبو علي الطبرسي صاحب مجم 461المتوفى سنة  التبيان

انه يؤسفنا جدا أنهم ينفون قطعا الزيادة في  اال  548المتوفى سنة 

وال ينفون النقيصة فيه بصراحة قطعية كذلك، بل قالوا بأن  القرآن

أمر مختلف فيه ولكنهم يضيفون بأن  القرآناسقاط بعض اآليات من 

 في تفسيره".  الطبرسيالصحيح من مذهبهم خالفه، كما صرح به 
ممن  التاريخ،يلماز يأقوال عدد من علماء الشيعة عبر  هدواستش  

أكدوا على سالمة القرآن من التحريف، كالشيخ البهائي الذي قال:" 

في وقوع الزيادة والنقصان فيه ، والصحيح ان القرآن  اختلفوا

الذي نقل عن  والطبرسي [43]43".ونقصانامحفوظ عن ذلك زيادة 

قل القرآن كالعلم بالبلدان المرتضى قوله:" ان العلم بصحة ن

الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب  والحوادث

جواد البالغي النجفي، العالم في القرن  ومحمد [44]44المسطورة".

" بأن القرآن  صرحالعشرين صاحب تفسير آالء الرحمن، الذي 

ص( الذي بين أيدينا هو نفس القرآن الذي أنزله هللا على محمد )

من ذلك، وأضاف قائال: ان من نسب الينا انا نقول أكثر  بأكثروليس 
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"ان جهد المحدث المعاصر )يعني به و [45]45من ذلك فهو كاذب".

في جميع  بالفشلميرزا حسين النوري( في كتابه فصل الخطاب باء 

الروايات التي استدل بها على النقيصة في القرآن، حيث ان كل ما 

راسيل عن األئمة، مراسيل العياشي وفرات عن الم عبارةذكره 

بأن تلك المراسيل مأخوذة  يجزموغيرهما، اال ان المتتبع المحقق 

 [46]46".صدقهامن تلك المسانيد التي غالبها مما ال يمكن احتمال 

آية هللا الخوئي الذي جزم " بأن المشهور بين علماء الشيعة  وكذلك

ذهب جماعة من المحدثين . وأضاف قائال: التحريفهو القول بعدم 

وقوع التحريف، اال ان  الىمن الشيعة وجمع من علماء أهل السنة 

 [47]47كال من هؤالء ممن ال صناعة لهم اال الظن والتأويل".

المعاصر الطباطبائي، صاحب تفسير الميزان، الذي قال:"  والمفسر

والحشوية وجماعة من محدثي أهل  الشيعةذهب جماعة من محدثي 

اللفظ أو  فيالى وقوع التحريف، بمعنى النقص والتغيير السنة 

 [48]48الترتيب، دون الزيادة، فلم يذهب اليها أحد من المسلمين".
يرفضون  الذينالدكتور موسى كاظم يلماز:"أفاد العلماء  وأضاف  

التحريف أن قوله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، نص 

التحريف والتغيير والتبديل...  صيانة القرآن عن فيصريح 

في لزوم التمسك بالقرآن،  الواردةوالضرورة التاريخية... واألخبار 

ومن أهمها حديث الثقلين..  التحريفمن أبرز ما يدل على عدم  

عند علماء الشيعة القائلين بعدم التحريف دليال  الحديثويعتبر هذا 

)ص( األمة األكرم  الرسولقويا في رفض التحريف، حيث أمر 

 باقبالتمسك بالكتاب والعترة أهل البيت، فوجود التمسك بالكتاب 

الى يوم القيامة، لصريح أخبار الثقلين، فيكون التحريف باطال 

الروايات الواردة في التحريف ال يستدل بها، إذ ان  وان [49]49جزما.

على سقوط بعض اآليات،  الدالةاألخبار الواردة من عدة طرق 

                                                
 (26مة البالغي ص )مقد - [45] 45
 (27)مقدمة البالغي ، ص  - [46] 46
 (201)تفسير الخوئي ص  - [47] 47
 200التشيع عرب التاريخ ويف الوقت احلاضر، ص  حولالندوة العلمية الدولية  - [48] 48
 (210 – 211)اخلوئي  - [49] 49
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 قطعيةفة ليس فيها حديث متواتر وال محفوف بقرائن غالبها ضعي

تضطر العقل الى قبوله، بل كلها آحاد ، والصحاح منها غير مأمون 

فان من له أدنى تأمل يعلم ان مثل ما ورد  والدس،فيه من الوضع 

بين الشرط والجزاء  سقطفي )فصل الخطاب( من أن ثلثي القرآن 

 طابفي اليتامى فانكحوا ما  في قوله تعالى )فإن خفتم أال تقسطوا

يعلم أنه ورد في روايات  ومما  [50]50لكم من النساء...( موضوعة.

مصحفا، اال انه من المحقق ان جمع علي ال  جمعأهل البيت ان عليا 

رضي هللا عنه، في  بكريدل على مخالفة ما جمعه لما جمعه أبو 

 أوالسور  شيء من الحقائق الدينية، اال ان يكون في شيء من ترتيب

اآليات، ولو كان مصحفه مخالفا لما جمعه األصحاب لعارضهم 

ولم يقنع بمجرد اعراضهم عما جمعه،  فيهعلي باالحتجاج، ودافع 

أنه قرأ آية في  احتجاجهولم ينقل عنه رضي هللا عنه فيما روي من 

يمكن لعاقل أن يدعي ان كل اآليات التي يرى  وهل [51]51واليته.

أو كانت خفية على  الواليةانت جميعها في الخصم سقوطها، ك

المسلمين عامة؟ أم هل يمكن أن يتصور أن عليا رضي هللا عنه 

عند تحريف القرآن حفظا لوحدة المسلمين وتحرزا من شق  سكت

 الفتن في الدين؟". أعظمالعصا؟ أليس التحريف هو 
يلماز على ذلك قائال:"يمكن للباحثين مالحظة حركة  الدكتور وعلق

سنة  المتوفىبدأت بالشيخ الصدوق   بهوية ضد التحريف والقائلين ق

الحركة دامت الى يومنا هذا مع كثرة أتباعها قدما، والى  وهذه 381

األخباريين منهم بالروايات الضعيفة  بعضجانبهم دام أيضا تمسك 

لهؤالء يحاولون رد  المعارضينالدالة على التحريف، اال ان العلماء 

أهل السنة  يعارضواا، ولهذا كان القائلون بالتحريف لم أقوالهم علمي

فحسب، بل كانوا اضطروا الى المعارضة من علماء الشيعة أنفسهم. 

كل هذا فان إزالة فكرة عاشت وقويت طوال العصور في  ورغم

لم يكن من السهل للمعتدلين  القرآنالمجتمع الشيعي كفكرة تحريف 

نلتقي مع  أنل ذلك من الممكن من علماء الشيعة مقاومتها. فمن أج

أناس اذا كنا في مجتمع شيعي يعتقدون بتحريف القرآن حقا، ولكن 

                                                
 (30، 21الشيرازي، تفسير نمونه ،  ومكارم 116، 12)الميزان ،  - [50] 50
 (116، 12)الميزان  - 5][1 51
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قلنا آنفا العثور على مثل هذه اآلراء من علماء  كمامن الصعب 

 [52]52العقيدة". سليمالشيعة، وهذا أمر يحبذه كل مسلم 
ف والمعار االلهياترد الدكتور محمد باقر حجتي، استاذ كلية  وقد  

االسالمية في طهران، على الدكتور يلماز، فقدم ورقة تحت عنوان 

)جمع القرآن في عهد رسول هللا )ص(( قال فيها:"ان استعمال كلمة 

)ص( بلسانه ولسان معاصريه يوضح  هللاالمصحف في عهد رسول 

القرآن في  جمعلنا بجالء ما ذهب اليه كبار علماء الشيعة بشأن 

من الروايات التي وردت فيها كلمة  زمن النبي... الى غيرها

واستعملت في زمان حياة رسول هللا ،  المصاحف،المصحف أو 

المباركة، ألن  حياتهوكلها تدل بصراحة أن القرآن جمع في 

المصحف يعني المجموعة المدونة بين الدفتين... وان الرواية التي 

سم عن النقاش الذي دار في زمن أبي بكر بشأن البحث عن ا تتحدث

الرواية تذكر أن كلمة المصحف أخذت  ألنللقرآن في زمانه كاذبة، 

 [53]53من اللغة الحبشية".
موضوع  حولالدكتور حجتي بما قاله االمام الخوئي  واستعان  

تحريف القرآن، فقال:"من الضروري أن نذكر ملخص ما بينه 

إذ قال: علينا أن نبحث عن مداليل هذه  الصدد،الخوئي في هذا 

 :طوائفايات، وهي الرو
بعنوانه،  التحريفاألولى: الروايات التي تدل على  الطائفة   

وأجيب عن هذه الروايات بأن الظاهر من بعضها تفسير التحريف 

والمراد بالتحريف في بقية الروايات حمل اآليات  القراء،باختالف 

 .معانيهاعلى غير 
اآليات قد  ضبعالثانية: الروايات التي دلت على أن  الطائفة   

ذكرت فيها أسماء األئمة عليهم السالم، وهي كثيرة. أما الجواب عن 

بهذه الطائفة ان بعض التنزيل فيها من قبيل التفسير وليس  االستدالل

بد من حمل هذه الروايات على ان ذكر أسماء  فالمن القرآن نفسه، 

الحمل فال القبيل، واذا لم يتم  هذااألئمة عليهم السالم في التنزيل من 
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النافية  واألدلةبد من طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتاب والسنة 

 للتحريف.
التحريف  وقوعالثالثة: هي الروايات التي دلت على  الطائفة   

بالزيادة والنقصان، وان األمة بعد النبي )ص( قد غيرت هذه 

مكانها كلمات أخرى. الجواب عن االستدالل بهذه  وجعلتالكلمات 

انها مخالفة  –من الضعف  سندهابعد الغض عما في  –وايات الر

وان  القرآن،للكتاب والسنة، وإلجماع المسلمين على عدم الزيادة في 

مجموع ما في الدفتين كله من القرآن. وممن ادعى االجماع الشيخ 

الطوسي والشيخ البهائي وغيرهم من أعاظم علماء  والشيخالمفيد 

 الشيعة.
في القرآن  التحريفبعة: هي الروايات التي دلت على الرا الطائفة   

ال  أنهمن حيث النقيصة فقط. والجواب عن االستدالل بهذه الطائفة 

من حملها على معنى الزيادة في مصحف أمير المؤمنين عليه  بد

بعنوان التأويل وما يؤول اليه الكالم، أو  تفسيراالسالم من أنها كانت 

 .للمرادرحا بعنوان التنزيل من هللا ش
النها  طرحها،لم يمكن الحمل في جملة منها فال بد من  وان   

 مخالفة للكتاب والسنة.
عند الشيعة،  السندأن أكثر هذه الروايات بل كثيرها، ضعيفة  على  

وان جملة منها قد نقلت من كتاب )التنزيل والتحريف( أو 

رجال من بن محمد السياري الذي اتفق علماء ال ألحمد)القراءات( 

مجفو الرواية وكثير  الحديثالشيعة على فساد مذهبه وانه ضعيف 

المراسيل، ويقول بالتناسخ، وأخذ المحدث النوري عنه كثيرا 

في كتاب )فصل الخطاب( فلهذا ال يعتد علماء الشيعة على  وأدرجه

كتاب رب األرباب" وحرموا طبع  تحريفما في هذا الكتاب "من 

الى ذلك  مضافاه من جملة كتب الضالل... هذا الكتاب وكأنهم عدو

كله، عندنا عشرات من الكتب التي دونها علماء الشيعة االمامية في 

 [54]54أو رد من قال به". التحريفنفي 
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 الجوامعالدكتور حجتي:" ان الروايات التي وردت في  وأضاف  

الحديثية السنية في هذا الصدد كثيرة جدا، التي تدل بصراحة على 

بالتحريف في حد واسع، ولكنا نحن معاشر الشيعة  أصيبقرآن أن ال

الروايات التي نجدها في الجوامع  والال نعتد بهذه الروايات السنية 

أو مؤولة  موضوعةالحديثية الشيعية ألن جل هذه الروايات بل كلها 

عند الفريقين، ولذلك ال نتهم أهل السنة بأنهم يقولون بالتحريف، كما 

 لسنة ان ال يتهمونا بالقول بالتحريف.ألهل ا ينبغي
عليهم السالم  األنبياءأقول:لما كان المدى الزمني لنبوة  وأخيرا   

محدودا لم يبق شيء من كتبهم وصحفهم األصلية، بل أبيدت كلها 

صفحة الدهر، ولكن المدى الزمني لنبوة نبينا غير محدود، بل  من

التحريف محفوظا من  كتابه مصانا عن بقييستمر الى يوم القيامة 

 أي تصرف.
الذي هو سندنا في التدين بدين االسالم واحد  المجيدالقرآن   ان  

بشأن كتابنا  –مهما ضؤل  –خالف  أيعندنا جميعا، وليس بيننا 

باالعتقاد  اآلخرالسماوي، وعلى الرغم من أن بعضنا يتهم البعض 

واحد، ونستند  بالتحريف فاننا عمليا نتلو قرآنا واحدا، ونعمل بقرآن

 قرآن واحد... الى
الكتب السماوية سوى المسلمين الذين هم بالرغم من  أتباعبين  وليس

يحملون نظرة  –والفرق والطوائف  والمذاهباختالفهم في األسماء 

المجيد الموجود  القرآنواحدة ومسلم بها بالنسبة لكتابهم السماوي 

 .كافةاعه المسلمون عند جميع الفرق االسالمية، والذي يفتخر باتب
الذي يتلوه  القرآنالقرآن الذي يتلوه الشيعي ويتلوه السني،  ان  

الشيعي االمامي والزيدي واالسماعيلي، وكذلك القرآن الذي يتلوه 

الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي هو ال يختلف في كلمة  السني

 [55]55وال حرف".
كل تحريف  منمحفوظا قائال:"أفال نجد في بقاء القرآن  وتساءل  

عند جميع الفرق االسالمية، ومصانا في وحدته بيننا نحن أمة 

به يحملنا على أن نسعى في توحيد الكلمة؟ أال  نعتبراالسالم درسا 
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الكريم عند جميع الفرق  القرآنتدفعنا تلك الحقيقة يعني وحدة 

عن  المتحدثةاالسالمية الى عدم التلويح والتشهير بالروايات 

ريف المذكورة في كتب حديث الفريقين، والتي هي بعضها التح

للتأويل وان ال يتهم بعضنا بعضا بالتحريف.  قابلضعيف وبعضها 

بين مصاحفنا أي اختالف،  اآلنونحن ال نرى من أقدم العصور الى 

وجد  واذاوليس بين ظهرانينا نحن الشيعة والسنة أي مصحف آخر، 

متداولة نعتبره في مصحف أي اختالف مع المصاحف ال

 [56]56محرفا".
الشيعة، التي  حولأكد الدكتور علي أوزك، في الندوة العالمية  وقد   

عقدت في اسطمبول، ان الشيعة يؤمنون بالقرآن الذي انزل على 

هذا فان هناك بعض اختالفات حول ثبوت القرآن  ومعمحمد، 

ليه المصحف الذي يجمع ع بنفسومحتواه. اال ان شيعة اليوم تؤمن 

محتواه  يختلففي العالم االسالمي. وقال:"إننا لم نعثر على نموذج 

مع القرآن الذي بين أيدينا، ال في ايران وال في أي بلد آخر من 

الذي قمنا به. اذن ليس هناك خالف بين أهل السنة  بحثناخالل 

في تأويله  الخالفوالشيعة حول أصل القرآن، ولكن 

   [57]57وتفسيره".
يقبلون اليوم  االماميةد الدكتور عوني إلخان:" ان الشيعة أك وكذلك  

المصحف الموجود بين أيدينا من الحقيقة الظاهرة أيضا على أن 

الشيعة ال يستندون في مزاعمهم على أي دليل قوي. ومن  خصوم

الشيعة ال يعتقدون المصحف  بأنالممكن ان سبب نشأة التهم 

ما يشبهها انه "ما ادعى أحد الموجود قرآنا تاما روايات الكليني و

من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل اال كذاب ، وما جمعه 

هللا تعالى اال علي بن أبي طالب عليه السالم  نزلهوحفظه كما 

شك ان حل هذه المشكلة  وال  [58]58واألئمة من بعده عليهم السالم".

فين. في كتب علماء الشيعة المعرو النظرليس صعبا بشرط امعان 

انه لم ينقص  االمامةيقول الشيخ المفيد: وقد قال جماعة من أهل 
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كلمة وال آية وال سورة ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير 

)ع( من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك  المؤمنين

يكن من جملة كالم هللا تعالى الذي هو القرآن  لمكان ثابتا منزال وان 

. )المفيد، أوائل المقاالت، قرآناوقد يسمى تأويل القرآن المعجز، 

   [59]59(.68، و67
مهدي الحسيني الروحاني، على كالم الدكتور  السيدعلق   وقد   

إلخان، وخاصة قوله:"بأن الشيعة االمامية يقبلون اليوم  عوني

:" ان فيه إشعار بأن االمامية يقبلون فقالالمصحف الموجود الخ..." 

ال يقبلونه،  فكانوالمصحف الموجود وأما في قديم الزمان اليوم ا

وهذا كذب وافتراء مأثور يكرره خصوم الشيعة فوصل الى كاتبنا 

بعض الحق وبقي في ذهنه االفتراءات المأثورة، والحق أن  فأظهر

ال يعرفون مصحفا غير ما بأيديهم  وآخراً يقال: ان الشيعة أوالً 

 [60]60وبأيدي سائر المسلمين".
  

التوقف  تستحقاعتقد ان دعوى قول الشيعة بتحريف القرآن،  وال   

عندها، بعد نفي الشيعة عبر التاريخ لها ، واصرارهم على القول 

: بقوةيمكن القول  وهكذا وحفظه من قبل هللا تعالى. القرآنبسالمة 

إن جميع المسلمين والحمد هلل ومن جميع الطوائف يشتركون 

 ثابتة ال خالف بينهم حولها. دةواحبااللتزام بعقيدة 
  

 التقية: الخامس المبحث
  

عن الغلو والغالة، ال بد أن نشير الى موضوع مهم  تحدثناان  وبعد

موضوع "التقية" الذي لعب دورا  وهوفي العالقات الشيعية السنية، 

الكثير من  لدىسلبيا في تعكير العالقات بين الطرفين، وأصبح عقدة 

عامل مع اخوانهم الشيعة. حتى أن بعض السنة أهل السنة في الت

يقترب منهم ويعلن تخليه عن األفكار المتطرفة،  شيعييتهمون أي 

يمارس التقية. وبالرغم من أني  بأنهأو يعلن احترامه للصحابة مثال، 
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مفندا  وكتبتشخصيا أعلنت رفضي للفكر االمامي ولمبدأ التقية، 

اجهت تشكيكا من بعض السنة للكثير من النظريات اإلمامية، فقد و

. وقد أشار الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، في موقفيبحقيقة 

الدولية عن الشيعة والتشيع في  العلميةكلمته التي ألقاها في الندوة 

وقال:"  الطائفتين،اسطمبول، الى موضوع "التقية" وأزمة الثقة بين 

ذل من اجل عندما ال تكون الثقة موفورة فان المساعي التي تب

. ال بد من الثقةتكون ذات جدوى. ولكي تتحقق هذه  لن  التقريب

شيء واحد ال ثاني له، هو أن يعلن اخواننا الشيعة أن عهد التقية قد 

أمرا ال  وكانوولى. كانت التقية حاجة ضرورية في التاريخ   مضى

بد منه ال سيما في العهد األموي، ذلك ألن الضرورات تبيح 

واننا في يومنا هذا ال نحتاج اطالقا الى أن نخفي شيئا  ، المحظورات

أجل أن تشيع الثقة وتتألق فيما بيننا دعونا  منونظهر شيئا آخر. 

ان عهد التقية قد  نعلننتصارح وليكن عربون هذا التصالح أن 

   [61]61ولى".
  

فان من الضروري القاء الضوء على حقيقة "التقية". وهل  ولذلك   

شيعة مبدأ أساسيا أو جزءا من الدين؟ وهل ال يزالوا تشكل لدى ال

 الى اليوم؟ يمارسونها

على حديث مشهور لديهم، وهو  التقية،السنة يف اهتامهم للشيعة مبمارسة  يستند   
دين ملن ال تقية له". ويربر  والقول االمام الصادق :" التقية ديين ودين آابئي، 

يلجأ اليه كل من يقع حتت  وعقليبدأ قرآين علماء الشيعة عادة هذا احلديث أبنه م
بن ايسر الذي تفوه  عمارضغط شديد أو خياف على نفسه أو ماله، وقد أعذر هللا 

أكره وقلبه  منبكلمة الكفر أمام كفار قريش حتت التعذيب، فقال تعاىل:" اال 
 دون منوقال:" ال يتخذ املؤمنون الكافرين اولياء  106مطمئن ابإلميان". النحل 

 هللااملؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من هللا يف شيء اال ان تتقوا منهم تقاة وحيذركم 
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الشيعة قد جلئوا اىل "التقية" اضطرارا يف  وان  28نفسه واىل هللا املصري". آل عمران 
 ممارستها يف ظروف أخرى، وال ميارسوهنا اليوم. اىلظروف خاصة، واهنم مل حيتاجوا 

غابرة، وعندما كانوا شلة  ظروفمارسوا "التقية" فعال يف  كان الشيعة قد  وإذا  
صغرية، فانه ليس من املعقول أن يستمروا يف ممارسة "التقية" بعد أن أصبحوا طائفة  

السرية ال تنطبق على قوانني  األحزاب. فان قوانني ةكبرية تضم املاليني، وشعواب كبري 
ونظرايهتم منذ مئات  أفكارهمو األمم. وماذا ميكن أن خيفوا؟ وقد نشروا كتبهم 

 السنني؟

ان الشيعة بصورة عامة   أعتقدال تكمن هنا. وال  –يف احلقيقة  –املشكلة  ولكن  
البيت. وامنا الصقت  أهلكانوا ميارسون التقية ، أو يعرفوهنا، فضال عن أئمتهم من 

، صفوف الشيعة يفهبم ظلما وعدواان من قبل الغالة الذين كانوا يدسون أنفسهم 
نسبة  حياولونويدعون االنتماء اىل مذهب أهل البيت، وهم منهم براء، حيث كانوا 

أو  االلوهية،مقوالت متطرفة ونظرايت مغالية اىل أئمة أهل البيت كدعوى النبوة أو 
 البيت،حىت االمامة االهلية، والعصمة وما شابه من األمور اليت ال يعرفها أهل 

مام الناس، ويسريون بسرية مضادة لكل مقوالت وينكروهنا أشد النكران علنا وأ
من خمتلف األصناف. فكان هؤالء يضطرون اىل تربير التناقض الظاهر بني  الغالة
من أهل البيت وانكارهم السافر ملقوالهتم الباطلة، ابالدعاء أبن أهل  األئمةأقوال 
 "التقية" ويعلنون غري ما يبطنون. ميارسونالبيت 

 ندوةتور موسى الموسوي في كلمته في يقول الدك وحسبما  

اسطمبول عن الشيعة والتشيع:" ان أئمة أهل البيت ال يمكن أن 

المعنى ناهيك من أن تمر بخلدهم. وان التقية هي  بذلكيفكروا بالتقية 

وتحريف وبدعة، ظهرت في  اعوجاجالمصيبة التي انبثق منها كل 

"نعم"  بـالـ"ال "  عقيدتنا نحن الشيعة االمامية، فبالتقية فسرنا 

جعلنا لظواهر األعمال بواطنا،  عليهاوالـ"نعم" بـ "ال". وباالستناد 
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على حجية  قضيناولظواهر الكالم معان، لم يقصدها قائلها. وبها 

ظواهر الكتاب ونصوص القرآن وسنة الرسول وعمل االمام علي 

األئمة وأقوالهم وفسرنا النصوص الصريحة حسب  وعملوأقواله 

القانوني لالجتهاد أمام النص  التكييفا ورغبتنا. ان "التقية" هو رأين

أن أقوله في  استطيعحسب األهواء والنيات واألغراض ، وآخر ما 

التقية ان دور التقية في تحطيم الكيان الفكري لالنسان هو دور 

في تحطيم الكيان اإلرادي لدى االنسان، فكل من سلك  المخدر

الخير والشر، هكذا فان من  طريقيه طريق المخدرات يختلط عل

 الباطل،يسلك طريق "التقية" فقد يختلط عليه طريق الحق من 

 [62]62ولذلك أرغب تسمية "التقية" بـ "أفيون الشيعة".
  
عموم  الىاختلف مع الدكتور الموسوي، في نسبة التقية  واني  

ون الشيعة، وأحصرها تاريخيا بالغالة والمتطرفين الذين كانوا يؤلف

خاصة وينسبونها الى التشيع، ثم يقومون بقراءة  نظرياتلهم 

معكوسة، فيقلبون األبيض أسودا  قراءةالتاريخ المضاد لنظرياتهم 

لمقوالتهم  الشيعةواألسود أبيضا. وال يوجد دليل على تبني عامة 

عبر التاريخ، فضال عن التزامهم بممارسة التقية في التعامل مع 

 المسلمين. اخوانهم
تياراتهم  بمختلفمن الخطأ الكبير تحميل جماهير الشيعة  ان   

وأحزابهم وطوائفهم مسئولية وجود حديث مزور وغير مفهوم عن 

كتب الحديث الغابرة، واعتبار ذلك مبدءا أساسيا وجزء  في"التقية" 

وريبة الى يوم القيامة، وإغفال  بشكمن عقيدتهم، والنظر اليهم 

في صفوفهم، وعدم  وتحدثية التي حدثت  التطورات الهائلة والجذر

 التقية أو ممارسته. مبدأتصديقهم في التخلي عن 
فال يمكن  والسنة،كنا نبحث عن الثقة في العالقات بين الشيعة  واذا  

أن ننتظر من الشيعة أن يصدروا بيانا يعلنون فيه تخليهم عن اإليمان 

ة ليسوا حزبا التقية، كما طالب الشيخ البوطي، ألن الشيع بمبدأ

أو فئة محدودة يلتزم جميع أعضائها  صغيرة،سياسيا، أو عصابة 
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يردد ذلك  منبما يقرره الرئيس، وسوف نظل نرى من الشيعة 

الحديث، ولكن المهم هو نظرة الشيعة العامة الى مبدأ التقية وامكانية 

منهجا في تحليل التاريخ، وتقييم أقوال األئمة من أهل البيت،  اعتماده

الظاهرة لهم، أو عدم ذلك. وهذه  والسياساتتصديق المواقف و

مهمة لفهم الفكر  أداةقضية تهم الشيعة قبل غيرهم، ألنها تشكل 

الشيعي والتعرف على تراث أهل البيت الحقيقي، وتمييزه عن 

 الدخيلة. النظريات
   
  

 : المصادر األساسية للتشريعالثاني الفصل
  

 ريمالكاألول: القرآن  المبحث 
  

يكونون متفقين تماما على حجية  يكادعامة السنة والشيعة  ان  

القرآن الكريم يعتبر المصدر األول واألقوى  فان  القرآن الكريم ،

السنة والشيعة، الذي تعرض عليه األدلة األخرى ويضرب  عند

ويشكل البحث حول حجية القرآن  .منهابعرض الجدار كل ما خالفه 

ظواهر  بحثألصول عند الشيعة، وال سيما من أهم مباحث علم ا

األلفاظ والمحكم والمتشابه واألمر والنهي والعام والخاص والمطلق 

     والمنطوق، والناسخ والمنسوخ، وما الى ذلك. والمفهوموالمبين 
حجية العمل بظواهر  يفكان بعض األخباريني يف الزمن األول يشكك   وقد   

أهل البيت  رواايتباشر معه وفهمه اال من خالل القرآن، فال جييز التعامل امل
 اخلامسوتفسريهم له، ولكن نشوء املدرسة األصولية )االجتهادية( يف القرن 
 املدرسةاهلجري على يدي املشايخ الثالثة املفيد واملرتضى والطوسي، وسيادة هذه 
أو  لقرآنايف القرون األخرية، أدى اىل تراجع األخباريني وتراجع القول بعدم حجية 

عدم جواز التعامل املباشر معه. وتعزيز القول ابعتبار القرآن املصدر األول 
 ال يضاهيه أي مصدر آخر. متواترامصدرا قطعيا  ابعتبارهللدين   واألساس
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يلتفتون في  الاألسف الشديد فان كثيرا من الباحثين السنة  ومع  

ة واألصولية، دراستهم للشيعة الى الصراع بين المدرستين األخباري

األصوليين، وهم الغالبية العظمى من الشيعة، منذ قرون  تخليوالى 

. وربما كان من هؤالء الدكتور األخباريينعن كثير من مقوالت 

اآليات واألحاديث  تأويلعلي أوزك الذي قال:"ان الشيعة قد تعمدوا 

 منحسب رأيهم كلما لم يجدوا في القرآن ما يؤيد آرائهم المذهبية 

دلة...ان الشيعة تستند غالبا على ما تنقله من الروايات عن أهل األ

عصمة األئمة وأهل البيت، ولهذا السبب  يعتقدونالبيت، ألنهم 

ويقولون:ان هللا قد  القرآنيهتمون بروايات أهل البيت في تفسير 

:" ان الشيعة وأضاف [63]63أوكل مهمة تفسير القرآن الى االمام".

ية ترى ان في القرآن ناسخا ومنسوخا ومحكما االمامية االثني عشر

وخاصا وعاما ومقطوعا وموصوال وفرائض وأحكاما  ومتشابها

ورخصة وظارها وباطنا وحدا  وعزيمةوسننا وآدابا وحالال وحراما 

فال يمكن  اآلخرومطلعا. أما العلم بهذه المفاهيم وتمييز أحدها من 

و ليس اال النبي وأهل ألحد اال لمن كان قد نزل الوحي في بيته، وه

. وقد روى عن رسول هللا )ص( انه قال: من فسر القرآن برأيه بيته

، وفي رواية: فقد كفر". واستشهد أوزك  الحقفقد هلك، وان أصاب 

لتفسيره المسمى  الثانيةبقول المال محسن الكاشاني في المقدمة 

 نونحبالصافي:"ان علم القرآن عند أهل البيت... وفصل ما بينكم 

نعلمه... وباسناده عنه عليه السالم قال: نحن الراسخون في العلم 

". وما رواه العياشي في تفسيره عن أبي عبد هللا تأويلهونحن نعلم 

لم يزل هللا يبعث فينا من يعلم كتابه  البيتعليه السالم قال: "انا أهل 

 [64]64من أوله الى آخره".
االمامة،  نظريةجم مع من وجود هذه الروايات التي تنس وبالرغم  

والتي تعطي لألئمة من أهل البيت دور المفسر والمترجم للقرآن، 

عبر التاريخ لم يلتزموا بتفسير خاص للقرآن، بعيدا عن  الشيعةفان 

ولم يحتفظوا بتأويل خاص، اال في  القرآن،اللغة العربية وظواهر 
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مستقيم( )الصراط ال أوتفسير بعض المفردات القرآنية مثل )الكتاب( 

 . 
الطبرسي  عنما يسجله الدكتور علي أوزك، عندما ينقل  وهذا    

في تفسير قوله تعالى:"اهدنا الصراط المستقيم"، ان الصراط 

)ص( واألئمة الذين احتلوا مكانه. أو عندما ينقل  النبيالمستقيم هو 

هو االمام، الذي يشكل   الصراطعن صاحب )الصافي( أن معنى 

هللا في الدنيا. وكذلك عندما ينقل عن الطباطبائي  فةمعرالى  الطريق

عن الصادق يقول: انه أمير  برواية، الذي يفسر الصراط المستقيم 

    [65]65المؤمنين علي عليه السالم.
للقرآن،  الشيعيالدكتور أوزك أمثلة أخرى على التأويل  ويضرب  

ريب فيه فينقل عن )الصافي( في تفسير قوله تعالى "ذلك الكتاب ال 

علي، والكتاب  الىعن الصادق: ان ذلك اشارة  نقال"  للمتقينهدى 

عبارة عنه. وان المراد بالكتاب هو كتاب علي. كما ينقل عنه أيضا 

"هدى للمتقين" عن الصادق أنه قال: المتقون  تأويلفي 

   [66]66شيعتنا.
  

  
  
 : السّنة النبويةالثاين املبحث 
  

مبدئيا، حيث يتفق الشيعة  املسلمنيد حوهلا خالف بني السنة ، فال يوج أما    
والسنة على ضرورة األخذ مبا ثبت عن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( 

أهل  أئمةولكن اخلالف يدور حول طرق أخذ السنة، من الصحابة؟ أم من 
 البيت؟ وهل أن أحاديث أهل البيت انقلة للسنة؟ أم جزء منها؟ 
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اىل فريقني مها "أهل  بينهمفيما  تلفونأن أهل السنة كانوا خياملعروف  ومن   
أمحد بن حنبل،  االمامالرأي" بزعامة االمام أيب حنيفة، و"أهل احلديث" بزعامة 

القطعية  املتواترةوكانوا خيتلفون حول إطار )السنة( هل اهنا تعين السنة العملية 
 املشكوكاألخبار الضعيفة فقط؟، أم تشمل السنة القولية، وأخبار اآلحاد، أو 

 كميةفيها. واذا ما راجعنا كتب احلديث السنية فاان جند بينها اختالفا كبريا يف  
األحاديث اليت تضمها بني عدة مئات أو عدة آالف، أو عشرات بل مئات 

. ورغم اتفاق أهل السنة على اعتبار كتب البخاري األحاديثاأللوف من 
مل يزل وال يزال يوجد يف أهل السنة من  فانهومسلم وغريمها من الصحاح، 

هللا )صلى هللا عليه وآله  رسوليشكك ببعض األحاديث او ينتقد نسبتها اىل 
 وسلم(

 مااانالشااايعة، فقاااد كاااانوا بصاااورة عاماااة يشاااككون بكثيااار  أماااا 

الرواياااات المنتشااارة فاااي العهاااد األماااوي، ويرفضاااون خصوصاااا 

ن أباي سافيان ومعاوياة با هريارةاألحاديث الواردة عن طريق أباي 

وعماارو باان العاااص، والمغياارة باان شااعبة، ومااروان باان الحكاام، 

يكوناوا يعتقادون  ولامبن جندب، وأبي الغادية قاتل عماار،   وسمرة

 والفاساقبعدالة الصحابي بصورة مطلقة، بال يميازون باين العاادل 

والمؤمن والمنافق. ويروي الشيعة حديثا عان أميار الماؤمنين علاي 

لساالم( فاي جاواب ساائل ساأله عان أحادياث بن أباي طالاب )علياه ا

فقااال: "إن فااي  الخباار،الباادع، وعمااا فااي أياادي الناااس ماان اخااتالف 

ً أيدي الناس حقاً وباطالً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنساوخاً،   وعاماا

َب علاااى  وخاصااااً، ومحكمااااً ومتشاااابهاً، وحفظااااً ووهمااااً. ولقاااد ُكاااذِّ

هاااده، حتاااى قاااام علياااه وآلاااه وساالم( علاااى ع هللارسااول هللا )صااالى 

مان الناار. وإنماا  مقعادهخطيباً، فقال: من كذب علّي متعمداً فليتباوأ 

أتاك بالحديث أربعة رجال، ليس لهام خاامس: رجال مناافق مظهار 

متصنع باإلسالم، ال يتأثم وال يتحرج، يكاذب علاى رساول  لإليمان

وسالم( متعماداً. فلاو علام النااس أناه مناافق  وآلههللا )صلى هللا عليه 

قااالوا: صاااحب  ولكاانهمب لاام يقبلااوا منااه، ولاام يصاادقوا قولااه. كاااذ

This file was downloaded from QuranicThought.com



رسول هللا )صلى هللا علياه وآلاه وسالم(، رأى، وسامع مناه، ولقاف 

بقولاه. وقاد أخبارك هللا عان المناافقين بماا أخبارك،   فيأخاذونعنه، 

بقااوا بعااده )عليااه وآلااه السااالم(،  ثاامووصاافهم بمااا وصاافهم بااه لااك. 

والبهتااان،  بااالزوردعاة إلااى النااار فتقربااوا إلااى أئمااة الضاااللة، والاا

فولوهم األعمال، وجعلاوهم حكامااً علاى رقااب النااس، فاأكلوا بهام 

 [67]67وإنما الناس مع الملوك والدنيا، إال من عصم هللا". الدنيا،
على أهل البيت  ابالنقالبالهتام الشيعة االمامية ملعظم الصحابة،  ونظرا،  

انقل للسنة،  كطريقوا موقفا سلبيا منهم  واغتصاب حقهم يف اخلالفة، فقد اختذ
املتعلقة  االحاديثورمبا اهتموا بعض الصحابة والرواة وجامعي األحاديث بكتمان 

مجال  حممدبفضائل أهل البيت، أو حبقهم يف االمامة. ويف هذا يقول الدكتور 
صوفو أوغلي ، املشارك يف الندوة العلمية الدولية عن الشيعة، يف ورقته عن 

ديث عند الشيعة االمامية(: "ان املوضوع الذي يكاد يتفق عليه كثري من )احل
، وصادق 19)كما يقول هاشم معروف احلسين، يف دراسات ص  الشيعةعلماء 

( هو أن اخلليفة عمر وبعده البخاري 87ص  الصحيحني،جنمي، يف أضواء على 
بعض األحاديث يودوا مساع مجاهري الناس  ملومسلم وأمثاهلما من علماء احلديث 

عمر فقد تشدد وحتسس كثريا يف  وأماالواردة يف علي بن أيب طالب وأهل البيت. 
يدرجوا يف كتبهم  فلمموضوع رواية احلديث. وأما من ذكر يف علماء احلديث 

  [68]68االحاديث الواردة لصاحل علي وأهل البيت".
زين العابدين علي كاالمام   البيتهنا قصروا تلقيهم للسنة على أئمة أهل  ومن   

جعفر الصادق، فيما ذهب  االمامبن احلسني و ابنه االمام حممد الباقر، و ابنه 
أهل البيت أو آرائهم  منبعض الشيعة، وهم االمامية، اىل اعتبار أقوال األئمة 

الثقلني اللذين  أحداالجتهادية مكمال للسنة، ابعتبار أن أهل البيت هم العرتة أو 
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:" اين النبويهما اىل جانب القرآن الكرمي، حسبما يقول احلديث أمر النيب ابتباع
  اترك فيكم الثقلني: كتاب هللا وعرتيت".

صلى هللا عليه  النبيالدكتور أوغلي:" ان الشيعة يقولون إن  ويقول  

وسلم كان يزور باستمرار ابنته فاطمة وزوجها عليا ويتحدث 

صحيفة. وان صحيفة االمام علي يكتب ما يقوله في  وكانمعهما، 

حيث ان هذا الكتاب قد انتقل  المتداولة،علي هي أصح كتب الحديث 

)ص( أملى  النبيفيما بعد الى األئمة المعصومين. ومن حيث ان 

عليا عنه هذا الكتاب فهو يحتوي على كل شيء. ومن ثم ان األئمة 

يعلمون كل شيء. فلذلك ال مجال للشك في األحاديث  المعصومين

زعمهم انتقلت الى األئمة بشكلها الذي  علىتها الشيعة، فهي التي رو

قام بتدوين  منكتبه علي رضي هللا عنه. ويرى بعضهم أن أول 

األحاديث هو مولى النبي )ص( أبو رافع الذي هو من شخصيات 

. ويروى أن له كتابا سماه "كتاب السنن واألحكام الممتازينالشيعة 

 [69]69والقضايا".
  
فيما يعرف  زمانهملشيعة بتدوين أحاديث أهل البيت في قام ا وقد  

باألصول األربعمائة، التي ضاع كثير منها، فقام الشيخ أبو جعفر 

منها في القرن  تيسرما  بجمعهـ(  329بن يعقوب الكليني )ت محمد

الرابع الهجري في كتابه: "الكافي". وهو يتألف من قسمين: 

من اسمه يحتوي على واألصول كما يفهم  والفروع،األصول 

. أما قسم الفروع فذكر فيه اإليماناألحاديث التي تتعلق باالعتقاد أو 

على  الكتاباألحاديث المتعلقة بالعمل واألحكام. ويحتوي مجموع 

   [70]70 ألف حديث. 16بابا. وعلى حوالي  346كتابا و 34
  
)ت  الصدوققام من بعده الشيخ محمد بن علي بن بابويه  ثم 

( بتأليف "من ال يحضره الفقيه". وهو يحتوي على أكثر من هـ381

 ويتميز بحذف األسناد.   حديث،تسعة آالف 
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 380) الطوسيمن بعدهما الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن  وجاء 

( فألف "تهذيب األحكام" و"االستبصار فيما اختلف من 460 -

ي فيهما بعض االحاديث التي لم تذكر ف ذكراألخبار". وقد 

 [71]71الكافي.
الكتب مرجعًا مهما للفقهاء الشيعة إىل أن دونت يف القرن  تلكوشكلت     

وهي: "وسائل الشيعة يف أحكام الشريعة"  مطوالت،احلادي عشر ثالثة كتب 
( وعليه املعّول يف الفقه منذ  1104-1032)  حملمد بن احلسن احلر العاملي

( و"حبار األنوار" 1091)تويف  شاينالكاأتليفه و"الوايف" حملمد حمسن الفيض 
الثالث إىل  املوسوعات( فُضّمت هذه 1111 - 1027حملمد ابقر اجمللسي )

من بني  الكايفتلك الكتب األربعة، مع تفاوت بينها كما بني تلك األربعة، فإن 
 كصحيحاألربعة اختص جبمع الرواايت يف حقل العقيدة والشريعة، فيعترب جامعًا  

والرتمذي عند اجلمهور، والثالثة الباقية خاصة ابلسنن واألحكام.  البخاري ومسلم
بني الثالث املتأخرة كتاب "الوسائل" أيضا خاص ابلسنن واألحكام،  ومن

الكتب األربعة فقط، فهو ابعتبار اشتماله لرواايت  ألحاديثو"الوايف" جامع 
يف مجيع  "البحار" مَجع رواايت غري الكتب األربعةو"الكايف" يعد جامعا، 

واملغازي واألخالق واآلداب وغريها، فهو  والتاريخاألصعدة من األحكام والعقائد 
يعد جامعا أيضا، إال أن اصطالح "اجلامع" و"السنن" الشائع عند أهل السنة 

 ليس متداواًل بني اإلمامية.  
إىل تلك الكتب يف القرن الرابع عشر اهلجري موسوعة ابسم  ضمتوقد       

( استدرك فيه 1320حسني النوري )ت  مريزاالوسائل" للشيخ  "مستدرك
وموسوعة أخرى ابسم  األخبار،أو مامل يرد ذكره من   مافات صاحب "الوسائل"

الربوجردي، وقد مجع فيها كل  اإلمام"جامع األحاديث الفقهية" ألـفت ابشراف  
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األسانيد مما يرتبط ابألحكام ، مع اجلمع واإلدغام بني  اجملاميعمايف تلك 
 واملتون.  

  
كان األخباريون من الشيعة يقبلون األخبار بسهولة وتوسع، قام   وبينما      

الرواايت ومتحيصها والتدقيق فيها، ومل يقبلوا األحاديث  بتنقيةاألصوليون منهم 
األحاديث إىل متواتر وغري متواتر، وغري املتواتر إىل خرب  قّسموااال بشروط. وقد 

أو ما قطع بصحته بقرائن، وقسموا خرب الواحد إىل  مشهورض أو واحد ومستفي
رجال احلديث  ملعرفةعلم خاص   لديهمصحيح وموّثق وحسن وضعيف. ونشأ 

مسوه "علم الرجال" كما مسوا علم مصطلح احلديث "علم احلديث" أو "علم 
مفتوحا لديهم أمام حركة النقد يف الوقت الذي ال  البابالدراية". وال يزال 

 فيهاصحيحا ، وامنا خيضع كل ما  كتااب   احلديثيعتربون اي كتاب من كتب 
 للنقد واملراجعة والتمحيص، حسب اجتهاد كل جمتهد.

يف صفوف الشيعة االمامية نقاش طويل حول حجية خرب الواحد  داروقد       
فاحتجوا هلا  –األحاديث عندهم من هذا القبيل  وأكثر -الذي ليس قطعيًا 

وقد طال البحث  -السنة أو اإلمجاع  منن الكتاب ومبا ثبت عندهم آبايت م
  "أن خرب الواحد ال جيدي االماميةحوله نقضاً وإبراما، ملا ثبت عند القدماء من 
وال يف حقل الشريعة. وهذا  العقيدةعلماً وال عمال" أي ال اعتبار به ال يف حقل 

الكتب األربعة أي: الكايف  ايفممقابل رأي االخباريني الذين كانوا يرون أن كل 
كان   حيثالصدور،   قطعيومن ال حيضره الفقيه و التهذيب واالستبصار،  

 احلديثاألصوليون يرون ضرورة إثبات صحة ماجاء فيها أو يف غريها من كتب 
من األحاديث غري القطعية. ولذلك ليس لدى الشيعة كتاب يسمى بـ 

ديث يف هذه الكتب األربعة أو يف أهل السنة، بل كل ح عند"الصحيح" كما 
 .صحتهغريها قابل للنقاش حىت تثبت 
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الكتب األربعة، اذا مل يكن  يفالشيعة أبن كثريا من الرواايت الواردة  ويعرتف   
يعتربون  الشيعةأكثرها، غري صحيح، أو ضعيف أو حسن. ورغم ذلك فان 

 األحاديثسبة اىل األحاديث الواردة يف الكتب األربعة من أصح الرواايت ابلن
 الواردة يف غريها.

يصل الى  معظمهاألقينا نظرة على أحاديث الشيعة لوجدنا  وإذا   

األئمة من أهل البيت، وال توجد اال روايات قليلة جدا تنسب الى 

األعظم، وذلك ألن الشيعة يعتبرون أئمة آل البيت )اإلثني  الرسول

ين يجوز للناس وليسوا كمجتهد الفقه،عشر( مصدرا من مصادر 

كأئمة من  يتبعونهمتقليدهم كما يقلدون أئمة المذاهب اآلخرين ، بل 

 فيكمالعترة الذين قال فيهم النبي )صلى هللا عليه وآله( : "إني تارك 

  [72]72الثقلين كتاب ّللّا وعترتي".
أما النقطة  والسنة،أهم نقطة خالفية في الحديث بين الشيعة  وهذه  

لتي يأخذها علماء السنة على الشيعة فهي في السلبية األخرى ا

الترجيح بين الروايات ، واألخذ بما يخالف العامة ، حسب  موضوع

يرويها عن االمام الصادق، والتي يقول  التيرواية عمر بن حنظلة 

قد رواهما الثقات  مشهورينفيها :" قلت: فاذا كان الخبران عنكم 

 الكتابوافق حكمه حكم  عنكم؟ قال )االمام الصادق(: ينظر فيما

والسنة ووافق العامة. قلت: جعلت فداك، أرأيت ان كان الفقيهان 

والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة،  الكتابعرفا حكمه من 

قال: ما خالف العامة ففيه  يؤخذ؟واآلخر مخالفا لهم، بأي الخبرين 

                                                
يف القرن الرابع اهلجري، الذي كان حيرم االجتهاد ويقتصر على رواية  األخباريومن هنا نشأ املذهب  - [72] 72

فيها. ولكن انقطاع  الشرعيالبيت ابعتبارهم مصدرا مساواي مستمرا ملعاجلة احلوادث الواقعة واعطاء الرأي  أهلأحاديث 
" الذي اعتقد الشيعة االثنا عشرية بوالدته وغيبته يف العسكرياألئمة بعد "غيبة" االمام الثاين عشر "حممد بن احلسن 

 اىلوُمضي عشرات السنني دون استطاعتهم التواصل مع االمام الغائب املعصوم دفعهم  اهلجري،أواسط القرن الثالث 
 .لديهمفتح ابب االجتهاد واستعمال القياس املرفوض سابقا 
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التفرقة رواية مكذوبة وتؤدي فعال الى تكريس  وهي [73]73الرشاد".

 [74]74بين المسلمين.
المالحظات في بحثه عن )كتب  هذهسجل الدكتور أوغلي  وقد  

عن الشيعة،  الدوليةالحديث عند الشيعة( المقدم الى الندوة العلمية 

وقال:" للشيعة رأي وفهم خاص في الحديث. فأقوال األئمة الذين 

وهذا  بعصمتهم تعتبر أحاديث عندهم، خالفا ألهل السنة. يعتقدون

منفذا غير قابل للضبط والتحديد. فقد  الحديثالفهم قد فتح في مجال 

التي اخترعت باسم  األحاديثذكر في كتب الحديث للشيعة آالف من 

 الشيعةاألئمة والتي اعتبرت أحاديث، وبالرغم من رفض العلماء 

بعد الكليني، فقد ورد في كتابه الكافي بعض الروايات التي تتعلق 

وتتضمن االفتراءات الشنيعة على الصحابة الذين  قرآنالبتحريف 

لها في الواقع. حيث ان هذا يكون  أصلليس لهم أية عالقة بها، وال 

. ونحن نتمنى المسلمينمانعا أساسيا من تأسيس الوحدة والتساند بين 

من علماء اليوم أن ينظروا في هذا الموضوع الهام تحت ضوء 

كليني بعض من العلماء يقولون ان . وقد ظهر بعد الالسليمالعقل 

ولكن مع هذا ان كتاب الكافي لم  تحريف،القرآن الكريم ليس فيه 

هو هذا:  العقليضع من قيمته شيئا. وغرضنا من النظر تحت ضوء 

ال بد من إجراء دراسة جدية على كتاب الكافي حتى يتضح أن 

، بل فيه أحاديث ليست هي أحاديث في الواقع اعتبرتاألقوال التي 

                                                
|  301:  6من كتاب "فضل العلم". والشيخ الطوسي ، التهذيب  68ص  األول،أصول الكايف ، اجمللد  - [73] 73

 355 . والطربسي، االحتجاج ، ص2|  5:  3من ال حيضره الفقيه  ،. والصدوق 845
الموسوي:" ان هذه من الروايات الموضوعة التي نسبت الى  موسىالدكتور السيد  يقول - [74] 74

خاصة، ولم يكن معروفا هذا االصطالح فلم يكن يكن عهد العامة وال لماالمام ألن عهد االمام 

التي تقابل الخاصة، المسلمون كانوا آنذاك أمة واحدة يجمعهم الكتاب  العامةهناك شيء اسمه 

خاصة وال عامة. وان اصطالح العامة والخاصة من االصطالحات المتأخرة التي  والوالسنة 

صر الذي وضعت فيه هذه الروايات الى القرن الرابع الهجري، وهو نفس الع تاريخهايعود 

االمام الصادق. ومن الجدير بالذكر ان الخلفاء العباسيين الذين عاصروا االمام  الىونسبت 

 يتبنواوحتى الذين عاصروا أئمة الشيعة الى االمام الحادي عشر الحسن العسكري، لم  الصادق

أوالده الى  منصادق أو األئمة مذهبا من المذاهب األربعة المعروفة آنذاك حتى يضطر االمام ال

كانوا مضطهدين  األخرىالعمل بالتقية، أو األمر بها ، بل بالعكس من ذلك فان أصحاب المذاهب 

 ".الشيعةفي عصر الخالفة العباسية المعاصرة ألئمة 
 740الدولية حول التشيع ، ص  العلمية الندوة
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قيمة مثل هذه سترى  دراسةعبارة عن أقوال مخترعة. وواضح ان 

 [75]75في العالم االسالمي المزيد من حسن القبول والتقدير".
ببعض  وأقرَّ عليه الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني،  ورد  

مالحظاته، وقال:"ان االمامة عند الشيعة االمامية لها جانبان، 

ي، ومعناه ان المسلمين يجب عليهم أن الثاني: علم سياسي،األول: 

وفاة النبي )ص( الى األئمة من أهل  بعديرجعوا فيما يحتاجون اليه 

االمام المهدي  وآخرهمبيته. وأول األئمة االمام علي عليه السالم 

 الرواياتعليه السالم. وهذا الجانب أهم من الجانب األول، وتكفلت 

عليا باب علم النبي ، وقد  ببيان هذا الجانب وهي كثيرة ومنها أن

من أهل السنة والشيعة. ويأتي حديث )الثقلين( في  المحدثونرواها 

مستفيض بل متواتر حيث قال  حديثطليعة هذه الروايات، وهو 

هللا  كتابالنبي )ص( في مواقف عديدة: اني تارك فيكم الثقلين 

ى وعترتي، على اختالف في األلفاظ وزيادة ونقصان...وهو يرمي ال

العلمية لعترة النبي )ص(. إذن الحديث عند الشيعة  المرجعيةإثبات 

يستمد شرعيته وحجيته من حديث  األئمةاالمامية وأعني به حديث 

السياسية  القيادةالثقلين وغيره، وللتنبيه على هذين الجانبين أي 

والعلمية معا تطلق الطائفة االمامية بدل عنوان الخالفة وصف 

ئمة، فان عليا عندهم ليس حاكما سياسيا فحسب، بل على األ االمامة

التي يحتاج اليها األمة". وأضاف  الجهاتهو امام في جميع 

عن طريق أهل  الواردةالخراساني:"ان االمامية يأخذون بالرواية 

السنة عن النبي )ص( إذا صح طريقها عندهم، كما يأخذون 

 [76]76بال فرق". العترةبروايات 
قائال:"ان  البيتي لماذا يأخذ الشيعة بأحاديث أهل الخراسان وشرح   

القسط األكبر من أحاديث الفقه والتفسير وغيرها رويت عن 

الباقر وجعفر الصادق ثم األئمة من بعدهما، وكان  محمداالمامين 

من دون فصل زمني في ما  –ذلك في عصر التدوين، وقد كتبت 

ن الزموا هؤالء من قبل العلماء الذي -يقارب من أربعمائة أصل
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. وعلم األئمة مأخوذ عن أجدادهم حتى يصل الى النبي )ص( األئمة

من ناحيتهم على رأي الشيعة....وبسبب  الحديثفال يحدث خلل في 

ما يربوا على المائتين  شيعتهموجود األئمة من أهل البيت )ع( بين 

 تعرضوخمسين سنة فان االحاديث التي يكتبها أصحابهم كانت 

مييز الصحيح من السقيم منها حيث كانوا يرشدون أصحابهم عليهم لت

األئمة بتسمية الكذابين من الشيعة والبراءة منهم  هؤالءاليها، وقد قام 

  [77]77هؤالء الوضاعين". منعلنا لكي يجتنب الشيعة النقل 
كتب  الحديثالخراساني:"ان المتداول بين الشيعة في  وأضاف   

ان أصحها الكتب األربعة، وبالرغم كثيرة وموسوعات ضخمة، اال 

األربعة على غيرها اال ان الشيعة ال تطلق  الكتبمن تقديم هذه 

الن في الكتب  السنة،عليها اسم الصحاح كالصحاح عند أهل 

األربعة من األحاديث ما هو صحيح وضعيف وموثق وسقيم وقوي، 

 واسع للتمييز بينها حسب ما هو موجود من االمارات مجالوهناك 

الصحيح. فمثال اذا كان ظاهر  غيروالموازين لتمييز الصحيح عن 

الحديث  هذاالحديث دال على وقوع التحريف في كتاب هللا، فان مثل 

اما يكون مؤوال اذا شمله التأويل أو مردود. وهكذا الحال في جميع 

فال يؤخذ بحديث مخالف للقرآن والسنة القطعية، أو يكون  المجاالت

 –أيضا عند المحققين من أهل السنة  معمولكما هو خالف المعقول 

التي ظاهرها  االحاديثفي كثير من  –وال سيما طائفة المعتزلة 

 [78]78التجسيم والتشبيه ونحوهما".
  

 السنية الحديثكتب  نقد
  
كتب الحديث  عنأن دافع الشيخ محمد واعظ زادة الخراساني  وبعد  

ألئمة بمثابة أحاديث الرسول الشيعية، واعتبار االمامية أحاديث ا

)ص( قام بنقد كتب الحديث السنية، من وجهة النظر  األعظم

كما يظهر لنا من سير الحوادث  الصحابةالشيعية، وقال:"ان عدالة 
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على بساط  مطروحةوالفتن التي حدثت بعد وفاة النبي )ص( لم تكن 

البحث، وال معترفا بها عند الصحابة أنفسهم، وال حتى في عصر 

وانما طرحت المسألة في أزمنة متأخرة وال يعلم مبدؤها  التابعين،

عدالة الصحابة قد طرحت بين الفقهاء  مسألةبالضبط... وأظن ان 

 :مهمينفي زمن متأخر للوصول الى هدفين 
 المتخاصمة،األول: طلبا للمصالحة بين فرق المسلمين  الهدف  

م تلك المشاجرات والمحافظة على كرامة الصحابة الذين وقعت بينه

بين أتباعهم الذين فرقت بينهم تلك األحداث  الخالفكي يرتفع 

مجموعة من الصحابة  عنالمشؤومة حيث وقفت كل فرقة تدافع 

 وتبرر لهم أعمالهم.
النبي )ص(  سنةالثاني: ولعله األهم هو : المحافظة على  الهدف  

النبي  زمن فيالقرآن الكريم   جمعالتي لم تجمع في كتاب كما  

وصحابته، بل كانت السنة محفوظة في صدور الصحابة  االكرم

الوثوق بما يحدث به الصحابة  يمكنتنتقل من صدر الى صدر، وال 

 وحصولعن النبي )ص( اال بعد إحراز عدالة هؤالء الصحابة 

االطمئنان بأقوالهم، بينما نرى أن أهل السنة أصروا على عدالة 

هذا الهدف. وأنا أقول بصراحة لوال الى  للوصولالصحابة أجمعين 

وبين السنة النبوية، ال  الصحابةوجود هذا الربط الوثيق بين عدالة 

درسا من  أخذناداعي لنا للحديث حولهم، وما صدر منهم، اال اذا 

 [79]79تلك االحداث في واقعنا السياسي الحاضر".
 بأقل ليستالخراساني:"ان المشاكل في حديث أهل السنة  وأضاف  

من المشاكل في حديث الشيعة لو لم تكن أكثر ، وأنا ألخصها بشكل 

 :مفهرس
من الصحابة من  كثيرالوثوق بصدق وضبط  عدم           -1 -1

رواة االحاديث، وال سيما وأنهم لم يكونوا جميعا من خاصة 

له، ولم يكتبوا الحديث حينذاك، وانما كان  المالزمينالنبي 

هناك مشكلة أخرى:  أنعلى الحديث محفوظا في الصدور، 

 .طويالمن الصحابي؟ وقد بحثوا حولها 
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وكان هذا المنع من  ونقله،من ضبط الحديث  المنع           -2 -2

قبل الخليفة الثاني ودام حتى نهاية فترة بني أمية، وهذا 

أوجب ذهاب شطر كبير من السنة كما أوجب الخلط  المنع

 .بينها
بدأت في  –عند الجميع  ثابتةما هي ك –الحديث  كتابة           -3 -3

القرن الثاني وبشكل متفرق وفي بلدان بعيد بعضها عن 

اآلخر، ولم تكن كتابة الحديث حين بدأت بشكل  البعض

الخبراء بالحديث،  فيهاجماعي وال على شكل لجان يشترك 

بحيث يعرض حديث بعضهم على بعض ويقاس حديث 

 متأخر. بعض ذلك في زمن اتفقبعضهم ببعض، نعم 
)ص( حيث قام  النبيالكذب حتى في عصر  شيوع           -4 -4

خطيبا وقال: لقد كثرت علي الكذبة فمن كذب علي متعمدا 

 من النار ، على اختالف في متن الحديث. مقعدهفليتبوأ 
تدوين الحديث بين  عصراالسرائيليات قبل  شيوع           -5 -5

ابن عباس وأبو  التابعين، وحتى بين صغار الصحابة أمثال

التمييز بعد ذلك بينها وبين غيرها حيث  وصعوبةهريرة، 

 والتفسيرمألت هذه االسرائيليات كتب الحديث 

 [80]80والتاريخ".
واعظ زادة الخراساني على دعوة الدكتور  محمدالشيخ  وعقب

:"اذا اعتقد االح بالقولأوغلي لمراجعة كتب الحديث الشيعية، 

له  فهلجراء دراسة جديدة على كتاب الكافي الدكتور أنه ال بد من إ

مثل هذا االعتقاد بالنسبة الى حديث السنة، فان كان جوابه إيجابيا ، 

تعالوا نشكل مجمعا لدراسة أحاديث المسلمين من دون  وسهال،فأهال 

في الميزان وننقدها بمقياس  ونضعهافرق بين الفرق االسالمية، 

نتمكن من  التفاهمن. وبهذا عقلي أو نقلي يتسالم عليه المسلمو

الوصول الى الوحدة االسالمية التي تمناها األخ الكاتب وينشدها 
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المصلحين في العالم االسالمي ويتابعها بجد المجمع العالمي  جميع

 [81]81".االسالميةللتقريب بين المذاهب 
يعودوا يقبلون كل رواية في كتب  لمأي حال فان الشيعة  وعلى  

يعودوا  ولمن يفعل األخباريون في الزمن األول، الحديث، كما كا

اآلحاد في بناء عقائدهم، اال ان  أخبار  -نظريا على األقل  –يقبلون 

يقبلون بها. ويرفض  فانهمتكون أحاديث متواترة ، وأما في الفروع 

 الشريف المرتضى  
اآلحاد، ويقول انها ليست بحجة وال يبنى عليها أحكام  بأخبار األخذ

وجل الفقهاء اليوم يقبلون أخبار  الطوسي، اال ان الشيخ شرعية

. ويقبلون رواية مؤيدةاآلحاد إذا كانت محفوفة بقرائن وأوصاف 

غير االمامي ويعملون بها بشرط أن يكون الراوي معروفا بالتقوى 

 [82]82في رواية األحاديث. والصدق
  

 الشيعيالرجال  علم
  
منذ زمن  الدورقومون بهذا الحقيقة ان الشيعة قاموا وي وفي   

طويل، إذ أنهم مع فتح باب االجتهاد في القرن الخامس الهجري، 

آخر هو نقد الروايات والرجال الناقلين لها، فألفوا كتبا  بابافتحوا 

عمر الكّشي ، أو ما  بن لمحمدعديدة أهمها كتاب )معرفة الرجال( 

بن  ألحمدل( )الرجا وكتابالرجال(.  معرفة)اختيار  بـ يعرف أيضا

)الرجال والفهرست( للشيخ الطوسي، وكذلك  وكتابا علي النجاشي. 

