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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم
 

 المقدمة
 من هم الشيعة والسنة؟

 
قد حيلو للبعض تصوير اخلالف الشيعي السين وكأنه خالف عقدي جذري وخالد ال ميكن معاجلته     

القيامة، ولكين اعتقد انه بالدرجة األوىل خالف سياسي جتاوزه الزمن، وهو ان كان يتضمن معىن اىل يوم 
من معاين اخلالف السياسي يف التاريخ السحيق، فانه قد فقد مربر وجوده اليوم بعد حدوث تطورات 

ل مادة هائلة يف حياة املسلمني. ومل تبق منه سوى بعض الرواسب واملخلفات البسيطة اليت ال تشك
جدية للخالف فضال عن التناحر بني املسلمني. واذا كان ينبغي التخلص من تلك الرواسب التارخيية 
فانه جيدر أيضا مقارنة تلك اخلالفات بعوامل االختالف العديدة األخرى اليت حتفل هبا حياتنا اليومية، 

 اسالمية متينة. واليت جيب ان نعمل سوية من أجل التخلص منها أيضا، من أجل بناء وحدة
السين ، هو اخلالف الوحيد يف تارخينا االسالمي وواقعنا املعاصر،  –مل يكن اخلالف الطائفي الشيعي 

فقد كانت وال تزال هنالك خالفات مريرة داخل كل طائفة، داخل الشيعة والسنة، اضافة اىل اخلالفات 
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 2 

خ وتتفجر هنا وهناك باستمرار. حبيث نستطيع القومية والقبلية والطبقية واحلزبية اليت تفجرت عرب التاري
السين يرتاجع اىل درجة كبرية أمام تلك اخلالفات، وانه ال يوجد يف احلقيقة  –القول ان اخلالف الشيعي 

خالف جدي بني الطائفتني يف اخلارج، ما عدا بعض احلواجز النفسية واملسائل البسيطة. وما عدا بعض 
صدور املتطرفني والغالة من الفريقني، وهم على أية حال فئات صغرية التوتر الطائفي الذي يعشش يف 

 ومعزولة.
وقبل أن نسرتسل يف احلديث، جيدر بنا ان حندد مصطلح "السنة" و"الشيعة" لنحدد عوامل اخلالف 
بينهما متهيدا لتصفية ذلك اخلالف والتخلص من رواسبه. ومن املؤكد ان املعىن البسيط الظاهر املتبادر 

املصطلح األول "السنة" هو اتباع سنة الرسول األعظم حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم، وهو ال ميكن من 
ان يتناقض مع التشيع ألهل البيت الذي يتضمن اتباع السنة، وبناء على ذلك فان السنة هم شيعة 

تكوُّن  ألهل البيت وان الشيعة هم جزء ال يتجزأ من السنة. وقد مضى زمن يف الصدر األول قبل
الطوائف، مل يكن أحد يشعر بوجود تناقض بني املفهومني أو االلتزام هبما. ورمبا كان شيعة االمام علي 
بن أيب طالب )عليه السالم( يشكلون )أهل السنة واجلماعة( يف مواجهة اخلارجني عليه. ولكن 

أو طوائف من املسلمني. املصطلحني )الشيعة والسنة( افرتقا فيما بعد ليشكال عالمتني على طائفتني 
وقبل ان يستقر املصطلحان كما مها يف األذهان اليوم، كان مصطلح "السنة" يعين يف القرن الثاين اهلجري 
"احلديث النبوي" يف مقابل ما كان يصطلح عليه "أهُل احلديث" بالبدعة. وغلب يف القرن الثالث على 

أئمة أهل السنة، أو أهل احلديث، يعتربون أئمَة أهل  احلنابلة يف مقابل املعتزلة واألحناف، يف حني كان
البيت أئمًة ألهل السنة أيضا. ومل يأخذ مصطلح أهل السنة دائرته الواسعة اليت تضم املذاهب األربعة 
املعروفة )احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة( اال يف القرن اخلامس اهلجري، رغم استمرار الصراع 

ذاهب السنية نفسها اىل أمد طويل. وظل احلنابلة أو أهل احلديث يشككون بسنية والتنافس بني امل
األحناف واألشاعرة واملاتريدية )الذين يشكلون غالبية املسلمني السنة( اىل هذا اليوم، وال يعرتفون هبم اال 

 مبعىن عام يف مقابل الشيعة وعلى أساس بعض املقاييس.
نصار وحميب وأتباع وجيش ومجاهري االمام علي يف أيام حكومته، حيث  وبعد أن كان "الشيعة" ميثلون أ   

كانوا يشكلون غالبية املسلمني، تقلص مفهوم االسم مع الزمن اىل دوائر أضيق فأضيق، فاعترب "شيعيا" 
من يقول بأفضلية االمام علي على غريه من الصحابة، أو من يقول حبقه االهلي يف اخلالفة، كما اعترب 

و رافضيا( من ينتقد معاوية بن أيب سفيان أو عثمان بن عفان أو أحدا من الصحابة. وهكذا شيعيا )أ
خرج كثري من "أهل السنة" من دائرة "السنة" ليدخلوا يف دائرة "الشيعة" رغم اختالط الدائرتني لدى كثري 

من النقاط من الناس وخاصة شيوخ أهل احلديث الذين كانوا جيمعون بني التسنن والتشيع يف كثري 
 املشرتكة.
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ويكاد اسم الشيعة يطلق اليوم على من يقول بنظرية االمامة االهلية ألهل البيت من اإلثين عشرية   
واالمساعيلية، ورمبا مشل أيضا الزيدية الذين يقولون باحنصار االمامة يف ساللة االمام علي واحلسن 

تخاب أيب بكر على أساس الشورى والبيعة واحلسني. بينما يطلق اسم السنة على من يقول بشرعية ان
 العامة من املسلمني.

ومل يكن هذا اخلالف النظري التارخيي ليشكل قامسا مفرقا بني املسلمني، لوال وجود بيئة مناسبة ونسبة    
عالية من اجلهل والتعصب والطمع واالستبداد والتفكك االجتماعي واالحنطاط اخللقي والديين، وانعدام 

الدستورية واألجواء الدميوقراطية اليت تنظم عملية الصراع على السلطة بشكل سلمي وحتول  املؤسسات
دون انفجار املشكلة. ورمبا كانت الفتنة الكربى اليت تفجرت بني اجليل األول من املسلمني، جيل 
يت الصحابة الكرام، تشكل دليال واضحا على وجود تلك البيئة املساعدة على اشتعال اخلالف ، ال

حدثت قبل نشوء الطوائف من السنة والشيعة. فلو كان مثة دستور واضح ينظم عملية تبادل السلطة، 
ويضع قنوات شرعية للمعارضة ملا حتولت عملية االحتجاج على سياسة عثمان اىل فتنة وأدت اىل قتل 

مل يكن اخلالف  الصحايب اجلليل ونشوب احلروب املتتالية بني كبار الصحابة، رضي اهلل عنهم. وكذلك
الطائفي الذي تفرع عن تلك الفتنة ليستمر طويال أو ليحتدم بني آونة وأخرى، أو يتفجر دما يف فنت 

 مزمنة ومؤملة ومؤسفة.
السين، اذا كان حيمل يف نشأته اي معىن، فان مجاهري  –وأخريا.. فان اخلالف الطائفي  الشيعي   

 اي معىن أو مضمون، وآن له ان يدفن يف مقابر التاريخ.  املسلمني من الطائفتني ال يدركون اليوم له
ويف احلقيقة ال يوجد اليوم مذهب شيعي أو سين متكامل أو نسخة واحدة رمسية ألي مذهب ، وامنا 
املذاهب عرضة للزيادة والنقصان واآلراء الفردية، وال يوجد أحد ملزم بتبين مجيع اآلراء اليت كتبها الرجال 

ة يف خمتلف األبواب العقدية والفقهية والتارخيية، وامنا هو حر بانتقاء ما جيتهد فيه، وطبع السابقون باجلمل
نسخة خاصة به، قد ال تكون متطابقة مع أية نسخة أخرى، الن االنسان املسلم يلتزم بالعقيدة 

تلف االسالمية الواردة يف القرآن الكرمي، وفيما عدا ذلك فان كل شيء مظنون واجتهادي وخاص وخم
فيه، ولذلك ال جيوز تكوين صورة كلية عن الطوائف واملذاهب وتطبيقها على أي انسان، وامنا جيب 
التعرف على آراء كل شخص بصورة ذاتية. خاصة وان اجملتمعات تتطور وتتغري وال تبقى على حال 

 واحدة.
ة على أدلة ظنية ال جيوز وعموما فإن يف الدين قواعد ال جيوز أن خيتلف عليها الناس. واجتهادات مبني  

أن تكون سببا الختالف األمة، وامنا مدعاة للحوار والنقاش. واخلالف بني الشيعة والسنة ال يدور حول 
 القواعد الثابتة، وامنا يتعلق بالقضايا االجتهادية القائمة على أساس األدلة الظنية.
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ا يف أجواء الصراعات السياسية واألحقاد ان تكوين صورة اآلخر سواء كان سنيا أو شيعيا، تتم أحيان   
العاطفية الشخصية، اليت تدفع باجتاه التقاط عيوب اآلخرين من أجل التشهري هبم والتحريض ضدهم 
والتعبئة العسكرية من أجل حماربتهم، والقضاء عليهم، ويف هذه االجواء ال ميكن وضع النقاط على 

رفة االحنرافات الكبرية من االجتهادات الصغرية اهلامشية احلروف أو تقييم السلبيات واإلجيابيات، ومع
اخلاطئة، اليت ميكن التسامح فيها، وامنا يتم استغالل كل نقطة  سلبية وتضخيمها ورفعها اىل مصاف 

 االختالفات العقدية اجلوهرية اليت تربر قتل املخالف وحماربته وتصفيته.
ربية، فمن األفضل له أن يطوي الكتاب ووضعه جانبا، وإذا كان القاريء الكرمي يعيش هكذا أجواء ح  

ريثما هتدأ نفسه ويصبح مستعدا نفسيا ملعرفة احلق من الباطل. ولتقريب األمر اضرب مثال بزوجني يف 
حالة خناقة عصبية وتبادل اللكمات والكلمات اجلارحة، واإلصرار املسبق على الطالق، فان كل واحد 

ات الطرف اآلخر وتقدميها للمحكمة الختاذ القرار لصاحله، ولن يفيدمها منهما حياول أن يستذكر سلبي
التذكري مبحاسن اخلصم، أما إذا كان لديهما قرار مسبق باحملافظة على عش الزوجية، ويتحليان هبدوء 
نفسي وراحة أعصاب فيمكنهما بالطبع وضع االمور يف نصاهبا، وتذكر اإلجيابيات وحتديد السلبيات من 

جلتها بكل حمبة ولطف. أي ان املهم هي إرادة التعايش وبعدها هتون األمور. وكما ان من اخلطأ أجل معا
يف أية حياة زوجية ترك السلبيات تنمو وتتضخم ألهنا قد تفجر احلياة املشرتكة يف املستقبل، فكذلك ان 

ك، وال جيوز دفن الرؤوس ترك األمور السلبية بني الطوائف املختلفة ليس يف صاحل الوحدة والتعايش املشرت 
 يف الرمال، وامنا جتب املبادرة اىل معاجلتها بروح أخوية، بعيدا عن التضخيم و التهريج واحلرب اإلعالمية.

واذا كان التعرف على أية مشكلة هو طريق حلها، فانه ينبغي ان نقوم بدراسة املشكلة الطائفية هبدوء    
ا أوالً  أن نضع النقاط على احلروف يف مسائل اخلالف، ومنيز وموضوعية. ولكي نقوم هبذه العملية علين

بني العناصر اجلوهرية والقشرية، والبائدة واملعاصرة، واألصولية والفرعية، واملوضوعية واخلارجية، واحلقيقية 
 واملفتعلة واملضخمة.

تفرق املسلمني،  وقد اقرتح فكرة هذا الكتاب فضيلة األخ الشيخ حممد املختار الشنقيطي الذي آمله  
فدعاين قبل عام اىل تأليف كتاب مشرتك ندرس فيه نقاط االلتقاء بني الطائفتني االسالميتني الكبريتني 
)الشيعة والسنة( ونقاط االختالف بينهما، وقد تضمن العنوان املعرب الذي وضعه هو أيضا إشارة اىل 

يخ. وقد بادرت اىل تقدمي رؤييت يف حزيران من اتفاقهما يف األصل والدين، واختالفهما يف السياسة والتار 
وانتظرت عاما كامال ليقدم األخ الشنقيطي رؤيته، حىت يتضمن الكتاب رؤيتينا معا، ولكين  2005عام 

مل أعد أمسع من األخ جوابا، فقررت نشر اجلزء املتعلق يب، بانتظار أن يكمل األخ الشنقيطي اجلزء الثاين 
أيلول من سنة  15 – 13األثناء اىل وثائق ندوة عقدت يف اسطمبول  من املتعلق به، وعدت يف هذه 

الندوة العلمية الدولية حول التشيع عرب التاريخ ويف يومنا هذا( حتت إشراف وقف حتت عنوان ) 1993
الدراسات االسالمية يف تركيا، برئاسة الدكتور علي أوزك، ومشاركة ثلة من أساتذة اجلامعات الرتكية 
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السنة والشيعة. وكان يل شرف  املشاركة يف تلك الندوة، فاستفدت كثريا من املالحظات اليت  والعلماء
قدمها العلماء السنة يف نقد خمتلف اجلوانب الفكرية الشيعية، كما استفدت من الردود واألجوبة اليت 

أرجو من اجلميع  قدمها العلماء الشيعة، واحتفظت بالطبع بآرائي النقدية لكل من السنة والشيعة، اليت
أن ينظر فيها ويقدم مالحظاته عليها، من أجل ترسيخ الوحدة االسالمية والتقدم باألمة االسالمية حنو 

 األمام.
 واسأل اهلل التوفيق
 أمحد الكاتب
 2006لندن، حزيران 

 
 

 

 
 

 

 الباب األول: وحدة الدين
 

 الفصل األول: العقائد
 )أسس العقائد مثل التوحيد والنبوة والمعاد( المتفق عليه في العقائد  المبحث األول:

  
حيدد اهلل تعاىل أسس العقيدة اإلسالمية يف بداية القرآن الكرمي يف أول سورة البقرة حيث يقول: "أمل.    

ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون، 
ل اليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من رهبم وأولئك والذين يؤمنون مبا أنز 

هم املفلحون". حيث تتضمن هذه اآليات املباركة أسس العقيدة االسالمية : اإلميان باهلل تعاىل والنبوة 
في واملعاد، واليت ال يوجد خالف حوهلا بني أحد من املسلمني من أية طائفة. ومع أن هذه األسس تك

لتوطيد قاعدة الوحدة بني املسلمني، اال ان حدوث بعض االختالف حول تفاصيل موضوع التوحيد أو 
املعاد، مثل التنزيه والتجسيم، أو املعاد اجلسماين واملعاد الروحاين، ومعىن توحيد اهلل وعبادته، أثار عرب 

وائف بصورة عامة ، وخصوصا بني التاريخ نوعا من اجلدل ليس بني الشيعة والسنة، وامنا بني خمتلف الط
أهل احلديث )أوائل السنة( وبني املعتزلة واألشاعرة الذين أصبحوا يشكلون فيما بعد العمود الفقري 

 ألهل السنة، والذين وافقهم الشيعة يف كثري من األمور.
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من  االكتفاء  ورمبا كان التفسري السلفي أو الوهايب للتوحيد، وهو الذي يؤكد على توحيد العبادة بدال  
بتوحيد الربوبية واخلالقية، يشكل اليوم أكرب خالف بني املسلمني، حيث يعترب بعض الوهابية، على 
ضوئه، عامة املسلمني من السنة والشيعة الذين ال يتفقون معهم على الرتكيز على توحيد العبادة فقط، 

حيد بصورة عامة، مشركني وكفارا أو تفسريه بشكل معني، ويكتفون بتوحيد الربوبية، أو إعالن التو 
 جاهليني.

وقد سار على خطى السلفية بعض قادة احلركات االسالمية املعاصرة )كاملفكر املصري سيد قطب(،    
الذين اعتربوا اجملتمعات االسالمية جمتمعات جاهلية مشركة ألهنا ال تلتزم بتوحيد العبادة يف التشريع وتتبع 

 حيكمون مبا أنزل اهلل.أو توايل حكاما "كفارا" ال 
واذا استثنينا موضوع تكفري اخلوارج لالمام علي بسبب التحكيم، وتكفريهم ملرتكب الكبرية، فان أول    

خالف عقدي جدي عصف باألمة االسالمية، كان يدور حول القدر أو اجلرب والتفويض، وهل االنسان 
ملسلمني قبل تبلور الفرق االسالمية كطوائف. مسري؟ أم خمري؟.. ومن املعروف أن هذا اخلالف جنم  بني ا

مث حدث اخلالف األكرب الذي أدى اىل نشوء فرقة "أهل السنة" ووالدهتا على يدي االمام أمحد بن 
حنبل، وهو اخلالف الذي دار مع االمام ايب حنيفة الذي كان يقول بشرعية الرأي يف مواجهة األحاديث 

يب )ص(، والذي كان من آثاره القول بعدم خلق القرآن، خالفا ملا كان الضعيفة املتكاثرة املنسوبة اىل الن
يقوله االمام أبو حنيفة ومن ورائه املعتزلة. وقد أدى ذلك اخلالف العنيف اىل تكفري االمام أمحد ملن 

حيث أصر االمام أمحد على اعتبار  يقول خبلق القرآن ووصمهم بأهل البدعة، يف مقابل "أهل السنة".
لق القرآن بدعة وخمالفة للسنة، وبدَّع حىت من يقف يف ذلك، فقال: "ومن قال باللفظ وغريه، القول خب

ومن وقف فيه قال: )ال أدري خملوق أو ليس مبخلوق، وإمنا هو كالم اهلل(. فهذا صاحب بدعة مثل من 
 1قال: )هو خملوق(، وإمنا هو كالم اهلل ليس مبخلوق".

ثري من آرائهم "االعتزالية" لصاحل أهل احلديث، فان "السنة األصليني" ورغم تنازل "األشاعرة" عن ك    
أي احلنابلة، ظلوا يعتربوهنم من أهل البدعة، ومل يقبلوا هبم يف دائرة أهل السنة، اال على مضض ، ويف 

 2مقابل الشيعة.

                                                           
 43 – 42األشعري، اإلبانة عن اصول الديانة،ص و  450الاللكائي،  شرح اصول اعتقاد أهل السنة، فقرة رقم: -  1

 127ص  5وراجع أيضا: "السنة" لالمام اخلالل،  ج
 
إن أهل احلديث والسنة : يقول الدكتور حممد بن سعيد القحطاين )حمقق كتاب السنة لعبد اهلل بن أمحد بن حنبل(  - 2

احملضة ، ال يدخل يف مصطلحهم "أهل السنة" اال من يثبت الصفات هلل تعاىل، ويقول: ان القرآن غري خملوق، وان اهلل 
يرى يف اآلخرة ويثبت القدر، وغري ذلك من األمور املعروفة عند أهل احلديث والسنة. لذا دأب كثري من املصنفني يف 



 7 

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

 
ام األوىل لنشوء املذاهب، مل يكن موضوع االمامة أو اخلالفة يعترب أصال من أصول ويف تلك األي  

الدين، ألن القرآن الكرمي مل يتحدث عنه بالتفصيل، ولكن مبادرة فريق من الشيعة ُعرف باإلمامية، أو 
، واحنصار الرافضة، اىل القول يف القرن الثاين اهلجري مبوضوع النص من النيب على االمام علي باخلالفة

احلق هبا يف البيت العلوي احلسيين، واالستدالل عليها بتأويالت معينة لبعض آيات القرآن الكرمي، أو 
االستعانة على ذلك بأحاديث عامة أو ضعيفة.. كل ذلك رفع موضوع االمامة اىل مصاف العقيدة، 

السين العتبار أفضلية اخللفاء وهو ما استثار العقل  3وجعل املوضوع جزءا ملحقا بالنبوة وامتدادا هلا.
الراشدين وتسلسلهم يف الفضل، جزءا من األمور االعتقادية، بالرغم من اعرتاف السنة بعدم وجود نص 

 4صريح على اخلالفة وترك األمر شورى بني املسلمني.
ل وقد استعرض الدكتور علي أوزك، يف الندوة العلمية الدولية حول الشيعة، اليت عقدت يف اسطمبو   

اخلصائص املشرتكة بني أهل السنة والشيعة، يف كلمته اليت محلت عنوان )رأي الشيعة   1993سنة 
 االمامية االثين عشرية يف التفسري( فقال: ان اخلصائص املشرتكة هي:

                                                                                                                                                                      

رح السنة، أو أصول السنة ، حىت خيرج بذلك الطوائف املبتدعة اليت العصور األوىل على تسمية كتبهم بالسنة ، أو ش
 1جملد  57ختالفنا يف األمور اليت ذكرها..." . ص 

وبعد رفع الشيعة موضوع االمامة اىل مصاف العقيدة، كان ال بد أن ينعكس ذلك على املوقف من غري املؤمنني  -  3
ر عوين إخلان، يف الندوة العلمية العاملية عن الشيعة اليت عقدت يف هبا، تكفريا وتفسيقا وتضليال. وقد أثار الدكتو 

موضوع تكفري املخالفني، فقال:"يزعم علماء الشيعة تكفري حماريب علي. وأما خمالفي علي يف  1993اسطنبول سنة 
وأرجح. ويقول االمامة آراء خمتلفة. وادعى بعض علمائهم كفر املخالفني وقال آخرون اهنم فساق. وهذا الرأي أقوى 

الشيعة واملسلمون الذين ال يعتقدون أصول االمامة والعدل كاعتقاد الشيعة ليسوا كفارا بل هم خمطئون يف التأويل 
 فقط".

 440الندوة العلمية الدولية حول التشيع عرب التاريخ ويف الوقت احلاضر، ص 
 
عيينة أهنما قاال: من وقف عند عثمان وعلي فهو طعمة بن عمرو وسفيان بن  ويف هذا اجملال يروي الربهباري عن -  4

شيعي، ال يعّدل، وال يكلم، وال جيالس. ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، فقد رفض آثار اصحاب رسول اهلل 
)ص( ومن قدم الثالثة  على مجاعتهم، وترحم على الباقني، وكف عن زللهم فهو على  طريق االستقامة واهلدى يف هذا 

ويقول اخلالل:أخربين حممد بن هارون ان اسحاق بن ابراهيم حدثهم ( 49اإلمام الربهباري، شرح السنة،  ص الباب. )
. )اخلالل أبو بكر، السنة، هذا رجل سوءقال: سألت ابا عبد اهلل )أمحد بن حنبل( عمن قدم عليا على عثمان فقال: 

 (382ص  2ج 
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التوحيد: حيث ال فرق بني عقيدة الشيعة وأهل السنة يف التوحيد. ألن الشيعة تؤمن بوجود  -1
 اال اهنا أقرب اىل املعتزلة يف املسائل االعتقادية والكالمية. اهلل تعاىل ووحدانيته،

 النبوة: ان الشيعة تؤمن أيضا بنبوة حممد )ص(   -2
املعاد: أي اإلميان باآلخرة والبعث بعد املوت، واحلساب واجلنة والنار وأمثاهلا. فان هذه  -3

 املسائل غري خمتلف فيها بالكثري.
 ختتلف الشيعة فيها مع أهل السنة فهي االمامة، وامنا يقوم أساس واستدرك قائال:"أما املسائل اليت   

اختالف الفريقني على هذه املسألة، حيث ان فكرهتم حول مبدأ االمامة امنا متثل الفارقة األساسية 
للشيعة.  ان الشيعة االمامية االثين عشرية يبنون كل شيء من عقائدهم على مبدء النبوة واالمامة. فان 

شارع )أي صاحل للتشريع( كما ان النيب شارع.  –أي عند الشيعة القدماء باألخص  –ندهم االمام ع
ويتلقى االمام الوحي مثل النيب، ويقوم حبل األمور عن طريق الوحي. واألئمة مسؤولون عن الشؤون 

ويفيت ويفسر  االدارية والسياسية والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية للناس، فيقوم االمام ببيان األحكام
آيات األحكام، ويؤوهلا حسب معتقداهتم. فبهذا االعتبار جيب على الناس اتباعه مطلقا اال انه من حق 

  5االمام أيضا أن يلزم التقية حسب األحوال واملصاحل".
ن التشيع نزعة سياسية أكثر من أن تكون عقيدة دينية، بيد ان هذه النزعة السياسية قد إوأضاف:"  

ىل عقيدة دينية مع الزمان، وهلذا يشرتط على من يتمذهب بالتشيع أن يعتقد بأن اخلالفة انقلبت ا
مقصورة على ساللة علي مطلقا. ويف األصل فان اعتبار هذا املعتقد الذي ال يتعدى عن نزعة سياسية 

قد اعترب من )اعتبارها عقيدة دينية( أمر يتناقض مع تعاليم القرآن والسنة يف ذات الوقت. وهذا املعتقد 
األسس اليت يتوقف عليه اسالم املرء )أي يشرتط عليه أن يعتنقه اذا أراد أن يكون مسلما( وذلك حسب 

 1991أثناء لقائنا معه يف شهر أيلول عام  –املصادر القدمية للشيعة. غري ان آية اهلل مكارم شريازي 
سالم، وامنا هي من شروط التشيع، كان قد أفاد بأن عقيدة االمامة ليست من شروط اال –مبدينة قم 

 وجاء يومئذ بتوضيحات معقولة وافية يف ذلك.

ن االمام يتلقى الوحي من أن رئيس الدولة جيب أن يكون معصوما كاألنبياء، و أن عقيدة االمامة تعين إ  
ء اهلل مثلهم بالضبط كما اهنم ميتازون بصفات األنبياء وهلم من احلق وصالحيات التصرف ما لألنبيا
)حسب زعمهم( ونتيجة هذه العقيدة فيما خيص االمام ورئيس الدولة ان الشيعة تعتقد لالمام شخصية 
متفوقة عن الطابع البشري، كما تعتقد ان كل عمل يقوم به االمام انه عمل صحيح ومقبول، وجيب 

ع ان هذه التصديق على كل ما يأمر به وينهاه. وهي يف حكمها كأوامر الدين ونواهيه. وحبكم الطب
العقيدة جتتذب معها نزاعا، ألن عامة املسلمني تؤمن بأن حممدا )ص( هو خامت األنبياء واملرسلني كما 
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من سورة االحزاب وهو قوله تعاىل )ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن  30تشهد على ذلك اآلية 
لمون بأن الوحي خمتوم أيضا. ومل رسول اهلل وخامت النبيني وكان اهلل بكل شيء عليما(. كذلك يؤمن املس

يعد أحد ذا عصمة على وجه األرض بعد حممد )ص( وهذا هو السبب الذي قد أدى اىل نشوب معارك 
أن  –أوال وقبل كل شيء  –لذا يجب ضارية بني مؤيدي هذين الرأيني املتناقضني على امتداد التاريخ. 

. وحسب اعتقادنا ان أهم يدا لالصالح بينهمايتم ادخال المرونة على هذين الرأيين المتضاربين تمه
 6الفوارق اليت تتميز هبا الشيعة عن بقية الفرق هي مسألة االمامة".

وقال الدكتور أوزك:"مثة حقيقة يعلمها اجلمهور بأن الرسالة قد ختمت مبحمد صلى اهلل عليه وسلم،    
لساعة، وهي القرآن والسنة الشريفة كما ختم الوحي، لذلك ان الناس سيتبعون ثالثة أشياء اىل قيام ا

والعقل السليم. لذا اذا صدقنا ما يزعمه الشيعة يف هذا األمر أفال نكون قد خالفنا التعاليم العامة للقرآن 
والسنة التطبيقية للرسول صلى اهلل عليه وسلم؟ مث اذا قلنا كما يزعم الشيعة : ان رسول اهلل أراد ان 

ألن الذين كانوا حوله منعوه من ذلك. ان هذا القول لغو كما انه يشري  يستخلف عليا ولكنه مل يستطع،
اىل ان رسول اهلل قد كتم بعض احلقائق خوفا من بعض الناس، وذلك خمل لوصف النبوة، مع ان النيب 
معصوم وال يستطيع اطالقا أن يكتم شيئا من احلقائق الدينية مبنع الغري، واال عجز الرسول )ص( عن 

 7الرسالية، وهذا أمر غري معقول". أداء مهمته
وقد رد السيد مهدي احلسيين الروحاين، على كلمة الدكتور أوزك واشار اىل قوله"ان االمام عند الشيعة    

شارع كما ان النيب شارع ويتلقى االمام الوحي مثل النيب" وقال:"هذه النسبة غري صحيحة اىل الشيعة، 
هم )ع( يف أن كل ما يقولونه امنا هو بروايتهم عن رسول اهلل )ص( فان أحاديث الشيعة متظافرة عن أئمت

مثل قول الباقر : يا جابر انا لو كنت حدثتكم برأينا وهوانا لكنا من اهلالكني، ولكنا حندثكم بأحاديث 
نكنزها عن رسول اهلل )ص( كما يكنز هؤالء ذهبهم وفضتهم ، ويف رواية حممد بن شريح عن الصادق: 

ول بأهوائنا وال نقول برأينا وال نقول اال ما قال ربنا. وروايات الشيعة يف هذا املعىن كثرية جدا واهلل ما نق
 ونسبة خالفها اىل أئمة أهل البيت كذب وافرتاء.

ومن العجيب ان الذي نسبه الكاتب )أوزك( اىل الشيعة هو قول أهل السنة فهم الذين جعلوا حق   
حيث  120ص  4سننا كسنن رسول اهلل ، فراجع أعالم املوقعني ج التشريع للصحابة وجعلوا للصحابة 

يذكر ما يزيد عن أربعني وجها لذلك، منها عليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهدين الراشدين متسكوا هبما، 
  8)وسنة اخللفاء غري سنة النيب( واال كان ذلك سنة النيب".قرن سنة خلفائه بسنته فقال 
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على رد  الروحاين، فقال:"احلقيقة انين حينما أذكر أشياء قد وردت عن  وعلق الدكتور علي أوزك  
الشيعة يف القدمي أذكرها كأهنا آراء اعتنق هبا بعض الناس يف املاضي ، وغاييت اآلن هي الوصول اىل طريق 
وسط ميشي فيه أهل السنة والشيعة ألن كل الناس مسؤولون عند اهلل وهؤالء الذين سبقونا ليسوا 

ني عنا وحنن لسنا مسؤولني عنهم، لذلك جيب علينا أن ننصف ونتحد يف أصل الدين ، ألن كل مسؤول
ما ذكرته موجود يف كتب وتفاسري الشيعة وأهل السنة، وهم ماتوا وحنن اآلن نعيش. كان املطلوب منا أن 

اىل احلق وهو جنتمع ونتذاكر هذه اآلراء ونأخذ ما كان صحيحا منها ، ونرتك ما كان خمتلفا فيه لنصل 
 9االسالم الذي استند على كتاب اهلل وسنة رسوله )ص( الصحيحة".

 
 المبحث الثالث:الغلو والغالة 

 
ورمبا كان األمر يهون بالنسبة لإلمامية الذين اعتقدوا بنظرية النص على االمام، إذا قسنا ذلك بالنسبة    

وا يف صفوف الشيعة، وراحوا يبثون عقائدهم للغالة الذين نشطوا يف أواخر القرن األول اهلجري، واندس
املنحرفة اليت استوردوها من األديان واحلضارات السابقة على االسالم، كالنصرانية واليهودية واجملوسية 

 واهلرمسية، باسم أهل البيت.

. ومتحور غلوهم حول رفع أئمة أهل البيت من املستوى االنساين العادي، اىل مستوى النبوة واأللوهية  
حيث كان البعض من الغالة يرفض فكرة اخلامتية للنيب حممد )ص( ويقول بضرورة استمرار الوحي اىل يوم 
القيامة، أو يقول بنظرية حلول اإلله عز وجل يف اشخاص األئمة، وقيامهم مبهام اهلل تعاىل يف الدنيا 

 اىل درجة األلوهية.واآلخرة، من الرزق واخللق واملوت واحلساب وما اىل ذلك. وهو ما يرفعهم 
 وقد اشتهر من هؤالء الغالة:  
عبد اهلل بن سبأ، الذي كان أول من أظهر الغلو يف حياة االمام علي، وقال:  حل يف على جزء  -1   

إهلى و احتد جبسده و به يعلم الغيب، و أيت يف الغمام، و الرعد صوته و الربق تبسمه و ينتقل هذا اجلزء 
 سخ من إمام إيل إمام.االهلى بنوع من التنا

وهناك جدل حول حقيقة هذا الشخص وحجم الدور الذي لعبه يف الفتنة الكربى والثورة على عثمان، 
وفيما اذا كان شخصية حقيقية أو شخصية أسطورية، واذا كان من املبالغ فيه نسبة كل احلركات 

والعراق اىل رجل يهودي واحد،  السياسية واحلروب اليت اخنرط فيها كبار الصحابة وأهل املدينة ومصر
فانه ال ميكن إغفال ظاهرة التطرف والغلو اليت انتشرت يف الكوفة يف أوساط السبئيني، وهم قسم من 
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قبائل اليمن الشيعية اليت استوطنت الكوفة. كما ال ميكن إنكار تذمر الشيعة وأئمة أهل البيت من )عبد 
 اهلل بن سبأ ( و )السبئية(.

 مسعان النهدي، يف زمان االمام علي بن احلسني بيان بن  -2   
 املغرية بن سعيد، يف زمان االمام الباقر -3   

 محزة بن عمارة الرببري -4   
 احلارث الشامي – 5   
 عبد اهلل بن احلارث  – 6   
أبو اخلطاب حممد بن أيب زينب االسدى، الذي قال: إن جعفر الصادق هو إله زمانه، وقد قال  - 4   
 لشهرستاين:قد بالغ الصادق يف التربى من أيب اخلطاب و اللعن عليه.ا
)هل أنبئكم على وردت أمساء هؤالء يف حديث لالمام جعفر بن حممد الصادق يلعنهم فيه، ويقول:"   

َمن تنزل الشياطني تنزل على كل أفاك أثيم( قال : هم سبعة: املغرية وبيان وصائد ومحزة بن عمارة 
رث الشامي وعبد اهلل بن احلارث وأبو اخلطاب". وقد تكونت من هؤالء ومن غريهم فرق الرببري واحلا

البيانية واخلطابية والشعريية واملغريية والبائية والغرابية والعليائية واملخمسة والبزيعية متعددة كما يلي:
خلق العامل، و تدبري شئونه  واملنصورية واملفوضة، وهم الذين قالوا: إن اهلل خلق االئمة، مث اعتزل تاركا هلم

. 
معاجز األنبياء،  وقد قام هؤالء املفوضة بتأويل بعض آيات اهلل يف القرآن الكرمي  اليت تتحدث عن    

املوتى وإبراء األكمه واألبرص،  كانقالب العصا اىل حية تسعى، بالنسبة للنيب موسى )ع( وإحياء
لداود )ع( وتسخري الرياح لسليمان )ع(، وخلق الطيور  بالنسبة للنيب عيسى )ع( وإالنة احلديد، بالنسبة

ين قد جئتكم بآية ودعائهن كما حدث بالنسبة للنيب ابراهيم )ع( حيث يقول النيب عيسى )ع( مثال: "إ
من ربكم أين اخلق لكم من الطني كهيئة الطري فانفخ فيه فيكون طريا باذن اهلل وابرئ االكمه واالبرص 

 وانبئكم مبا تاكلون وما تدخرون يف بيوتكم ان يف ذلك الية لكم ان كنتم واحيي املوتى باذن اهلل
فقال الغالة أن ذلك يعين تفويض اهلل لألنبياء التحكم يف الكائنات والتصرف  49ال عمران، مؤمنني".

يف الواقع اخلارجي، ومنحهم الوالية التكوينية، ألن القرآن يتحدث عن تلك املعاجز وكأهنا من فعل 
بياء بإذن اهلل )وما كان لرسول ان يايت باية اال باذن اهلل(  وان من يأيت باآلية أو املعجزة أو األمر االن

اخلارق للعادة هو النيب بصريح القران ولكن بإذن اهلل، وهذا ما يدل بزعمهم على وجود مبدء الوالية 
 التكوينية.

( ألئمة أهل البيت، وذلك بعد أن قاموا بقياسهم مث انطلقوا من هذه النقطة ليثبتوا )الوالية التكوينية   
على أوصياء األنبياء السابقني، أو الرجال الصاحلني الذين كانوا حول األنبياء مثل صاحب العفريت 

أايها املأل أيكم يأتيين بعرشها قبل أن  اجلين أو صاحب النيب سليمان )ع( كما يف اآلية التالية:" قال يا
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قبل ان تقوم من مقامك وإين عليه لقوي أمني، قال  فريت من اجلن أنا آتيك بهيأتوين مسلمني. وقال ع
 40به قبل ان يرتد اليك طرفك" سورة النمل  الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك

وقالوا: مادام وصي سليمان )آصف بن برخيا( أو العفريت اجلين قادرين على التصرف بالكون، فإن   
هم أئمة أهل البيت قادرون على إتيان املعاجز والتصرف بالكون، إذن فلهم أوصياء النيب حممد )ص( و 

الوالية التكوينية من اهلل، وادعى الغالة عددا من املعاجز لبعض األئمة،  كما ادعوا علمهم بالغيب من 
اهلل،  وقالوا: ان وصي سليمان: آصف بن برخيا كان عنده شيء من علم الكتاب ) وقال الذي عنده 

ن الكتاب(، وأما االمام علي أو األئمة اآلخرون فان عندهم )علم الكتاب كله( واستندوا يف علم م
دعواهم هذه على تأويل آية أخرى من القرآن الكرمي، وهي:"وقل كفى باهلل شهيدا بيين وبينكم ومن 

يف علي  – حسب الروايات املتواترة من اخلاصة واملخالفني –علم الكتاب" اليت يدعون أهنا نزلت  عنده
املؤمنني  علي. وكما يقول أحدهم:"ال قياس بني بني علم آصف بن برخيا وبني علم موالنا امري وآل

تشبيه االمام الصادق عليه  صلوات اهلل عليه اال كما تقاس البعوضة اليت تأخذ املاء من البحر حبسب
بيت عندهم علم الكتاب مث زعموا "أن أهل ال ]13[10السالم عندما سئل عن النسبة بني العلمني".

الروايات يف تفسري االيات القرانية الكرمية النازلة حبقهم عليهم  وعلم مجيع االنبياء واملرسلني كما تواترت
 السالم".

وقد بىن الغالة دعاواهم تلك على ضوء دعواهم األوىل بأن أئمة أهل البيت هم أوصياء النيب )ص(    
االسالمية اىل يوم القيامة، واعتربوا "املعاجز" املدعاة دليال على  واهنم معينون من قبله لقيادة األمة

صدقهم وعالمة على إمامتهم، بالرغم من انه مل يثبت قيام أحد من األئمة بأية معجزة أو حتدث 
بالغيب. ولكن الغالة صنعوا هلم حكايات وقصص وروايات وأحاديث على لسان أهل البيت، 

 يات متواترة ال تقبل النقاش.وصدقوها، ال بل اعتربوها روا
وعندما كان أئمة أهل البيت ينفون كل مقوالت الغالة تلك من العلم بالغيب أو نزول الوحي أو    

إتيان املعاجز، وينكرون نسبة أي طبيعية غري بشرية عادية هلم، كان الغالة يتسرتون بشعار التقية، 
يسرون هلم مبا ال يستطيعون البوح به أمام ويقلبون أقوال األئمة رأسا على عقب، ويدعون أهنم 

  ]14[11الناس.
ولعل يف قصة أيب اخلطاب األسدي، أفضل شاهد على ذلك حيث لعنه االمام الصادق، ألنه كان    

يدعي له  صفة الربوبية، وتربأ منه، فما كان منه عندما وصله خرب اللعن، حىت قال بأن االمام يقصد 
يب اخلطاب، ولكن االمام الصادق عاد فلعنه بالتحديد، ومع ذلك فان أبا رجال آخر يف البصرة يكىن بأ

اخلطاب الذي كان يسكن الكوفة، مل يستسلم أمام هذا املوقف ، وامنا قال: بان االمام الصادق يلعنه 
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أمام الناس ألنه يريد احملافظة على سالمة السفينة، كما أراد صاحب موسى الذي خرق السفينة لكي 
امللك الغاصب "اما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر فأردت ان أعيبها وكان  ينجيها من

 [15]7912وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ". الكهف 
 
وفيما خرج معظم الغالة الذين قالوا بألوهية األئمة أو نبوهتم، عن دائرة االسالم، فان )املفوضة( ظلوا    

 تسريب شبهاهتم اىل صفوف االمامية. يلصقون أنفسهم بالشيعة وحياولون
واذا كان الشيعة بصورة عامة قد رفضوا دعاوى الغلو الصارخة واملتطرفة، فان بعضا من أفكارهم    

مثل استمرار نزول الوحي بشكل أو بآخر، على األئمة، ودعوى علمهم بالغيب، وإتياهنم باملعاجز،  
هماهتا، قد تسرب اىل الفكر االمامي الذي استبعد كعالمة من عالمات اإلمامة اإلهلية، ومهمة من م

بعض الغالة فيه، انتهاء النبوة وقال بضرورة وجود العامل الرباين الذي يعلم الكتاب ويقدم للناس 
األجوبة عما حيدث من مسائل جديدة، ليس باالجتهاد ورواية األحاديث النبوية، وامنا بالعلم اليقني 

 من اهلل.
القول هو ليس قول كل الشيعة االمامية، ولكنه قول بعضهم، وهو ينطوي على وبالطبع فان هذا   

درجة من الغلو، حيث يعترب األئمة شبه أنبياء يتنزل عليهم الوحي، واهنم يعلمون الغيب من اهلل، 
 وجيرتحون املعاجز، يف حياهتم وبعد مماهتم.

السياسية )الظاهرية( وفضلهم لذلك  وذهب بعض اإلمامية اىل اعطاء دور أكرب لألئمة  من اخلالفة  
 على كثري من األنبياء واملرسلني، ما عدا النيب حممد )ص(.

ورمبا كان اخللط بني الفكر االمامي وأفكار الغالة، هو سبب ما حصل وحيصل لدى كثري من   
ويتربأون الكتاب يف نسبة مجيع فرق الشيعة حىت االمامية اىل الغالة، مع أن االمامية يكفرون الغالة 

منهم ويلعنوهنم، وذلك بسبب اختالط الغالة باالمامية، واالرتفاع باألئمة اىل مستويات عليا فوق 
الدور األساسي األول الذي انطلق منه الكالم، وهو الدور السياسي التشريعي والتنفيذي، الذي حيتاج 

 اليه املسلمون يف كل زمان ومكان. 
 

 موقف أئمة أهل البيت من الغالة
 
ونظرا خلطورة الغالة بكل أصنافهم على حركة التشيع، فقد اختذ أئمة أهل البيت أشد املواقف منهم،   

فقال االمام جعفر الصادق:" ما حنن إال عبيد الذي خلفنا واصطفانا، و اهلل مالنا على اهلل من حجة، 
فقد أبغضنا، ومن أبغضهم  و ال معنا من اهلل براءة، وإنا مليتون و موقوفون ومسئولون، من أحب الغالة
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فقد أحينا، الغالة كفار و املفوضة مشركون، لعن اهلل الغالة، أال كانوا نصارى أال كانوا قدرية! أالكانوا 
  ]16[13مرجئة! أال كانوا حرورية".

لعن اهلل من قال فينا ما ال نقوله يف أنفسنا ، لعن اهلل من أزالنا عن العبودية هلل الذي خلقنا  وقال :"
وقال :" لعن اهلل عبداهلل بن سبأ ، إنّه ادعى الربوبية يف  ]17[14، وإليه مآبنا ومعادنا ، وبيده نواصينا".

م عبداً هلل طائعاً ، الويل ملن كذب علينا ، أمري املؤمنني عليه السالم ، وكان واهلل أمري املؤمنني عليه السال
   ]18[15وإّن قوماً يقولون فينا ما ال نقوله يف أنفسنا ، نربأ إىل اهلل منهم ، نربأ إىل اهلل منهم ".

وقال له أحد أصحابه وهو سدير : إّن قومًا يزعمون أنكم آهلة ، يتلون بذلك علينا قرآنًا ) َوُهَو الَِّذي   
َلٌه ويف ااَلرِض إَلٌه (؟ فقال عليه السالم :" ياسدير ، مسعي وبصري وبشري وحلمي ودمي يف السَّماِء إ

وشعري من هؤالء براء ، وبريء اهلل منهم ، ما هؤالء على ديين وال على دين آبائي ، واهلل ال جيمعين اهلل 
  ]19[16وإياهم يوم القيامة إالّ وهو ساخط عليهم ".

 
الشيعة من الغالة قائال : " إحذروا على شبابكم الغالة ال يفسدوهنم ، فان  وكان االمام الصادق حيذر  

الغالة شّر خلق اهلل ، يصّغرون عظمة اهلل ويّدعون الربوبية لعباد اهلل ، واهلل إّن الغالة شّر من اليهود 
 والنصارى واجملوس والذين أشركوا" .

هلل أبا اخلطاب ولعن اهلل َمن قُِتل معه ولعن اله لعن ا وعندما قتل أبو اخلطاب، قال االمام الصادق:"  
 َمن بقي منهم ولعن اهلل َمن دخل قلبه رمحة ".

وروى الكشي: أن الصادق )ع( قال ألحد أصحابه:"قل للغالية توبوا إىل اهلل فإنكم فّساق كّفار   
 مشركون".

تبارك وتعاىل فوض اىل  ن اهللوسأل رجل االمام الرضا عليه السالم : ما تقول يف التفويض؟ قال: ا    
عنه فانتهوا" فأما اخللق و الرزق فال ، مث  نبيه أمر دينه ، فقال :" وما آتاكم الرسول فخذوه و ما هناكم

شيء" وهو يقول:" اهلل الذي خلقكم مث رزقكم مث مييتكم  قال: ان اهلل عز وجل يقول:" اهلل خالق كل
 م من شيء؟ سبحانه و تعاىل عما يشركون".يفعل من ذلك مث حيييكم هل من شركائكم من

سألت أبا احلسن الرضا عن الغالة و املفوضة ، فقال: الغالة كفار و  وروى ابو هاشم اجلعفري ، قال  
من جالسهم أو خالطهم أو آكلهم أو شارهبم أو واصلهم أو زاوجهم أو تزوج منهم  املفوضة مشركون ،

 حديثهم أو أعاهنم بشطر كلمة خرج من والية اهلل عز وجل أو ائتمنهم على أمانة أو صدق أو آمنهم

 ووالية رسوله وواليتنا أهل البيت".
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وقال يف حديث آخر:"اإلمام يولد ويلد، ويصح وميرض، ويأكل ويشرب، ويبول ويتغوط، وينكح   
ف، وينام، وينسى ويسهو، ويفرح وحيزن، ويضحك ويبكي، وحييا وميوت، ويُقرب ويُزار، وحُيشر ويُوق

 ويُعرض وُيسأل،ويُثاب ويُكرم، ويشفع".
وروى الكشي: أن اإلمام الرضا )ع( قال:" كان بنان يكذب على علي بن احلسني )ع( فأذاقه اهلل حّر   

 احلديد، وكان املغرية بن سعيد يكذب على أيب جعفر )ع( فأذاقه اهلل حر احلديد".

ت عنوان )نفي الغلو يف النيب واألئمة صلوات اهلل وعقد اجمللسي يف موسوعته )حبار األنوار( بابًا حت   
عليه وعليهم وبيان معاين التفويض وما ال ينبغي أن ينسب إليهم منها وما ينبغي( أورد فيه أربعاً وتسعني 

 رواية عنهم )ع( يف نفي الغلو وأربعاً وعشرين رواية يف التفويض، كما أورد آراء بعض شيوخ الشيعة.
 