هذه الكتب بعنوان )الكتب الرجالية  وُعرفت ابن الغضائري. كتاب

 األربعة(.
التالية إبداعَ مؤلفات رجالية أخرى، مثل: )معالم العلماء( البن شهرآشوب ) ت  العصورشهدت  ثمّ    

 726)ت  الحلّيهـ(، و )الرجال( للعالّمة  707ن داود الحلّي )ت بعد سنة هـ (، و )الرجال( الب 588

  هـ(. 
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الحلّي في  العالّمةُ  على تطور علم الرجال الشيعي قام  وبناء   

إلى: صحيح، وَحَسن، وموثَّق،  الحديثالقرن الثامن الهجري بتقسيم 

بنقل  المعصوموضعيف. وكان يعني بالصحيح: ما يتصل سنده الى 

مامي العدل عن مثله في جميع الطبقات. أما الحسن : فهو ما اال

ممدوح معتدا به، من غير نص على عدالته.  بإمامييتصل سنده 

الرجال على توثيق  علماءبينما عرف الموثق: بالحديث الذي نص 

رجاله من غير االمامية، أو من يطلق عليهم بفاسدي العقيدة، 

اإلثني عشرية. أما الضعيف فهو بهم الرواة الثقاة من غير  ويعنون

 الصفات الثالث المذكورة. فيهبالطبع من لم تجتمع 
على هذا التصنيف لألحاديث، اعتبر شّراح "الكافي"  وبناء   

حديثا  9485المتأخرون معظم أحاديثه غير صحيحة، حتى عدوا 

حديثا  1128حديثا منه حسنا، و 144 اعتبروامنه ضعيفا، بينما 

 فقط. صحيححديثا صحيحا. أو ألفي حديث  5027موثقا، و
بمعنى  صحيحعن العالمة الحلي انه ينفي وجود حديث  ويروى   

روايته متسلسال عن االمامي الثقة عن مثله الى االمام المعصوم. 

فقد قام العالمة الحلي بتأليف كتاب جديد جمع فيه  حالوعلى أي 

الدّر ) كتابوسماه ب األربعة،الصحيح والحسن من الكتب 

 والمرجان( .
ألحاديث  جديدةمؤخرا الشيخ محمد باقر البهبودي بغربلة  وقام   

الكافي فاختار منها ما يقارب الثلث وجمعها في كتاب أطلق عليه 

 :"زبدة الكافي".اسم
  

 وتصفيتهمرغم تطور علم الرجال والدراية لدى الشيعة،  ولكن  

نظريات الدخيلة لتراث أهل البيت من الخرافات واألساطير وال

فان كثيرا من األحاديث ال تزال بدون  القرآن،كأسطورة تحريف 

نطاق ضيق، ولم   فيتمحيص ، أو أن عملية نقدها ظلت محصورة 

الفكرية للتشيع. ولعل موضوع االمامة  الخارطةفي إعادة بناء  تنجح

)االمام الثاني عشر  وموضوعااللهية ألهل البيت والعصمة والنص 

المواضيع التي تحتاج الى مزيد  أبرزلمنتظر الغائب( من  ا هديالم

وذلك ألن هذه المواضيع تشكل أساس المذهب  والتمحيص،من النقد 
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الرئيسية مع بقية المسلمين،  الخالفاالمامي اإلثني عشري، ومادة 

مما إذا كان  والتأكدومن المهم جدا إلعادة الوحدة االسالمية التحقيق 

لون فعالً مصدرا شرعيا اضافيا وحصريا للسنة أئمة أهل البيت يشك

ومكمال لها، بحيث ال يجوز ألي فقيه آخر االفتاء في  النبوية

ثقاة ناقلين لألحاديث النبوية، كما تؤكد  رواةمقابلهم؟ أو كانوا مجرد 

أو حتى مجتهدين لهم  البيت،بعض الروايات الواردة على لسان أهل 

 آراؤهم الخاصة غير الملزمة.
"السنة" عند الشيعة  مفهومالقيام بعملية نقد جذرية كهذه، كفيل بتقليص  ان   

أهل البيت  أئمةاىل ما تواتر فقط عن النيب األكرم )ص( والتخلي عن اعتبار 
رفضها أو  جيوزامتدادا للنبوة، أو اعتبار أحاديثهم مبنزلة أحاديث النيب اليت ال 

االسالمية  املذاهبرتبتهم اىل مرتبة أئمة مناقشتها واالجتهاد يف مقابلها، وتنزيل م
 األخرى. 

القيام بنقد جمموعة من الرواايت )حوايل مائة رواية( حول موضوع  يلتسىن  وقد
االهلية، على ضوء التاريخ وعلم الرجال الشيعيني، فوجدهتا   واإلمامةاالثين عشرية 

ا دفعين اىل ال توجد فيها رواية واحدة صحيحة. وهو م خمتلقةكلها ضعيفة أو 
تقبل الفقه اجلعفري )املنسوب اىل االمام جعفر الصادق عليه السالم، ورفض 

فيها موضوع فرضية االمام الثاين عشر "حممد  مباالنظرية االمامية االثين عشرية 
دليل معترب على والدته ووجوده  أيبن احلسن العسكري" الذي مل أعثر على 

 .اهلجرين الثالث واستمرار حياته اىل اليوم منذ القر 
 اإلجماع:  الثالث المبحث

  
مهما من مصادر  مصدرااملعروف أن اإلمجاع يشكل لدى أهل السنة  من   

النبوية املطهرة، مع االختالف يف  والسنةالتشريع اىل جانب القرآن الكرمي  
فيما اذا كان يعين امجاع املسلمني أو إمجاع الصحابة أو الفقهاء،  االمجاعمفهوم 

من العصور، وذلك بناء على احلديث الذي يقول : "ال جتتمع  واحدعصر  يف
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ال يشكل لدى الشيعة وخاصة االمامية مصدرا  االمجاعأميت على خطأ". ولكن 
مبدأ االمجاع انطالقا من رفضهم  رفضوامعتربا أو حجة شرعية، وذلك ألهنم 

 مقابل ما الرسول، يف بعدإلمجاع الصحابة حول اختيار أيب بكر خليفة من 
اسم االمجاع  فقبلوازعموه من وجود النص على االمام علي. ولكن الشيعة عادوا 

اهلجري،  اخلامسبناء على نظرية اللطف اليت قال هبا السيد املرتضى يف القرن 
 مسألةوكانت تعين ضرورة ختريب االمام املهدي الغائب المجاع الشيعة يف أية 

الشيعة قبلوا اسم االمجاع،  انما. وقد قلت   خمالفة للحق ولرأي االمام بصورة
احلقيقة، وذلك ألن االمجاع لديهم كان يعرب عن رأي االمام  علىألهنم مل يقبلوه 

مصدرا من مصادر التشريع، أو حيمل حجية  ذاتهأكثر مما كان يشكل حبد 
ابالمجاع من أجل اثبات بعض  احتجواذاتية. ومع ان كثريا من علماء الشيعة 

اعتمادا على القواعد واألصول  ذلكال واآلراء املختلف فيها، اال اهنم فعلوا األقو 
بناء على نظرية اللطف  امجاعاليت أبيديهم، ومل يثبت لديهم اترخييا صحة أي 

 لغريه من األدلة.  مؤيداً االفرتاضية. ومن أجل ذلك اليعد اإلمجاع عندهم إال 
  
" أو "سرية املتشرعة" . ولكنهم مل يعتربوا ابإلمجاع "سرية املسلمني الشيعةوأحلق    

أو دليال مستقال، ااّل ما كشف عن قول اإلمام )املعصوم( الذي  حجةذلك أيضا 
 .عندهمهو احلجة 

فاين أعتقد أن إعادة  وحيثياته،النظر عن موقف الشيعة من االمجاع،  وبغض   
حتديدا دقيقا فقط  تشكلالنظر يف أصل حجية االمجاع من قبل أهل السنة، ال 

لتعزيز  مدخالملصادر التشريع وحصر ذلك ابلكتاب والسنة، وامنا تشكل أيضا 
 الوحدة االسالمية بني السنة والشيعة.

  
 : الدليل العقليالرابع املبحث
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مثل أصل الرباءة  العقليةابلدليل العقلي هي األصول العملية  واملقصود  

يعمل  والشيعةول مشرتكة لدى السنة واالستصحاب واالحتياط والتخيري، وهي أص
 تغطيهبا يف منطقة الفراغ أو فقدان األحكام الشرعية من الكتاب والسنة، وهي 

 .واالجتماعيةمساحة واسعة من اجملاالت احلديثة السياسية واالقتصادية 
  
هذا اجلانب من أهل السنة،  يففتح الشيعة لباب االجتهاد، اقرتبوا كثريا  وبعد  

الدكتور خري  أبهنم قد أصبحوا "سنة". وهذا ما أكده  األخباريون مهماهتحىت  
اسطمبول العلمية الدولية عن الشيعة، حيث قال:" ان  ندوةالدين قرامان، يف 

والعقل واالجتهاد، كمصادر للعلم واحلكم  والسنةاعتماد الشيعة على الكتاب 
التقريب بني املذاهب يف  مناسبة حملاوالت أرضيةالديين بعد الغيبة الكربى، يشكل 

 [83]83األصول والفروع".
  

  
    

 الثالث: الفقه الفصل 
 : القضايا الخالفية الفقهيةاألول المبحث

  
خالفات جزئية  هيمعظم الخالفات الفقهية بين الشيعة والسنة  ان   

بسيطة كانت موجودة حتى بين الصحابة والتابعين، أو حتى بين 

المذهبية الواحدة، ونظرا النفتاح باب االجتهاد الفقهية  المدرسةأبناء 

المجتهدين وكثرتهم في كل عصر ، فانهم  وتعددعند الشيعة  

اختالفا كبيرا في كثير من المسائل الفقهية، ويعتبرون ذلك  يعيشون

بحرية االجتهاد وحق االختالف. وربما كان  إليمانهمطبيعيا ونتيجة 
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التي قد يختلف مجتهدو  ىاألخرنفس الشيء موجودا في المذاهب 

 . األحيانكل مذهب فيما بينهم أو حتى مع إمام مذهبهم في بعض 
بالمذاهب  التعبدلم يكن الشيعة حتى اآلن قد أفتوا بجواز  واذا   

السنية، نظرا العتقادهم بحرمة االجتهاد في مقابل أئمة أهل البيت 

مذهب "المعصومين الذين يستوحون علمهم من هللا" فان أئمة ال

عن أهل البيت او اعتبار آرائهم  الروايةالسني لم يترددوا في 

ولذلك كانوا  المجتهدين،الخاصة كاجتهادات فقهية كسائر اجتهادات 

 مذاهبينفتحون على مذهب أهل البيت أكثر من انفتاح الشيعة على 

السنة. هذا اذا استثنينا بعض المتعصبين الذين كانوا يخالفون الشيعة 

 [84]84رأيهم حقا، لمجرد الخالف والتمايز. كانحتى اذا 
  
األزهر  شيخمن أشهر فتاوى السنة في هذا الشأن هي فتوى  ولعل 

يقول فيها  التي الشهيرة،(  1963-1958) الشيخ محمود شلتوت

"إن اإلسالم ال  بجواز التعبد وفقا للمذهب الشيعي، وهي كما يلي : 

عين. بل نقول إن لكل مسلم م مذهبيوجب على أحد من أتباعه أتباع 

نقالً  المنقولةالحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب 

ً من  ً والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة. ولمن قلدّ مذهبا صحيحا

وال حرج عليه  -أي مذهب كان -أن ينتقل إلى غيره  المذاهبهذه 

عة المعروف بمذهب الشي الجعفريةفي شيء من ذلك. إن مذهب 

 ً مذاهب  كسائراإلمامية االثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا

أهل السنة. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك. وأن يتخلصوا من 

الحق لمذاهب معينة. فما كان دين هللا وما كانت  بغيرالعصبية 

مذهب. فالكل مجتهدون  علىشريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة 

 واالجتهاديجوز لمن ليس أهالً للنظر مقبولون عند هللا تعالى. 
                                                

يقول الشيخ محمد بن المختار الشنقيطي في كتابه القيم )الخالفات السياسية بين  وحسبما - [84] 84

صياغة اعتقادية حتى أن  المبتدعةخالفاتهم مع  صياغة فيبالغ بعض السلف  لقد (:"الصحابة

بالبسملة، ألنه كان عندهم من  الجهرفي عقائدهم ترك  يذكرون ره من األئمةسفيان الثوري وغي

الخفين، ألن تركه كان من شعار  علىشعار الرافضة، كما يذكرون )في عقائدهم( المسح 

أن نبني عليها مفاصلة في المعتقد. ولذلك رفض  يمكنفعل مغالية، ال  ردة الرافضة . وهذه مجرد

 وإن عن تبني كل ما ثبت أنه سنة للنبي صلى هللا عليه وسلم، وأعلنحى، هذا المن الشافعي اإلمام

رفضوا  األربعة غيرهم، وتحمل الشافعي ثمن ذلك تهما باطلة. بل إن األئمة أووافق فعل الشيعة 

 . النهجهذا 
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تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم. وال فرق في ذلك بين 

 ".والمعامالتالعبادات 

 كيفيةالفقهي،  المجالأهم االختالفات بين الشيعة والسنة في  ومن  

التركة بعد الفروض. فعند فقهاء أهل السنة يعطى  منتقسيم ما يبقى 

الى أصحاب الفروض خال  الباقيد االمامية يرد الباقي للعصبة، وعن

 الميراثالزوج والزوجة. وأنكروا الميراث بالعصبة، وذهبوا الى 

بأصحاب الفروض والقرابة دون فرق بين قرابة الرجال أو النساء، 

المنفرد بالميراث كذلك تختص به البنت  االبنفكما يختص 

 [85]85المنفردة.
 الحنفية يعتبرفي الزواج، حيث  يأتي الخالف حول الكفاءة ثم  

فيها االسالم والحرية والنسب والحرفة. وأما  والحنابلةوالشافعية 

الدين )االسالم( مستدلين بقوله  فيالشيعة فيكتفون بشرط الكفاءة 

الذين يذهبون نفس  للمالكيةتعالى "ان اكرمكم عند هللا أتقاكم". وفاقا 

 المذهب.
الشيعة  يقولعقد الزواج، بينما  أهل السنة الشهود في ويشترط  

 حضوريشترط الشيعة  حيث باستحبابه، على العكس من الطالق،

الشاهدين وجوبا، اعتمادا على قوله تعالى "واشهدوا ذوي عدل 

 أهل السنة أن اآلية تفيد الندب ال الوجوب.  فقهاءمنكم". بينما يرى 
الث طلقات ث السنةحول الطالق بالثالث الذي يعتبره  ويختلفون   

بائنة، يجب على المرأة اذا أرادت العودة لزوجها أن تنكح زوجا 

وذلك تقليدا للخليفة عمر بن الخطاب الذي حكم باعتبار  غيره،

يعتبر الفقه الشيعي الطالق بالثالث طلقة  بينماالطالق بالثالث ثالثا، 

أو تقليد الصحابة  االجماعواحدة. وربما كان مستند السنة في ذلك 

عبر  الحكملشيخين بالذات، ولذلك لم يناقش فقهاء السنة في هذا وا

 .الحكمالتاريخ اال ما عرف من مناقشة ابن تيمية ورفضه لهذا 

الشيعة  يضيفالشيعة والسنة حول األذان واإلقامة، حيث  ويختلف  

اليوم عبارة )أشهد ان عليا ولي هللا، أشهد أن عليا وأوالده 

الشهادتين، بعد أن كانوا يحرمون ذلك  هللا( بعد حججالمعصومين 
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بإضافتها الى األذان،  الغالةفي الزمن األول، ويتهمون المفوضة 

 اليومكما يقول الشيخ الصدوق في )من ال يحضره الفقيه( ولكنهم 

يقولون باستحباب ذكر )الشهادة الثالثة( ال على أنها جزء من األذان 

محسن الحكيم:" ال بأس  أو كما يقول السيد الشرعية،أو اإلقامة 

هذه العبارات الزائدة في هذه  انباالتيان بها في األذان واإلقامة. 

 التشيع،األعصار كانت معدودة من شعائر اإليمان ورمزا الى 

فتكون هذه الزيادات من هذه الجهة راجحة شرعا، بل انها قد تكون 

  [86]86واجبة".
هي )خير  واإلقامة الشيعة كذلك فقرة أخرى الى األذان ويضيف   

على العمل( ويقولون انها كانت موجودة في عهد النبي )ص( وان  

 بن الخطاب أسقطها من األذان.   عمر
 األموربالطبع مسائل جزئية تفصيلة في عدد من  وهناك   

كالوضوء والصالة والخمس والزكاة، ولكن موضوع "المتعة" أو 

ين السنة والشيعة أكبر خالف فقهي ب يشكلالزواج المؤقت، ظل 

في القرآن الكريم  الواردعبر التاريخ، فبينما يعتبر السنة حكم المتعة 

منسوخا ومنهيا عنه نهيا مؤبدا في آخر حياة الرسول )ص( بعد 

عدة مرات وخاصة في أثناء الحروب والغزوات، يعتبر  تحليله

زواج المتعة مباحا بنص القرآن  عشريةالشيعة االمامية اإلثني 

بتحريم  يعترفونيم وأحاديث الرسول وأئمة أهل البيت، وال الكر

مؤبدا، ويقولون أن الصحابة  نهائياالنبي له ال تحريما مؤقتا وال  

عهد الخليفة عمر  أواخركانوا يمارسون هذا النوع من الزواج الى 

بن الخطاب، عندما نهى عنه في قضية معروفة، وقال:" متعتان 

وأنا أحرمهما متعة الحج ومتعة النساء". على عهد رسول هللا  كانتا

 رفضوا حكم عمر بهذا الشأن. الصحابةوان كثيرا من 

 السنةقمت بدراسة لموضوع زواج المتعة، فوجدت أن  وقد  

يعترفون بوجود آية في القرآن الكريم تحلله، وكذلك وجود أحاديث 

للصحابة فعله، ولكنهم يؤكدون كذلك تعدد  وتجيزنبوية تؤيد ذلك 

الى أحاديث  ونظرتالنهي عنه، وهذا يستبطن تعدد التحليل. 
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التحريم فوجدتها أخبار آحاد ال تقاوم وال تنسخ القرآن الكريم ، 

الى أن السنة يعتمدون في تحريمهم لزواج المتعة على  وتوصلت

أكثر مما يعتمدون على أحاديث  له،حجية االجماع وتحريم عمر 

في  السنةذا حسب مذهب بعض صحيحة ومتواترة بهذا الشأن. وه

تقديم االجماع على النصوص األخرى، أو تقديم األخبار على القرآن 

جواز تخصيص او نسخ القرآن بالحديث. )كما يقول  بمعنىالكريم، 

 (.حنبلأحمد بن 

الخصوص،  بهذاحل الخالف الفقهي بين الشيعة والسنة  ويمكن   

، أو بالجمع بين إما باحترام كل فريق الجتهاد الفريق اآلخر

 .الضروريةبتحليل المتعة فقط في الحاالت الطارئة  وذلكالمذهبين، 

كتبته حول  الذيأن من المفيد ان نعود هنا الى البحث  واعتقد  

الموضوع وقدمته الى المؤتمر السنوي الخامس للجمعية االجتماعية 

 الذي انعقد تحت عنوان: )الفقه 2004في بريطانيا سنة  االسالمية

 (. وهذا شطر منه: كأقليةاليوم، المسلمون 

  
 )المتعة( المؤقت الزواج

  
الدائم من  الزواجما يعرف ايضا بزواج المتعة، الذي يشبه  وهو   

حيث العقد والمهر والولي، ولكنه يختلف معه في تحديد مدة الزواج 

احتياجه الى الطالق عند انتهاء المدة. كما انه يختلف في  وعدم

 كالنفقة واإلرث والعدد والعدة. بالزواجحكام المتعلقة بعض اال
  

 على تحليله الشيعة أدلة

من القرآن الكرمي وعلى السنة  آيةالشيعة يف قوهلم بتحليل زواج املتعة على  يعتمد 
. أما اآلية الكرمية فهي حترميهوأقوال بعض الصحابة، وينفون حصول االمجاع على 

. 24من هللا(. النساء:  فريضةه منهّن فآتوهّن أجورهّن قوله تعاىل: )فما استمتعتم ب
بن عباس، وعبد  هللاوقد روي عن مجاعة من الصحابة، منهم أيب بن كعب، وعبد 
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فآتوهّن أجورهّن  مسمىهللا بن مسعود، أهنم قرأوا: )فما استمتعتم به منهّن إىل أجل 
يف تفسريه هلذه  الرازيال فريضة(، ويف ذلك تصريح أبن املراد به زواج املتعة ، وقد ق
الرجل املرأة مبال  يستأجراآلية:"إن املراد هبذه اآلية حكم املتعة، وهي عبارة عن أن 

 معلوم ألجل معنّي فيجامعها".

حصني أنه  بن( عن عمران 176ص  2أخرج البخاري يف صحيحه )ج  و   
وآله(،  عليههللا  قال: )نزلت آية املتعة يف كتاب هللا، ففعلناها مع رسول هللا )صلى

رجل برأيه  قالومل ينزل قرآن حيّرمها، ومل ينه عنها، حىت مات )صلى هللا عليه وآله(، 
 ما شاء(.

قال: )مسعت جابر  الزبري( عن أيب 1024ص  2مسلم يف صحيحه ) ج  وأخرج  
رسول هللا  عهدبن عبد هللا يقول: كنا نستمتع ابلقبضة من التمر والدقيق على 

 (.حريثعليه وآله(، وأيب بكر، حىت هنى عنه عمر يف شأن عمرو بن )صلى هللا 

(، عن قيس قال: مسعت عبد هللا 119ص  6 جأخرج مسلم يف صحيحه )   و  
نغزو مع رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(، ليس لنا نساء، فقلنا أال  كنايقول:  

ىل أجل، مث قرأ عن ذلك، مث رّخص لنا أن ننكح املرأة ابلثوب إ فنهااننستخصي؟ 
الذين آمنوا ال حتّرموا طيبات ما أحّل هللا لكم وال تعتدوا إن هللا ال  أيهاعبد هللا )اي 

 .87(. املائدة: املعتدينحيب 

 قائال:   3ايضا يف كتاب النكاح، ابب  وروى  

شعبة عن عمرو بن دينار  حّدثناحممد بن بشار، حّدثنا حممد بن جعفر،  حّدثنا  
بن األكوع، قاال:  وسلمةحلسن بن حممد حيّدث عن جابر بن عبد هللا قال: مسعت ا

هللا )صّلى هللا  رسولخرج علينا منادي رسول هللا )صّلى هللا عليه وآله(، فقال: إن 
 النساءعليه وآله( قد أذن لكم أن تستمتعوا يعين متعة 
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ّدثنا َروح )يعين أمّية بن بسطام العيشي، حّدثنا يزيد )يعين ابن ُزريع(، ح وحّدثين  
عليه وآله( أاتان، فأذن لنا يف  هللاابن القاسم( عن عمرو بن.. أن رسول هللا )صّلى 

 املتعة.

ابن جريح، قال: قال عطاء:  أخرباناحلسن احللواين. حّدثنا عبد الرزاق،  وحّدثنا  
نعم، القوم عن أشياء. فقال:  فسألهقدم جابر بن عبد هللا معتمراً، فجئناه يف منزله، 

 ( وأيب بكر وعمر مث ذكروا املتعة.وآلهاستمتعنا على عهد رسول هللا )صّلى هللا عليه 

ابن جريح، أخربين أبو الزبري،  أخربانحّدثين حممد بن رافع، حّدثنا عبد الرزّاق،  و  
التمر والدقيق،  منابلقبضة   نستمتع،قال: مسعت جابر بن عبد هللا يقول: كّنا 

رسول هللا )صّلى هللا عليه وآله(، وأيب بكر، حىت هنى عنه عمر، على عهد  األاّيم،
 عمرو بن حريث. شأنيف 

)يعين ابن زايد( عن  الواحدحّدثنا حامد بن عمر البكراوي، حّدثنا عبد  و  
آٍت فقال: ابن  فأاتهعاصم، عن أيب نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد هللا، 

هللا )صّلى هللا  رسول، فقال جابر: فعلنامها مع عباس وابن الزبري اختلفا يف املتعتني
 .هلماعليه وآله( مث هناان عنهما عمر، فلم نعد 

بكر بن أيب شيبة، حّدثنا يونس بن حممد، حّدثنا عبد الواحد بن زايد،  أبو وحّدثنا
عن إايس بن سلمة، عن أبيه، قال: رّخص رسول هللا )صّلى هللا  عميسحّدثنا أبو 

 يف املتعة ثالاثً، مث هنى عنها. وطاس، عليه وآله(، عام

سربة اجلهين، عن أبيه سربة، أنّه  بنقتيبة بن سعيد، حّدثنا ليٌث عن الربيع  وحّدثنا  
فانطلقت أان ورجل إىل امرأة  ابملتعة،قال: أذن لنا رسول هللا )صّلى هللا عليه وآله( 

 .عيطاءمن بين عامر، كأهنا بكرة 
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عن أيب نضرة عن  ،(  52ص  1بل يف مسنده )ج اإلمام أمحد بن حن وروى  
فلما ويل عمر  بكر،جابر قال: )متتعنا مع رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(، ومع أيب 

عليه  هللاعلى عهد رسول هللا )صلى  -أي املتعتان -خطب الناس فقال: إن كانتا 
 وآله( حالاًل، وأان أحّرمهما وأعاقب عليهما( . 

الكرمية غري املنسوخة وهذه األحاديث النبوية اليت يرويها السنة،  ةاآليعلى   وبناء  
الشيعة زواج املتعة، وينكرون ان  يبيحأهل البيت  أئمةأخرى لديهم عن   ورواايت

النهي والتحرمي اىل اخلليفة  وينسبونيكون الرسول األعظم قد حرمه حترميا مؤبدا، 
ثة عمرو بن حريث ، حيث قال: حاد بعداجتهد   الذيالثاين عمر بن اخلطاب،  

عليه وآله(، وأان أهنى عنهما وأعاقب  هللا)متعتان كانتا على عهد رسول هللا )صلى 
: ) وأان أهنى عنهما وأعاقب عليهما(  مجلةعليهما، متعة النساء ومتعة احلج(. وان 

أيب  األولعلى أن هاتني املتعتني كانتا حالاًل طيلة حياة النيب، وحياة اخلليفة  تدل
 إليهبكر، ولذلك فقد ذهب كثري من الصحابة إىل مشروعية املتعة، خالفاً ملا ذهب 

 وعبد  [87]87عمر، وأنكروا عليه هنيه عن املتعة، منهم اإلمام علي )عليه السالم(
الذي كان يراَجع يف موقفه  ،[89]89بل وعبد هللا بن عمر ، [88]88هللا بن عباس 

                                                
 عنيف تفسرييهما آلية املتعة قول اإلمام علي )عليه السالم( )لوال أن عمر هنى  والطربيالثعليب  روى  - [87] 87

  املتعة ما زىن إالّ شقّي(.

حممد،  أمةهللا هبا جريج وعمر بن دينار عن ابن عباس قوله )ما كانت املتعة إاّل رمحة رحم  ابن روى - [88]88

يف البداية والنهاية عند مادة شفي  األثريعنها ما احتاج إىل الزىن إاّل شفّي(، قال ابن  -أي عمر  –ولوال هنيه 

 جياهر إبابحتها حىت يف أايم عمر. عباسابلفاء: أي إالّ قليل من الناس، وكان ابن 
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لكم قال رسول هللا وتقولون قال  نقولان هللا، املخالف ملوقف أبيه فيقول: سبح
 ، [91]91مثل عمران بن حصني  الصحابة  مناىل عدد آخر  اضافة  [90]90عمر. 

وجابر وابن مسعود، ومعاوية بن ايب  ، [92]92وأيّب بن كعب، وأمساء بنت أيب بكر
وعمرو بن حريث، وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف(، وبعض  ، [93]93سفيان

وطاووس وعطاء، وسعيد بن  ،[94]94كمجاهد، وقتادة وشعبة وأبو اثبت   ابعنيالت

                                                                                                                                       
أن عبد هللا بن عمر سئل عن متعة النساء  95ص  2اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده ج  أخرج -  [89]89

 : وهللا ما كنا على عهد رسول هللا زانني وال مسافحني.فقال

  
أهنا حالل، قيل له: إن أابك هنى عنها، فقال: أرأيت  املتعةصحيح الرتمذي أن ابن عمر عندما قال عن  يف  -  [90]90

 عمرله(، أنرتك السنة ونّتبع قول أيب؟. ولعل قصد ابن رسول هللا )صلى هللا عليه وآ وصنعهاإن كان أيب هنى عنها 

 بكلمة )صنعها( أي أابحها.

  
آية وما نسخها  املتعةعند تفسري آية املتعة، وأمحد يف املسند: قول عمران بن حصني: أنزل هللا يف  الرازي ذكر - [91]91

 عنها، مث قال رجل برأيه ما شاء.هناان  وماآبية أخرى، وأمران رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( ابملتعة 
مـسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسالناها عن  فـي - [92]92

 .1637, الحديث  النساء فقالت : فعلناها على عهد النبي )ص (  متعة
  

دمه الطائف على استمتع عند مق سفيانمعاوية بن ابي  انلعبد الرزاق :    المصنف فـي -  [93]93

: ثم ادركت معانة خالفة معاوية حية , جابرثقيف بموالة ابن الحضرمي يقال لها: معانة , قال 

 , باب المتعة .499: 7لعبد الرزاق  المصنف .ماتتفكان معاوية يرسل اليها بجائزة كل عام حتى 
  

ص  3أيب حيان ج  ، تفسري178ص  2، أحكام القرآن للجصاص ج 9ص  5ج  الطربي تفسري - [94]94

قال: قال  130ص  5، تفسري القرطيب ج 423ص  1على هامش تفسري اخلازن ج  البغوي، تفسري 218
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اختلفوا يف نسخ هذه اإلابحة،  مث.   جريججبري، وسائر فقهاء مكة ومنهم ابن 
اخلليفة عمر بن اخلطاب، ولكنهم  منالنسخ من النيب األعظم او  كاناذا    وفيما

امنا هو بقرار او اجتهاد من اخلليفة التحرمي مل يكن من الرسول األعظم و  أبنيقولون  
 بن اخلطاب، وال اجتهاد يف مقابل النص. عمر

: أبنه مل يثبت نسخ اآلية، وال توجد أحاديث متواترة عن النيب )صلى أيضا ويقولون
( بنسخها، حيث أن الرواايت يف هذا الباب ال تعدو أن تكون أخبار وآلههللا عليه 

ناقضة املنت، حيث تذهب إىل إابحتها وحترميها عدة السند مت ضعيفةآحاد، وأخباراً 
منها يوم خيرب، ومنها يوم الفتح، ومنها يف غزوة تبوك،  متعددة،مرات، ويف مواطن 

أن حكم إابحة املتعة قد نسخ مرتني أو ثالثة مراٍت أو  أيومنها يف حجة الوداع، 
عليهم الواردة عن أهل البيت ) ابألحاديثأكثر، وفوق ذلك فهي معارضة 

الحتّج به عمر، ومل يلجأ إىل  املتعة،السالم(، ولو كان هناك فعاًل انسخ ملشروعية 
 االجتهاد يف مورد النص.

 حترمي املتعة علىالسنة  أدلة

األكرم لزواج املتعة، ولكنهم يقولون انه   النيب)السنة( بتحليل   املسلمون  يعرتف
)ص( حرمه   وانهيف عدة مواطن ،   مراتعدة  حّرمهلفرتات قصرية، وان النيب   كان

 األول .  اابحتهأواخر أايم حياته حترميا مؤبدا، ونسخ حكم  يف

كانا  واإلباحةاإلمام النووّي: الصواب المختار أن التحريم  قال  

مرتين: فكانت حالالً قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر. ثم أبيحت يوم 
                                                                                                                                       

 140 ص 2نزلت يف نكاح املتعة الذي كان يف صدر اإلسالم، تفسري الدر املنثور للسيوطي ج  أهنااجلمهور 

 وغريهم كثري جداً.
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يومئذ بعد ثالثة  وهو يوم أوطاس، التصالهما. ثم حرمت مّكة،فتح 

ً مؤبداً إلى  القيامة. واستمر التحريم. وقال القاضي:  يومأيام تحريما

ً واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت  إلى أجل. ال ميراث  نكاحا

 اإلجماعفيها. وفراقها يحصل بانقضاء األجل من غير طالق. ووقع 

 بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إال الروافض.
  
"اتفقت  :الزحيليالعلماء المعاصرين، يقول الدكتور وهبة  ومن  

وجماهير الصحابة على أن زواج المتعة ونحوه  األربعةالمذاهب 

في آية )فما  باالستمتاعحرام باطل" و " إن المراد 

النكاح؛ ألنه هو المذكور في أول اآلية  24استمتعتم(.النساء:  

ال تَْنِكُحوا َما نََكَح وآخرها، حيث بُِدئت بقوله تعالى: )وَ 

يَْستَِطْع ِمْنُكْم  لَمْ وختمت بقوله سبحانه: )َوَمْن  22آبَاُؤُكم(.النساء:

، فدل على أن 25  النساءَطْوالً أَْن َيْنِكَح اْلُمْحَصنَاِت اْلُمْؤِمنَات(. 

ما كان عن طريق النكاح، وليس المراد به  هناالمراد باالستمتاع 

: فإن المهر في النكاح باألجر. أما التعبير المتعة المحرمة شرًعا

ى في اللغة أجًرا، لقوله تعالى:)فَاْنِكُحوُهنَّ  أَْهِلِهنَّ َوآتُوُهنَّ  بِإِْذنِ يُسمَّ

وقوله سبحانه: )يَا  مهورهن،، أي 25أُُجوَرُهنَّ بِاْلَمْعُروف(.النساء:

(.األحزاب: الال أَْزَواَجكَ أَيَُّها النَّبِيُّ ِإنَّا أَْحَلْلنَا لََك  ِتي آتَْيَت أُُجوَرُهنَّ

 ، أي مهورهن. 50
 

يؤخذ قبل  والمهراألمر بإيتاء األجر بعد االستمتاع،  وأما   

االستمتاع، فهذا على طريقة في اللغة من تقديم وتأخير، والتقدير: 

أجورهن إذا استمتعتم بهن، أي إذا أردتم االستمتاع بهن،  فآتوهن

(.الطالق:مثل قوله تعالى: )ِإذَا  ، أي إذا 1َطلَّْقتُُم النَِّساَء َفَطلِّقُوُهنَّ

الة( المائدة:ومثلأردتم الطالق،  ، أي إذا أردتم 6: )إِذَا قُْمتُْم إَِلى الصَّ

 .الصالةالقيام إلى 
فكان  الغزوات،اإلذن بالمتعة في السنة النبوية في بعض  وأما 

ل السفر، ثم للضرورة القاهرة في الحرب، وبسبب العُْزبة في حا

تحريًما أبديًّا إلى يوم  -صلى هللا عليه وسلم  - الرسولحّرمها 

 منها: الكثيرة،القيامة، بدليل األحاديث 
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الناس، إني كنت أذنت لكم في االستمتاع من النساء،  أيها"يا   -1

فمن كان عنده منهن شيء،  القيامة،وإن هللا قد حّرم ذلك يوم 

 ما آتيتموهن شيئًا" .فليخّل سبيله، وال تأخذوا م
صلى  -سلمة بن األكوع: "رّخص لنا رسول هللا  قال   -     2 2

في متعة النساء عام أوطاس ثالثة أيام، ثم  -عليه وسلم  هللا

 نهى عنها" .
 عليهصلى هللا  -سبرة بن معبد: "إن رسول هللا  قال   -     3 3

 في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة" . -وسلم 
 عليهصلى هللا  -علي رضي هللا عنه أن رسول هللا  عن   -     4 4

نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر األهلية زمن -وسلم 

 خيبر .
: فكان يجيز المتعة للمضطر فقط، روى عنه عباسابن  وأما

أفتيت، وإنما هي  بهذاسعيد بن جبير أنه قال: سبحان هللا، ما 

 كالميتة ال تحل إال للمضطر... 
مما يجعل رأيه شاذًّا تفرد  الصحابة،ذلك فقد أنكر عليه  ومع   

امرؤ تائه ؛  إنكبه، فقد أنكر عليه علي رضي هللا عنه قائالً له: 

نهى عن متعة النساء يوم  –صلى هللا عليه وسلم  –ألن النبي 

الحمر اإلنسية، وأنكر عليه عبد هللا بن الزبير  لحومخيبر وعن 

بمكة فقال: "إن أناًسا  قامأنه  رضي هللا عنه، روى مسلم عنه

ض –أعمى هللا قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة   يعّرِ

فناداه ابن عباس، فقال له: إنك  –برجل هو عبد هللا بن عباس 

لقد كانت المتعة تفعل في عهد أمير  فلعمري،لجلف جاف، 

فقال له ابن  - وسلمصلى هللا عليه  –أي رسول هللا  –المتقين 

 ".بأحجاركزبير: فجرب نفسك، فوهللا لو فعلتها ألرجمنك ال
أنه رجع عن قوله، روى  عباسنقل المحدثون عن ابن  ثم   

 كانالترمذي عنه أنه قال: "إنما كانت المتعة في أول اإلسالم، 

الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما 

ح له شأنه، حتى نزلت هذه له متاعه، وتصل فتحفظيرى أنه يقيم، 

، قال 6َما َملََكْت أَْيَمانُُهْم(.المؤمنون: أَوْ اآلية: "إاِلَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم 
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البيهقي أيًضا وأبو  وروىابن عباس: فكل فرج سواهما حرام". 

 عوانة في صحيحه رجوع ابن عباس . 
 ويؤكدهبرجوعه هو األصح لدى كثير من العلماء،  والقول   

الصحابة على التحريم المؤبد، ومن المستبعد أن يخالفهم، إجماع 

والمنسوخ من حديث جابر بن عبد هللا  الناسخروى الحازمي في 

إلى غزوة  -وسلم  عليهصلى هللا  -قال: "خرجنا مع رسول هللا 

 فذكرناتبوك، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام، جاءت نسوة 

صلى هللا عليه  -جاءنا رسول هللا تمتعنا، وهن تطفن في رحالنا، ف

وقال: من هؤالء النسوة؟ فقلنا: يا رسول هللا،  إليهن،فنظر  -وسلم 

صلى هللا عليه  –هللا  رسولنسوة تمتَّعنا منهن، قال: فغضب 

ت وجنتاه، وتمعَّر وجهه، وقام فينا  –وسلم   خطيبًا،حتى احمرَّ

ا يومئذ الرجال فحمد هلل وأثنى عليه، ثم نهى عن المتعة، فتوادعن

يت يومئذ: ثنية  ولموالنساء،  نَعُد، وال نعود لها أبدًا، فبها ُسّمِ

 الوداع" . 
 اشهدواأبو عوانة عن ابن جريج أنه قال في البصرة،  وروى  

أني قد رجعت عن المتعة، بعد أن حدّثهم فيها ثمانية عشر حديثًا 

 . بهاأنه ال بأس 
   

لمتعة، ولعل ابن عباس ومن هذا يدل على نسخ إباحة ا كل    

لم يبلغه الدليل الناسخ، فإذا ثبت  والتابعينوافقه من الصحابة 

المتعة كانت في  إباحةالنسخ وجب المصير إليه، أو يقال: إن 

مرتبة العفو التي لم يتعلق بها الحكم كالخمر قبل تحريمها، ثم 

 النص القاطع بالتحريم.  ورد
  
  

والسنة  بالقرآنكاح المتعة الجمهور على تحريم ن استدل

 واإلجماع والمعقول:
  

ِلفُُروِجِهْم َحافُِظوَن * إِالَّ  ُهمْ أما القرآن: فقوله تعالى: )َوالَِّذيَن  - 1

ْم َغْيُر َملُوِميَن * فََمِن  أَْيَمانُُهمْ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت  فَإَِنهَّ
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، هذه اآلية 7-5ُم اْلعَادُون(. المؤمنون:هُ  َفأُولَئِكَ اْبتَغَى َوَراَء ذَِلَك 

طريقين: "الزواج وملك اليمين،  منحرمت االستمتاع بالنساء إال 

 محرمة،وليست المتعة زواًجا صحيًحا، وال ملك يمين، فتكون 

ودليل أنها ليست زواًجا أنها ترتفع من غير طالق، وال نفقة فيها، 

 التوارث.  بهاوال يثبت 
 

فاألحاديث الكثيرة السابقة المتفق عليها التي  السنة: وأما - 2

وسلمة بن األكوع، وغيرهم  الجهنيذكرتها عن علي وَسْبرة 

عام  المتعةرضي هللا عنهم، والمتضمنة النهي الصريح عن نكاح 

 .الوداعخيبر، وبعد فتح مكة بخمسة عشر يوًما، وفي حجة 
 

لى االمتناع اإلجماع: فقد أجمعت األمة إال اإلمامية ع وأما - 3

ألفتوا به، قال ابن المنذر: جاء  جائًزاعن زواج المتعة، ولو كان 

اليوم أحدًا  أعلمعن األوائل الرخصة فيها، أي في المتعة، وال 

يجيزها، إال بعض الرافضة، وال معنى لقول يخالف كتاب هللا، 

وقال القاضي عياض: ثم وقع اإلجماع من جميع  رسوله،وسنة 

 ريمها، إال الروافض .العلماء على تح
 

المعقول: فإن الزواج إنما شرع مؤبدًا ألغراض ومقاصد  أما - 4

األوالد وتكوين األسرة،  وإنجاباجتماعية، مثل سكن النفس 

 كالزنىوليس في المتعة إال قضاء الشهوة، بنحو مؤقت، فهو 

 تماًما، فال معنى لتحريمه مع إباحة المتعة.
 

هور، والقول بتحريم المتعة وبطالن رجحان أدلة الجم يتبين وبه

وهذا ما يتقبله المنطق وروح  المؤقت،زواجها وبطالن الزواج 

المتعة  إنكارالشريعة، وال يمكن ألي إنسان متجرد محايد إال 

  [95]95واالمتناع عنها نهائيا. وهللا تعالى أعلم.
  

                                                

 موقع االسالم اون الين عن  - [95] 95
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 التحريم   نوعية 

الى  فيشير، الشيخ يوسف القرضاوي عن زواج المتعة ويتحدث   

فلسفة الزواج المفقودة بنظره في زواج المتعة، والى اجازة النبي 

في السفر والغزوات ضمن اطار سياسة التدرج في  األخيرلهذا 

القرضاوي يتوقف ليتساءل عن  ولكنالتحريم، ثم تحريمه بعد ذلك، 

 واألخوات؟نوعية ذلك التحريم : هل هو كتحريم األمهات والبنات 

 :فيقولالميتة ولحم الخنزير، الذي يرتفع عند الضرورة؟ أم كتحريم 
  
على نية  يقومالزواج في اإلسالم عقد متين وميثاق غليظ،  ان 

العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها 

وغايته النوعية  -من السكن النفسي والمودة والرحمة-القرآن 

بقاء النوع اإلنساني... أما  متدادواالعمرانية من استمرار التناسل 

. وقد أجازه إليهزواج المتعة فال يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا 

الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل أن يستقر التشريع في اإلسالم. 

 السفر والغزوات، ثم نهى عنه وحرمه على التأبيد. فيأجازه 
 

يصح أن  في إباحته أوال أن القوم كانوا في مرحلة السر وكان

إلى اإلسالم؛ وكان الزنى في  الجاهليةنسميها )فترة انتقال( من 

أن يسافروا  واقتضاهمالجاهلية ميسرا منتشرا. فلما كان اإلسالم، 

 بينللغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا 

أقوياء اإليمان وضعفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف عليهم أن يتورطوا 

وساء سبيال. وأما األقوياء فعزموا على  فاحشةنى، أقبح به في الز

ابن مسعود ...وبهذا  قالأن يخصوا أنفسهم أو يجبوا مذاكيرهم كما 

كانت إباحة المتعة رخصة لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء 

وخطوة في سير التشريع إلى الحياة الزوجية الكاملة،  واألقوياء،

زواج من إحصان واستقرار وتناسل، ال أغراضالتي تتحقق فيها كل 

 .بالمصاهرةومودة ورحمة، واتساع دائرة العشيرة 
 

وقد كان لهما -القرآن بهم في تحريم الخمر وتحريم الربا  تدرج وكما
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تدرج النبي صلى هللا عليه وسلم بهم  -الجاهليةانتشار وسلطان في 

لنبي المتعة ثم حرم ا الضرورةكذلك في تحريم الفروج. فأجاز عند 

علي،  عنهصلى هللا عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك 

وجماعة من الصحابة رضي هللا عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم 

الجهني "أنه غزا مع النبي صلى هللا عليه  سبرةفي )صحيحه( عن 

. قال: فلم يخرج حتى النساءفي متعة  لهموسلم في فتح مكة، فأذن 

لى هللا عليه وسلم"، وفي لفظ من حديثه: "وإن حرمها رسول هللا ص

 هللا حرم ذلك إلى يوم القيامة". 
أو هو تحريم  والبناتهل هذا التحريم بات كزواج األمهات  ولكن    

مثل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيباح عند الضرورة وخوف 

 العنت؟
فيه بعد  رخصةرآه عامة الصحابة أنه تحريم بات حاسما ال  الذي   

استقرار التشريع. وخالفهم ابن عباس فرأى أنها تباح للضرورة. فقد 

عن متعة النساء فرخص له فقال له مولى له: إنما ذلك  سائلسأله 

 قلة أو نحوه؟ قال ابن عباس: نعم. النساءفي الحال الشديد، وفي 
فيها ولم  توسعوالما تبين البن عباس رضي هللا عنه أن الناس  ثم   

صروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه ورجع عنها. وهللا يقت

 .أعلم
  

 الضرورة عند اإلباحة
  
بينها وبين أدلة  نجمعصدقنا أدلة النهي "السنية" وحاولنا ان  واذا  

التحليل "الشيعية"، فاننا يمكن ان نصل الى رأي وسطي جديد ال 

حريم المطلق كما فيه بالتحليل المطلق كما يقول الشيعة وال بالت نقول

بالتحليل عند الضرورة وعند حصول العنت  وانمايقول السنة، 

 .الكبيرةوالمشقة 
)فما  النساءمن سورة  24لثبوت نزول اآلية الكريمة رقم  وذلك   

استمتعتم به منهّن فآتوهّن أجورهّن فريضة من هللا( في موضوع 

من  وليس في مطلق الزواج، كما روي عن جماعة المتعة،زواج 

بن عباس، وعبد هللا بن  هللاالصحابة، منهم أبي بن كعب، وعبد 
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فآتوهّن  مسمىمسعود، أنهم قرأوا: )فما استمتعتم به منهّن إلى أجل 

أجورهّن فريضة(، وفي ذلك تصريح بأن المراد به زواج المتعة ، 

في تفسيره لهذه اآلية: إن المراد بهذه اآلية حكم  الرازيوقد قال 

التي أحلت المتعة، وال يمكن  النبويةدت ذلك األحاديث المتعة. وأي

اال بنسخ  بالجوازرفع اليد عن تلك اآلية وتلك األحاديث المصرحة 

 ،من القرآن الكريم او من السنة الثابتة المتواترة، وهذا ما ال يوجد 

وال توجد أحاديث متواترة تؤكد  ، [96]96اذ ال توجد آية ناسخة لها 

                                                
روى عـبـد الـرزاق في مصنفه عن عطاء: ان ابن عباس كان يقرا:فمااستمتعتم به  - 1 -  [96]96

تاليف عبد , بـاب الـمـتـعـة , 498و 497: 7 الـمـصـنـف) فتوهن اجورهن -اجل  الى -منهن 

هـ، من  1392ـ  1390 طـبـعةهـ(   211ـ  126الرزاق بن همام الصنعاني مولى حـمـيـر,)

 ترجمتهالمجمع العلمي ببيروت , اخـرج حـديـثـه اصـحـاب الـصـحـاح الـسـتة , راجع  منشورات

 .(  63: 2في الجمع بين رجال الصحيحين وتقريب التهذيب , وراجع بداية المجتهد البن رشد 
 علىفـي تفسير الطبري عن حبيب بن ابي ثابت قال : اعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا  - 2

 الى اجل مسمى . -قراءة ابي قال : وفيه فما استمتعتم به منهن 
النساء, قال :  متعةفي تفسير الطبري عن ابي نضرة بطريقين , قال : سالت ابن عباس عن  - 3

به منهن الى اجل مسمى ؟  فمااستمتعتمقلت : بلى .قال : فما تقرا فيها اما تقرا سورة النساء قال : 

 قلت : لوقراتها كذلك ما سالتك قال : فانها كذلك .
 عباسعـن ابي نضرة قال : قرات هذه االية على ابن عباس فمااستمتعتم به منهن قال ابن  - 4

 مرات . ثالثلها ّللّا كذلك . الى اجل مسمى قال : قلت : مااقراها كذلك . قال : وّللّا النز
 عن عمير وابي اسحاق ان ابن عباس قرا: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى . - 5
 عن مجاهد: فما استمتعتم به منهن قال : يعني نكاح المتعة . - 6
 عن عمرو بن مرة , انه سمع سعيد بن جبير يقرا: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى . - 7
 قتادة قال : في قراءة ابي بن كعب : فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .عن  - 8
 عن شعبة عن الحكم قال سالته عن هذه االية امنسوخة هي ؟قال : ال . - 9

وفـي احـكـام القرآن للجصاص ايضا جاءت رواية ابي نضروابي ثابت عن ابن عباس  - 10

 ابي بن كعب. قراءةوحديث 
 فيقـي في سننه الكبرى عن محمد بن كعب ان ابن عباس قال : كانت المتعة روى الـبـيـهـ - 11

 اول االسالم وكانوا يقراون هذه االية فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .
 الىوفـي شـرح الـنـووي عـلـى صحيح مسلم : وفي قراءة ابن مسعودفمااستمتعتم به منهن  - 12

 اجل ....

ايام ... وقال : سميت  ثالثةخشري : وقيل نزلت في المتعة التي كانت وفـي تـفـسـير الزم - 13

لم تنسخ , وكان يقرا فما  يعنيمتعة السـتـمـتـاعـه بها. وقال : وعن ابن عباس هي محكمة 

 . استمتعتم به منهن الى اجل مسمى
 وقراقـال الـقـرطـبي : وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر االسالم ,  - 14

 ابن عباس وابي وابن جبير فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فتوهن اجورهن .
دي يقراون فما وفـي تفسير ابن كثير: وكان ابن عباس وابي بن كعب وسعيدبن جبير والس - 15

نكاح  فيبـه مـنـهـن الـى اجـل مـسـمى فتوهن اجورهن فريضة وقال مجاهد: نزلت  اسـتـمـتـعـتـم

 المتعة .
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حولها وأصر بعضهم  الصحابةاذ قد اختلف كبار التحريم المؤبد، 

 عنهاالى وقت متأخر على تحليلها، ورواية االمام علي بنهي النبي 

في خيبر ال تفيد التأبيد، ألن النبي )ص( قد أحلها بعد ذلك في فتح 

او ثنية الوداع، وان روايات النهي المتكرر  الوداعمكة وفي حجة 

ولكن عند الضرورة  الباحةاالواردة حول الموضوع تفيد اصل 

 الصحابةوليس في الحاالت الطبيعية، وهذا ما يفسر استمرار بعض 

بالعمل بها وعدم سماعهم لقرار التحريم المؤبد من النبي األكرم. 

ان نحمل نهي الخليفة عمر بن الخطاب عن زواج  نستطيعوربما 

من  او خوفا ، [97]97الضرورية الحاالتالمتعة اعتمادا على انتفاء 

وليس تشريعا بالتحريم  ، [98]98عدم التزام الناس بشروطها كاالشهاد

أي  -المؤبد ونفيا ألصل التحليل، ولذلك فقد قال : " إن كانتا 

على عهد رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( حالالً، وأنا  -المتعتان

بن حنبل في  أحمد االماموأعاقب عليهما" كما يروي   أحّرمهما

 الصحابةكان تمسك بعض  بينما  [99]99(52ص  1مسنده )ج

بالتحليل تمسكا بأصل االباحة، ولو كان ثمة تحريم قاطع من النبي 
                                                                                                                                       

 ابيوفـي تفسير السيوطي حديث ابي ثابت وابي نضرة ورواية قتادة وسعيد بن جبير قراءة  - 16

,  منسوخةان االية غير , وحـديـث مـجـاهـد والـسدي , وعطاءعن ابن عباس , وحديث الحكم 

منهن الى كذا  بهوعن عـطـاءعـن ابـن عباس انه قال : وهي التي في سورة النساء: فما استمتعتم 

ان يتراضيا بعد االجل فنعم  لهماوكذا من االجـل عـلى كذا وكذا قال : وليس بينهما وراثة فان بدا 

 , وان تفرقا فنعم ....
  

ة عمر ، عن عمران بن سوادة انه استاذن ودخل دار الخليفة الطبري في سير روى فقد -  [97]97

 : فقال : مرحبا بالناصح غدوا وعشيا. نصيحةثم قال : 

 : عابت امتك منك اربعا. قال

 راس درته تحت ذقنه ووضع اسفلها على فخذه , ثم قال :هات...  فوضع:  قال

 ستمتع بقبضة ونفارق عن ثالث .متعة النساء وقد كانت رخصة من ّللّا ن حرمت: ذكروا انك  قال

رسـول ّللّا )ص ( احـلـهـا فـي زمان ضرورة ثم رجع الناس الى سعة ثم لم اعلم احدا  ان:  قـال

بطالق  ثالثالـمـسـلـمـيـن عـمـل بـهـا وال عاد اليها, فاالن من شاء نكح بقبضة وفارق عن  من

  23م يمض ذكرها من حوادث سنة ء من سيره مما ل شي, في باب 32: 5 الطبري وقد اصبت ..
  

: انه امنا انكرها : عن عمر بن اخلطاب اذا مل يشهد عليها عدالن فقط واابحها احمللىيقول ابن حزم يف  -  [98]98
 .1854, املسالة 520ـ  519: 9عدلني . الـمـحـلـى البـن حزم  بشهادة

عهد رسول وانا انهى عنهما واعاقب الخليفة عمر قوله : متعتان كانتا على  عـن تـواتـر -  [99]99

, 167: 2. وتفسير الفخر الرازي 388: 2القرطبي  تـفسير الحج ومتعة النساء.  متعةعليهما, 

 .223: 2. والبيان والتبيين للجاحظ 294و 8:293. وكنز العمال 202و 201: 3و
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عباس وابن مسعود وابن عمر وبقية الصحابة وال  ابنلما خفي على 

عهده حين حرمها. وربما  أواخرحتى على الخليفة عمر نفسه الى 

ال  كالميتة: أنها كان هذا ما يفسر قول ابن عباس لسعيد بن جبير

   [100]100تحل اال للمضطر.
بالمتعة  القولرواية الترمذي عن ابن عباس انه تراجع عن  ان   

(.المؤمنون: أَْيَمانُُهمْ بعد نزول آية : "إاِلَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت 

، وقوله : فكل فرج سواهما حرام"، ال تنسجم مع اصراره على 6

أيام عبد هللا بن الزبير ، عندما قام بمكة فقال: "إن بها في  القول

ض  –كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة  قلوبهمأناًسا أعمى هللا  يعّرِ

عباس، فقال له: إنك لجلف  ابنفناداه  –برجل هو عبد هللا بن عباس 

أي  – المتقينجاف، فلعمري، لقد كانت المتعة تفعل في عهد أمير 

فقال له ابن الزبير: فجرب  -عليه وسلم  صلى هللا –رسول هللا 

لو فعلتها ألرجمنك بأحجارك". كما روى ذلك مسلم.  فوهللانفسك، 

ابن عباس عندئذ، فانه ال يفيد  لتراجعورغم نقل بعض المحدثين 

 تحت التهديد. الزبيرتراجعه عن رأيه وانما التزامه بموقف ابن 
فيها  حدثعد ان ال يفيد تراجع ابن جريج في البصرة ب وكذلك  

 بثمانية عشر حديثا أنه ال بأس بها.  
متأخر  اجماعاالجماع على تحريم المتعة، فليس بحجة ألنه  وأما  

لدى أهل السنة فقط ولم يتفق معهم الشيعة الجعفرية ، ولم يحدث في 

 .   [101]101الذين كانوا يختلفون حولها بوضوح الصحابةزمن 

                                                
 .496: 7لعبد الرزاق  المصنف -مكة  سعيد بن جبير في تمتع - [100]100

  
لعبدالرزاق : ان عليا قال بالكوفة لوال ما سبق من راي عمربن الخطاب  المصنف ففي -  [101]101

:  7لعبد الرزاق  المصنف المرت بالمتعة ثم مازنى اال شقي . -او قال : راي عمر بن الخطاب  -

في مادة شفى من نـهـايـة الـلـغة )اال شفي ( , اللفظ في كتب التفسير والحديث )اال شقي ( و500

 عند غروبها(. ضوئهااي اال قليل من الناس من قولهم : غابت الشمس اال شفي اي : )االقليالمن 

 

 انالطبري والنيشابوري والفخر الرازي وابي حيان والسيوطي واللفظ لالول : لوال  تـفسير وفـي

. والنيشابوري بهامش تفسير 9:  5الطبري  سـيرتـفـ عمر نهى عن المتعة ما زنى االشقي .

الرازي في تفسير االية بتفسيره  والـفـخـرفـي تـفـسـيـره .  16: 5. والنيشابوري 17: 5الطبري 

 .40: 2.والدر المنثور للسيوطي 3:218. وتفسير ابي حيان 200: 3الكبير 
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حريما مؤبدا، من قبل هللا تعالى هناك شك في تحريمها ت كان واذا

فانها على  ، [102]102وآله(  عليه  هللااو الرسول األعظم )صلى 

 ولعلاألقل تبقى محللة في حاالت الضرورة والعنت والعسر، 
                                                                                                                                       

,  عبادهة من ّللّا تعالى , رحم بها القرطبي : قال ابن عباس : ما كانت المتعة اال رحم تفسير وفي

 .130: 5القرطبي  تفسير ولوال نهي عمر عنها ما زنى االشقي .
: قد ثبت على تحليلها بعد رسول ّللّا جماعة من السلف )رض (  المحلىقـال ابـن حـزم في  و

اس , اسـمـاء بـنت ابي بكر,وجابر بن عبد ّللّا , وابن مسعود وابن عب الـصـحـابـةمنهم من 

بن ابي سفيان وعمرو بن حريث وابو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا امية بن خلف ,  ومعاوية

.   عمرورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول ّللّا ومدة ابي بكروعمر الى قرب آخر خالفة 

 . 1854 المسالة, 520ـ  519: 9البـن حزم  الـمـحـلـى
  
  

قبل المسلمين في عهد ابي بكر وعمر الى اواخر ايامه  من ألن المتعة ظلت تمارس -  [102]102

صحيح مسلم , والمصنف لعبد الرزاق , ومسند احمد, وسنن البيهقي ,  ففـي حين نهى عنها.

عن جـابـر بـن عـبـد ّللّا قـال : كـنـا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ,  لمسلموغيرها واللفظ 

 (وابي بكر, حتى نهى عنه عمر, في شان عمرو بن حريث . . , على عهد رسول ّللّا )ص االيام

.والمصنف 183: 9. وبشرح النووي 1405نكاح المتعة , الحديث  باب,  1023مسلم :  صحيح

, باب ما يجوز ان 237: 7لفظه ايام عهد النبي . وسنن البيهقي  وفي, 500: 7لـعـبد الرزاق 

ه حتى نهانا عمر اخيرا... وذكره موجزا صاحب . وفي لفظ304: 3احمد  ومـسـنديكون مـهـرا. 

. وزاد المعاد البن القيم 76: 11. وفتح الباري 371: 10بترجمة موسى بن مسلم  التهذيبتهذيب 

 .293: 8. وراجع كنز العمال 205: 1
المصنف لعبد الرزاق عن عطاء عن جابر: استمتعنا على عهد رسول ّللّا )ص ( وابي  لفظ وفـي

سماها جابر  -ى اذا كان في آخر خالفة عمر استمتع عمرو بن حريث بامراة وعـمر حت بكر

عطاء: ال  قالفحملت المراة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسالها, فقالت : نعم . قال : من اشهد؟ - فنسيتها

لعبد  المصنف ...دغالادري قالت : امي , ام وليها, قال : فهال غيرهما,قال : خشي ان يكونا 

 , باب المتعة .497ـ  496: 7الرزاق 
بن حوشب استمتع بجارية بكر  عمرورواية اخرى عن محمد بن االسود بن خلف : ان  وفـي  

, فقالت : استمتع منها عمرو بن فسالهامن بني عامر بـن لـؤي : فـحملت , فذكر ذلك لعمر 

و اختها او ال ادري اقال : امها ا -قال  -حوشب , فساله فاعترف , فـقال عمر: من اشهدت ؟ 

اخاها وامها, فقام عمر على المنبر, فـقال : ما بال رجال يعملون بالمتعة واليشهدون عدوال ولم 

عن عمر من كان تحت منبره , سمعه حين يقوله , قال :  هذاالقوليبينها اال حددته , قال : اخبرني 

 .منهفتلقاه الناس 
ان رجال قدم من الشام فنزل عليها فقال : ان  العمال : عن ام عبد ّللّا ابنة ابي خيثمة كنز وفـي

واشهدوا  فشارطهاالعزبة قـد اشـتـدت عـلـي فـابغيني امراة اتمتع معها قالت : فدللته على امراة 

عمر بن الخطاب ،  بذلكعلى ذلك عدوال فمكث معها ما شاء ّللّا ان يمكث ثم انه خرج ، فاخبر 

فذنيني به، فلما قدم اخبرته  قدمت : نعم، قال : فاذا فارسل الي فسالني احـق مـا حـدثـت ؟ قل

فارسل اليه ، فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول ّللّا )ص ( ثم لم ينهنا عنه 

حـتـى قبضه ّللّا ، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا ،  يـنـهـنـاحتى قبضه ّللّا ، ثم مع ابي بكر فلم 

بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك ، بينوا حتى يعرف النكاح من  نفسيي فقال عمر: اما والذ

 . السفاح
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تساؤل الشيخ القرضاوي عن نوعية التحريم هل هو تحريم مؤبد 

أم كتحريم الميتة ولحم الخنزير  واألخت؟كتحريم األم والبنت 

على هذا  الضوءلذي يرتفع في حاالت الضرورة ، يلقي بعض ا

الحل االستثنائي المؤقت، ويدفع بالباحثين والفقهاء لدراسة 

 الطائفيةعن صخب الجداالت  بعيداأكبر ،   بجديةالموضوع 

 القديمة.
  

 المتعةصحيحة حول زواج  أحاديث
  

 1469حديث رقم  البخاري
 قال حدثني  قتادة  عن  همام  ثنا حد  إسماعيلموسى بن   حدثنا

  قال  رضي هللا عنه  عمران   عن مطرف 

فنزل القرآن قال  وسلم  عليهصلى هللا  هللا  رسول على عهد تمتعنا

 رجل برأيه ما شاء
  

 4156رقم  حديث
 أبو رجاء  حدثنا  عمران أبي بكر  عن  يحيى   حدثنا مسدد   حدثنا

  قال  رضي هللا عنهما  عمران بن حصين   عن

صلى هللا  في كتاب هللا ففعلناها مع رسول هللا  المتعة  آية  أنزلت

 عنها حتى مات قال  ينهقرآن يحرمه ولم  ينزل ولم وسلم  عليه

 برأيه ما شاء رجل 
  

 4249رقم  حديث
عن  قيس  عن  إسماعيل  عن  خالد  نا حدث بن عون  عمرو  حدثنا  

قال  رضي هللا عنه  هللا  عبد   

نغزو مع النبي  كنا وليس معنا نساء فقلنا أال  هللا عليه وسلم  صلى 

فرخص لنا بعد ذلكنختصي فنهانا عن   بالثوبأن نتزوج المرأة  ذلك 

(.لكمبات ما أحل هللا ثم قرأ : )يا أيها الذين آمنوا ال تحرموا طي  
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 2497حديث رقم  مسلم
 ابن جريج  أخبرنا  عبد الرزاق  حدثنا   رافعمحمد بن   حدثني

  يقوال  جابر بن عبد هللا  قال سمعت  الزبير  أبو أخبرني 

  هللا رسولمن التمر والدقيق األيام على عهد  بالقبضة  نستمتع   كنا

 في شأن  عمر  حتى نهى عنه  وأبي بكر   وسلمصلى هللا عليه 

 حريث بن عمرو
  
 2496رقم  حديث 
 ابن جريج  أخبرنا  عبد الرزاق  حدثنا   الحلوانيالحسن  حدثنا  و

  عطاء   قال قال

 عنمنزله فسأله القوم  في معتمرا فجئناه جابر بن عبد هللا   قدم

 عهد رسول هللا  على استمتعنا  نعم  فقال  المتعة  أشياء ثم ذكروا 

 وعمر وأبي بكر  صلى هللا عليه وسلم 
  

 2135رقم  حديث
محمد  حدثنا  ابن المثنى  قال  وابن بشار  بن المثنى  محمد  حدثنا

 أبي نضرة  يحدث عن  قتادة  قال سمعت  شعبة  حدثنا   جعفر بن

  قال 

ابن وكان  بالمتعة  يأمر  ابن عباس   كان  قالينهى عنها   الزبير 

فقال على يدي دار لجابر بن عبد هللا  فذكرت ذلك   تمتعنا   الحديث 

قال عمر  فلما قام  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  مع إن هللا كان   

الحج  فأتموالرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله يحل 

والعمرة هلل كما أمركم هللا وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل 

الى أجل اال رجمته بالحجارة. امرأةنكح   
  

 طالبأحمد، مسند علي بن ابي  مسند 

 717رقم  حديث
 عبد هللا بن قال قال  قتادة  عن  شعبة  حدثنا  محمد بن جعفر   حدثنا

   شقيق

رضي هللا  وعلي   المتعة ينهى عن  رضي هللا عنه  عثمان   كان
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 رضي علي  ثم قال  وكذا إنك كذا لعلي  عثمان  يأمر بها فقال  عنه 

ليه وسلم صلى هللا ع  مع رسول هللا تمتعنا  لقد علمت أنا قد  هللا عنه 

 .خائفينفقال أجل ولكنا كنا  
  

 
  

  
 : خالف التاريخ والسياسةالثاني الباب

  
 : التاريخ األول الفصل

 :الصحابةاألول: الموقف من  المبحث 
  

بحقهم،  التقصيرقضية الموقف من الصحابة، والغلو أو  شكلت   

نها مادة للجدل والخالف بين الشيعة والسنة عبر التاريخ. رغم أ

من النزاع بين الطائفتين، إذ أن الموقف من الصحابة  أعمقمشكلة 

الى مسألة القيم واألخالق والمثل  وتعودمسألة منهجية قائمة بذاتها 

مع حياة الصحابة، أي  تطابقهاالعليا الواردة في القرآن الكريم ومدى 

 السنةالى مسألة النظرية والتطبيق، وقد تناولها المسلمون من 

عة وال يزال المفكرون من كلتا الطائفتين يتناولونها بعيدا عن والشي

وانطالقا من قراءة التاريخ بصورة محايدة . ومع  الطائفيالخالف 

انها وصلت أحيانا الى مستوى العقيدة  االأنها مسألة تاريخية عادية 

تخرجه منه لتلقيه في  أوالتي تفصل بين الناس فتُدخل هذا في الدين 

 لدىالوقت الذي لم تكن هذه القضية تحتل أهمية كبرى النار. في 

الصحابة أنفسهم وفي عصرهم. فضال عن أن تشكل جزءا من 

 العقيدة االسالمية. 
وصحبه  وآلهصحابة رسول هللا محمد )صلى هللا عليه  احتل   

وسلم( دور الوسيط الناقل للرسالة االسالمية ولتراث الرسول 

الزمان والمكان، وشكلوا المثال  الالحقة عبر لألجيالاألعظم 

تستلهم الكثير من األمور  ظلتاألعلى لألمة االسالمية التي 
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 الغنية،والمالمح األخالقية من أشخاصهم الكريمة وتجاربهم 

باعتبارهم الجيل المثالي األول الذي عاصر الرسالة وساهم في 

. وقد استحق الصحابة لعظم جهادهم أن االسالميةتأسيس األمة 

: من موضع حيث قال  أكثرمدحهم هللا تعالى في كتابه الكريم في ي

تأمرون بالمعروف وتنهون عن  للناس)كنتم خير أمة أخرجت 

وقال تعالى: )والسابقون  110المنكر وتؤمنون باهلل( آل عمران 

األولون من المهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رض هللا 

تجرى تحتها األنهار خالدين فيها  عنه وأعد هم جنات ورضواعنهم 

وقال أيضا: )لقد رضي هللا عن  100 التوبةأبدأ ذلك الفوز العظيم(. 

قلوبهم فانزل السكينة  فيالمؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما 

من  والعشرينوفى اآلية التاسعة  18عليهم وأثابهم فتحا قريبا( الفتح 

ول هللا والذين معه أشداء عل السورة نفسها قال تعالى: )محمد رس

بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من هللا  رحماءالكفار 

ذلك مثلهم في التوراة  السجودورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر 

على  فاستوىومثلهم في اإلنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ 

وعملوا سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد هللا الذين أمنوا 

 .  29منهم مغفرة وأجرأ عظيما( الفتح  الصالحات
األسف الشديد، ونظرا للفتنة الكبرى التي حدثت في  مع ولكن  

مجاال للجدل والتشكيك والغلو  الكرامأيامهم، فقد أصبح الصحابة 

يدافع عنهم  ومنوالتجريح، وظهر في التاريخ من يهاجمهم بقسوة 

ً أو بتطرف، حتى أصبح الحديث عنهم أ و اتخاذ الموقف منهم سلبا

ذاته، موضوعا عقديا مهما يوازي أركان الدين ، ويلعب  بحدإيجابا، 

هوية الطوائف الثقافية والدينية.  وتشكيلدورا في تقسيم المجتمع 

الكرام  الصحابةولذا فان من المهم جدا بحث موضوع الموقف من 

على لدى السنة والشيعة بكل صراحة وتفصيل ووضع النقاط 

الكابوس الثقيل، والتخلص من  هذامن   للتخلصالحروف، تمهيدا 

الماضي، خاصة بعد أن أصبح موضوع الخالف بين  رواسب

 له. عاصرَ ال معنى م تاريخيا"السنة" و"الشيعة" نفسه موضوعا 
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ةكان الخالف حول الصحابة بين المسلمين، ثمرة  لقد   من ثمار  مرَّ

يل الصحابة أنفسهم، وقد حاول الفتنة الكبرى التي عصفت بج

تجاوز الفتنة والصلح فيما بينهم، ولكن ذيول الفتنة  أنفسهمالصحابة 

.. واستمرت الى اليوم، ونرجو من واستمرتاستمرت فيما بعدهم.. 

للملمة ما تبقى من  الكافيةهللا العلي القدير ان يهب المسلمين الحكمة 

 .بينهمدع فيما ذيول تلك الفتنة، والتخلص منها، ورأب الص
بد من  النفهم مشكلة الموقف من الصحابة بشكل جيد  ولكي   

دراسة ظروف نشوئها التاريخية بدقة، وكيف تضخمت لتصبح 

 ذلك؟ ولماذا؟ صنعموضوعا عقديا؟ ومن 
  
والعياذ  أشرارا،يكن الصحابة الكرام مالئكة معصومين وال  لم  

 فيسوله ونصروا دينه وتحملوا باهلل، ولكنهم كانوا فتية آمنوا باهلل ور

سبيل ذلك العذاب، وكانوا في نفس الوقت بشرا لهم مصالحهم 

وأخطاؤهم، وكان فيهم المؤمنون  الخاصةوأهواؤهم واجتهاداتهم 

يتفاوتون في الفضل  أيضاوالمنافقون، وربما كان المؤمنون منهم  

م بسبب يعلمها اال هللا، وقد ترسخت مكانته الودرجات اإليمان، التي 

المعاصي والذنوب.  وتجنبهمإيمانهم وتضحياتهم وعملهم الصالحات 

أن  أويعتقدورغم وضوح هذه الحقيقة القرآنية اال أن هناك من اعتقد 

الصحابة احتلوا مكانتهم العليا بسبب رؤيتهم للرسول األكرم 

لساعة، مهما اقترفوا بعد ذلك من الذنوب  ولوومصاحبتهم له 

على ذلك فقد حرموا  وبناءمغفور لهم بالتأكيد. والمعاصي، وانهم 

 واحدتوجيه أي نقد لعموم الصحابة أو اتخاذ أي موقف سلبي من أي 

 منهم، واعتبار ذلك كفرا وزندقة وإلحادا.
فان  الرأي،كان السب مرفوضا ألي انسان يختلف معنا في  واذا   

من الطبيعي ان يكون سب أو لعن أي صحابي جليل، مهما كان، 

ذلك ال يمنع من قراءة التاريخ بأمانة وتحليل  ولكنمرفوضا بشدة، 

العبرة منها، وتعظيم  وأخذاألحداث التي وقعت بين الصحابة 

الكرام،  الصحابةاالنجازات الرائعة والبطوالت الباهرة التي قام بها 

وتجنب األخطاء التي وقع فيها البعض منهم، فنحن مأمورون باتباع 
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سيد المرسلين ومن  بسنةالصالح واالقتداء  والعمل االسالمي  الدين

 يتبعه بإحسان الى يوم الدين.
من السنة  المتطرفينالمشكلة في مسألة الصحابة تنبع من  ان   

والشيعة، وقيام بعض هؤالء بالتهجم على خيار الصحابة، وقيام 

بالدفاع حتى عن السيئين منهم. هذا اذا كانوا يعترفون  أولئكبعض 

. ولو كان الطرفان يتفقان على وجود فيهمسيئين أو منافقين  بوجود

كانت هنالك حاجة   لماقاسم مشترك يميز بين الصالحين والطالحين، 

كانت هنالك أية إثارة أو توتر حول  ولماعن الموضوع،  للحديث

 هذا الموضوع.
أوالً  نستعرضأجل أن نضع النقاط على الحروف، ال بد ان  ومن   

سنية حول الصحابة، ثم نستعرض النظرية الشيعية، ونبين النظرية ال

واالختالف بينهما، أو نقاط االعتدال والتطرف لدى  االلتقاءنقاط 

نظرة مشتركة ومعتدلة توحد بين  الىالفريقين، أمال في الوصول 

 .وأحقادالمسلمين وتزيل ما بينهم من خالفات 
  

 األولىالنظرية االسالمية  - 1    
  
حول منبع العظمة والجدارة  االسالمينعرف المقياس  يولك    

الذي نراه  الكريمللصحابة وغيرهم، يجدر بنا العودة الى القرآن 

يربط الدرجة العليا ألي انسان بالعمل الصالح حتى لو كان من 

للرسول األعظم، او النبي نفسه، حيث يقول:" َولَقَْد  المقربينأقرب 

 َولَتَُكونَنَّ لَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَئِْن أَْشَرْكَت لَيَْحبََطنَّ َعَملَُك ا َوإِلَىأُوِحَي إِلَْيَك 

ِكْدَت تَْرَكُن إِلَْيِهْم  لَقَدْ ، و"َولَْوال أَْن ثَبَّتْنَاَك  65ِمْن اْلَخاِسِريَن". الزمر 

ً قَِليالً *ِإذاً ألَذَْقنَاَك ِضْعَف   تَِجدُ لََك َوِضْعَف اْلَمَماِت ثُمَّ ال اْلَحيَاةِ َشْيئا

، ويقول هللا عز وجل متحدثا عن 75 – 74َعلَْينَا نَِصيراً". االسراء 

َل َعلَْينَا  األَقَاِويِل * ألََخْذنَا ِمْنهُ بِاْليَِميِن *  بَْعضَ نبيه الكريم:"َولَْو تَقَوَّ

 44". الحاقة * فََما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد عْنهُ َحاِجِزينَ  اْلَوتِينَ ثُمَّ لَقََطْعنَا ِمْنهُ 

ربي  عصيتهللا تعالى نبيه الكريم:" قل إني أخاف إن  ويأمر  47 -

عذاب يوم عظيم". وقد وردت هذه اآلية مرتين في سورة األنعام آية 
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، وتأكيدا لهذا المفهوم يقول النبي األكرم )ص( 13 آيةوالزمر  15

 . ولو عصيت لهويت".رحمةنفسه:"إنه ال ينجي إال عمل مع 
  

بالنسبة  حتىفان قيمة أي انسان في المقياس االسالمي،  نإذ    

لألنبياء، تأتي من اإليمان باهلل تعالى والعمل الصالح، وال تأتي من 

أو القرب من األنبياء أو الفراعنة، فقد قال تعالى:"ضرب  الصحبة

امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من  كفرواهللا مثال للذين 

من هللا شيئا، وقيل ادخال  عنهماانتاهما فلم يغنيا عبادنا صالحين فخ

فرعون إذ  امرأةالنار مع الداخلين، وضرب هللا مثال للذين آمنوا 

قالت رب ابِن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله 

 11 10الظالمين". التحريم  القومونجني من 

وهن أقرب الناس اليه:" اي  يبالنعلى هذا األساس خياطب هللا تعاىل نساء  وبناء    
 كضعفني وكان ذل العذابنساء النيب من أيت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا 

مرتني،  أجرهاعلى هللا يسريا. ومن يقنت منكن هلل ورسوله وتعمل صاحلا نؤهتا 
 31 -3وأعتدان هلا رزقا كرميا" األحزاب 

ن الصحابة، ليست انبعة ع فضالإن منزلة أهل البيت، وخاصة نساء النيب،  أي   
بل ان معصية أهل  الصاحل،من قرهبم أو صحبتهم للنيب، وامنا من طاعة هللا والعمل 

وسقوط  النيبالبيت هلل تعاىل تستوجب مضاعفة العذاب، لقرب أهل البيت من 
ورمبا  هللا،العذر عنهم. وكذلك فان منزلة الصحابة أتيت من أعماهلم الصاحلة وطاعة 

يضا:ان معصيتهم هلل تستوجب مضاعفة العذاب هلم. وال توجد ميكن القول أ
خاصة هلم، أو هالة مقدسة متنعهم من اخلطأ أو مواجهة العذاب. وهبذا  حصانة

لدى "أهل السنة" من أحاديث أو أتويالت واجتهادات هي  يوجديتضح أن ما 
وأتخذ جانب العموم دون أن تلحظ اآلايت  الكرمي،ضعيفة ومناقضة للقرآن 

 .املخصصةاألخرى 
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 الصاحل العمل ميزان

اإلميان به وابليوم اآلخر، يف  جانبهللا تعاىل على ميزان العمل الصاحل اىل  يؤكد   
 :مثلأكثر من مخسني آية يف القرآن الكرمي، 

وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة هلم  الصاحلاتالذين امنوا وعملوا  ان           -1 -1
 277.البقرة  حيزنونليهم وال هم أجرهم عند رهبم وال خوف ع

الصاحلات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من  وعملواالذين آمنوا  فاما           -2 -2
عذااب اليما وال جيدون هلم  فيعذهبمفضله واما الذين استنكفوا واستكربوا 

 173من دون هللا وليا وال نصريا . النساء 
ا الصاحلات ليستخلفنهم يف وعملو  منكمهللا الذين امنوا  وعد           -3 -3

الذي ارتضى  دينهماألرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم 
 كفرهلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونين ال يشركون يب شيئا ومن  

 55بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون .النور 

ذا الصحابة وغريهم، فكيف يلغي هللا تعاىل ه تشملآايت عامة ومطلقة  وهي  
شاهدوا الرسول او استمعوا اليه دون ان  اهنمامليزان املهم يف جيل الصحابة جملرد 

بل ان هنالك آايت تصرح ابستحالة مساواة  هللا؟يعملوا ابالسالم أو حيرتموا تعاليم 
 والفجار واملسيئني، مثل هذه اآلايت: ابملفسدينهللا تعاىل للمؤمنني العاملني صاحلا 

الصاحلات كاملفسدين يف األرض، أم جنعل  وعملواين آمنوا أم جنعل الذ - 4   
 28املتقني كالفجار. ص، 

يستوي األعمى والبصري والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وال املسيء  وما  - 5  
 58. غافر تتذكرونقليال ما 
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يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب هللا عليه ولعنه  ومن  - 6  
 93عظيما. النساء  ذاابعوأعد له 

القاتل املتعمد وجمازاته جبهنم  معاقبةهذه اآلية األخرية يؤكد هللا عز وجل على  ويف  
دون أن يستثين الصحابة من  له،وختليده فيها وغضبه عليه ولعنه وإعداد العذاب 

شرف اإلميان  فهوذلك، ألن قانون هللا للجميع، وإذا كان للصحابة من شرف 
 تضحية والتقوى والنصرة.والطاعة وال

واملنافقني يف جيل الصحابة،  والنفاقيقودان اىل حديث اإلميان واملؤمنني  وهذا  
من آمن به علنا آمن به يف  كلفهل كل من رأى النيب آمن به بصورة سحرية؟ وهل  

اىل آخر يوم من  إميانهالواقع؟ وهل كل من آمن به يف الواقع ظل حمافظا على 
عاليا اىل آخر  إميانهمن حافظ على إميانه ظل حمافظا على مستوى حياته؟ وهل كل 
 حلظة من حياته؟

من هاجر اىل هللا ورسوله  انقال رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(:  لقد   
دنيا فهجرته اىل ما  أوفهجرته اىل هللا ورسوله، ومن هاجر من أجل امرأة يصيبها 

ضررا على دين  أبشدضاراين أرسال يف زريبة غنم هاجر اليه. وقال أيضا:"ما ذئبان 
 الرجل املسلم من حب املال وحب اجلاه".

مما يعين تعرض  عمرو،شهيد معروف بشهيد احلمار أو شهيد أم  وهناك    
واالخالص  التقوىالصحابة اىل امتحان الدنيا وخاصة الزعامة، اليت تبعدهم عن 

 .الردةاق وتؤدي هبم اىل والعمل الصاحل، وقد تقلب إمياهنم اىل نف

 المنافقين،كان بعض أصحاب رسول هللا المعنيين بأمر  وقد   

كحذيفة بن اليمان رضي هللا عنه، يالحظون تزايد النفاق بعد وفاة 

نتيجة اإلقبال على الدنيا، ولذا كان حذيفة يقول :"إن  هللا،رسول 
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يه عهد رسول هللا)صلى هللا عل علىالمنافقين اليوم شر منهم 

أيضا: "إنما  ويقولوسلم(، كانوا يومئٍذ يِسرون، واليوم يجهرون". 

كان النفاق على عهد النبي )صلى هللا عليه وسلم( فأما اليوم فإنما 

الكفر بعد اإليمان". ويخاطب المسلمين محذراً:"إنكم اليوم  هو

إنها لفي عهد رسول هللا )صلى هللا  أموراً معشر العرب لتأتون 

 [103]103لنفاق على وجهه". عليه وسلم( ا
  

فاي الفتناة  الوقاوعهنا يحذر هللا تعاالى أصاحاب النباي ، مان  ومن   

واالنقاااالب والاااردة، ويتوعاااد المنقلباااين مااانهم بالعاااذاب والخساااران، 

عز وجل:"َما َكاَن هللاُ ِليَاذََر اْلُماْؤِمنِيَن َعلَاى َماا أَْناتُْم َعلَْياِه  يقولحيث 

 اْلغَْياابِ ِمااْن الطَّيِّااِب َوَمااا َكاااَن هللاُ ِلاايُْطِلعَُكْم َعلَااى يَِميااَز اْلَخبِيااَث  َحتَّااى

 ويقااول، 179َولَِكاانَّ هللاَ يَْجتَبِااي ِمااْن ُرُسااِلِه َمااْن يََشاااُء". آل عمااران 

مخاطبا الجيل األول من المسلمين، في أعقااب معركاة بادر:"يَا أَيَُّهاا 

ُسوِل إِ  آَمنُواالَِّذيَن  أَنَّ  َواْعلَُماواذَا دََعاُكْم ِلَما يُْحيِايُكْم اْستَِجيبُوا هللِ َوِللرَّ

* َواتَّقُااوا فِتْنَااةً ال  تُْحَشااُرونَ هللاَ يَُحااوُل بَااْيَن اْلَمااْرِء َوقَْلبِااِه َوأَنَّااهُ إِلَْيااِه 

ااةً تُِصاايبَنَّ الَّااِذيَن َظلَُمااوا ِمااْنُكْم  َواْعلَُمااوا أَنَّ هللاَ َشااِديدُ اْلِعقَاااِب".  َخاصَّ

اادٌ إاِل  ويقااول 10][241044األنفااال  تعااالى محااذرا الصااحابة:"َوَما ُمَحمَّ

ُسااُل أَفَااإِن َماااَت أَْو قُتِااَل اْنقَلَْبااتُْم َعلَااى  قَْبِلااهِ َرُسااوٌل قَااْد َخلَااْت ِمااْن  الرُّ

 هللاُ يَْنقَِلااْب َعلَااى َعِقبَْيااِه فَلَااْن يَُضاارَّ هللاَ َشااْيئاً َوَساايَْجِزي  َوَماانْ أَْعقَااابُِكْم 

ويحااذرهم أيضااا:" َوال تَُكونُااوا َكالَّااِذيَن  144مااران الشَّاااِكِريَن".آل ع

قُوا َعاذَاٌب َعِظايٌم  لَُهامْ َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاءُهْم اْلبَيِّنَاُت َوأُْولَئَِك  تَفَرَّ

ااا   * اْسااَودَّْت ُوُجااوُهُهْم  الَّااِذينَ يَااْوَم تَْباايَضُّ ُوُجااوهٌ َوتَْسااَودُّ ُوُجااوهٌ فَأَمَّ

اا الَّاِذيَن   بَِماا ُكْناتُْم تَْكفُاُروَن * اْلعَاذَابَ ْعدَ إِيَماانُِكْم فَاذُوقُوا أََكفَْرتُْم بَ  َوأَمَّ

ْت   105فَِفي َرْحَمِة هللاِ ُهْم فِيَهاا َخاِلادُوَن".آل عماران  ُوُجوُهُهمْ اْبيَضَّ

- 107  
                                                

وسلم(، واللفظ له. حذيفة بن اليمان عن النيب )صلى هللا عليه  حديث 391ص: 5مسند أمحد ج: - [103] 103
 كتاب املناقب: ابب ما جاء يف الكوفة.  64:ص 10جممع الزوائد ج:

:حدثني الزبير بن العاوام. قاال: لقاد حاذرنا رساول هللا قالوقد ورد عن عون بن قتادة  - [104] 104

ِذيَن َظلَُموا ِماْنكُْم . ثم قرأ: "َواتَّقُوا فِتْنَةً ال تُِصيبَنَّ الَّ لهالم نر أنا نخلق  فتنة (وسلم)صلى هللا عليه 

ةً  : ويحاك، قاال" فقرأناها زماناً، فإذا نحن المعنيون بها. قاال: فحياث كاان هاذا فِلاَم خارجتم؟ َخاصَّ

 نحن نعلم، ولكن ال نصبر.
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 الصاااحابة،مالحظاااة هاااذا المفهاااوم النسااابي فاااي فضااال  ويمكنناااا   

قولااه تعالى:"يااا أيهااا الااذين آمنااوا المشااروط بالعماال الصااالح، فااي 

وفااي  33الرسااول وال تبطلااوا أعمالكم".محمااد  وأطيعااواأطيعااوا هللا 

حتااى يااردوكم عاان دياانكم ان  يقاااتلونكمقولااه تعااالى:".. وال يزالااون 

 فأولئااكاسااتطاعوا وماان يرتاادد ماانكم عاان دينااه فيماات وهااو كااافر 

فيهاا حبطت اعماالهم فاي الادنيا واالخارة وأولئاك اصاحاب الناار هام 

رساول هللا )ص( المساالمين يااوم  حااذر  وقاد  217خالادون". البقاارة 

فقاال:" ياا أيهاا النااس  والكفار،العقبة من التفرقاة واالقتتاال الاداخلي 

 كحرمااةأال إن دماااءكم وأمااوالكم حاارام علاايكم إلااى أن تلقااوا ربكاام 

يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. أال هل بلغت؟ فقلنا: نعم. 

أشاااهد. ثااام قاااال: أال ال ترجعاااوا بعااادي كفااااراً يضااارب  للهااامافقاااال: 

  [105]105بعضكم رقاب بعض".
ذكار البخاااري عادة روايااات عان الرسااول األكارم )ص( فااي  وقاد   

كتاب الفتن، باب ما جاء في قاول هللا تعاالى )واتقاوا فتناة ال تصايبن 

 منكم خاصة(. ظلمواالذين 
باان  بشاارحاادثنا  حاادثنا علااي باان عبااد هللا: – 7048رقاام  حااديث   

قاال : قالات أساماء عان  مليكاةعن ابي  عمرالسري: حدثنا نافع بن  

النبااي )ص( قااال:" أنااا علااى حوضااي أنتظاار ماان يااِرد علااي، فيؤخااذ 

مااان دوناااي، فاااأقول: أمتاااي، فيقاااول: ال تااادري مشاااوا علاااى  بنااااس

 ".القهقرى
عواناة  أباوحدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا  – 7049رقم  حديث   

عن أبي وائل، قال قاال عباد هللا: قاال النباي )ص( :"أناا عن مغيرة، 

فلياارفعن الااي رجااال ماانكم حتااى إذا هوياات  الحااوض،فاارطكم علااى 

فيقاااول: ال  أصاااحابي،ألنااااولهم اختلجاااوا دوناااي، قاااأقول: أي رب، 

و  7050تااادري ماااا أحااادثوا بعااادك". وفاااي أحادياااث أخااارى )رقااام 

بيناااي  أقاااوام أعااارفهم ويعرفاااونني ثااام يُحاااال علاااي(:"لياااردن 7051

تادري ماا بادلوا بعاادك،  الوبيانهم". فاأقول: "انهام مناي، فيقااال: إناك 

 فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي".
                                                

)في ذكار ومان حلفااء بناي مخازوم:  261ـ  260ص: 3ج: الكبرى ابن سعد، الطبقات - [105]105

 عمار بن ياسر(.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ولام يعادهم  بيااض،فان هللا تعالى لم يعط الصحابة شايكاً علاى  إذن  

الجنااة لمجاارد صااحبتهم للرسااول بغااض النظاار عاان أعمااالهم، ولاام 

بهم بالثبااات علااى والشاارك والااردة، وانمااا طااال النفاااقيسااتبعد عاانهم 

  .واإلخالصاإليمان والطاعة 
بعضهم بعضا  يعظمعلى هذا المقياس كان الصحابة أنفسهم  وبناء   

ويقدرون جهاد المجاهدين وطاعة المطيعين، في حين أنهم كانوا 

بعضا لو صدرت من أحدهم خطيئة أو ظنوا انه  بعضهمينتقدون 

ومن السابقين  وأحد، بدراقترف معصية، حتى لو كان من أصحاب 

البخاري: إن رسول  أخرجاألولين أو المهاجرين واألنصار، فقد  

( قال: "من يعذرني من رجل بلغني أذاه في وآلههللا )صلى هللا عليه 

أنا وهللا أعذرك منه،  هللا،أهلي" فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول 

 الخزرجإن كان من األوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من 

أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان 

ولكن احتملته الحميّة، فقال: كذبت لعمر هللا، ال تقتله  صالحاً رجالً 

أسيد بن حضير، فقال: كذبت لعمر هللا، وهللا  فقاموال تقدر على ذلك، 

فثار الحيّان األوس  المنافقين،لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن 

وآله(  عليهزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول هللا )صلى هللا والخ

  [106]106على المنبر فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت.
ً يؤذي النبي!  ففي   يتهم آخر  وصحابياهذه الرواية نجد صحابيا

بدرياً، وفي حضرة الرسول، بأنه منافق. وذلك ألن مفهوم اإلطالق 

كانت نظرة بعضهم الى بعضهم معروفا لدى الصحابة وانما  يكنلم 

او انخفاضه لدى الخطأ أو االنحراف.  اإليماننسبية، تحتمل ارتفاع 

يوم السقيفة،  عنهموهذا ما يفسر اختالف الصحابة رضي هللا 

وغضب عمر من سعد بن عبادة الذي رفض بيعة أبي بكر، وقوله 

مالك قول عمر لخالد بن الوليد بعد قتله  وكذلك [107]107".هللا:"قتله 

                                                
 8/ 6و ج  156ص  3 جالبخاري،  - [106] 106
وابيعه الناس، فقال قائل قتلتم  فبايعه]بيد أيب بكر[  بيده :فأخذ عمروفيهاأخرج البخاري قصة سعد  - [107] 107

سعدا،  قتلتم :: ونزوان على سعد بن عبادة، فقال قائل من األنصارحبانويف رواية البن  هللا، سعدا، فقال عمر: قتله
  سعدا فإنه صاحب فتنة وشر.وأان مغضب: قتل هللا فقلتقال عمر 
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". واذا عدنا الى تفاصيل هللابن نويرة ودخوله بزوجته:"يا عدو 

 وتأكيدهالشورى التي عهد بها عمر الى أفضل ستة من الصحابة، 

على ضرورة انتخاب واحد منهم، حتى ثالثة أيام، وقتلهم اذا لم 

لم يذعن له اآلخرون، فاننا يمكن ان نستنتج قانون  أوينتخبوا أحدا 

أحد من الصحابة فوق الخطأ  وجودفة عمر، وعدم النسبية في ثقا

 .القتلوالتقصير، أو استحقاق العقاب ومنه 
  

 الكبرى الفتنة
فيه مواقف عديدة  لوجدناعدنا الى قراءة ملف الفتنة الكبرى،  واذا   

من مختلف األطراف، ومن الصحابة والتابعين، تدل على فهمهم 

تمال افتقاد بعضهم لدرجة ، ال المطلق، لفضل الصحابة، واح النسبي

بالنفاق والردة والكفر. وال نهدف من فتح  واالتصافاإليمان العليا، 

نريد أخذ العبرة منه،  ماملف التاريخ نكأ جراح الماضي بقدر 

 تقديسهموالتأكد من حقيقة الفهم النسبي لفضل الصحابة، أو عدم 

 [108]108جميعا والقول بعدالتهم أو عصمتهم.
                                                

رجل على أربعة ألوية  ستمائةالطبري: كان أهل مصر الذين ساروا إلى عثمان  ذكر  - [108] 108

ً لها رءوس أربعة، مع كّل رجل منهم لواء؛ وكان جماع أمرهم  إلى عرمو بن بديل بن  جيمعا

عبد الرحمن بن عديس  وإلى - وسلّموكان من أصحاب النبّي صلى هللا عليه  -ورقاء الخزاعّي 

الرحيم؛ أّما بعد، فاعلم أّن هللا ال يغيّر ما بقوم حتى  الرحمنالتُّجيبّي؛ فكان فيما كتبوا إليه: بسم هللا 

هللا! ثم هللا هللا! فإنك على دنيا فاستتمَّ إليها معها آخرة، وال تلبس نصيبك  فاهلليغيّروا ما بأنفسهم؛ 

سيوفنا  نضعواعلم أنّا وهللا هلل نغضب، وفي هللا نرضى؛ وإنا لن اآلخرة؛ فال تسوغ لك الدنيا.  من

لك، وقضيّتنا  مقالتناعن عواتقنا حتى تأتينا منك توبة مصّرحة، أو ضاللة مجلّحة مبلجة؛ فهذه 

 إليك، وهللا عذيرنا منك. والسالم.
ال يمسكون عنه  ويحتّجون ويقسمون له باهلل التوبة،أهل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى  وكتب   

 من حّق هللا. يلزمهأبداً حتى يقتلوه، أو يعطيهم ما 
اعزل عنّا عّمالك الفّساق، واستعمل علينا من ال  اتّهمناك،: فإنا ال نعّجل عليك؛ إن كنا قد قالوا   

واردد عليها مظالمنا. قال عثمان: ما أراني إذاً في شيء إن كنت  وأموالنا،يتّهم على دمائنا 

 لتقتلّن،وأعزل من كرهتم، األمر إذاً أمركم! قالوا: وهللا لتفعلّن أو لتعزلّن أو  هويتم،ن أستعمل م

أربعين ليلة،  فحصروهفانظر لنفسك أودع. فأبى عليهم وقال: لم أكن ألخلع سرباالً سربلنيه هللا، 

 وطلحة يصلِّي بالناس.
  

يد، قال: وحدّثني عبد هللا بن عيّاش إبراهيم بن سالم، عن أبيه، عن بسر بن سع وحدّثنيمحمد:  قال

فقال: أين ابن عديس؟ فقيل: ها هو ذا، قال:  فوقفطلحة بن عبيد هللا؛  مرّ   أبي ربيعة، قال بن

ابن عديس فقال ألصحابه: ال تتركوا أحداً يدخل على  رجعفجاءه ابن عديس، فناجاه بشيء، ثم 
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في  عثمانيخ أن المسلمين بدءوا ينتقدون سياسة التار يذكر   

السنوات الست األخيرة من عهده، ألمور أخذوها عليه، وال نريد 

وكان من أبرز منتقدي عثمان أبو ذر وعمار بن  اآلن،التحدث عنها 

جزاؤهم النفي والضرب  كانياسر وعبد هللا بن مسعود، الذين 

 والكفرمان بالنفاق والتعذيب، الى درجة انهم أخذوا يتهمون عث

روي أن الزبير كان يحرض على قتل  وقد [109]109وتبديل الدين.

ينقل عن السيدة  كما [110]110عثمان قائال:" اقتلوه فقد بدل دينكم".

  [111]111عائشة قولها:"اقتلوا نعثال فقد كفر".
: عثمان كافر. يقولالباقالني: "وقد روي أنه )أي عمار( كان  قال  

 [112]112…". تله: قتلنا عثمان ويوم قتلناه كافراً وكان يقول بعد ق
  

كان بعض أنصار عثمان كأبي الغادية يتحرق شوقا  المقابل وفي

صاافين فقتلااه، رغاام قااول  حااربلقتاال عمااار، حتااى تمكاان منااه فااي 

:"فلم كلثاومالنبي له:"ويح عمار تقتله الفئة الباغياة". ولاذلك يقاول  

ماان النبااي )صاالى هللا  عساامأَر رجاالً أبااين ضاااللة عناادي منااه، إناه 

وأخبار عمارو بان العااص … ما سامع ثام قتال عمااراً  عليه وسلم( 

: ساامعت رسااول هللا )صاالى هللا عليااه وساالم( يقااول: إن قاتلااه فقااال

                                                                                                                                       

ما أمر به طلحة بن عبيد هللا. ثم قال  هذا: فقال لي عثمان: قالهذا الرجل؛ وال يخرج من عنده. 

طلحة بن عبيد هللا، فإنه حمل علّي هؤالء وألّبهم؛ وهللا إني ألرجو أن يكون  اكفنيعثمان: اللهّم 

 . صفراً، وأن يسفك دمه، إنه انتهك مني ما ال يحّل له منها
 ذي خسب السنة الخامسة والثالثين، ذكر من سار الى الرابع،الطبري ، الجزء  تاريخ

http://www.alwaraq.com/index2.htm?i=49&page=1 

 

 
: فيما كان من أمره )عثمان( ووفاته )رضي هللا عنه(. املعجم ابب 98، 97ص: 9ج: الزوائد جممع - [109] 109

 )سن عثمان ووفاته(. ذكريف  81ص: 1الكبري ج:
 شأن يف شرح كالم لإلمام )عليه السالم( يف 36ـ  35ص: 9ج: احلديد،البالغة البن أيب  هنج شرح - [110] 110

 …(.طلحة والزبري: )وهللا ما أنكروا عليَّ منكراً 
 باب الفتن. 356ـ  355ص: 11ج: لألزدي الجامع - [111]111
   .220: ص الباقالين، التمهيد - [112]112
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الرواياة تتضامن تصاريحا بالوعاد  وهذه [113]113وسالبه في النار".

بعاد ذلاك  ناأتيبالنار لمن يقتل عمارا حتى لو كان صحابيا، فكياف 

 جميع الصحابة عدول؟ وكلهم في الجنة؟  ونقول ان
عليااه  أخااذهخااالف عثمااان شااروط البيعااة والعهااد الااذي  وعناادما  

عبد الرحمن بن عوف بعدم تولية أقاربه من بني أمياة علاى رقااب 

مع سيرة الشيخين، قال عبد الرحمن لعلي بان أباي  انسجاماالناس، 

أعطاني" انه قد خالف ما  سيفي،طالب:"إذا شئت فخذ سيفك وآخذ 

عثمااان فااي  وعاااده [114]114وحلااف أن ال يكلاام عثمااان طيلااة حياتااه.

مرضه فلام يكلماه، وماات وهاو مهااجر لاه، وأوصاى أن ال يصالي 

مقابل ذلاك، كاان عثماان ياتهم عباد الارحمن بان  وفي [115]115عليه.

عبااد الاارحمن أنااه  عاانعااوف بالنفاااق، ويعااده منافقاااً . حتااى روي 

ول لاااااي عثماااااان: ياااااا قال:"ماااااا كنااااات أرى أن أعااااايش حتاااااى يقااااا

  [116]116منافق".
المديناة  فايكان أشد بيان صادر عان صاحابة رساول هللا  وربما     

ضد عثمان، هي رسالتهم التالية الى إخوانهم في اآلفااق:" إنكام إنماا 

تجاهدوا في سبيل هللا عز وجل تطلبون ديان محماد، فاإن  أنخرجتم 

ديان محمااد"  فهلماوا فاأقيموا وتارك،ديان محماد قاد أفساد مان خلفكاام 

 [117]117فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوه.

                                                
 )يف ذكر ومن حلفاء بين خمزوم: عمار بن ايسر(. 261ـ  260ص: 3ج: الكربى قاتالطبابن سعد،  - [113] 113
بن عوف في عثمان)رضي هللا  الرحمنعبد  قول)في  57ص:  5ج: األشراف أنساب - [114]114

 4الفرياد ج: العقد. عمر)رضي هللا عنه(( مقتل ذكر )في 166ص: 1الفداء ج: أبي تاريخ ((.عنه

فاي )أمار الشاورى فاي خالفاة  280: ص الخلفاء وتواريخهم وأخبارهمالثانية في  العسجدةكتاب 

 (.عثمان على الناسنقم  ما )في 305عثمان بن عفان(، و ص:
 1هنج البالغة ج: شرح )ذكر مقتل عمر )رضي هللا عنه((.( يف 166ص: 1الفداء ج: أيب اتريخ - [115]115
الشورى يف  أمر)يف  280ص:  وأخبارهم ء وتوارخيهمالثانية يف اخللفا العسجدةكتاب   4ج: الفريد . العقد196:ص

يف  550قتيبة ص: البن (. املعارفعثماننقم الناس على  ما )يف  305:خالفة عثمان بن عفان(، و ص
 يف )قول عبد الرمحن بن عوف يف عثمان )رضي هللا عنه((. 57ص: 5ج: األشراف )املتهاجرون(. و أنساب

: فاي )نقام الخاوارج الثالث من الباب السابع الفصلتتمة  112ص: المحرقة الصواعق - [116]116

 هاجن . و شارحالمديناة إلاى بااب الهجارة 273ص: 2علياه )رضاي هللا عنه((.السايرة الحلبياة ج:

 .25ص: 20ابي الحديد، ج: البنالبالغة 
 )اخلرب عن قتله )عثمان( وكيف قتل(. ذكريف  662ص: 2ج: الطربي اتريخ - [117]117
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يقااوم بهااا الاابعض فااي تفسااير اقتتااال  التاايكاال التااأويالت  ورغاام   

فااي  وأتباااعهمالمهاااجرين األولااين )طلحااة والزبياار وعائشااة وعلااي( 

حرب الجمل، والقاء اللوم علاى فئاة منافقاة مدسوساة باين الطارفين، 

حيتها اآلالف ماان الحاارب الطاحنااة التااي ذهااب ضاا تلااكفااان وقااوع 

ألنفساهم، وعادم وجاود  النسابيةالمسلمين، دليل على نظرة الصحابة 

 القارونمفهوم العدالاة المطلقاة أو العصامة، الاذي نشاأ فيماا بعاد فاي 

 التالية، لدى فريق من أهل السنة.
االماام  كاانفي صفين فان الصورة بدت أكثر وضوحا، حياث  أما   

نه فاي صاالته، ويقنات علايهم علي يلعن معاوية ومجموعة من أعوا

معاوية وعمروا وأبا األعور السلمي وحبيباا وعباد  العنقائال:"اللهم 

". فيمااا كااان معاويااة والولياادالاارحمن باان خالااد والضااحاك باان قاايس 

 [118]118يلعاان عليااا والحساان والحسااين واباان عباااس ومالااك األشااتر.

معاوية يلعن االماام علاي حتاى بعاد صالحه ماع الحسان، حياث  وظل

وهو ما أثاار ردة فعال مان قبال  المنابر،والته بسب االمام على  أمر

الاذي  عاديبعض أصاحاب االماام مثال الصاحابي الجليال حجار بان 

احتج على المغيرة بان شاعبة فاي الكوفاة لسابه االماام علاي، فاعتقلاه 

مع مجموعة من أصحابه الى معاوية الذي أمر بهم  وأرسلهالمغيرة 

 اساتُعِملفاي الشاام. وقاد   ذراءعافضربت أعنااقهم صابرا فاي مارج 

فاأمره أن  ساعد،فادعا ساهل بان  ماروان، مان آل رجالعلاى المديناة 

ا إذ أبيَت، فقل: لعن هللا أبا  . تارابيشتم عليا، فأبى سهل، فقال له: أمَّ

وقد استمر لعن االمام علي على منابر بني أمياة حاوالي ساتين عاماا 

   [119]119قف ذلك.عبد العزيز فأصدر أمرا بو بنالى أن جاء عمر 
                                                

 )اجتماع احلكمني بدومة اجلندل(. ذكريف  113ص: 3ج: الطربي اتريخ - [118] 118
الشيخ حممد بن املختار الشنقيطي يف كتابه: )اخلالفات السياسية بني الصحابة(:"توجد مع  يقول  - [119] 119

ابر، أمري املؤمنني علي بن أيب طالب على املن ويلعنونكانوا يسبون   وأمراءه معاويةأبن  تفيدصحيحة   أحاديثاألسف  
أيب سفيان سعدا،  بن " عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية :ومنهابذلك،  الناس وأيمرون

هللا صلى هللا عليه وسلم  رسولثالاث قاهلن له  ذكرتُ  : ما منعك أن تسب أاب تراب ]عليا[ ، فقال ]سعد[ : أمَّا مافقال
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لعلي  النعم،من محر أحب إيل  منهن فلن أسبه، ألن تكون يل واحدة

هللا عليه وسلم:  صلى : اي رسول هللا ختلفين مع النساء والصبيان؟ فقال رسول هللاعليمغازيه، فقال له  بعض وخلَفه يف
عطني الراية رجال حيب : ألخيربومسعته يقول يوم  بعدي، ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبوة أما
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وتاااابعي  التاااابعين،التااااريخ مواقاااف وأقاااواال لكثيااار مااان  ويساااجل  

 فضاال ،[120]120التابعين، ومنهم من يحظى باحترام أئمة أهل السانة 

عاان بعااض الخلفاااء العباساايين األوائاال، الااذين كااانوا ينتقاادون هااذا 

ياادل علااى عاادم وجااود إجماااع علااى تقااديس  مماااالصااحابي أو ذاك، 

، قبال أن  األولاىتقاد بعادالتهم جميعاا، فاي العصاور الصحابة واالع

ينشاااأ مفهاااوم االطاااالق لااادى بعاااض المحااادثين فاااي القااارن الثااااني 

 [121]121النظرية السنية المطلقة حول الصحابة. ونشوءالهجري، 
                                                                                                                                       

الراية إليه  فدفع هلا فقال: ادع يل عليا فأاته وبه رمد فبصق يف عينه فتطاولناقال ]سعد[:  ورسوله، هللا ورسوله وحيبه هللا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليا  دعا" اآلية .. وأبناءكم عليه، وملا أنزلت هذه اآلية "قل تعالوا ندع أبناءان هللاففتح 

 فال وهللا ما ذكره معاوية«( زادت بعض الرواايت: 159» ) …أهلي: اللهم هؤالء فقال فاطمة وحسنا وحسيناو 

( 161) »املدينة فال وهللا ما ذكره ذلك الرجل حبرف حىت خرج من:« ( أو 160) »املدينةحىت خرج من  حبرف
ما سببته  عليامفرقي على أن أسب  لىع يعلى عن سعد من وجه آخر ال أبس به قال: لو وضع املنشار أيبوعند «

رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن  املدينةقال: اسُتعِمل على  سعد ( و"عن أيب حازم عن سهل بن162أبدا" )
: ما كان لعلي سهل فقال له: أمَّا إذ أبيَت، فقل: لعن هللا أاب تراب، فقال سهل،عليا، قال: فأىب  يشتم سعد، فأمره أن

كان مروان أمريا علينا   قال"عن عمري بن إسحاق و (163» )ه من أيب تراب، وإن كان ليفرح إذا دعي هباإلي أحباسم 
سنتني فكان ال يسبه مث أعيد مروان فكان  العاصمث استعمل سعيد بن  عزل ست سنني فكان يسب عليا كل مجعة مث

بن زيد فقال:  سعيد من علي، قال: فقام املغرية بن شعبة خطب، فنال أن( وعن عبدالرمحن بن األخنس 164» )يسبه
وأبو بكر يف اجلنة،  اجلنة،عليه وسلم يف  هللا أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: رسول هللا صلى أشهد

اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، وسعد يف  يفاجلنة، وعبد الرمحن  يف وعمر يف اجلنة، وعلي يف اجلنة، وعثمان
( و"عن 165" )شعبة ابلعاشر، مث ذكر نفسه. ورواه اإلمام أمحد أيضا عن وكيع عن أخربتكمقال: إن شئتم  مث جلنة،ا

رضي هللا عنه، قال: فأخذ  علياخطباء يلعنون  شعبة بن السهو قال: ملا بويع ملعاوية ابلكوفة أقام املغرية بن عبدهللا
الظامل أيمر بلعن رجل من أهل اجلنة أشهد على  الرجلترى إىل هذا : أال فقال بيدي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل

  (.166مل أابل.." ) العاشراجلنة ولو شهدت على  يف تسعة أهنم
كيحيى بن عبد الحميد وعبد الرزاق الصنعاني ويونس بن خباب األسدي، وأبي الحسن  - [120]120

ني وأسد بن وداعة، وتليد بن علي الغزنوي، وأبي اسرائيل المالئي، وأزهر الحرا بنأحمد 

 يزيدالمحاربي الكوفي، والحكم بن ظهير الفزاري ابن أبي ليلى الكوفي، وربيعة بن  سليمان

المتحاربين  أحدان  يقولمؤسس المعتزلة واصل بن عطاء   وكان السلمي، وجعفر بن سليمان.

شهادة أحد منهم،  بليقمن الصحابة فاسق من غير تحديد له، ولهذا كان يطعن في عدالتهم وال 

 أبا هريرة من أكذب الناس. يعتبربينما كان النظام  
عناادما انتصاار جاايش الاادعوة العباسااية، ودخاال الكوفااة، وبويااع أبااو العباااس الساافاح،  - [121]121

علاى المنبار أسافل مان أباي العبااس السافاح  وهاوبن علي بن عبد هللا بن العباس ـ  داود  خطب

على النبي، ثم قال:"أيها النااس إناه وهللا ماا كاان  وصلىثنى عليه، بثالث درجات ـ فحمد هللا وأ

إال علااي باان أبااي طالااب، وأمياار  خليفااة عليلله وآللله وسلللم( هللا)صلللى بياانكم وبااين رسااول هللا 

فاي )ذكار بقياة الخبار عماا كاان مان  350ص: 4ج: الطباري تااريخ ".خلفيالمؤمنين هذا الذي 
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 معاوياةينقل عن الحسان البصاري قولاه:"أربع خصاال كان فاي  إذ  

اؤه على هاذه األماة لو لم يكن فيه منهن إال واحدة لكانت موبقة: انتز

ابتزهاااا أمرهاااا بغيااار مشاااورة مااانهم، وفااايهم بقاياااا  حتاااىبالسااافهاء 

بعااده سااكيراً خميااراً يلاابس  ابنااهالصااحابة وذو الفضاايلة. واسااتخالفه 

هللا   رسااولالحرياار ويضاارب بالطنااابير. وادعاااؤه زياااداً، وقااد قااال 

. وقتلااه حجااراً. ويااالً لااه ماان الحجاار)ص(: الولااد للفااراش، وللعاااهر 

  [122]122رتين".حجر.م
  
 التابعينمعاوية لم يكن كثير من الصحابة وأجالء  وبخصوص   

ينظرون اليه كصحابي مؤمن أو خليفة عادل، ولذلك فعندما توفي، 

االمام  الىتبقى من شيعة االمام علي في الكوفة وأرسلوا  مناجتمع  

الحسين رسالة يستدعونه اليهم، وقد جاء فيها:" للحسين بن علي، 

صرد والمسيب بن نجية ورفاعة بن شداد البجلي  بنليمان من س

من أهل الكوفة :  والمسلمينوحبيب بن مظاهر وشيعته المؤمنين 

بعد : فالحمد  أماسالم عليك فانا نحمد إليك هللا الذي ال اله إال هو .. 

هلل الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه األمة 

يئها وتأمر عليها بغير رضى منها، ثم قتل أمرها وغصبها ف فابتزها

وجعل مال هللا دولة بين جبابرتها  أشرارها،خيارها واستبقى 

علينا إمام ، فاقبل لعل  ليسوأغنيائها، فبعدا له كما بعدت ثمود . انه 

 [123]123هللا أن يجمعنا بك على الحق ". 

                                                                                                                                       

تماام الخبار عان سابب البيعاة ألباي العبااس عباد هللا بان : ومائاة وثالثاين األحداث في سنة اثنين

 .(…عليمحمد بن 

بن سفيان  يعقوب قاليف )تسمية من جنا منهم )أصحاب حجر((.    232ص: 3ج: الطربي اتريخ - [122] 122
مروان بن احلكم قال دخلت مع  عنثنا عمرو بن عاصم ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب 

معاوية قتلت حجرا وأصحابه وفعلت الذي فعلت أما خشيت  ايعلى أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها فقالت  معاوية
 225صفحة  6إين يف بيت أمان. كتاب البداية والنهاية، اجلزء  الأن أخبأ لك رجال فيقتلك قال 

 204املفيد، االرشاد، ص  - [123] 123
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 في الصحابةأحاديث يرويها أهل السنة تؤكد دخول بعض  وهناك   

النار، مما ينقض نظرية عدالة جميع الصحابة التي تبلورت في 

 الثالث الهجري. أوالقرن الثاني 
بن سفيان ثنا عبيد هللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن أيب سلمة عن  يعقوب قال    

هريرة أن رسول هللا قال لعشرة من اصحابه:" آخركم موات يف  أيبأيب نضرة عن 
قال أبو نضرة فكان مسرة آخرهم موات. قال البيهقي:  جندبالنار" فيهم مسرة بن 

مل يثبت له من أيب هريرة مساع وهللا أعلم. مث  العبديرواته ثقات إال أن أاب نضرة 
يونس بن عبيد عن احلسن عن أنس بن  عنروى من طريق إمساعيل بن حكيم 

ألين عن مسرة بشيء حىت يس يبدأحكيم قال كنت أمر ابملدينة فألقى أاب هريرة فال 
وإن رسول هللا قام علينا  بيت،فلو أخربته حبياته وصحته فرح وقال: إان كنا عشرة يف 

النار". فقد مات منا  يفونظر يف وجوهنا وأخذ بعضاديت الباب وقال:" آخركم موات 
املوت. وله  ذقتمثانية ومل يبق غريي وغريه فليس شيء أحب إيل من أن أكون قد 

 بنقال يعقوب ابن سفيان ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد شاهد من وجه آخر و 
سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد قال كنت إذا قدمت على أيب حمذورة 

وإذا قدمت على مسرة سألين عن أيب حمذورة فقلت أليب حمذورة  مسرةسألين عن 
عن مسرة وإذا قدمت على مسرة سألين عنك؟ فقال  تسألينمالك إذا قدمت عليك 

" قال النار:" آخركم موات يف فقالبيت فجاء النيب   يفين كنت أان ومسرة وأبو هريرة إ
 [124]124فمات أبو هريرة مث مات أبو حمذورة مث مات مسرة.

  
  

 األموي اإلعالم
  

الصحابة،  جميعهنا ، ونظرا لعدم وجود إجماع على عدالة  ومن   

للردة والنفاق  في صدر اإلسالم، ووجود النظرة النسبية المحتملة

                                                
 .226 صفحة  6اجلزء  ،والنهايةابن كثري،كتاب البداية  - [124] 124
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وتوقف مكانة الصحابي على العمل الصالح، بما يتفق مع  والضالل،

متواترة وثابتة، فان عالمات استفهام  نبويةالقرآن الكريم وأحاديث 

التي تشير الى  اآلحاد،كثيرة ترتسم على بعض األحاديث أو أخبار 

عدالة جميع الصحابة، وتنهى عن سبهم. وتعطي فضال خاصا لكل 

الشك  ويثور [125]125النبي ولو ساعة أو سمع منه ولو كلمة. أىرمن 

حول تلك الروايات التي شكلت أساس النظرية السنية المتطرفة 

كانت من اختالق اإلعالم األموي ، وخاصة  بأنهاحول الصحابة، 

علي والمهاجرين  االمامأيام حكم معاوية، "الطليق" الذي حارب 

وحاول إدخال نفسه في صفوف واألنصار، وانتزع السلطة منه، 

"الصحابة" حتى يفرض نفسه على المسلمين خليفة بال منازع، 

 .يشاءويفعل ما 
الصحابة"  سبان المقصود من تلك "األحاديث الناهية عن  ويبدو  

هو منع انتقاد معاوية أكثر من النهي عن سب خيار الصحابة، واال 

االمام علي وأهل بيته  عند قيام معاوية واألمويين بسب تذكرفانها ال 

 [126]126وشيعته.
 الصحابة ينقدون المعتزلة

الزيدية  بعضابن أبي الحديد، في )شرح نهج البالغة( عن  وينقل  

المعتزلة، قولهم:" انا رأينا الصحابة أنفسهم ينقد بعضهم بعضا، بل 

بعضا، ولو كانت الصحابة عند نفسها بالمنزلة التي  بعضهمويلعن 

ذلك من حال نفسها، ألنهم أعرف  لعلمتد وال لعن ال يصح فيها نق
                                                

حممٍَّد صلى هللا  أصحاب: "ال تسبُّوا يقول عمر رضي هللا عنهما، أنه كان ابنويف هذا اجملال ينقل عن  - [125] 125
 ".رواه ابن ماجه.ُعُمرَهأحدكم  عمل عليه وسلم، فـََلمقام أحدهم ساعًة خرٌي من

وجل فهو يعين العقوبة يف اآلخرة  عز هللا ما يكون مناإلبعاد والطرد على وجه السخط، وعند يعين اللعن - [126] 126
 رمحته عندما يلعن فهو يدعو هللا عز وجل أن يطرد امللعون من والالعن الدنيا، يفواالنقطاع عن قبول الرمحة والتوفيق 

أما السب  هللا عليه، ولعنة هللا، لعنه(، ويتحقق اللعن بقول: 741)املفردات يف ألفاظ القرآن للراغب االصفهاين ص
السب أشد من الشتم، فالشتم هو تقبيح أمر  أبن وقيل (137ص 6والشتم فهما مبعىن واحد. )لسان العرب ج

 هنا(، ومن 38الشتم واإلطالة فيه )الفروق اللغوية أليب هالل العسكري ص يف اإلطناب املشتوم ابلقول، والسب هو

 (391ردات صاألصفهاين: "والسب: الشتم الوجيع". )املف الراغب قال
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ومن كان  وعائشةبمحلهم من عوام أهل دهرنا. وهذا طلحة والزبير 

معهم وفي جانبهم لم يروا أن يمسكوا عن علي. وهذا معاوية 

لم يقصروا دون ضربه وضرب أصحابه  العاصوعمرو بن 

يرة أبي هر روايةبالسيف. وكالذي روي عن عمر من أنه طعن في 

وشتم خالد بن الوليد وحكم بفسقه، وخون عمرو بن العاص ومعاوية 

الى سرقة مال الفيء واقتطاعه. وقل أن يكون في الصحابة  ونسبهما

. الى كثير من أمثال ذلك مما رواه يدهمن سلم من لسانه أو 

ويقولون في  المسلكالتاريخ... وكان التابعون يسلكون بالصحابة هذا 

القول،وانما اتخذهم العامة أربابا بعد ذلك.  العصاة منهم هذا

قوم من الناس، لهم ما للناس وعليهم ما عليهم، من أساء  والصحابة

منهم حمدناه، وليس لهم على غير هم كبير  أحسنمنهم ذممناه، ومن 

بل ربما كانت  غير،فضل اال بمشاهدة الرسول ومعاصرته ال 

األعالم والمعجزات  ذنوبهم أفحش من ذنوب غيرهم. ألنهم شاهدوا

 أخف ألننا أعذر". فمعاصينا
  

لم يكونوا يكفرون من يكفرهم، وهذا هو االمام   أنفسهمالصحابة  ان

موقفه من  يعلنالمؤمنين علي بن ابي طالب )عليه السالم(  أمير

الخوارج الذين كانوا يكفرونه ويطالبونه بالتوبة عن التحكيم، 

: أن النمنعهم مساجد هللا وال نقطع لهم علينا ثالثة حقوق انويقول:" 

" واذا كان قد اضطر لمحاربتهم بعد بقتالعنهم الفيء وال نبدأهم 

قتالهم في  عنخروجهم عليه وقتلهم بعض أصحابه، فانه قد نهى 

المستقبل، وقال:" ال تقاتلوا الخوارج بعدي.. فانه ليس من طلب 

 كمن طلب الباطل فأدركه". فأخطأهالحق 
 جاءواأهل الجمل الذين  عن م علي قد سئل من قبلاالما وكان 

لحربه: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا، قيل: أمنافقون هم؟ 

. قيل: فما هم؟ قال: إخواننا قلياليذكرون هللا إال  ال المنافقينقال: إن 

الشام ،  أهلبغوا علينا. وعندما سمع بعض أصحابه في صفين يسب 

انسجاما مع  وذلك [127]127ا سبابين".قال:"إني أكره لكم أن تكونو

                                                
 له عليه السالم كالممن   206هنج البالغة،  - [127] 127
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فيسبوا هللا  هللا دون الذين يدعون من تسبوا وال قول هللا تعالى:"

 108". األنعام  عدوا بغير علم
  

 السنية حول الصحابة النظرية -2
  

)السلفية(  السنيةنقوم باالعتماد على آخر ما انتجته المكتبة  سوف   

ا للصحابة من المنزلة والمكانة، حول الصحابة، وهو كتاب اإلبانة لم

الشيخ حمد بن عبد هللا ابراهيم الحميدي، وتقديم الشيخ عبد هللا  تأليف

. وهما أستاذان من أساتذة علم الحديث السعدبن عبد الرحمن 

ذلك الكتاب الذي  السعودية،والعقيدة والدعوة في المملكة العربية 

 يلخص النظرية السنية أفضل تلخيص.
  