 غالةموقف الشيعة من ال
  
هـ(:"اعتقادنا يف الغالة واملفوضة أهنم كفار باهلل جل جالله 381 -ومن هنا قال الشيخ الصدوق )   

وأهنم شّر من اليهود والنصارى واجملوس والقدرية واحلرورية ومن مجيع أهل البدع واألهواء املضلة، وأنه ما 
ر أن يؤتيه اهلل الكتاب واحلكم صغر اهلل جل جالله تصغريهم شيء، وقال جل جالله: )ما كان لبش

والنبوة مث يقول للناس كونوا عباداً يل من دون اهلل ولكن كونوا ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم 
تدرسون ، وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون( آل عمران، 

قيل   لالمام . 171ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهلل إال احلق( النساء، ، وقال اهلل عز وجل: )79
الرضا )ع(: أن االمام خيلق و يرزق.؟.. فما كان من االمام   اال أن قال وهو يدعو اهلل تعاىل مستغفرا 

اين  همتلك : " اللهم اين أبرأ اليك من احلول و القوة و ال حول و ال قوة اال بك ، الل من مقالتهم
من الذين قالوا فينا ما مل  أعوذ بك و أبرأ اليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا حبق ، اللهم اين أبرأ اليك

نعبد و اياك نستعني ، اللهم أنت خالقنا و  نقله يف أنفسنا ، اللهم لك اخللق و منك الرزق و اياك
بوبية اال بك و ال تصلح االهلية اال لك ، فالعن ، اللهم ال تليق الر  خالق آبائنا األولني و آبائنا اآلخرين

 صغروا عظمتك و العن املضاهئني لقوهلم من بريتك . اللهم انا عبيدك و أبناء عبيدك ال النصارى الذين

أرباب فنحن منه براء  و ال نشورا ، اللهم من زعم أنا  منلك ألنفسنا نفعا و ال ضرا و ال موتا و ال حياة
كرباءة عيسى بن مرمي من النصارى ،  ا اخللق و علينا الرزق فنحن اليك منه براء، و من زعم أن الين

و اغفر لنا ما يزعمون " رب ال تذر على  مبا يقولون اللهم انا مل ندعهم اىل ما يزعمون ، فال تؤاخذنا
  ]20[17، انك ان تذرهم يضلوا عبادك و ال يلدوا اال فاجرا كفارا ". األرض من الكافرين ديارا
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وقال الشيخ املفيد:"الغلو يف الغلة: هو التجاوز عن احلد واخلروج عن القصد. قال اهلل تعاىل: )يا     
، فنهى عن جتاوز احلد 171النساء … ( أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهلل إال احلق 

يه غلوًا لتعديه احلد على يف املسيح وحّذر من اخلروج عن القصد يف القول وجعل ما ادعته النصارى ف
بيناه، والغالة من املتظاهرين باإلسالم هم الذين نسبوا أمري املؤمنني واألئمة من ذريته )ع( إىل األُلوهية 
والنبوة ووصفوهم من الفضل يف الدين والدنيا إىل ما جتاوزوا فيه احلد وخرجوا عن القصد، وهم ُضاّلل  

قتل والتحريق بالنار وقضت األئمة )ع( عليهم باإلكفار واخلروج كفار حكم فيهم أمري املؤمنني )ع( بال
عن اإلسالم". وقال مبينًا حد الغلو يف نسبة صفات األلوهية إىل البشر:"ويكفي يف عالمة الغلو نفي 
القائل )به( عن األئمة مسات احلدوث وحكمه هلم باإلهلية والِقَدم، إذ قالوا مبا يقتضي ذلك من خلق 

م واخرتاع اجلواهر وما ليس مبقدور العباد من األعراض". وقال:"املفوضة صنف من الغالة أعيان األجسا
وقوهلم الذي فارقوا به من سواهم من الغالة اعرتافهم حبدوث األئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم وإضافة 

ض إليهم خلق اخللق والرزق مع ذلك إليهم، ودعواهم أن اهلل سبحانه وتعاىل تفّرد خبلقهم خاصة وأنه فو 
  ]21[18العامل مبا فيه ومجيع األفعال".

ومع ان الشيخ املفيد كان يعتقد بعدم استحالة نزول نوع من الوحي على األئمة، وظهور املعجزات    
العقل ال مينع من نزول الوحي إليهم وإن كانوا أئمة غري أنبياء، فقد قال   إنّ على أيديهم، حيث يقول:"

أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم(. فعرفت صحة ذلك بالوحي   أم موسى أنّ تعاىل: )وأوحينا إىل 
العقل مل   وعملت به، ومل تكن نبيًا وال رسواًل وال إمامًا ولكنها كانت من عباد اهلل الصاحلني،كما أنّ 
ع املسلمني، مينع من بعثة نيب بعد نبينا ونسخ شرعه" اال ان املفيد يرفض ذلك االحتمال استنادا اىل إمجا 

حيث يقول:" منع ذلك اإلمجاُع والعلُم بأنه خالف دين النيب حمّمد ـ صلى اهلل عليه وآله ـ من جهة 
 [22]19اليقني وما يقارب االضطرار. واإلمامية مجيعاً على ما ذكرت ليس بينها على ما وصفت خالف".

، ال يقول به اال املتظاهرون باالسالم،   ولذلك اعترب الشيخ املفيد نسبة النبوة أو األلوهية لألئمة غلوا  
كما رأينا قبل قليل. ورد على الغالة الذين يتشبثون ببعض األحاديث الضعيفة املنسوبة اىل أهل البيت، 

جيعل ظاهره   فقال:"ما روي من خرب الواحد يف هذا الباب ولو رواه ألف إنسان وألف ألف ملا جاز أنّ 
 [23]20هاالت بدفع املشاهدات". حجة يف دفع الضرورات وارتكاب اجل

ومع ان الشيخ املفيد نفى علم األئمة بالغيب، اال انه قبل نسبته اليهم بتعليم اهلل هلم، وليس بصفة     
ذاتية فقال:"أما إطالق القول عليهم )أي األئمة( بأهنم يعلمون الغيب، فهو منكر بـَنين الفساد، ألن 

ياء بنفسه، ال بعلٍم مستفاد، وهذا ال يكون إال هلل عز وجل، الوصف بذلك إمنا يستحقه من علم األش
وعلى قويل هذا مجاعة أهل اإلمامة، إال َمن شّذ عنهم من املفوضة وَمن انتمى إليهم من الغالة". وحكى 
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بعض اإلمامية عن رجل سأل اإلمام علي )ع( : هل أُوتيت علم الغيب، فأجابه:"يا أخا كلب! ليس 
هو تعّلم من ذي علم". وهذا ما ينسجم مع ادعاء بعض اإلمامية بعلم األئمة هو بعلم غيب وإمنا 

بالغيب تعليما ، تبعا للرسول الذي أخرب اهلل تعاىل باطالعه على الغيب. وذلك يف جمال استدالل 
 اإلمامية على ارتباط األئمة )أو نواهبم( باهلل تعاىل. 

ر االمامية للقول به، من أجل إنقاذ نظرية االمامة اليت وهذا يف احلقيقة أيضا نوع من الغلو الذي يضط   
ال تقوم من دون تلك الدعاوى، وخاصة حني التحدث عن علم لألئمة )حممد اجلواد، وعلي اهلادي، 
واملهدي( الذين تركهم آباؤهم وهم أطفال صغار مل يتعلموا، مما يضطر اإلمامية لالدعاء بأهنم علموا 

رة بدون معلم، وخشية من  االعرتاف بتلقي العلم من أحد، ألن ذلك املعلم العلوم كلها من اهلل مباش
 سوف يصبح أفضل منهم وأوىل باالمامة.

وهذا ما يكشف عن أن الغلو كان مراتب ودرجات، وخيتلف من رجل اىل آخر، ومن مجاعة اىل   
ون صفات اهلل وأعماله أخرى، ففي الوقت الذي كان االمامية يتربءون من املفوضة والغالة الذين ينسب

اىل األئمة، كان بعضهم يسري يف نفس الطريق الذي أدى بغريه اىل املراتب العليا من الغلو، ولذلك ُوجد 
عرب التاريخ نوع من التالزم بني القول بنظرية االمامة االهلية وبني الغلو، وخيم نوع من الغموض يف 

مل للنبوة، أو ضرورة استمرار نزول الوحي اىل يوم املوقف من خامتية النيب حممد، ودور األئمة املك
القيامة. وان مل يكن االمامية يقولون هبذا القول بصراحة ألنه سوف خيرجهم من الدين االسالمي 
ويضطرهم اىل إنكار ضروري من ضروريات الدين وهو "اخلامتية". ولكنهم كانوا يوسعون دائرة الوحي 

موسى فيقولون بنزوله على األئمة. حيث كانوا يفرقون بني كيفية  ليشمل مثل الوحي الذي أنزل على أم
 نزول املالئكة على األنبياء واألئمة فيدعون رؤية األنبياء هلم ومساع األئمة ألصواهتم فقط.

وإذا أثبتنا القول حبصول أي نوع من الوحي على األئمة، حىت من قبيل وحي أم موسى، فاننا سوف   
م وبني السماء ترفعهم عن مستوى الناس العاديني الذين يتلقون علومهم عن طريق نبين رابطة خاصة بينه

 الرواية والتعليم أو االجتهاد. وهذا حبد ذاته نوع من الغلو.
وبناء على اختالف نظرية كل جمتهد شيعي، كان خيتلف موقفه من اآلخرين، فيعتربهم غالة أو    

كان معظم مشايخ الطائفة الشيعية االمامية )يف القرنني الرابع مقصرين، أو يف أي درجة من الغلو، فبينما  
واخلامس( يعتربون التفويض غلوا مكفرا خمرجا عن امللة، رأينا بعض املتأخرين كالوحيد اخلراساين، يقبل به 

 بسهولة.
 وبينما كان موقف ابن الغضائري، وهو من علماء الرجال يف القرن اخلامس اهلجري، موقفا سلبيا من  

املفضل بن عمر اجلحفي ) أحد أصحاب االمام الصادق( مثال، حيث يقول عنه :"ضعيف متهافت. 
مرتفع القول خطايب وقد زيد عليه شيء كثري ومحل الغالة يف حديثه محاًل عظيمًا ال جيوز أن يكتب 

 حديثه". فان آخرين )كاخلوئي( اختذوا منه موقفا إجيابيا وقبلوا رواياته.
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الشيعة األولون يف قم يعتربون من ال يقول بسهو النيب مغاليا، بينما كان آخرون يعتربون  وكان علماء    
من يقول بذلك مقصرا. وذكر الكشي: أن احلسني بن عبيد اهلل القمي ُأخرج من قم يف وقت كانوا 

ينة دخل خيرجون منها َمن اهتموه بالغلو. وروى ابن الغضائري أن حممد بن علي الصرييف امللقب بأيب مس
قم واشتهر أمره هبا ونفاه أمحد بن عيسى األشعري )رمحه اهلل( عنها ـ لغلوه ـ وكان شهرياً يف االرتفاع، ال 
يُلتفت إليه وال يُكتب حديثه. وقال النجاشي يف ترمجة حممد بن أورمة القمي:" ذكره القميون وغمزوا 

 لي من أول الليل إىل أخره فتوقفوا فيه".عليه ورموه بالغلو، حىت دّس عليه َمن يفتك به، فوجدوه يص
  
 

 ظاهرة الغلو الحديثة   
 
ورغم انتهاء عهد األئمة، ووصول نظرية االمامة اىل طريق مسدود بوفاة االمام احلسن العسكري يف   

أواسط القرن الثالث اهلجري، دون خلف، حىت مع افرتاض وجود ولد له غائب يف السر، فان نظرية 
صا يف عصر الغيبة، واستحالة قيام االمام املهدي الغائب مبمارسة دور االمامة، أي االمامة، وخصو 

اخلالفة والرئاسة، اختذت طابعا مغاليا للتغطية على الفشل من ناحية وإلعطاء اإلمام دورا عمليا يقوم به 
لك من يف ظل الغيبة، فكان أن أعطى الغالة  "املفوضة" دور إدارة الكون وحفظ األرض وما اىل ذ

 أساطري الغالة.
وقد انتشرت األفكار املغالية يف موجة جديدة، مع انتشار احلركة االخبارية يف القرون القليلة املاضية ،    

قبل ان تتصدى هلا املدرسة األصولية اليت أعادت التشيع اىل توازنه واعتداله، ورفضت الكثري من خرافات 
ن التاسع عشر مدرسة أو حركة عرفت باحلركة الشيخية، اليت األخباريني، ومع ذلك فقد انبثقت من القر 

 انتمت اىل املدرسة األصولية يف الفروع، ولكنها  تشبثت باملدرسة األخبارية يف العقائد واألصول.
وقد استطاعت املدرسة األصولية اليت ترعرعت يف النجف وكربالء يف القرن التاسع عشر، أن تقضي     

والشيخية، وتعزهلما يف نطاق ضيق جدا، ولكنها شهدت أيضا بعض من يدعي  على احلركة األخبارية
االنتماء اىل املدرسة األصولية مييل اىل النهج األخباري احلشوي فيما يتعلق بنظرته اىل أئمة أهل البيت. 
حيث أخذ بعض رجال الدين، يتلقف الروايات الضعيفة دون متحيص أو نقد أو تأكد من مصادرها 

ا، أو دراسة لرجاهلا، ولذلك وقع يف فتنة الغلو، وأخذ ينسب صفات الربوبية اىل أئمة أهل وأسانيده
البيت، أو يدعي هلم مقامات عليا، وأدوارا فوق مستوى البشر، ومهمات من أعمال اهلل تعاىل، كإدارة 

يقول هبا املفوضة الكون أو اخللق والرزق وما اىل ذلك،  حتت غطاء  نظرية )الوالية التكوينية( اليت كان 
 من قبل.
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وميكننا أن نأخذ أمثلة على ظاهرة الغلو اجلديدة بعدد من املشايخ من أمثال: الشيخ حممد حسني    
تعاىل لألئمة اخللق و  بصراحة بتفويض اهلل الوحيد اخلراساين، مدرس علم األصول يف قم، والذي يقول

فعاليات خملوقاته ، ويدعي أن هذا  مة هم وسائطالرزق وما اىل ذلك من أعمال اهلل تعاىل ، وان األئ
ما به الوجود ،  فاعلوتفويض صحيح ال ينايف االميان باهلل تعاىل. ومما يقوله اخلراساين:"إن األئمة هم 

فالعبودية جوهرة كنهها  ، صار رباالوجود. وان امام العصر صار عبدا ، وعندما صار عبدا  منهوان اهلل 
ال باالستقالل ، بالنسبة اىل األشياء  تعاىل تحققت ربوبيته باهللذه اجلوهرة الربوبية ، فمن ملك ه

لنيب ولألئمة من أهل البيت الوالية والسيد حممد الشريازي، الذي يعتقد بتفويض اهلل ل  21األخرى".
ما ، كما التشريعية والوالية التكوينية، وذلك مبعىن ان زمام العامل بأيديهم فلهم التصرف فيه إجيادا وإعدا

ان زمام االماتة بيد عزرائيل ، واهنم  الوسائط يف خلق العامل والعلة الغائية له ، كما اهنم سبب لطف اهلل 
     22تعاىل وإفاضته على العامل واستمرار قيام العامل هبم .

 23فة(وقد نشر مؤخرا كتاب نسب اىل االمام اخلميين حتت عنوان )مصباح اهلداية اىل الوالية واخلال    
ومل يتسن يل التأكد من صحته، ألنه كان جمهوال يف حياة االمام ونشر بعد وفاته بأكثر من عشر سنني، 

مستصعب ال حيتمله  وقد ورد فيه ما يلي:"إن هلم )لألئمة( مراتب متعددة مثل: مرتبة )ان أمرنا صعب
لنا حاالت ال حيتملها ال ملك  اال ملك مقرب أو نيب مرسل أو عبد امتحن اهلل قلبه لالميان. ومرتبة )ان

ان لنا حاالت مع اهلل نكون فيها هو نحن ونحن هو ممتحن. ومرتبة ) مقرب وال نيب مرسل وال عبد
 وال فرق بينك)  ادعية الناحية المقدسة في رجب( واليت اشارت اليها  هو ونحن نحن اال انه هو

الشريفة )حساب الخلق عليكم وإيابهم  الجامعة الزيارة( ...وكما ورد يف وبينها اال انهم عبادك
...( فهو  نا الذي يدخل أهل الجنة لجنانهماهلل عليه: ) أ ..( او قول امري املؤمنني صلوات اليكم

التبيان ميكن لك فهم قول  ومبا علمناك من البيان وآتيناك من متواترا". و" كما وردقسيم النار واجلنة 
مع االنبياء باطنا عليه وعلى آله أمجعني :كنت  املؤمنني صلوات اهللموىل املوحدين وقدوة العارفني أمري 

صاحب الوالية المطلقة الكلية والوالية باطن الخالفة اهلل عليه  ، فانه صلوات ومع رسول اهلل ظاهرا
قائم على كل فهو عليه السالم مبقام واليته الكلية  الكلية باطن الخالفة الكذائية والوالية المطلقة

 24ما كسبت ومع كل االشياء معية قيومية ظلية الهية، ظل المعية القيومية الحقة االلهية".ب نفس

                                                           
 39يف قم، ص  1411شعبان  13 الوحيد اخلراساين، مقتطفات والئية، حماضرة بتاريخ -  21
نقال عن كتاب : عوامل العلوم ومستدركاهتا جملد   1ج 17و 11 - 10هراء  ص الشريازي ، حممد: من فقه الز  -  22

 1فاطمة ج
23  - http://www.al-kawthar.com/maktaba/moallef1.htm#imam 

  84ص  اخلميين، مصباح اهلداية اىل اخلالفة والوالية -  24

http://www.al-kawthar.com/maktaba/moallef1.htm#imam
http://www.al-kawthar.com/maktaba/moallef1.htm#imam
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ان من ضروريات مذهبنا ":وهذا ما ينسجم مع ما ورد يف كتاب )احلكومة االسالمية( الذي يقول فيه   
اديث فان لدينا من الروايات واألح ومبوجب ما ان ألئمتنا مقاما ال يبلغه ملك مقرب وال نبي مرسل،
)عليهم السالم( كانوا قبل هذا العامل أنوارا فجعلهم  الرسول االعظم )صلى اهلل عليه واله وسلم( واالئمة

كما ورد يف   -املنزلة والزلفى ما ال يعلمه اال اهلل، وقد قال جربائيل  اهلل بعرشه حمدقني وجعل هلم من
ان لنا مع اهلل حاالت ال نهم عليهم السالم: : لو دنوُت أمنلة الحرتقت. وقد ورد ع - روايات املعراج
 التوحيد ال تكون تامة من غير واليتهم حقيقةان "وقوله:  25. مقرب وال نبي مرسل" يسعها ملك

الوالية واحلاكمية لالمام ال تعين جترده عن منزلته اليت هي له عند اهلل وال  عليهم السالم". أو "ان ثبوت
 تخضع ان لالمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخالفة تكوينيةفمثل من عداه من احلكام  جتعله

  26لواليتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون".
 
ومما ورد يف ذلك الكتاب املنسوب اىل االمام اخلميين، قوله:"واما السالكون على طريق الشريعة مع    

م التوجه اىل اظهار القدرة والسلطنة برمتها مع طهارهتا وعد رفض االنانية جبملتها وترك العبودية ألنفسهم
مرتبة التوحيد والتقديس واجل مقامات التكثري ومل يكن التكثري حجابا هلم عن  والفرعونية فهم يف أعلى

شأن  اليت هي وعدم ظهورهم بالربوبيةوال التوحيد عن التكثري لقوة سلوكهم وطهارة نفوسهم  التوحيد
وجاء هلم يف  ن مسخرة تحت يدي الولي يقلبها كيف يشاءهيولى عالم االمكاالرب املطلق مع ان 

عليه واله وسلم على ما نقل خماطبا  هذا العامل الكتاب من اهلل العزيز الذي اخرب عنه رسول اهلل صلى اهلل
اما  الذي ال يموت الى الحي القيوم الذي ال يموت من الحي القيومالهل اجلنة من يكون خماطبا له 

جعلتك تقول للشئ كن فيكون فقال صلى اهلل عليه واله وسلم فال  ئ كن فيكون وقدبعد فاين اقول للش
ومن ذلك املقام إباء االنبياء املرسلني واالولياء للشئ كن اال ويكون،  من اهل الجنةيقول احد 

صولها اظهار الربوبية اهلل عليهم امجعني عن اظهار املعجزات والكرامات اليت أ الراشدين صلوات
الظهارها وفيها  اال يف موارد اقتضت املصلحة والسلطنة والوالية في العوالم العالية والسافلة ةوالقدر 

والعبودية ورفض االنانية وايكال  ايضا كانوا يصلون ويتوجهون اىل رب االرباب باظهار الذلة واملسكنة
وبية الظاهرة بايدهم ان تلك الربعلة قدرته مع  االمر اىل بارئه واستدعاء االظهار عن جاعله ومنشا

 27..".  اال انهم عن اظهارها بايديهم ايضا يأبون عليهم السالم هي ربوبية الحق جل وعال
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وهناك قول آخر له يف )كتاب األربعني حديثا(:" ان األحاديث املأثورة يف طينة ابداهنم وخلق    
ية من علوم االنبياء واملالئكة ومما االسم االعظم والعلوم الغيبية االهل ارواحهم ونفوسهم وفيما منحوا من

 ال خيطر على بال احد وهكذا االخبار املنقولة يف فضائلهم يف خمتلف االبواب من الكتب هو اعظم مما

العقول ومل يقف  املعتربة وخاصة كتاب اصول الكايف ان مثل هذه االخبار الكثرية بقدر تبعث على حتري
 28".م اال انفسهماحد على حقائقهم واسرارهم عليهم السال

 
كما وجدت يف كتاب منسوب اىل الشيخ مرتضى املطهري، حتت عنوان )االمامة( ما يلي من أفكار       

 مغالية:
يقول :" األئمة هم أشخاص متخصصون يف اإلسالم، بيد أن ختصصهم ومعرفتهم يف اإلسالم مل تكن   

ه واختصاصا من هذا القبيل يداخله اخلطأ انطالقا من عقلهم واعتمادا على فكرهم، ألن معرفًة مثل هذ
بل إن األئمة أخذوا علوم اإلسالم من النبي )صلى اهلل عليه وآله( بطريق غيبي نجهله. بالضرورة، 

لقد حتولت املعرفة من النيب )صلى اهلل عليه وآله( إىل علي )عليه السالم(، ومنه بلغت األئمة من بعده. 
  29علم إسالمي معصوم ال خيطىء، يتحول من إمام إىل الذي يليه". ويف مجيع أدوار األئمة، كان هناك

ويقول:"لإلمامة درجة ومرتبة ثالثة )باالضافة اىل القيادة السياسية والعلمية(، هي ذروة مفهوم اإلمامة.    
 وكتب الشيعة مليئة هبذا املفهوم لإلمامة، الذي يـَُعّد وجها مشرتكا بني التشّيع والتصّوف... أن للويل
الكامل الذي ينطوي على )صفات( اإلنسانية بشكل تاّم وكامل، مقاماٍت بعيدة كل البعد عن أذهاننا. 
من بني املقامات اليت تذكر له، تسّلطه على الضمائر أي القلوب، انطالقا من كونه روحا كلية حييط 

   30."جبميع األرواح
يعي هبذا املعىن نفسه، ولكن على حنو مكثف ان مسألة الوالية تطرح عادة يف االعتقاد الش:" ويضيف   

حجة الزمان، حبيث ال يكون مثة زمان خاٍل من احلجة أبدا  -أن يكون الويل -جدا. فهي تطرح مبعىن 
"ولوال احلّجة لساخت األرض بأهلها". ومؤداه أن األرض مل ختل ولن ختلو من اإلنسان الكامل أبدا. 

ينطوي على مقامات ودرجات كثرية. وحنن يف أغلب التحيات  ويعتقد الشيعة أن هذا اإلنسان الكامل
والزيارات اليت نقرأها، نقر مبثل هذه الوالية ونعرتف هبذه اإلمامة، أي أننا نعتقد أن لإلمام مثل هذه 
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   الغروي
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الروح الكلية. حنن نقول يف الزيارة اليت نقرأها مجيعا باستمرار، وهي جزء من أصول التشيع: "أشهد أنك 
يف  -وتسمع كالمي وترد سالمي". حنن خناطبه هبذا الكالم وهو ميت، وال فرق بالنسبة لنا تشهد مقامي

بني حياته ومماته. وهذا ال يعىن أنه مل يكن كذلك يف حياته، وأهنا من خمتصاته بعد  -حتّليه هبذا املقام 
ه يسمع كالمي، :" السالم عليك ياعلي بن موسى الرضا" مث أشهد له وأعرتف أن-مثال -مماته. فأقول
  31".ويرّد سالمي

الفصل الثاين من كتابه: )اإلمامة ومهمة بيان الدين بعد النيب(   ويؤكد املطهري هذا املعىن يف  
فيقول:"حني نطرح اإلمامة مبثل هذا التصور الساذج، وخنتزهلا يف احلكم وحده، حبيث نقول إن اإلمامة 

ل السنة وما يذهبون إليه يف املسألة تتحلى جباذبية تساوي احلكومة وحسب، فعندئذ جند أن نظرية أه
أكرب من نظرية الشيعة وما يعتقدون به. علينا أن ال نرتكب أبدا مثل هذا اخلطأ، حبيث ما إن تطرح 
مسألة اإلمامة يف السياق الشيعي، حىت نساويها باحلكومة، ونقول إهنا تعين احلكم. فالوقوع يف مثل هذا 

تسب اإلمامة شكال بسيطا ساذجا، ترتتب عليه ]منطقيا وموضوعيا[ النتائج اخلطأ يفضي إىل أن تك
  32والفروع اليت جيب أن ترتتب على مثل هذا املنهج".