 لصحابةا تعريف
  

(:"قيل في حد الصحبةالشيخ السعد في : )فصل في حد  يقول   

الصحبة أقوال متعددة، ولكن الذي دل عليه الدليل منها هو: كل من 

الرسول )ص( مؤمنا به، ومات على ذلك، سواء أطال هذا اللقاء  لقي

يضيف:" ومن األدلة على أن الصحبة تثبت  ثم [128]128أم قصر".

شيبة ... عن  يابن اب رواهان والموت على ذلك ما باللقية مع اإليم

دام  ماوائلة بن األسقع قال: قال رسول هللا )ص(: ال تزالون بخير 

فيكم من رآني وصاحبني، وهللا ال تزالون بخير ما دام فيكم من رأى 

رواه يعقوب بن  وما [129]129من صاحبني". وصاحبمن رآني 

وبى لمن آمن بي ولم سفيان في التاريخ:" طوبى لمن رآني، وط

السعد برأي  ويستدل [130]130له وحسن مآب". وطوبىيرني، 

الفيومي:" أن األصل في الصحبة هو لمن حصل له رؤية 

:" وهذا ما ذهب اليه الجمهور وهو المشهور عند ويقولومجالسة". 

                                                
 11 ص السعد،الشيخ عبد هللا   مقدمة.واملكانةملا للصحابة من املنزلة  اإلابنةاحلميدي،   - [128] 128
   12 ص ،املصدر السابق - [129] 129
 13ص ،املصدر السابق - [130] 130
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 أوسنة أو شهرا أو يوما   صحبهأهل الحديث، قال أحمد: كل من 

به، له من الصحبة على قدر ما من أصحا فهوساعة أو رآه 

( : ومن صحب 5/2"وقال البخاري في )صحيحه  [131]131صحبه".

. وقال الواقدي: اصحابهالنبي )ص( أو رآه من المسلمين فهو من 

رأيت أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول هللا )ص( وقد أدرك 

وأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي  الحلم

أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم في  ولكنلو ساعة من نهار، )ص( و

"وقال أبو محمد بن حزم في كتاب )األحكام  [132]132االسالم".

جالس النبي  من(: أما الصحابة رضي هللا عنهم فهو كل 5/89

)ص( ولو ساعة وسمع منه ولو كلمة فما فوقها أو شاهد منه عليه 

ن الذين اتصل نفاقهم واشتهر بعينه ولم يكن من المنافقي أمراالسالم 

من نفاه عليه السالم باستحقاقه كهيت  مثلحتى ماتوا على ذلك، وال 

 [133]133المخنث ومن جرى مجراه ..".
  

 صحبته؟لو ارتد الصحابي؟ هل يبقى على  وماذا   
:"وأما من ارتد السعدابن حزم، كما يحدثنا الشيخ عبد هللا  يجيب   

ه، ثم راجع االسالم وحسنت حاله، بعد النبي )ص( وبعد أن لقي

بن قيس وعمرو بن معدي كرب وغيرهما فصحبته له  كاألشعث

لقول رسول هللا )ص(  الصحابةمعدودة ، وهو بال شك من جملة 

خير" وكلهم عدول فاضل من أهل  من:"أسلمت على ما سلف لك  

 [134]134الجنة".
شرعيا  اصطالحالكون اسم )الصحبة( اسما عرفيا وليس  ونظرا   

محددا في القرآن الكريم أو السنة النبوية، فقد كان عرضة 

أنفسهم والتابعين والفقهاء السنة فيما بعد، فقد  الصحابةالجتهادات 

أن الصحبة غير الرؤية، حيث  مالكنقل ابن الصالح عن أنس بن 

 السيالني(: عن شعبة عن موسى 146روى في )علوم الحديث، ص 
                                                

 18 ص ،املصدر السابق - [131] 131
 19ص ،املصدر السابق - [132] 132
 20 ص ،المصدر السابق - [133] 133
 21 ص ،السابقاملصدر  - [134] 134
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ك فقلت: هل بقي من اصحاب رسول هللا ، قال: أتيت أنس بن مال

:" بقي ناس من األعراب قد رأوه فأما من  قال)ص( أحد غيرك؟ 

يُحمل على الصحبة  بأنهصحبه فال". ولكن السعد يأول هذا التعريف 

أيضا ما جاء عن سعيد بن المسيب أنه  ويرفض [135]135الخاصة.

ص( سنة أو هللا ) رسولقال: "الصحابة.. ال تعدهم اال من أقام مع 

:"هذا ال يصح فيقول [136]136سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين".

ينقل  ثم [137]137عن سعيد ال من جهة اإلسناد وال من جهة المتن".

الشيخ عبد هللا السعد رأي أبي حامد الغزالي، الذي يقول في كتابه 

(:" فمن الصحابي؟ من عاصر رسول هللا 1/165)المستصفى 

طالت صحبته؟  من؟ أو من صحبه ساعة؟ أو )ص(؟ أو من لقيه مرة

وما حد طولها؟ قلنا: االسم ال يطلق اال على من صحبه، ثم يكفي 

حيث الوضع الصحبة ولو ساعة، ولكن العرف يخصص  منلالسم 

 [138]138االسم بمن كثرت صحبته".
من  األولينيدخل في اسم )الصحابة( كٌل من السابقين  وهكذا   

الطلقاء والعتقاء، واألعراب والمنافقين، المهاجرين واألنصار، و

لبعض الوقت. ولكن الشيخ السعد يعترف بوجود  المرتدينوحتى 

مثال عبد الرحمن بن  فيدخلفئتين بين الصحابة خاصة وعامة، 

 الدائرةعوف في الدائرة الخاصة من الصحبة، وخالد بن الوليد في 

تماما بعد سبه  العامة، وذلك حتى ال يخرج األخير من دائرة الصحبة

له: "ال تسبوا أحدا من أصحابي ، فان أحدكم  الرسوللألول وقول 

 [139]139وال نصيفه". أحدهملو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد 

:"وأما توجيه هذا الخطاب لخالد بن الوليد ولغيره فهذا ال يفيد ويقول

بل هو باإلجماع صحابي، وانما المقصود  الصحابةخروجه من 

 [140]140لخاصة".الصحبة ا
                                                

 25 ص ،المصدر السابق - [135] 135
من طريق ابن سعد عن الواقدي أخبرني طلحة بن  50في الكفاية ص  الخطيب رواه - [136] 136

 عن ابيه عن سعيد به. المسيبمحمد بن سعيد بن 
 28 ص السعد،الشيخ   مقدمة. إلابنةااحلميدي،   - [137] 137
 29 ص ،المصدر السابق - [138] 138
 ..سعيدكالمها من طريق األعمش عن أيب صاحل عن ايب   2541ومسلم  3673 البخاري أخرجه - [139] 139
 5 ص السعد،الشيخ   مقدمة. اإلابنةاحلميدي،   - [140] 140
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دائرة  يضيقونتوسيع أهل السنة لمصطلح )الصحابة( فانهم  ومع   

المنافقين الى أصغر درجة، ويعتبرون جميع الصحابة داخلين في 

اال ما ثبت باليقين أنه منافق، وكما رأينا فقد أدخلوا في  اإليماندائرة 

أن  ارتد عن االسالم ثم عاد اليه، ويعتقدون مندائرة الصحبة حتى 

وثابت على  وصحابيمن أعلن اسالمه في أي ظرف فانه مسلم 

اإليمان الى األبد، وال يحتملون انخفاض درجة اإليمان لدى 

"الصحابي" أو انقالبه الى الشرك والكفر، أو سقوطه في حب الدنيا 

، حتى لو ارتكب الكبائر من أجل ذلك، أو  والردةالى درجة النفاق 

كبيرا من كبار الصحابة،  متعمداتل عامدا أراق الدم المعصوم، أو ق

 وجودكما في حالة أبي الغادية الذي قتل عمار بن ياسر، رغم 

حديث صريح وصحيح عن النبي األكرم )ص( يقول فيه:" ويح 

.. قاتل عمار وسالبه في النار" الذي يرويه الباغيةعمار تقتله الفئة 

ث، من الحدي بشطرالسعد من عدة مصادر، ولكنه يعترف 

وهو:"ويح عمار تقتله الفئة الباغية" ويشكك بالشطر اآلخر: "قاتل 

وسالبه في النار" انسجاما مع نظريته بدخول جميع الصحابة  عمار

ال تصح بل هي منكرة ... والخالصة  الزيادةفي الجنة. ويقول:"هذه 

" في ثبوته نظر، النارأن هذا الحديث المرفوع وهو "قاتل عمار في 

 فهذا. ويضيف:"وأما قصة قتل عمار من قبل أبي الغادية وهللا أعلم"

ثابت وال شك أن هذا ذنب كبير، ولكن لم يقل أحد إن الصحابة ال 

الكبائر، بل قال تعالى عن آدم عليه السالم:  فييذنبون وال يقعون 

يجاب عن كركرة الذي  وبهذا...  121)وعصى آدم ربه فغوى( طه 

قال رسول هللا )ص(: "هو في كان على ثقل النبي )ص( فمات ف

" فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلها. أخرجه البخاري النار

من وقع منهم في الزنى أو شرب  وكذلك،  2074في صحيحه 

 [141]141الخمر أو أصحاب اإلفك يجاب عنهم بما تقدم".
في االسالم مقياسان للصحابة ولغيرهم من  يوجد)مالحظة:هل 

قتل صحابيا جليال  لوالصحابي ما ارتكب حتى  الناس؟ اذا ارتكب
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مثل عمار فانه يدخل الجنة، ومن سب صحابيا كفر ودخل في 

 (النار؟
  

 في الفضل  والتعميم االطالق
  
علماء  يذهبتعريف )الصحبة( وتوسيعها الى أبعد نطاق،  وبعد  

أهل السنة )أو بعضهم على األقل( الى وجود فضل خاص ذاتي 

)ص(، بغض النظر عن العمل الصالح أو  النبي للصحبة ولرؤية

في مدح الصحابة،  الواردةالطالح، ومن هنا فانهم يعممون اآليات 

 ثقاتويطلقونها بال شرط وال استثناء. ويحكمون عليهم جميعا بأنهم 

عدول. يقول الشيخ عبد هللا السعد، تعليقا على هذه اآلية الكريمة: 

اء على الكفار رحماء بينهم تراهم والذين معه أشد هللا)محمد رسول 

سيماهم في وجوههم من  ورضواناركعا سجدا يبتغون فضال من هللا 

 كزرعأثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في اإلنجيل ، 

أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 

هم مغفرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هللاليغيظ بهم الكفار وعد 

الكريمة تشمل كل  اآلية، يقول:"هذه 29وأجرا عظيما( محمد 

 [142]142الصحابة رضي هللا عنهم ألنهم كلهم مع الرسول )ص(".
  

يقول أيضا تعليقا على اآلية األخرى: )والسابقون األولون  وكذلك   

من المهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي هللا عنهم 

لهم جنات تجري تحتها األنهار خالدين فيها أبدا عنه وأعد  ورضوا

أيضا شاملة لكل  اآلية هذهبأن " 100 التوبةذلك الفوز العظيم( 

بقول الرسول األكرم  ويستشهد [143]143الصحابة رضي هللا عنهم".

مثل  أنفقاآلنف لخالد: "ال تسبوا أحدا من أصحابي ، فان أحدكم لو 

فه" فيقول:"وهذا الحديث أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصي

رضي هللا عنهم ألنه عليه الصالة والسالم  الصحابةشامل لكل 

ب عليه أبو حاتم بن  ولذلكقال:"ال تسبوا أحدا من أصحابي".  بوَّ
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 الدال( ذكر الخبر  16/238)كما في اإلحسان  صحيحهحبان في 

 [144]144على أن أصحاب رسول هللا )ص( كلهم ثقات عدول".

حديث ابن عمر المشهور:"ال تسبوا أصحاب محمد، السعد  ويروي

 ثم [145]145أحدكم عمره". عملفلمقام أحدهم ساعة خير من 

والطبراني في الكبير  4/363يقول:"ويؤيد ما تقدم، ما رواه أحمد 

وأبو نعيم في أخبار اصفهان  وصححه، 4/80والحاكم  2438

 بنكلهم من طريق عن الثوري عن األعمش عن موسى  10/145

عبد هللا بن يزيد عن عبد الرحمن بن هالل عن جرير بن عبد هللا 

البجلي عن النبي )ص( قال:"الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف 

واألنصار  والمهاجرونبعضهم أولياء بعض في الدنيا واآلخرة، 

 بعضهم أولياء بعض في الدنيا واآلخرة".
ن واألنصار هذا الحديث ذكر للصحابة كلهم: المهاجرو وفي: قلت

أثبت لهم الوالية بعضهم مع  السالموالطلقاء والعتقاء، وانه عليه 

البعض اآلخر في الدنيا واآلخرة. وقول الرسول )ص(:"واآلخرة" 

تفيد صحة اسالمهم وايمانهم ، وذلك أنه لم يثبت لهم الوالية في 

 بل واآلخرة، وهللا تعالى أعلم... فتبين مما تقدم ثناء هللا فقطالدنيا 

الصحابة كلهم رضي هللا عنهم، وال شك  علىتعالى ورسوله الكريم 

 [146]146".رسولهأن هللا تعالى بعلمه للغيب اختار أصحاب 

الشيخ عبد هللا السعد، من  اليهالشيخ محد بن عبد هللا احلميدي ما ذهب  ويؤكد  
أنه هللا بن مسعود  عبداالطالق والتعميم يف الفضل جلميع الصحابة، فريوي عن 

فاصطفاه  العبادقال"إن هللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد )ص( خري قلوب 
اصحابه  قلوبلنفسه فابتعثه برسالته، مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد فوجد 

 حسناخري قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى املسلمون 
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على عدد  ويعلق [147]147ا فهو عند هللا سيء".فهو عند هللا حسن، وما رأوا سيئ
 منمن اآلايت اليت تتحدث عن الصحابة مثل قوله تعاىل: "ال يستوي القاعدون 

املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل هللا ابمواهلم وانفسهم فضل هللا 
هللا ابمواهلم وانفسهم على القاعدين درجة وكال وعد هللا احلسىن وفضل  اجملاهدين
وقوله تعاىل:"وما لكم اال  95على القاعدين اجرا عظيما" . النساء  اجملاهدين

سبيل هللا وهلل مرياث السماوات واالرض ال يستوي منكم من انفق من  يفتنفقوا 
اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد هللا  اولئكقبل الفتح وقاتل 
أبن هذه اآلايت السابقة تتناول  10احلديد  خبري". تعملوناحلسىن وهللا مبا 

بقول القرطيب يف تفسريه: )وكال وعد هللا  ويستشهدالصحابة كلهم أمجعني، 
واملتأخرون الالحقون، وعدهم هللا  السابقون،احلسىن(: "أي املتقدمون املتناهون 

ة  :"هذه اآلايت السابقة تتناول الصحابيقولمجيعا اجلنة مع تفاوت الدرجات". مث 
ومن أسلم بعد الفتح من  واألنصار،كلهم أمجعني، فقد دخل فيها املهاجرون 

يف مسند أمحد، قال:  ذلكالطلقاء والعتقاء؛ ألن بعضهم أولياء بعض كما جاء 
هللا  رسولحدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أيب وائل عن جرير قال: قال 

  منء من قريش والعتقاء )ص(:"املهاجرون واألنصار أولياء بعضهم لبعض، والطلقا
"وذكر طريقا آخر، فقال:  [148]148".القيامةبعضهم أولياء لبعض اىل يوم  ثقيف

عن عبد  هللاحدثنا عبد الرزاق أخربان سفيان عن األعمش عن موسى بن عبد 
الرمحن بن هالل العبسي عن جرير عن النيب )ص( قال:" الطلقاء من قريش 

دنيا واآلخرة، واملهاجرون واألنصار بعضهم بعضهم أولياء بعض يف ال واألنصار

                                                
والطبراني والحاكم وابن األعرابي والقطيعي والبيهقي في  3600 أحمد أخرجه - [147] 147
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يف الدنيا واآلخرة". ففي هذا احلديث بني النيب )ص( والية بعضهم  بعضأولياء 
يف اآلايت السابقة وبني رضاه عنهم، فقال تعاىل: "لقد رضي  هللابعضا، كما ذكر 

ة عليهم حتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم فانزل السكين يبايعونكهللا عن املؤمنني اذ 
وقال تعاىل:"جزاؤهم عند رهبم جنات عدن جتري من  18".الفتح قريباوااثهبم فتحا 
فيها ابدا رضي هللا عنهم ورضوا عنه ذلك ملن خشي ربه".  خالدينحتتها االهنار 

كل من خشي ربه، وهم أعظم هذه األمة خشية بعد   يف، وهذه عامة  8البينة 
 [149]149نبيهم رضي هللا عنهم أمجعني".

وهاجروا  آمنواابن كثير عند تفسير هذه اآليات: )والذين  وقال   

وجاهدوا في سبيل هللا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا 

ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا  مغفرةلهم 

بعضهم أولى ببعض في كتاب هللا  األرحاممعكم فأولئك منكم وأولوا 

تعالى حكم  ذكر:" لما  74،75ء عليم(. األنفال ان هللا بكل شي

المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في اآلخرة، فأخبر عنهم 

.. وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن اإليمانبحقيقة 

وهو الحسن الكثير الطيب  الكريموبالرزق  –ان كانت  –الذنوب 

 لحسنهوال يمل  الشريف دائم مستمر أبدا، ال ينقطع وال يسأم

وتنوعه، ثم ذكر أن األتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من 

 [150]150الصالح ، فهم معهم في اآلخرة". والعملاإليمان 
هللا، والذين  رسولابن جرير في تفسير قوله تعالى:) محمد  وقال   

:" حدثنا بشر  29معه أشداء على الكفار رحماء بينهم...( الفتح 

يد حدثنا سعيد عن قتادة: )رحماء بينهم( ألقى هللا في قلوبهم يز حدثنا

 [151]151".لبعضالرحمة بعضهم 
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يف بناء نظريتهم حول  السنةاىل تلك اآلايت الكرمية ، يعتمد أهل  وإضافة   
الصحابة، على جمموعة أحاديث دالة على فضلهم ، مثل حديث: "خري الناس 

 ميينه،وهنم، مث جييء قوم تسبق شهادة أحدهم قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يل
 توعد،وميينه شهادته". و" النجوم أمنة للسماء فاذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 

وأان أمنة ألصحايب فاذا ذهبت النجوم أتى أصحايب ما يوعدون، وأصحايب أمنة 
ه فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون". وما روي عن أنس رضي هللا عن ألميت

يوم اخلندق: "اللهم ان اخلري خري اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة".  قالان النيب 
)ص(: "لعل هللا اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد  هللاوقول رسول 
أيضا أحاديث خاصة بفضائل بعض الصحابة الذين  ويروون [152]152غفرت لكم".

ة بن أيب سفيان أو عمرو بن العاص، معاوي أواختلف حوهلم مثل عثمان بن عفان 
بن معروف حدثنا ضمرة حدثنا  هارونحيث يروي أمحد يف )مسنده( قال: حدثنا 

عبد الرمحن بن مسرة عن  موىلعبد هللا بن شوذب عن عبد هللا بن القاسم عن كثري 
عبد الرمحن بن مسرة قال جاء عثمان بن عفان اىل النيب )ص( أبلف دينار يف ثوبه 

النيب )ص(  فجعلالنيب جيش العسرة، قال: فصبها يف حجر النيب )ص(  حني جهز
. )مسند أمحد مرارايقلبها بيده ويقول:"ما ضرَّ ابن عفان ما عمل بعد اليوم" يرددها 

: الصحابةوالرتمذي والسنة للخالل واآلجري يف الشريعة( وقال أمحد يف فضائل 
ل: مسعت حممد بن حاطب، حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابن عون، قا

عليا عن عثمان فقال:" هو من الذين آمنوا مث اتقوا مث آمنوا مث  سألتقال: 
 [153]153اتقوا".
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مثل حديث مسرة الذي  مباشرة،عن معاوية، فريوون أحاديث مباشرة وغري  أما   
بن  امللك( من حديث عبد 1821( ومسلم )7223و7222رواه البخاري )

 ماقال: مسعت النيب )ص( يقول:"ال يزال أمر الناس ماضيا  عمري عن جابر بن مسرة
ان هذا حديث آحاد غامض، اال ان الشيخ  ومع [154]154وليهم اثنا عشر رجال" .

فيه معاوية رضي هللا عنه وذلك أنه  يدخلعبد هللا السعد يقول:"ظاهر هذا احلديث 
يث ينطبق عليه خاصة فهذا احلد منيعا،قرشي وتوىل امللك وكان الدين يف زمنه عزيزا 

عزيزا اىل  -ويف رواية االسالم – األمريف رواية الشعيب ومساك عن جابر"ال يزال هذا 
واملنعة من أول خليفة بعد رسول  العزةاثين عشر خليفة" فظاهر هذه الرواية أن هذه 

خليفة فيكون معاوية داخال  عشرهللا )ص( وهو أبو بكر رضي هللا عنه اىل اثين 
بعام اجلماعة كما  العامة أن معاوية بويع من مجيع املسلمني ومسي هذا فيهم وخاص

يف زمنه عزيزا  كانهو معلوم. فعلى هذا احلديث أن معاوية خليفة شرعي وان الدين  
منيعا، وهللا  عزيزامنيعا، وهذا حلكمه ابلشرع وتطبيقه للسنة، واال ملا كان الدين 

 [155]155أعلم".

يعتقد أبن يزيد بن معاوية  يكاد، بناء على هذا احلديث، كان الشيخ السعد  ورمبا   
غالة السنة، ولكنه مل  بعضأيضا خليفة شرعي، وقد أعز هللا به االسالم، كما قال 

 يصرح مبا يريد. 

ثناء  معاويةأي حال فانه يضيف: إن النبي أثنى على  وعلى    

ل في خاصا وقال عنه:"اللهم اجعله هاديا مهديا واهِد به". واألص

( من 2924)ص( أنه مستجاب، وأخرج البخاري ) الرسولدعاء 

                                                
من طريق حصين عن جابر ولفظه:" ان هذا األمر ال ينقضي حتى  أيضا وأخرجه - [154] 154

" وفي لفظ عنده من طريق سماك عن جابر:" ال يزال االسالم عزيزا خليفةيمضي فيهم اثنا عشر 

لى اثني األمر عزيزا منيعا ا هذاطريق الشعبي عن جابر: "ال يزال  ومن"  خليفةالى اثني عشر 

 عشر خليفة"... 
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أنها سمعت النبي  حرامطريق عمير بن األسود العنسي عن أم 

)ص( يقول:"أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا" وأول 

البحر كان بقيادة معاوية، وهذه منقبة عظيمة له، ومعنى  غزاجيش 

 15][1566.الجنة"أوجبوا" أي وجبت لهم 
"ابنا العاص هللاالسعد عن ابي هريرة أنه قال: قال رسول  ويروي  

مؤمنان عمرو وهشام". ويعقب: "هذا اسناد ال بأس به وفيه غرابة، 

الحاكم في الموضع األول على شرط مسلم، وقال  صححهوقد 

نصوص أخرى بهذا  وجاءتالجورقاني: هذا حديث حسن مشهور. 

بيرة بالشهادة له من قبل الرسول المعنى، وال شك أن هذه منقبة ك

 [157]157)ص( بااليمان".
اقتتال،  منينظر أهل السنة الى ما جرى بين الصحابة  وعندما   

فانهم يأولون كل ذلك باالجتهاد وحسن النية والسعي من أجل 

جرى بني الصحابة  ما وأماعبد هللا السعد:" الشيخاالصالح. يقول 

فيهم أوضح وأبين مما جرى في رضي هللا عنهم في الجمل فاألمر 

وذلك أن الزبير وطلحة رضي هللا عنهما من العشرة  صفين،

 ربوحبيبة رسول   المؤمنينالمبشرة بالجنة، وعائشة هي أم 

 المؤمنينالملك أو المشاقة ألمير  لطلب  يخرجواالعالمين، وهم لم 

علي رضي هللا عنه، وانما خرجوا من أجل المطالبة بدم عثمان 
                                                

النيب   عنهويقول احلميدي:من فضائله أنه أول قائد جيش غزا يف البحر، وقد قال  60ص،السابقاملصدر  - [156] 156
:"أول جيش من أميت يغزون البحر قد يقولكما أخرج ذلك البخاري يف صحيحه من حديث أم حرام أهنا مسعت النيب 

البخاري  أخرج.  وىل على ذلك اجليش ابنه يزيد وقدملكه،  حتتأوجبوا". وهو قائدهم يف ذلك، وغزو البحر وهم 
عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت: انم النيب يوما قريبا  حبانومسلم من طريق حممد بن حيىي بن 

كامللوك   األخضر،يت عرضوا علي يركبون هذا البحر يتبسم فقلت: ما اضحكك؟ قال: "أانس من أم استيقظمين مث 
ففعل مثلها، فقالت مثل قوهلا فأجاهبا مثلها.  الثانيةعلى األسرة" قالت: فادع هللا ان جيعلين منهم، فدعا هلا، مث انم 

ركب  فقال:"أنت من األولني"، فخرجت مع زوجها عبداة بن الصامت غازاي أول ما منهم،فقالت: ادع هللا ان جيعلين 
 لرتكبها فصرعتها فماتت. دابةالبحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلني فنزلوا الشام فقربت اليها  املسلمون

 166  - 165. ص السابق املصدر
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بين الناس. أخرج االمام أحمد في المسند  واالصالح عنه رضي هللا

اسماعيل بن ابي خالد عن  عن( ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة 6/97)

قيس بن أبي حازم أن عائشة لما أتت على الحوأب سمحت نباح 

فقالت: ما أظنني اال راجعة، ان رسول هللا )ص( قال لنا:  الكالب

ب" فقال لها الزبير: ترجعين عسى الحوأ كالب"أيتكن تنبح عليها 

عن ابن حزم قوله عن الذين  وينقل [158]158هللا أن يصلح بك الناس".

 الخرجوا الى البصرة وهم من تقدم:" فقد صح صحة ضرورية 

اشكال فيها أنهم لم يمضوا الى البصرة لحرب علي وال خالفا عليه 

ه، هذا ما ال أرادوا ذلك ألحدثوا بيعة غير بيعت ولووال نقضا لبيعته 

انما نهضوا الى البصرة لسد  انهميشك فيه أحد وال ينكره أحد، فصح 

رضي هللا  عثمانالفتق الحادث في االسالم من قتل أمير المؤمنين 

عنه ظلما. وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا وال تحاربوا فلما 

عسكر الليل عرف قتلة عثمان أن اإلراغة والتدبير عليهم فبيتوا  كان

السيف فيهم، فدافع القوم عن انفسهم في دعوى  وبذلواطلحة والزبير 

انفسهم، وكل طائفة تظن  عنحتى خالطوا عسكر علي فدفع أهله 

 لموال شك أن األخرى بديء بها بالقتال. واختلط األمر اختالطا 

يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه، والفسقة من قتلة عثمان ال 

وإضرامه. فكلتا الطائفتين مصيبة في  الحربيفترون من شن 

وترك الحرب  الزبيرغرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها. ورجع 

بحالها واتى طلحة سهم غاير وهو قائم ال يدري حقيقة ذلك االختالط 

..فانصرف ومات من وقته رضي هللا عنه..فهكذا كان 

  [159]159األمر".
 طالبي بن ابي السعد عن حرب صفين:" ال شك ان عل ويقول  

رضي هللا عنه ومن معه أولى بالحق من غيره. أخرج مسلم 

بن الفضل الحداني ثنا أبو نضرة  القاسم( وغيره من حديث 1065)
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عند فرقة من  مارقةعن أبي سعيد: قال قال رسول هللا )ص(:"تمرق 

 المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق".
به  سعيدضرة عن أبي أيضا من طريق قتادة عن أبي ن وأخرج  

ولفظه:"تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم 

 ".بالحقأوالهم 
من حديث حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي  أيضا وأخرج

 الطائفتين من الحق". أقربعن أبي سعيد به ولفظه:" يقتلهم 
( : هذه 7/168أبو زكريا النووي في شرحه على مسلم ) قال  

الروايات صريحة في أن عليا رضي هللا عنه كان هو المصيب 

أصحاب معاوية رضي هللا عنهم كانوا  األخرىالمحق، والطائفة 

ال يخرجون  مؤمنونبغاة متأولين، وفيه التصريح بأن الطائفتين 

 هـبالقتال عن اإليمان وال يفسقون ، وهذا مذهبنا.ا 
له  المجموعةوى أبو العباس ابن تيمية كما في الفتا وقال  

(" فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كال الطائفتين 4/467)

ومعاوية وأصحابه على حق، وأن عليا  وأصحابهالمقتتلتين علي 

 . اهـ.وأصحابهوأصحابه كانوا أقرب الى الحق من معاوية 
 الطبعة 307نحو هذا ابن العربي في العواصم )ص  وذكر  

 الكاملة(.
الحديث من  فهذا(: 10/563ابن كثير في البداية )أبو الفداء  وقال  

دالئل النبوة ألنه وقع األمر طبق ما أخبر به الرسول )ص( وفيه 

الطائفتين أهل الشام وأهل العراق، ال كما تزعمه فرقة  باسالمالحكم 

من تكفيرهم أهل الشام، وفيه أن  والجورالرافضة أهل الجهل 

أهل السنة  مذهب، وهذا أصحاب علي أدنى الطائفتين الى الحق

والجماعة؛ أن عليا هو المصيب وإن كان معاوية مجتهدا في قتاله له 

وهو مأجور إن شاء هللا، ولكن عليا هو االمام المصيب إن  أخطأوقد 

 .اهـ.أجرانشاء هللا تعالى فله 
( ومسلم 3609يوضح الحديث السابق ما رواه البخاري ) وما: قلت

عن أبي هريرة عن النبي  همامن ( كالهما عن معمر ع2214)
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عظيمة  مقتلة)ص(:"ال تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما 

 [160]160دعواهما واحدة".
 البخاريالسعد:"ومما يوضح ما تقدم أيضا ما رواه  ويضيف  

( من حديث الحسن البصري قال: ولقد سمعت أبا بكرة 2704)

الى جنبه وهو  يقول: رأيت رسول هللا )ص( والحسن بن علي

عظيمتين  فئتينيقول:"ان ابني هذا سيد ولعل هللا أن يصلح به بيده 

من المسلمين"... وهذا الحديث فيه منقبة كبيرة للحسن وأنه سيد، 

تنازله عن الخالفة، وفيه أيضا وصف للطائفة الذين مع  سيادتهومن 

ى وهذا الحديث يتضمن منقبة وثناء عل باالسالم،الحسن ومع معاوية 

وتنازله عن الملك  الحسنمعاوية، وذلك أن الرسول )ص( مدح فعل 

لمعاوية ولو كان أن معاوية ليس أهال للملك لما مدح الرسول )ص( 

 [161]161هذا الصلح الذي فيه تنازل الحسن عن الملك".

عساكر...عن جماهد  ابنالشيخ محد احلميدي على ذلك فيقول:"أخرج  ويضيف   
سعيد بن  سألتلقلتم: هذا املهدي. وأخرج عن الزهري قال  قال: لو رأيتم معاوية

 بكراملسيب عن اصحاب رسول هللا فقال يل: امسع اي زهري، من مات حمبا أليب 
وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة ابجلنة وترحم على معاوية كان حقيقا على هللا 

بارك عن ابن عساكر.. )قال( سئل ابن امل وأخرج [162]162يناقشه احلساب. الأن 
أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟  عندكمعاوية فقيل له: ما تقول يف معاوية؟ هو 

من عمر بن عبد  وأفضلفقال: لرتاب يف منخري معاوية مع رسول هللا )ص( خري 
العزيز. وأخرج اخلطيب يف اترخيه: ان رجال سأل املعايف بن عمران : أين عمر بن 
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 معاوية يقاس أبصحاب رسول هللا أحد، عبد العزيز من معاوية؟ فغضب وقال: ال
 [163]163صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي هللا.

عنه صحبته للنيب )ص( فقد   هللايعلق احلميدي قائال:"فهنيئا ملعاوية رضي  وهكذا   
نسب وصهر، وواله  الرسولكان كاتبا للوحي، وجاهد مع الرسول، وكان بينه وبني 

أمجعني،  عنهمك مبن يؤمره عمر وعثمان رضي هللا عمر وعثمان على الشام وحسب
 وهذاوحسبك أيضا بثناء ابن عباس على معاوية يف الفقه وحسن السرية يف امللك، 

ابن عمر وما قاله يف حلمه وسؤدده، فقد قام رضي هللا عنه يف حال الوالية وامللك 
ورأيه  قيام، ساس العامل بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه خري

 [164]164وحلمه". بسخائهوأرضى الناس 

 الصحابة عدالة نظرية

خصيصة وهي أنه ال  أبسرهملكل ذلك قال ابن الصالح :" للصحابة  ونتيجة   
معدلني  اإلطالقيسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكوهنم على 
 وقال [165]165".بنصوص الكتاب والسنة وإمجاع من يعتد به يف األمجاع من األمة

 كتابهابن كثري:"الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة واجلماعة ملا أثىن هللا عليهم يف  
بذلوه  وماالعزيز ومبا نطقت به السنة النبوية يف املدح هلم يف مجيع أخالقهم وأفعاهلم 

 اجلزيلمن األموال واألرواح بني يدي رسول هللا )ص( رغبة فيما عند هللا من الثواب 
ابن بطة :" ويشهد جلميع املهاجرين واألنصار  وقال [166]166جلزاء اجلميل".وا
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هللا ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجال رأى  منابجلنة والرضوان والتوبة والرمحة 
من هنار أفضل ممن مل يره ومل يشاهده  ساعةالنيب )ص( وشاهده وآمن به واتبعه ولو 
مجيع أصحاب رسول هللا )ص(  علىحم ولو أتى أبعمال اجلنة أمجعني. مث الرت 

واالقتداء هبديهم  فضائلهمصغريهم وكبريهم وأوهلم وآخرهم وذكر حماسنهم ونشر 
". )اإلابنة على فعلوهواالقتفاء آلاثرهم، وان احلق يف كل ما قالوه والصواب فيما 

البغوي يف تفسريه:" قال أبو  وقال [167]167( .263أصول السنة والداينة ص 
: ما قولك يف لهبن زايد: أتيت حممد بن كعب القرضي فقلت  صخر محيد

أصحاب رسول هللا؟ فقال: مجيع أصحاب رسول هللا يف اجلنة حمسنهم 
النووي :" وهلذا اتفق أهل احلق ومن يعتد به يف اإلمجاع  وقال [168]168".ومسيئهم

  16][1699وكمال عدالتهم رضي هللا عنهم أمجعني". ورواايهتمعلى قبول شهاداهتم 

الصحابة رضوان هللا عليهم   أناحلميدي:"هذه عقيدة أهل السنة واجلماعة  ويقول  
وجل وتعديل  عزكلهم عدول فال يسأل عن عدالة أحد منهم بعد تعديل هللا 
ال يبلغها من  اليترسوله ، ويكفي يف هذه املنزلة منزلة الصحبة املنزلة العالية الشريفة 

 بعضهملك". فالطاعن يف عدالة الصحابة أو بعدهم حىت لو عمل ما عمل يف ذ
  [170]170طاعن يف دين االسالم".

  
 شجر بين الصحابة  عما السكوت
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 والثناء واالستغفار لهم المحبة ووجوب
  

موقفا إجيابيا من عموم  السنةعلى كل تلك اآلايت واألحاديث يتخذ أهل  وبناء   
الشيخ عبد هللا  يقول الصحابة بغض النظر عن كل ما جرى بينهم من أمور. 

)ص( يف هذه القضااي، وال شك أن  الرسولالسعد:"هذا بعض ما جاء عن 
الرسول )ص( ألن هذا  عنالواجب على املسلم أن يقبل ويسلم بكل ما جاء 

حمبة  والزمهمقتضى اإلميان به )ص( وال يكون مؤمنا اال بذلك، ومقتضى هذا 
 وهور هلم وعدم مسبتهم ال العكس، أصحاب رسوله )ص( والثناء عليهم واالستغفا

الكالم يف بعضهم والتفتيش عن بعض عيوهبم والقدح يف نفر منهم والتقليل من 
والتنزيل من علو مرتبتهم، ويكون هذا ديدنه وهذا الفعل هو هجرياه  مكانتهم
ويعيد يف هذه املسألة، ويرى الصغري كبريا ويتبع هواه ويعمل مبا دل  ويبديومطلبه، 

:"كثر كالم أهل العلم ابألمر ابلسكوت ويضيف [171]171ويرضاه". لباطلاعليه 
اإلمجاع على ذلك. قال عبد  نقلعما حصل بني الصحابة رضي هللا عنهم، بل 

وما أدركا عليه  السنةالرمحن بن أيب حامت: سألت أيب وأاب زرعة عن مذهب أهل 
مذهبهم..  منفكان العلماء يف مجيع األمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ومينا: 

الرتحم على مجيع أصحاب حممد )ص( وعلى آله والكف عما شجر 
 [172]172بينهم.اهـ

يقولون:ربنا  بعدهم: ودليل هذا قوله تعالى: )والذين جاءوا من قلت  

 غالاغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان ، وال تجعل في قلوبنا 

له عليه السالم:" ال وقو 10للذين آمنوا إنك رءوف رحيم( الحشر 
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أبو  وقال [173]173"اذا ذكر أصحابي فأمسكوا..".وتسبوا أصحابي.." 

(: " ... من كان كما وصفنا 5/89محمد بن حزم في )كتاب األحكام 

عدل إمام فاضل رضي، فرض علينا توقيرهم  وكلهمفهو صاحب، 

 [174]174وتعظيمهم وأن نستغفر لهم ونحبهم".
قال:  والجمله هللا اذا سئل عن صفين عمر بن العزيز رحم وكان   

أمر أخرج هللا يدي منه ال أدخل لساني فيه. وروى الخالل قال: 

المروذي قال: قيل ألبي عبد هللا ونحن بالعسكر وقد  بكراخبرنا ابو 

فقال: يا أبا عبد هللا، ما تقول  يعقوبجاء بعض رسل الخليفة وهو 

عبد هللا: ما اقول  أبوال فيما كان من علي ومعاوية رحمهما هللا؟ فق

 فيها اال الحسنى رحمهم هللا أجمعين.
عن  والكفأحمد لمسدد بن مسرهد فقال له مما قال:  وكتب  

مساويء أصحاب رسول هللا )ص( تحدثوا بفضائلهم وأمسكوا عما 

في  ترافقهالبدع في دينك وال  اهلأحدا من   تشاورشجر بينهم، وال 

 [175]175سفر.

الكف عن ذكر مساوئهم  السنةة املقدسي يف ملعة االعتقاد: ومن ابن قدام وقال  
 .سابقتهموما شجر بينهم، واعتقاد فضلهم ومعرفة 

: وميسكون عما شجر بني الواسطيةشيخ االسالم ابن تيمية يف العقيدة  وقال  
ما هو كذب ومنها ما  منهاالصحابة ويقولون: ان هذه اآلاثر املروية يف مساويهم، 

: اما جمتهدون معذورونيه ونقص وُغريِّ عن وجهه الصريح. والصحيح فيه قد زيد ف
 مصيبون، واما جمتهدون خمطئون.
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وعائشة رضي هللا عنهم  والزبرياألشعري يف اإلابنة: فأما ما جرى بني علي  وقال  
االجتهاد، وقد شهد هلم  أهلفامنا كان على أتويل واجتهاد وعلي االمام، وكلهم من 

اجتهادهم، وكذلك  يفنة والشهادة، فدل على أهنم كلهم كانوا على حق النيب ابجل
الصحابة  وكلما جرى بني علي ومعاوية رضي هللا عنهم كان على أتويل واجتهاد، 

 أئمة مأمونون غري متهمني يف الدين.

عياض يف شرحه لصحيح مسلم: ومعاوية من عدول الصحابة  القاضي وقال
بينه وبني علي وما جرى بني الصحابة من الدماء  حروبوأفاضلهم، وما وقع من 
 [176]176أن ما فعله صواب وسداد. يعتقد وكلفعلى التأويل واالجتهاد، 

الفتنة الكربى:"ومن بعد  أحداثابن بطة رمحه هللا يف النهي عن اخلوض يف  وقال   
معه  املشاهدذلك نكف عما شجر بني أصحاب رسول هللا )ص( فقد شهدوا 

 اليهس ابلفضل، فقد غفر هللا هلم وأمرك ابالستغفار هلم والتقرب وسبقوا النا
مبحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأهنم سيقتتلون، 

فضلوا على سائر اخللق؛ ألن اخلطأ والعمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر  وامنا
دار وسائر املنازعات هلم. وال ينظر يف كتاب صفني واجلمل ووقعة ال مغفوربينهم، 

وال تكتبه لنفسك وال لغريك وال تروه عن أحد وال تقرأه على  بينهم،اليت جرت 
يرويه. فعلى ذلك اتفاق سادات علماء هذه األمة من النهي  ممنغريك وال تسمعه 

زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة  بنعما وصفناه، منهم: محاد 
وابن أيب ذئب وابن املنكدر وابن املبارك  أنسومالك بن  وعبد هللا بن ادريس

أسباط وأمحد بن حنبل وبشر  بنوشعيب بن حرب وأبو اسحاق الفزاري ويوسف 
والنظر فيها  عنهابن احلارث وعبد الوهاب الوراق، كل هؤالء قد رأوا النهي 

فعل  فيمنواالستماع اليها وحذروا من طلبها واالهتمام جبمعها، وقد روي عنهم 
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 رواهاذلك أشياء كثرية أبلفاظ خمتلفة املعىن على كراهية ذلك واالنكار على من 
  [177]177واستمع اليها".

تُنال  وال يوازيها عمل، الاإلمام النووي:"فضيلة الصحبة، ولو حلظة،  وقال   
 والفضائل ال تؤخذ بقياس، ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء". بشيء،درجتها 

 :نونيتهيف  القحطاين وقال   

 والنسوانمجيع اآلل  وامدحصحابة أمحد        يفخري قول  قل

 الصحابة يف الوغى بسيوفهم يوم التقى اجلمعان بنيما جرى  دع

 مرحومان احلشريف  وكالمهاوقاتلهم هلم            منهم فقتيلهم

 [178]178األضغانصدورهم من  حتويينزع كل ما        احلشريوم  وهللا

  
  

 يسب الصحابة من تكفير
  

ضد كل من  عنيفاهنا فان أهل السنة اتخذوا موقفا سلبيا  ومن   

يسب أحدا من الصحابة، سواء كان من الشيعة أو من غيرهم. 

واعتبروه "رافضيا". وربما كانوا يعنون بالسب حتى مجرد النقد. 

بن زياد قال سمعت أبا عبد هللا  الفضلابن عساكر.. عن  أخرجفقد 

بن العاص  وعمرون حنبل( وسئل عن رجل انتقص معاوية )أحمد ب
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أيقال له "رافضي"؟ قال: انه لم يجتريء عليهما اال وله خبيثة سوء، 

 أحدا من أصحاب رسول هللا )ص( اال وله داخلة سوء. يبغضما 

ينظر اىل معاوية شزرا اهتمناه  رأيناهعبد هللا املبارك:معاوية عندان حمنة، فمن  وقال  
رمحه هللا: يل خال  ألمحدوم، أعين على أصحاب حممد )ص(. وقال رجل على الق

: ال أتكل معه. مبادراً ذكر انه ينتقص معاوية ورمبا أكلت معه، فقال أبو عبد هللا 
أمحد اىل عبدوس بن مالك عن اصول السنة فقال: من اصول  وكتب [179]179

حلدث كان منه،  اصحاب رسول هللا )ص( أو أبغضه منالسنة: ومن انتقص واحدا 
عليهم مجيعا ويكون قلبه هلم  يرتحمأو ذكر مساويه، كان مبتدعا حىت 

 [180]180سليما.

سألت أاب عبد هللا عمن  قاليف السنة: أخربان أبو بكر املروذي  اخلالل وذكر   
: ومسعت أاب عبد هللا قاليشتم أاب بكر وعمر وعائشة. قال: ما أراه على االسالم، 

: نصيب يف قالالذي يشتم أصحاب النيب ليس هلم سهم أو  يقول: قال مالك:
 االسالم.

: مسعت أاب عبد هللا قال: من قالأيضا: أخربين عبد امللك بن عبد احلميد  وقال   
النيب )ص( ال  أصحابشتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض، مث قال: من شتم 

 أنمن أن يكون قد مرق عن الدين.

: سألت أيب عن رجل شتم قالهللا بن أمحد بن حنبل  أيضا: أخربان عبد وقال  
أمحد بن حنبل:  قالرجال من أصحاب النيب )ص( فقال: ما أراه على االسالم. و 

                                                
( و )السنة 8/139البداية والنهاية و 59/208عن )اتريخ ابن عساكر  173املصدر السابق. ص  - [179] 179

 ( 693للخالل ح

 177املصدر السابق. ص  - [180] 180

This file was downloaded from QuranicThought.com



على  فاهتمه"إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسوء 
 النيب اإلسالم". وقال أبو زرعة الرازي: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب

صلى هللا عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ". وقال إسحاق بن راهويه: "من شتم 
القاضي أبو يعلى:  وقالصلى هللا عليه وسلم يعاقب وحيبس"،    النيبأصحاب 

وإن مل يكن  كفر"الذي عليه الفقهاء يف سب الصحابة إن كان مستحال لذلك  
 رسولالصحابة ارتدوا بعد  مستحال لذلك فسق "، وقال ابن تيمية: "من زعم أن

هللا صلى هللا عليه وسلم إال نفر قليل ال يبلغون بضعة عشر نفسا أو أهنم فسقوا 
أاب بكر  -: "من سب الشيخني عابدينابن  وقالفال ريب يف كفره ".   عامتهم
 أو طعن فيهما كفر وال تقبل توبته " . -وعمر 

:"فهل بعد هذه اآلايت قائاليدي غرابة بعد ذلك يف أن يتساءل الشيخ احلم وال   
سبهم اال كافر   علىاليت بني ربنا فيها رضاه وتوبته على هؤالء الصحابة يتجرأ 

"انظر اىل رسول هللا )ص( يدعو  [181]181كالرافضة، أو زنديق أو مبتدع ضال؟".
ذلك من يسب صحابته  بعدهلم ابملغفرة واألكرام وابلصالح وابلربكة، مث أييت 

مبن سبهم،  حقيقةرهم ويتهمهم ابلنفاق وغري ذلك. وهذه األوصاف ويلعنهم ويكف
عذاب  يصيبهمقال تعاىل: )فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 

 وطريقتهأليم( فقد حذر بنا خمالفة أمر رسوله )ص( وعدم اتباع سبيله ومنهاجه 
وما  قبل،ه فما وافق ذلك وسنته وشريعته، اذ األقوال واألعمال توزن أبقواله وأعمال

وانه  ورسوله،خالفه فهو مردود على قائله وفاعله، وان قائل ذلك أو فاعله جماد هلل 
من  الذينذليل مهان، كما قال تعاىل )ان الذين حيادون هللا ورسوله كبتوا كما كبت 

 ورسولهقبلهم وقد أنزلنا آايت بينات وللكافرين عذاب مهني( ومن أعظم حمادة هللا 
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 هللاب أوليائه وأعظمهم بعد أنبياء هللا ورسله، هؤالء الصحابة الذين اصطفاهم س
 [182]182واختارهم لصحبة نبيه حممد )ص(. ".

، وامنا يشن هجوما الذعا  معاويةيكتِف احلميدي ابهلجوم على من ينتقد  وال   
 يف اسالم ايب سفيان طعنعلى من يطعن يف إسالم أبيه أو يشك فيه، ويقول:"من 

الواردة  والنصوصأو شك فيه فهو ضال عن الصراط املستقيم خمالف إلمجاع األمة 
حنني  يوميف ذلك...وقد شهد مع رسول هللا حنني، ومسى هللا من كان مع النيب 

مؤمنني، قال تعاىل: )لقد نصركم هللا يف مواطن كثرية ويوم حنني اذ أعجبتكم  
ض مبا رحبت مث وليتم مدبرين، مث فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم األر  كثرتكم

سكينته على رسوله وعلى املؤمنني وأنزل جنودا مل تروها وعذب الذين كفروا  هللاأنزل 
قال ابن حجر يف اإلصابة: فقدت  26-25الكافرين(. التوبة  جزاءوذلك 

صوت رجل يقول: اي نصر هللا اقرتب، قال : فنظرت فاذا  االاألصوات يوم الريموك 
 [183]183.يزيديان حتت راية ابنه هو ابو سف

من وطأ  شرالحميدي:"ان الروافض أتباع ابن سبأ هم  ويقول   

الحصى فحذرهم المسلمون وكانوا بهم مستبصرين، ولم يزل ذلك 

سلف الى أن انفتحت الدنيا في هذه األزمان  عندأبهم يأخذه خلف 

لبدعة، وأهل السنة بأهل ا األوثانواختلط بسببها أهل االسالم بأهل 

 الجهالفأخذت فرق أهل األهواء تبث سمومها وتروق على 

مشربها، فاغتر بهم من لم يرد هللا ان يطهر قلوبهم... فلما صدروا 

الوبي أدخلوا في صفوف أهل السنة الحط من قدر  النهلبعد هذا 

 [184]184صحابة النبي )ص(.

                                                
 82املصدر السابق. ص  - [182] 182

 161املصدر السابق. ص  - [183] 183

 72 صاملصدر السابق.  -[184] 184

This file was downloaded from QuranicThought.com



ون أو يف بعض يكتب رمبا:"بعض من الضالل الزائغني عن الطريق السوي ويضيف  
الفسق  ظاهرهاجملالس يعقد هلم كلمات يف الصحابة وعدالتهم، وجتد مثل هؤالء 

ولرمبا ال يعرف الصالة يف املساجد، كيف يكون مثل هؤالء يتكلمون يف خري 
بعد النبيني واملرسلني؟ ولرمبا أيضا أخرج معاوية ومن معه من الصحابة الذين  اخلليقة
من صحبة الرسول وال يعدهم من الصحابة وال يعد  يف الفتح وما بعده أسلموا

 [185]185واألنصار، وان غري هؤالء ليسوا كلهم بعدول". املهاجرينالصحابة اال 

رضي عن  أنهعن ابن كثير قوله:" قد أخبر هللا العظيم  وينقل   

السابقين األولين من المهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم باحسان. 

و سبهم أو أبغض أو سب بعضهم وال سيما أبغضهم أ منفيا ويل 

أعني الصديق األكبر  وأفضلهمسيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم 

الطائفة  فانوالخليفة األعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي هللا عنه، 

المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم 

م معكوسة من ذلك. وهذا يدل على أن عقوله باهللويسبونهم عياذا 

اذ يسبون من  قرآنبال اإليمانوقلوبهم منكوسة، فأين هؤالء من 

 [186]186رضي هللا عنهم؟..".
التارخيي من الشيعة ومن كل من ينتقد الصحابة،  السليبلذلك املوقف  واستمرارا  

للشيعة "الروافض" تكفرهم وتبدعهم وتضللهم  مضادةتقوم اليوم محالت إعالمية 
وترفض أي لقاء معهم. ابلرغم من أن   واملسلمني،االسالم  وتعتربهم خارج إطار

اال االسم، وقد ال يتخذ موقفا  التشيعكثريا من الشيعة املعاصرين ال يعرف من 
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التاريخ القدمية. وال يشفع للشيعة  بصراعاتسلبيا من أي صحايب، وال يفقه كثريا  
 [187]187ابهلل الواحد وبرسوله وابليوم اآلخر. يؤمنونأهنم 

  
 التكفيرفي  االنتقائية

  
منهم مادة  جعلتالواضح ان النظرية السنية حول الصحابة،  من   

دينية رغم أنهم بشر، في حين أنهم لم يكونوا يشكلون جزءا من 

ولكن تبلور تلك النظرية في وقت متأخر، جعل  االسالمية،العقيدة 

 .المسلمينموضوع الصحابة أهم فاصل بين 
( الى تلك الدرجة التي ترفعهم الصحابة)تعظيم أن نظرية  ورغم   

الجنة  وإدخالهمالى درجة )العصمة( وحتمية غفران هللا لذنوبهم 

حادثة اجتهادية، اال انها لم تكن  نظرية كانتوعدم دخولهم النار،  

تأول بعض  كانتتستند الى نص صريح من القرآن الكريم، وان 

يدة لألولى أو مخصصة اآليات، ولكنها كانت تغفل آيات آخرى مق

مناقضة لها، وكذلك لم تكن تستند الى نصوص نبوية  حتىلها أو 

اآلحاد الضعيفة والمشكوك  أخبارقطعية ومتواترة، ما عدا بعض 

. ومع ذلك األولفيها، ولم يكن يوجد حولها إجماع خاصة في الجيل 

فانها شكلت مادة للحكم على كثير من المسلمين بالكفر والضالل، 

 كثير من القواسم المشتركة الرئيسية بينهم. علىت وغط

                                                
شوقي ياووز، الذي قال  يوسفأيضا من يرفض تكفير الشيعة، مثل الدكتور  ويوجد  - [187] 187

نقول أن من أهم ما يؤخذ على االمامية  أنفي الندوة العلمية الدولية عن الشيعة والتشيع:" نستطيع 

لعلم أئمتهم موصوفين بصفات عالية مثل ا اعتبارمن علماء أهل السنة والمعتزلة والزيدية.. 

ثم عدم حبهم  حبهم، فيوتقديسهم لألئمة واالفراط   للنبوة،بالغيب والعصمة عن الخطأ استمرارا 

نستطيع أن نكفرهم بسبب  لنللصحابة الذين كانوا بال شك أولياء هللا ورسوله. ومع ذلك فاننا 

ن مثل في أركان اإليما خصوصابعض آرائهم الخطيرة ما دمنا في حالة الوفاق )أو االتفاق(، 

وفي المباديء االسالمية من أداء  اآلخر،اإليمان باهلل وبنبوة رسول هللا )ص( وبحقية اليوم 

عن المحارم من الربا والخمر والميسر  واالمتناعالفرائض من الصالة والصوم والحج والزكاة 

 ".وغيرهاوالزنا 
 694-693الدولية حول التشيع ، ص  العلمية الندوة
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السنية  للنظريةأن التاريخ كان يشكل شاهدا مزعجا دائما  وبما   

حول الصحابة، فان "السنة" كانوا يحاولون التخلص من التاريخ 

أو إخراجه بعيدا عن قاعة المحكمة، حيث كان يتم  وسيلةبأية 

ظر والتفكير في أحداث الن عنالتصريح باستمرار بضرورة الكف 

تأويل  أجلالفتنة، وإغالق ملف الصحابة بخيره وشره، أو العمل من 

ما قام البعض منهم من أخطاء. ويحاول بعض أئمة السنة قراءة 

وإعادة كتابته من جديد، كما فعل االمام أحمد  انتقائي،التاريخ بشكل 

ريخ أذنيه في قاعة درس التا فيبن حنبل الذي كان يضع أصبعيه 

 ذلك.   بعدحتى ال يسمع ما ال يعجبه، ثم يقوم بكتابة ما يحلو له 
 ما :"بن حنبل كان يقول أمحد انأبو بكر الخالل في )السنة( :  يقول   

حديثا فيه على أصحاب رسول هللا شيء.  الرجليعجبني أن يروي 

رسول هللا  أصحابقال وإني ألضرب على غير حديث مما فيه على 

" أخبرني العباس بن محمد الدوري قال ثنا إبراهيم شيء ". وقال:

بن صالح قال كنت رفيق أحمد بن حنبل عند عبدالرزاق  أبانأخو 

األحاديث التي فيها بعض ما فيها  تلكقال فجعلنا نسمع فلما جاءت 

فلما انقطعت  بهذهقام أحمد بن حنبل فاعتزل ناحية وقال ما أصنع 

الرزاق أحمد  عبد عن وينقل تلك األحاديث فجاء فجعل يسمع ".

آخر فلما مرت أحاديث المثالب وضع أحمد بن حنبل  ورجلوخلف 

األحاديث ثم أخرجهما ثم  بعضإصبعيه في أذنيه طويال حتى مر 

 [188]188 ردهما حتى مضت األحاديث كلها أو كما قال.
والتبديع  التكفيرما ينقل عن بعض شيوخ أهل الحديث من  ورغم   

يسب أو ينتقد الصحابة، فانهم لم يكونوا يلتزمون بها والمقاطعة لمن 

أو يلتزمون بها انتقائيا، حيث لم يكفر أحد من أئمة أهل  أحيانا،

كانوا يسبون االمام علي على المنابر لمدة  الذينالسنة، األمويين 

العباسيين األوائل  الخلفاءستين عاما. وكذلك لم يكفر أحد منهم 

أدت  وقد .وعثماننتقدون أبا بكر وعمر "الرافضة" الذين كانوا ي

الى نشوء حالة من اختالط القيم، كما في حادثة الترضي على  

العبارة  هذهحجر بن عدي وقاتله ظلما معاوية، كما في  الصحابي
                                                

   502ص 3جالسنة،،  لر اخلالأبو بك - [188] 188

This file was downloaded from QuranicThought.com



التي توجد على قبره الى اليوم:" هذا قبر سيدنا حجر بن عدي  

 ".عنههللا الذي قتله سيدنا معاوية رضي هللا  رضي
المتوكل  سياسةمالحظة التناقض واالنتقائية بوضوح في  ويمكن   

المتشددة تجاه من يسب الصحابة، إذ يقال انه ضرب شخصا ألف 

وأمر بإلقاء جثته في دجلة بال صالة، ولكنه  الموتسوط حتى 

واالستهزاء به في  عليشخصيا لم يكن يتورع عن سب االمام 

فان االمام أحمد بن حنبل ذلك  ورغم   [189]189مجالسه أمام الناس.

 [190]190للسنة. ناصراً كان يعتبره 

املرتدد من يزيد بن معاوية الذي قتل احلسني وأهل بيته يف كربالء  املوقفيف  وكذلك
الرسول يف املدينة املنورة وقتل اآلالف من سكاهنا مبا فيهم  حرم، وأغار على 

                                                
يذكر الطبري قصة ضرب عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب خان عاصم  - [189]189

في ذلك وكان السبب في  أمرهالخبر عن سبب ضربه وما كان من  ذكر:  فيقولببغداد ألف سوط. 

عائشة شتم أبا بكر وعمر و أنهذلك أنه شهد عند أبي حسان الزيادّي قاضي الشرقية عليه 

هذا النحو؛ فكتب بذلك صاحب  منمختلفة  -فيما ذكر  -وحفصة، سبعة عشر رجالً؛ شهاداتهم 

ّللّا ذلك إلى المتوكل، فأمر المتوكل أن  عبيدبريد بغداد إلى عبيد ّللّا ابن يحيى بن خاقان، فأنهى 

مى به في بضرب عيسى هذا بالسياط، فإذا مات ر يأمرهيكتب إلى محمد بن عبد ّللّا بن طاهر 

 .أهلهدجلة، ولم تدفع جيفته إلى 
 الرحيم؛كتابه إليه في عيسى: بسم ّللّا الرحمن  جواب عثمان بنعبيد ّللّا إلى الحسن  فكتب   

بن محمد  جعفرأبقاك ّللّا وحفظك، وأتّم نعمته عليك؛ وصل كتابك في الّرجل المسّمى عيسى بن 

صلى ّللّا عليه  ّللاّ يه من شتم أصحاب رسول بن عاصم صاحب الخانات، وما شهد به الشهود عل

ذلك مما خرج به إلى  وغيروسلم ولعنهم وإكفارهم، ورميهم بالكبائر، ونسبتهم إلى النفاق؛ 

أولئك الشهود وما شهدوا به، وما صّح  أمرالمعاندة ّلّل ولرسوله صلى ّللّا عليه وسلم، وتثبّتك في 

فيما شهدوا به، وشرحك ذلك في رقعة درج  األمرعندك من عدالة من عدل منهم، ووضح لك من 

ذلك؛ فأمر بالكتاب إلى أبي العباس محمد بن طاهر  ّللاّ كتابك؛ فعرضت على أمير المؤمنين أعّزه 

بما قد نفذ إليه، مما يشبه ما عنده أبقاه ّللّا، في نصرة دين ّللّا،  ّللاّ مولى أمير المؤمنين أبقاه 

ألحد فيه، وأن يضرب الرجل حداً في مجمع الناس حد الشتم،  واالنتقام ممن سنّته،وإحياء 

 غيرسوط بعد الحد لألمور العظام التي اجترأ عليها، فإن مات ألقى في الماء من  وخمسمائة

إن  لتعرفهصالة ليكون ذلك ناهياً لكل ملحد في الدين، خارج من جماعة المسلمين؛ وأعلمتك ذلك 

 .وبركاتهورحمة ّللّا والسالم عليك  -شاء ّللّا تعالى 
 2277الرسل والملوك، ص  تاريخ الطبري،

االجيايب من االمام علي، قال أمحد بن زرارة املقريء: مسعت أاب عبد هللا  أمحدوذلك رغم موقف االمام  - [190] 190
اإلابنة ملا  احلميدي،حنبل يقول: "من مل يربع بعلي بن أيب طالب يف اخلالفة، فال تكلموه وال تناكحوه".  بنأمحد 

 ( 1/45)عن طبقات احلنابلة  105للصحابة من املنزلة واملكانة. ص 
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األخيار، يف  وأبنائهمر، املئات من الصحابة من املهاجرين واألنصا أوالعشرات  
له أو ملن  يشهدواقعة احلرة الشهرية. والرتضي على يزيد بن معاوية حبديث خمتلق 

 [191]191غزا ابملغفرة.

على جرائمه  معاويةيجد الذهبي مثال مبررا إلدانة يزيد بن  وال    

الكثيرة المنكرة، فيقول مثال: "ويزيد ممن ال نسبه وال نحبه" 

من بني أمية  آخرين بملوكأن يخفف من جرائمه بمقارنته   ويحاول

 بعدوبني العباس أشرَّ منه، ويقول:"إنما عظم الخطب لكونه ُولَِّي 

وسلم بتسع وأربعين سنة، والعهد قريب،  عليه النبي صلى هللا وفاة

باألمر منه ومن  أولىعمر الذي كان  كابن والصحابة موجودون،

 أبيه وجده".    
هذا امتدادا لموقف الفقيه الحنبلي عبد المغيث  الذهبيموقف  وكان

يزيد. ولكنه بالطبع لم يكن  لعنالحربي الذي صنف كتابا في منع 

بلعن  يجاهرأو الحنابلة الذين وجد فيهم من  يمثل موقف عامة السنة

يزيد، كأبي الفرج بن الجوزي الذي صنف كتابا في الرد على 

 على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد".  الردالحربي أسماه:" 
  

 الشيعة من الصحابة  موقف -3  

                                                
: "حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا أمحد بن املعلى، 833حلية األولياء، ص  يفقال أبو نعيم االصبهاين،  - [191] 191

عن عمرو  معدان،د بن بن عبد الرمحن، حدثنا أيوب بن حسان اجلرشي، حدثنا ثور بن يزيد، عن خال سفيانحدثنا 
ومعه امرأته أم حرام بنت ملحان، قال  ماله،بن األسود: أنه حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو بساحل محص يف 

 قدهللا صلى هللا عليه وسلم يقول: " أول جيش من أميت يغزون البحر  رسولابن األأسود: فحدثتنا أم حرام أهنا مسعت 
مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أول جيش  فيهم،رسول هللا أان فيهم؟ قال: أنت أوجبوا "، قالت أم حرام: اي 

 أم حرام: أان منهم اي رسول هللا؟ قال: ال ". قالتيغزون مدينة قيصر مغفور هلم، 

لغ قسطنطينية. و أربعني . فيها غزا يزيد بن معاوية بالد الروم حىت ب تسعابن األثري يف الكامل يف التاريخ:" سنة  وقال  
هلم"  مغفورالبخاري أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : "أول جيش يغزون مدينة قيصر  صحيحو قد ثبت يف 

 بلغوا اجلهد". حىتو ما وصلوا إليها  ، فكان هذا اجليش أول من غزاها
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 األول  اإليجابيالموقف  -أ

األول من املسلمني، فتحت الباب  عصفت ابجليل اليتفان الفتنة الكربى  إذن   
احلروب واملعارك منذ  قادوانقد واسعة ضد عدد من الصحابة الذين  عملياتأمام  

يكن نقد الصحابة  وملحصار عثمان وقتله مرورا حبرب اجلمل وانتهاء حبرب صفني. 
قد تبلوروا بعد   يكونوا)أو سبهم أو لعنهم أو تكفريهم( يقتصر على الشيعة الذين مل 

علي، أو كانوا يف فرتة  االمامطائفة خاصة، وامنا كانوا ال يزالون حزاب سياسيا يوايل ك
مث تشعب منهم "اخلوارج"  االمام،معينة ميثلون التيار العام للمسلمني يف عهد حكم 

منهم يف صفوف معاوية  آخرالذين انشقوا على االمام علي وكفروه، واندمج قسم 
مل يكونوا  الوقتخلالفة. ومبا أن الشيعة يف ذلك بعد تنازل االمام احلسن عن ا

فيما بعد،  ولدتميتلكون أية نظرية سياسية خاصة هبم كنظرية االمامة االهلية اليت 
)رضي  وعمرفقد كان موقفهم من الشيخني اجلليلني اخلليفتني الراشدين أيب بكر 

كل احملبة   هلمايكنون هللا عنهما( موقفا إجيابيا وعاداي كموقف بقية املسلمني، وكانوا 
اخلطاب  بنوالتقدير، بل وعمل بعض قادة احلزب الشيعي والة ألمري املؤمنني عمر 

 عازب،، مثل سلمان الفارسي الذي أصبح وايل املدائن، وعمار بن ايسر والرباء بن 
وحذيفة بن اليمان، وسهل بن حنيف، وعثمان بن حنيف، وحجر بن عدي، 

بن اخلطاب رضي هللا عنه  عمراستشار   وعندما  رت.ومالك األش املرقال،وهاشم 
الشخوص لقتال الفرس بنفسه، قال له اإلمام :")إن هذا األمر  يفعلياً عليه السالم 
بكثرة وال قلة، وهو دين هللا من هللا، وهللا منجز وعده  خذالنهمل يكن نصره وال 

سالم، وعزيزون وإن كانوا قلياًل فهم كثريون ابإل اليوموانصر جنده، والعرب 
ابلعرب، وأصلهم دونك انر العرب، فإنك إن  الرُّحىابالجتماع. فكن قطباً واستدر 

عليك العرب من أطرافها  انتقضتمن هذه األرض  –أي خرجت  –شخصت 
مما بني يديك. إن  إليكوأقطارها، حىت يكون ما تدع وراءك من العورات أهمَّ 
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اسرتحتم،  قطعتموههذا أصل العرب، فإذا األعاجم إن ينظروا إليك غدًا يقولوا: 
   فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك". هنج البالغة 

أخرى،  شيعيةرواية يذكرها ابن قتيبة الدينوري ومصادر  وهناك   

 تؤكد هذا المعنى، وتقول: 
الراسيب، دخلوا على  وهبإن حجر بن عدي وعمرو بن احلمق ، وعبد هللا بن  -  

قولك فيهما ويف  لنالوه عن أيب بكر وعمر: ما تقول فيهما؟ وقالوا: بني علي ، فسأ
قد  فيهاعثمان. فقال علي: وقد تفرغتم هلذا؟ وهذه مصر قد افتتحت وشيعيت 

 شيعيت،فاقرءوه على  عنهفيه ما سألتموين   أنبئكمكتااب   اليكمقتلت؟ إين خمرج  
 فأخرج اليهم كتااب فيه:

( تنازع املسلمون األمر بعده، فوهللا ما كان يلقى يف مضى )رسول هللا فلما"... 
على ابيل أن العرب تعدل هذا األمر عين، فما راعين اال إقبال  خيطرروعي وال 

وإجفاهلم عليه، فأمسكت يدي، ورأيت أين أحق مبقام حممد  بكر،الناس على أيب 
ت راجعة من علي، فلبثت بذلك ما شاء هللا، حىت رأي األموريف الناس ممن توىل 

اىل حمو دين حممد وملة ابراهيم عليهما السالم،  يدعونالناس رجعت عن االسالم 
أن أرى يف االسالم ثلما وهدما ، تكون  واهلهفخشيت إن أان مل انصر االسالم 

إمنا هي متاع أايم قالئل مث يزول  اليتاملصيبة به علي أعظم من فوت والية أمركم 
أيب بكر فبايعته، وهنضت  اىلاب، فمشيت عند ذلك منها ما كان كما يزول السر 

وأن يرغم  العليا،معه يف تلك االحداث حىت زهق الباطل، وكانت كلمة هللا هي 
واقتصد،  وقاربالكافرون. فتوىل أبو بكر رضي هللا عنه تلك األمور فيّسر وسّدد 

 عمرفصحبته مناصحا وأطعته فيما اطاع هللا فيه جاهدا، فلما احتضر بعث اىل 
فواله فسمعنا وأطعنا، وابيعنا وانصحنا، فتوىل تلك األمور فكان مرضي السرية 

النقيبة أايم حياته ، فلما أحتضر قلت يف نفسي: ليس يصرف هذا االمر  ميمون
عثمان، واال  فبايعشورى وجعلين سادس ستة... مث قالوا يل: هلم   فجعلهاعين، 
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ابن ايب طالب  ايوقال قائلهم: انك جاهدانك، فبايعت مستكرها وصربت حمتسبا، 
على األمر حلريص، فقلت هلم: أنتم أحرص... حىت اذا نقمتم على عثمان 

مث جئتموين تبايعونين، فأبيت عليكم وأبيتم علي، فنازعتموين ودافعتموين ،  فقتلتموه،
أمدَّ يدي ، متنعا عنكم، مث ازدمحتم علي، حىت ظننت أن بعضكم قاتل بعض،  ومل

وقلتم: ال جند غريك، وال نرضى اال بك، فبايعنا ال نفرتق عنك وال  اتلي،قوأنكم 
ودعومت الناس اىل بيعيت فمن ابيع طائعا قبلت منه، ومن أىب  فبايعتكمخنتلف، 

طلحة والزبري، ولو أبيا ما أكرهتهما، كما مل أكره غريمها، فما  ابيعينتركته، فأول من 
اال وقد  رجلا اىل البصرة يف جيش ما منهم  حىت قيل يل : قد خرج يسريالبثا اال 

 [192]192...".ابلبيعةأعطاين الطاعة ومسح يل 
إلى  الخوارججدد الشيعة بيعتهم لالمام علي بعد خروج  وعندما  

حروراء والنهروان قالوا له: نحن أولياء من واليت وأعداء من 

 االمام أن يوالوا من والى على سنة رسول هللا لهمعاديت. فشرط 

عادى على سنته، فجاء ربيعة  منصلى هللا عليه وآله وسلم ويعادوا 

 اإلماموكان صاحب راية خثعم في جيش  -بن أبي شداد الخثعمي 

فقال له اإلمام: بايِع على كتاب هللا وسنة  -أيام الجمل وصفين

: وعلى سنة أبي بكر وعمر. فقال اإلمام: لو أن ربيعةرسوله. فقال 

وسنة رسول هللا لم يكونا على  هللابغير كتاب أبا بكر وعمر عمال 

 شيء من الحق. 
التي بعث بها  رسالتهاالمام أمير المؤمنين عليه السالم في  وقال  

إلى أهالي مصر مع قيس بن سعد بن عبادة واليه على مصر:".. 

جل صلى  )رسول هللا( من ذلك ما عليه قبضه هللا عز و قضىفلما 

إن المسلمين استخلفوا به أميرين  ثمته، بركا هللا عليه ورحمته و

                                                
   134-133ص  1والسياسة ج االمامةالدينوري، ابن قتيبة،  - [192] 192
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ِلُسنـَّتِِه ثم  يعدَُواأحسنا السيرة ولم  صالحين عمال بالكتاب والسنة و

 [193]193جل رضي هللا عنهما". توفّاهما هللا عز و
:"..لقد بالخصوصعليه السالم عن أخيه عمر بن الخطاب  وقال   

م األود و الفتنة، ذهب نقيَّ خلَّف  أقام السنة و داوى العمد و قوَّ

ها، أدَّى إلى هللا  قليل العيب، أصاب خيرها و الثوب، سبق شرَّ

   [194]194".بحقِّهطاعته واتَّقاه 
اإليجابي من الشيخين أيضا في ثقافة أهل  الموقفهذا  وتجلى

السجاد علي بن  االمامالبيت عليهم السالم، وخصوصا في دعاء 

صحاب محمد صلى هللا عليه وأ اللهمّ "... الحسين، الذي يقول فيه:

الحسن في  البالءوآله خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا 

نصره، وكاتفوه وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته، 

حيث اسمعهم ُحّجة رساالته، وفارقوا األزواج  لهواستجابوا 

واألبناء في تثبيت نبوته  اآلباءواألوالد في إظهار كلمته، وقاتلوا 

لن  تجارةانتصروا به، وما كانوا منطوين على محبته يرجون و

تبور في مودته، والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته وانتفت 

إذ سكنوا في ظل قرابته، فال تنس لهم اللهّم تركوا لك  القراباتمنهم 

  [195]195".رضوانكوفيك وأرضهم من 
 بصيربي روى الكليني في )الروضة من الكافي( عن أ وقد   

ً عند أبي عبد هللا عليه السالم، إذ دخلت علينا أم  قال:"كنت جالسا

فقال أبو عبد هللا: أيسرك أن تسمع كالمها؟ قال:  عليه،خالد تستأذن 

: وأجلسني معه على الطنفسة، قال: ثم قالفقلت: نعم، قال: فأذن لها، 

كر أي عن أبي ب – عنهمادخلت فتكلمت، فإذا امرأة بليغة، فسألته 

 إذافقال لها: توليهما، قالت: فأقول لربي  –وعمر رضي هللا عنهما 

 لقيته: إنك أمرتني بواليتهما، قال: نعم". 
  

                                                
يف   الشوشرتيالسيد علي خان  ، و 210ص/1" ج الغاراتهالل الثقفي فـي كتـابـه: "  بن راهيمإبـ - [193] 193

 550ص/3ج امللوك، واألمم  اتريخالطربي يف  ، و 336" ص  الرفيعة الدرجاتكتابه " 
   228 اخلطبة البالغة، هنج - [194] 194
 : الدعاء الرابعالسجادية الصحيفة - [195] 195
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من المصادر السنية: أن االمام علي كان يقول: "ال  كثير وينقل

وعمر إال ضربته حدَّ  بكرأُوتَى بأحد يفضلني على أبي 

عبد الجبار الهمداني ان القاضي المعتزلي  حتى [196]196المفتري".

نصر بن الصباح البلخي  القاسمنقل في كتاب )تثبيت النبوة( أن أبا 

بن  شريكقال في )كتاب النقض على ابن الراوندي(: أن سائال سأل 

عبد هللا فقال له: أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. 

يقل هذا  : تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم، من لمالسائلفقال 

هذه األعواد علي فقال:"أال إن خير هذه  رقيفليس شيعياً. وهللا لقد 

هذه الرواية أم لم  صحتاألمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر". وسواء 

ً بتفضيلهم  تصح، وذلك ألن الشيعة عموما كانوا يُعرفون تاريخيا

علي، فان من الثابت أن الشيعة في القرن األول كانوا  االمام

أشد توقير، ولم تكن لهم مؤاخذات  ويوقرونهمان الشيخين يحترمو

. معهعلي أو اختلفوا   االماماال على بعض الصحابة الذين حاربوا 

أهل السنة في القرن الخامس الهجري الاللكائي  إماموهذا ما يؤكده 

بن ابي مطر سمعت سلمة يقول: جالست  حريث... حيث يروي عن 

عشرين سنة وناسا  المسجدري في هذا المسيب بن نخبة )نجية( الفزا

من الشيعة كثيرا فما سمعت أحدا منهم تكلم في أحد من اصحاب 

 [197]197هللا اال بخير، وما كان الكالم اال في علي وعثمان. رسول
  

يؤكده أيضا محب الدين الخطيب بقوله:"من الظواهر  ما وهو

-الفريقين  الفترة أن الغالة من هذهالتي تسترعي األنظار في تاريخ 

للشيخين أبي  الحرمةكانوا سواء في  -فريق الشيعة وفريق الخوارج

ً لما كان عليه أمير المؤمين علي  بكر وعمر رضي هللا عنهما، تبعا

وما كان يعلنه على منبر الكوفة من الثناء عليهما والتنويه  نفسه،

   [198]198بفضلهما".

                                                
 3671، حديث رقم البخاري  - [196] 196
 2613 رقمالشيعة من ايب بكر وعمر، حديث  موقف  السنة،الاللكائي، كتاب  - [197] 197
اخلطيب، اخلطوط العريضة، ويليها مؤمتر النجف  الدين حمب - [198] 198

http://www.fnoor.com/books.htm 
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وخاصة يف القرن األول  الشيعة،ن .. ان التاريخ يسجل: أن األجيال األوىل مأجل  
بعد رسول هللا لفضله وسابقته وعلمه ،  الناس: "إن عليا كان أوىل اهلجري قالت

وأزهدهم" . وأجازوا مع ذلك  وأورعهموهو افضل الناس كلهم بعده ، و أشجعهم 
، وذكروا: "إن عليا سلم  واملقامإمامة أىب بكر وعمر وعدومها أهال لذلك املكان 

هلما ، فنحن راضون   حقهمر ورضي بذلك وابيعهما طائعا غري مكره وترك هلما األ
منا أحدا إال  يسعكما رضي املسلمون له ، وملن ابيع ، ال حيل لنا غري ذلك، وال 

 [199]199ذلك، وان والية أىب بكر صارت رشدا وهدى لتسليم علي ورضاه ".

لناس لقرابته من رسول هللا ا افضلقالت فرقة أخرى من الشيعة :" إن عليا  بينما    
غريه إذا كان الوايل الذي  عليهمولسابقته وعلمه ولكن كان جائزا للناس أن يولوا 
ولوا على أنفسهم برضى  الذييولونه جمزائ ، أحّب ذلك أو كرهه، فوالية الوايل 

 [200]200وجل". عزمنهم رشد وهدى وطاعة هلل عز وجل ، وطاعته واجبة من هللا 

اثبتة يف الوقت الذي دعا  طالبآخر منهم :" إن إمامة علي بن أىب قسم  وقال   
 [201]201الناس واظهر أمره".

 بعد القول بنظرية اإلمامة الثاين،املوقف  -ب

القرن الهجري األول، وتعرض الشيعة الى  انتهىما أن  ولكن

على أيدي  وتعذيبضغوط سياسية شديدة ومجازر ومالحقات 

ريق صغير منهم نوع من التطرف والغلو، األمويين، حتى نشأ لدى ف

في أي تيار يتوسع شعبيا ويتعرض لضغوط مماثلة،  يحصلكما 

تحصر الحق في الحكم والخالفة  التيفنشأت نظرية اإلمامة االلهية، 

غيرهم،  منفي أهل البيت، وال تكتفي بالقول أنهم أولى وأحق 

                                                
 18، ص ، واألشعري القمي، املقاالت والفرق22النوخبيت، فرق الشيعة، ص  - [199] 199
 18، واألشعري القمي، املقاالت والفرق، ص 21النوخبيت، فرق الشيعة، ص  - [200] 200
 54النوخبيت، فرق الشيعة، ص  - [201] 201

This file was downloaded from QuranicThought.com



ن االمام عليا وعادت الى الوراء لتقول بأن النبي األكرم )ص( قد عي

بعده ونص عليه، وان اإلمامة تنحصر في ذريته الى يوم  منخليفة 

سلبا على مبدأ الشورى والخلفاء  النظريةالقيامة. وقد انعكست هذه 

من االمام  للخالفةالراشدين الذين اعتبرتهم النظرية "غاصبين" 

 علي.
 ثورة أثناءظهرت هذه النظرية أول ما ظهرت في الكوفة،  وقد   

، وأدت الى 122االمام زيد بن علي على هشام بن الحكم سنة 

 انشقاق "الرافضة" عن الحركة الشيعية العامة.

 حيث يقول:  البداية،اىل الطربي وهو حيدثنا عن هذه القصة من  ولنستمع 

: رمحك هللا ! ما قولك يف  فقالوااجتمعت إليه )اىل زيد( مجاعة من رءوسهم ،  -  
ما مسعت أحداً من أهل بييت  ،قال زيد : رمحهما هللا و غفر هلما أيب بكر و عمر؟ 

إذاً بدم أهل هذا البيت،  تطلبيتربأ منهما و ال يقول فيهما إال خرياً ، قالوا : فلم 
: إن أشد فيما ذكرمت  زيدإال أن وثبا على سلطانكم فنزعاه من أيديكم ! فقال هلم 

أمجعني ، و إن  الناسعليه و سلم من أان كنا أحق بسلطان رسول هللا صلى هللا 
كفرًا ، قد ولوا   هبمالقوم استأثروا علينا ، و دفعوان عنه ، و مل يبلغ ذلك عندان 

هؤالء  يظلمكفعدلوا يف الناس ، و عملوا ابلكتاب و السنة . قالوا : فلم 
 لك)األمويون( ! و إن كان أولئك مل يظلموك ، فلم تدعوا إىل قتال قوم ليسوا 

ني ! فقال : و إن هؤالء ليسوا كأولئك ، إن هؤالء ظاملون يل و لكم و بظامل
و إمنا ندعوكم إىل كتاب هللا و سنة نبيه صلى هللا عليه و سلم ، و إىل  ،ألنفسهم 
، و إىل البدع أن تطفأ ، فإن أنتم أجبتموان سعدمت ، و إن أنتم أبيتم  حتياالسنن أن 

ا بيعته ، و قالوا : سبق اإلمام ـ و كانوا بوكيل . ففارقوه و نكثو  عليكمفلست 
جعفر حممد بن علي أخا زيد بن علي هو اإلمام ، و كان قد هلك  أابيزعمون أن 

بن حممد حيًا ، فقالوا : جعفر إمامنا اليوم بعد أبيه ، و  جعفريومئذ ـ و كان ابنه 
زيد  ، و ال نتبع زيد بن علي فليس إبمام . فسماهم أبيههو أحق ابألمر بعد 
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خروج زيد مروا إىل جعفر بن حممد بن علي ،  قبل"الرافضة". وكانت منهم طائفة 
أفرتى لنا نبايعه؟ فقال هلم : نعم ابيعوه ،  ،فقالوا له : إن زيد بن علي فينا يبايع 

 [202]202، فكتموا ما أمرهم به . فجاءوافهو وهللا أفضلنا و سيدان و خريان 

عليهم  البيتعل رافض من قبل أهل واجهت هذه النظرية رد ف وقد   

السالم، والشيعة األوائل قبل غيرهم. فقد قال االمام محمد الباقر )ع( 

الجعفي: يا جابر بلغني أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا  لجابر

وعمر رضي هللا عنهما. ويزعمون أني أمرتهم  بكرويتناولون أبا 

والذي نفس محمد بيده لو  .بريءبذلك. فابلغهم أني الى هللا منهم 

إن لم اكن  أبداوليت لتقربت الى هللا بدمائهم. ال نالتني شفاعة محمد 

استغفر لهما وأترحم عليهما. وقال لتلميذه سالم: يا سالم تولهما، 

من عدوهما، فانهما كانا إمامي هدى رضي هللا عنهما. وقال  وابرأ

و بكر الصديق : ال بأس به فقد حلى ابالسيفلمن سأله عن حلية 

: وتقول الصديق؟ وقالرضي هللا عنه سيفه. وعندما تعجب السائل 

لم  فمنوثب االمام الباقر وثبة واستقبل القبلة ثم قال: نعم الصديق، 

 [203]203يقل الصديق فال صدق هللا له قوال في الدنيا واآلخرة.
بعض أوساط  فيحركة الغلو في أئمة أهل البيت قد نشأت  وكانت   

عة، بقيادة بيان بن سمعان التميمي والمغيرة بن سعيد وبشار الشي

الخطاب، الذين كانوا يدعون األلوهية ألئمة أهل  وأبيالشعيري 

ويكفرون أبا بكر وعمر ومن لم  ألنفسهم،البيت، أو النبوة لهم، أو 

هؤالء الغالة  علىيوال عليا، ولكن أئمة أهل البيت كانوا يردون 

من صفوف الشيعة ويلعنونهم ويتبرأون بشدة وغضب ويطردونهم 

االمام الصادق قائال: "تقربوا الى هللا، فانكم فساق  خاطبهممنهم. وقد 

: اذا قدمت الكوفة فأت بشار أصحابهكفار مشركون" وقال ألحد 

دخل  وعندماالشعيري وقل له:" يا كافر يا فاسق أنا بريء منك". 

. وهللا ال يظلني عليه بشار يوما صاح به:" اخرج عني لعنك هللا

". فلما خرج قال:"ويحه.. ما صغَّر هللا أحد تصغير أبداوإياك سقف 
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وابن أمته". وقال اإلمام الصادق عن  هللاهذا الفاجر. وهللا اني لعبد 

ولعن هللا يهودية كان  سعيد،المغيرة بن سعيد:" لعن هللا المغيرة بن 

ما نحن  فوهللاريق، يختلف اليها يتعلم منها السحر والشعبذة والمخا

اال عبيد، خلقنا هللا واصطفانا، ما نقدر على ضرر وال نفع اال 

هللا من قال فينا ما ال نقول في انفسنا". وأعلن االمام  ولعنبقدرته، 

لعنة هللا ، ومن شك في ذلك فعليه لعنة  فعليه:" من قال إننا أنبياء 

 [204]204هللا".
من أولئك  تتخلصيعية أن  يكن من الصعب على الحركة الش ولم   

ليس عن التشيع فقط وانما عن  بأقوالهمالغالة "الكفار" الذين خرجوا 

أهل البيت، ولكن  ألئمةالدين االسالمي بادعاء األلوهية أو النبوة 

المشكلة كانت أصعب مع بعض الغالة السياسيين الذين اعتقدوا 

خلفاء من "النص" وتعيين النبي لالمام علي وأهل البيت  بنظرية

ً بعده، والتي انعكست  على الخلفاء الراشدين الذين جاءوا عبر  سلبا

هؤالء الغالة أو  كاناالنتخاب والشورى، قبل االمام علي، حيث 

"الرافضة" يعتقدون باغتصاب أبي بكر وعمر للخالفة من علي، 

يتبرءون منهما. وكان بعض المتطرفين منهم يذهبون  كانواولذلك 

يزعمون: "أنهم عرفوا النص  الذينمعظم الصحابة  الى القول بردة

  ثم خالفوه"، أو القول بنفاقهم.
لم يكن ليشمل  ولكنههذا بالطبع قوال فضيعا ومتطرفا جدا،  وكان    

عامة الشيعة، وال عامة االمامية الذين قال كثير منهم بوجود النص 

 وليس الصريح على االمام علي، وقالوا نتيجة لذلك بأن الخفي

ينتخبوا االمام علي يوم السقيفة. ولم  لمالصحابة "أخطأوا" عندما 

باهلل. ولكنهم على أي  والعباذيقولوا بردتهم وال نفاقهم وال كفرهم، 

الذين نصروا  للصحابةحال لم يقولوا ما قالوه كيداً لالسالم أو بغضا 

االسالم، وانما بناء على شبهة قائمة على تأويالت وأحاديث ضعيفة 

مختلقة صدقوها، تماما كما اشتبه األمر على الخوارج الذين  أو

 .عليكفروا االمام 
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البيت، وتحّولها  ألهلالحقيقة ان نشوء نظرية اإلمامة اإللهية  وفي   

الى عقيدة دينية، أو أصل من أصول الدين، لدى الشيعة االمامية، 

في أزمة تاريخية وعداء نظري مع الشيخين، وانفصال  أوقعهم

الشيعة األوائل الذين كانوا يكنون  وتاريخقعي عن ثقافة أهل البيت وا

 .لهماحبا واحتراما كبيرين 
البيت المعلنة  أهلما كان يؤدي بهم الى االصطدام مع ثقافة  وهذا   

واإليجابية تجاه الصحابة والشيخين، حيث كانوا يضطرون لتمرير 

هم السالم كانوا تحت ستار "التقية". ولكن أهل البيت علي أقوالهم

االمام الصادق  قالبشدة. وقد   المتطرفةيتصدون لتلك الدعاوى 

جاءه وقال له: إن لي جارا يزعم انك تبرأ من ابي بكر  لرجل

:" بريء هللا من جارك. وإني وقالوعمر، فغضب منه االمام 

سالم بن  سألهألرجو ان ينفعني هللا بقرابتي من ابي بكر". وعندما 

الشيخين، أجابه:" يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما. ابي حفصة عن 

أمامي هدى رضي هللا عنهما..أيسب الرجل جده؟ أبو بكر  كانافانهما 

القيامة ان لم اكن أتوالهما وأبرأ  يومجدي. ال نالتني شفاعة محمد 

االمام الصادق حديث جده االمام أمير  وروى [205]205من عدوهما".

)صلى هللا عليه  هللاين صحابة رسول المؤمنين عن إخوانه الطيب

 أحداً  أرى فما وآله، عليه هللا صلى محمد أصحاب رأيت لقد" وآله(:

ً  يصبحون كانوا لقد منكم، يشبههم  سجداً  باتوا وقد غبراً، شعثا

 الجمر مثل على ويقفون وخدودهم، جباههم بين يراوحون وقياماً،

 سجودهم، طول من المعزى ركب أعينهم بين كأن معادهم، ذكر من

 الشجر يميد كما ومادوا جيوبهم، تبُلَّ  حتى أعينهم هملت هللا ذكر وإذا

ً  العاصف الريح يوم   [206]206".للثواب ورجاءً  العقاب من خوفا
   

 كتابة التاريخ إعادة محاولة
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من نسج على  بعدأي حال وبناء على تلك الشبهة، جاء فيما  وعلى   

ت على لسان أهل البيت، ويتالعب منوالها، وبدأ يختلق الروايا

ويدس ما يريد في صفوف الشيعة باسم التقية، ثم جاء من  بالتاريخ،

 الى الشيعة وهم منها براء. فنسبهاجمع تلك الروايات 
من جديد،  وكتابتهأولئك الغالة قراءة التاريخ االسالمي  وأعاد   

أساطير فأضافوا اليه من عند أنفسهم ما لم يحدث أبدا، واختلقوا 

زرعت الحقد والعداوة والبغضاء على الصحابة الطاهرين،  تاريخية

المسلمين النفسية على مدى التاريخ.  وحدةوتركت أثرا سلبيا على 

أفاء ها هللا  التيوكان من األمور التي ضخموها موضوع )فدك( 

على رسوله يوم خيبر بال قتال، فأعطاها البنته السيدة فاطمة 

لسالم( وعندما تولى أبو بكر الخالفة استرجعها )عليها ا الزهراء

العامة، ولكن الزهراء قالت ان النبي  األموالمنها باعتبارها من 

بزوجها االمام علي وأم  فجاءتأعطاها لها منحة، فطالبها بالشهود، 

 وامرأةأيمن فشهدا لها، ولكن أبا بكر رفض الحكم لها برجل 

 [207]207اطمة غاضبة.وطالبها بمزيد من الشهود، فانصرفت ف
هو  كماهنا فالقصة مما يجمع عليه المؤرخون، وهي،  والى  

واضح، قصة خالف قضائي شخصي ال يحمل معنى عدائيا ضد 

)عليه السالم( في أيام حكمه  عليالزهراء، وقد راجع االمام 

 معهالقاضي شريح في دعوى بسرقة درع له ضد ذمي، ولم يكن 

لم يغضب االمام علي من ذلك. ولكن شهود، فحكم القاضي للذمي، و

القصة خطبا مزعومة وموهومة قالوا ان  تلكالغالة أضافوا على 

 والمهاجرينالسيدة فاطمة ألقتها في المسجد ضد أبي بكر 

واألنصار، وذمتهم فيها كثيرا. ويوجد نسخ عديدة لهذه الخطب 

                                                

، ك فرض اخلمس، الطبقات الكربى، 96/  4والبخاري:  238/  4: البلداناحلموي، ايقوت ، معجم  - [207] 207
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بع منقولة عن كتب مجهولة من القرن الثالث والرا وكلهاالمتناقضة، 

 [208]208موثوقة. روايةوالسادس، بال أسناد متصلة، أو 
  

 على بيت فاطمة الزهراء الهجوم أسطورة
  

من أجل  عمركانت قصة "كبس بيت االمام علي من قبل  وربما   

إجباره على بيعة أبي بكر، وما رافق ذلك من تهديد بحرق بيت 

اء أو قيامه بحرق باب البيت وضرب الزهر فيه،فاطمة على من 

وعصرها وراء الباب، وإسقاط جنينها  )محسن( والتسبب في 

الخطيرة التي لعبت عبر  األسطوريةوفاتها" من أهم القصص 

الشيعة  بينالتاريخ وتلعب اليوم دورا كبيرا في تأجيج الخالفات 

والسنة، بعد زوال معظم أسباب الخالفات التاريخية. ولذلك فان من 

األسطورة، والبحث في  –ة عند هذه القص التوقفالضروري 

والجنائي للتأكد  المختبريظروف نشأتها وعرضها على التحليل 

 .تاريخيةفيما اذا كانت تتمتع بأية مصداقية أو حقيقة 
ضد  المدعونأن نقوم باستعراض "األدلة" التي يقدمها  وقبل   

الشيخين، والتي يصنفونها عادة الى أدلة "سنية" و"شيعية". ال بد أن 

 عدة نقاط: الى نشير
األولى لم يكونوا  الثالثةالمسلمين في القرون  أن           -1 -1

يعرفون االنقسام الطائفي الحاد، حيث لم يكن اسم "أهل 

" يطلق اال على مجموعة صغيرة من "أهل الحديث" السنة

"الطائفة الشيعية".  مقابلولم يكن اسما عاما على طائفة 

تيارات الشيعة المختلفة حيث كان يوجد تداخل كبير بين 

أهل البيت من الزيدية واإلمامية والمعتزلة وأهل  محبيمن 

وغيرهم، بصورة يصعب  والعباسيينالحديث، من العلويين 

                                                
ة وفدك( أليب هـ( وكتاب )السقيف 280( ألمحد بن طاهر أيب طيفور )ت النساءراجع كتاب )بالغات  - [208] 208

أيب احلديد  ابنهـ( وهو كتاب مفقود ال أثر له، اال ما نقل عنه  323العزيز اجلوهري البغدادي )ت  عبدبكر أمحد بن 
من كتاب السقيفة، وكانت النسخة مع  نقلتهايف شرح هنج البالغة ، وقد قال األربلي يف )كشف الغمة(: هذه اخلطبة 

 (.هـ 568)مقتل احلسني( للخوارزمي  )ت  كتابر، وكذلك  قدمها مغلوطة فحققها من مواضع ُأخ
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فيها إطالق وصف شيعي أو سني على أي شخص، فضال 

على عامة الناس. ولعل أبرز مثل على ذلك هو  إطالقهعن 

أنه إمام من أئمة أهل  هوفاتاالمام الشافعي الذي اعتبر بعد 

السنة، بينما كان يتهم في حياته بأنه شيعي أو رافضي. 

المؤرخ الطبري، الذي ُصنِّف مؤخرا على أنه  وكذلك

أي الحنابلة،  السنة،شيعي، بينما كان المتطرفون من أهل 

يتهمونه بالتشيع والرفض. وفيما اعتبر اإلمامية أئمة أهل 

امة "أهل السنة" خاصين بهم، كان ع أئمةالبيت، 

 .ويحبونهميعتبرونهم أئمة لهم ويوالونهم 
أخرى مهمة، وهي أن  نقطةبد أن نشير الى  وال           -2 -2

التاريخ يحتوي على روايات متواترة حول أمور معينة، 

مجتمعة القطع واليقين على أمر معين،  يقرأهايحصل لمن 

ت أيضا على إشاعات وأساطير ، وروايا يحتويفي حين  

اآلحاد، وهي روايات أقرب الى اإلشاعات،  برواياتتسمى 

أو عبر رجال  أسناد،وتنقل بصور غامضة ومتناقضة وبال 

كذابين أو غير ثقاة أو كتب غير معروفة وال معتبرة، وهذه 

في التاريخ كما في العقيدة والفقه  معروفةالظاهرة 

و منها ه والموقفوالسياسة والقضايا القانونية الشخصية. 

الشك والرفض والتمسك باألمور اليقينية الثابتة بالتواتر 

القاعدة األصولية المعروفة:"ال تنقض  حسبواإلجماع 

 ".بالشكاليقين 
ضرورة قراءة التاريخ قراءة  فهيالنقطة الثالثة،  أما           -3 -3

ظاهرية طبيعية، وتجنب التفسيرات التعسفية والقراءات 

قام بها الغالة، للتاريخ وألقوال أئمة المقلوبة، التي  الباطنية

خاللها األبيض الى أسود، واألسود  منأهل البيت، وقلبوا 

 يستخدمونهاالى أبيض، وذلك باسم "التقية" التي كانوا 

كغطاء لتمرير أقوالهم ونظرياتهم المغالية المضادة لفكر 

حتى وصل بهم األمر الى أن ينكروا  البيت،وأقوال أهل 

لم يولدوا ولم  أوالدااألئمة ، أو ينسبوا اليهم  وفيات عدد من

 يعرفوا أثرا لهم.
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تجنب االعتماد  ضرورةنقطة رابعة، هي  وهناك           -4 -4

باالفتراض والتخمين، إذ  التاريخيةالصورة  تشكيلعلى  

من يكتب في التاريخ، يقوم بافتراض  بعضيالحظ أن  

تاريخ، وال يوجد ال يسجلهاكثير من األمور التي لم تقع ولم 

لديه أي دليل عليها، اعتمادا تصورات معينة، أو ادعاء 

من التاريخ ومنعها من التدوين، وهو ما يعني  حذفها

دون  والخيال،  االفتراضمحاولة كتابة التاريخ على مجرد 

 العلم واليقين. 
  

 القبلية عند بيعة أبي بكر القوى ميزان
  

بعد وفاة  الصحابةقتا حدث بين المعروف ان خالفا سياسيا مؤ من  

رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( وان األنصار بادروا الى 

بني ساعدة لتعيين رئيس عليهم قبل ان يلتحق بهم بعض  سقيفة

بانتخاب أبي بكر، الذي كان من  ويقنعوهمالمهاجرين فيناقشوهم 

بو قريش اال أ رجالأصغر قبائل قريش وهي تيم، ولم يكن معه من 

الخطاب، الذي كان ينتمي هو اآلخر  بنالجراح وعمر  ابنعبيدة  

الكبرى  البطونلقبيلة ضعيفة، هي عدي، وهذا ما أدى الى توقف 

من قريش كبني عبد مناف وأمية وأسد وبني زهرة وبني مخزوم، 

 لفترة، ثم بايعوه.  بكرعن بيعة أبي 
بيعة  عندابن قتيبة الدينوري: ان بني هاشم اجتمعت  يقول    

االنصار الى علي بن ابي طالب... واجتمعت بنو امية الى عثمان 

الى سعد وعبد الرحمن بن عوف فكانوا في  زهرةواجتمعت بنو 

وابو عبيدة وقد بايع  بكرالمسجد مجتمعين، فلما اقبل عليهم ابو 

 قومواالناس ابا بكر قال لهم عمر: ما لي أراكم مجتمعين حلقا شتى؟ 

 [209]209بكر فقد بايعته األنصار".فبايعوا ابا 
سفيان، حيث  أبومن بين الرافضين في البداية زعيم قريش  وكان   

ذهب الى اإلمام علي يحرضه ضد ابي بكر قائال:" أرضيتم يا بني 
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ان تلي عليكم تيم؟!" ثم عرض عليه ان يبايعه: "أمدد  منافعبد 

ذلك العباس بن ورجال". وأيده في  خياليدك أبايعك، فألمألنها عليه 

وآتيك بهذا  أبايعكعبد المطلب الذي قال لعلي أيضا:"امدد يدك 

الشيخ من قريش )يعني ابا سفيان( فيقال: عم رسول هللا بايع ابن 

ويبايعك أهل بيتك، فال يختلف عليك من قريش اثنان، والناس  عمه،

علي رفض االستجابة لهما، دون ان يخفي  االمامتبع لقريش". ولكن 

 [210]210اضه من بيعة ابي بكر.امتع
للواقع  تحليالمن خالل قول العباس لعلي، الذي يتضمن  ويبدو    

السياسي وتنويها بدور قريش وبني عبد مناف، ان سيطرة أبي بكر 

لم تتم ببيعة السقيفة مباشرة، إذ لم يحَض بصوت  األمورعلى 

ة حتى وانما بقيت بيعته معلق قريش،األكثرية من المسلمين، أو من 

استجاب  قدبايعه بنو هاشم وبنو أمية وبنو زهرة، ولو كان علي 

لدعوة العباس وأبي سفيان لكان قلب األمر على أبي بكر واألنصار، 

بأكبر وأقوى األصوات، ولكنه أحجم عن المنافسة  يحظىألنه كان 

شقاق بين المهاجرين،  إحداثوانسحب من أمام أبي بكر، خوفا من 

أبي  نظامألنصار، وفتح بذلك الباب أمام استقرار أو بينهم وبين ا

 بكر. 
عبد الرزاق  حدثناالطبري:"حدثنا أبو صالح الضرار ، قال :  يقول  

بن همام ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن 

أتيا أبا بكر يطلبان ميراثهما من رسول هللا صلى هللا  والعباسفاطمة 

يطلبان أرضه من فدك ، وسهمه من خيبر  ذحينئعليه وسلم ، وهما 

يقول : ال نورث ،  هللا، فقال لهما أبو بكر : أما اني سمعت رسول 

 وهللاما تركنا فهو صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال . واني 

ال أدع أمراً رأيت رسول هللا يصنعه إال صنعته . قال : فهجرته 

فدفنها علي ليالً...فمكثت ذلك حتى ماتت ،  فيفاطمة فلم تكلمه 

 وسلم ، ثم توفيت . عليهفاطمة ستة أشهر بعد رسول هللا صلى هللا 
أشهر ! قال  ستةمعمر : فقال رجل للزهري : أفلم يبايعه على  قال  

: ال ؛ وال أحد من بني هاشم ؛ حتى بايعه علي . فلما رأى على 
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سل الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي بكر ، فأر وجوهانصراف 

أحد ، وكره أن يأتيه عمر لما  معكإلى أبي بكر : أن ائتنا وال يأتنا 

بكر : وهلل  أبوعلم من شدة عمر ، فقال عمر : ال تأتهم وحدك ، قال 

آلتينهم وحدي ، وما عسى أن يصنعوا بي ! قال : فانطلق أبو بكر ، 

علي ، وقد جمع بنى هاشم عنده ، فقام علي فحمد هللا  علىفدخل 

: أما بعد ، فإنه لم يمنعنا من أن  قالعليه بما هو أهله ، ثم وأثنى 

بخير ساقه هللا  عليكنبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك ، وال نفاس 

.  عليناإليك ، ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا األمر حقاً ، فاستبددتم به 

ثم ذكر قرابته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحقهم . فلم يزل 

حتى بكى أبو بكر . ثم قال علي : موعدك العشية  ذلكيقول  علي

على الناس ، ثم عذر عليا  أقبلللبيعة ، فلما صلى أبو بكر الظهر 

 وذكرببعض ما اعتذر ، ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر ، 

فضيلته وسابقته ، ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه . قالت : فأقبل الناس 

ً إلى : أصبت وأ فقالواإلى علي  حسنت ، قالت : فكان الناس قريبا

 [211]211علي حين قارب الحق والمعروف" .
 وابن [212]212(الذهبما يؤكدا أيضا المسعودي في )مروج  وهذا   

األثير في )الكامل في التاريخ( حيث ينقل عن الزهري قوله: بقي 

ستة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى ماتت  والزبيرعلي وبنو هاشم 

ابن أبي الحديد  وكذلك [213]213ضي هللا عنها، فبايعوه.فاطمة، ر

 عليهالذي يقول: وأما الذي يقوله جمهور المحدثين وأعيانهم، فإنه 

السالم امتنع من البيعة ستة أشهر، ولزم بيته، فلم يبايع حتى ماتت 

عن  وينقل [214]214فلما ماتت بايع طوعاً.  السالم،فاطمة عليها 

ه لما ماتت فاطمة عليها السالم، خرج صحيحي مسلم والبخاري: أن

بكر، وكانت مدة بقائها بعد أبيها عليه الصالة  أبامن بيته فبايع 

 [215]215والسالم ستة أشهر.
                                                

 7/403 الباريو فتح  619ص  3الطربي ج - [211] 211
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الرسول  وفاةبيعة االمام علي ألبي بكر بعد ستة أشهر من  ومع   

)ص( طويت صفحة الخالف بين االمام علي وإخوانه من السابقين 

وعم الود والحب والتقدير والتعاون في  نصار،واألوالمهاجرين 

تزويج االمام علي ابنته أم  حدسبيل هللا والدفاع عن االسالم، الى 

ثالثة من أبنائه باسم  وتسمية [216]216كلثوم من عمر بن الخطاب.

 أبي بكر وعمر وعثمان.
الشيخين  مناألمر الذي يؤكده الموقف الشيعي اإليجابي  ذلك   

والثابت عبر الروايات المتواترة من الشيعة  وعموم الصحابة،

 في الصفحات اآلنفة قبل قليل. قدمناهوالسنة، والذي 
أبا بكر وانه  يقاومبعض الروايات تقول إن االمام علي أخذ  ولكن   

أركب فاطمة على حمار وراح يدور بها في طرقات المدينة ليال، 

ر وعدد من لدعم األنصار له، وانه اعتصم مع الزبي استجالبا

 مما ،[217]217استعدادا للمقاومة السالحالمهاجرين في بيته وحملوا 

دفع أبا بكر الى أن يرسل عمر الى فاطمة الزهراء ليهددها بإحراق 

للبيعة، وان االمام علي قد أُجبر على بيعة  يخرجواالبيت عليهم أو 

 [218]218أبي بكر.
لتطور األحداث  عامالالميزان العام لمعادلة القوى ، والجو  ولكن   

يستبعد الرواية السابقة التي تتحدث عن ممارسة العنف في أخذ 

ألبي بكر، فاذا كان أبو بكر قد ترك سعد بن عبادة ولم يجبره  البيعة

                                                
رواايت حول زواج أم كلثوم من عمر، وصححها اجمللسي يف )مرآة العقول(  ثالثذكر الكليين يف الكايف  - [216] 216

 .21/197و  20/42التشكيك هبا. مرآة العقول:  املفيدمنكرا على 
: "لم يكن لي معين إال أهل بيتي قائالابن أبي الحديد ان االمام علي كان يردد  يقول  - [217] 217

ذوي عزم!". ذكر ذلك نصر بن  أربعينفضننت بهم عن الموت"، وانه قال أيضا:" لو وجدت 

وهذا  107نهج البالغة ، ص  شرح.  ةالسيرمزاحم في كتاب صفين، وذكره كثير من أرباب 

: ان تقولالرواية التي ينقلها ابن أبي الحديد، عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري، والتي  يخالف

أما وهللا لئن  قريش،أبا سفيان جاء إلى علي عليه السالم، فقال: وليتم على هذا األمر أذل بيت في 

: طالما غششت اإلسالم وأهله السالمال علي عليه شئت ألمألنها على أبي فصيل خيالً ورجاالً، فق

أنا رأينا أبا بكر لها أهالً، لما تركناه".  لوالفما ضررتهم شيئاً! ال حاجة لنا إلى خيلك ورجلك، 

 119صالمصدر السابق، 
 19ص  1ج والسياسة،الدينوري، االمامة  - [218] 218
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أضعف من أن يجبر االمام علي على البيعة،  كانعلى البيعة، فقد 

د أو يسمح ألي أح بالقوة،وأبعد من أن يأمر باقتحام داره وجلبه 

في  نشأتبتهديده بإحراق بيته عليه، وهو ما تقوله األسطورة التي 

القرون التالية، وحملت بين طياتها تفاصيل أسطورية أخرى أبعد ما 

. مثل ضرب عمر للزهراء وحرق باب بيتها فعالً، الحقيقةتكون عن 

والتسبب في إسقاط جنينها )محسن( أثناء الهجوم على بيتها، والعياذ 

 باهلل.
  
الروايةَ األولى  األسطورةُ يحق لنا أن نتساءل: هل تقاوم هذه  وهنا  

علميا؟ وهل هي رواية متواترة؟ أم هي خبر آحاد؟ أو إشاعة 

وهل هي مسندة بشكل متصل؟ أم مقطوعة ومرسلة  سخيفة؟

ومعروفة في  قديمةوغامضة ومتناقضة ومجهولة؟ وهل هي 

 المتأخرة؟األجيال األولى؟ أم نظرية حادثة في العصور 
  

ابن أبي الحديد في )شرح نهج البالغة(: "اختلفت الروايات  يقول   

وقد قال قوم من المحدثين  -في قصة السقيفة، فالذي تقوله الشيعة 

أن علياً عليه السالم امتنع من البيعة حتى  -ورووا كثيراً منه  بعضه

 أبايع بن العوام امتنع من البيعة وقال: ال الزبيرأخرج كرهاً، وأن 

ً عليه السالم، وكذلك أبو  بن حرب، وخالد ابن سعيد  سفيانإال عليا

 وبنوه،بن العاص بن أمية بن عبد شمس، والعباس بن عبد المطلب 

وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وجميع بني هاشم. وقالوا : 

سيفه، فلما جاء عمر ومعه جماعة من األنصار  شهرإن الزبير 

هذا فاضربوا به الحجر.  سيففي جملة ما قال: خذوا وغيرهم، قال 

ويقال: إنه أخذ السيف من يد الزبير فضرب به حجراً فكسره، 

كلهم بين يديه إلى أبي بكر، فحملهم على بيعته ولم يتخلف  وساقهم

فإنه اعتصم ببيت فاطمة عليها السالم،  وحده،إال علي عليه السالم 

السالم إلى باب  عليهافاطمة  فتحاموا إخراجه منه قسراً، وقامت

البيت فأسمعت من جاء يطلبه، فتفرقوا وعلموا أنه بمفرده ال يضر 

 فتركوه. شيئاً،
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. وقد فبايعه: إنهم أخرجوه فيمن أخرج وحمل إلى أبي بكر وقيل   

 [219]219روى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري كثيراً من هذا. 
وقول  الفظيعة،ألمور حديث التحريق وما جرى مجراه من ا فأما  

من قال إنهم أخذوا علياً عليه السالم يقاد بعمامته والناس حوله؛ فأمر 

والشيعة تنفرد به، على أن جماعة من أهل الحديث قد رووا  بعيد

 [220]220نحوه، وسنذكر ذلك. 
  

 السنية الروايات
  

) تويف سنة ابن أيب شيبة  مصنفأشار اليه ابن أيب احلديد، ورد يف خرٍب يف  وما   
( 203حممد بن بشر )بن الفرافصة العبدي، تويف سنة  عن( الذي نقله  235
اخلطاب، املعاصر ملالك  بنحفص بن عاصم بن عمر  بنهللا بن عمر ) عبيد ناحدث

أبيه أسلم  عن [221]221(136زيد بن أسلم )العدوي، تويف سنة  حدثنا بن أنس(
( : أنه حني بويع أليب بكر هـ 70 – 60بني سنة  تويفعمر بن اخلطاب،  موىل)

فاطمة بنت  علىبعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان علي والزبري يدخالن 
ذلك عمر  بلغرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيشاوروهنا ويرجتعون يف أمرهم ، فلما 

 عليهبن اخلطاب خرج حىت دخل على فاطمة فقال : " اي بنت رسول هللا صلى هللا 
وهللا ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك وسلم ، 

وأمي هللا ما ذاك مبانعي إن اجتمع هؤالء النفر عندك، أن أمرهتم أن حيرق  ،منك 
". قال : فلما خرج عمر جاءوها فقالت : تعلمون أن عمر قد جاءين  البيتعليهم 

                                                
 ابقة بسند مقطوع عن ابن حميد الطبري القصة الس يروي 107المصدر السابق، ص  - [219] 219

)أبو معشر  عن مغيرة ، عن زياد بن كليب ،( قال : حدثنا جرير 255)الرازي ، الذي توفي سنة 

: أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من  قال (119سنة  توفيالكوفي ، 

فخرج عليه الزبير مصلتاً بالسيف  ألحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة. وهللاالمهاجرين ، فقال : 

 السيف من يده ، فوثبوا عليه فأخذوه. فسقط، فعثر 
 107املصدر السابق، ص  - [220] 220
يف  وكانعيينة كان زيد بن أسلم رجاًل صاحلًا  بنالساجي حدثنا أمحد بن حممد املعيطي قال قال  قال  - [221] 221

 .شيءحفظه 
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مي هللا ليمضني ملا حلف عليه، عدمت ليحرقن عليكم البيت وأ لئنوقد حلف ابهلل 
رأيكم وال ترجعوا إيل، فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حىت  َفروافانصرفوا راشدين، 

  [222]222".بكرابيعوا أليب 
 الرواية هذه فان العلمية، والكتاب الرواية قيمة عن النظر وبغض    

 عن عمر إعراب مع [223]223.البيت بحرق التهديد عن فقط تتحدث

 بكر، ألبي ومبايعتهما والزبير علي وانصراف للزهراء، تهمحب

 بعد فيما الجوهري العزيز عبد بن أحمد ينقلها أخرى رواية ولكن

 عصابة في عمر مجيء عن تتحدث ،(الهجري الرابع القرن في)

 من بالقوة والزبير علي وإخراج لهم، ومناشدتها الزهراء وصياح

 الجوهري ينقلها ثالثة يةروا تضيف فيما [224]224.للبيعة البيت
                                                

وسيرته، رواية  بكرجاء في خالفة أبي  ما ، المغازي كتاب ،شيبة، المصنف أبي ابن - [222] 222

أخرى البن أبي شيبة في نفس الصفحة، تنفي اعتداء الشيخين على  رواية وهناك. 4رقم 

 عليا: سمعت  قالخير  عبد عنملك بن سبع ال عبد عننمير  ابن حدثنا : يقولالزهراء، حيث 

هللا عليه وسلم على خير ما قبض عليه نبي من األنبياء ، قال : ثم  صلى: قبض رسول هللا  يقول

خير  علىبكر  أبوهللا عليه وسلم وبسنته ، ثم قبض  صلىبعمل رسول هللا  فعملبكر  أبواستخلف 

 ثمبعملهما وسننهما  فعمل عمرا ، ثم استخلف ، وكان خير هذه األمة بعد نبيه أحدما قبض عليه 

 .بكر  أبيقبض على خير ما قبض عليه أحد ، وكان خير هذه األمة بعد نبيها وبعد 

 وهو بشهور، احلادثة بعد أي للهجرة، 11 سنة مكة يف عمر اشرتاه عبد وهو العدوي، أسلم عن الرواية - [223] 223
 بن حممد عنه ينقل الذي هللا، عبيد وهو اخلطاب، بن عمر حفدة أحد روايةال سلسلة وتتضمن أحد، عن الرواية ينقل مل

فيه ما جيد من النصوص  حيشد)املصنف( فان ابن أيب شيبة   الكتاب  وأما  .اهلجري الثاين القرن منتصف يف بشر
تها ظاهرة الوضع، وبلغت نصوص الكتاب يف مجل كانتبغض النظر عن صحة هذه النصوص أو ضعفها، اال اذا  

ومنها ما هو املوقوف، ومنها ما هو املقطوع . ومن الرواايت اليت يرويها  املرفوعنصا مسندا، منها ما هو  37251
: حدثنا  يقول حيث. فاطمةعن حممد بن بشر أيضا، قصة حماولة االمام علي الزواج من ابنة أيب جهل على  املؤلف

احلارث بن هشام ، فاستأمر رسول  عمهاي ابنة أيب جهل إىل حممد بن بشر ، عن زكراي ، عن عامر ، قال : خطب عل
تسألين ؟ قال علي: قد أعلم ما حسبها ، ولكن أأتمرين هبا ؟ قال :  حسبهاهللا صلى هللا عليه وسلم فيها ، فقال : عن 

 مين، وال أحب أن جتزع ، فقال علي: ال آيت شيئاً تكرهه . بعضةال ، فاطمة 

الجوهري: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة، قال: حدثنا  العزيزحمد بن عبد قال أبو بكر أ - [224] 224

عن ابن لهيعة، عن أبي األسود، قال: غضب رجال من  وهب،إبراهيم بن المنذر، عن ابن 

مشورة، وغضب علي والزبير، فدخال بيت فاطمة عليها  بغيرالمهاجرين في بيعة أبي بكر 

 -صابة، منهم أسيد بن حضير وسلمة بن سالمة بن وقش في ع عمرالسالم، معهما السالح، فجاء 

السالم، وناشدتهم هللا. فأخذوا سيفي علي  عليها فاطمة فصاحت -وهما من بني عبد األشهل 

 .بايعايسوقهما حتى  عمرالجدار حتى كسروهما ، ثم أخرجهما  بهماوالزبير، فضربوا 
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علياً عليه السالم، فأتاهم عمر  يبايعوااجتمعوا على أن  أنهم:" أيضا

وخرجت فاطمة  بالسيف،ليحرق عليهم البيت، فخرج إليه الزبير 

عليها السالم تبكي وتصيح" رغم أنها تعود فتناقض نفسها وتقول 

وال لسان االمام علي ومن اجتمع عنده:"ليس عندنا معصية،  على

وإنما اجتمعنا لنؤلف القرآن في  الناس؛خالف في خير اجتمع عليه 

 واطمأنمصحف واحد. ثم بايعوا أبا بكر، فاستمر األمر 

 [225]225الناس".
  

الجوهري ،  ينقلها ،[226]226رواية رابعة مقطوعة السند وفي   

تتحدث عن عزم الزبير على بيعة علي في مواجهة أبي بكر، 

بن الوليد الى بيت علي، وأخذ السيف من خالد  معوذهاب عمر 

ودفعه وإخراج علي معه،  بيدهالزبير وتكسيره بالحجر، ثم األخذ 

ما  بكر،وقيام فاطمة على باب الحجرة ومخاطبة أبي بكر:" يا أبا 

أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول هللا! وهللا ال أكلم عمر حتى 

   [227]227ألقى هللا".
ابن أبي  ألننستطيع التأكد من صحتها،  هذه الروايات ال وكل  

الحديد ينقلها في القرن السابع الهجري عن الجوهري، الذي توفي 

، عن كتابه )السقيفة وفدك( المفقود، الذي ينقل  الرابعالقرن 

توثيق ابن أبي الحديد  رغمالروايات من دون سند متصل، 

نها. ألن ال يمكن االعتماد على أية رواية م وبالتالي [228]228له.