ويقول:"أما اليوم فكثريا ما يكرر هذا اخلطأ، فما إن تذكر اإلمامة حىت تتجه األذهان إىل احلكم     
عدو أن تكون شأنا صغريا جّدًا من شؤون اإلمامة. كمرادٍف هلا، مع أّن احلكومة من الفروع، وهي ال ت

ما ينبغي احلذر منه هو اخللط بني هاتني القضيتني، بين اإلمامة واحلكومة وإذا كان األمر كذلك، فما 
إّن ما ينطوي على األمهية األوىل يف قضية اإلمامة،  هي اإلمامة إذن؟ اإلمام خليفة النيب يف بيان الدين.

فمّما ال شك بيان الدين وتبيينه من دون وحي )أي من دون أن يوحي إىل اإلمام(.  هي خالفة النيب يف
 فيه أن الذي يوحي إليه هو الرسول األكرم فقط، وبمغادرته الحياة انقطع الوحي وُخِتمت الرسالة.

وعودة إىل السؤال: هل هناك بعد النيب شخص يعكس يف موقعه ووجوده مرجعية أحكام الدين، متاما    
 ا كان النيب مرجعاً ومبينناً ومفّسراً؟ هل مثة وجود إلنسان كامل مبثل هذه املواصفات؟كم
يف هنج البالغة يتحدث اإلمام علي )عليه السالم( عن رفقته النيب حبراء حني كان فىًت، وكيف مسع رنّة    

النيب )هذا الشيطان  الشيطان حني نزل الوحي على رسول اهلل، فقال: يارسول اهلل ما هذه الرنة؟ فأجابه
قد أيس من عبادته(، إنك تسمع ما أمسع، وترى ما أري، إال أنك لست بنيب". )هنج البالغة، اخلطبة 

 33( )جند نظري هذه الكلمات يف مواطن أخرى كثرية(. 192
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ه ومع ان املطهري ينفى هنا بصراحة نزول الوحي على االمام علي، أو مشاركته للنيب يف النبوة، اال ان   
اإلمامة عند الشيعة مفهوم يعود بشكل أو بآخر ليشركه يف مساع ما يسمع ورؤية ما يرى. مث يقول:"

مَثَّ آية يف القرآن عجيبة تقع يف سياق جمموعة آيات عن اإلمامة وهذه اآلية ترتبط يناظر النبّوة. 
نطاق املعىن الذي  بشخص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، بل هي تتصل مبسألة اإلمامة نفسها، ويف

  34عرضناه ونعود لإلشارة إليه جمددا".
أنه خطأ كبري، ذلك الذي وقع به املتكلمون املسلمون منذ القدمي، وهم  -فيما سبق  -"ذكرنا    

يطرحون اإلمامة يف صيغة السؤال التايل: ما هي شرائط اإلمامة؟ فهذه الصيغة يف الطرح تستبطن فرضية 
قبلون اإلمامة كما نقبلها حنن الشيعة، وغاية ما هنالك أننا خنتلف معهم يف فحواها أن أهل السنة ي

شرائطها، إذ نقول حنن بالعصمة والنص شرطني يف اإلمام، وال يعتقد الطرف الثاين هبما. وواقع احلال أن 
إلمامة هو اإلمامة اليت نعتقد هبا حنن الشيعة ال يعتقد هبا السنة أساسا، وما يعتقد به أهل السنة باسم ا

 تعبري عن الشأن الدنيوي يف اإلمامة، الذي يُعّد أحد شؤوهنا.
مثال ذلك: هو ما نلتقي به يف مضمار النبوة، فأحد شؤون النيب أنه كان حاكما للمسلمني، بيَد أن   

ذلك ال يعين أن تكون النبوة مساوية للحكم واحلكومة، النبوة حبّد ذاهتا حقيقة تنطوي على آالف 
أنه بوجوده ال حيتاج املسلمون إىل حاكم آخر، ألنه هو  -كما أسلفنا  -، ولكن من شؤون النيب القضايا
 احلاكم.

ما يذهب إليه أهل السّنة أن اإلمامة تعين احلكومة )اإلمامة تساوي احلكومة( وأن اإلمام يعين احلاكم   
 انتخابه ملمارسة احلكم. الذي يوجد بني املسلمني، وهو من احليثية شخٌص من املسلمني جيب عليهم

وهبذه الصيغة مل يتعدَّ أهل السّنة يف اإلمامة أكثر من حّد احلكومة. أّما اإلمامة عند الشيعة فهي تأيت 
تايل تلو النبّوة، بل هي أرفع من بعض درجات النبوة. فُأولو العزم من األنبياء هم الذين مجعوا اإلمامة إىل 

 35ونوا أئمة، أما أولو العزم فقد بلغوا رتبة اإلمامة يف آخر املطاف".النبوة، وكثري من األنبياء مل يك
" وحمل الشاهد يف الكالم: أننا ال نسأل عن احلاكم من يكون يف حال وجود النيب، ذلك أن للنيب  

جنبة فوق بشرية ]يف صلته بالسماء وانفتاح الغيب عليه[ وكذلك ال معىن للسؤال عن شخص آخر 
يف حال  -مربراته املوضوعية  -بوجود اإلمام. إمنا ميتلك احلديث عن هذا الشخص يتوىل زمام احلكم 

 عدم وجود اإلمام ) وذلك بافرتاض عدم وجوده مطلقا، أو لغيابه كما هو احلال يف زماننا(.
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ما جيب أن حنذر منه هو خلط مسألة اإلمامة مبسألة احلكومة، مث أن نتساءل على أساس ذلك    
وقف أهل السنة، وما هو موقفنا؟ فاإلمامة مسألة أخرى غري احلكم، وهي عند الشيعة اخللط: ما هو م

 ظاهرة ومفهوم يناظر النبوة يف أعلى درجاهتا.
خنلص مما مّر يف الفارق بني الشيعة والسنة، إىل أننا نعتقد باإلمامة، والسنة ال يقولون هبا من األساس،   

معنا يف شروط اإلمام، بأن يضعوا له شروطا غري اليت نعتقد هبا.  وليس األمر أهنم يعتقدون هبا وخيتلفون
اإلمامة في معناها المقصود هي تالي تلو النبوة، ولكن ال بالنحو الذي تعني فيه أنها أدنى مرتبة 
من أي نبّوة كانت. كال، بل المقصود أنها أمر شبيه بنبوة األنبياء العظام، وهم حازوا على اإلمامة 

  36ا بين النبوة واإلمامة. إن اإلمامة حالة معنوية".أيضا، وجمعو 
إنسان حيمل للبشرية  -بعد النيب اخلامت  -"ان ما انتهى بعد الرسول هو الرسالة والنبوة، فلن يأيت   

شريعة جديدة ودينا آخر. فليس هناك غري دين واحد هو اإلسالم. وبنيب اإلسالم ُختمت الرسالة 
حيث كان الكائن البشري األول إنسانًا كامال، وكذا ينبغي أن  -سان الكامل والنبوة. أما احلّجة واإلن

فهذا خطٌّ مل يغلق أبدا بني أفراد النوع البشري".  -يكون اإلنسان األخري يف خط اخلليقة على األرض 
37 
ن ومع ان موقف الشيخ املطهري ال ميثل موقف الشيعة االمامية العام ، كما يبدو من خالل تذمره م   

عدم فهم الشيعة له، اال  انه يقدم منوذجا عن تأثر الفكر االمامي بشيء من الغلو، يرفع االمامة فوق 
 اخلالفة السياسية ، ويقرهبا من درجة النبوة أو يرفعها فوقها أحيانا.

سيد حممد تقي املدرسي الذي يقول:"إن اإلنسان وميكن أن جند شيئا من ذلك أيضا يف كتاب لل    
تقد بـ )الوحي( الذي هو جتٍل من جتليات قدرة اهلل تعاىل ورمحته باإلنسان، البد له أن يعتقد الذي يع

باإلمام احلجة عليه السالم، ألن الذي ربط األرض بالسماء بفضل الوحي تأىب رمحته ، ويأىب فضله 
ة خامت األنبياء العميم على اإلنسان ، ويأىب لطفه أن يرتك البشرية دون رابط يربطها بالسماء بعد وفا

واملرسلني حممد صلى اهلل عليه وآله. فاألرض ومنذ أن ُوجد فيها اإلنسان وحىت مبعث النيب األعظم 
صلى اهلل عليه وآله مل ختُل من حّجة إهلية، فكيف يرتك اهلل جّلت أمساؤه، هذه األرض من غري حجة، 

ائة وأربعـة وعشرين ألف نيب عدا وهل كانت البشرية يف السابق أقرب إليه تعاىل لكي يبعث هلا م
األوصيـاء ومث يرتكنا بعد وفاة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله دون أن تكون له حجة عليها؟.. إّن 
اإلنسان الذي يعتقد بالوحي البد أن يؤمن أيضاً بامتداد هذا الوحي املتمثل يف األئمة عليهم السالم ، 
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نمو حىت يصل إىل قمته، وإىل ذروة امتداد الرسالة اإلسالمية واّن هذا االمتداد يتجسد، بل يرتفع، وي
 38املتمثلة يف اإلمام احلجة املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه".

  
   

 الغالة والمنهج األخباري    
 

وكما هو مالحظ بصورة بينة، فان الغالة اجلدد، القائلني بالتفويض يعتمدون على روايات موضوعة     
املنسوبة اىل االمام أمري املؤمنني عليه السالم ،  تراث أهل البيت ، كخطبة البيان و ضعيفة مدسوسة يف

، مع اهنا روايات غري مسندة   المتواترة بل المستفيضةو اليت اعتربها السيد كاظم الرشيت من الروايات 
تابه ما وال تُعرف مصادرها، وقد رفضها حىت صاحب )حبار األنوار( الشيخ اجمللسي، الذي مجع يف ك

خطبة البيان اال يف كتب الغالة و أشباههم ، و قال :" لكن  هب ودب، حيث نّوه اىل عدم وجود
 مما أوردناها يف كتاب حبار األنوار مينع من القول به فيما عدى املعجزات ظاهرا بل األخبار الكثرية

و ما ورد من  ربة فيما نعلمصرحيا، مع أن القول به قول مبا ال يعلم، إذ مل يرد ذلك يف األخبار املعت
الغالة و أشباههم ". وقال  األخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان، و أمثاهلا فلم توجد إال يف كتب

نعثر على مستند  صاحب كتاب )بشارة االسالم( " السيد مصطفى آل السيد حيدر الكاظمى:" إنا مل
كالشيخ الطوسى و الكليىن و  احملدثني صحيح هلذه اخلطبة املسماة بالبيان، و مل يثبتها أحد من

باألخبار و يبعد عدم اطالعه عليها مع أهنا غري  نظائرهم و عدم ذكر اجمللسى هلا توهني هلا إلحاطته
األلفاظ". وكتب السيد جعفر مرتضى العاملي يف موقع )االمام علي.نت(  بليغة كثرية التكرار غري بينة

عن خطبة البيان ما يلي، فقال:"لقد أوردوا هلذه اخلطبة ثالثة نصوص تديره احلوزة العلمية يف قم ،  الذي
ألي واحد منها سند يصح االعتماد عليه... و أما بالنسبة ملنت  ختتلف فيما بينها بصورة كبرية، و ليس

بل ال يكاد سطر منها مير بدون إشكال أو أكثر" . و حتدث  السيد العاملى  اخلطبة فهو أكثر إشكاال
حتريف ألهداف شيطانية ال ختفى. وقال أيضا : كان ما  فيها من أكاذيب و أباطيل ودس وعما جاء 

غيظا من فيض و قطرة من حبر مما ميكن اإليراد  ذكرناه من وجوه اإليراد على بعضي فقرات خطبة البيان
ون بل األلوف مما خصت هبا نصوصها الثالثة... و قد يك به على هذه الفقرات و سواها من املئات

الصوفية و رمبا لليهود أيضا اليد الطوىل يف هذا البالء الذي حاق هبا حيث  لبعض الغالة، و الباطنية، و
و أولئك فيها مرتعا خصبا، و مادة صاحلة إلشاعة أضاليلهم و أباطيلهم. وقد قال السيد  وجد هؤالء

ال أساس هلا و اهلل العامل"... كما اخلوئى عن هذه اخلطبة املوضوعة املنسوبة لإلمام على :" بامسه تعاىل: 
تصح عنه صلوات اهلل و سالمه عليه". و الذي يدل على  قال السيد على احلسيين السيستاىن:"إهنا مل
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اخلطبة و وهنها عدم ذكرها يف هنج البالغة، و هذا ان دل على شي فإمنا يدل  ضعف هذه الرواية أو
منها مير بدون  اخلطبة فهو أكثر إشكاال بل ال يكاد سطرمن وضع الغالة. و أما بالنسبة ملنت  على أهنا

الدالة عل الغلو و تفويض أمر اخللق  إشكال أو أكثر. و ذلك لوجود الكثري من العبارات الصرحية
اإلمام على )عليه السالم( نفسه هبا، كلها من  لإلمام على )عليه السالم( فهذه الصفات اليت وصف

من عباده و حنن نعلم بأن اإلمام أمري املؤمنني و هو سيد  ه فيها أحدصفات أفعاله سبحانه ال يشارك
 39يتصف هبذه الصفات املختصة باهلل تعاىل. املوحدين اليستجيز لنفسه أن

 
 موضوع تحريف القرآن المبحث الرابع:

 
ال وقد  تفرع عن موضوع االمامة ، ورفع منزلتها اىل درجة )العقائد(، سؤال عن احلكمة وراء إغف    

القرآن الكرمي للنص بصراحة على إمامة أهل البيت اذا كانت حتتل تلك األمهية يف العقيدة االسالمية؟ 
فقام بعض غالة االمامية، وليس كلهم وال كل الشيعة بالطبع، بادعاء حتريف القرآن الكرمي وحذف 

ي دليل على دعواهم اآليات الناصة بصراحة على االمام علي وأهل البيت. ومل يقدم أولئك الغالة أ
الباطلة سوى روايات ضعيفة وخمتلقة نسبوها لبعض أئمة أهل البيت، وهم منها براء. وقد ذكر تلك 
الروايات الكليين يف )الكايف( وحممد بن حسن الصفار القمي يف )بصائر الدرجات( وعلي بن ابراهيم 

لرأي مل يصبح رأيا عاما وال ملزما القمي يف )تفسريه( وكذلك العياشي وابن فرات وغريهم، ولكن هذا ا
للشيعة االمامية الذين قام علماؤهم األصوليون بنقد األخبار وضرب ما يتعارض منها مع القرآن الكرمي 
عرض اجلدار. اال ان بعض خصومهم ظلوا عرب التاريخ يثريون هذه التهمة اليت أختلقها الغالة، ضد 

 اهتامهم بالكفر واحنراف العقيدة.الشيعة عموما، ويتخذون منها أداة لضرهبم و 
الدكتور موسى كاظم يلماز، يف ندوة اسطمبول حول الشيعة، موضوعا حتت عنوان )آراء وقد طرح   

الشيعة املتعلقة بعلوم القرآن( قال فيه:" حيسن بنا أن نقول ان علماء الشيعة املعتدلني رفضوا التحريف يف 
لرابع واخلامس اهلجري. منهم الشيخ الصدوق صاحب كتاب القرآن ال سيما من عاش منهم بعد القرن ا
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 461وشيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي صاحب تفسري التبيان املتوىف سنة  381االعتقادات املتوىف سنة 
اال انه يؤسفنا جدا أهنم ينفون قطعا الزيادة   548وأبو علي الطربسي صاحب جممع البيان، املتوىف سنة 

النقيصة فيه بصراحة قطعية كذلك، بل قالوا بأن اسقاط بعض اآليات من القرآن يف القرآن وال ينفون 
 أمر خمتلف فيه ولكنهم يضيفون بأن الصحيح من مذهبهم خالفه، كما صرح به الطربسي يف تفسريه". 

واستشهد يلماز يأقوال عدد من علماء الشيعة عرب التاريخ، ممن أكدوا على سالمة القرآن من   
لشيخ البهائي الذي قال:" اختلفوا يف وقوع الزيادة والنقصان فيه ، والصحيح ان القرآن التحريف، كا

والطربسي الذي نقل عن املرتضى قوله:" ان العلم بصحة نقل  40حمفوظ عن ذلك زيادة ونقصانا".
 41ة".القرآن كالعلم بالبلدان واحلوادث الكبار والوقائع العظام والكتب املشهورة وأشعار العرب املسطور 

وحممد جواد البالغي النجفي، العامل يف القرن العشرين صاحب تفسري آالء الرمحن، الذي صرح " بأن 
القرآن الذي بني أيدينا هو نفس القرآن الذي أنزله اهلل على حممد )ص( وليس بأكثر من ذلك، وأضاف 

ث املعاصر )يعين به و"ان جهد احملد 42قائال: ان من نسب الينا انا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب".
مريزا حسني النوري( يف كتابه فصل اخلطاب باء بالفشل يف مجيع الروايات اليت استدل هبا على النقيصة 
يف القرآن، حيث ان كل ما ذكره عبارة عن املراسيل عن األئمة، مراسيل العياشي وفرات وغريمها، اال ان 

لك املسانيد اليت غالبها مما ال ميكن احتمال املتتبع احملقق جيزم بأن تلك املراسيل مأخوذة من ت
وكذلك آية اهلل اخلوئي الذي جزم " بأن املشهور بني علماء الشيعة هو القول بعدم  43صدقها".

التحريف. وأضاف قائال: ذهب مجاعة من احملدثني من الشيعة ومجع من علماء أهل السنة اىل وقوع 
واملفسر املعاصر الطباطبائي،  44هلم اال الظن والتأويل". التحريف، اال ان كال من هؤالء ممن ال صناعة

صاحب تفسري امليزان، الذي قال:" ذهب مجاعة من حمدثي الشيعة واحلشوية ومجاعة من حمدثي أهل 
السنة اىل وقوع التحريف، مبعىن النقص والتغيري يف اللفظ أو الرتتيب، دون الزيادة، فلم يذهب اليها أحد 

 45من املسلمني".
أضاف الدكتور موسى كاظم يلماز:"أفاد العلماء الذين يرفضون التحريف أن قوله تعاىل: انا حنن نزلنا و   

الذكر وانا له حلافظون، نص صريح يف صيانة القرآن عن التحريف والتغيري والتبديل... والضرورة 
م  التحريف ومن أمهها التارخيية... واألخبار الواردة يف لزوم التمسك بالقرآن، من أبرز ما يدل على عد

                                                           
 (27)مقدمة حممد جواد البالغي ص  -  40
 (83ص  1)جممع البيان ج -  41
 (26)مقدمة البالغي ص  -  42
 (27)مقدمة البالغي ، ص  -  43
 (201)تفسري اخلوئي ص  -  44
 200الندوة العلمية الدولية حول التشيع عرب التاريخ ويف الوقت احلاضر، ص  -  45



 28 

حديث الثقلني.. ويعترب هذا احلديث عند علماء الشيعة القائلني بعدم التحريف دليال قويا يف رفض 
التحريف، حيث أمر الرسول األكرم )ص( األمة بالتمسك بالكتاب والعرتة أهل البيت، فوجود التمسك 

وان الروايات  46التحريف باطال جزما.بالكتاب باق اىل يوم القيامة، لصريح أخبار الثقلني، فيكون 
الواردة يف التحريف ال يستدل هبا، إذ ان األخبار الواردة من عدة طرق الدالة على سقوط بعض اآليات، 
غالبها ضعيفة ليس فيها حديث متواتر وال حمفوف بقرائن قطعية تضطر العقل اىل قبوله، بل كلها آحاد 

ع والدس، فان من له أدىن تأمل يعلم ان مثل ما ورد يف )فصل ، والصحاح منها غري مأمون فيه من الوض
اخلطاب( من أن ثلثي القرآن سقط بني الشرط واجلزاء يف قوله تعاىل )فإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى 

ومما يعلم أنه ورد يف روايات أهل البيت ان عليا   47فانكحوا ما طاب لكم من النساء...( موضوعة.
ه من احملقق ان مجع علي ال يدل على خمالفة ما مجعه ملا مجعه أبو بكر رضي اهلل مجع مصحفا، اال ان

عنه، يف شيء من احلقائق الدينية، اال ان يكون يف شيء من ترتيب السور أو اآليات، ولو كان مصحفه 
ومل خمالفا ملا مجعه األصحاب لعارضهم علي باالحتجاج، ودافع فيه ومل يقنع مبجرد اعراضهم عما مجعه، 

وهل ميكن لعاقل أن يدعي ان   48ينقل عنه رضي اهلل عنه فيما روي من احتجاجه أنه قرأ آية يف واليته.
كل اآليات اليت يرى اخلصم سقوطها، كانت مجيعها يف الوالية أو كانت خفية على املسلمني عامة؟ أم 

املسلمني وحترزا من  هل ميكن أن يتصور أن عليا رضي اهلل عنه سكت عند حتريف القرآن حفظا لوحدة
 شق العصا؟ أليس التحريف هو أعظم الفنت يف الدين؟".