                                                                                                                                       

 121شرح نهج البالغة ، ص  الحديد،أبي  ابن
 121ملصدر السابق، ص ا - [225]225
زيد عمر بن شبة، قال: أخربان أبو بكر الباهلي، قال: حدثنا إمساعيل ابن  أبو) قال أبو بكر: حدثنا  - [226] 226

 الشعيب(   عنجمالد، 
 121، ص  البالغةابن أيب احلديد، شرح هنج  - [227] 227
ي هذا الفصل من كتاب والمصنف:جميع ما نورده ف الكتابيقول ابن ابن الحديد عن  - [228] 228

 بكر)وفدك( . وأبو  السقيفة هـ في 323ـ  المتوفى الجوهريأبي بكر أحمد بن عبد العزيز 

 .مصنفاته، ورووا عنه  المحدثون الجوهري هذا عالم محدث ، كثير األدب، ثقة ورع ، أثنى عليه

عن شرح نهج ، ويقول محقق الكتاب )المطبوع بصورة مستقلة نقال 210ـ  16السابق  المصدر

عن  كتابهالبن أبي الحديد( الدكتور محمد هادي األميني: يروي أبو بكر الجوهري ، في  البالغة

 المعاجمرجال أجمعت أئمة الجرح والتعديل على توثيقهم وصدقهم ، كما ترجمت لهم أصحاب 

حل السنة... وفطا الشيوخواثنوا عليهم ، وترجموا لهم وذكروهم بالتقدير واالكبار ، وهم من كبار 
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خاصة اذا كانت  الرواية،الوجدان في الكتب من أضعف طرق 

 قديمة وعرضة للتالعب والتزوير.
في )أنساب  البالذريمثل هذا التخبط لدى مؤرخ آخر هو  ونشاهد   

األشراف( حيث ينقل مجموعة روايات متناقضة، ولكها بال سند 

بن محمد  في الرواية األولى التي ينقلها عن )أحمد فيشيرمتصل، 

محمد بن إسحاق، عن الزهري(  عنأيوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، 

 استخدامالى اعتزال علي وطلحة والزبير في بيت فاطمة، دون أي 

هذا المعنى في الرواية الثانية التي ينقلها  ويؤكد [229]229للعنف معهم.

أنبأ الجريري، عن أبي  سلمة،عن )هدبة بن خالد،حدثنا حماد بن 

 وخرجالتي يقول فيها ان عليا والزبير فتحا الباب لعمر نضرة( وا

 [230]230 معه طائعين وبايعا أبا بكر.
عن عبد  المدائني،يؤكده في الرواية الثالثة التي ينقلها عن  كما    

هللا بن جعفر، عن أبي عون، ولكنه يذكر أن البيعة تمت بعد ارتداد 

لما ارتدت وأنها تمت بشكل سلمي وودي، حيث يقول:" العرب،

: يا بن عم، إنه ال يخرج أحد فقالالعرب، مشى عثمان إلى علّي. 

أبي بكر.  إلىإلى هذا العدو، وأنت لم تبايع. فلم يزل به حتى مشى 

                                                                                                                                       

أحاديث وأخبار مباينة للحق  فذكروان أتى فيه ما يخالفه الحقيقة والواقع في بعض األحايين ، 

السند ، وأقوال أئمة الجرح والتعديل  رجالالصراح ، ولذلك أشرنا إليها في الهوامش ، وترجمنا 

نتقى التاريخ عن والمعتمدة من المختلفة، ولي السقيمة،فيهم ، لتمتاز األحاديث الصحيحة من 

الشبه والضالالت . ولم تكن ألبي بكر الجوهري في  منالمختلقات والموضوعات ، ويصفى 

حياته ، وال اشارة إلى تاريخه ، لذلك كانت حياته غامضة  عنالمعاجم ترجمة ضافية ، وال لمحة 

ض المعاجم ، عنها القناع بصورة باتة ، بيد أننا نجد في بع التاريخ، وأحواله مبهمة لم يكشف 

بذكر اسمه وتأليفه ، مع اليقين انه كان في الرعيل األول من الذين  واالكتفاءاشارة عابرة إليه 

من  الكثيرالخاصة والعامة ، وأذعنت لحيويته العلمية الشيعة والسنة ، ونقل الرواة عنه  احترمتهم

 القضايا ، بحيث ابتنوا على ثقافته ، مؤلفاتهم في الحديث واألدب .
 251ص  ،البالذري، أنساب األشراف  - [229] 229
أبا بكر، اعتزل علي والزبير، فبعث إليهما عمر بن  الناسحيث يقول: لما بايع  - [230] 230

علّي، فقرعا الباب، فنظر الزبير من فترة ثم رجع إلى علّي  منزلالخطاب، وزيد بن ثابت، فأتيا 

قاتلهما. قال: افتح لهما. ثم خرجا معهما حتى أتيا الجنة، وليس لنا أن ن أهلفقال: هذان رجالن من 

أبو بكر: يا علي أنت ابن عم رسول هللا وصهره، فتقول إني أحق بهذا األمر، الها  فقالأبا بكر، 

فبايعه. ثم  يدهألنه أحق به منك. قال: ال تثريب، يا خليفة رسول هللا، ابسط يدك أبايعك. فبسط  هللا

الها هللا ألنا أحق به  باألمر؛عمة رسول هللا وحواريه وفارسه وأنا أحّق قال للزبير: تقول أنا ابن 

 252يده فبايعه. المصدر السابق، ص  فبسطمنك. فقال: ال تثريب يا خليفة رسول هللا، ابسط يدك، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



فقام أبو بكر إليه، فاعتنقا، وبكى كل واحد إلى صاحبه. فبايعه فسّر 

 [231]231وجدّ الناس في القتال، وقطعت البعوث".  المسلمون،
البالذري يشير في رواية رابعة ينقلها عن )بكر بن الهيثم،  ولكن  

حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن 

أمر أبي بكر لعمر باإلتيان بعلي اليه " بأعنف العنف"  الىعباس( 

يذكر تفاصيل عملية الجلب وما حدث  أن دون[232]232قبل أن يبايع.

 خاللها من عنف.
ر البالذري في رواية خامسة ينقلها عن )المدائني، عن يشي ثم   

مسلمة بن محارب، عن سليمان التيمي، وعن ابن عون( الى " أن 

إلى علّي يريد البيعة، فلم يبايع. فجاء عمر، ومعه قبس  أرسلأبا بكر 

فقالت فاطمة: يا بن الخطاب، أتراك محّرقاً  الباب،فتلقته فاطمةُ على 

جاء به أبوك. وجاء علي،  فيمام، وذلك أقوى عليَّ بابي؟ قال: نع

فبايع وقال: كنُت عزمُت أن ال أخرج من منزلي حتى أجمع 

 [233]233". القرآن
اآلنفة،  البالذريالنظر عن انقطاع السند في كل روايات  وبغض  

توجد مالحظة على شخصيته "االنتهازية" إذ ينقل عنه أنه كان 

توكل، كما يقول ابن عساكر ثم كان من ندماء الم المأمونيمدح 

في آخر أيامه ومات في  وسوسوياقوت الحموي، ويقال أنه 

البيمارستان. وأما المؤرخ البصري علي بن محمد أبو الحسن 

عنه الرواية  البالذرينقل  الذي(  224)توفي سنة  المدائني

األخيرة، فانه ليس بالقوي في الحديث، كما يقول ابن عدي في 

ذكره ابن حبان في الثقات، إضافة الى أنه قلّما يذكر )الكامل(. ولم ي

 .مسندةرواية 
عن  الهجري،هنا فان رواية البالذري في القرن الثالث  ومن   

استعمال عمر للعنف مع علي، أو تهديده بقبس من نار، رواية 

 عليها في مقابل الروايات األخرى. االعتمادضعيفة ال يمكن 

                                                
 253املصدر السابق، ص  - [231] 231
 253املصدر السابق، ص  - [232] 232
 252املصدر السابق، ص  - [233] 233
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اب آخر صدر في نفس الفترة، وهو كتاب الى كت انتقلناما   واذا   

(، فاننا سوف 276 – 213الدينوري ) قتيبة)اإلمامة والسياسة( البن 

الالمحدود، بدل أن  والخيالنشاهد فيلما هنديا مليئا بالبكاء والدموع 

عن  يعفينانقرأ رواية علمية يعتمد عليها. وفي الحقيقة ان ابن قتيبة 

ية باالعتراف مسبقا في مقدمة تجشم الرد على روايته األسطور

ذكر دقيق  دونيعتمد طريقة الجمع والقص والتأليف   بأنه الكتاب

طريقة غير علمية وتثير كثيرا من  وهي  [234]234 للمصادر.

 في ما يرويه. والريبةالشكوك 
على الروايات السابقة كثيرا من  يضيفهنا فان ابن قتيبة   ومن   

جيبه الخاص، حيث يقول:"ان أبا بكر  منالجديدة  الجزئيةالتفاصيل 

عن بيعته عند علي كرم هللا وجهه،  تخلفوارضي هللا عنه تفقد قوما 

فأبوا أن يخرجوا،  علي،فبعث اليهم عمر، فجاء فناداهم وهم في دار 

فدعا بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده، لتخرجن أو ألحرقنها 

ا فاطمة! فقال: وإن، من فيها، فقيل له : يا أبا حفص.. ان فيه على

عليا...فأتى عمر أبا بكر، فقال له: أال تأخذ هذا  االفخرجوا فبايعوا، 

لقنفذ وهو مولى له: اذهب فادع  بكرالمتخلف عنك بالبيعة؟ فقال أبو 

هللا، فقال  رسوللي عليا. قال فذهب الى علي فقال له: يدعوك خليفة 

لغ الرسالة، قال: علي: لسريع ما كذبتم على رسول هللا. فرجع فأب

بكر طويال. فقال عمر الثانية: ال تمهل هذا المتخلف عنك  أبوفبكى 

هللا عنه لقنفذ: عد اليه، فقل له: خليفة  رضيبالبيعة، فقال أبو بكر 

ما أمر به، فرفع علي  فأدىرسول هللا يدعوك لتبايع، فجاءه قنفذ 

 [235]235صوته فقال: سبحان هللا!..". 
"سنيا" دون  باعتبارههد الشيعة برواية ابن قتيبة، ما يستش وكثيرا    

أن ينظروا الى طبيعة كتابه )االمامة والسياسة( المثير للشك 

                                                
تحت عنوان: )استخالف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبا بكر رضي هللا  يقول حيث - [234] 234

مريم، قال: حدثنا العرياني، عن أبي عون بن عمرو بن تيم األنصاري رضي هللا  ابنعنه(: "عن 

سعيد بن كثير، عن عفير بن عبد الرحمن قال: حدثنا بقصة استخالف رسول هللا  وحدثناعنه، 

 المهاجرينليه وسلم ألبي بكر، وشأن السقيفة، وما جرى فيها من القول والتنازع بين ع هللاصلى 

 حديثهمواألنصار، وبعضهم يزيد على بعض في الكالم، فجمعت ذلك كله وألفته على معنى 

 11 - 10ص  والسياسة،قتيبة، االمامة  ابنومجاز لغتهم". 
 19 ص ،السابقاملصدر  - [235] 235
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والذي يحتوي على قصص وحكايات ضد أئمة أهل البيت  والريبة،

   [236]236وواضحة البطالن.
 فيأن مؤرخين "سنة" آخرين ذكروا قصصا مشابهة  ورغم   

جرد نقل أي كاتب من أية طائفة، ألي خبر، القرون التالية، فان م

وال سند، ال يمنح روايته مصداقية علمية، أو  دليلحتى لو كان بال 

المتفق عليها. كما فعل مثال  المتواترةيرفعها الى مصاف الروايات 

 [237]237( في )العقد الفريد(328 - 246ربه األندلسي ) عبد ابن

 أمرمة ، وأضاف عليها  ذكر رواية التهديد بحرق بيت فاط عندما

قعدوا في بيت  الذينأبي بكر لعمر بمقاتلة علي والعباس والزبير 

ابن الخطاب ليُخِرجهم من  عمرَ إليهم أبو بكر  بَعثفاطمة "حتى 

نار على أن  منبيت فاطمة، وقال له: إِن أبوا فقاتِْلهم. فأقبل بقَبس 

خطاب، أجئت يُضرم عليهم الدار، فلقيته فاطمةُ، فقالت: يا بن ال

قال: نعم، أو تدخلوا فيما دخلْت فيه األمة. فخرج علي  دارنا؟لتُحرق 

فقال له أبو بكر: أكرهَت إمارتي؟  فبايعه،حتى دخل على أبي بكر 

رسول ّللّا صلى هللا  موتفقال: ال، ولكني آليُت أن ال أرتدي بعد 

                                                
عليا ويلومه وجها لوجه، وأن  مامكان ينتقد أباه اال الحسن يروي أن االمام فهو مثال - [236] 236

عنه:" أما الحسن فصاحب خوان، وفتى من الفتيان، ولو التقت  فيقولاالمام كان يستهزيء بابنه 

 132و  49في الحرب حثالة عصفور". المصدر السابق، ص  عنكمحلقتا البطان لم يغن 
( خملوط صحيحه بواهيه حمذوف األسانيد الفريدسني بن رشود العفنان :كتاب )العقد الباحث ح يقول  - [237] 237

منها إال بعد تثبت، ومل يعتمد مؤلفه يف النقل منها إال الطرفة وامللحة إذ يف   النقلوالرواة واعتمَد على مصادر ال جيوز 
الكثري من ذلك أو ال  يذكراه يف كتابه ميل إىل الفكاهة والدعابة ونزوع إىل القصص والنوادر والنكات فرت  كتابه

األدبية تبدو قوية يف كتابه حبيث يشعر هبا كل  املسحةيستنكف عن ذكر بذيء اللفظ وسافل املعىن ورغم ذلك فإن 
 .يتصفحهمن يقرأ )العقد( أو 

خبار األولني والعلماء أب املكثرينتقييم ابن عبد ربه: انه )كان من الفضالء  يفعن املؤرخ ابن كثري   وينقل  
إىل احلد من بين أمية وهذا عجيب منه ألنه أحد مواليهم وكان  وميلواملتأخرين..ويدل كثري من كالمه على تشيع فيه 

 والنهايةيواليهم ال ممن يعاديهم( و ) كان فيه تشيع شنيع ومغاالة يف أهل البيت(. البداية  ممناألوىل به أن يكون 
 . 433 /10و 11/230

موقف  منهاالطاهر أمحد مكي يف دراسة له عن هذا الكتاب: وهو ال ميحص األخبار وال يقف  ورالدكت ويقول
 2اخلرافات واألساطري أقرب(. ) إىلالفاحص املدقق وإمنا يعرضها كيفما أتتت له ويقول أيضا: مث يعرض ألشياء هي 

/44) 
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 ولم [238]238عليه وسلم حتى أحفَظ القرآن، فعليه َحبست نفسي". 

يذكر األندلسي لروايته هذه أي سند، رغم أنه ينقل رواية أخرى ال 

أبي بكر في آخر لحظة من حياته، عن كشف  ندميوجد فيها سوى 

 [239]239بيت فاطمة.
من كشف  أكثرصحت هذه الرواية، فانها ال تحمل في طياتها  وإذا  

البيت أو تفتيشه، دون اعتراف باستعمال العنف أو تهديد بإحراق 

الزهراء عليها السالم. ولكن األمور تتطور عادة  فاطمةت على البي

فتصبح الحبة قبة،  األعداء،عبر التاريخ، ومن األصدقاء الى 

 هذاواألسطورة حقيقة. ولقد هالني في الحقيقة وأنا أبحث في 

الموضوع أن أجد كاتبا )كمحمد الشاهرودي( يتحمس لقضية الحرق 

ظافر على دعواه، ويستشهد والت التواتروالضرب، يدعي وجود 

ينقل عنه أنه  الذيبكتاب الملل والنحل ألبي الفتح الشهرستاني، 

عمر ضرب بطن فاطمة )عليها السالم( يوم البيعة حتى  انّ  يقول:"

أحرقوا دارها بمن فيها".  يصيحألقت الجنين من بطنها، و كان 

 الشهرستانيوعندما راجعت الكتاب متعجبا ومستغربا ، وجدت 

المعتزلي بهذه التهمة الشنيعة، ال أنه  النّظام سيّار بن إبراهيم ذفيق

ويعدد مثالبه فيقول  بالرفض،هو من يقول بها، بعد أن يتهمه أيضا 

: ميله إلى الرفض، ووقيعته في كبار عشرة الحادية"ما نصه:

ظاهرا مكشوفا.  والتعيينالصحابة. قال: أوال: ال إمامة إال بالنص 

لى هللا عليه وسلم على علّي رضي هللا عنه في وقد نص النبي ص
                                                

 573 ص الفريد،ابن عبد ربه، العقد  - [238] 238
بن وضاح، قال: حدّثني محمد بن ُرْمح بن المهاجر  محمدالح: أخبرنا "قال أبو ص - [239] 239

سعد عن عُلوان عن صالح بن َكيسان عن حميد ابن عبد الرحمن بن  بنالتُّجيبي قال: حدّثني الليُث 

أبي بكر رضي هللا عنه في َمرضه الذي تُوفي فيه فأصابه ُمفيقا،  علىعوف عن أبيه أنه دخل 

 اِلَوجع،بارئاً. قال أبو بكِر: أتراه؟ قال: نعم. قال: أما إني على ذلك لشديدُ  هللاّ فقال: أصبحت بحمد 

خيركم في نفسي فكلّكم  أَمركمولما لقيُت منكم يا معشر الُمهاجرين أشدُّ عليَّ من َوجعي. إني َوليت 

الث التي فعلتهن الدنيا ُمقبلة...فأما الث ورأيتمَوِرم من ذلك أنفه، يريد أن يكون له األمر من دونه، 

بيَت فاطمة عن شيء، وإن كانوا أغلقوه على  أكشفووددُت أني تركتُهن: فوددُت أني لم 

، وهي الرواية التي يذكرها اليعقوبي في  578ص  الفريد،الحرب...". ابن عبد ربه، العقد 

بيعة أبي  وعبد هللا بن أحمد بن حنبل في )السنة( في باب الكبير،تاريخه، والطبراني في المعجم 

البيت لينظر هل فيه  كبس إنهولكنه يفسرها تفسيرا بعيدا حيث يقول:" تيميةبكر. ويعترف بها ابن 

 شئ من مال هللا الذي يقسمه ليعطيه للمسلمين".
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وأظهر إظهارا لم يشتبه على الجماعة، إال أن عمر كتم  مواضع،

بكر يوم السقيفة ... وزاد في الفرية  أبيذلك، وهو الذي تولى بيعة 

الجنين من  ألقتفقال: إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى 

يها، وما كان في الدار غير بطنها، وكان يصيح: احرقوا دارها بمن ف

النظر عن صحة  وبغض [240]240وفاطمة والحسن والحسين". عليّ 

التهم التي يوجهها الشهرستاني الى النّظام، أو عدم ذلك، فان مجرد 

كاتب ألي خبر، حتى لو كان عاريا من الدليل، ال يجعله  أي نقل

 .ومتواتراصحيحا وصادقا، 
 ويرددونيأتون بعد قرون  من بعض المؤرخين الذين والعجيب   

قصصا أو تهما ال أساس لها من الصحة، مثل الصفدي الذي جاء في 

وردد تلك التهم الغريبة ضد النّظام، في كتابه  الهجري،القرن السابع 

سند، واألعجب منه أن يأتي  وال)الوافي بالوفيات( دون دليل 

 همالتآخرون فيجعلون أقواله حجة فيما يذهبون، فيصدقون تلك 

الباطلة التي ال أساس لها من الصحة، ويجعلون منها دليال التهام 

مثل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب  وعظمائهمخيار الصحابة 

 [241]241رضي هللا عنه.
  

ً كموضوع كشف بيت فاطمة  ان     وإخراج  الزهراء،حدثاً جزئيا

من تحصن فيه من الصحابة، وإجبارهم على البيعة ألبي بكر، لو 

كان يمكن أن يطوى مع التاريخ، ويذهب مع الزمان، في  ذلك،بت ث

والسلبية التي أعقبت  اإليجابية  الكبرىخضم األحداث والتطورات 

ولم يكن ليستوقف األجيال الالحقة على مدار الزمن، لو كان  ذلك،

الحقبة ورجالها نظرة شخصية، ولم  تلكالمسلمون ينظرون الى 

من طرف ما  إيجابيةيجابية وسلبية، يضفوا عليها مسحة دينية إ

                                                
ة النظّاِميَّ  -3اجلزء األول، الباب األول: املسلمون ، الفصل األول: املعتزلة ،   والنحل، املللالشهرستاين،  - [240] 240

 اهلجري هذه التهم يف كتابه )الوايف ابلوفيات(. السابع، وقد ردد الصفدي يف القرن 
 : السيد حممد احلسيين الشاهرودي انظر  - [241] 241

http://www.shahroudi.net/arabic/7monasenat/zahraa.htm

فاطمة20الدار%20يف%20#إّن%  
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عرف بأهل السنة، وسلبية من طرف ما عرف بالشيعة، وذلك بعد 

السنة اعتبار تجربة الصحابة مقدسة ومصدرا من  أهلأن حاول 

الرسول األعظم )ص(  عنمصادر التشريع في االسالم، ورووا 

قوله:"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر". في الوقت الذي 

الشيعة إضفاء هالة من القدسية على أئمة أهل البيت  ولحا

التشريع الى جانب القرآن الكريم  بمصادرواعتبروهم مصدرا ملحقا 

بنظرية النص  اإلماميونوالسنة النبوية المطهرة، وخاصة بعدما قال 

 في الخالفة وكونها امتدادا للنبوة.
القبيل، حتى  ذلككان اإلماميون بحاجة ماسة الى رواية من  ولقد   

يبنوا نظريتهم السياسية حول )اإلمامة اإللهية ألهل البيت(. 

الى النصوص التي جاءوا بها من أجل إثبات النص على  فباالضافة

قاموا بها لبعض اآليات القرآنية، كانوا  التياالمام علي، والتأويالت 

التاريخ االسالمي،  ولكنبحاجة الى أدلة تاريخية تؤكد نظريتهم، 

اريخ االمام علي بالخصوص، كان يكذب نظريتهم ويهدمها من وت

فكيف يصح النص على االمام بالخالفة ويقوم هو بالتنازل  األساس،

ويبايع أبا بكر؟ إذن ال بد أن يكون  طواعيةعن "حقه الشرعي" 

بايع تحت  أنههناك عنف وإرهاب وقمع واستضعاف له "يثبت" 

كانت باطلة، وكذلك مبدأ الضغط واإلكراه، وان بيعة أبي بكر 

 .واالختيارالشورى 
الدار  بحرقتتم الصورة، ال بأس بأن تروى قصة التهديد  ولكي   

عن حفيد عمر بن الخطاب عن ابن مواله زيد بن أسلم. كما في 

. وإذا لم تنهض الروايات "السنية" بتشكيل شيبةرواية ابن أبي 

ايات خاصة رو تنسجالصورة "التاريخية" فال بأس أيضا بأن 

 .الكثير"شيعية" حول الموضوع ، ويضاف اليها الكثير 
الثالث أو  القرنمن المثير للسخرية أن تتم هذه العملية في  ولعل   

القرن الرابع، بعد غياب أو فقدان أئمة أهل البيت، ووصول النظرية 

اإلمامية الى طريق مسدود. في داللة بارزة على غياب  السياسية

 االسالمية. الحضارةي وانحدار العقل االسالم
سوف نواجه  فاناما عدنا الى أواسط القرن الثالث الهجري،  واذا     

ما يسمى بـ:"الحيرة" التي ضربت الشيعة اإلمامية بعد وفاة االمام 
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هـ دون خلف  260العسكري )اإلمام الحادي عشر( سنة  الحسن

لى تفرقهم في أزمة حادة أدت ا شيعتهظاهر معروف، وهو ما أدخل 

 األثناالى أكثر من أربع عشرة فرقة، وافتراض يعضهم )وهم 

عشرية( وجود ولد مستور له، قالوا انه غائب وسوف يظهر في 

 .المستقبل
ذلك الحين لم يظهر االمام المفترض الغائب "محمد بن  ومن   

الحسن العسكري" مما أدى الى ان تصبح النظرية اإلمامية نظرية 

قابلة للتطبيق . ومع ذلك فان أنصار النظرية  غيرتاريخية وهمية 

الشورى واالختيار،  نظريةظلوا يتحمسون لتأييد نظريتهم ونقد 

 واالمامويحاولون قراءة التاريخ بشكل مغاير لسلوك أهل البيت 

علي، وكتابته من جديد. ومن أجل ذلك تشبثوا بحكاية تهديد عمر 

د المفترض الى واقع وحولوا التهدي الزهراء،بحرق بيت فاطمة 

الرتوش األخرى  منتاريخي ثابت، وأضافوا على الحادث كثيرا 

مثل ضرب الزهراء وعصرها وراء الباب وكسر ضلعها وإسقاط 

 جنينها "محسن" ووفاتها على إثر ذلك.
  

 الشيعية الروايات
  

ارتقت  الموضوع،الروايات التي تداولها الشيعة اإلمامية عن  ان   

ى درجة "التواتر والتظافر واالجماع" وشكلت بذلك لدى بعضهم ال

في نظرتهم الى عمر بن الخطاب. ومع انهم لم  عقدةشبهة أو 

أهل البيت، ولكنهم نجحوا  الىيستطيعوا عبرها ان يعيدوا الخالفة 

 وعمرفي زرع العداوة والبغضاء ضدهم في قلوب محبي أبي بكر 

 من بقية المسلمين.
لدى الشيعة  معروفةهذه القصة أو الشبهة  السؤال هو هل كانت ان  

في األجيال األولى؟ وهل تستند على مصادر موثقة قديمة لدى 

انها وليدة الروايات األسطورية المختلقة في العصور  أمالشيعة؟ 

 الالحقة؟
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الواردة حول ما القته أم  األخبارالسيد حممد احلسيين الشاهرودي:" ان  يقول  
تعسفية على أيدي احلاكمني،  ممارساتصلوات هللا عليها، من  فاطمة الزهراء ئمةاأل

ولطمها على خدها  علي،مثل كسر ضلعها وإسقاط جنينها املسمى مبحسن بن 
 [242]242".إمجاالومنعها من البكاء وما اىل ذلك، أخبار كثرية متظافرة متواترة 

سّلمة القطعّية يف من ااُلمور امل الزهراءإحراق بيت  إنّ  السيد علي امليالين:" ويقول
  [243]243ومؤّلفينا". ورواتناأحاديثنا وكتبنا، وعليه إمجاع علمائنا 

 هي تلك الرواايت "املتواترة" و "املتظافرة"؟ فما   

بنا أن نطلع على حقيقة  جيدرأن اطلعنا على رواايت املؤرخني "السنة"  بعد   
حقا متواترة؟ أم ليست  كانترواايت الشيعة، لننظر مدى قيمتها العلمية، وفيما اذا  

 ورواايت غري مسندة؟ وأساطريسوى إشاعات  

 إبراهيم الثقفي رواية -1

 بن إبراهيم روايةأول رواية شيعية تصلنا عبر التاريخ هي  ان   

)أخبار السقيفة أو  كتابه في  ه 280محمد الثقفي، المتوفى سنة 

 حبيبد ابن الغارات(، يرويها عن أحمد بن عمرو البجلي، عن أحم

العامري، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد هللا جعفر بن محمد ) 

:" وهللا ما بايع علي حتى رأى الدخان قد دخل قالعليهما السالم ( 

نعرف له أثرا، وانما نقل  ولمبيته". و كتاب السقيفة هذا لم يصلنا 

( اإلمامةهذه الرواية عنه الشريف المرتضى في كتاب )الشافي في 

                                                
242[242] - 

http://www.shahroudi.net/arabic/7monasenat/zahraa.htm

  فاطمة20الدار%20يف%20#إّن%

 .السيستاينيف حماضرة له عن )مظلومية الزهراء( نشرها مركز األحباث العقائدية، التابع ملكتب السيد  - [243] 243
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القرن الخامس ، أي بعد فاصلة زمنية تقدر بأكثر من مائة عام، في 

 .سندوبال أي 
)استاذ  المفيدهذه الرواية هي نفسها التي رواها الشيخ  ولعل    

، عن الثقفي، ولكن عن كتاب 38المرتضى( في أماليه ص 

الكتاب يتضمن شرحا للوضوء يختلف عن  هذا)الغارات(. وكان 

العقائدية التابع  األبحاثهذا ما دفع مركز رأي الشيعة المعروف، و

لمكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، للتعليق عليه 

 االعتماد يمكن ال الغارات كتاب في المذكورة الرواية إن:"بالقول

 الوضوء تصف صحيحة متواترةٍ  لروايات لمعارضتها وذلك ، عليها

 عن ساقطة فهي لذا ، المتبعة المتعارفة اإلمامية طريقة على

 السند بنفس أماليه في المفيد الشيخ الرواية هذه روى وقد ، االعتبار

 في الوارد النص خالف اإلمامية وضوء طريقة يؤكد نصها أن إالّ 

 على المستدرك صاحب النوري المحقق جعل مما الغارات كتاب

 تصحيف من هو الغارات كتاب نص في ورد ما يعتبر أن الوسائل

 ...". تحريفهم من أي.  العامة
 تالعب الى المسند غير المذكور الكتاب تعرض يؤكد ما وهذا   

. شيئا عنه نعرف وال يصلنا لم فانه ذلك ومع وتصحيف، وتحريف

 بسنين بعده جاءوا رجال يرويها فيه رواية بأية نثق أن يمكن فكيف

 الصادق االمام عن الثقفي رواية نصدق ان يمكن وكيف طويلة؟

 بيته؟ في للدخان رؤيته بعد اال بكر ألبي علي االمام عةبي عدم حول

 يمكن كان واذا وصحيحة؟ مسندة الرواية هذه اعتبار يمكن وهل

 ذلك؟ يفعلوا أن للخاصة يمكن ال فلماذا الكتاب يحرفوا أن للعامة

 يشاؤون؟ ما عليه ويضيفوا
  
 الهاللي قيس بن سليم رواية -2
  

 قيس بن ُسليم رواية هي ، تفصيال ألكثروا األشهر، الثانية الرواية   

 القرن في انتشر والذي اليه، والمنسوب المعروف كتابه في الهاللي،

 في وعجيبة، غريبة أسطورية أمور على واحتوى الهجري، الرابع

 مليئة حشوية أخبارية وتفاسير كتب فيه انتشرت الذي الوقت نفس
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 كتحريف نكرةوالم الموضوعة واألحاديث واألساطير بالخرافات

 فرات ابن وتفسير العياشي وتفسير القمي تفسير مثل الكريم، القرآن

 الشيعة علماء يقوم أن قبل األولى، األخبارية بالمرحلة عرف فيما ،

 ورفض وتصفيتها منها والتأكد األخبار تلك بتهذيب األصوليون

 .منها الدخيل
 للتحريف عرضة كانت السابق في الكتب فان نعرف وكما   

 يتوقفون الحديث علماء كان ولذلك والنقصان، والزيادة والتصحيف

 فيها،" الوجادة" ويرفضون الثقة، برواية اال الكتب عن النقل في

 من السالم عليهم البيت أهل أئمة امتناع سبب هو هذا كان وربما

 والتزوير التالعب من وتحذيرهم الناس، بين ونشرها الكتب تأليف

 .عنهم الرواية في والكذب
 أو يَزعم الذي( الهاللي قيس بن سليم كتاب) انتشر الجو هذا في   

 األئمة من خمسة وعاصر صغير، شاب وهو نجد من جاء أنه يُزعم

 ومحمد الحسين بن وعلي والحسن والحسن طالب أبي بن علي هم

 ليسجل وقراطيسه قلمه حامال يدور كان وأنه( السالم عليهم) الباقر

 بكر، أبي استخالف وعند السقيفة يوم حدثت يالت التفاصيل أدق

 أن الى الحجاج زمن الى وعاش كلها، علي االمام حروب وخاض

 قبيل كتابه أودع ثم( نوبندجان) هي فارسية مدينة الى منه هرب

 الذي  عياش أبي بن أبان هو صغير راو عند 76 سنة حوالي وفاته

 سراً  بكتابه لالطف هذا ليحتفظ هـ 62  سنة حدود في ولد قد كان

 هو  آخر راوٍ  الى ويسلمه ، 138 سنة وفاته يوم الى عاما، سبعين

 الكتاب ينتشر حتى آخر الى واحد من سينقله الذي أذينة، بن عمر

 . الرابع القرن في
 سليم؟ رواية تقول ماذا   
 زوجته وحمل بكر، أبي بيعة رفض علي االمام إن تقول انها  

 وراح ، والحسين الحسن ابنيه بيدي خذوأ حمار على الزهراء فاطمة

 ويدعوهم بحقه ويذكرهم واألنصار، المهاجرين بيوت على يدور

 رجال، وأربعون  أربعة اال له يستجيبوا لم ولكنهم نصرته، الى

 ليبايعوا سالحهم ومعهم رؤوسهم محلقين بكرة يصبحوا أن فأمرهم

 سلمان هم أربعة اال أحد منهم يواف فلم فأصبحوا، الموت، على
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 بيته، لزم وفائهم وقلة غدرهم رأى فلما والزبير، والمقداد ذر وأبو

 خليفة أجب:" اليه بكر أبو وأرسل... يجمعه القرآن على وأقبل

 ماهللا  سبحان :"له فقال ذلك، له فقال الرسول فأتاه" هللا رسول

أسرع ما كذبتم على رسول هللا، إنه ليعلم ويعلم الذين حوله أن هللا 

فينسى.  العهدهللا ما وهللا طال  سبحانغيري..   يستخلفاله لم ورسو

فوهللا إنه ليعلم أن هذا االسم ال يصلح إال لي، ولقد أمره رسول هللا 

 سابع سبعة فسلموا علي بإمرة المؤمنين".. وهو
فاستأذن  فانطلقالرواية إن أبا بكر أرسل شخصا اسمه قنفذ  وتقول  

فقال عمر: اذهبوا فان أذن لكم واال على علي، فأبى أن يأذن له، 

عليه بغير إذن! ..فقالت فاطمة: "أحرج عليكم أن تدخلوا  فادخلوا

عمر وقال: ما لنا وللنساء! ثم أمر  فغضبعلى بيتي بغير إذن". 

علي، ثم نادى  منزلأناسا حوله أن يحملوا الحطب، فجعلوه حول 

وإال أضرمت :"وهللا لتخرجن يا علي ولتبايعن خليفة رسول هللا 

النار"! ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب ثم دفعه  بيتكعليك 

وصاحت:"يا أبتاه يا رسول هللا"  السالمفدخل فاستقبلته فاطمة عليها 

رفع السوط  ثمفرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها، 

فضرب به ذراعها فنادت:"يا رسول هللا، لبئس ما خلفك أبو بكر 

علي عليه السالم فأخذ بتالبيبه ثم نتره فصرعه ووجأ  بفوثوعمر". 

قول رسول هللا صلى هللا عليه وآله وما  فذكرأنفه ورقبته وهم بقتله، 

فألقوا في عنقه  وضبطوهأوصاه به. فتناول بعضهم سيوفهم فكاثروه 

حبال! وحالت بينهم وبينه فاطمة عند باب البيت، فضربها قنفذ 

وإن في عضدها كمثل الدملج من  ، فماتت حين ماتت بالسوط

يعتل عتال حتى انتهي به إلى  السالمضربته، ثم انطلق بعلي عليه 

 .رأسهأبي بكر، وعمر قائم بالسيف على 
إلى  وألجأهاالرواية: أن قنفذ ضرب فاطمة بالسوط  وتضيف   

عضادة باب بيتها ودفعها فكسر ضلعا من جنبها فألقت جنينا من 

 ة فراش حتى ماتت من ذلك شهيدة.صاحب تزلبطنها. فلم 
السيف،  تهديدأيضا: ان االمام علي رفض أن يبايع تحت  وتقول  

وقال: فإن لم أفعل فما أنتم صانعون؟ قالوا: نقتلك ذال وصغارا فقال 
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السالم: إذا تقتلون عبد هللا وأخا رسوله. فقال أبو بكر: أما عبد  عليه

 بهذا.  أخو رسول هللا فما نقر وأماهللا فنعم، 
لم أفعل؟ قال: إذا  فإنقال عمر: قم يا بن أبي طالب فبايع. فقال:  ثم  

وهللا نضرب عنقك، ثم مد يده من غير أن يفتح كفه، فضرب عليها 

 -بكر ورضي بذلك منه.فنادى علي عليه السالم قبل أن يبايع  أبو

أم إن القوم استضعفوني وكادوا  بن:"يا -والحبل في عنقه 

 يقتلونني".
فاطمة في  عنالرواية أيضا: إن أبا بكر وعمر سأال عليا  وتقول    

مرضها، وطلبا عيادتها ودخال عليها وسلما ثم قاال: ارِض عنا 

  [244]244ولكنها رفضت الصفح عنهما. عنك،رضي هللا 
القرن الرابع،  فيعلى هذه الرواية، أو بالتزامن معها، قال  وبناء  

 في(  346-الحسين المسعودي )كل من المؤرخ الشيعي علي بن 

منزله كرها،  من)إثبات الوصية(:"انهم هجموا عليه واستخرجوه 

وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطوا محسنا". وقال المؤرخ 

( في رواية 358 -محمد بن جرير بن رستم الطبري ) األخرالشيعي 

ولى هللا عليه السالم :" كان سبب وفاتها أن قنفداً م عبد عن أبي

ً بأمره فأسقطت  السيف الرجل لكزها بنعل ومرضت من ذلك  محسنا

(، في 380-محمد بن علي الصدوق ) وقال [245]245مرضاً شديداً ".

                                                
   48ح  297ص  28 ج  و  179 ص  43األنوار ج  حبار اجمللسي، - [244] 244

حدثين حممد بن  قال، عن أبيه ،  التلعكربي موسىالطربي: حدثين ابو احلسني حممد بن هارون بن  قال  - [245] 245
، عن  عن عبد الرمحن بن حبر ، االشعري القمي حممدبن حممد الربقي ، عن أمحد بن  أمحد  روى قالمهام بن سهيل،  

قال : قبضت فاطمة عليها  ،هللا عليه السالم  عبد بصري ، عن أيب أيبعبد هللا ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن 
سبب وفاهتا أن قنفدًا موىل  وكاناهلجرة ،  منمنه سنة احدى عشر  خلون السالم يف مجادى اآلخرة يوم الثالاثء

 يدخل آذاهاتدع أحداً ممن  ومل مرضاً شديدًا ، ذلكت من ومرض حمسناً أبمره فأسقطت  السيف الرجل لكزها بنعل
  ".عليها

   45( دالئل االمامة ، ص 358 -بن جرير )  حممد الطربي

امنا ذكرا كتااب آخر الفهرست وال النجاشي يف كتب الطربي، و  يفالكتاب مل يصلنا مسندا، ومل يذكره الطوسي  وهذا 
واعتمد  الضعفاء( وقاال أيضا عن )أمحد بن حممد بن خالد الربقي(: إنه أكثر الرواية عن اإلمامةحتت اسم )املسرتشد يف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



بما سيقع على  يتنبأرواية استباقية ينقلها عن النبي األكرم )ص( 

كأنى بها و قد دخل الذل بيتها  أّما ابنتي فاطمة و ابنته في المستقبل:"

، و  وكسرت جنبها ، ومنعت، وُغِصب حقّها  رمتهاو انتهكت ح

ابن قولويه في )كامل الزيارات(  وروى  [246]246".جنينهاأُسقطت  

الزهراء  علىعن جبرئيل )ع( أنه خاطب النبي يخبره بما سيقع 

، و يُدخل حريمها  ، و تُضرب و هى حامل  قائال:"وأّما ابنتك فتظلم

نها من ذلك بغير إذن و تطرح ما في بط منزلهاو 

العياشي في )تفسيره(:" أن فاطمة  وروى  [247]247". الضرب

في وجوههم، فضرب عمر الباب برجله  البابأغلقت 

الشيخ المفيد في )أماليه(:"أن عمر أضرم  وقال [248]248فكسره".

شهر  ابن السادس نسب القرن وفي [249]249عليهم الباب نارا".

                                                                                                                                       

جنران( وقال النجاشي عن )عبد هللا بن سنان  أيباملراسيل. وال يوجد ذكر لعبد الرمحن بن حبر، وامنا )عبد الرمحن بن 
هناك تقدمي وأتخري يف ذكر اسم  كان. ورمبا  والرشيدواملهدي واهلادي   للمنصورت ، وكان خازان ( انه ليس بثب183)

قبله حبوايل عشرين عاما. أما أبو بصري فهو عدة أشخاص  واملتويف( 203-عبد هللا بن سنان األكرب من ابن مسكان )
 انحيةوهناك غريمها. مما يضعف الرواية من األزدي الواقفي، وهناك األسدي املخلط،  فهناكمل يتضح املقصود منه، 

اإلمامية الذين كانوا  رواايتالسند، وحىت لو صح السند فهناك شبهة الوضع أو االحنياز والتسرع حتوم حول كل 
 . ولذلك رفض ابن أيب احلديد رواايهتم كلها.مسبقينطلقون يف اهتام عمر بضرب الزهراء من منطلق أيديولوجي 

 82اىل  68، ص   الصدوق أمايل - [246] 246
   235اىل  232 ص الزايرات، كاملقولويه،ابن  - [247] 247
   67اىل  66ص  2التفسري، ج  ، العياشى -[248] 248

)االختصاص(: ان فاطمة استنزعت كتااب من أيب بكر  كتابهوروى املفيد يف   ، 38أماليه ص  يف املفيد - [249] 249
معك ؟ فقالت :   الذي : اي بنت حممد ! ما هذا الكتاب فقال، فلقيها عمر  اليها ، فخرجت والكتاب معها فدكبرد  

ـ وكانت عليها السالم  برجلهإليه ، فرفسها  تدفعه كتب يل أبو بكر برّد فدك ، فقال : هلمّيه إيّل ، فأبت أن  كتاب
ب فخرقه. فمضت ومكثت به أخذ الكتا فكأين ، لطمهامن بطنها ، مث  احملسن حاملة اببن امسه : احملسن ـ فأسقطت

 . مث قبضت عمرمريضة من ضربة  يوماً  مخسة وسبعني

 http://www.rafed.net/research/05/03.html 
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لجنين محسن، الى ( قصة إسقاط ا ه 588آشوب )المتوفى سنة 

  [250]250ضربة قنفذ.
ألئمة  منسوبةلذلك انتشرت في القرن الرابع "زيارات"  ونتيجة  

أهل البيت )عليهم السالم( تتضمن اللعن الصريح ألعداء أهل البيت، 

 عاشوراء والجامعة. زيارةمثل 
بدون  يروونوالمفسرين والكتاب  المؤرخينهؤالء   أن ومع    

ح، وينسبون روايات الى مؤلفين لم يروهم اسناد متصل أو صحي

مئات السنين، وبالتالي فان رواياتهم ال يمكن أن  منذماتوا قبلهم 

محمد الشاهرودي ، يقول  السيدترقى الى درجة )خبر اآلحاد( فان 

 محاولةفي  وذلك [251]251اعتباطاً:" ان تلك الروايات فوق التواتر".

 .دعائياتخدامه استخداما واضحة الستغالل مصطلح: "التواتر" واس
في هذا  القومالسيد علي الميالني يعترف بأن روايات  ولكن  

الموضع )إسقاط الجنين محسن( مشوشة جدّاً، وان كّل من يراجع 

وكلماتهم يعرف ذلك. ولكنه يفترض فيقول:"من  وأقوالهمرواياتهم 

ث، وأْن ال تصلنا تفاصيل الحواد وقع،الطبيعي أْن ال يصلنا كّل ما 

ومع  واالحاديث،مع الحصار الشديد المضروب على الروايات 

مالحقة المحدثين والرواة، ومع منعهم من نقل االحاديث المهمة، 

حرق تلك الكتب التي اشتملت على مثل هذه القضايا أو  معوحتى 

...فإذن، من بعد هذه القرون االشكالتمزيقها وإعدامها بأّي شكل من 

أْن يصل إلينا  نتوقّعه الحواجز والموانع، ال المتطاولة، ومن بعد هذ

رواه  الذيكّل ما وقع، وإنّما يمكننا العثور على قليل من ذلك القليل 

بعض المحدّثين وبعض المؤرخين... ولكنّنا ال نتوّقع أْن نعثر على 

تلك القضايا، وحتّى لو عثرنا على الخمسين بالمائة من  تفاصيلكّل 

البقيّة". ويضيف:"أّن القوم قد منعوا من  مسينالخالقضايا يمكننا فهم 
                                                

وذلك نقال عن كتاب )املعارف( البن قتيبة. وهو غري صحيح ألن ما يوجد يف الكتاب احملقق الذي بني  - [250] 250
. ويف حماولة واإلسقاطوهو صغري". دون إشارة اىل عملية الضرب ما لفظه: "أما حمسن بن علي فهلك  اليوم،أيدينا 

علي امليالين: أّن اليد اآلمثة العابثة هي اليت حرفت كتاب )املعارف(  السيد يفرتضلتصحيح عمل ابن شهر آشوب، 
شوب شهر آ ابنوأسقطت هذه الكلمة، اليت نقلها ابن شهر آشوب عنه، دون أن يفرتض الكذب يف نسبة  قتيبةالبن 
 اليه.

251[251]-http://www.shahroudi.net/arabic/5etegadat/aghyed30.htm 
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وتفاصيل الوقائع،  االُمور،نقل القضايا والحوادث، وجزئيّات 

 ً ً وفالنا ً أتتوقّعون أن ينقل لكم البخاري أّن فالنا أحرقوا دار  وفالنا

الزهراء بأيديهما ؟! بهذا اللفظ تريدون ؟! لقد وجدتم البخاري 

 ً اديث التي ليس لها من الحّساسيّة وغيرهما يحّرفون االح ومسلما

 ما لهذه المسألة. معشارواالهمّية وال عشر 
( من الذكور السالمنّصت رواياتهم على أنّه كان لعلي )عليه  لقد   

ثالثة أوالد: حسن، وحسين، ومحسن ، وكان رسول هللا )صلى هللا 

ً بأسماء أوال وآلهعليه  د وسلم( قد سّمى هؤالء بهذه األسامي تشبيها

وموجود  ، وهذا موجود في: مسند أحمد ومشبّر،هارون: َشبَر ُشبير 

صّححه الحاكم ، والذهبي أيضاً صّححه،  وقدفي المستدرك 

لعلي ولد بهذا  كانوموجود في مصادر أُخرى. فيبقى السؤال: هل 

 صاراالسم أو ال ؟ قالوا: كان له ولد بهذا االسم... فأين صار ؟ وما 

  [252]252حاله ؟".
  
أن  الميالني، وبواسطة االفتراض والتخمين، يحاول  وهكذا    

 يكمل الصورة، وأن ينسب الى أفضل الصحابة أبشع االتهامات.

نتوقف عند الرواية الرئيسية األهم، وهي رواية سليم بن قيس اهلاليل،  ان وقبل   
(، اىل رواية أخرى مناقضة يرويها الطربسي صاحب )االحتجاج نشريجيدر بنا أن 

الذي نفس عمر  يف بيت فاطمة قائال:"و املعتصمنيحيث يقول: ان عمر هدد 
له: إن فاطمة بنت رسول هللا وولد  فقيلألحرقنه على ما فيه".  بيده ليخرجن أو

أنكر الناس ذلك من قوله،  فيه، و وآلهآاثر رسول هللا صلى هللا عليه  رسول هللا و

                                                
( 21العقائدية ـ سلسلة الندوات العقائدية ) األحباث مركزعلي احلسيين امليالين، مظلومية الزهراء،  السيد - [252] 252
  /http://www.14masom.com/14masom/02/mktba2/book06( 22و )
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إمنا أردت  ذلك؟ين فعلت فلما عرف إنكارهم قال: "ما ابلكم! أترو 
  [253]253التهويل".

( حيث يقول:"..فأما األمور البالغةما يؤكده ابن أيب احلديد يف )شرح هنج  وهذا   
إىل بيت فاطمة عليها  قنفذالشنيعة املستهجنة اليت تذكرها الشيعة من إرسال 

ت، إىل أن مات أثرهالسالم، وأنه ضرهبا ابلسوط فصار يف عضدها كالدملج وبقي 
! وألقت هللاوأن عمر أضغطها بني الباب واجلدار، فصاحت: اي أبتاه اي رسول 
خلفه  وفاطمةجنيناً ميتاً، وجعل يف عنق علي عليه السالم حبل يقاد به وهو يعتل، 

 ملاتصرخ وتنادي ابلويل والثبور، وابناه حسن وحسني معهما يبكيان، وأن عليًا 
لقتل ... فكله ال أصل له عند أصحابنا، وال أحضر سألوه البيعة فامتنع، فتهدد اب

أحد منهم، وال رواه أهل احلديث وال يعرفونه، وإمنا هو شيء تنفرد الشيعة  يثبته
  [254]254".بنقله

                                                

،  ، مث أمر أانسًا حوله عمر أرسل اليه قنفذًا و كان فظًّا غليظاً  فقال 51ص  1جاج ، ج يف االحت - [253] 253
، مث اندى عمر  (السالمو محل معهم عمر و جعلوه حول منزله و فيه علّي و فاطمة وابنامها )عليهم  ، حطباً فحملوا 

، فإن امتنع فاضرم  خرج و ااّل فاقتحم عليه ان لقنفذ، مث قال أبو بكر  وهللا لتخرجنَّ أو ألضرمّن عليك بيتك انراً 
، فضرهبا قنفذ ابلسوط على  )عليها السالم( بني زوجها و بينهم عند ابب البيت فاطمة، وحالت  عليهم بيتهم انراً 

ويف هذه الرواية  203ـ  201/ ص  1: ج  املصدر. و  و اّن بعضدها مثل الدملج من ضرب قنفذ إاّيها عضدها
كتاب   فان معروفقنفذ للزهراء ابلسوط. وكما هو   ضربيل على حرق البيت، وامنا تدعي أيضا ال يوجد دل

. وهو ينقل الرواية عن الكتب واألساطري)االحتجاج( من أضعف الكتب احلشوية غري املوثقة، واملليئة ابخلرافات 
 الضعيفة السابقة من غري سند.

يف  193/ 14النهج :  شرحابن أيب احلديد يف  ويقول  312، ص  البالغةابن أيب احلديد، شرح هنج  - [254] 254
 ومتابعة الكفار لطلبها ، فأدركها هبار بن االسود املدينةعليه وآله اىل  هللا قصة خروج زينب بنت رسول هللا صلى

 يقول،  فتح مكة دم هبار يوم ما يف بطنها ، فلذلك أابح رسول هللا صلى هللا عليه وآله فطرحتوكانت حاماًل  فرّوعها
صلى هللا عليه وآله أابح دم هبار  هللا: إذا كان رسول  فقال ابن أيب احلديد قرأت هذا اخلرب على النقيب أبو جعفر ،

 . لو كان حيًا ألابح دم من روّع فاطمة حىت ألقت ذا بطنها انهبطنها ، فظهر احلال  يف ألنه روّع زينب فألقت ما
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 من كتاب سليم املفيدالشيخ  موقف

يف القرن الرابع اهلجري،  انتشرنعود اىل كتاب سليم بن قيس اهلاليل، الذي  واآلن  
أخباراي حشواي موبوءا  قرانن ذلك القرن ابلنسبة اىل الشيعة، وكما قلنا فقد كا

البيت الذين كانوا  أهلابخلرافات واألساطري والغلو، بسبب انقطاع الصلة مع أئمة 
دون  260سنة  العسكرييف حياهتم يرشدون حركة التشيع، وملا تويف االمام احلسن 

والغيبة، وقع  احلريةى بعصر ولد ظاهر يستلم زمام القيادة والتوجيه، وخيم ما يسم
كل ما   بعضهمالشيعة، وخاصة اإلمامية، ضحية الرواة الكَذبة والدجالني، وصدق 

 الصادقنيينشر ابسم األئمة، قبل ان يتطور لديهم )علم الرجال( ومييزوا بني الرجال 
بن أيب زينب  حممدوالكذابني، والرواايت احلقيقية واألسطورية. ومن هنا وصف  

سليم :" أبنه من األصول اليت يرجع اليها الشيعة  سابقة،كتاب ، يف مرحلة النعماين
الشيعة فيما بعد أخذوا يشكون يف وضع واختالق   عامةويعولون عليها"، ولكن 

كتاب سليم ، وذلك لروايته عن طريق )حممد بن علي الصرييف ابو مسينة ( الكذاب 
امللعون ، وقد قال ابن الغضائري :"  الغايلاملشهور ، و )امحد بن هالل العرباتئي( 

وكان أصحابنا يقولون : ان سليما  قيس،ينسب هذا الكتاب املشهور اىل سليم بن 
وعلى ذلك عالمات تدل  فيهال يُعرف وال ذكر له... والكتاب موضوع ال مرية 

املوت، ومنها أن  عندعلى ما ذكران ، منها ما ذكر أن حممد بن أيب بكر وعظ أابه 
عمر بن  بروايةثالثة عشر، وغري ذلك، وأسانيد هذا الكتاب ختتلف اترة  األئمة

                                                                                                                                       

يف قوله هذا أي  وليس ." بطالنه لقت احملسن ، فقال :" ال تروه عين وال ترويُرّوعت فأ فاطمة: اروي عنك ان  فقلت
 .بقوةدليل على صحة الدعوى، ألهنا ليست رواية، ومل يقل هبا أبو جعفر 
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عن  يروىأذينة عن ابراهيم عمر الصنعاين عن أابن بن أيب عياش عن سليم، واترة 
  [255]255عمر عن أابن بال واسطة..." .

قيادة الشيعة يف القرن اخلامس اهلجري، وأسس  املفيداستلم الشيخ  وعندما   
ر منه قائاًل:" انه  قامصولية )االجتهادية( املدرسة األ بتضعيف )كتاب سليم( وحذَّ

، وقد حصل فيه ختليط وتدليس ،  أكثرهغري موثوق به، وال جيوز العمل على 
على مجلته والتقليد لروايته ،  يعّولفينبغي للمتدين ان يتجنب العمل بكل ما فيه وال 

على الصحيح منها  ليوقفوهوليفزع اىل العلماء فيما تضمنه من األحاديث 
واعتماده عليه،  الكتابوالفاسد". وانتقد الشيخ املفيُد الشيَخ الصدوَق على نقله 

أصحاب  مذهبوعزى ذلك اىل منهج الصدوق االخباري ، وقال عنه: " انه على 
 يضراحلديث يف العمل على ظواهر االلفاظ والعدول عن طرق االعتبار ، وهذا رأي 

  [256]256مينعه املقام عليه عن االستبصار" .صاحبه يف دينه و 

( 329-) الكليني ذكر عدم الى السطور هذه أكتب وأنا انتبهت لقد   

 على الهجوم حول أخرى رواية وألية سليم، لرواية( الكافي) في

 في بعده من ستشيع التي األخرى للتفاصيل وكذلك الزهراء، بيت

 الكتب وأصح أول من ريعتب الكافي أن رغم الهجري، الرابع القرن

 عن شيئا يذكر لم ذلك مع ولكنه عشرية، اإلثني اإلمامية الشيعة عند

 الزهراء ضرب أو بالنار الفعلي اإلحراق أو باإلحراق التهديد حكاية

 رويت التي المختلقة الروايات من ذلك الى وما جنينها إسقاط أو

 أن مرغ المزعوم، كتابه في( الهاللي قيس بن سليم) لسان على

 بعض عنه ونقل سليم، كتاب يعرف كان يبدو، كما ، الكليني

 اعتمد التي األربعمائة األصول أحد يشكل انه ويقال ، األحاديث

 وجود لعدم أو المذكور، للكتاب الكليني لتضعيف إما وذلك ، عليها

                                                
 157ص  3ج  الرجال،القهبائي، جممع  - [255] 255
 اعتقادات الصدوق وشرحاملفيد: اوائل املقاالت،  - [256] 256
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 وهو بعد، فيما اليه أضيفت وانما الوقت، ذلك في فيه الحكايات هذه

 .األرجح

موثقة ومتفق عليها من  واحدةكان هذا هو السبب يف عدم وجود نسخة   ورمبا   
كان كتااب مفتوحا يكتب فيه من هب ودب وينسبه اىل   ألنه)كتاب سليم(،  
اجمللسي يف )حبار األنوار( اباب خاصا عن األحاديث اليت  أفرد  فقدسليم، ومن هنا  

 ( وال توجد فيه.سليمنسبت اىل )كتاب 

يف القرن الرابع، وذلك يف  متأخر،كتبوه يف وقت   يةن بعض اإلماميعتقد أ ولذا   
لسان االمام علي، وتفسري  علىحماولة منهم إلعادة كتابة التاريخ وصياغة أقواهلم 

منافية لنظرية اإلمامة،  وكانتالبيعة املعروفة اليت قدمها االمام أليب بكر طواعية، 
 .واإلرهابأبهنا متت ابلقهر والعنف 

ابثين عشر إماما" كما  األئمةأن الكتاب يعترب "أصل القول يف حصر عدد  مورغ   
انه تضمن أيضا رواية تشري  االيقول املؤرخ الشيعي املسعودي يف )التنبيه واإلشراف( 

)ص( قال ألمري  النيباىل أن عددهم )ثالثة عشر( وهي الرواية اليت تقول: إن 
الكليين يف  نقلهاولدك أئمة احلق". وقد  املؤمنني عليه السالم:"أنت واثنا عشر من

حممد  جعفرالكايف. وهذا ما دفع هبة هللا بن امحد بن حممد الكاتب ، حفيد أىب 
بن عثمان العمري ، الذي كان يتعاطى )الكالم( ألن يؤلف كتااب يف االمامة ، 

علي(   فيه: ان األئمة ثالثة عشر. ويضيف اىل القائمة املعروفة )اإلمام زيد بن ويقول
يقول النجاشي يف )رجاله(. ورمبا كان اختالف رواايت )كتاب سليم( حول  كما

التذبذب واالختالف الذي كان يعاين منه الشيعة اإلمامية يف  يعكسعدد األئمة 
رأيهم على اثين عشر إماما، مث يعرفوا بـ:"االثين عشرية"  يستقر)عصر احلرية( قبل أن 

 اهلجري. الرابعيف هناية القرن 
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آحاد، بل أقل من  خربوضوح ضعف الكتاب، وغموض اسناده، وكونه  ورغم     
والدفاع  بهذلك، فان بعض رجال الدين الشيعة املتأخرين، يصرون على التمسك 
وعمر  بكرعنه، من أجل "إثبات" التهم اليت يوجهوهنا اىل اخلليفتني الراشدين أيب 

 نظريةلتفنيد نظرية الشورى، وإثبات )رضي هللا عنهما(، وإسقاط عدالتهما، متهيدا 
 النص والتعيني يف اإلمامة.

ظواهرها قضااي  يف قضااي هي اإلسالمالسيد علي امليالين:"هناك يف اتريخ  يقول   
وأساس  الدين لكّنها يف احلقيقة تعود إىل صميم العقيدة وتتعّلق أبصل اترخيية

 عليه فة الّرسول صلى هللامن جهة . ومن جهة اثنية ، فإن خال فهذهاإلسالم . 
 أصول اإلسالمّية عند مجيع املسلمني ، وإن كان احلق أهّنا من املسائلوآله من أهم 

، كما مل  هلا شرعّيتها مل جيب ـ بل مل جيز ـ االعتقاد هبا واالنقياد تثبتالدين ، فإذا مل 
هللا والوصول  طاعة بعدالة املتوّلني هلا ، بل حيرم اخّتاذهم قدوًة وقادًة يف القولجيز 
سالم هللا  الزهراء والعمل أبحكامه . وعلى هذا ، فإن كانت أخبار مأساة رضاهإىل 

اخلالفة ويف  شرعّية صادقًة ، وكان ما جرى عليها ظلمًا هلا حتّقق القدح يف عليها
، وإذا سقطت  عليها املتصّدين هلا ، وإذا بطلت اخلالفة األوىل بطل ما تفرّع عدالة
ـ عن  الدينية لقوم سقطت أقواهلم وأفعاهلم ورواايهتم ـ يف خمتلف الشؤونا عدالة

 الدين االعتبار ... وحينئٍذ حيكم بضالل الفرقة التابعة هلم واآلخذة معامل
 [257]257منهم".

التابع ملكتب السيد  العقائديةالشيخ فارس احلسون، مدير مركز األحباث  ويقول    
أساس مذهبنا، ومجيع  عليهاقضية الزهراء سالم هللا علي السيستاين: "احلقيقة أّن 

تلك القضية،  علىالقضااي اليت حلقت تلك القضية وأتّخرت عنها كّلها مرتتبة 
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وبال تلك  عليهاومذهب الطائفة االمامية االثين عشرية بال قضية الزهراء سالم هللا 
فرٌق بينه  يكون، وال االاثر املرتتبة على تلك القضية ـ هذا املذهب ـ يذهب وال يبقى

 [258]258وبني املذهب املقابل".

الشيخني أيب بكر وعمر،  الهتامالنظر عن صحة هذا التربير، أو الدافع  وبغض   
مدحهم هللا تعاىل يف   الذينومها من أفاضل الصحابة الكرام، ومن املهاجرين األولني 

املتواتر، وأحاديث أهل  الثابتكتابه الكرمي، فان تلك التهم ختالف الواقع والتاريخ 
طالب، اليت تزخر  أيبالبيت عليهم السالم،وابخلصوص أحاديث اإلمام علي بن 

قبل السنة،  الشيعةابملودة واحلب واالحرتام هلما، تلك األحاديث املوجودة يف تراث 
يفسرون تلك  احلشوينيواليت استعرضا جانبا منها يف بداية الفصل. وان كان هؤالء 

من أهل  صدورهالتقية، أي اهنم يعرتفون بصحتها، ولكنهم يفسرون األحاديث اب
غري علمي، وال توجد له أية ضرورة، يف الوقت  تعسفيوهذا منهج  ابلتقية،البيت  

 ادعاءاهتم اجلوفاء. علىالذي ال ميلك احلشويون أي دليل 

 يف أتجيج الفتنة الصفويني دور

على بالد فارس يف  سيطرتة اليت املؤسف ان بعض الدول كالدولة الصفوي ومن   
يف  األسطوري،القرن العاشر اهلجري وما بعده، قد استغلت ذلك الرتاث السليب 

 السبصراعها مع العثمانيني، لكي تشن محلة شعواء ضد أهل السنة، وتسن بدعة 
واللعن للخلفاء الراشدين، وتقيم دولة ديكتاتورية مستبدة أبعد ما تكون عن سياسة 

املمسوخ، البعيد   القشريأو عدالة االسالم، ولكنها تتظاهر ابلتشيع   البيت أهل
. وهذا ما دفع مفيت اسطنبول الشيخ عبد هللا ألن األولكل البعد عن روح التشيع 

يصدر فتوى تدعو حملاربة "الروافض املرتدين املقيمني يف إيران، وتطهري البالد منهم، 
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يف األرض الفساد وأعلنوا سب الصحابة  قد عاثوا الصفويألهنم منذ عهد إمساعيل 
دفع  مث  [259]259ابستثناء علي...". وكفروهمالكرام أيب بكر وعمر وعثمان، 
 م1722والقضاء عليها عام  املتطرفةاألفغان للثورة ضد الدولة الصفوية 

تركت بصماهتا املشؤومة على  اهناان الدولة الصفوية ذهبت مع التاريخ اال  ومع   
ثقافيا متعفنا مليئا  ترااثألخوية بني السنة والشيعة، وخلفت وراءها العالقات ا
 ابألحقاد.

الدولة الصفوية، أن يقضي  ورثحاول اإلمرباطور اإليراين اندر شاه، الذي  وقد   
ويوحد بني طوائف  الزمان،على بدعة اللعن للخلفاء اليت انتشرت يف فارس يف ذلك 

والسنة، فعقد  الشيعةند اىل العراق، وضمت مملكته الواسعة اليت امتدت من اهل
لكانون  املوافقهـ 1156لذلك مؤمترا علميا يف النجف األشرف، يف شوال من عام 

م، ضم جمموعة من كبار العلماء الشيعة والسنة من العرب 1743األول عام 
والرتك واألفغان )حوايل سبعني عاملا شيعيا وسبعة من علماء تركستان وسبعة  والفرس

(، وكان على رأسهم مفيت العراق السين الشيخ عبد هللا السويدي، أفغانستانن م
املال محزة القلنجاين، ومفيت إيران املال ابشي علي أكرب واملرجع  األفغانومفيت 

نصر هللا احلائري، وطلب منهم ان يبحثوا النقاط اخلالفية بينهم،  السيدالكربالئي 
على رأس القائمة. وقد انتهى املؤمتر اىل )السب واللعن(  موضوعوكان ابلطبع 

السنة والشيعة يرفض فيه املوقف السليب جتاه اخللفاء  علماءإصدار بيان موحد من 
إيران عدلوا عن العقائد السالفة، ونكلوا عن الرفض  أهلالراشدين. وجاء فيه:"ان 

القضاة هو من املذاهب احلقة، فاملأمول من  الذيوالسب، وقبلوا املذهب اجلعفري 
وجعله خامس املذاهب". وكان من نتيجة  بذلكوالعلماء واألفندية الكرام اإلذعان 

:"حنن علماء االسالم من وقعواذلك اعرتاف علماء أهل السنة ابلشيعة حسبما 
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على حنو ما ذكره  اإليرانيةخبارى وبلخ نشهد أن العقيدة الصحيحة االسالمية لألمة 
األانم )ص( وكل  سيدداخلة يف االسالم ومن أمة  العلماء سالفا، وأن هذه الفرقة

خامت  شفاعةمن أظهر العداوة مع هذه الفرقة فهو خارج عن الدين وحمروم من 
 مغايرالنبيني... واالختالف مع أهل هذه العقيدة يف بعض الفروع غري مناف وال 
حممد لالسالم، وأصحاهبا من أهل االسالم، وحيرم على الفريقني املسلمني من أمة 

 كل واحد منهم اآلخر وهنبه وأسره، وهم إخوان يف الدين".  قتل

:" أنه حني مت توقيع املؤمترالشيخ عبد هللا السويدي، الذي كان لولب  وذكر  
يف العصور وال تشبهه  مثلهالعلماء على احملضر صار ألهل السنة فرح وسرور مل يقع 

هلل على ذلك..  واحلمددنيا، األعراس واألعياد، فكان يوما مشهودا من عجائب ال
كلهم   العجموصار ذكر الصحابة ومناقبهم يف كل خيمة من املعسكر وعلى لسان 

 اآلايتحبيث كانوا يذكرون أليب بكر وعمر وعثمان مناقب وفضائل يستنبطوهنا من 
واألحاديث مما يعجز عنه فحول أهل السنة، وأخذوا يسفهون رأي الشاه إمساعيل 

 [260]260".)الصفوي( يف سبهم

صفحة البدعة الصفوية  بطيكان مؤمتر النجف قد جنح بصورة رئيسية   واذا    
فانه مل يستطع  السياسية،السيئة، يف زمن اندر شاه، اعتمادا على قوته وإرادته 

وعلى رأسها  الشعبية،اقتالع الشبهات واألساطري اليت كانت تعشعش يف الثقافة 
 وإسقاطراء وأحراق ابب دارها، وضرهبا موضوع "اهلجوم على بيت فاطمة الزه

جنينها". وهو ما كان يؤجج انر الفتنة بني آونة وأخرى، ويسخن املوقف الشيعي 
 من الشيخني.   السليب

                                                
( االسالميةاق الفرق ، نقال عن كتاب )احلجج القطعية التف133، ص  1ج ،املصدر السابق - [260] 260
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اترخييا حبتا، فان  موضوعاان موضوع اهلجوم على بيت الزهراء ، يعترب  ورغم   
عليه، وبدال  دينية بعض رجال الدين األخباريني احلشويني، حياولون إضفاء صبغة

"الفتوى"  سالحمن تقدمي أدلتهم العلمية التارخيية، نرى البعض منهم يلجأ اىل 
 الرواايتوالتهريج ليكمم أفواه العلماء واحملققني الذين يصرحون بضعف تلك 

الفقهية وليس األمور العقائدية أو  األحكامان جمال اإلفتاء هو  رغم  واختالقها.
 .التقليدب فيها االجتهاد وحيرم التارخيية، اليت جي

الدموع والعواطف ابعتبار  استدرارأولئك احلشويون ، بقااي الصفويني،  وحياول   
التباكي على الزهراء ضريبة الوالء ألهل البيت )عليهم السالم( والتربي من 
"أعدائهم" والتنظري لسبهم ولعنهم واعتبار ذلك من "عقائدهم" وهم ال يعرفون أهنم 

امنا يضربون صميم  واللعن،يدهم لتلك الشائعات والشبهات وممارسة السب برتد
االسالمية ،  الوحدةأهل البيت، ويؤلبون عامة الناس ضد الشيعة ، وميزقون 

خرية  املسلمني،ويسيئون اىل االسالم واملسلمني بتشويه اتريخ اجليل األول من 
  [261]261صحابة رسول هللا، بتلك الصورة البشعة.

 واقع الشيعة اليوم.. - ج  

الناس فتكتسبوا العداوة  تسبوااالمام حممد الباقر )عليه السالم( يقول:" ال  إن  
بينهما،  ترددت صاحبها "إن اللعنة إذا خرجت من يف :ويقول [262]262بينهم ".

                                                
من سب النيب على سامعه ما مل  قتل جيب  :214مسألة" :مباين تكملة املنهاج للسيد اخلوئي يف جاء - [261] 261

ئمة وسب فاطمة الزهراء ، وال حيتاج ذلك، ويلحق به سب األ وحنو اخلطري خيف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله
من يسب  يكفروناألذن من احلاكم الشرعي". وقد رأينا فتاوى علماء السنة األقدمني واحملدثني كيف  إىل قتله جواز

 أحدا من الصحابة الكرام.
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الصحابة؟  بسب فكيف [263]263على صاحبها".  رجعت وإال مساغا وجدتفإن 
لدى  كبريبيد ان مما يسّر املرء هو حدوث تطور إجيايب  أو لعنهم؟ والعياذ ابهلل. 

 يفعامة الشيعة جتاه هذا املوضوع، وإعادة النظر اىل أسبابه، فان الشيعة اليوم 
اإلهتامات األسطورية الفظيعة، ويستنكروهنا أشد استنكار،  تلكاحلقيقة، يرفضون 

اىل الشورى  وذلك ألن الشيعة اليوم أقرب للشيخني،ويكنون احرتاما كبريا 
التقليدي، وليس هلم من "اإلمامية" اال االسم،  اإلماميوالدميوقراطية منهم اىل الفكر 

فئات صغرية متيل اىل "األخبارية احلشوية" اليت  االوال يتمسك منهم بتلك األابطيل 
 أي ضوء على التاريخ. تسليطترفض العلم واالجتهاد وترفض 

حسين فضل  محمدلكبير السيد قام مؤخرا المرجع الشيعي ا وقد   

هللا بتسليط الضوء على بعض مخلفات الفتنة، مثل ما يسمى بزيارة 

ألعداء أهل  الصريحاللعن  تتضمنوالجامعة، التي   عاشوراء

"لم يثبت لدينا صحة هذه الزيارة  البيت، فقال عن زيارة عاشوراء:

 الكبيرةلضعف بعض رواتها" وأبدى تحفظه على زيارة الجامعة 

لألسباب التالية:"أوال ان طريق الصدوق الى الراوي غير نقي 

نص على ذلك سيدنا االستاذ المرحوم السيد  كماويتصف بالضعف، 

ولم تردنا هذه الرواية  الحديث،الحوئي )قده( في كتاب معجم رجال 

.وثانيا: ما ذلكمن غير طرق الشيخ الصدوق، حتى يمكن تصحيح 

( من أنهم صح عنهم أن ما خالف ورد عن النبي )ص( واألئمة )ع

يقولوا، وبعض فقراتها يخالف بوضوح ظاهر بعض  لمقول ربهم 

:"إن إلينا أيابهم، ثم إن علينا تعالىاآليات القرآنية، كما في قوله 

اآليات،  لهذهحسابهم" فان ما ورد في هذه الزيارة مخالف جدا 

ليكم". وهللا والمقصود هذه العبارة:" وإياب الخلق اليكم، وحسابهم ع

شكك العالمة السيد مرتضى العسكري )أحد  كما [264]264".العالم
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ودعا  عاشوراء،مؤسسي حزب الدعوة االسالمية( بصحة زيارة 

 [265]265 الى الكف عن ترديد ما فيها من اللعن.

تلك األحاديث واالهتامات  لرتويجكان لإلمامية يف القرون األوىل أي مربر   واذا   
فانه ال يوجد للشيعة  متثلها،، رغم الصبغة اجلرمية الكربى اليت املوجهة للشيخني

البشعة، وذلك بعد  واألسطوريةاليوم أي مربر للتمسك بتلك اإلهتامات الباطلة 
االمامي، ووصوله اىل طريق مسدود  املذهبذهاب أئمة أهل البيت، وانقراض  

امة، رغم افرتاض فريق احلسن العسكري دون ولد ظاهر تستمر فيه اإلم االمامبوفاة 
ولد له يف السر، مل يظهر على مدى أكثر من ألف عام،  وجودمن اإلمامية 

عن اشرتاط العصمة والنص يف اإلمام )الرئيس(،  للتخليواضطرار الشيعة مؤخرا 
اجلمهوري الدميوقراطي، أي الشورى وانتخاب  النظاموتبين نظرية "والية الفقيه" مث 

 للفكر االمامي القدمي البائد والالمعقول. متامامناقضة  األمة لإلمام، يف خطوة

"سياسية قدمية" وابئدة، بدل أن  نظريةالفهم الصحيح لنظرية اإلمامة، وكوهنا  إن    
التخلي النهائي واحلاسم عن  أمامتكون "عقيدة دينية" يشكل املقدمة الضرورية 

 .  التاريختلك اإلهتامات الباطلة، ووضعها على رفوف 

حال، فان النقد والسب واللعن والتكفير واالتهام بالردة  أي وعلى    

الفتنة الكبرى التي عصفت  افرازاتوالنفاق، كان إفرازا من 

إذ ال  الملف،بالمسلمين، مع األسف الشديد. وال بد من إغالق ذلك 

يعقل أن نلوك ذلك التاريخ السيء وتلك اإلفرازات القبيحة، ونظل 

لقيامة. وحسنا فعل أهل السنة بالدعوة الى طي يوم ا الىنلوكها 

 في أحداث التاريخ السحيق.  كثيراً صفحة الماضي ، وعدم الغوص 
                                                

 عاشوراء زايرة حول 2004/  4/  29يف مدرسة السيدة املعصومة بقم بتاريخ  له حماضرةوذلك يف  - [265]265
عندان هذا األمر، وما ورد جتد  فلن األئمة سريةاليت يرد فيها لعن ظاملي أهل البيت عليهم السالم فقال: "إذا توجهنا إىل 

زايرة عاشوراء، ويف هذا العصر وهذه الظروف احلساسة مل يعد  أصل يف مرتددبشأن زايرة عاشوراء غري صحيح، وأان 
 ".حمال أوللعن موقعا 
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 األليمةإغالق ملف التاريخ، وتجاوز أحداث الماضي  ولكن   

وخاصة أحداث الفتنة الكبرى، ال يعني تقديس الصحابة جميعا، أو 

والصالحين، واعتبار  منهم الى درجة األولياء المخطئينرفع منزلة 

تكفير أو تبديع أو تضليل من ينتقد  فانذلك جزء من العقيدة الدينية. 

اليوم، أو  كبيرةأحدا منهم، وإعالن الحرب على طوائف اسالمية 

اتهامها بالكفر والمروق من الدين، يعتبر أسوء من سب الصحابة 

ريخ واستمراراً للفتنة بشكل آخر. ان فلسفة تجاوز التا أنفسهم،

تقتضي منا بدرجة أولى التسامح  الصحابة،وغض النظر عن أعمال 

لشبهة تحدث له،  بعضهممع المسلمين المعاصرين، الذين قد ينفعل 

فينتقد أو يسب بعض الصحابة، وهذا يجب أن ينصح ويقنع بالدليل 

. وال بد من عدم فتح أية معركة جديدة مع أي فريق تعصبا والبرهان

أن نعامل أخواننا الذين قد  يجب.  لتاريخاللدفاع عن معارك 

اليوم ويواصلون التفاعل بحماس وانفعال مع أحداث  يخطئون

ال سمح هللا، وذلك حفاظا  الصحابة،التاريخ، ويسيئون الى بعض 

 الكثيرةعلى الوحدة االسالمية، ومالحظة القواسم المشتركة 

 والرئيسية التي تجمعهم بنا وال تخرجهم من الدين.
  
  

: دور األدعية والزيارات في إضفاء المسحة الدينية الثاني الفصل

 التاريخعلى 
 " نموذجاالجنان"مفاتيح كتاب

  
األدعية  منالشيعة االمامية اإلثنا عشرية بتراث ضخم  يحتفظ  

والزيارات المنسوبة الى أئمة أهل البيت، والتي يدأبون على تالوتها 

كل صالة، وهناك من األدعية وأثناء النهار وفي عقب  الليلآناء 

أو كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر  ساعةوالزيارات ما يتلونها كل 

تلعب األدعية  هناأو في كل موسم أو في المناسبات السنوية. ومن 

والزيارات دورا كبيرا في صياغة الثقافة الشيعية الشعبية، 

 الناس.   بينوترسيخها 
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يلمس روح  البيتالواردة عن أهل يقرأ كثيرا من تلك األدعية  ومن  

اإليمان والتوحيد والخوف من هللا تعالى والتوسل به وإخالص 

كما في دعاء الصباح المنسوب الى االمام علي بن أبي  له،الدعاء 

بن زياد، أو دعاء االمام  كميلطالب، والدعاء الذي علمه الى 

 الماماالحسين يوم عرفة، أو "الصحيفة السجادية" المنسوبة الى 

علي بن الحسين، وغيرها من األدعية الرائعة التي تصقل روح 

في قلبه. ولكن كتب األدعية والزيارات  اإليماناالنسان وتزرع 

األحاديث، ولذلك نجد  فيتعاني من مشكلة عامة هي مشكلة الوضع 

الى جنب تلك االدعية الصادقة كثيرا من األدعية الموضوعة من 

والمنسوبة الى أئمة أهل البيت، والتي تعبر الغالة والمنحرفين  قبل

دورا خطيرا في إشاعة المفاهيم السلبية  وتلعبعن أفكار واضعيها 

 .المسلمين، وبث العداوة والبغضاء بين 
في كتبهم،  والزياراتبدأ محدثو الشيعة في تجميع تلك األدعية  وقد  

ه منذ القرن الرابع الهجري، عندما قام الكليني بتضمين كتاب

"الكافي" بابا خاصا للزيارات، ثم قام تلميذه جعفر بن محمد ابن 

باألدعية والزيارات تحت عنوان "كامل  خاصقولويه بتأليف كتاب 

الذي نقل  الصدوقالزيارات" وجاء من بعده الشيخ محمد بن علي 

عنهما في كتابه "من ال يحضره الفقيه" قسما من تلك الزيارات، 

لطوسي فجمع ما تيسر له من األدعية أبو جعفر ا الشيخوجاء 

والزيارات في كتاب خاص اسمه "مصباح المتهجد". الى أن جاء 

القرن السادس الهجري، فألف كتاب  فيمحمد بن المشهدي  الشيخ

 السيد  بعدهالسابع الهجري  القرن في"المزار الكبير". ثم جاء من 

طاووس فألف عدة كتب هي: "إقبال  ابن بن موسىبن  علي

"مهّمات في  و  "األخطارألعمال" و "جمال األسبوع" و "أمان ا

فيها ما توافر في  وجمع "المتهجدصالح المتعبد وتتّمات لمصباح 

 الشيخ ألفزمانه من أدعية وزيارات. وفي القرن التاسع الهجري 

الكفعمي كتابين في األدعية هما:" جنة األمان الواقية و  إبراهيم

بـ"المصباح" و "البلد األمين و الدرع  المعروفالجنة الباقية" 

القرن الثاني عشر  في  المجلسيالحصين". وألف الشيخ محمد باقر 

 "زاد المعاد ومفتاح الجنان".  بعنوانالهجري كتابا 
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"مفاتيح  كتابهذه الكتب غير متداول بين الناس، ما عدا  ومعظم  

عباس بن  الجنان" الذي ألفه في القرن الرابع عشر الهجري، الشيخ

القمي، واشتهر اشتهارا واسعا، حتى دخل كل بيت  رضامحمد 

ألفه استجابة لطلب بعض  إنهشيعي تقريبا. وقد قال في مقدمته 

بين  المتداولالمؤمنين الذين سألوه أن يراجع كتاب "مفتاح الجنان" 

الناس ليألف كتابا على غراره خلوا مما احتواه مما لم يعثر على 

الى ذلك وأضاف اليه أدعية وزيارات لم ترد في ذلك  فأجابهمسنده، 

 .الكتاب
التالعب  منأعرب الشيخ عباس القمي في كتابه عن امتعاضه  وقد  

باألدعية والزيارات عبر التاريخ واعتبر ذلك نوعا من البدعة 

والخروج عن المأثور، فنقل عن شيخه النوري   الحديثوالدس في 

تعلقة بزيارة االمام الحسين، جاء على إحدى الزيادات الم تعليقا

التي ذيلت بها هذه الرواية، انما هي بدعة في  الكلماتفيه:" ان هذه 

فيما صدر منه، وفوق ذلك  بالزيادةالدين وتجاسر على االمام )ع( 

 المدهشفهي تحتوي على أباطيل وأكاذيب بينة الكذب. والغريب 

يوم وليلة عدة أنها تبث بين الناس وتذوع حتى تهتف بها في كل 

الحسين )ع( .. وال منكر ينكرها، أو رادع يردع  مرقدآالف مرة في 

أن تدون هذه األباطيل وتطبع  الىعن الكذب والعصيان. فآل األمر 

الناس  عوامفي مجاميع من األدعية والزيارات يجمعها الحمقاء من 

 فتزعمها كتابا فتجعل لها إسما من األسماء، ثم تتالقفها المجاميع

مجموعة أحمق الى مجموعة أحمق آخر. وتتفاقم  منفتسري 

والدين. وإني صادفت  العلمالمشكلة، فيلتبس األمر على بعض طلبة 

 األباطيلطالبا من طلبة العلم والدين، وهو يزور الشهداء بتلك 

القبيحة، فمسست كتفه، فالتفت إلي، فخاطبته قائال: أال يشنع من 

باطيل في مثل هذا المحضر المقدس؟ بمثل هذه األ ينطقالطالب أن 

السالم؟ فتعجبت لسؤاله  عليهقال: أليست هي مروية عن االمام 

فسألته  الكتب،وأجبته بالنفي، قال: فإني قد وجدتها مدونة في بعض 

عن الكتاب فأجاب: كتاب مفتاح الجنان. فسكت عنه، فانه ال يليق أن 

أن يعد المجموعة التي المرء رجال أدى به الغفلة والجهل الى  يكالم

الناس كتابا من الكتب، ويستند اليه مصدراً  منجمعها بعض العوام 
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في هذا المقام، وقال: ان  كالمهلما يقول. ثم بسط الشيخ )رحمه هللا( 

 والبدععدم ردع العوام عن نظائر هذه األمور غير الهامة، 

 لمعاوية، المخلص  التابعأويس القرني، وهو  كغسلالصغيرة،  

 كله،المرء عن التكلم بشيء في اليوم   يتمالكوصوم الصمت بأن 

وغير ذلك من البدع، التي لم يردع عنه رادع، ولم ينكره منكر، قد 

والتطاول، ففي كل شهر من الشهور، وفي كل سنة  الجرأةأورثت 

جديد، فترى الناس يخرجون  إماممن السنين، يظهر للناس نبي أو 

 من دين هللا أفواجا".
عباس القمي:"مع ما بلغتنا من األدعية المأثورة ذات  الشيخ أضافو

الفصيحة البليغة، يصاغ دعاء سخيف  والكلماتالمضامين السامية، 

العرش،  شرفاتغاية السخف، فيسمى بدعاء الحبي، فينزل من 

فيفتري له من الفضل ما يدهش المرء ويبهته، من ذلك، والعياذ باهلل، 

محمدا )ص( أن هللا تعالى يقول: إني ال أعذب بلغ النبي  جبرئيلأن 

وان استوجب النار وأنفق العمر كله في  الدعاء،عبدا يجعل معه هذا 

أمنحه أجر سبعين  اننيالمعاصي، ولم يسجد لي فيه سجدة واحدة، 

ألف نبي، وأجر سبعين ألف زاهد، وأجر سبعين ألف شهيد، وأجر 

ن ألف عريان وأجر ألف من المصلين، وأجر من كسا سبعي سبعين

من الحسنات عدد حصى  ووهبتهمن أشبع سبعين ألف جائع، 

 خاتمالصحاري، وأعطيته أجر سبعين ألف بقعة من األرض، وأجر 

النبوة لنبينا )ص( وأجر عيسى روح هللا، وابراهيم خليل هللا وأجر 

وموسى كليم هللا... يا محمد من دعا بهذا الدعاء  هللااسماعيل ذبيح 

 –غفرت له واستحييت أن أعذبه  معهدعاء الحبي، أو جعله العظيم 

 المفترياتوجدير بالمرء أن يستبدل الضحك على هذه  -الى آخره

الغريبة بالبكاء على كتب الشيعة ومؤلفاتهم، الكتب القيمة التي بلغت 

السامية ضبطا وصحة واتقانا، فكانت ال يستنسخها في الغالب  الرتبة

والدين، فيقابلونها بنسخ نسختها أيدي أهل  مالعلاال رجال من أهل 

ما بذلوه من الجهد في مداقتها  مبلغالعلم ، وصححها العلماء... وهذا 

 كتابوتصحيحها، واآلن نجدها قد عيفت وتركت، فاستخلفها 

"مفتاح الجنان" الذي وقفت على نزر من صفته، فيكون هو الكتاب 

العوام والخواص، والعرب األيدي، ويرجع اليه  تتداولهالوحيد الذي 
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والدين ال يبالون باألحاديث  العلموالعجم، وما ذلك اال ألن أهل 

 الطاهرينوالروايات، وال يراجعون كتب علماء أهل البيت 

وفقهائهم، وال ينكرون على أشباه هذه البدع والزوائد، وعلى دس 

، وتحريف الجاهلين، وال يصدون من ال  والوضاعينالدساسين 

األمر حيث يلفق األدعية بما  فيبلغهال، وال يردعون الحمقاء يرونه أ

 ويطبعتقتضيه األذواق، ويصاغ زيارات ومفجعات وصلوات، 

مجاميع عديدة من األدعية المدسوسة، وينتج أفراخ الكتاب المفتاح 

الدس والتحريف ونراهما يسريان من كتب  فيروجوتعم المشكلة، 

 ت". األدعية الى سائر الكتب والمؤلفا
  
بذل الشيخ عباس القمي جهدا كبيرا في كتابه "مفاتيح الجنان"  وقد 

لتنقية األدعية والزيارات ومحاولة التأكد من نسبتها الى أئمة أهل 

وانتقائها من الكتب الشيعية القديمة المعتبرة. ومع ذلك فقد  البيت

األدعية السابقة حيث تسرب اليه الكثير  كتبعانى مما عانت منه 

. وهذا ما أثار والمختلقةاألدعية المزورة والزيارات الموضوعة  من

لدى المحققين أسئلة كثيرة عن صحة عدد كبير من األدعية 

الواردة فيه والتي ينقلها القمي عن كتب قديمة بال  والزيارات

اعتمادا على ورودها في كتب "مشايخ  وانماتمحيص أو ذكر للسند، 

 الطائفة" األقدمين.
والشيعة  عموماهج أخباري حشوي قديم ابتلي به المسلمون ن وهذا  

خصوصا، تحت شعار "التسامح في أدلة السنن". إذ كان الكثير من 

السنة والشيعة يقبل خبر اآلحاد، وربما الضعيف، حتى  منالمحدثين 

والحالل والحرام. ولكن تطور  الفقهفي أمور العقيدة فضال عن 

وتنقيتها  األحاديثلعلماء الى تصنيف حركة الفقه عند الشيعة دفعت ا

وتشذيبها وتهذيبها، فنشأت المدرسة األصولية التي بذلت جهودا 

في هذا المجال، وقد نجحت في جوانب وعجزت أو فشلت في  كبيرة

فيها أو أهملتها هي األدعية  فشلتجوانب، ومن الجوانب التي 

من  نهاواوالزيارات باعتبارها ال تمس دائرة الحالل والحرام، 

السنن. واذا كانت قراءة األدعية والزيارات من السنن، فان ما 
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دائرة العقيدة واألصول، ولذا لم يكن يجوز تركها  يمستحتويه كان 

 .تمحيصبال تحقيق أو 
  
 أباطيلموضوعة تحتوي على  أدعية 
  
يزخر بكثير  لوجدناهألقينا نظرة على كتاب "مفاتيح الجنان"  وإذا 

األدعية والزيارات الموضوعة التي تحتوي على من األحاديث و

 .أباطيل
)في  كتابهالشيخ عباس القمي في الفصل الثاني من  يقول   

التعقيبات الخاصة(:"حكى شيخنا ثقة االسالم النوري نور هللا مرقده 

السالم عن شيخه المرحوم العالم الرباني الحاج المولى  دارفي كتاب 

اآلخوند المولى محمد الصادق  انالسلطان آبادي :  يفتح عل

 عليهالعراقي كان في غاية الضيق والعسرة والضراء، ومضى 

كذلك زمان فلم يجد من كربه فرجا وال من ضيقه مخرجا، الى أن 

في واد يتراءى فيه خيمة عظيمة عليها قبة،  كأنهرأى ليلة في المنام 

وغياث المضطر  الحصينفسأل عن صاحبها فقيل فيها الكهف 

ستكين الحجة القائم المهدي المنتظر )عجل هللا تعالى فرجه( الم

الذهاب اليها، فلما وافاه صلوات هللا عليه شكا عنده سوء  فأسرع

به همه ويدفع به غمه، فأحاله عليه  يفرجحاله وسأل عنه دعاء 

ودخل في  حضرتهالسالم الى سيد من ولده والى خيمته، فخرج من 

د والحبر المعتمد العالم األمجد المؤيد تلك الخيمة فرأى السيد السن

السيد محمد السلطان آبادي قاعدا على سجادته مشغوال بدعائه  جناب

السالم ما أحال عليه حجة الملك العالم، فعلمه  بعدوقراءته، فذكر له 

فانتبه من نومه والدعاء  رزقه،دعاء يستكفي به ضيقه ويستجلب به 

 نافراسيد، وكان قبل ذلك محفوظ في خاطره، فقصد بيت جناب ال

لرؤيته لوجه ال يذكره، فلما أتاه ودخل عليه رآه كما في النوم على 

مستغفرا ذنبه، فلما سلم عليه أجابه وتبسم في  ربهمصاله ذاكرا 

عنه في الرؤيا فعلمه  سألوجهه كأنه عرف القضية، فسأل عنه ما 

 عليهت من حينه عين ذاك الدعاء فدعا به في قليل من الزمان فصب

الدنيا من كل ناحية ومكان، وكان المرحوم الحاج المولى فتح علي 
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عمره  أواخرعلى السيد ثناء بليغا وقد أدركه في   يثني)رحمه هللا( 

 وتلمذ عليه شطرا من الزمان".
يستطيع  ولكنهيستطيع المرء أن يتأكد من أساس هذه القصة،  وال  

هي تتحدث عن رؤية االمام التنبه بسهولة الى طبيعتها االسطورية، ف

في المنام وكأنها في اليقظة، في حين أن شخص االمام  المهدي

عشر محمد بن الحسن العسكري(  الثانيالمهدي )المقصود: االمام 

آبادي  السلطانمشكوك في وجوده، وتتحدث أيضا عن معرفة السيد 

س بما أوحى به المهدي لذلك الرجل في المنام. وتبسمه وتعليمه له نف

وهذا من علم الغيب الذي ال يعلمه اال هللا. أو كأن روح  الدعاء،

على الرجلين في ليلة واحدة. وتقول الرواية  طافتاالمام المهدي قد 

وهو السلطان آبادي، وهذا  ولدهأن المهدي أحال النائم الى سيد من 

 المهدي. لالماميخالف الرواية الشيعية بعدم وجود أو معرفة أوالد 
  

( الذي العديلةمثل آخر على الوضع والتحريف هو )دعاء  ناكوه  

يُقرأ لضمان عدم انحراف االنسان عند الموت، والذي يتضمن 

ومنحرفة، كالفقرة التي تقول بأن الدنيا واألرض  مغاليةأفكارا 

". ومع ان الشيخ عباس المنتظروالسماء تثبت بوجود "المهدي 

:"هل يتساءللجنان" اال انه القمي يروي هذا الدعاء في "مفاتيح ا

هذا الدعاء من المعصوم عليه السالم؟ أم هو من إنشاء بعض 

:يقول في ذلك خريت صناعة الحديث وجامع يجيبالعلماء؟ ثم 

والمحدث الناقد البصير  المتبحرأخبار األئمة عليهم السالم العالم 

دعاء  وأماموالنا الحاج ميرزا حسين النوري )نور هللا مرقده(: 

لعديلة المعروفة فهو من مؤلفات بعض أهل العلم ليس بمأثور، وال ا

 حملة األحاديث ونقادها". كتبموجود في 
الدعاء  هذايوضح الشيخ القمي بعد ذلك لماذا إذن يذكر  وال   

الموضوع في كتابه، في جملة األدعية التي يتعهد بروايتها فقط عن 

 أباطيل.رغم ما يوجد فيه من غلو و البيت؟أئمة أهل 
  

من ذلك ينقل الشيخ عباس القمي دعاء باسم  صفحات وبعد   

( ويقول:"ذكره الشيخ القاموس)السيفي الصغير المعروف بدعاء 
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 الثانيةاألجل ثقة االسالم النوري )عطر هللا مرقده( في الصحيفة 

العلوية، وقال: ان لهذا الدعاء في كلمات أرباب الطلسمات 

قد ذكروا له آثارا عجيبة، ولم أرو ما و غريب،والتسخيرات شرح 

الدعاء تسامحا في أدلة  أصلذكروه لعدم اعتمادي عليه، ولكن أورد 

 السنن، وتأسيا بالعلماء األعالم".
   

وتنطوي على  القمي،أبرز األمور التي يذكرها الشيخ عباس  ومن   

قدر كبير من الخرافة واألباطيل، حديث عجيب غريب، ينقله عن 

اد المعاد( لعلي ابن طاووس، يقول فيه:ان قوما من كتاب )ز

رسول هللا )ص( فسلم عليهم  عليهماألصحاب كانوا جلوسا، إذ دخل 

)ع( حيث  جبرئيلفردوا عليه السالم، فقال: أال أعلمكم دواء علمني 

علي وسلمان وغيرهم: وما ذاك  وقالال أحتاج الى دواء األطباء؟  

بنيسان، وتقرأ  المطرتأخذ من ماء  الدواء؟ فقال النبي )ص( لعلي:

 أعوذعليه كال من فاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل هو هللا أحد، وقل 

برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل يا أيها الكافرون، سبعين 

: سورة انا أنزلناه، أيضا سبعين مرة، أخرىمرة، وزادت رواية 

مرة، وتصلي على  سبعينوهللا أكبر سبعين مرة، وال إله اال هللا 

محمد وآل محمد سبعين مرة وتشرب من ذلك الماء غدوة وعشية 

متواليات، والذي بعثني بالحق نبيا ان جبرئيل )ع( قال:  أيامسبعة 

هذا الماء كل داء من جسده، ويعافيه،  يشربان هللا يرفع عن الذي 

من اللوح  ذلكويخرج من جسده وعظمه وجميع أعضائه، ويمحو 

الذي بعثني بالحق نبيا ان لم يكن له ولد بعد، فشرب من المحفوظ، و

كان له ولد، وان كانت المرأة عقيما وشربت من ذلك الماء  الماءذلك 

أن تحمل بذكر أو أنثى حملت، وتصديق  أحبترزقها هللا ولدا، وان 

ويهب لمن يشاء  إناثاذلك في كتاب هللا تعالى :" يهب لمن يشاء 

 ".عقيمانا وإناثا، ويجعل من يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا
عليه السالم: وان كان به صداع فشرب من ذلك يسكن عنه  قال ثم

وجع العين يقطر من ذلك الماء في  بهالصداع بإذن هللا ، وان كان 

 األسنان،عينيه، ويشرب منه، ويغسل به عينه، ويشتد أصول 

لبلغم، ويطيب الفم، وال يسيل من أصول األسنان اللعاب، ويقطع ا
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 –من القولنج وغيره  –وشرب، وال يتأذى بالريح  أكلوال يتخم اذا 

يخاف من الزكام، ووجع  والوال يشتكي ظهره، وال يبخع بطنه، 

 الحجامة،الضرس، وال يشتكي المعدة، وال الدود، وال يحتاج الى 

وال يصيبه البواسير، وال يصيبه الحكة، وال الجدري، وال الجنون، 

وال البرص ، وال الرعاف ، وال القيء، وال يصيبه  الجذام،وال 

وال مقعد، وال يصيبه الماء  صمم،عمى، وال بكم، وال خرس، وال 

وال  وصالته،األسود في عينيه، وال يصيبه داء يفسد عليه صومه 

 يتأذى بوسوسة الجن وال الشياطين.
)ص( قال جبرئيل: انه من شرب من ذلك، ثم كان به  النبي وقال

شفاء له من جميع األوجاع،  فانهألوجاع التي تصيب الناس، جميع ا

على  اآلياتفقال جبرئيل )ع( : والذي بعثك بالحق، من يقرأ هذه 

هذا الماء، فيشرب منه مأل هللا قلبه نورا وضياء، ويلقى االلهام في 

الحكمة على لسانه، ويحشو لبه من الفهم والبصيرة،  ويجريقلبه، 

أحدا من العالمين، ويرسل عليه  يعطا لم وأعطاه من الكرامات م

والحسد  والغيبةألف مغفرة، وألف رحمة، ويخرج الغش والخيانة 

والبغي والكبر والبخل والحرص والغضب، من قلبه، والعداوة 

 والوقيعة في الناس، وهو الشفاء من كل داء. والنميمةوالبغضاء، 
"لوجود عبد  ان الشيخ عباس القمي يضعف سند هذه الرواية ومع   

هللا بن عمر في سندها" كما يقول، اال انه يعود فيقويها برواية أخرى 

سندها ينتهي الى االمام الصادق، وتوجد فيها اضافات،  انيقول 

كان مسجونا فشرب من ذلك الماء  اذاوتذكر آثارا أخرى، منها: انه 

 .البرودةنجا من السجن، وانه لم يغلب على طبعه 
مناقشة هذه الرواية التي تنضح بحقيقة وضعها  الى بحاجة ولسنا

تقديم "ماء نيسان" كحل  تحاولواختالقها وأسطوريتها، والتي 

سحري لجميع مشاكل االنسان الجسدية والمالية والروحية 

 واالجتماعية والسياسية.  واألخالقية

القمي يف كتابه "الباقيات الصاحلات"، امللحق بـ"مفاتيح  عباسالشيخ  يقدم
والرقي والتعاويذ ملعاجلة خمتلف األمراض حبيث التعود  األدعيةنان"، جمموعة من اجل
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وأية صيدلية، فلديه تعاويذ لوجع الرأس ووجع اإلذن  طبيبهناك حاجة ملراجعة أي 
واألسنان والصدر والسعال والبطن وقرقرة  الفموالشقيقة والصمم واحلمى ووجع 

وضعف الركب، ووجع السرة  عني،الالبطن والقولنج ، وضعف البصر ووجع 
للعقارب والرباغيث، واألمن  خاصةواخلاصرة، وخمتلف األورام والثآليل. ولديه تعاويذ 

حلفظ زرع اخليار  رقيةمن السراق واللصوص. ولرجوع العبد اآلبق. كما يقدم 
 .احليوانوالبطيخ من أضرار الدود وغريه مما يفسدها من 

في  الموضوعةالرقي والتعاويذ، كانت هذه "األدعية" و وربما  

عصور التخلف، سراً من أسرار انحطاط المسلمين، الذين استبدلوا 

والعلم. صحيح ان الدعاء الخالص هلل تعالى يؤثر  العقلبها طريق 

الصورة األسطورية واالعتماد  بهذهفي حياة اإلنسان، ولكن ليس 

 .السحريةالكلي على "األدعية والتعاويذ" 
بصحتها  واعتقادهكر الشيخ عباس القمي لهذه الروايات في ذ ويكفي 

الكتشاف منهجه الحشوي في الحديث ، وعدم معرفته للصحيح من 

الموازين العلمية لديه، والذي أدى به وبمن شابهه  واختاللالسقيم، 

كثير من األدعية والزيارات  قبولمن المحدثين الحشويين، الى 

تعالى.  باهللفا وشركا وكفرا الموضوعة والتي تمتليء غلوا وتطر

 وتقديمها للعوام على أنها جزء أساس من الدين.
موضوعة  أدعيةالى ما يوجد في "مفاتيح الجنان" من  وباإلضافة  

وخرافات وأساطير، فقد تعرض كتابه الى دس أحاديث أخرى لم 

مثل "حديث الكساء". وهذا ما كان يخشاه   كتابه،يذكرها هو في 

قمي، ويحرص على تجنبه، حيث كان يعمل على عباس ال الشيخ

والنقصان، ولعن من يقوم بذلك، حتى انه  الزيادةصيانة كتابه من 

منه خشية فتح الباب   الفراغتجنب إضافة أدعية أخرى الى كتابه بعد 

"لقد خطر بالبال بعدما  -كما يقول  –الكتاب  للتالعب لألهواء

تشرت نسخه في األقطار وان الجنانفرغت من تأليف كتاب مفاتيح 

... ولكن اليهاأن أضيف اليه للطبعة الثانية إضافات تشتد الحاجة 

االضافة الى الكتاب فيما رأيت كانت تفتح الباب للتصرف في كتاب 
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وهو باب قد يغتنم فتحه بعض الفضوليين متصرفين  الجنان،مفاتيح 

فاتيح ما عبثت به األهواء باسم م فينشرونفي الكتاب إضافة وحذفا 

وألجل ذلك لم  الجنان،الجنان، كما هو المشاهد في كتاب مفتاح 

أغير من أصل الكتاب شيئا وإنما ذيلته بملحق يحتوي على هذه 

الثمانية، وإني أدع الى لعنة هللا القهار ولعنة رسوله )ص(  المطالب

 واألئمة األطهار )ع( من عبث في كتاب مفاتيح الجنان بشيء". 
  

 ملحقاقد أضاف ناشر مجهول في بعض الطبعات ذلك ف ورغم   

يتضمن أدعية مطولة يقول ان المؤلف القمي قد أشار اليها فذكر 

ثم يورد الناشر "حديث الكساء" ويقول:"  لطولها،فواتحها ثم تركها 

للكتاب ارتأينا بذكر  وإتمامااستجابة لطلبات كثير من المؤمنين 

هللا  عبدلم العلوم( للشيخ حديث الكساء الشريف نقال عن كتاب )عوا

بن نور هللا البحراني بسند صحيح عن جابر بن عبد هللا االنصاري 

ما أثار  وهوالحديث.  ويذكر)عليها السالم("   الزهراءعن فاطمة 

الشك بصحة رواية القمي لهذا الحديث ودفع مؤخرا المحدث 

 الري شهري، سادن مقام الشاه عبد العظيم محمديااليراني الشيخ 

الجديدة  الطبعاتفي طهران، الى حذف الحديث المذكور من 

 .القديمةلـ"مفاتيح الجنان" وتمزيقه من الطبعات 
  

 "الكساء"حديث 
  

على  التعرفبأس بالتعرف على "حديث الكساء" من أجل  وال  

طبيعة األدعية الموضوعة التي تبث الغلو والتطرف في الثقافة 

 .الشعبيةالشيعية 
عليه وآله(  هللااألسطورة: ان النبي محمد )صلى  –ث الحدي يقول 

ذهب يوما الى بيت فاطمة الزهراء واشتكى من ضعف في بدنه 

ثم جاء الحسن فدخل تحت الكساء، ثم جاء الحسين  بكساء،فتدثر 

فدخل تحت الكساء ثم دخلت  عليفدخل تحت الكساء وجاء االمام 

 وخاصتيهل بيتي فاطمة، فقال عندها النبي:"اللهم ان هؤالء أ

لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا 
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وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن  حاربهمحرب لمن 

وبركاتك ورحمتك  صلواتكأحبهم انهم مني وأنا منهم فاجعل 

وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم 

وجل:"يا مالئكتي ويا سكان سماواتي إني ما هللا عز  فقالتطهيرا" 

وال قمرا منيرا وال شمسا  مدحيةخلقت سماء مبنية وال أرضا 

في محبة  االمضيئة وال فلكا يدور وال بحرا يجري وال فلكا يسري 

هؤالء الخمسة الذين هم تحت الكساء" فنزل جبرئيل وأبلغهم بحديث 

)ص(:"يا علي والذي  معهم تحت الكساء. وقال رسول هللا ودخلهللا 

نجيا ما ذكر خبرنا هذا في  بالرسالةبعثني بالحق نبيا واصطفاني 

وفيهم  ومحبينامحفل من محافل أهل األرض وفيه جمع من شيعتنا 

مهموم اال وفرج هللا همه، وال مغموم اال وكشف هللا غمه، وال طالب 

 اال وقضى هللا حاجته". حاجة
ألنه لم  القدماء،لمحدثين الشيعة الحديث غير معروف لدى ا وهذا   

يكن موجودا، أو كان ضعيفا الى درجة يرفض أي محدث يحترم 

اليه، وال يوجد له أي سند، وقد تركه الشيخ عباس  االشارةنفسه 

الى "مفاتيح الجنان" نقال عن  أضافهالقمي، ولكن الناشر المجهول 

المتأخر،  راني،البحكتاب "عوالم العلوم" للشيخ عبد هللا بن نور هللا 

وليس عن كتب األدعية والزيارات القديمة المعروفة، وهذا ما يدل 

 اختالقه في وقت متأخر. على
" الكساءصحت هذه الرواية أو لم تصح، فان "حديث  وسواء   

ينطوي على فكرة متطرفة ومغالية هي خلق العالم من أجل الخمسة 

الكريم وال في السنة  ( وهي فكرة لم ترد في القرآنبيته)النبي وأهل 

عشرية، ويحتمل بعض  االثنيالنبوية، وتتعارض مع نظرية 

 القرنالمحققين أنها من بنات الفرقة "المخمسة" التي ولدت في 

الثاني الهجري ، وكانت تغالي بالخمسة )أصحاب الكساء( ثم 

 االثني عشرية. الفرقةانقرضت قبل والدة 
  
نان" هي "الزيارات" التي أخطر ما في كتاب "مفاتيح الج ان  

يخاطب بها الشيعة األئمة من أهل البيت عند زيارتهم لقبورهم، 

الشيخ عباس القمي عن عدد من كتب الزيارة المؤلفة  ينقلهاوالتي 
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القرن الرابع الهجري، عند  فيفي القرون الماضية، وخاصة 

 معانيتأسيس النظرية االثني عشرية، تلك الزيارات التي تتضمن 

لو والتعظيم المبالغ فيه تجاه األئمة من أهل البيت، والحط من الغ

أعدائهم أو منافسيهم، وأشياعهم وأتباعهم الى  أودرجة خصومهم 

عظيم بين المسلمين،  شرخيوم القيامة، وهو ما يؤدي الى حدوث 

 معوبناء جدران عالية حول الشيعة وعزلهم عن التفاعل اإليجابي 

ب األخرى، وإشاعة روح الحقد والكراهية إخوانهم من أبناء المذاه

ذلك من ردود فعل عدائية من قبل اآلخرين  يسببوالبغضاء، وما 

 ضد الشيعة.
الرئيسي  المنبعالخطورة من أن تلك الزيارات تشكل  وتتكثف   

للثقافة الشيعية الشعبية التي ال تعرف كتب الفلسفة أو الكالم، وانما 

بنية الحصول على األجر  على قراءة تلك الزيارات تواضب

والمتطرفين الذين يبثون  الغالةوالثواب، فاذا بها تقع فريسة 

 .البيتنظرياتهم وأساطيرهم وأحقادهم في عقول الناس باسم أهل 
عن تلك  الحديثسألت أي عالم محقق أو مجتهد خبير في علم  واذا  

 الزيارات، ألكد لك ضعف أسنادها، وتهافت مضامينها، ولكن رأيه

في دائرة ضيقة في مقابل االنتشار الواسع لكتب  محصورايبقى 

االدعية والزيارات، وخاصة "مفاتيح الجنان" في المراقد والبيوت 

والزيارات  األدعيةوالمساجد والحسينيات. ومن األمثلة على تلك 

 السلبية المغالية والمشحونة حقدا وعداء:
  

 "يوم الغدير" دعاء
مفاهيم  مجموعةقمي دعاء يوم الغدير ضمن الشيخ عباس ال يقدم   

وأفكار ونظريات، تستند الى أحاديث ضعيفة أو مختلقة، حيث يسمي 

يوم الغدير بعيد الغدير، الذي يصفه بأنه: "عيد هللا  البدايةفي 

االكبر" و "عيد آل محمد )عليهم السالم("، ويقول عنه: "انه أعظم 

هذا اليوم، ويحفظ  يعيدوهو األعياد، وما بعث هللا تعالى نبيا اال 

 فيحرمته، واسم هذا اليوم في السماء يوم العهد المعهود، واسمه 

األرض يوم الميثاق المأخوذ، والجمع المشهود". ويضيف: "روي 
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: هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة السالمأنه سئل الصادق عليه 

عيد الراوي: وأي  قالواألضحى والفطر؟ قال: نعم، أعظمها حرمة. 

هو؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول هللا )صلى هللا عليه وآله 

( أميَر المؤمنين )عليه السالم( وقال: من كنت مواله فعلي وسلم

من ذي الحجة. قال الراوي: وما ينبغي  عشرمواله، وهو يوم ثماني 

والذكر لمحمد وآل  والعبادةلنا أن نعمل في ذلك اليوم؟ قال: الصيام 

 أميرالسالم( والصالة عليهم، وأوصى رسول هللا )ص( محمد )عليه 

المؤمنين )ع( أن يتخذ ذلك اليوم عيدا، وكذلك كانت األنبياء تفعل، 

 بذلك فيتخذونه عيدا". أوصياءهمكانوا يوصون 
السابقين   األنبياءمن تحدث هذه الرواية عن معرفة  وبالرغم   

شر اليه أحد من  وهو أمر غريب لم ي –" الغديربـ"عيد  واحتفالهم

عن عدم  أيضافانها تكشف  -واآلخرين، من قريب أو بعيد األولين

معرفة السائل في زمان االمام الصادق لهذا العيد؟ مما يؤكد اختالق 

وضعفه، خاصة وان الشيعة لم يعرفوا هذه التسمية ولم  الحديثهذا 

في " اال في القرن الرابع الهجري الغديريقوموا باالحتفال بـ"عيد 

نفسه من عناء  القميظل الدولة البويهية. وقد أراح الشيخ عباس 

ذكر السند أو التحقيق فيه، واعتمد على إرسال الحديث، وأضاف 

آخر بنفس الطريقة فقال:" في حديث أبي نصر البزنطي  حديثااليه 

عليه( أنه قال:يا بن أبي نصر أينما  وسالمهعن الرضا )صلوات هللا 

السالم فان هللا  عليهلغدير عند أمير المؤمنين كنت، فاحضر يوم ا

تبارك وتعالى يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين 

ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان، وليلة  سنة،

بألف درهم إلخوانك العارفين،  فيهالقدر، وليلة الفطر. ولَدرهم 

ومؤمنة،  مؤمنكل  هوأفضل على إخوانك في هذا اليوم، وُسرَّ في

وهللا لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم المالئكة في 

 عشر مرات". يومكل 
وأعماله  الزم،:"الخالصة: ان تعظيم هذا اليوم الشريف وأضاف  

عديدة، األول: الصوم، وهو كفارة ذنوب ستين سنة، وقد روي أن 
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الثاني: الغسل. صيام الدهر، ويعدل مائة حجة وعمرة.  بعدلصيامه 

 ".المؤمنينالثالث: زيارة أمير 
يلي:"...إنا  ماالقمي عدة "زيارات" وأدعية، جاء في أحدها  وذكر  

يا ربنا بمنك ولطفك أجبنا داعيك واتبعنا الرسول، وصدقناه وصدقنا 

المؤمنين، وكفرنا بالجبت والطاغوت، فولنا ما تولينا واحشرنا  مولى

ن موقنون ولهم مسلمون، آمنا بسرهم مؤمنو بهممع أئمتنا فانا 

ورضينا بهم أئمة  ،وعالنيتهم وشاهدهم وغائبهم وحيهم وميتهم 

 بدال،وقادة وسادة وحسبنا بهم بيننا وبين هللا دون خلقه ال نبتغي بهم 

وال نتخذ من دونهم وليجة، وبرئنا الى هللا من كل من نصب لهم 

كفرنا بالجبت من األولين واآلخرين و واإلنسحربا من الجن 

وكل من واالهم  وأتباعهموالطاغوت واألوثان األربعة، وأشياعهم 

 .آخرهمن الجن واإلنس من أول الدهر الى 
صلى هللا عليه  محمدإنا نشهد أنا ندين بما دان به محمد وآل  اللهم   

وما  قلنا،وعليهم، وقولنا ما قالوا، وديننا ما دانوا به، ما قالوا به 

وما أنكروا أنكرنا، ومن والوا والينا، ومن عادوا  دانوا به دنا،

لعنوا لعنا، ومن تبرؤوا منه تبرأنا، ومن ترحموا عليه  ومنعادينا، 

 واتبعنا موالينا صلوات هللا عليهم". ورضيناترحمنا، آمنا وسلمنا 
بالجبت  يسميهالواضح ان هذا الدعاء يتضمن التبري مما  ومن  

خين، وأشياعهم وأتباعهم ومن والطاغوت ، ويقصد بهما الشي

واإلنس من أول الدهر الى آخره، وهو ما يؤدي  الجنوااللهم من 

المسلمين، ويحدث شرخا  عامةالى القطيعة واالنفصال النفسي عن 

 بينهم وبين الشيعة.
السابع  القرندعاء آخر، يرويه القمي عن ابن طاووس، في  وفي   

لمفيد، في القرن الخامس الهجري، الذي يرويه بدوره عن الشيخ ا

أن يذكر السند والمصدر، جاء ما يلي:"اللهم إني  دونالهجري، 

محمد وآل محمد، وأن  علىأسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي 

تلعن من جحد حق هذا اليوم، وأنكر حرمته فصد عن سبيلك إلطفاء 
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". وكأن اإليمان بهذا اليوم من ضروريات االسالم التي ال نورك

يكن الموضوع محل جهل ونفي من قبل  لما اال كافر، وانه ينكره

 .األولىالشيعة في القرون 
التاريخ،  أعماقيكرس القمي يوم الغدير عيدا تاريخيا، منذ  ولكي  

ويضفي عليه هالة قدسية، ذكر أن هذا هو اليوم الذي جعل هللا تعالى 

انتصر فيه النار على إبراهيم الخليل بردا وسالما، واليوم الذي  فيه

فيه وصيه يوشع بن نون، وجعل فيه  ونصبموسى على السحرة، 

برخيا  بنعيسى شمعون الصفا وصيا له، واستخلف سليمان آصف 

 على قومه، وآخى فيه رسول هللا بين أصحابه.
 األئمة زيارات

بسنده عن  الكافيالمطلقة األولى: رواها الكليني في  الزيارة  

د هللا. ورواها الشيخ الطوسي في الحسين بن ثوير، عن أبي عب

في كتاب من ال يحضره الفقيه، قال الصدوق:  والصدوقالتهذيب، 

أنواعا من الزيارات،  والمقتلاني قد ذكرت في كتابي المزار 

 عنديوانتخبت هذه الزيارة لهذا الكتاب، فإنها أصح الزيارات 

 رواية، وهي تكفينا وتفي بالمقصود.
يختم وبكم يمحو  وبكمة ما يلي:" بكم فتح هللا في هذه الزيار ويوجد   

ما يشاء ويثبت، وبكم يفك الذل من رقابنا وبكم يدرك هللا ترة كل 

يطلب بها، وبكم تنبت األرض أشجارها وبكم تخرج األرض  مؤمن

ورزقها وبكم يكشف هللا الكرب  قطرهاثمارها، وبكم تنزل السماء 

وتستقر  أبدانكمالتي تحمل وبكم ينزل هللا الغيث وبكم تسبح األرض 

جبالها على مراسيها، إرادة هللا في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر 

بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد. لعنت أمة قتلتكم،  من

واليتكم، وأمة ظاهرت عليكم وأمة  جحدتوأمة خالفتكم، وأمة 

ئس الورد وب مأواهمشهدت ولم تستشهد، الحمد هلل الذي جعل النار 

المورود". حيث ال تكتفي هذه الزيارة بلعن من قاتل الحسين وانما 

من يخالف األئمة أو يجحد واليتهم، وال تفرق بين من يمتلك  تلعن

لهم أو ال يجد أي دليل. فضال عن ان  الواليةدليال على وجوب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وصدورها من  األئمةالزيارة تتحدث عن هبوط إرادة هللا الى 

 .واالنحرافكرة في منتهى الغلو بيوتهم، وهذه ف
  

: هي ما رواها ابن طاووس في المزار، وروى لها الثالثة الزيارة

الجعفي، قال قال الصادق  جابرفضال كثيرا، بحذف األسناد عن 

فيتباشر  لزيارته،لجابر:... ان الرجل منكم ليأخذ في جهازه ويتهيأ 

ماشيا وكل هللا به به أهل السماء، فاذا خرج من باب منزله راكبا أو 

 الحسينآالف ملك من المالئكة، يصلون عليه حتى يوافي   أربعة

بكل ركعة ركعتها  ولك)ع(... الزيارة... ثم تمضي الى صالتك 

عنده كثواب من حج ألف حجة، واعتمر ألف عمرة، وأعتق ألف 

 وقف في سبيل هللا ألف مرة مع نبي مرسل. وكأنمارقبة، 
  
ما يلي، نقال عن "مصباح  السابعةارة في مقدمة الزي وجاء 

عن  قولويهالمتهجد" للشيخ الطوسي، نقال عن كتاب "المزار" البن 

الصادق أنه قال: إن أبي حدثني عن آبائه عن رسول هللا أنه قال:"ان 

الحسين يقتل بعدي على شاطيء الفرات، ومن اغتسل من  هذاابني 

 .ولدته أمه" يومالفرات تساقطت خطاياه كهيئة 
جاء في نفس الزيارة فهو بعد السالم، ولعن قتلة  ما وأما

الرضي الزكي الهادي المهدي،  التقيالحسين:"أشهد أنك االمام البر 

والعروة  الهدىوأشهد أن األئمة من ولدك كلمة التقوى وأعالم 

الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد هللا ومالئكته وأنبياءه ورسله 

ابكم موقن...". وهذه الفقرة تتضمن نظرية بكم مؤمن وبإي أني

 قال بها بعض الشيعة القدماء. التياالمامة ونظرية الرجعة 
فان الشيخ عباس القمي ال يذكر سند الرواية من ابن  يالحظ وكما

فيما اذا كان ابن قولويه قد ذكر  نعرفقولويه الى الصادق، ولسنا 

 أم ال؟ الشيعة؟ند السند؟ أم ال؟ وما هو وفيما اذا كان صحيحا ع
  

عن االمام  نقالفي مقدمة زيارة النصف من شعبان ما يلي،  وجاء   

الصادق:" من أحب أن يصافحه مائة ألف نبي وأربعة وعشرون 

قبر أبي عبد هللا الحسين بن علي في النصف من  فليزرألف نبي، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



هللا في زيارته فيؤذن  يستأذنونشعبان، فان أرواح النبيين )ص( 

 العزمفطوبى لمن صافح هؤالء وصافحوه، ومن خمسة أولو لهم، 

 من الرسل، هم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد )ص(".
عن االمام التقي في زيارة ليالي القدر:"أن من زار  ورد وكذلك

روح أربعة وعشرين ألف نبي،  صافحهالحسين ليلة ثالثة وعشرين 

 ".لليلةاكلهم يستأذن هللا في زيارة الحسين في تلك 
 في هذه الرواية )مائة ألف( سقطت وقد

قولويه عن الصادق:"ان من زار قبر الحسين بن علي  ابن وروى

يعرض ولم يحاسب، وقيل  لمفي شهر رمضان، ومات في الطريق 

 له: ادخل الجنة آمنا".
عن الصادق أنه قال:" من زار الحسين بن علي ليلة  القمي ويروي

عرفة في سنة واحدة، كتب  وليلةطر، النصف من شعبان، وليلة الف

حاجة  ألفهللا له ألف حجة مبرورة، وألف عمرة متقبلة، وقضيت له 

من حوائج الدنيا واآلخرة". وهذا ما لم يرد عن رسول هللا )ص( 

 آخر. صالححول أي عمل 
زيارة العيد ما يلي:"يا موالي أنا موال لوليكم ومعاد  في ويوجد

موقن بشرائه ديني وخواتيم عملي  إيابكموبلعدوكم، وأنا بكم مؤمن 

أتيتك خائفا  مواليوقلبي لقلبكم سلم، وأمري ألمركم متبع، يا 

 ".فأغننيفآمني، وأتيتك مستجيرا فأجرني وأتيتك فقيرا 
لم ترد في الزيارات األخرى، وتتضمن نوعا من التوسل  فقرة وهذه

لف عقيدة باالمام الحسين، بما يخا المباشرةوالدعاء واالستغاثة 

 .تعالىالتوحيد والدعاء الى هللا 

ذلك ما يرويه الشيخ عباس القمي يف كتابه اآلخر امللحق مبفاتيح اجلنان  ويشابه   
"الباقيات الصاحلات" حتت عنوان "صالة خاصة ابالستغاثة بفاطمة الزهراء" 

ذا لك حاجة اىل هللا تعاىل، وضاق صدرك منها، فصل ركعتني، فا كانتفيقول:"اذا  
بتسبيح فاطمة )سالم هللا عليها( مث اسجد وقل مائة مرة:  وسبحسلمت كرب ثالاث، 

. مث ضع خدك األمين على األرض وقلها مائة مرة. مث أغيثييناي مواليت اي فاطمة 
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مث عد اىل السجود وقلها مائة وعشر مرات،  مرة،ضع خدك األيسر وقلها مائة 
 شاء هللا".  ناواذكر حاجتك، فان هللا تعاىل يقضيها 

يتضمن االستغاثة  الذيالواضح احنراف هذا الدعاء البدعي املوضوع،  ومن   
واالستغاثة به.  له،ابلسيدة الزهراء، وتناقضه مع عقيدة التوحيد، وإخالص الدعاء 

 ودعاءويقدم القمي "دعاء" بدعيا آخر، ينطوي على اخللط بني دعاء اخلالق 
ألئمة( حيث يقول:" من أراد منكم أن يستغيث اىل املخلوقني، وهو: )االستغاثة اب

)عز وجل( فليصل ركعتني، مث يسجد ويقول: اي حممد اي رسول هللا، اي علي اي  هللا
واملؤمنات، بكما أستغيث اىل هللا تعاىل، اي حممد اي علي أستغيث  املؤمننيسيَدي 

مث تقول: بكم ابهلل ومبحمد وعلي وفاطمة. وتسمي كال من أئمتك  غواثهبكما، اي 
 فاهنم يغيثوك لساعتك ان شاء هللا تعاىل". تعاىل،أتوسل اىل هللا 

  
 :   عرفة زيارة

  
عباس القمي في "مفاتيح الجنان":"اعلم ان ما روي عن  الشيخ يقول

)صلوات هللا عليهم أجمعين( في  المعصومينأهل البيت الطاهرين 

للزائرين  قاتشويزيارة عرفة مما ال يحصى فضال وعددا، ونحن 

نورد منها البعض اليسير بسند معتبر عن بشير الدهان، قال قلت 

للصادق )ع(: ربما فاتني الحج فأعرف عند قبر الحسين )ع( 

الحسين عارفا بحقه في  قبرقال:"أحسنت يا بشير أيما مؤمن أتى 

غير يوم عيد، كتب له عشرون حجة، وعشرون عمرة، مبرورات 

نبي مرسل، أو إمام عادل، ومن أتاه  وعشرون غزوة مع متقبالت،

له ألف حجة وألف عمرة مبرورات  كتبفي يوم عرفة عارفا بحقه، 

أحاديث  وفيمتقبالت، وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل"... 