وعلق الدكتور يلماز على ذلك قائال:"ميكن للباحثني مالحظة حركة قوية ضد التحريف والقائلني به 
وهذه احلركة دامت اىل يومنا هذا مع كثرة أتباعها قدما، واىل  381بدأت بالشيخ الصدوق  املتوىف سنة 

هم دام أيضا متسك بعض األخباريني منهم بالروايات الضعيفة الدالة على التحريف، اال ان العلماء جانب
املعارضني هلؤالء حياولون رد أقواهلم علميا، وهلذا كان القائلون بالتحريف مل يعارضوا أهل السنة فحسب، 

إزالة فكرة عاشت وقويت  بل كانوا اضطروا اىل املعارضة من علماء الشيعة أنفسهم. ورغم كل هذا فان
طوال العصور يف اجملتمع الشيعي كفكرة حتريف القرآن مل يكن من السهل للمعتدلني من علماء الشيعة 
مقاومتها. فمن أجل ذلك من املمكن أن نلتقي مع أناس اذا كنا يف جمتمع شيعي يعتقدون بتحريف 

ذه اآلراء من علماء الشيعة، وهذا أمر القرآن حقا، ولكن من الصعب كما قلنا آنفا العثور على مثل ه
 49حيبذه كل مسلم سليم العقيدة".
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وقد رد الدكتور حممد باقر حجيت، استاذ كلية االهليات واملعارف االسالمية يف طهران، على الدكتور   
يلماز، فقدم ورقة حتت عنوان )مجع القرآن يف عهد رسول اهلل )ص(( قال فيها:"ان استعمال كلمة 

عهد رسول اهلل )ص( بلسانه ولسان معاصريه يوضح لنا جبالء ما ذهب اليه كبار علماء  املصحف يف
الشيعة بشأن مجع القرآن يف زمن النيب... اىل غريها من الروايات اليت وردت فيها كلمة املصحف أو 

اركة، املصاحف، واستعملت يف زمان حياة رسول اهلل ، وكلها تدل بصراحة أن القرآن مجع يف حياته املب
ألن املصحف يعين اجملموعة املدونة بني الدفتني... وان الرواية اليت تتحدث عن النقاش الذي دار يف زمن 
أيب بكر بشأن البحث عن اسم للقرآن يف زمانه كاذبة، ألن الرواية تذكر أن كلمة املصحف أخذت من 

 50اللغة احلبشية".
ول موضوع حتريف القرآن، فقال:"من الضروري أن واستعان الدكتور حجيت مبا قاله االمام اخلوئي ح  

نذكر ملخص ما بينه اخلوئي يف هذا الصدد، إذ قال: علينا أن نبحث عن مداليل هذه الروايات، وهي 
 طوائف:

الطائفة األوىل: الروايات اليت تدل على التحريف بعنوانه، وأجيب عن هذه الروايات بأن الظاهر من    
تالف القراء، واملراد بالتحريف يف بقية الروايات محل اآليات على غري بعضها تفسري التحريف باخ

 معانيها.
الطائفة الثانية: الروايات اليت دلت على أن بعض اآليات قد ذكرت فيها أمساء األئمة عليهم السالم،    

ليس من وهي كثرية. أما اجلواب عن االستدالل هبذه الطائفة ان بعض التنزيل فيها من قبيل التفسري و 
القرآن نفسه، فال بد من محل هذه الروايات على ان ذكر أمساء األئمة عليهم السالم يف التنزيل من هذا 
القبيل، واذا مل يتم احلمل فال بد من طرح هذه الروايات ملخالفتها للكتاب والسنة واألدلة النافية 

 للتحريف.
تحريف بالزيادة والنقصان، وان األمة بعد النيب الطائفة الثالثة: هي الروايات اليت دلت على وقوع ال   

 –)ص( قد غريت هذه الكلمات وجعلت مكاهنا كلمات أخرى. اجلواب عن االستدالل هبذه الروايات 
اهنا خمالفة للكتاب والسنة، وإلمجاع املسلمني على عدم  –بعد الغض عما يف سندها من الضعف 
 كله من القرآن. وممن ادعى االمجاع الشيخ املفيد والشيخ الزيادة يف القرآن، وان جمموع ما يف الدفتني

 الطوسي والشيخ البهائي وغريهم من أعاظم علماء الشيعة.
الطائفة الرابعة: هي الروايات اليت دلت على التحريف يف القرآن من حيث النقيصة فقط. واجلواب    

ادة يف مصحف أمري املؤمنني عليه السالم عن االستدالل هبذه الطائفة أنه ال بد من محلها على معىن الزي
 من أهنا كانت تفسريا بعنوان التأويل وما يؤول اليه الكالم، أو بعنوان التنزيل من اهلل شرحا للمراد.
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 وان مل ميكن احلمل يف مجلة منها فال بد من طرحها، الهنا خمالفة للكتاب والسنة.   
السند عند الشيعة، وان مجلة منها قد نقلت من كتاب  على أن أكثر هذه الروايات بل كثريها، ضعيفة  

)التنزيل والتحريف( أو )القراءات( ألمحد بن حممد السياري الذي اتفق علماء الرجال من الشيعة على 
فساد مذهبه وانه ضعيف احلديث جمفو الرواية وكثري املراسيل، ويقول بالتناسخ، وأخذ احملدث النوري عنه  

ب )فصل اخلطاب( فلهذا ال يعتد علماء الشيعة على ما يف هذا الكتاب "من كثريا وأدرجه يف كتا
حتريف كتاب رب األرباب" وحرموا طبع هذا الكتاب وكأهنم عدوه من مجلة كتب الضالل... مضافا اىل 
ذلك كله، عندنا عشرات من الكتب اليت دوهنا علماء الشيعة االمامية يف نفي التحريف أو رد من قال 

 51به".
أضاف الدكتور حجيت:" ان الروايات اليت وردت يف اجلوامع احلديثية السنية يف هذا الصدد كثرية و   

جدا، اليت تدل بصراحة على أن القرآن أصيب بالتحريف يف حد واسع، ولكنا حنن معاشر الشيعة ال 
جل هذه الروايات بل   نعتد هبذه الروايات السنية وال الروايات اليت جندها يف اجلوامع احلديثية الشيعية ألن

كلها موضوعة أو مؤولة عند الفريقني، ولذلك ال نتهم أهل السنة بأهنم يقولون بالتحريف، كما ينبغي 
 ألهل السنة ان ال يتهمونا بالقول بالتحريف.

وأخريا أقول:ملا كان املدى الزمين لنبوة األنبياء عليهم السالم حمدودا مل يبق شيء من كتبهم وصحفهم    
لية، بل أبيدت كلها من صفحة الدهر، ولكن املدى الزمين لنبوة نبينا غري حمدود، بل يستمر اىل يوم األص

 القيامة بقي كتابه مصانا عن التحريف حمفوظا من أي تصرف.
ان القرآن  اجمليد الذي هو سندنا يف التدين بدين االسالم واحد عندنا مجيعا، وليس بيننا أي خالف   
ن كتابنا السماوي، وعلى الرغم من أن بعضنا يتهم البعض اآلخر باالعتقاد بشأ –مهما ضؤل  –

 بالتحريف فاننا عمليا نتلو قرآنا واحدا، ونعمل بقرآن واحد، ونستند اىل قرآن واحد...
وليس بني أتباع الكتب السماوية سوى املسلمني الذين هم بالرغم من اختالفهم يف األمساء واملذاهب 

حيملون نظرة واحدة ومسلم هبا بالنسبة لكتاهبم السماوي القرآن اجمليد املوجود عند  –والفرق والطوائف 
 مجيع الفرق االسالمية، والذي يفتخر باتباعه املسلمون كافة.

ان القرآن الذي يتلوه الشيعي ويتلوه السين، القرآن الذي يتلوه الشيعي االمامي والزيدي واالمساعيلي،   
وه السين احلنفي والشافعي واملالكي واحلنبلي هو ال خيتلف يف كلمة وال وكذلك القرآن الذي يتل

 52حرف".
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وتساءل قائال:"أفال جند يف بقاء القرآن حمفوظا من كل حتريف عند مجيع الفرق االسالمية، ومصانا يف   
ا تلك وحدته بيننا حنن أمة االسالم درسا نعترب به حيملنا على أن نسعى يف توحيد الكلمة؟ أال تدفعن

احلقيقة يعين وحدة القرآن الكرمي عند مجيع الفرق االسالمية اىل عدم التلويح والتشهري بالروايات املتحدثة 
عن التحريف املذكورة يف كتب حديث الفريقني، واليت هي بعضها ضعيف وبعضها قابل للتأويل وان ال 

ن بني مصاحفنا أي اختالف، وليس يتهم بعضنا بعضا بالتحريف. وحنن ال نرى من أقدم العصور اىل اآل
بني ظهرانينا حنن الشيعة والسنة أي مصحف آخر، واذا وجد يف مصحف أي اختالف مع املصاحف 

 53املتداولة نعتربه حمرفا".
وقد أكد الدكتور علي أوزك، يف الندوة العاملية حول الشيعة، اليت عقدت يف اسطمبول، ان الشيعة    

لى حممد، ومع هذا فان هناك بعض اختالفات حول ثبوت القرآن وحمتواه. يؤمنون بالقرآن الذي انزل ع
اال ان شيعة اليوم تؤمن بنفس املصحف الذي جيمع عليه يف العامل االسالمي. وقال:"إننا مل نعثر على 
منوذج خيتلف حمتواه مع القرآن الذي بني أيدينا، ال يف ايران وال يف أي بلد آخر من خالل حبثنا الذي 

به. اذن ليس هناك خالف بني أهل السنة والشيعة حول أصل القرآن، ولكن اخلالف يف تأويله  قمنا
   54وتفسريه".

وكذلك أكد الدكتور عوين إخلان:" ان الشيعة االمامية يقبلون اليوم املصحف املوجود بني أيدينا من   
أي دليل قوي. ومن املمكن احلقيقة الظاهرة أيضا على أن خصوم الشيعة ال يستندون يف مزاعمهم على 

ان سبب نشأة التهم بأن الشيعة ال يعتقدون املصحف املوجود قرآنا تاما روايات الكليين وما يشبهها انه 
"ما ادعى أحد من الناس أنه مجع القرآن كله كما أنزل اال كذاب ، وما مجعه وحفظه كما نزله اهلل تعاىل 

وال شك ان حل هذه املشكلة   55من بعده عليهم السالم".اال علي بن أيب طالب عليه السالم واألئمة 
ليس صعبا بشرط امعان النظر يف كتب علماء الشيعة املعروفني. يقول الشيخ املفيد: وقد قال مجاعة من 
أهل االمامة انه مل ينقص كلمة وال آية وال سورة ولكن حذف ما كان مثبتا يف مصحف أمري املؤمنني 

انيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتا منزال وان مل يكن من مجلة كالم اهلل )ع( من تأويله وتفسري مع
   56(.68، و67تعاىل الذي هو القرآن املعجز، وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا. )املفيد، أوائل املقاالت، 

لشيعة وقد علق  السيد مهدي احلسيين الروحاين، على كالم الدكتور عوين إخلان، وخاصة قوله:"بأن ا   
االمامية يقبلون اليوم املصحف املوجود اخل..." فقال:" ان فيه إشعار بأن االمامية يقبلون اليوم املصحف 
املوجود وأما يف قدمي الزمان فكانوا ال يقبلونه، وهذا كذب وافرتاء مأثور يكرره خصوم الشيعة فوصل اىل  
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واحلق أن يقال: ان الشيعة أواًل وآخرًا ال  كاتبنا فأظهر بعض احلق وبقي يف ذهنه االفرتاءات املأثورة،
 57يعرفون مصحفا غري ما بأيديهم وبأيدي سائر املسلمني".

 
وال اعتقد ان دعوى قول الشيعة بتحريف القرآن، تستحق التوقف عندها، بعد نفي الشيعة عرب    

ذا ميكن القول بقوة: وهك التاريخ هلا ، واصرارهم على القول بسالمة القرآن وحفظه من قبل اهلل تعاىل.
إن مجيع املسلمني واحلمد هلل ومن مجيع الطوائف يشرتكون بااللتزام بعقيدة واحدة ثابتة ال خالف بينهم 

 حوهلا.

 
 التقيةالمبحث الخامس: 

 

وبعد ان حتدثنا عن الغلو والغالة، ال بد أن نشري اىل موضوع مهم يف العالقات الشيعية السنية، وهو 
لذي لعب دورا سلبيا يف تعكري العالقات بني الطرفني، وأصبح عقدة لدى الكثري من موضوع "التقية" ا

أهل السنة يف التعامل مع اخواهنم الشيعة. حىت أن بعض السنة يتهمون أي شيعي يقرتب منهم ويعلن 
خصيا ختليه عن األفكار املتطرفة، أو يعلن احرتامه للصحابة مثال، بأنه ميارس التقية. وبالرغم من أين ش

أعلنت رفضي للفكر االمامي وملبدأ التقية، وكتبت مفندا للكثري من النظريات اإلمامية، فقد واجهت 
تشكيكا من بعض السنة حبقيقة موقفي. وقد أشار الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، يف كلمته اليت 

ع "التقية" وأزمة الثقة بني ألقاها يف الندوة العلمية الدولية عن الشيعة والتشيع يف اسطمبول، اىل موضو 
الطائفتني، وقال:" عندما ال تكون الثقة موفورة فان املساعي اليت تبذل من اجل التقريب  لن تكون ذات 

هو أن يعلن اخواننا الشيعة أن جدوى. ولكي تتحقق هذه الثقة. ال بد من شيء واحد ال ثاين له، 
يف التاريخ  وكان أمرا ال بد منه ال سيما يف  . كانت التقية حاجة ضروريةعهد التقية قد مضى وولى

العهد األموي، ذلك ألن الضرورات تبيح احملظورات ، واننا يف يومنا هذا ال حنتاج اطالقا اىل أن خنفي 
شيئا ونظهر شيئا آخر. من أجل أن تشيع الثقة وتتألق فيما بيننا دعونا نتصارح وليكن عربون هذا 

   58ة قد وىل".التصاحل أن نعلن ان عهد التقي
 
ولذلك فان من الضروري القاء الضوء على حقيقة "التقية". وهل تشكل لدى الشيعة مبدأ أساسيا أو    

 جزءا من الدين؟ وهل ال يزالوا ميارسوهنا اىل اليوم؟
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يستند السنة يف اهتامهم للشيعة مبمارسة التقية، على حديث مشهور لديهم، وهو قول االمام الصادق    
ية ديين ودين آبائي، وال دين ملن ال تقية له". ويربر علماء الشيعة عادة هذا احلديث بأنه مبدأ :" التق

قرآين وعقلي يلجأ اليه كل من يقع حتت ضغط شديد أو خياف على نفسه أو ماله، وقد أعذر اهلل عمار 
ن أكره وقلبه بن ياسر الذي تفوه بكلمة الكفر أمام كفار قريش حتت التعذيب، فقال تعاىل:" اال م

وقال:" ال يتخذ املؤمنون الكافرين اولياء من دون املؤمنني ومن يفعل  106مطمئن باإلميان". النحل 
  28ذلك فليس من اهلل يف شيء اال ان تتقوا منهم تقاة وحيذركم اهلل نفسه واىل اهلل املصري". آل عمران 

واهنم مل حيتاجوا اىل ممارستها يف ظروف  وان الشيعة قد جلئوا اىل "التقية" اضطرارا يف ظروف خاصة،
 أخرى، وال ميارسوهنا اليوم.

وإذا كان الشيعة قد مارسوا "التقية" فعال يف ظروف غابرة، وعندما كانوا شلة صغرية، فانه ليس من   
املعقول أن يستمروا يف ممارسة "التقية" بعد أن أصبحوا طائفة كبرية تضم املاليني، وشعوبا كبرية. فان 

وانني األحزاب السرية ال تنطبق على قوانني األمم. وماذا ميكن أن خيفوا؟ وقد نشروا كتبهم وأفكارهم ق
 ونظرياهتم منذ مئات السنني؟

ال تكمن هنا. وال أعتقد ان الشيعة بصورة عامة كانوا ميارسون التقية ،  –يف احلقيقة  –ولكن املشكلة   
يت. وامنا الصقت هبم ظلما وعدوانا من قبل الغالة الذين  أو يعرفوهنا، فضال عن أئمتهم من أهل الب

كانوا يدسون أنفسهم يف صفوف الشيعة، ويدعون االنتماء اىل مذهب أهل البيت، وهم منهم براء، 
حيث كانوا حياولون نسبة مقوالت متطرفة ونظريات مغالية اىل أئمة أهل البيت كدعوى النبوة أو 

ية، والعصمة وما شابه من األمور اليت ال يعرفها أهل البيت، وينكروهنا أشد االلوهية، أو حىت االمامة االهل
النكران علنا وأمام الناس، ويسريون بسرية مضادة لكل مقوالت الغالة من خمتلف األصناف. فكان 
هؤالء يضطرون اىل تربير التناقض الظاهر بني أقوال األئمة من أهل البيت وانكارهم السافر ملقوالهتم 

 طلة، باالدعاء بأن أهل البيت ميارسون "التقية" ويعلنون غري ما يبطنون.البا

وحسبما يقول الدكتور موسى املوسوي يف كلمته يف ندوة اسطمبول عن الشيعة والتشيع:" ان أئمة أهل   
البيت ال ميكن أن يفكروا بالتقية بذلك املعىن ناهيك من أن متر خبلدهم. وان التقية هي املصيبة اليت 

نبثق منها كل اعوجاج وحتريف وبدعة، ظهرت يف عقيدتنا حنن الشيعة االمامية، فبالتقية فسرنا الـ"ال "  بـ ا
"نعم" والـ"نعم" بـ "ال". وباالستناد عليها جعلنا لظواهر األعمال بواطنا، ولظواهر الكالم معان، مل 

سنة الرسول وعمل االمام علي يقصدها قائلها. وهبا قضينا على حجية ظواهر الكتاب ونصوص القرآن و 
وأقواله وعمل األئمة وأقواهلم وفسرنا النصوص الصرحية حسب رأينا ورغبتنا. ان "التقية" هو التكييف 
القانوين لالجتهاد أمام النص حسب األهواء والنيات واألغراض ، وآخر ما استطيع أن أقوله يف التقية ان 
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ن هو دور املخدر يف حتطيم الكيان اإلرادي لدى االنسان، دور التقية يف حتطيم الكيان الفكري لالنسا
فكل من سلك طريق املخدرات خيتلط عليه طريق اخلري والشر، هكذا فان من يسلك طريق "التقية" فقد 

 59خيتلط عليه طريق احلق من الباطل، ولذلك أرغب تسمية "التقية" بـ "أفيون الشيعة".
 
نسبة التقية اىل عموم الشيعة، وأحصرها تارخييا بالغالة واملتطرفني  واين اختلف مع الدكتور املوسوي، يف  

الذين كانوا يؤلفون هلم نظريات خاصة وينسبوهنا اىل التشيع، مث يقومون بقراءة التاريخ املضاد لنظرياهتم 
م قراءة معكوسة، فيقلبون األبيض أسودا واألسود أبيضا. وال يوجد دليل على تبين عامة الشيعة ملقوالهت

 عرب التاريخ، فضال عن التزامهم مبمارسة التقية يف التعامل مع اخواهنم املسلمني.
ان من اخلطأ الكبري حتميل مجاهري الشيعة مبختلف تياراهتم وأحزاهبم وطوائفهم مسئولية وجود حديث    

ن عقيدهتم، مزور وغري مفهوم عن "التقية" يف كتب احلديث الغابرة، واعتبار ذلك مبدءا أساسيا وجزء م
والنظر اليهم بشك وريبة اىل يوم القيامة، وإغفال التطورات اهلائلة واجلذرية اليت حدثت  وحتدث يف 

 صفوفهم، وعدم تصديقهم يف التخلي عن مبدأ التقية أو ممارسته.
وإذا كنا نبحث عن الثقة يف العالقات بني الشيعة والسنة، فال ميكن أن ننتظر من الشيعة أن يصدروا   

بيانا يعلنون فيه ختليهم عن اإلميان مببدأ التقية، كما طالب الشيخ البوطي، ألن الشيعة ليسوا حزبا 
سياسيا، أو عصابة صغرية، أو فئة حمدودة يلتزم مجيع أعضائها مبا يقرره الرئيس، وسوف نظل نرى من 

تقية وإمكانية اعتماده الشيعة من يردد ذلك احلديث، ولكن املهم هو نظرة الشيعة العامة اىل مبدأ ال
منهجا يف حتليل التاريخ، وتقييم أقوال األئمة من أهل البيت، وتصديق املواقف والسياسات الظاهرة هلم، 
أو عدم ذلك. وهذه قضية هتم الشيعة قبل غريهم، ألهنا تشكل أداة مهمة لفهم الفكر الشيعي والتعرف 

 الدخيلة. على تراث أهل البيت احلقيقي، ومتييزه عن النظريات
   

 

 
 

 الفصل الثاني: المصادر األساسية للتشريع

 
 القرآن الكريم -1
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فان القرآن الكرمي يعترب   إن عامة السنة والشيعة يكاد يكونون متفقني متاما على حجية القرآن الكرمي ،  
دار كل املصدر األول واألقوى عند السنة والشيعة، الذي تعرض عليه األدلة األخرى ويضرب بعرض اجل

ويشكل البحث حول حجية القرآن من أهم مباحث علم األصول عند الشيعة، وال  ما خالفه منها.
سيما حبث ظواهر األلفاظ واحملكم واملتشابه واألمر والنهي والعام واخلاص واملطلق واملبني واملفهوم 

     واملنطوق، والناسخ واملنسوخ، وما اىل ذلك.
 الزمن األول يشكك يف حجية العمل بظواهر القرآن، فال جييز التعامل وقد كان بعض األخباريني يف   

املباشر معه وفهمه اال من خالل روايات أهل البيت وتفسريهم له، ولكن نشوء املدرسة األصولية 
)االجتهادية( يف القرن اخلامس اهلجري على يدي املشايخ الثالثة املفيد واملرتضى والطوسي، وسيادة 

يف القرون األخرية، أدى اىل تراجع األخباريني وتراجع القول بعدم حجية القرآن أو عدم هذه املدرسة 
جواز التعامل املباشر معه. وتعزيز القول باعتبار القرآن املصدر األول واألساس للدين  باعتباره مصدرا 

 قطعيا متواترا ال يضاهيه أي مصدر آخر.
السنة ال يلتفتون يف دراستهم للشيعة اىل الصراع بني ومع األسف الشديد فان كثريا من الباحثني   

املدرستني األخبارية واألصولية، واىل ختلي األصوليني، وهم الغالبية العظمى من الشيعة، منذ قرون عن  
كثري من مقوالت األخباريني. ورمبا كان من هؤالء الدكتور علي أوزك الذي قال:"ان الشيعة قد تعمدوا 

اديث حسب رأيهم كلما مل جيدوا يف القرآن ما يؤيد آرائهم املذهبية من األدلة...ان تأويل اآليات واألح
الشيعة تستند غالبا على ما تنقله من الروايات عن أهل البيت، ألهنم يعتقدون عصمة األئمة وأهل 

تفسري البيت، وهلذا السبب يهتمون بروايات أهل البيت يف تفسري القرآن ويقولون:ان اهلل قد أوكل مهمة 
وأضاف:" ان الشيعة االمامية االثين عشرية ترى ان يف القرآن ناسخا ومنسوخا  60القرآن اىل االمام".

وحمكما ومتشاهبا وخاصا وعاما ومقطوعا وموصوال وفرائض وأحكاما وسننا وآدابا وحالال وحراما وعزمية 
حدها من اآلخر فال ميكن ألحد اال ورخصة وظارها وباطنا وحدا ومطلعا. أما العلم هبذه املفاهيم ومتييز أ

ملن كان قد نزل الوحي يف بيته، وهو ليس اال النيب وأهل بيته. وقد روى عن رسول اهلل )ص( انه قال: 
من فسر القرآن برأيه فقد هلك، وان أصاب احلق ، ويف رواية: فقد كفر". واستشهد أوزك بقول املال 

املسمى بالصايف:"ان علم القرآن عند أهل البيت... وفصل ما حمسن الكاشاين يف املقدمة الثانية لتفسريه 
بينكم وحنن نعلمه... وباسناده عنه عليه السالم قال: حنن الراسخون يف العلم وحنن نعلم تأويله". وما 
رواه العياشي يف تفسريه عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: "انا أهل البيت مل يزل اهلل يبعث فينا من يعلم  

 61من أوله اىل آخره". كتابه
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وبالرغم من وجود هذه الروايات اليت تنسجم مع نظرية االمامة، واليت تعطي لألئمة من أهل البيت دور   
املفسر واملرتجم للقرآن، فان الشيعة عرب التاريخ مل يلتزموا بتفسري خاص للقرآن، بعيدا عن اللغة العربية 

ال يف تفسري بعض املفردات القرآنية مثل )الكتاب( أو وظواهر القرآن، ومل حيتفظوا بتأويل خاص، ا
 )الصراط املستقيم( . 

وهذا ما يسجله الدكتور علي أوزك، عندما ينقل عن الطربسي يف تفسري قوله تعاىل:"اهدنا الصراط     
املستقيم"، ان الصراط املستقيم هو النيب )ص( واألئمة الذين احتلوا مكانه. أو عندما ينقل عن صاحب 
)الصايف( أن معىن الصراط هو االمام، الذي يشكل  الطريق اىل معرفة اهلل يف الدنيا. وكذلك عندما ينقل 
عن الطباطبائي ، الذي يفسر الصراط املستقيم برواية عن الصادق يقول: انه أمري املؤمنني علي عليه 

    62السالم.
ن، فينقل عن )الصايف( يف تفسري قوله ويضرب الدكتور أوزك أمثلة أخرى على التأويل الشيعي للقرآ  

تعاىل "ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني"  نقال عن الصادق: ان ذلك اشارة اىل علي، والكتاب 
عبارة عنه. وان املراد بالكتاب هو كتاب علي. كما ينقل عنه أيضا يف تأويل "هدى للمتقني" عن 

   63الصادق أنه قال: املتقون شيعتنا.
 
  
 

 ّنة النبويةالس -2
 

أما السنة ، فال يوجد حوهلا خالف بني املسلمني مبدئيا، حيث يتفق الشيعة والسنة على ضرورة     
األخذ مبا ثبت عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( ولكن اخلالف يدور حول طرق أخذ 

للسنة؟ أم جزء السنة، من الصحابة؟ أم من أئمة أهل البيت؟ وهل أن أحاديث أهل البيت ناقلة 
 منها؟ 
ومن املعروف أن أهل السنة كانوا خيتلفون فيما بينهم اىل فريقني مها "أهل الرأي" بزعامة االمام أيب    

حنيفة، و"أهل احلديث" بزعامة االمام أمحد بن حنبل، وكانوا خيتلفون حول إطار )السنة( هل اهنا 
مل السنة القولية، وأخبار اآلحاد، أو األخبار تعين السنة العملية املتواترة القطعية فقط؟، أم تش

الضعيفة املشكوك فيها. واذا ما راجعنا كتب احلديث السنية فانا جند بينها اختالفا كبريا يف كمية 
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األحاديث اليت تضمها بني عدة مئات أو عدة آالف، أو عشرات بل مئات األلوف من األحاديث. 
لبخاري ومسلم وغريمها من الصحاح، فانه مل يزل وال يزال ورغم اتفاق أهل السنة على اعتبار كتب ا

يوجد يف أهل السنة من يشكك ببعض األحاديث او ينتقد نسبتها اىل رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
 وآله وسلم(

أمـــا الشـــيعة، فقـــد كـــانوا بصـــورة عامـــة يشـــككون بكثـــري مـــن الروايـــات املنتشـــرة يف العهـــد األمـــوي،  
الواردة عـن طريـق أيب هريـرة ومعاويـة بـن أيب سـفيان وعمـرو بـن العـاص،  ويرفضون خصوصا األحاديث

واملغرية بن شعبة، ومروان بن احلكم، ومسرة بن جندب، وأيب الغادية قاتـل عمـار،  ومل يكونـوا يعتقـدون 
بعدالة الصحايب بصورة مطلقة، بل مييزون بني العادل والفاسـق واملـؤمن واملنـافق. ويـروي الشـيعة حـديثا 

مري املؤمنني علي بن أيب طالب )عليه السالم( يف جـواب سـائل سـأله عـن أحاديـث البـدع، وعمـا عن أ
يف أيدي الناس من اخـتالف اخلـرب، فقـال: "إن يف أيـدي النـاس حقـاً وبـاطاًل، وصـدقاً وكـذباً، وناسـخاً 

)صــلى اهلل اهلل ومنســوخاً، وعامــاً وخاصــاً، وحمكمــاً ومتشــاهباً، وحفظــاً وومهــاً. ولقــد ُكــذنَب علــى رســول 
علــى عهــده، حــىت قــام خطيبــاً، فقــال: مــن كــذب علــّي متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن  عليــه وآلــه وســلم(

ــــيس هلــــم خــــامس: رجــــل منــــافق مظهــــر لإلميــــان متصــــنع  النــــار. وإمنــــا أتــــاك باحلــــديث أربعــــة رجــــال، ل
متعمـداً. فلـو علـم  (باإلسالم، ال يتأمث وال يتحرج، يكذب على رسول اهلل )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم

الناس أنه منافق كـاذب مل يقبلـوا منـه، ومل يصـدقوا قولـه. ولكـنهم قـالوا: صـاحب رسـول اهلل )صـلى اهلل 
بقولــه. وقــد أخــربك اهلل عــن املنــافقني مبــا   ، رأى، ومســع منــه، ولقــف عنــه، فيأخــذون(عليــه وآلــه وســلم

، فتقربــوا إىل أئمــة الضــاللة، (ســالمعليــه وآلــه ال)أخــربك، ووصــفهم مبــا وصــفهم بــه لــك. مث بقــوا بعــده 
والـدعاة إىل النـار بـالزور والبهتـان، فولـوهم األعمـال، وجعلـوهم حكامـاً علـى رقـاب النـاس، فـأكلوا هبــم 

 64الدنيا، وإمنا الناس مع امللوك والدنيا، إال من عصم اهلل".
اغتصاب حقهم يف ونظرا، الهتام الشيعة االمامية ملعظم الصحابة، باالنقالب على أهل البيت و   

اخلالفة، فقد اختذوا موقفا سلبيا منهم كطريق ناقل للسنة، ورمبا اهتموا بعض الصحابة والرواة وجامعي 
األحاديث بكتمان االحاديث املتعلقة بفضائل أهل البيت، أو حبقهم يف االمامة. ويف هذا يقول 

ولية عن الشيعة، يف ورقته عن الدكتور حممد مجال صوفو أوغلي ، املشارك يف الندوة العلمية الد
)احلديث عند الشيعة االمامية(: "ان املوضوع الذي يكاد يتفق عليه كثري من علماء الشيعة )كما يقول 

( 87، وصادق جنمي، يف أضواء على الصحيحني، ص 19هاشم معروف احلسين، يف دراسات ص 
ديث مل يودوا مساع مجاهري الناس هو أن اخلليفة عمر وبعده البخاري ومسلم وأمثاهلما من علماء احل

بعض األحاديث الواردة يف علي بن أيب طالب وأهل البيت. وأما عمر فقد تشدد وحتسس كثريا يف 
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موضوع رواية احلديث. وأما من ذكر يف علماء احلديث فلم يدرجوا يف كتبهم االحاديث الواردة لصاحل 
  65علي وأهل البيت".

على أئمة أهل البيت كاالمام زين العابدين علي بن احلسني و ابنه  ومن هنا قصروا تلقيهم للسنة   
االمام حممد الباقر، و ابنه االمام جعفر الصادق، فيما ذهب بعض الشيعة، وهم االمامية، اىل اعتبار 
أقوال األئمة من أهل البيت أو آرائهم االجتهادية مكمال للسنة، باعتبار أن أهل البيت هم العرتة أو 

قلني اللذين أمر النيب باتباعهما اىل جانب القرآن الكرمي، حسبما يقول احلديث النبوي:" اين أحد الث
  تارك فيكم الثقلني: كتاب اهلل وعرتيت".

ويقول الدكتور أوغلي:" ان الشيعة يقولون إن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يزور باستمرار ابنته   
االمام علي يكتب ما يقوله يف صحيفة. وان صحيفة علي فاطمة وزوجها عليا ويتحدث معهما، وكان 

هي أصح كتب احلديث املتداولة، حيث ان هذا الكتاب قد انتقل فيما بعد اىل األئمة املعصومني. ومن 
حيث ان النيب )ص( أملى عليا عنه هذا الكتاب فهو حيتوي على كل شيء. ومن مث ان األئمة 

ال للشك يف األحاديث اليت روهتا الشيعة، فهي على زعمهم املعصومني يعلمون كل شيء. فلذلك ال جم
انتقلت اىل األئمة بشكلها الذي كتبه علي رضي اهلل عنه. ويرى بعضهم أن أول من قام بتدوين 
األحاديث هو موىل النيب )ص( أبو رافع الذي هو من شخصيات الشيعة املمتازين. ويروى أن له كتابا 

 66القضايا".مساه "كتاب السنن واألحكام و 
 
وقد قام الشيعة بتدوين أحاديث أهل البيت يف زماهنم فيما يعرف باألصول األربعمائة، اليت ضاع كثري   

هـ(  جبمع ما تيسر منها يف القرن الرابع 329منها، فقام الشيخ أبو جعفر حممد بن يعقوب الكليين )ت
فروع، واألصول كما يفهم من امسه اهلجري يف كتابه: "الكايف". وهو يتألف من قسمني: األصول وال

حيتوي على األحاديث اليت تتعلق باالعتقاد أو اإلميان. أما قسم الفروع فذكر فيه األحاديث املتعلقة 
 ألف حديث. 16بابا. وعلى حوايل  346كتابا و  34بالعمل واألحكام. وحيتوي جمموع الكتاب على 

67   
 
هـ( بتأليف "من ال حيضره الفقيه". 381يه الصدوق )ت مث قام من بعده الشيخ حممد بن علي بن بابو  

 وهو حيتوي على أكثر من تسعة آالف حديث، ويتميز حبذف األسناد.  
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( فألف "هتذيب األحكام" 460 - 380وجاء من بعدمها الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي ) 
 68ديث اليت مل تذكر يف الكايف.و"االستبصار فيما اختلف من األخبار". وقد ذكر فيهما بعض االحا

وشكلت تلك الكتب مرجعاً مهما للفقهاء الشيعة إىل أن دونت يف القرن احلادي عشر ثالثة كتب     
 1104-1032)  مطوالت، وهي: "وسائل الشيعة يف أحكام الشريعة" حملمد بن احلسن احلر العاملي

( و"حبار 1091سن الفيض الكاشاين )تويف ( وعليه املعّول يف الفقه منذ تأليفه و"الوايف" حملمد حم
( فُضّمت هذه املوسوعات الثالث إىل تلك الكتب 1111 - 1027األنوار" حملمد باقر اجمللسي )

األربعة، مع تفاوت بينها كما بني تلك األربعة، فإن الكايف من بني األربعة اختص جبمع الروايات يف 
البخاري ومسلم والرتمذي عند اجلمهور، والثالثة الباقية  حقل العقيدة والشريعة، فيعترب جامعاً كصحيح

خاصة بالسنن واألحكام. ومن بني الثالث املتأخرة كتاب "الوسائل" أيضا خاص بالسنن واألحكام، 
و"الوايف" جامع ألحاديث الكتب األربعة فقط، فهو باعتبار اشتماله لروايات "الكايف" يعد جامعا، 

الكتب األربعة يف مجيع األصعدة من األحكام والعقائد والتاريخ واملغازي  و"البحار" مَجع روايات غري
واألخالق واآلداب وغريها، فهو يعد جامعا أيضا، إال أن اصطالح "اجلامع" و"السنن" الشائع عند 

 أهل السنة ليس متداوالً بني اإلمامية.  
ة باسم "مستدرك الوسائل" وقد ضمت إىل تلك الكتب يف القرن الرابع عشر اهلجري موسوع      

أو مامل يرد ذكره   ( استدرك فيه مافات صاحب "الوسائل"1320للشيخ مريزا حسني النوري )ت 
من األخبار، وموسوعة أخرى باسم "جامع األحاديث الفقهية" ألـفت باشراف  اإلمام الربوجردي، 

 واإلدغام بني األسانيد واملتون.   وقد مجع فيها كل مايف تلك اجملاميع مما يرتبط باألحكام ، مع اجلمع
  

وبينما كان األخباريون من الشيعة يقبلون األخبار بسهولة وتوسع، قام األصوليون منهم بتنقية       
الروايات ومتحيصها والتدقيق فيها، ومل يقبلوا األحاديث اال بشروط. وقد قّسموا األحاديث إىل متواتر 

رب واحد ومستفيض أو مشهور أو ما قطع بصحته بقرائن، وقسموا وغري متواتر، وغري املتواتر إىل خ
خرب الواحد إىل صحيح وموثّق وحسن وضعيف. ونشأ لديهم علم خاص  ملعرفة رجال احلديث مسوه 
"علم الرجال" كما مسوا علم مصطلح احلديث "علم احلديث" أو "علم الدراية". وال يزال الباب 

الوقت الذي ال يعتربون اي كتاب من كتب احلديث  كتابا مفتوحا لديهم أمام حركة النقد يف 
 صحيحا ، وامنا خيضع كل ما فيها للنقد واملراجعة والتمحيص، حسب اجتهاد كل جمتهد.

 -وقد دار يف صفوف الشيعة االمامية نقاش طويل حول حجية خرب الواحد الذي ليس قطعياً       
وا هلا بآيات من الكتاب ومبا ثبت عندهم من فاحتج –وأكثر األحاديث عندهم من هذا القبيل 
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وقد طال البحث حوله نقضاً وإبراما، ملا ثبت عند القدماء من االمامية "أن خرب  -السنة أو اإلمجاع 
علمًا وال عمال" أي ال اعتبار به ال يف حقل العقيدة وال يف حقل الشريعة. وهذا   الواحد ال جيدي

ا يرون أن كل مايف الكتب األربعة أي: الكايف ومن ال حيضره الفقيه مقابل رأي االخباريني الذين كانو 
و التهذيب واالستبصار،  قطعي الصدور،  حيث كان األصوليون يرون ضرورة إثبات صحة ماجاء 
فيها أو يف غريها من كتب احلديث من األحاديث غري القطعية. ولذلك ليس لدى الشيعة كتاب 

السنة، بل كل حديث يف هذه الكتب األربعة أو يف غريها قابل يسمى بـ "الصحيح" كما عند أهل 
 للنقاش حىت تثبت صحته.

ويعرتف الشيعة بأن كثريا من الروايات الواردة يف الكتب األربعة، اذا مل يكن أكثرها، غري صحيح،    
 أو ضعيف أو حسن. ورغم ذلك فان الشيعة يعتربون األحاديث الواردة يف الكتب األربعة من أصح

 الروايات بالنسبة اىل األحاديث الواردة يف غريها.
وإذا ألقينا نظرة على أحاديث الشيعة لوجدنا معظمها يصل اىل األئمة من أهل البيت، وال توجد اال    

روايات قليلة جدا تنسب اىل الرسول األعظم، وذلك ألن الشيعة يعتربون أئمة آل البيت )اإلثين عشر( 
وليسوا كمجتهدين جيوز للناس تقليدهم كما يقلدون أئمة املذاهب اآلخرين ،  مصدرا من مصادر الفقه،

بل يتبعوهنم كأئمة من العرتة الذين قال فيهم النيب )صلى اهلل عليه وآله( : "إين تارك فيكم الثقلني كتاب 
  69الّله وعرتيت".

ة األخرى اليت يأخذها علماء وهذه أهم نقطة خالفية يف احلديث بني الشيعة والسنة، أما النقطة السلبي  
السنة على الشيعة فهي يف موضوع الرتجيح بني الروايات ، واألخذ مبا خيالف العامة ، حسب رواية عمر 
بن حنظلة اليت يرويها عن االمام الصادق، واليت يقول فيها :" قلت: فاذا كان اخلربان عنكم مشهورين 

ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق  قد روامها الثقات عنكم؟ قال )االمام الصادق(:
العامة. قلت: جعلت فداك، أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد 

                                                           
ي يف القرن الرابع اهلجري، الذي كان حيرم االجتهاد ويقتصر على رواية أحاديث ومن هنا نشأ املذهب األخبار  -  69

أهل البيت باعتبارهم مصدرا مساويا مستمرا ملعاجلة احلوادث الواقعة واعطاء الرأي الشرعي فيها. ولكن انقطاع األئمة 
ثنا عشرية بوالدته وغيبته يف أواسط بعد "غيبة" االمام الثاين عشر "حممد بن احلسن العسكري" الذي اعتقد الشيعة اال

القرن الثالث اهلجري، وُمضي عشرات السنني دون استطاعتهم التواصل مع االمام الغائب املعصوم دفعهم اىل فتح باب 
 االجتهاد واستعمال القياس املرفوض سابقا لديهم.
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 70".ما خالف العامة ففيه الرشاداخلربين موافقا للعامة، واآلخر خمالفا هلم، بأي اخلربين يؤخذ؟ قال: 
 71تكريس التفرقة بني املسلمني.وهي رواية مكذوبة وتؤدي فعال اىل 

أوغلي هذه املالحظات يف حبثه عن )كتب احلديث عند الشيعة( املقدم اىل الندوة  وقد سجل الدكتور  
العلمية الدولية عن الشيعة، وقال:" للشيعة رأي وفهم خاص يف احلديث. فأقوال األئمة الذين يعتقدون 

ة. وهذا الفهم قد فتح يف جمال احلديث منفذا غري بعصمتهم تعترب أحاديث عندهم، خالفا ألهل السن
باسم  اخترعتقابل للضبط والتحديد. فقد ذكر يف كتب احلديث للشيعة آالف من األحاديث اليت 

األئمة واليت اعتربت أحاديث، وبالرغم من رفض العلماء الشيعة بعد الكليين، فقد ورد يف كتابه الكايف 
القرآن وتتضمن االفرتاءات الشنيعة على الصحابة الذين ليس هلم أية بعض الروايات اليت تتعلق بتحريف 

ان هذا يكون مانعا أساسيا من تأسيس الوحدة والتساند بين عالقة هبا، وال أصل هلا يف الواقع. حيث 
. وحنن نتمىن من علماء اليوم أن ينظروا يف هذا املوضوع اهلام حتت ضوء العقل السليم. وقد المسلمين
الكليين بعض من العلماء يقولون ان القرآن الكرمي ليس فيه حتريف، ولكن مع هذا ان كتاب ظهر بعد 

الكايف مل يضع من قيمته شيئا. وغرضنا من النظر حتت ضوء العقل هو هذا: ال بد من إجراء دراسة 
جدية على كتاب الكايف حىت يتضح أن األقوال اليت اعتربت فيه أحاديث ليست هي أحاديث يف 

قع، بل عبارة عن أقوال خمرتعة. وواضح ان دراسة قيمة مثل هذه سرتى يف العامل االسالمي املزيد من الوا
 72حسن القبول والتقدير".

ورد عليه الشيخ حممد واعظ زاده اخلراساين، وأقرَّ ببعض مالحظاته، وقال:"ان االمامة عند الشيعة   
ومعناه ان املسلمني جيب عليهم أن يرجعوا فيما  االمامية هلا جانبان، األول: سياسي، الثاين: علمي،

                                                           
|  301:  6ي ، التهذيب من كتاب "فضل العلم". والشيخ الطوس 68أصول الكايف ، اجمللد األول، ص  -  70

 355 . والطربسي، االحتجاج ، ص2|  5:  3. والصدوق ، من ال حيضره الفقيه 845
يقول الدكتور السيد موسى املوسوي:" ان هذه من الروايات املوضوعة اليت نسبت اىل االمام ألن عهد االمام مل  -  71

يكن هناك شيء امسه العامة اليت تقابل اخلاصة، يكن عهد العامة واخلاصة، ومل يكن معروفا هذا االصطالح فلم 
املسلمون كانوا آنذاك أمة واحدة جيمعهم الكتاب والسنة وال خاصة وال عامة. وان اصطالح العامة واخلاصة من 
االصطالحات املتأخرة اليت يعود تارخيها اىل القرن الرابع اهلجري، وهو نفس العصر الذي وضعت فيه هذه الروايات 

 االمام الصادق. ومن اجلدير بالذكر ان اخللفاء العباسيني الذين عاصروا االمام الصادق وحىت الذين عاصروا ونسبت اىل
أئمة الشيعة اىل االمام احلادي عشر احلسن العسكري، مل يتبنوا مذهبا من املذاهب األربعة املعروفة آنذاك حىت يضطر 

تقية، أو األمر هبا ، بل بالعكس من ذلك فان أصحاب املذاهب االمام الصادق أو األئمة من أوالده اىل العمل بال
 األخرى كانوا مضطهدين يف عصر اخلالفة العباسية املعاصرة ألئمة الشيعة".

 740الندوة العلمية الدولية حول التشيع ، ص 
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حيتاجون اليه بعد وفاة النيب )ص( اىل األئمة من أهل بيته. وأول األئمة االمام علي عليه السالم وآخرهم 
االمام املهدي عليه السالم. وهذا اجلانب أهم من اجلانب األول، وتكفلت الروايات ببيان هذا اجلانب 

ليا باب علم النيب ، وقد رواها احملدثون من أهل السنة والشيعة. ويأيت حديث وهي كثرية ومنها أن ع
)الثقلني( يف طليعة هذه الروايات، وهو حديث مستفيض بل متواتر حيث قال النيب )ص( يف مواقف 
عديدة: اين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت، على اختالف يف األلفاظ وزيادة ونقصان...وهو يرمي 

إثبات املرجعية العلمية لعرتة النيب )ص(. إذن احلديث عند الشيعة االمامية وأعين به حديث األئمة اىل 
يستمد شرعيته وحجيته من حديث الثقلني وغريه، وللتنبيه على هذين اجلانبني أي القيادة السياسية 

ة، فان عليا عندهم ليس والعلمية معا تطلق الطائفة االمامية بدل عنوان اخلالفة وصف االمامة على األئم
حاكما سياسيا فحسب، بل هو امام يف مجيع اجلهات اليت حيتاج اليها األمة". وأضاف اخلراساين:"ان 
االمامية يأخذون بالرواية الواردة عن طريق أهل السنة عن النيب )ص( إذا صح طريقها عندهم، كما 

 73يأخذون بروايات العرتة بال فرق".
ا يأخذ الشيعة بأحاديث أهل البيت قائال:"ان القسط األكرب من أحاديث الفقه وشرح اخلراساين ملاذ   

والتفسري وغريها رويت عن االمامني حممد الباقر وجعفر الصادق مث األئمة من بعدمها، وكان ذلك يف 
من قبل العلماء  -من دون فصل زمين يف ما يقارب من أربعمائة أصل –عصر التدوين، وقد كتبت 

وا هؤالء األئمة. وعلم األئمة مأخوذ عن أجدادهم حىت يصل اىل النيب )ص( فال حيدث خلل الذين الزم
يف احلديث من ناحيتهم على رأي الشيعة....وبسبب وجود األئمة من أهل البيت )ع( بني شيعتهم ما 
يربوا على املائتني ومخسني سنة فان االحاديث اليت يكتبها أصحاهبم كانت تعرض عليهم لتمييز 

لصحيح من السقيم منها حيث كانوا يرشدون أصحاهبم اليها، وقد قام هؤالء األئمة بتسمية الكذابني ا
  74من الشيعة والرباءة منهم علنا لكي جيتنب الشيعة النقل من هؤالء الوضاعني".

وأضاف اخلراساين:"ان املتداول بني الشيعة يف احلديث كتب كثرية وموسوعات ضخمة، اال ان    
اال ان الشيعة ال تطلق عليها لكتب األربعة، وبالرغم من تقدمي هذه الكتب األربعة على غريها أصحها ا

الن يف الكتب األربعة من األحاديث ما هو صحيح  اسم الصحاح كالصحاح عند أهل السنة،
وضعيف وموثق وسقيم وقوي، وهناك جمال واسع للتمييز بينها حسب ما هو موجود من االمارات 

لتمييز الصحيح عن غري الصحيح. فمثال اذا كان ظاهر احلديث دال على وقوع التحريف يف   واملوازين
كتاب اهلل، فان مثل هذا احلديث اما يكون مؤوال اذا مشله التأويل أو مردود. وهكذا احلال يف مجيع 
ول اجملاالت فال يؤخذ حبديث خمالف للقرآن والسنة القطعية، أو يكون خالف املعقول كما هو معم
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يف كثري من االحاديث اليت ظاهرها  –وال سيما طائفة املعتزلة  –أيضا عند احملققني من أهل السنة 
 75التجسيم والتشبيه وحنومها".

 
 نقد كتب الحديث السنية

 
وبعد أن دافع الشيخ حممد واعظ زادة اخلراساين عن كتب احلديث الشيعية، واعتبار االمامية أحاديث   

ديث الرسول األعظم )ص( قام بنقد كتب احلديث السنية، من وجهة النظر الشيعية، األئمة مبثابة أحا
وقال:"ان عدالة الصحابة كما يظهر لنا من سري احلوادث والفنت اليت حدثت بعد وفاة النيب )ص( مل 
تكن مطروحة على بساط البحث، وال معرتفا هبا عند الصحابة أنفسهم، وال حىت يف عصر التابعني، وامنا 
طرحت املسألة يف أزمنة متأخرة وال يعلم مبدؤها بالضبط... وأظن ان مسألة عدالة الصحابة قد طرحت 

 بني الفقهاء يف زمن متأخر للوصول اىل هدفني مهمني:
اهلدف األول: طلبا للمصاحلة بني فرق املسلمني املتخاصمة، واحملافظة على كرامة الصحابة الذين   

كي يرتفع اخلالف بني أتباعهم الذين فرقت بينهم تلك األحداث املشؤومة وقعت بينهم تلك املشاجرات  
 حيث وقفت كل فرقة تدافع عن جمموعة من الصحابة وتربر هلم أعماهلم.

اهلدف الثاين: ولعله األهم هو : احملافظة على سنة النيب )ص( اليت مل جتمع يف كتاب كما  مجع القرآن   
حابته، بل كانت السنة حمفوظة يف صدور الصحابة تنتقل من صدر اىل الكرمي  يف زمن النيب االكرم وص

صدر، وال ميكن الوثوق مبا حيدث به الصحابة عن النيب )ص( اال بعد إحراز عدالة هؤالء الصحابة 
وحصول االطمئنان بأقواهلم، بينما نرى أن أهل السنة أصروا على عدالة الصحابة أمجعني للوصول اىل 

أقول بصراحة لوال وجود هذا الربط الوثيق بني عدالة الصحابة وبني السنة النبوية، ال هذا اهلدف. وأنا 
داعي لنا للحديث حوهلم، وما صدر منهم، اال اذا أخذنا درسا من تلك االحداث يف واقعنا السياسي 

 76احلاضر".
الشيعة لو وأضاف اخلراساين:"ان املشاكل يف حديث أهل السنة ليست بأقل من املشاكل يف حديث   

 مل تكن أكثر ، وأنا أخلصها بشكل مفهرس:
عدم الوثوق بصدق وضبط كثري من الصحابة من رواة االحاديث، وال سيما وأهنم مل  -1

يكونوا مجيعا من خاصة النيب املالزمني له، ومل يكتبوا احلديث حينذاك، وامنا كان احلديث 
 ؟ وقد حبثوا حوهلا طويال.حمفوظا يف الصدور، على أن هناك مشكلة أخرى: من الصحايب
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املنع من ضبط احلديث ونقله، وكان هذا املنع من قبل اخلليفة الثاين ودام حىت هناية فرتة بين  -2
 أمية، وهذا املنع أوجب ذهاب شطر كبري من السنة كما أوجب اخللط بينها.