كثيرة معتبرة:"ان هللا تعالى ينظر الى زوار قبر الحسين نظر 

ي حديث عرفة قبل أن ينظر الى أهل عرفات". وف يومالرحمة في 

 ا:" يا رفاعة أحججت هذالصادقمعتبر عن رفاعة، قال : قال لي 
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 عّرفتالعام؟ قلت: جعلت فداك ما كان عندي ما أحج به ، ولكني 

عند قبر الحسين، فقال لي: يا رفاعة ما قصرت .. لوال أني أكره أن 

لحدثتك بحديث ال تدع زيارة قبر الحسين أبدا. ثم  الحج،يدع الناس 

قال: من خرج الى قبر الحسين  أبيثم قال : أخبرني  سكت طويال،

ألف ملك عن يمينه، وألف ملك  صحبهعارفا بحقه، غير مستكبر.  

له ألف حجة وألف عمرة، مع نبي أو وصي  وكتبعن شماله، 

 نبي".
أمور غيبية ال يعلمها اال هللا أو نبي من أنبياء هللا، فمن أين  هذه وكل

االمام الباقر، ولم يروها عن رسول هللا أو  الصادقجاء بها االمام 

 قبلاألئمة السابقين، وهو ما يؤكد اختالقها من  عنولم تعرف  

الرواة على لسان أهل البيت، حيث يستبعد عنهم التحدث عن الغيب 

من عند أنفسهم، بدون دليل أو ادعاء نزول  هللاأو نسبة أمور الى 

 في تلك األيام. عةالشيالوحي عليهم، كما كان يقول الغالة من 
  

 عاشوراء زيارة
عباس القمي عن "مصباح" الشيخ الطوسي عن االمام  الشيخ وينقل

بن علي في يوم عاشوراء من  الحسينالباقر ما يلي:أن "من زار 

ألفي  بثوابالمحرم، يظل عنده باكيا لقي هللا عز وجل يوم يلقاه 

وغزا مع حجة، وألفي عمرة، وألفي غزوة، كثواب من حج واعتمر 

األئمة الراشدين". وأنه قال للراوي:" يا  ومعرسول هللا )ص( 

دعوت بما يدعو به زواره  فقد -الزيارة –علقمة اذا انك اذا قلت ذلك 

 استشهدوامن المالئكة، وكتب هللا لك مائة ألف درجة، وكنت كمن 

معه، تشاركهم في درجاتهم، وما عرفت اال في زمرة الشهداء الذين 

وكتب لك ثواب زيارة كل نبي وكل رسول، وكل  معه، استشهدوا

 ".قتلمن زار الحسين منذ 
نسختين لزيارة عاشوراء يقول إن إحداهما مشهورة  القمي وينقل

من ناحية الصحة  يقيمهماواألخرى غير مشهورة، ولكنه ال 

والضعف، أو يناقش في سندهما،أو في متنهما ومدى تطابقه مع 

من السنة النبوية، أو أحاديث أهل البيت الكريم والثابت  القرآن

الزيارة "المشهورة" األولى  تضمنالصحيحة، وبالرغم من 
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 غثفيها من   مالموضوع "اللعن" فانه يتلقاها بالقبول، وينقلها بكل 

تخلو من ذلك، مما يرجح  األخرىو غلو وعنف، مع ان الزيارة 

 مشهورة".إضافة اللعن من قبل الرواة على الرواية األولى "ال
في هذه الزيارة ما لم يرد في أية زيارة أخرى من اللعن  ورد وقد

:" اللهم خص أنت أول ظالم باللعن يليعلى الصحابة الكرام كما 

اللهم العن يزيد  والرابع،مني وابدأ به أوال، ثم العن الثاني والثالث 

 وشمراخامسا، والعن عبيد هللا بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد 

 آل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة".و
الجراح بين  ويعمقونيرسخ المبتدعون أفكارهم الشيطانية،  ولكي  

 أناألمة االسالمية، ينقلون عن االمام الباقر أنه قال:" ان استطعت 

تزوره في كل يوم بهذه الزيارة في دارك فافعل، فلك ثواب جميع 

ان بن مهران عن الصادق أنه صفو عنذلك". ويروي القمي 

ضامن  فانيقال:"تعاهد هذه الزيارة، وادع بهذا الدعاء وزر به، 

على هللا لكل من زار بهذه الزيارة، ودعا بهذا الدعاء، من قرب أو 

مقبولة، وسعيه مشكور، وسالمه واصل غير  زيارتهبعد، أن 

يبه. ما بلغت ، وال يخ بالغةمحجوب، وحاجته مقضية من هللا تعالى، 

الزيارة مضمونة بهذا الضمان، عن أبي  هذه وجدتيا صفوان  

عن الحسين،  الضمان،وأبي عن أبيه علي بن الحسين مضمونا بهذا 

والحسين عن أخيه الحسن مضمونا بهذا الضمان، والحسن عن أبيه 

مضمونا بهذا الضمان، عن رسول هللا مضمونا بهذا  المؤمنينأمير 

مضمونا بهذا الضمان،  جبرائيلعن  الضمان، ورسوله هللا )ص(

على  هللاوجبرائيل عن هللا تعالى مضمونا بهذا الضمان، وقد آلى 

نفسه أن من زار الحسين بهذه الزيارة من قرب أو بعد ، ودعا بهذا 

منه زيارته وشفعته في مسألته بالغة ما بلغت،  قبلتالدعاء، 

ورا قريرا عينه وأقلبه مسر خائبا،وأعطيته سؤله، ثم ال ينقلب عني 

في كل من  وشفعتهبقضاء حاجته، والفوز بالجنة، والعتق من النار، 

شفع، خال ناصب لنا أهل البيت آلى هللا تعالى بذلك على نفسه، 

بما شهدت مالئكته ملكوته، ثم قال جبرائيل: يا رسول هللا  وأشهدنا

وبشرى لك، ولعلي وفاطمة والحسن  سرورا،أرسلني هللا اليك 

ال زلت  البعث،ن واألئمة من ولدك، وشيعتكم الى يوم والحسي
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مسرورا، وال زال علي وفاطمة والحسن والحسين وشيعتكم 

 ".البعثمسرورين الى يوم 
القمي على تالوة الزيارة ينقل قصة أسطورية عن  يشجع ولكي

دون أن يذكر اسم الراوي، او  النوري،كتاب "النجم الثاقب" للشيخ 

بالحضور  تشرفأن الحاج السيد أحمد الرشتي  تاريخه ، يقول فيها

عند إمام العصر )االمام المهدي الغائب( )أرواحنا فداه( في سفر 

له: لماذا ال تقرأ زيارة عاشوراء، عاشوراء،  وقولهالحج، 

 عاشوراء؟عاشوراء، 
" عن "جنة الجنانينقل الشيخ عباس القمي في كتابه "مفاتيح  كما  

ب" لشيخه النوري ، قصة رجل بغدادي اسمه المأوى" و "النجم الثاق

وهو في طريقه من  المهديانه التقى باالمام  فيهاعلي، يقول   الحاج

 الحاجالكاظمية الى بغداد، ومحادثته بشؤون خاصة ال يعلمها اال 

علي البغدادي، وتأكيده له على صحة عدد من الزيارات المعروفة 

ه له بتالوتها، ونفيه أن الواردة في كتاب "مفاتيح الجنان" ووصيت

تكون زيارة الحسين بدعة، وقوله :"انها أمان لزوار الحسين من 

 النار يوم القيامة".
 ادعاءالنظر عن صحة وجود االمام المهدي، وجواز  وبغض  

رؤيته أو نقل األحاديث عنه، وبغض النظر عن صحة القصة من 

اج علي القمي ينقل عن الراوي )الح عباسأساسها، فان الشيخ 

حسن آل ياسين له عن إفشاء هذه  محمدالبغدادي( نهي الشيخ  

البغدادي لها، بل وانكاره لها أشد االنكار، ومع ذلك  وكتمانالقصة، 

الشيخ النوري اإليحاء بصحة هذه  الستاذهيحاول القمي تبعا 

تكريس عدد من  أجلاالسطورة ونشرها بين العوام من الشيعة، من 

 والمختلقة والتي ال سند صحيح لها.  الزيارات المبتدعة
  
و"من ال  للكليني،معظم الزيارات منقولة عن كتاب "الكافي"  ان  

يحضره الفقيه" للصدوق، الذي ينقلها عن الكليني، وكذلك عن 

"التهذيب" للطوسي، وهؤالء الرواة عاشوا في القرن الرابع 

يح قبل رواية في أي كتاب صح أيةوالخامس الهجريين، وال توجد 

على  واشتمالهاهذا التاريخ، وان النظر الى مضامين تلك الزيارات، 
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أسماء األئمة االثني عشر، يؤكد اختالقها من قبل أقطاب النظرية 

التي تألفت في القرن الرابع الهجري، بعد أن كان  عشرية،اإلثني 

االمامة الى يوم القيامة، وعدم  بامتدادالشيعة االمامية يؤمنون 

التي  األدعيةها على عدد محدد. وهذا ما نجده في بعض اقتصار

تسربت الى التراث الشيعي ووردت حتى في "مفاتيح الجنان" كما 

األمر" الذي جاء فيه:"اللهم صل على والة  لصاحبفي "الدعاء 

في آجالهم وأعز نصرهم  وزدعهده واألئمة من بعده، وبلغهم آمالهم 

 ".دعائمهموثبت وتمم لهم ما أسندت اليهم من أمرك 
وفاة االمام  بعدمن وقوع الحيرة لدى الشيعة االمامية،  وبالرغم  

العسكري في منتصف القرن الثالث الهجري، دون أن يشير الى 

لكي تستمر فيه االمامة، ونفي أهل البيت وجود ولد له  لهوجود ولد 

حد اليأس وعدم العثور على أي  الىفي السر، وتفتيش الشيعة عنه 

وغيبته  العسكريله، فان بعض الدجالين ادعوا وجود ولد لالمام أثر 

في سرداب داخل البيت، ولم يكتفوا بذلك حتى ألفوا زيارات خاصة 

في السرداب، ونقلوها عنه، كما ينقل عن محمد  الغائبلالمام 

الحميري أنه خرج اليه من "الناحية المقدسة". ولكن الملفت في 

 الغيبةتحتوي على شكوى بطول بعض تلك الزيارات هو أنها 

واختالف الناس وشكهم بوجود االمام الغائب، مما يرجح الظن 

 في قرون متأخرة. الزياراتباختالق تلك 
":" ثم الزمانالشيخ عباس القمي في باب "زيارة صاحب  يقول  

انزل السرداب وزره )عليه السالم( بما روي عنه نفسه الشريفة، 

د بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الجليل أحم الشيخكما عن 

الى محمد الحميري، بعد  المقدسةاالحتجاج، أنه خرج من الناحية 

الى هللا  بناالجواب عن المسائل التي سألها... إذا أردتم التوجه 

 )تعالى( والينا فقولوا كما قال هللا تعالى...".
الطبرسي عاش في القرن الخامس الهجري، فكيف  ان والمعروف

الثالث الهجري، ما لم  القرنالحميري الذي كان يعيش في  نقل عن

 ينقله السابقون عنه؟
زيارة أخرى عن "الكتب المعتبرة" )...( وقد جاء  القمي وينقل

رب العالمين )؟(... السالم عليك  أسرارفيها:" السالم عليك يا حافظ 
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تى اال هللا الذي ال يؤ بابيا معدن العلوم النبوية )؟( السالم عليكم يا 

 السالممنه، السالم عليك يا سبيل هللا الذي من سلك غيره هلك، 

عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى، السالم عليك يا نور هللا 

السالم عليك يا حجة هللا التي ال تخفى، السالم عليك يا  يطفأ،الذي ال 

والسماء...أشهد أنك الحجة على من  األرضحجة هللا على من في 

ووليا ومرشدا  وهادياومن بقي... رضيت بك ياموالي إماما مضى 

 فيكال أبتغي بك بدال، وال أتخذ من دونك وليا، أشهد.. أن وعد هللا 

حق ال أرتاب لطول الغيبة وبعد األمد، وال أتحير مع من جهلك 

تقبل األعمال وتزكى األفعال وتمحى  بواليتكوجهل بك...أشهد أن 

أعماله،وصدقت  قبلتك واعترف بإمامتك السيئات، فمن جاء بواليت

اقواله، وتضاعفت حسناته،ومن عدل عن واليتك وجهل معرفتك 

غيرك أكبه هللا على منخره في النار ولم يقبل هللا له  بكواستبدل 

وزنا... فلو تطاولت الدهور وتمادت  القيامةعمال ولم يقم له يوم 

عليك اال متكالً و حبا،األعمار لم أزدد فيك اال يقينا، ولك اال 

 ...".ومنتظراومعتمدا، ولظهورك اال متوقعا 
الباب  بينالقمي بعد ذلك:"ثم ائت سرداب الغيبة، وقف  ويضيف  

ماسكا جانب الباب بيدك، ثم تنحنح كالمستأذن.. وانزل بسكينة 

ركعتين في عرصة السرداب، وقل:"...الحمد  وصلوحضور قلب، 

ووفقنا هللا لزيارة أئمتنا  وأعداءهاءه هلل الذي هدانا لهذا وعرفنا أولي

المفوضين، وال  الغالةولم يجعلنا من المعاندين الناصبين، وال من 

من المرتابين المقصرين...أشهد أن هللا اصطفاك صغيرا وأكمل لك 

كبيرا، وأنك حي ال تموت حتى تبطل الجبت  علومه

لينا الفجار، وصعب ع بناوالطاغوت...اللهم طال االنتظار وشمت 

 االنتظار...".
وقت متأخر،  فيالواضح اختالق هذا الدعاء أو هذه الزيارة  ومن  

بعد "طول االنتظار وشماتة الفجار" وانه ليس دعاء مرويا عن أئمة 

ومما يؤكد ذلك رواية القمي لكثير من زيارات السرداب  البيت،أهل 

طاووس، الذي كان يعيش في  البنعن كتاب "مصباح الزائر" 

وجود  الىرن السابع الهجري. ورغم ان الزيارة السابقة تشير الق

اال انها لم تحاول إثبات  الغائب، االمامالشك واالرتياب في وجود  
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المرتابين  مناألمر، وانما تقفز عليه بحمد هللا الذي "لم يجعلنا 

 المقصرين".

لباقيات يف كشكوله "ا القميهذا اإلطار من النقل احلشوي البدعي ، يضيف  ويف 
الشيخ )رمحه هللا(  حكىالصاحلات" امللحق بكتاب "مفاتيح اجلنان" ما يلي:" وقد 

قم اإليرانية(  مدينةيف كتاب النجم الثاقب حديث بناء جامع مجكران )ابلقرب من 
املثلة  للحسنأبمر صاحب العصر عليه السالم، وقد أتى ذلك احلديث: أنه قال 

الكلمة  وهذههذا املوضع، وليعزوه، وليصلوا فيه ...  اجلمكراين: قل للناس لريغبوا يف
 أيمروية بنصها عنه عليه السالم: فمن صالمها فكأمنا صلى يف البيت العتيق، 

 الكعبة".!

  
 الجامعة الزيارة

  
الجامعة لجميع أئمة أهل البيت في البداية موقفا خاصا  الزيارة تقدم

الرسالة،  معدن م :"ثم تصفهم بأنه عليهممنهم حيث تبدأ بالسالم 

الرحمة، وخزان العلم،   ومعدنومختلف المالئكة، ومهبط الوحي، 

وحجج هللا على أهل الدنيا واآلخرة واألولى،  الرحمن، وامناء

على أنهم "األئمة  وتؤكد".  هللاوحفظة سر هللا، وأوصياء نبي 

" و"ان هللا اصطفاهم بعلمه، وارتضاهم المصطفونالمعصومون 

ورضيهم خلفاء في  بقدرته،اختارهم لسره، واجتباهم لغيبه، و

 أرضه. وجعلهم حججا على بريته".

بعض أدوار هللا تعاىل،  تعطيهم  حبيثالزايرة ابألئمة اىل درجة غالية جدا  وترتفع 
هكذا :" إن إايب اخللق إليكم، وحساهبم عليكم". وذلك خالفا  األئمةفتخاطب 

 ن الكرمي:"إن إلينا إايهبم مث إن علينا حساهبم".  يف القرآ الصريحلقول هللا تعاىل 
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املغالية، فليس من الصعب  الدرجةكانت الزايرة قد ارتفعت ابألئمة اىل هذه   واذا  
من األنبياء، حيث  أعلىبعد ذلك أن ختاطبهم وكأهنم يف منزلة األنبياء أو 

درجات  رفعواتقول:"بلغ هللا بكم اشرف حمل املكرمني، واعلى منازل املقربني 
يف  يطمعاملرسلني، حيث ال يلحقه الحق، وال يفوقه فائق، وال يسبقه سابق، وال 

ادراكه طامع، حىت ال يبقى ملك مقرب، وال نيب مرسل وال صديق وال شهيد. إال 
 جاللة أمركم، وعظم خطركم، وكرب شأنكم ، وقرب منزلتكم منه". عرفهم

كيف ميكن تقدمي فروض الطاعة هلم؟ وقد والتعظيم؟ و  الوالءما فائدة هذا  ولكن   
اجلواب أييت يف فقرة الحقة تتحدث عن  انمضى الزمان وذهب أهل البيت؟ 

منتظر المركم، مرتقب  برجعتكم،املستقبل، وتقول:"أان مؤمن إبايبكم، مصدق 
 لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل أبمركم، مستجري بكم".  

ن آايت هللا لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره الزايرة األئمة قائلة:" ا ختاطب وعندما
احملور الفاصل بني  األئمة يصبحوامره اليكم" فمن الطبيعي أن   عندكم،وبرهانه 

فقد عاد هللا،  عاداكماحلق والباطل، ولذلك تقول:" من واالكم فقد واىل هللا، ومن 
د فق بكمومن احبكم فقد احب هللا، ومن أبغضكم فقد أبغض هللا، ومن اعتصم 

اعتصم ابهلل". وتضيف:" من ااتكم جنا ومن مل أيتكم هلك". أو "سعد من واالكم، 
من عاداكم، وخاب من جحدكم، وضل من فارقكم، وفاز من متسك بكم،  وهلك

وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم، من اتبعكم فاجلنة  اليكم،وأمن من جلأ 
ومن حاربكم مشرك ومن رد  مثواه، ومن جحدكم كافر، فالنارمأواه، ومن خالفكم 

 ".اجلحيمعليكم، فهو يف اسفل درك 

:"برأت إىل هللا عز وجل من أعدائكم فتقولالزايرة بتكريس مفهوم التربي،  وتقوم  
لكم اجلاحدين حلقكم، واملارقني  الظاملنيومن اجلبت والطاغوت والشياطني وحزهبم، 
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رفني عنكم، ومن كل وليجة املنح فيكم،من واليتكم والغاصبني إلرثكم، الشاكني 
النار" . ويف هذا السياق  إىلدونكم وكل مطاع سواكم، ومن االئمة الذين يدعون 

األئمة:"ان الراغب  خماطبةتنتقل الزايرة لتتخذ موقفا عنيفا من اآلخرين، فتقول يف 
 يف حقكم زاهق". واملقصرعنكم مارق،  

عاشوراء، تقوم ببناء نظرية  زايرة فان هذه الزايرة والزايرات األخرى، وخاصة إذن   
موقعا يشابه النبوة، يوجب  البيتاالمامة، يف نفوس من يقرأها، فتعطي ألئمة أهل 

عليهم، وابلرغم من   واخلروجالطاعة والتسليم وحيرم املخالفة أو التخلف واملروق 
قفا تبين حوهلم مو  الزايراتكوهنم عاشوا يف فرتة ماضية قبل أكثر من ألف عام، فان 

مث ميتد  زماهنم،عقداي، ينعكس سلبا على خصومهم املفرتضني الذين عاشوا يف 
اىل األئمة  اتبعااملوقف ليشمل أتباع الفريقني، ومبا أن الزايرات تشكل حزاب اترخييا 

 وخصومهم،عرب الزمان، فاهنا تفرتض استمرار املعركة املزعومة بني أهل البيت 
البيت  أبهلاىل يوم القيامة، ابعتبار كل من ال يؤمن  وانتقاهلا اىل األجيال الالحقة

 أو يواليهم معاداي هلم وخمالفا ومارقا ومقصرا.

 معىن،مفهوما ومعقوال وذا   يكونالوالء ألئمة أهل البيت يف زماهنم ميكن أن  ان  
أشخاصهم ، وااللتفاف حوهلم واتباعهم ومشايعتهم يف مقابل  وجودابعتبار 

والعباسيني، ولكن الوالء هلم يفتقد أي معىن  األموينيمن  خصومهم السياسيني
االلتفاف حوهلم سياسيا، أو تنصيبهم يف  يستحيلحيوي يف الزمن التايل، حيث 

عن احلب هلم، وهذا أمر ال خيتلف  التعبريمنصب اخلالفة واالمامة، وال ميكن اال 
اىل "مفهوم اعتقادي"  معىن الوالء حولناعليه املسلمون من مجيع الطوائف. اال اذا 

االلوهية، وهو ما يقول به الغالة  أوورفعنا أئمة أهل البيت اىل درجة تشبه النبوة 
 ينهل من ثقافة أهل البيت. شيعيالغالة من الشيعة. وهذا ما ال يقبله أي مسلم أو 
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على أساس قاعدة  قيامهخطورة ذلك املوقف املتطرف من اآلخرين، يف  وتكمن  
يشك أي شيعي  وال، ابعتبار أن الزايرات واردة عن أئمة أهل البيت . دينية موهومة

 علىعادة بصحة هذه الرواايت أو الزايرات، وال يسأل عن سندها، بل يعتمد 
وجودها ضمن كتاب "مفاتيح اجلنان" وكتب االدعية األخرى. وكيف يعرف عامة 

ان الشيخ عباس القمي على التمييز بني الرواايت والزايرات اذا ك يقدرونالناس أو 
عن املناقشة يف سندها، جملرد روايتها يف كتب األقدمني، ويعترب  النظرنفسه، يغض 
 .للصحةذلك ضمانة 

الضعف والقطع واإلرسال واإلمهال املوجود يف سند تلك الزايرات،  كلرغم   وذلك
للقرآن الكرمي وللسنة النبوية وألحاديث أهل البيت  بعضهافضال عن خمالفة 

طبيعي، مما يؤكد وضع تلك الزايرات واختالقها  موضعصحيحة، اليت تضعهم يف ال
 .وزوراونسبتها اىل أئمة أهل البيت كذاب 

والزايرات املوضوعة  األدعيةهنا ال بد من تصفية تراث أهل البيت من هذه  ومن 
د حمايدة، بدال من تقلي بصورةواملختلقة واملتطرفة. وال بد من النظر اىل أسنادها 

من الرواايت مث جاء  كثرياالعلماء السابقني مهما كان فضلهم، فان األقدمني رووا  
جيوز  والمن بعدهم من حمصها فوجد أكثرها ضعيفا أو بال سند صحيح. 

 جيمعوناالحتجاج ابلتزام العلماء السابقني هبا، فان كثريا منهم أخباريون وحشويون، 
 .والضعيفالصحيح  يف كتبهم الغث والسمني، وال يفرقون بني

اليت ولدت يف القرن الرابع  عشريةأخذان بنظر االعتبار ان الفرقة االثين  واذا  
كل فرقة منها تضع من   كانتاهلجري، هي واحدة من عشرات الفرق الشيعية اليت  

فسوف نعلم عدم  نظريتها،األحاديث على لسان أهل البيت، ما يعجبها وما يؤيد 
. ولذلك ال بد والتزوير"مشايخ الطائفة" املتهمني ابلوضع حجية أية رواية يرويها 
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نظرية علمية  والزايرات،من النظر اىل "مشايخ الطائفة" الذين يروون تلك األدعية 
هبا أتباعهم املقلدون  حييطهمحمايدة غري متأثرة أبجواء التعظيم وهاالت التقديس اليت 

 هلم عرب التاريخ.

    
   
  
  

  
 لسياسة: االثالث الفصل

 في النظرية السياسية الدستورية الخالف        -
 تضاؤل األهمية العملية لهذا الخالف اليوم        -
   
الواحدة، ولم تكن الطوائف.  االسالميةالبدء كانت األمة  في   

الوراثية  النظرياتوكانت الشورى كدستور للمسلمين، ولم تكن 

ي الفتنة الكبرى التي عصفت المختلفة. وعندما انهار نظام الشورى ف

وقام على أنقاضه النظام الوراثي األموي ، كان من  بالمسلمين،

بني هاشم الذين اعتبروا أنفسهم أولى  عندالطبيعي أن يولد رد فعل 

النظرية الشيعية  فولدتمن األمويين بوراثة الرسول األعظم )ص(، 

باسيون حول أحقية أهل البيت بتوارث السلطة. وما أن سيطر الع

الحكم حتى اختلفوا مع أبناء عمهم العلويين الذين قالوا بأحقيتهم  على

السلطة، مما دفعهم للثورة عليهم عدة مرات  بتوارثمن العباسيين 

نجح فريق منهم من أبناء  أنطوال القرنين الثاني والثالث، الى 

 افريقيا،اسماعيل بن جعفر الصادق، بإقامة حكم لهم في شمال 

قضون على العباسيين في عقر دارهم بغداد في القرن وكادوا ي

ما أجج صراعا سياسيا بين األطراف  وهوالخامس الهجري. 

وتيارات  أحزابالهاشمية استمر عدة قرون، وشهد أيضا والدة 

وقوى مختلفة كالبويهيين والغزنويين والسالجقة واأليوبيين 
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ن الفاطميين من الذين دخلوا ساحة الصراع بي وغيرهموالحمدانيين 

الشيعية الهاشمية أو العلوية أو  التياراتوالعباسيين. وفي حين كانت 

الفكر السياسي السني  كانالحسنية أو الحسينية تتصارع فيما بينها ، 

 منيعيش بعيدا عن السياسة، أي "غير سياسي" بمعنى انه يقبل بكل 

بويهيا يتولى السلطة ويسيطر عليها سواء كان عباسيا أو فاطميا أو 

يثبت أن الصراع الحقيقي لم يكن بين الطوائف  وهذاأو سلجوقيا. 

السياسية التي كانت  األطراف)السنة والشيعة( بقدر ما كان بين 

لتحشيد القوى االجتماعية  أحياناتستغل المذاهب الفكرية والفقهية  

 -381حظنا مثال تجربة الخليفة العباسي القادر باهلل ) الوراءها. فإذا 

( الذي يعتبر مؤسس "الحالة السياسية السنية" فانا نجد انه كان 422

عاصمة خالفته  هددوايخوض معركة وجود مع الفاطميين الذين 

، في حين انه كان يتآلف مع البويهيين الزيدية 401بغداد سنة 

 االمامية االثني عشرية. والشيعة
االعتراف التاريخ للفكر الواقعي ب عبرتبني "أهل السنة"  ورغم   

السنة  أوائلبأية حكومة قوية تسيطر على األمور، اال ان بعض 

)أهل الحديث( كان يتبنى نظرية النص على أبي بكر، وهو ما 

قال بعض المتكلمين المتأخرين المتأثرين  ثمعرف بالبكرية، 

)ص( لم ينص على  النبيبالمعتزلة، بشرعية نظام الشورى، وان 

 عموملمين. وهذه كانت في الواقع نظرية أحد، وانما ترك األمر للمس

المسلمين من السنة والشيعة األوائل، ولكن أهل السنة بدأوا 

بها خصوصا في مقابل الشيعة  ويتمسكونيطرحون هذه النظرية 

وحق ذريته  علياإلمامية الذين قالوا بنظرية النص على االمام 

 بتوارث الى يوم القيامة. 
فقد كان  الواقع،ية، وأما على مستوى هذا على مستوى النظر كان   

أهل السنة ال يعبأون كثيرا بالشورى، وانما كانوا يتمسكون أكثر 

القرشية في االمام، واذا نظرنا الى هذا الشرط فسوف  بشرطشيء 

الذي يقول بحق أهل البيت في  االمامينجده ال يتناقض مع الفكر 

في العهد الفاطمي  ماكالخالفة، مما جعله يتعايش مع الفكر االمامي، 

 محاربةفي مصر. ولذلك عندما حاول الخليفة العباسي القادر باهلل 

الفاطميين وتجريدهم من شرعيتهم، لم يجد أفضل من استخدام سالح 
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بالتشكيك بنسب الفاطميين، فقال انهم من أصول  وذلك"القرشية"، 

عليها كبار الشيعة  شهدأخرى غير علوية، وعمل مضبطة خاصة 

 علويين في بغداد.وال
اال انهم  للعباسيين،ان الفاطميين كانوا يشكلون قطبا منافسا  ومع   

لم يستمروا طويال ، حيث انهارت دولتهم في أواسط القرن السادس. 

الجناح العلوي اآلخر، وهو اإلمامي االثني عشري، قد فَقَدَ  وكان

حسن قبل ، بوفاة االمام الحادي عشر ال منحيويته ومصداقيته، 

ومع قول  القيادة،دون ولد ظاهر يستلم زمام  260العسكري سنة 

الى  ولواالشيعة االثني عشرية بوجود ولد له في السر، اال انهم تح

غير سياسي ال يستطيع منافسة العباسيين، الذين سارعوا الى  مذهب

حد تبنيه علنا في أيام الناصر لدين هللا في  الىاحتضان هذا المذهب، 

 قرن السادس .أواخر ال
القرن  أواسطسقوط الدولة العباسية على يد المغول في  ومع   

السابع، سقط العمود الفقري السياسي أو قطب الرحى ألهل السنة، 

تبني الحكام المماليك في مصر لبقايا العباسيين  كثيراولم يُجِد 

 .صوريينوجعلهم "خلفاء" 
في القرن  اشتدت، غياب األقطاب السياسية السنية والشيعية وفي  

السابع والثامن، الصراعات السياسية بين المذاهب السنية نفسها، 

أتباع أو شيوخ كل مذهب يحاولون الهيمنة على أي حاكم،  كانحين 

األحناف في إقناع األتراك بتبني  نجحوينصرونه لينصرهم، الى ان 

م ما مهد لقيا وهومذهبهم ألنهم ال يشترطون "القرشية" في االمام، 

الخالفة العثمانية التركية التي هيمنت على مصر والشام والحجاز 

 العاشر. القرنفي 
دولة "شيعية"  ولدتقيام الخالفة "السنية" الجديدة في تركيا،  ومع  

في ايران هي الدولة الصفوية، التي أعلنت المذهب االثني عشري 

 بعد أن قامت بااللتفاف على عقدة اإلمام المعصوم لها،غطاء 

 .الغيبةوحرمة تشكيل أية حكومة في عصر 
في طريقها الى  والسنةكانت الخالفات السياسية بين الشيعة  وبينما  

الزوال، أدى قيام هاتين الدولتين وصراعهما الطويل على العراق، 

تأجيج الخالفات القديمة والميتة. كانت الدولتان الصفوية  الى
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كونان عن روح الشورى أو أبعد ما ت مستبدتانوالعثمانية دولتان 

الوالء للتشيع  بيارقأخالق أهل البيت، ولكنهما كانتا ترفعان 

 والتسنن.
، من  الديكتاتوريتينكان واضحا أنه لم يبق في ظل الدولتين  لقد  

التشيع والتسنن، أي معنى للخالف السياسي القديم بين أنصار 

ذهبي، وأن صراعهما لم يكن ينطلق من اي منطلق م المذهبين،

التراث المذهبي لصالحه في  استغاللوانما كان يحاول كل منهما 

الصراعات  نشوبمعركته على مواقع النفوذ. ولم يمنع كل ذلك من 

 .وايرانالدموية في البيوتات الحاكمة نفسها في تركيا 
الفكر  هيمنةقراءة خاطفة لتاريخ المسلمين السياسي، تؤكد  ان   

مذاهب االسالمية، وعدم وجود رحابة الديكتاتوري على جميع ال

تسمح بالتعددية وقبول اآلخر أو االعتراف به،  كافيةديموقراطية 

الذي يقول" ستفترق أمتي  الحديثوخاصة في ظل انتشار واشتهار 

" ، النارعلى اثنتين وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية والبقية في 

قة الناجية واعتقاد كل فرقة من فرق المسلمين بأنها تلك الفر

الرسول، وان بقية الفرق كلها في النار، مما  حديثالمقصودة من 

المدنية ومصادرتها من  والحقوقكان يسمح لها باحتكار السلطة 

تفسير  وعدمالمنافقين والمرتدين والمشركين والضالين والمبتدعين. 

الحديث ، على فرض صحته، بأن المقصود هو ما أجمع عليه 

واإليمان بالنبوة والمعاد في اآلخرة، بحيث  حيدالتوالمسلمون من 

 بمحبة وسالم. معهيسمح لهم بتقبل اآلخر والتعايش 
 والفاطميينأي حال فان انقراض العباسيين والعثمانيين  وعلى 

والعلويين، وقيام األنظمة الجديدة الملكية والديموقراطية، وضع 

دة على أساس كل المذاهب أمام مرحلة جديدة من الوح منالمسلمين 

وبناء مجتمعاتهم السياسية  قومي،إسالمي أو اقليمي أو قطري أو 

عن  النظرالموحدة على أساس التعايش والمساواة والعدالة بغض 

هوياتهم الطائفية. وقد مضت فترة من الزمن خيل للكثيرين بأن 

قد ولت الى غير راجعة وان األمة االسالمية  الطائفيةالتقسيمات 

ولكن لجوء عدد من  واالندماج،رحلة من الوحدة مقبلة على م

 الطائفيةاألنظمة السياسية الديكتاتورية الى استغالل الخالفات 
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لتكريس هيمنتها على السلطة في بلدانها، ساعد على إحياء الروح 

ودفع الطوائف الى اللجوء الى قياداتها الدينية  جديد،الطائفية من 

 .حولهاوااللتفاف 
لعب دورا  قدام صدام حسين ، البعثي العلماني، كان نظ وربما  

كبيرا في تأجيج الطائفية الحديثة، وذلك من منطلقين، األول: 

نظامه الديكتاتوري العسكري، من رفض غالبية  علىالمحافظة 

السنية العربية، وتصوير  بالقبائلالشعب العراقي الشيعية، باالحتماء 

المنطلق  أماعلى العراق. ثورة الشيعة على أنها تهديد لسيطرتها 

الثاني، فهو تحشيد الرأي العام العربي ضد الثورة االسالمية في 

أثناء الحرب التي شنها ضد طهران، واستمرت  وخصوصاايران، 

 1988وحتى  1980ثمانية أعوام، من 
الطائفية  الحملةالمعلوم أن دوال إقليمية وغربية شاركت في  ومن   

ت، في محاولة منها لتحجيم الثورة اإليرانية ضد الشيعة، في الثمانينا

من االمتداد الى دول الخليج. وفي هذه الحملة تم استعادة كل  ومنعها

الموجه ضد الشيعة "الروافض" وتضخيم  التاريخيالتراث الطائفي 

الحرب العدوانية على  تبريرنقاط الخالف، وتكفير الشيعة من أجل 

 إيران.
انتفاضة  منا سلبيا خليجيا وعربيا هذه الحملة موقف وترجمت   

رغم العداء المستجد بين دول  1991الشيعة في العراق في آذار سنة 

وصدام، بعد غزوه للكويت. وظهر االنقسام الطائفي  وأمريكاالخليج 

انتفضت أربعة عشر محافظة ما  حيثجليا في داخل العراق أيضا، 

 والرماديل عدا بغداد والمحافظات الغربية الشمالية )الموص

 وصالح الدين(، ذات الغالبية "السنية".
التسعينات  خالليعزز صدام نفوذه بين الطائفة السنية، قام  ولكي   

بإطالق ما عرف بالحملة اإليمانية، التي اشتملت على دعم المدارس 

والكليات والمساجد السنية، في الوقت الذي كان يضيق أشد  والمعاهد

علماءهم ويطارد شبابهم وينتقم من  تلويقالتضييق على الشيعة 

 مدنهم.
السنة في  العربالشحن الطائفي موقفا سلبيا من غالبية  وانعكس  

المنطقة، تجاه حركة المقاومة اللبنانية ضد اسرائيل، والتي كان 
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"حزب هللا" الشيعي المدعوم من إيران، فباالضافة الى أنه لم  يقودها

ان في تلك المقاومة، كان بعض من خارج لبن السنةيشارك أحد من 

بجهادها وتحقيقها  ويستهين"السلفيين" يشكك في حقيقة المقاومة 

 ألول انتصار عربي على اسرائيل.
 استدعاءأن السنة في الكويت والسعودية سارعوا الى  ورغم   

للكويت، وإصدار خمسمائة  1990أمريكا لمقاومة غزو صدام عام 

الشيخ عبد العزيز بن باز، لفتوى  المفتي بزعامةرجل دين سعودي 

تجّوز االستعانة بالكفار في مواجهة "الكافر الملحد" صدام حسين. 

 وإرهابهورغم أن الشيعة في العراق ، الذين عانوا من بطش صدام 

وحروبه طوال ثالثة عقود، لم يستعينوا بأمريكا، وقاوموها في 

اتهموا من قبل  التنديد باالحتالل، فانهم بياناتبالدهم، وأصدروا 

ألنهم لم يعلنوا المقاومة  االحتالل،بعض السنة ، بأنهم تعاونوا مع 

قبل ان يطالبوا  بلدهمالمسلحة الشاملة ، وفضلوا الحل السلمي، وبناء 

 انتهاجالقوات الغازية بالرحيل. وفي الحقيقة لم يكونوا وحدهم في 

وتركمان،  هذا الخيار، بل ان كثيرا من قادة السنة عربا وأكرادا

في هذا االسلوب، ولكن اللوم وقع عليهم وحدهم،  معهمكانوا يتفقون 

 .العراقباعتبارهم األكثرية في 
الديموقراطي  الطريقاختار الشيعة والسنة األكراد انتهاج  وعندما  

والمشاركة في االنتخابات األولى الختيار مجلس نيابي يرسم 

ت، وقام بعض االنتحاريين قاطع غالبية السنة االنتخابا الدستور،

قبل ان يلتحق مجموعة من قادة السنة  االقتراع،بمهاجمة صناديق 

واتخاذ قرار مغاير  الدستور،بأعضاء المجلس للمشاركة في كتابة 

في المشاركة في االنتخابات التالية، من أجل تشكيل حكومة 

 منتخبة في العراق. ديموقراطية
  
لشيعية والدة ونشوء "المرجعية ناحية أخرى شهدت الساحة ا من  

الدينية" التي اختلفت عن المرجعية الدينية السنية، في أنها لم تقتصر 

األحكام الشرعية وفق الرؤية الشيعية، وانما اكتسبت  بيانعلى 

سياسيا، أما المسحة الروحية  وثوبااضافة الى ذلك مسحة روحية 

الفقهاء  بأنول فقد اكتسبتها من فرضية انتشرت في عهود غابرة تق
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المجتهدين هم نواب عامون لالمام الغائب المنتظر )محمد بن الحسن 

( وهو ما رفع من مكانتهم الروحية في أذهان العامة الى العسكري

هذه المسحة الروحية قوة بتطور نظرية  ازدادتدرجة كبيرة. وقد 

ابة " وحق الفقهاء بالحكم نيالفقيهالمرجعية الدينية الى نظرية "والية 

سياسية  نظريةعن االمام الغائب. وهو األمر الذي أدى الى والدة 

شيعية جديدة في مقابل السنة الذين لم يكونوا يملكون هكذا نظرية 

 كما كان الحال في أيام الدولة العباسية. بهم،خاصة 
التي حاولت  ايران،كانت نظرية والية الفقيه قد طبقت في  واذا   

لشيعة" في العالم، اال ان معظم علماء وتحاول ان تشكل "قطب ا

في العراق لم يؤمنوا بهذه النظرية ، وانما مالوا الى الفكر  الشيعة

وهو الفكر السياسي االسالمي القديم  الشورى،الديموقراطي، أو 

الذي ُعرف  والفكرالذي كان يجمع المسلمين في الزمن األول، 

 .لعصورا"السنة" بالتمسك به نظريا على األقل في كل 
الخاص،  الشيعياستطعنا اليوم، تجاوز الفكر السياسي  واذا  

المتمثل في )والية الفقيه( والتمسك بالفكر الديموقراطي، وضمنا 

له بقوة، فانه يمكننا التوصل الى فكر سياسي مشترك  السنةتقبل 

ما بينهما من خالفات سياسية قديمة  ويذيبيستطيع توحيد المسلمين، 

والسنة الى مرحلة  بالشيعةلحقيقة يمكننا االنتقال وميتة. وفي ا

 منوحدوية جديدة تصبح فيها المسميات القديمة "سنة" و "شيعة" 

 مخلفات التاريخ.
  

ينطوون  الذينفي هذه المرحلة ان الشيعة في العراق،  ويالحظ  

على أحزاب وتيارات مختلفة علمانية ودينية وقومية وعشائرية، 

الطائفية، أعربوا بصراحة وعلى لسان قياداتهم  النبرةورغم تصاعد 

للخيار الديموقراطي، واالصرار  تبنيهمالمرجعية الدينية والسياسية، 

يقدموا أية اشارة  ولمعلى مشاركة اخوانهم من السنة في بناء البالد، 

على محاولة احتكار السلطة أو االنفراد بها. ويعتبر ذلك تحوال 

ق تذويب الكيانات الطائفية في بوتقة كبيرا على طري استراتيجيا

السياسي الخاص "اإلمامي" أو  الفكرواحدة، والتخلي عن 

من فكر السنة  جدا"المرجعي" أو "والية الفقيه". وهو تطور يقربهم 
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السياسي )الشورى( وال يبقي أي فرق بينهم وبين اآلخرين اال 

 الوهمية. باالسماء
بعض أهل  فانديموقراطيين،  كان الشيعة اليوم قد أصبحوا واذا   

السنة، من السلفيين والبعثيين العلمانيين، قد رفضوا الديموقراطية 

ليس دفاعاً عن مباديء أهل الحديث أو السنة النبوية  العراق،في 

الشخصية واستعالء على  مصالحهمالشريفة، وانما دفاعا عن 

 قطاعات واسعة من الشعب.  
  

  
  

 ى الوحدة: الطريق إلالثالث الباب
  
في التاريخ  ومختلفونفان الشيعة والسنة متفقون في العقيدة  إذن 

 هيوالسياسة، وان األزمة الطائفية التي نشاهدها أحيانا هنا وهناك 

وليست الخالفات بين  المرة،ثمارها  منوليدة الديكتاتورية وثمرة  

الطائفتين بخالفات حيوية معاصرة، أو ذات مضمون اجتماعي 

وانما هي خالفات "اسمية" وهمية، تاريخية، قشرية، وليست  راهن،

 جوهرية.

يبدأ من الديموقراطية،  االسالميةالطريق الى الوحدة  ان  

في الدنيا،  الزهدوالديموقراطية تبدأ من العقل والنفس. انها تبدأ من 

والتواضع لآلخرين، وعدم التكبر عليهم واالستئثار بأموالهم 

وتنتهي بااللتزام بالنظام الديموقراطي الذي . ومصالحهموحقوقهم 

بحق االختالف لآلخرين ،  ويعترفيحترم التعددية ويقبل باآلخر، 

منهم  كلويحترم مشاعرهم. ولقد أخطأ كثير من السلف حين اعتقد 

أنه فقط يشكل الفرقة الناجية أو الشخص الناجي من األمة، وذهب 

ضليلها، في أمور خالفية األخرى أو تبديعها أو ت الفرقالى تكفير 

 باهلل تعالى. الكفرجزئية بسيطة ال تصل الى درجة 
باهلل واليوم  يؤمنعن القول هنا انه ال بد من اعتبار كل من  وغني  

اآلخر وبنبوة الرسول األعظم محمد )صلى هللا عليه وآله( هو أخ 

بغض النظر عن هويته الطائفية، أو االختالف معه حول  مسلم
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من وضع األمور في نصابها بعدم  بدصيل الجزئية، وال بعض التفا

الجامعة،  األساسيةتضخيم السلبيات الجزئية، أو توهين المشتركات 

انسياقا وراء حملة إعالمية مضادة أو تمهيدا لحرب سياسية أو 

 شيطانية. عسكرية
الكريم  بالقرآنأجل تعزيز هذا الموقف ال بد من االستعانة  ومن   

ه، حيث يقول:"وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم والعودة الي

. 52وفي آية أخرى "...فاتقون" المؤمنون  92" األنبياء فاعبدون

التحرر من أسر التراث وفتاوى العلماء  منوفي نفس الوقت ال بد 

فتاواهم متطرفة  كانتالسابقين حتى لو كانوا رؤساء مذاهب، اذا 

وحدة االسالمية. ولكي نتحرر وتتعارض مع روح القرآن الكريم وال

ذلك التراث الثقيل الذي يفرض نفسه على العقل المعاصر، ال بد  من

لألحاديث المنسوبة الى الرسول األعظم،  قرآنيةمن القيام بحركة نقد 

المذاهب،  بتكوينودراسة الظروف السياسية التي ساهمت 

ذلك لن  واالجتهاد في أمور العقيدة والفقه والتاريخ. وبالطبع فان

اال بنبذ التعصب األعمى والتقليد لآلخرين. والتحرر من أسر  يمكن

المصطلحات الموروثة )كالسنة والشيعة( ألنها غير دقيقة وال معبرة 

على كل مولود يولد  بالوراثةعن الحقيقة، خاصة عندما يتم إلصاقها 

 .شيئافي العالم االسالمي وهو ال يفقه من تلك األسماء 
معينة ،  تاريخيةتلك األسماء والمسميات في ظروف  نشأت لقد   

وكانت تحمل دالالتها الواضحة، ثم تطورت وانتشرت، ودخل في 

مذهب، أشخاص جدد، وجماعات مختلفة، حاولوا  أوكل طائفة 

وطرد أصحاب المذاهب  وأفكارهم،صبع المذاهب السابقة بهوياتهم 

 المذاهبتشعبت األصليين من العناوين التي "تنتمي" اليهم، ثم 

والطوائف، عبر التاريخ، واحتوى كل واحد منها على مجموعة 

حتى لقد أصبحت كل طائفة تضم  ومذاهب،تيارات وأحزاب 

فريق  وتحالفمجموعة طوائف، وربما تقاتل هؤالء مع اخوانهم، 

منهم مع أعداء األمس أو اقتربوا من فكرهم، حتى صعب في الواقع 

 بينه وبين المذاهب األخرى. او التفريق مذهبتعريف أي 
 األسماء،هنا ال بد من الحذر من االنخداع بتضليل  ومن   

وضرورة النظر الى واقع كل انسان على حدة، وتقييمه بصورة 
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التعميم أو النظر الى الجميع نظرة واحدة.  أوخاصة، وعدم الخلط 

جامدة وثابتة لفئة  فتوغرافيةوأن من الخطأ الكبير التقاط صورة 

 عبرعينة في حقبة معينة، واالعتقاد باستمرار تلك الصورة م

التاريخ، أو انتماء جميع الناس اليها الى يوم القيامة، فان المجتمعات 

والطوائف جزء منها، متحركة ومتغيرة كأمواج البحر،  ،االنسانية 

قراءة كل طائفة أو مذهب،  عليناوكل يوم هي في شأن. وهذا يحتم 

األولى.  القرونعتماد على قراءة السلف لهم في كل يوم، وعدم اال

وهكذا يصح القول: ان أسماء الطوائف "السنية" و"الشيعية" هي 

منها الى الحقيقة. وان التقسيم الحقيقي الذي يقسم  الوهمأقرب الى 

يضع غالبية األمة في جانب، ويضع  الذياألمة االسالمية اليوم هو 

 .آخري جانب الطغاة والمستبدين )المنافقين( ف
أول سورة  فيقسم القرآن الكريم المجتمعات االنسانية ،  لقد   

البقرة، الى ثالثة أقسام هي: المؤمنون، والمنافقون والكفار، وأوضح 

المفلحين وهي اإليمان باهلل والغيب والمالئكة  المؤمنينصفات 

الصالة والزكاة، تلك الصفات التي  وإقامةوالنبيين واليوم اآلخر 

االسالمية. وحذر من صفات  المذاهبدها لدى عامة أتباع  نج

قد نجدها بين فئات تندس بين صفوف مختلف  التيالمنافقين ، 

"شيعة". فلماذا ال نبحث  والطوائف، ولم يقسم المسلمين الى "سنة" 

 مواجهةعن الخارطة الحقيقية التي يرسمها هللا تعالى، ونتحد في 

م واالستبداد واالعتداء على حقوق المنافقين، الذين يعتبر الظل

ومصالحهم، أهم صفاتهم، وهم الذين يعاني منهم  وحرياتهماآلخرين 

 .الطوائفجميع المسلمين من مختلف 
  

 لتحقيق الوحدة االسالمية: العملية الخطوات
  
فعلينا ان نقوم  صحيح،كان ما وصلنا اليه صحيحا، ونعتقد انه  واذا  

يب الرواسب التاريخية وهدم الجدران بخطوات عملية من أجل تذو

 :يليالوهمية، وتوحيد القواعد الشعبية، وذلك من خالل ما  الطائفية
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الدينية والحوزات العلمية، من ناحية البرامج  المعاهد دمج-1 -1

للحوار والمقارنة  وحدويةوالطالب واألساتذة، وخلق بيئة 

 والتفكير الحر.
صبغة الطائفية عنه، رجال الدين، أو نزع ال زي توحيد-2 -2

االنقسام  تكريسوذلك لما ألزياء رجال الدين من دور في 

 الطائفي في ذهن الرأي العام.
على اآلخر وتوفير الحرية االعالمية  الثقافي االنفتاح-3 -3

 مغاير. ثقافيللجميع، وعدم فرض الرقابة على اي منتج 
ية الجامعات المختلطة، وتبادل الزماالت الدراس في الدراسة-4 -4

 طائفيابني المدن والدول المختلفة 
الطائفية عن مساجد هللا، وجعلها لجميع  الصبغة رفع-5 -5

بأداء الصالة المشتركة وراء علماء من  وذلكالمسلمين،  

والشيعة، واتخاذ قرار شعبي بالصالة في جميع المساجد  السنة

الطائفية الضيقة التي تحرم  الفتاوىدون استثناء، ورفض 

 المذاهب األخرى.   الصالة خلف
في المناطق المنعزلة طائفيا ، واالصرار  السكن تجنب-6 -6

واالنفتاح على  العامة،على التعايش المشترك في المناطق 

أبناء الطوائف األخرى اجتماعيا، بإقامة عالقات حسن جوار 

 وتعارف. وصداقة
ونبذ الفتاوى الضيقة المتعصبة االنعزالية  المختلط، الزواج-7 -7

 .الزواجحرم ذلك التي ت
النوادي الرياضية المختلطة، وعدم تشجيع  في االشتراك-8 -8

 .الطائفيةالنوادي ذات الصبغة 
الجمعيات واالتحادات الطالبية والعملية  في االشتراك-9 -9

 الطائفية فوقوالنقابات والمنتديات الثقافية الوطنية، 
ائفيا، الى البالد المحتلفة ط والسفر السياحة                -10 -10

 .األخرىواالختالط بالناس والتعرف على الثقافات 
األحزاب الوطنية، وفي األطر  الى االنتماء                -11 -11

 الوطنية، بعيدا عن الطائفية.
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وتشكيل شركات مساهمة  االقتصادي، التعاون                -12 -12

وطنية، ونزع الصبغة الطائفية عنها، وتجنب المقاطعة 

الطائفية، أو التحقيق عن الهوية الطائفية  ةاالقتصادي

 ألصحابها.
  

هللا االنتهاء من تسجيل وجهة نظري حول مشروع كتاب  بحمد تم

وخالف التاريخ والسياسة(  واألصل،)السنة والشيعة.. وحدة الدين 

 لندنفي  2005تموز  18وذلك بتاريخ 
 الكاتب أحمد

  
  

 كتاب محتويات
 والشيعة السنة

 وخالف التاريخ والسياسة الدين وحدة
 هم الشيعة والسنة؟ من: المقدمة

 : وحدة الدين األول الباب
 : العقائداألول الفصل

عليه في العقائد )أسس العقائد مثل التوحيد  المتفق : األول المبحث

 (والمعادوالنبوة 
 االلهية( اإلمامةالثاني: المختلف عليه في العقائد )عقيدة  المبحث 
 والغالة  الغلولث:الثا المبحث 

 الغالةأئمة أهل البيت من  موقف                 
 من الغالة الشيعة موقف                 
 الحديثةالغلو  ظاهرة                 
 والمنهج األخباري الغالة                 

 القرآن تحريف موضوع: الرابع المبحث 
 التقـــــية: الخامس المبحث

  
 : المصادر األساسية للتشريعنيالثا الفصل

 الكريم القرآن    : األول المبحث
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 النبوية السّنة:    الثاين املبحث
 السنيةالحديث  كتب               
 الشيعيالرجال  علم               

 : اإلجماع الثالث المبحث
 : الدليل العقليالرابع املبحث

  
 الثالث: الفقه الفصل 

 الخالفية الفقهية :القضايااألول المبحث
على  السنةالمؤقت ، أدلة الشيعة على تحليله ، أدلة  الزواج 

 الضرورة عند اإلباحةالتحريم ،  نوعية تحريمه،
  

 : خالف التاريخ والسياسةالثاني الباب
 : التاريخ  األول الفصل

 : الموقف من الصحابة:األول المبحث
 األولىالنظرية االسالمية  – 1              

 التكفيرالعمل الصالح / عدم  ميزان                   
 الصحابةالسنية حول  النظرية  -2              

 والتعميم في الفضل  االطالق                    
 الصحابةعدالة  نظرية                    

 يسب الصحابة من تكفري                     

 الصحابة حولية السنية النظر تقييم                   

 موقف الشيعة من الصحابة  -3             

 الموقف اإليجابي األول  -أ                 

 اإلمامةاملوقف الثاين، بعد القول بنظرية  -ب                 
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 التاريخإعادة كتابة  محاولة                      
 الزهراء فاطمة الهجوم على بيت أسطورة                     
                      
 السنية الروايات                    
 الشيعية:  الروايات                   
 الثقفيرواية إبراهيم  -1                   
 الهاللي قيس بن سليم رواية -2                   

 واقع الشيعة اليوم.. - ج              

 التاريخاألدعية والزايرات يف إضفاء املسحة الدينية على  :دورالثاين الفصل

 )مفاتيح اجلنان منوذجاً(                 

 أباطيلموضوعة تحتوي على  أدعية              
زيارات /الغدير"حديث الكساء" /دعاء يوم                 

 األئمة/االستغاثة باألئمة 
 الجامعة الزيارةوراء/ عرفة/زيارة عاش زيارة                

  
 : السياسةالثالث الفصل

 في النظرية السياسية الدستورية الخالف        -
 اليومتضاؤل األهمية العملية لهذا الخالف         -
   
  
  

 : الطريق إلى الوحدةالثالث الباب
 االسالميةالعملية لتحقيق الوحدة  الخطوات 
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 المصادر

  

  اصول اعتقاد أهل السنة،  حشر   الاللكائي، 
  عن اصول الديانة، اإلبانة األشعري،  
   ، السنة  اخلالل،  

بن سعيد  محمد دكتورال  تحقيق  السنة،  حنبل،هللا بن أحمد بن  عبد 

 القحطاني
وفي الوقت  التاريخالعلمية الدولية حول الشيعة والتشيع عبر  الندوة 

 الحاضر   
   شرح السنة،  البربهاري، 
  األنوار حبار اجمللسي،  

    والفرق، المقاالت القمي، األشعري 
 الكشي :    رجال 
 اُصول الكافي   الكليني،  
 االمامية االعتقادات في دين الصدوق، 

 األمالي،،  الصدوق
 من ال يحضره الفقيه   ، الصدوق

  المختارة الفصول المفيد،
   االرشاد، المفيد،

 قاد ،  االعت تصحيح  املفيد، 
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 املقاالت، وشرح اعتقادات الصدوق اوائل: املفيد

 http://www.rafed.net/research/05/03.html 

 األمايل،   ، املفيد
http://www.rafed.net/research/05/03.html 

 مقتطفات والئية،   الخراساني، الوحيد
 حممد: من فقه الزهراء    ، زيالشريا 

1[1]  - http://www.al-

kawthar.com/maktaba/moallef1.htm#imam 

   والوالية اخلالفة اىل اهلداية مصباح اخلميين، 

 الحكومة االسالمية   الخميني، 

 حممد تعريب االسالمي الكتاب دار مؤسسة طبعة  حديثا، نربعو األ اخلميين، 
   الغروي

 االمامة،   املطهري، 

http://www.al-
kawthar.com/maktaba/moallef2.htm#motahari 

  االمام املهدي قدوة الصديقني،  املدرسي،  

 البالغة دار بريوت 1 ط الظهور، عالمات يف دراسة ،مرتضى العاملي، 
  م1992
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 اإلسالمية الكتب دار طهران 2 ط العقول ،مرآة ابقر حممد اجمللسي،  
 هـ1363

 صاحب ظهور عالمات يف اإلسالم حيدر،بشارة السيد آل مصطفى الكاظمي،  
   م1991 إالسالمي الكتب دار بريوت الزمان،

 نت.علي االمام:  موقع عقائدية، مسائل  الدين، عالء ،القزويين

  التفسري اخلوئي، 

 امليزان يف تفسري القرآن حسني،حممد  الطباطبائي، 

 تفسري منونه مكارم، الشريازي،

 البالغة   هنج  

   التهذيب،  الطوسي 

 ،   االحتجاج الطربسي،

 الصحابة بن املختار ، اخلالفات السياسية بني حممد  الشنقيطي،  

 العروة الوثقى،   مستمسكحمسن،   احلكيم، 

 اون الين االسالم موقع 

   السعد،ملا للصحابة من املنزلة واملكانة.مقدمة الشيخ عبد هللا   اإلابنة  احلميدي، 
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   والثالثين،السنة الخامسة  رابع،الطبري ، الجزء ال تاريخ 
http://www.alwaraq.com/index2.htm?i=49&page=1 

  

   والنهاية،كثري،كتاب البداية   ابن 

 الكامل يف التاريخ  األثري، ابن 

 ابن قتيبة، االمامة والسياسة    الدينوري،  

 :  السجادية الصحيفة  
 النجفالدين الخطيب، الخطوط العريضة، ويليها مؤتمر  محب  

http://www.fnoor.com/books.htm 

   

 الشيعة،   فرق النوخبيت،

 جعفر الصادق،   االمام  اجلندي،   

 : األحكام السلطانية،   املاوردي   
 أبي الحديد، شرح نهج البالغة ،   ابن   

 أنساب األشراف ،   البالذري،    

   عبد ربه، العقد الفريد، ابن   

 والنحل امللل الشهرستاين،  

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alwaraq.com/index2.htm?i=49&page=1


( نشرها الزهراءحممد احلسيين، يف حماضرة له عن )مظلومية  السيد  اهرودي،الش
 .السيستاينمركز األحباث العقائدية، التابع ملكتب السيد 

http://www.shahroudi.net/arabic/7monasenat/zahra

a.htm فاطمة20الدار%20يف%20#إّن%  

  

 بن جرير، دالئل االمامة ،   حممد الطربي

   الزايرات، املكقولويه، ابن 

  التفسري،   ، العياشى 

 الرجال،    جممع القهبائي،

 من اتريخ العراق احلديث،   اجتماعية، حملات  علي  الوردي،

 26حسني فضل هللا.  حممداالستفتاءات لسماحة آية هللا العظمى السيد  مكتب  
 1425مجاد األول 
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