يف بدأت يف القرن الثاين وبشكل متفرق و  –كما هي ثابتة عند اجلميع  –كتابة احلديث  -3
بلدان بعيد بعضها عن البعض اآلخر، ومل تكن كتابة احلديث حني بدأت بشكل مجاعي 
وال على شكل جلان يشرتك فيها اخلرباء باحلديث، حبيث يعرض حديث بعضهم على 

 بعض ويقاس حديث بعضهم ببعض، نعم اتفق بعض ذلك يف زمن متأخر.
لقد كثرت علي الكذبة  شيوع الكذب حىت يف عصر النيب )ص( حيث قام خطيبا وقال: -4

 فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ، على اختالف يف منت احلديث.

شيوع االسرائيليات قبل عصر تدوين احلديث بني التابعني، وحىت بني صغار الصحابة  -5
أمثال ابن عباس وأبو هريرة، وصعوبة التمييز بعد ذلك بينها وبني غريها حيث مألت هذه 

 77ات كتب احلديث والتفسري والتاريخ".االسرائيلي

وعقب الشيخ حممد واعظ زادة اخلراساين على دعوة الدكتور أوغلي ملراجعة كتب احلديث الشيعية، 
بالقول:"اذا اعتقد االح الدكتور أنه ال بد من إجراء دراسة جديدة على كتاب الكايف فهل له مثل هذا 

جوابه إجيابيا ، فأهال وسهال، تعالوا نشكل جممعا لدراسة االعتقاد بالنسبة اىل حديث السنة، فان كان 
أحاديث املسلمني من دون فرق بني الفرق االسالمية، ونضعها يف امليزان وننقدها مبقياس عقلي أو نقلي 
يتسامل عليه املسلمون. وهبذا التفاهم نتمكن من الوصول اىل الوحدة االسالمية اليت متناها األخ الكاتب 

ع املصلحني يف العامل االسالمي ويتابعها جبد اجملمع العاملي للتقريب بني املذاهب وينشدها مجي
 78االسالمية".

وعلى أي حال فان الشيعة مل يعودوا يقبلون كل رواية يف كتب احلديث، كما كان يفعل األخباريون يف   
عقائدهم، اال ان تكون  أخبار اآلحاد يف بناء  -نظريا على األقل  –الزمن األول، ومل يعودوا يقبلون 

 أحاديث متواترة ، وأما يف الفروع فاهنم يقبلون هبا. ويرفض الشريف املرتضى  
الشيخ الطوسي  األخذ بأخبار اآلحاد، ويقول اهنا ليست حبجة وال يبىن عليها أحكام شرعية، اال ان

دة. ويقبلون رواية غري وجل الفقهاء اليوم يقبلون أخبار اآلحاد إذا كانت حمفوفة بقرائن وأوصاف مؤي
 79االمامي ويعملون هبا بشرط أن يكون الراوي معروفا بالتقوى والصدق يف رواية األحاديث.

 
 ةالشيعينقد كتب الحديث 
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ويف احلقيقة ان الشيعة قاموا ويقومون هبذا الدور منذ زمن طويل، إذ أهنم مع فتح باب االجتهاد يف    

آخر هو نقد الروايات والرجال الناقلني هلا، فألفوا كتبا عديدة أمهها  القرن اخلامس اهلجري، فتحوا بابا 
وكتاب (. )اختيار معرفة الرجالبـ  أو ما يعرف أيضا،  حملمد بن عمر الكّشيكتاب )معرفة الرجال( 

وكتابا )الرجال والفهرست( للشيخ الطوسي، وكذلك كتاب ابن  . )الرجال( ألمحد بن علي النجاشي
 فت هذه الكتب بعنوان )الكتب الرجالية األربعة(.وُعر  الغضائري.

هـ  588مثّ شهدت العصور التالية إبداَع مؤلفات رجالية أخرى، مثل: )معامل العلماء( البن شهرآشوب ) ت    

  هـ(.  726هـ(، و )الرجال( للعالّمة احلّلي )ت  707(، و )الرجال( البن داود احلّلي )ت بعد سنة 
العالّمُة احلّلي يف القرن الثامن اهلجري بتقسيم احلديث إىل:  لم الرجال الشيعي قام وبناء على تطور ع   

صحيح، وَحَسن، وموثَّق، وضعيف. وكان يعين بالصحيح: ما يتصل سنده اىل املعصوم بنقل االمامي 
 العدل عن مثله يف مجيع الطبقات. أما احلسن : فهو ما يتصل سنده بإمامي ممدوح معتدا به، من غري
نص على عدالته. بينما عرف املوثق: باحلديث الذي نص علماء الرجال على توثيق رجاله من غري 
االمامية، أو من يطلق عليهم بفاسدي العقيدة، ويعنون هبم الرواة الثقاة من غري اإلثين عشرية. أما 

 الضعيف فهو بالطبع من مل جتتمع فيه الصفات الثالث املذكورة.
لتصنيف لألحاديث، اعترب شرّاح "الكايف" املتأخرون معظم أحاديثه غري صحيحة، وبناء على هذا ا   

حديثا موثقا،  1128حديثا منه حسنا، و 144حديثا منه ضعيفا، بينما اعتربوا  9485حىت عدوا 
 حديثا صحيحا. أو ألفي حديث صحيح فقط. 5027و
ايته متسلسال عن االمامي الثقة عن ويروى عن العالمة احللي انه ينفي وجود حديث صحيح مبعىن رو    

مثله اىل االمام املعصوم. وعلى أي حال فقد قام العالمة احللي بتأليف كتاب جديد مجع فيه الصحيح 
 كتاب )الدّر واملرجان( .واحلسن من الكتب األربعة، ومساه ب

ها ما يقارب الثلث وقام مؤخرا الشيخ حممد باقر البهبودي بغربلة جديدة ألحاديث الكايف فاختار من   
 ومجعها يف كتاب أطلق عليه اسم:"زبدة الكايف".

  
ولكن رغم تطور علم الرجال والدراية لدى الشيعة، وتصفيتهم لرتاث أهل البيت من اخلرافات   

واألساطري والنظريات الدخيلة كأسطورة حتريف القرآن، فان كثريا من األحاديث ال تزال بدون متحيص ، 
دها ظلت حمصورة يف نطاق ضيق، ومل  تنجح يف إعادة بناء اخلارطة الفكرية للتشيع. أو أن عملية نق

ولعل موضوع االمامة االهلية ألهل البيت والعصمة والنص وموضوع )االمام الثاين عشر املهدي املنتظر 
تشكل الغائب( من  أبرز املواضيع اليت حتتاج اىل مزيد من النقد والتمحيص، وذلك ألن هذه املواضيع 



 46 

أساس املذهب االمامي اإلثين عشري، ومادة اخلالف الرئيسية مع بقية املسلمني، ومن املهم جدا إلعادة 
الوحدة االسالمية التحقيق والتأكد مما إذا كان أئمة أهل البيت يشكلون فعاًل مصدرا شرعيا اضافيا 

ء يف مقابلهم؟ أو كانوا جمرد رواة وحصريا للسنة النبوية ومكمال هلا، حبيث ال جيوز ألي فقيه آخر االفتا
ثقاة ناقلني لألحاديث النبوية، كما تؤكد بعض الروايات الواردة على لسان أهل البيت، أو حىت جمتهدين 

 هلم آراؤهم اخلاصة غري امللزمة.
ان القيام بعملية نقد جذرية كهذه، كفيل بتقليص مفهوم "السنة" عند الشيعة اىل ما تواتر فقط عن    
 األكرم )ص( والتخلي عن اعتبار أئمة أهل البيت امتدادا للنبوة، أو اعتبار أحاديثهم مبنزلة النيب

أحاديث النيب اليت ال جيوز رفضها أو مناقشتها واالجتهاد يف مقابلها، وتنزيل مرتبتهم اىل مرتبة أئمة 
 املذاهب االسالمية األخرى. 

وايل مائة رواية( حول موضوع االثين عشرية وقد تسىن يل القيام بنقد جمموعة من الروايات )ح
واإلمامة االهلية، على ضوء التاريخ وعلم الرجال الشيعيني، فوجدهتا كلها ضعيفة أو خمتلقة ال توجد 
فيها رواية واحدة صحيحة. وهو ما دفعين اىل تقبل الفقه اجلعفري )املنسوب اىل االمام جعفر 

مية االثين عشرية مبا فيها موضوع فرضية االمام الثاين عشر الصادق عليه السالم، ورفض النظرية االما
"حممد بن احلسن العسكري" الذي مل أعثر على أي دليل معترب على والدته ووجوده واستمرار حياته 

 اىل اليوم منذ القرن الثالث اهلجري.
 

 اإلجماع  -3
 
التشريع اىل جانب  من املعروف أن اإلمجاع يشكل لدى أهل السنة مصدرا مهما من مصادر   

القرآن الكرمي  والسنة النبوية املطهرة، مع االختالف يف مفهوم االمجاع فيما اذا كان يعين امجاع 
املسلمني أو إمجاع الصحابة أو الفقهاء، يف عصر واحد من العصور، وذلك بناء على احلديث الذي 

شيعة وخاصة االمامية مصدرا يقول : "ال جتتمع أميت على خطأ". ولكن االمجاع ال يشكل لدى ال
معتربا أو حجة شرعية، وذلك ألهنم رفضوا مبدأ االمجاع انطالقا من رفضهم إلمجاع الصحابة حول 
اختيار أيب بكر خليفة من بعد الرسول، يف مقابل ما زعموه من وجود النص على االمام علي. ولكن 

يت قال هبا السيد املرتضى يف القرن اخلامس الشيعة عادوا فقبلوا اسم االمجاع بناء على نظرية اللطف ال
اهلجري، وكانت تعين ضرورة ختريب االمام املهدي الغائب المجاع الشيعة يف أية مسألة خمالفة للحق 
ولرأي االمام بصورة ما. وقد قلت  ان الشيعة قبلوا اسم االمجاع، ألهنم مل يقبلوه على احلقيقة، وذلك 

رأي االمام أكثر مما كان يشكل حبد ذاته مصدرا من مصادر  ألن االمجاع لديهم كان يعرب عن
التشريع، أو حيمل حجية ذاتية. ومع ان كثريا من علماء الشيعة احتجوا باالمجاع من أجل اثبات 
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بعض األقوال واآلراء املختلف فيها، اال اهنم فعلوا ذلك اعتمادا على القواعد واألصول اليت بأيديهم، 
يا صحة أي امجاع بناء على نظرية اللطف االفرتاضية. ومن أجل ذلك اليعد ومل يثبت لديهم تارخي

 اإلمجاع عندهم إال مؤيداً لغريه من األدلة. 
  
وأحلق الشيعة باإلمجاع "سرية املسلمني" أو "سرية املتشرعة" . ولكنهم مل يعتربوا ذلك أيضا حجة أو    

 ( الذي هو احلجة عندهم.دليال مستقال، االّ ما كشف عن قول اإلمام )املعصوم
وبغض النظر عن موقف الشيعة من االمجاع، وحيثياته، فاين أعتقد أن إعادة النظر يف أصل حجية    

االمجاع من قبل أهل السنة، ال تشكل فقط حتديدا دقيقا ملصادر التشريع وحصر ذلك بالكتاب 
 نة والشيعة.والسنة، وامنا تشكل أيضا مدخال لتعزيز الوحدة االسالمية بني الس

 
 الدليل العقلي -4
 
واملقصود بالدليل العقلي هي األصول العملية العقلية مثل أصل الرباءة واالستصحاب واالحتياط   

والتخيري، وهي أصول مشرتكة لدى السنة والشيعة يعمل هبا يف منطقة الفراغ أو فقدان األحكام 
اجملاالت احلديثة السياسية واالقتصادية الشرعية من الكتاب والسنة، وهي تغطي مساحة واسعة من 

 واالجتماعية.
 
وبعد فتح الشيعة لباب االجتهاد، اقرتبوا كثريا يف هذا اجلانب من أهل السنة، حىت  اهتمهم   

الدكتور خري الدين قرامان، يف ندوة اسطمبول  األخباريون بأهنم قد أصبحوا "سنة". وهذا ما أكده 
حيث قال:" ان اعتماد الشيعة على الكتاب والسنة والعقل واالجتهاد،  العلمية الدولية عن الشيعة، 

كمصادر للعلم واحلكم الديين بعد الغيبة الكربى، يشكل أرضية مناسبة حملاوالت التقريب بني املذاهب 
 80يف األصول والفروع".

 
  

 

 
 
   

                                                           

 365، ص املصدر السابق - 80
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 االختالف في المسائل الفقهية الفصل الثالث:  
  
هية بني الشيعة والسنة هي خالفات جزئية بسيطة كانت موجودة حىت بني ن معظم اخلالفات الفقإ   

الصحابة والتابعني، أو حىت بني أبناء املدرسة الفقهية املذهبية الواحدة، ونظرا النفتاح باب االجتهاد عند 
لفقهية، الشيعة  وتعدد اجملتهدين وكثرهتم يف كل عصر ، فاهنم يعيشون اختالفا كبريا يف كثري من املسائل ا

ويعتربون ذلك طبيعيا ونتيجة إلمياهنم حبرية االجتهاد وحق االختالف. ورمبا كان نفس الشيء موجودا يف 
املذاهب األخرى اليت قد خيتلف جمتهدو كل مذهب فيما بينهم أو حىت مع إمام مذهبهم يف بعض 

 األحيان. 
هب السنية، نظرا العتقادهم حبرمة االجتهاد واذا مل يكن الشيعة حىت اآلن قد أفتوا جبواز التعبد باملذا   

يف مقابل أئمة أهل البيت "املعصومني الذين يستوحون علمهم من اهلل" فان أئمة املذهب السين مل 
يرتددوا يف الرواية عن أهل البيت او اعتبار آرائهم اخلاصة كاجتهادات فقهية كسائر اجتهادات 

أهل البيت أكثر من انفتاح الشيعة على مذاهب السنة.  اجملتهدين، ولذلك كانوا ينفتحون على مذهب
هذا اذا استثنينا بعض املتعصبني الذين كانوا خيالفون الشيعة حىت اذا كان رأيهم حقا، جملرد اخلالف 

 81والتمايز.
 
-1958) ولعل من أشهر فتاوى السنة يف هذا الشأن هي فتوى شيخ األزهر الشيخ حممود شلتوت 

"إن اإلسالم  : يت يقول فيها جبواز التعبد وفقا للمذهب الشيعي، وهي كما يلي الشهرية، ال(  1963
ال يوجب على أحد من أتباعه أتباع مذهب معني. بل نقول إن لكل مسلم احلق يف أن يقلد بادئ ذي 
بدء أي مذهب من املذاهب املنقولة نقاًل صحيحًا واملدونة أحكامها يف كتبها اخلاصة. وملن قلّد مذهباً 

وال حرج عليه يف شيء من ذلك. إن مذهب  -أي مذهب كان -من هذه املذاهب أن ينتقل إىل غريه 
اجلعفرية املعروف مبذهب الشيعة اإلمامية االثين عشرية مذهب جيوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل 

معينة. فما كان السنة. فينبغي للمسلمني أن يعرفوا ذلك. وأن يتخلصوا من العصبية بغري احلق ملذاهب 
دين اهلل وما كانت شريعته بتابعة ملذهب أو مقصورة على مذهب. فالكل جمتهدون مقبولون عند اهلل 
                                                           

لقد بالغ  حسبما يقول الشيخ حممد بن املختار الشنقيطي يف كتابه القيم )اخلالفات السياسية بني الصحابة(:"و  -  81
يذكرون يف  صياغة خالفاهتم مع املبتدعة صياغة اعتقادية حىت أن سفيان الثوري وغريه من األئمة بعض السلف يف

فضة، كما يذكرون )يف عقائدهم( املسح على اخلفني، عقائدهم ترك اجلهر بالبسملة، ألنه كان عندهم من شعار الرا
ردة فعل مغالية، ال ميكن أن نبين عليها مفاصلة يف املعتقد. ولذلك رفض  ألن تركه كان من شعار الرافضة . وهذه جمرد

يعة أو وإن وافق فعل الش الشافعي هذا املنحى، وأعلن عن تبين كل ما ثبت أنه سنة للنيب صلى اهلل عليه وسلم، اإلمام
 األربعة رفضوا هذا النهج.  غريهم، وحتمل الشافعي مثن ذلك هتما باطلة. بل إن األئمة
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تعاىل. جيوز ملن ليس أهاًل للنظر واالجتهاد تقليدهم والعمل مبا يقررونه يف فقههم. وال فرق يف ذلك بني 
 العبادات واملعامالت".

كيفية تقسيم ما يبقى من الرتكة بعد والسنة يف اجملال الفقهي،  ومن أهم االختالفات بني الشيعة   
الفروض. فعند فقهاء أهل السنة يعطى الباقي للعصبة، وعند االمامية يرد الباقي اىل أصحاب الفروض 
خال الزوج والزوجة. وأنكروا املرياث بالعصبة، وذهبوا اىل املرياث بأصحاب الفروض والقرابة دون فرق بني 

 82رجال أو النساء، فكما خيتص االبن املنفرد باملرياث كذلك ختتص به البنت املنفردة.قرابة ال

احلنفية والشافعية واحلنابلة فيها االسالم واحلرية  مث يأيت اخلالف حول الكفاءة يف الزواج، حيث يعترب  
وله تعاىل "ان والنسب واحلرفة. وأما الشيعة فيكتفون بشرط الكفاءة يف الدين )االسالم( مستدلني بق

 اكرمكم عند اهلل أتقاكم". وفاقا للمالكية الذين يذهبون نفس املذهب.
 ويشرتط أهل السنة الشهود يف عقد الزواج، بينما يقول الشيعة باستحبابه، على العكس من الطالق،  

حيث يشرتط الشيعة حضور الشاهدين وجوبا، اعتمادا على قوله تعاىل "واشهدوا ذوي عدل منكم". 
 ينما يرى فقهاء أهل السنة أن اآلية تفيد الندب ال الوجوب. ب
وخيتلفون حول الطالق بالثالث الذي يعتربه السنة ثالث طلقات بائنة، جيب على املرأة اذا أرادت    

العودة لزوجها أن تنكح زوجا غريه، وذلك تقليدا للخليفة عمر بن اخلطاب الذي حكم باعتبار الطالق 
ينما يعترب الفقه الشيعي الطالق بالثالث طلقة واحدة. ورمبا كان مستند السنة يف ذلك بالثالث ثالثا، ب

االمجاع أو تقليد الصحابة والشيخني بالذات، ولذلك مل يناقش فقهاء السنة يف هذا احلكم عرب التاريخ 
 اال ما عرف من مناقشة ابن تيمية ورفضه هلذا احلكم.

واإلقامة، حيث يضيف الشيعة اليوم عبارة )أشهد ان عليا ويل اهلل،  وخيتلف الشيعة والسنة حول األذان  
أشهد أن عليا وأوالده املعصومني حجج اهلل( بعد الشهادتني، بعد أن كانوا حيرمون ذلك يف الزمن األول، 
ويتهمون املفوضة الغالة بإضافتها اىل األذان، كما يقول الشيخ الصدوق يف )من ال حيضره الفقيه( 

اليوم يقولون باستحباب ذكر )الشهادة الثالثة( ال على أهنا جزء من األذان أو اإلقامة الشرعية، ولكنهم 
أو كما يقول السيد حمسن احلكيم:" ال بأس باالتيان هبا يف األذان واإلقامة. ان هذه العبارات الزائدة يف 

ه الزيادات من هذه اجلهة هذه األعصار كانت معدودة من شعائر اإلميان ورمزا اىل التشيع، فتكون هذ
  83راجحة شرعا، بل اهنا قد تكون واجبة".

ويضيف الشيعة كذلك فقرة أخرى اىل األذان واإلقامة هي )خري على العمل( ويقولون اهنا كانت    
 موجودة يف عهد النيب )ص( وان  عمر بن اخلطاب أسقطها من األذان.  

                                                           
 468 - 466الدكتور عبد القادر شن أر، الندوة العلمية الدولية حول التشيع ، ص   -  82
  545ص  5احلكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج  -  83
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ن األمور كالوضوء والصالة واخلمس والزكاة، ولكن وهناك بالطبع مسائل جزئية تفصيلة يف عدد م   
موضوع "املتعة" أو الزواج املؤقت، ظل يشكل أكرب خالف فقهي بني السنة والشيعة عرب التاريخ، فبينما 
يعترب السنة حكم املتعة الوارد يف القرآن الكرمي منسوخا ومنهيا عنه هنيا مؤبدا يف آخر حياة الرسول )ص( 

ات وخاصة يف أثناء احلروب والغزوات، يعترب الشيعة االمامية اإلثين عشرية زواج املتعة بعد حتليله عدة مر 
مباحا بنص القرآن الكرمي وأحاديث الرسول وأئمة أهل البيت، وال يعرتفون بتحرمي النيب له ال حترميا مؤقتا 

 أواخر عهد اخلليفة عمر وال  هنائيا مؤبدا، ويقولون أن الصحابة كانوا ميارسون هذا النوع من الزواج اىل
بن اخلطاب، عندما هنى عنه يف قضية معروفة، وقال:" متعتان كانتا على عهد رسول اهلل وأنا أحرمهما 

 متعة احلج ومتعة النساء". وان كثريا من الصحابة رفضوا حكم عمر هبذا الشأن.

ة يف القرآن الكرمي حتلله، وقد قمت بدراسة ملوضوع زواج املتعة، فوجدت أن السنة يعرتفون بوجود آي  
وكذلك وجود أحاديث نبوية تؤيد ذلك وجتيز للصحابة فعله، ولكنهم يؤكدون كذلك تعدد النهي عنه، 
وهذا يستبطن تعدد التحليل. ونظرت اىل أحاديث التحرمي فوجدهتا أخبار آحاد ال تقاوم وال تنسخ 

لزواج املتعة على حجية االمجاع وحترمي عمر  القرآن الكرمي ، وتوصلت اىل أن السنة يعتمدون يف حترميهم
له، أكثر مما يعتمدون على أحاديث صحيحة ومتواترة هبذا الشأن. وهذا حسب مذهب بعض السنة يف 
تقدمي االمجاع على النصوص األخرى، أو تقدمي األخبار على القرآن الكرمي، مبعىن جواز ختصيص او 

 نبل(.نسخ القرآن باحلديث. )كما يقول أمحد بن ح
وميكن حل اخلالف الفقهي بني الشيعة والسنة هبذا اخلصوص، إما باحرتام كل فريق الجتهاد الفريق    

 اآلخر، أو باجلمع بني املذهبني، وذلك بتحليل املتعة فقط يف احلاالت الطارئة الضرورية.
ىل املؤمتر السنوي واعتقد أن من املفيد ان نعود هنا اىل البحث الذي كتبته حول املوضوع وقدمته ا  

الذي انعقد حتت عنوان: )الفقه اليوم،  2004اخلامس للجمعية االجتماعية االسالمية يف بريطانيا سنة 
 املسلمون كأقلية(. وهذا شطر منه: 

 

 الزواج المؤقت )المتعة(
  
ولكنه وهو ما يعرف ايضا بزواج املتعة، الذي يشبه الزواج الدائم من حيث العقد واملهر والويل،    

خيتلف معه يف حتديد مدة الزواج وعدم احتياجه اىل الطالق عند انتهاء املدة. كما انه خيتلف يف بعض 
 االحكام املتعلقة بالزواج كالنفقة واإلرث والعدد والعدة.

  
 أدلة الشيعة على تحليله
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وأقوال بعض  يعتمد الشيعة يف قوهلم بتحليل زواج املتعة على آية من القرآن الكرمي وعلى السنة 
الصحابة، وينفون حصول االمجاع على حترميه. أما اآلية الكرمية فهي قوله تعاىل: )فما استمتعتم به منهّن 

. وقد روي عن مجاعة من الصحابة، منهم أيب بن كعب، 24فآتوهّن أجورهّن فريضة من اهلل(. النساء: 
استمتعتم به منهّن إىل أجل مسمى فآتوهّن وعبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن مسعود، أهنم قرأوا: )فما 

أجورهّن فريضة(، ويف ذلك تصريح بأن املراد به زواج املتعة ، وقد قال الرازي يف تفسريه هلذه اآلية:"إن 
 املراد هبذه اآلية حكم املتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل املرأة مبال معلوم ألجل معنّي فيجامعها".

( عن عمران بن حصني أنه قال: )نزلت آية املتعة يف  176ص  2صحيحه )ج  و أخرج البخاري يف   
كتاب اهلل، ففعلناها مع رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، ومل ينزل قرآن حيّرمها، ومل ينه عنها، حىت مات 

 )صلى اهلل عليه وآله(، قال رجل برأيه ما شاء(.

بري قال: )مسعت جابر بن عبد اهلل يقول:  ( عن أيب الز 1024ص  2وأخرج مسلم يف صحيحه ) ج   
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، وأيب بكر، حىت هنى 

 عنه عمر يف شأن عمرو بن حريث(.

(، عن قيس قال: مسعت عبد اهلل يقول: كنا نغزو مع 119ص  6و أخرج مسلم يف صحيحه )  ج   
لى اهلل عليه وآله(، ليس لنا نساء، فقلنا أال نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، مث رّخص لنا أن رسول اهلل )ص

ننكح املرأة بالثوب إىل أجل، مث قرأ عبد اهلل )يا أيها الذين آمنوا ال حتّرموا طيبات ما أحّل اهلل لكم وال 
 .87تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدين(. املائدة: 

 قائال:   3ح، باب وروى ايضا يف كتاب النكا   

حّدثنا حممد بن بشار، حّدثنا حممد بن جعفر، حّدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: مسعت احلسن   
بن حممد حيّدث عن جابر بن عبد اهلل وسلمة بن األكوع، قاال: خرج علينا منادي رسول اهلل )صّلى اهلل 

 أذن لكم أن تستمتعوا يعين متعة النساء عليه وآله(، فقال: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قد

وحّدثين أمّية بن بسطام العيشي، حّدثنا يزيد )يعين ابن ُزريع(، حّدثنا َروح )يعين ابن القاسم( عن   
 عمرو بن.. أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أتانا، فأذن لنا يف املتعة.

ا ابن جريح، قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبد اهلل وحّدثنا احلسن احللواين. حّدثنا عبد الرزاق، أخربن  
معتمراً، فجئناه يف منزله، فسأله القوم عن أشياء. فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول اهلل )صّلى اهلل 

 عليه وآله( وأيب بكر وعمر مث ذكروا املتعة.
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أبو الزبري، قال: مسعت جابر بن و حّدثين حممد بن رافع، حّدثنا عبد الرزّاق، أخربنا ابن جريح، أخربين   
عبد اهلل يقول: كّنا نستمتع، بالقبضة  من التمر والدقيق، األيّام، على عهد رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

 وآله(، وأيب بكر، حىت هنى عنه عمر، يف شأن عمرو بن حريث.

م، عن أيب نضرة، و حّدثنا حامد بن عمر البكراوي، حّدثنا عبد الواحد )يعين ابن زياد( عن عاص  
قال: كنت عند جابر بن عبد اهلل، فأتاه آٍت فقال: ابن عباس وابن الزبري اختلفا يف املتعتني، فقال جابر: 

 فعلنامها مع رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( مث هنانا عنهما عمر، فلم نعد هلما.

واحد بن زياد، حّدثنا أبو عميس عن وحّدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حّدثنا يونس بن حممد، حّدثنا عبد ال
إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: رّخص رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، عام وطاس، يف املتعة ثالثاً، مث 

 هنى عنها.

وحّدثنا قتيبة بن سعيد، حّدثنا ليٌث عن الربيع بن سربة اجلهين، عن أبيه سربة، أنّه قال: أذن لنا رسول   
 عليه وآله( باملتعة، فانطلقت أنا ورجل إىل امرأة من بين عامر، كأهنا بكرة عيطاء.اهلل )صّلى اهلل 

( ، عن أيب نضرة عن جابر قال: )متتعنا مع  52ص  1وروى اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده )ج   
أي  -رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، ومع أيب بكر، فلما ويل عمر خطب الناس فقال: إن كانتا 

 على عهد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( حالاًل، وأنا أحّرمهما وأعاقب عليهما( .  -عتاناملت

وبناء على  اآلية الكرمية غري املنسوخة وهذه األحاديث النبوية اليت يرويها السنة، وروايات أخرى لديهم   
ظم قد حرمه حترميا مؤبدا، عن  أئمة أهل البيت يبيح الشيعة زواج املتعة، وينكرون ان يكون الرسول األع

وينسبون النهي والتحرمي اىل اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب،  الذي اجتهد  بعد حادثة عمرو بن حريث 
، حيث قال: )متعتان كانتا على عهد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، وأنا أهنى عنهما وأعاقب 

أهنى عنهما وأعاقب عليهما(  تدل على أن هاتني عليهما، متعة النساء ومتعة احلج(. وان مجلة: ) وأنا 
املتعتني كانتا حالاًل طيلة حياة النيب، وحياة اخلليفة األول أيب بكر، ولذلك فقد ذهب كثري من الصحابة 
إىل مشروعية املتعة، خالفًا ملا ذهب إليه عمر، وأنكروا عليه هنيه عن املتعة، منهم اإلمام علي )عليه 

، الذي كان يراَجع يف موقفه املخالف 86، بل وعبد اهلل بن عمر 85 بن عباس وعبد اهلل  84السالم(
                                                           

املتعة قول اإلمام علي )عليه السالم( )لوال أن عمر هنى عن  روى الثعليب والطربي يف تفسرييهما آلية  -  84

  املتعة ما زىن إالّ شقّي(.
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اضافة اىل عدد آخر   87ملوقف أبيه فيقول: سبحان اهلل، نقول لكم قال رسول اهلل وتقولون قال عمر. 
، وجابر وابن مسعود،  89، وأيّب بن كعب، وأمساء بنت أيب بكر 88من  الصحابة مثل عمران بن حصني 

، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف(، وبعض التابعني   90بن ايب سفيانومعاوية 

                                                                                                                                                                      
روى ابن جريج وعمر بن دينار عن ابن عباس قوله )ما كانت املتعة إاّل رمحة رحم اهلل هبا أمة حممد، ولوال  - 85

البداية والنهاية عند مادة شفي بالفاء:  عنها ما احتاج إىل الزىن إاّل شفّي(، قال ابن األثري يف -أي عمر  –هنيه 

 أي إالّ قليل من الناس، وكان ابن عباس جياهر بإباحتها حىت يف أيام عمر.

  
أن عبد اهلل بن عمر سئل عن متعة النساء فقال:  95ص  2أخرج اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده ج  -  86

 واهلل ما كنا على عهد رسول اهلل زانني وال مسافحني.

  
يف صحيح الرتمذي أن ابن عمر عندما قال عن املتعة أهنا حالل، قيل له: إن أباك هنى عنها، فقال: أرأيت إن    -  87

كان أيب هنى عنها وصنعها رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، أنرتك السنة ونتّبع قول أيب؟. ولعل قصد ابن عمر بكلمة 

 )صنعها( أي أباحها.

  
آية املتعة، وأمحد يف املسند: قول عمران بن حصني: أنزل اهلل يف املتعة آية وما نسخها  ذكر الرازي عند تفسري - 88

 بآية أخرى، وأمرنا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( باملتعة وما هنانا عنها، مث قال رجل برأيه ما شاء.
لناها عن متعة النساء فقالت : فـي مـسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : دخلنا على امساء بنت ايب بكر فسا - 89

 .1637، احلديث  فعلناها على عهد النيب )ص ( 
  
فـي املصنف لعبد الرزاق :   ان معاوية بن ايب سفيان استمتع عند مقدمه الطائف على ثقيف مبوالة ابن  -  90

رسل اليها جبائزة كل عام احلضرمي يقال هلا: معانة ، قال جابر: مث ادركت معانة خالفة معاوية حية ، فكان معاوية ي
 ، باب املتعة .499: 7املصنف لعبد الرزاق  حىت ماتت.
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، وطاووس وعطاء، وسعيد بن جبري، وسائر فقهاء مكة ومنهم 91كمجاهد، وقتادة وشعبة وأبو ثابت 
فة ابن جريج.   مث اختلفوا يف نسخ هذه اإلباحة، وفيما اذا  كان النسخ من النيب األعظم او من اخللي

عمر بن اخلطاب، ولكنهم يقولون  بأن التحرمي مل يكن من الرسول األعظم وامنا هو بقرار او اجتهاد من 
 اخلليفة عمر بن اخلطاب، وال اجتهاد يف مقابل النص.

ويقولون أيضا: بأنه مل يثبت نسخ اآلية، وال توجد أحاديث متواترة عن النيب )صلى اهلل عليه وآله( 
وايات يف هذا الباب ال تعدو أن تكون أخبار آحاد، وأخبارًا ضعيفة السند بنسخها، حيث أن الر 

متناقضة املنت، حيث تذهب إىل إباحتها وحترميها عدة مرات، ويف مواطن متعددة، منها يوم خيرب، ومنها 
يوم الفتح، ومنها يف غزوة تبوك، ومنها يف حجة الوداع، أي أن حكم إباحة املتعة قد نسخ مرتني أو 

ثة مراٍت أو أكثر، وفوق ذلك فهي معارضة باألحاديث الواردة عن أهل البيت )عليهم السالم(، ولو  ثال
 كان هناك فعاًل ناسخ ملشروعية املتعة، الحتّج به عمر، ومل يلجأ إىل االجتهاد يف مورد النص.

 أدلة السنة على تحريم المتعة

املتعة، ولكنهم يقولون انه كان لفرتات قصرية، وان يعرتف  املسلمون )السنة( بتحليل  النيب األكرم لزواج 
النيب  حّرمه عدة مرات يف عدة مواطن ،  وانه )ص( حرمه  يف أواخر أيام حياته حترميا مؤبدا، ونسخ 

 حكم اباحته األول . 

قال اإلمام النووّي: الصواب املختار أن التحرمي واإلباحة كانا مرتني: فكانت حالاًل قبل خيرب، مث   
رمت يوم خيرب. مث أبيحت يوم فتح مّكة، وهو يوم أوطاس، التصاهلما. مث حرمت يومئذ بعد ثالثة أيام ح

حترميًا مؤبدًا إىل يوم القيامة. واستمر التحرمي. وقال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه املتعة كانت 
الق. ووقع اإلمجاع بعد ذلك نكاحاً إىل أجل. ال مرياث فيها. وفراقها حيصل بانقضاء األجل من غري ط

 على حترميها من مجيع العلماء إال الروافض.
  

                                                           
، 218ص  3، تفسري أيب حيان ج 178ص  2، أحكام القرآن للجصاص ج 9ص  5تفسري الطربي ج  - 91

قال: قال اجلمهور أهنا  130ص  5، تفسري القرطيب ج 423ص  1تفسري البغوي على هامش تفسري اخلازن ج 

 وغريهم كثري جداً. 140ص  2يف نكاح املتعة الذي كان يف صدر اإلسالم، تفسري الدر املنثور للسيوطي ج نزلت 
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"اتفقت املذاهب األربعة ومجاهري الصحابة على  ومن العلماء املعاصرين، يقول الدكتور وهبة الزحيلي:  
لنكاح؛ ا 24أن زواج املتعة وحنوه حرام باطل" و " إن املراد باالستمتاع يف آية )فما استمتعتم(.النساء:  

ألنه هو املذكور يف أول اآلية وآخرها، حيث بُِدئت بقوله تعاىل: )َوال تـَْنِكُحوا َما َنَكَح 
وختمت بقوله سبحانه: )َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل أَْن يـَْنِكَح اْلُمْحَصَناِت  22آبَاؤُُكم(.النساء:

ستمتاع هنا ما كان عن طريق النكاح، وليس املراد به ، فدل على أن املراد باال25اْلُمْؤِمَنات(. النساء  
املتعة احملرمة شرًعا. أما التعبري باألجر: فإن املهر يف النكاح ُيسمَّى يف اللغة أجرًا، لقوله 

حانه: ، أي مهورهن، وقوله سب25تعاىل:)فَاْنِكُحوُهنَّ بِِإْذِن أَْهِلِهنَّ َوآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِاْلَمْعُروف(.النساء:
 ، أي مهورهن. 50)يَا أَيُـَّها النَّيبُّ ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك أَْزَواَجَك الاليت آتـَْيَت أُُجوَرُهنَّ(.األحزاب: 

 
وأما األمر بإيتاء األجر بعد االستمتاع، واملهر يؤخذ قبل االستمتاع، فهذا على طريقة يف اللغة من    

إذا استمتعتم هبن، أي إذا أردمت االستمتاع هبن، مثل قوله  تقدمي وتأخري، والتقدير: فآتوهن أجورهن
، أي إذا أردمت الطالق، ومثل: )ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالة( 1تعاىل: )ِإَذا طَلَّْقُتُم الننَساَء َفطَلنُقوُهنَّ(.الطالق:

 ، أي إذا أردمت القيام إىل الصالة.6املائدة:
ية يف بعض الغزوات، فكان للضرورة القاهرة يف احلرب، وبسبب الُعْزبة وأما اإلذن باملتعة يف السنة النبو  

حترميًا أبديًّا إىل يوم القيامة، بدليل  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف حال السفر، مث حّرمها الرسول 
 األحاديث الكثرية، منها:

ّرم ذلك يوم "يا أيها الناس، إين كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء، وإن اهلل قد ح  -1
 القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخّل سبيله، وال تأخذوا مما آتيتموهن شيًئا" .

يف متعة النساء عام  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال سلمة بن األكوع: "رّخص لنا رسول اهلل    - 2
 أوطاس ثالثة أيام، مث هنى عنها" .

يف حجة الوداع هنى عن  -عليه وسلم  صلى اهلل -قال سربة بن معبد: "إن رسول اهلل    - 3
 نكاح املتعة" .

هنى عن نكاح املتعة وعن -صلى اهلل عليه وسلم  -عن علي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل    - 4
 حلوم احلمر األهلية زمن خيرب .

وأما ابن عباس: فكان جييز املتعة للمضطر فقط، روى عنه سعيد بن جبري أنه قال: سبحان اهلل، ما 
 فتيت، وإمنا هي كامليتة ال حتل إال للمضطر... هبذا أ

ومع ذلك فقد أنكر عليه الصحابة، مما جيعل رأيه شاذًّا تفرد به، فقد أنكر عليه علي رضي اهلل    
هنى عن متعة النساء يوم خيرب  –صلى اهلل عليه وسلم  –عنه قائاًل له: إنك امرؤ تائه ؛ ألن النيب 

ر عليه عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنه، روى مسلم عنه أنه قام مبكة وعن حلوم احلمر اإلنسية، وأنك
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يعرنض برجل هو عبد اهلل بن  –فقال: "إن أناًسا أعمى اهلل قلوهبم كما أعمى أبصارهم يفتون باملتعة 
فناداه ابن عباس، فقال له: إنك جللف جاف، فلعمري، لقد كانت املتعة تفعل يف عهد  –عباس 

فقال له ابن الزبري: فجرب نفسك، فواهلل لو  -صلى اهلل عليه وسلم  –أي رسول اهلل  –أمري املتقني 
 فعلتها ألرمجنك بأحجارك".

مث نقل احملدثون عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، روى الرتمذي عنه أنه قال: "إمنا كانت املتعة يف    
وج املرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، أول اإلسالم، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة، فيتز 

فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه، حىت نزلت هذه اآلية: "ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْت 
، قال ابن عباس: فكل فرج سوامها حرام". وروى البيهقي أيًضا وأبو عوانة يف 6أمَْيَانـُُهْم(.املؤمنون:

 صحيحه رجوع ابن عباس . 
ل برجوعه هو األصح لدى كثري من العلماء، ويؤكده إمجاع الصحابة على التحرمي املؤبد، والقو    

ومن املستبعد أن خيالفهم، روى احلازمي يف الناسخ واملنسوخ من حديث جابر بن عبد اهلل قال: 
إىل غزوة تبوك، حىت إذا كنا عند العقبة مما يلي  -صلى اهلل عليه وسلم  -"خرجنا مع رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم  -لشام، جاءت نسوة فذكرنا متتعنا، وهن تطفن يف رحالنا، فجاءنا رسول اهلل ا
فنظر إليهن، وقال: من هؤالء النسوة؟ فقلنا: يا رسول اهلل، نسوة متتَّعنا منهن، قال: فغضب  -

يًبا، فحمد هلل حىت امحرَّت وجنتاه، ومتعَّر وجهه، وقام فينا خط –صلى اهلل عليه وسلم  –رسول اهلل 
وأثىن عليه، مث هنى عن املتعة، فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء، ومل نـَُعد، وال نعود هلا أبًدا، فبها مسُنيت 

 يومئذ: ثنية الوداع" . 
وروى أبو عوانة عن ابن جريج أنه قال يف البصرة، اشهدوا أين قد رجعت عن املتعة، بعد أن   

 ا أنه ال بأس هبا .حّدثهم فيها مثانية عشر حديثً 
   
كل هذا يدل على نسخ إباحة املتعة، ولعل ابن عباس ومن وافقه من الصحابة والتابعني مل يبلغه      

الدليل الناسخ، فإذا ثبت النسخ وجب املصري إليه، أو يقال: إن إباحة املتعة كانت يف مرتبة العفو 
 النص القاطع بالتحرمي. اليت مل يتعلق هبا احلكم كاخلمر قبل حترميها، مث ورد 

  
  

 استدل اجلمهور على حترمي نكاح املتعة بالقرآن والسنة واإلمجاع واملعقول:
  
أما القرآن: فقوله تعاىل: )َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن * ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت  - 1

ُر َمُلو  ، هذه اآلية 7-5ِمنَي * َفَمِن ابـْتَـَغى َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدون(. املؤمنون:أمَْيَانـُُهْم فَِإنـَهَّْم َغيـْ
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حرمت االستمتاع بالنساء إال من طريقني: "الزواج وملك اليمني، وليست املتعة زواًجا صحيًحا، وال 
 نفقة فيها، وال ملك ميني، فتكون حمرمة، ودليل أهنا ليست زواًجا أهنا ترتفع من غري طالق، وال

 يثبت هبا التوارث. 
 
وأما السنة: فاألحاديث الكثرية السابقة املتفق عليها اليت ذكرهتا عن علي وَسرْبة اجلهين وسلمة  - 2

بن األكوع، وغريهم رضي اهلل عنهم، واملتضمنة النهي الصريح عن نكاح املتعة عام خيرب، وبعد فتح 
 ع.مكة خبمسة عشر يوًما، ويف حجة الودا 

 
وأما اإلمجاع: فقد أمجعت األمة إال اإلمامية على االمتناع عن زواج املتعة، ولو كان جائًزا  - 3

ألفتوا به، قال ابن املنذر: جاء عن األوائل الرخصة فيها، أي يف املتعة، وال أعلم اليوم أحًدا جييزها، 
ل القاضي عياض: مث وقع إال بعض الرافضة، وال معىن لقول خيالف كتاب اهلل، وسنة رسوله، وقا

 اإلمجاع من مجيع العلماء على حترميها، إال الروافض .
 
أما املعقول: فإن الزواج إمنا شرع مؤبًدا ألغراض ومقاصد اجتماعية، مثل سكن النفس وإجناب  - 4

 األوالد وتكوين األسرة، وليس يف املتعة إال قضاء الشهوة، بنحو مؤقت، فهو كالزىن متاًما، فال معىن
 لتحرميه مع إباحة املتعة.

 
وبه يتبني رجحان أدلة اجلمهور، والقول بتحرمي املتعة وبطالن زواجها وبطالن الزواج املؤقت، وهذا 
ما يتقبله املنطق وروح الشريعة، وال ميكن ألي إنسان متجرد حمايد إال إنكار املتعة واالمتناع عنها 

  92هنائيا. واهلل تعاىل أعلم.
  

 م  نوعية التحري 

ويتحدث الشيخ يوسف القرضاوي عن زواج املتعة، فيشري اىل فلسفة الزواج املفقودة بنظره يف زواج    
املتعة، واىل اجازة النيب هلذا األخري يف السفر والغزوات ضمن اطار سياسة التدرج يف التحرمي، مث حترميه 

ل هو كتحرمي األمهات والبنات بعد ذلك، ولكن القرضاوي يتوقف ليتساءل عن نوعية ذلك التحرمي : ه
 واألخوات؟ أم كتحرمي امليتة وحلم اخلنزير، الذي يرتفع عند الضرورة؟ فيقول:

                                                           

 عن موقع االسالم اون الين  -  92



 58 

  
ان الزواج يف اإلسالم عقد متني وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة املؤبدة من الطرفني لتتحقق مثرته  

وغايته النوعية العمرانية من استمرار  -من السكن النفسي واملودة والرمحة-النفسية اليت ذكرها القرآن 
التناسل وامتداد بقاء النوع اإلنساين... أما زواج املتعة فال يتحقق فيه املعىن الذي أشرنا إليه. وقد أجازه 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم قبل أن يستقر التشريع يف اإلسالم. أجازه يف السفر والغزوات، مث هنى عنه 

 وحرمه على التأبيد.
 

وكان السر يف إباحته أوال أن القوم كانوا يف مرحلة يصح أن نسميها )فرتة انتقال( من اجلاهلية إىل 
اإلسالم؛ وكان الزىن يف اجلاهلية ميسرا منتشرا. فلما كان اإلسالم، واقتضاهم أن يسافروا للغزو واجلهاد 

عفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا بني أقوياء اإلميان وض
عليهم أن يتورطوا يف الزىن، أقبح به فاحشة وساء سبيال. وأما األقوياء فعزموا على أن خيصوا أنفسهم أو 
جيبوا مذاكريهم كما قال ابن مسعود ...وهبذا كانت إباحة املتعة رخصة حلل مشكلة الفريقني من 

ياة الزوجية الكاملة، اليت تتحقق فيها كل أغراض الضعفاء واألقوياء، وخطوة يف سري التشريع إىل احل
 الزواج من إحصان واستقرار وتناسل، ومودة ورمحة، واتساع دائرة العشرية باملصاهرة.

 
تدرج  -وقد كان هلما انتشار وسلطان يف اجلاهلية-وكما تدرج القرآن هبم يف حترمي اخلمر وحترمي الربا 

حترمي الفروج. فأجاز عند الضرورة املتعة مث حرم النيب صلى اهلل  النيب صلى اهلل عليه وسلم هبم كذلك يف
عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، ومجاعة من الصحابة رضي اهلل عنهم. ومن 
ذلك ما أخرجه مسلم يف )صحيحه( عن سربة اجلهين "أنه غزا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف فتح 

متعة النساء. قال: فلم خيرج حىت حرمها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"، ويف لفظ مكة، فأذن هلم يف 
 من حديثه: "وإن اهلل حرم ذلك إىل يوم القيامة". 

ولكن هل هذا التحرمي بات كزواج األمهات والبنات أو هو حترمي مثل حترمي امليتة والدم وحلم اخلنزير،     
 فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟

لذي رآه عامة الصحابة أنه حترمي بات حامسا ال رخصة فيه بعد استقرار التشريع. وخالفهم ابن عباس ا   
فرأى أهنا تباح للضرورة. فقد سأله سائل عن متعة النساء فرخص له فقال له موىل له: إمنا ذلك يف احلال 

 الشديد، ويف النساء قلة أو حنوه؟ قال ابن عباس: نعم.
ن عباس رضي اهلل عنه أن الناس توسعوا فيها ومل يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك مث ملا تبني الب   

 عن فتياه ورجع عنها. واهلل أعلم.
  



 59 

 اإلباحة عند الضرورة
  
واذا صدقنا أدلة النهي "السنية" وحاولنا ان جنمع بينها وبني أدلة التحليل "الشيعية"، فاننا ميكن ان   

قول فيه بالتحليل املطلق كما يقول الشيعة وال بالتحرمي املطلق كما نصل اىل رأي وسطي جديد ال ن
 يقول السنة، وامنا بالتحليل عند الضرورة وعند حصول العنت واملشقة الكبرية.

من سورة النساء )فما استمتعتم به منهّن فآتوهّن أجورهّن  24وذلك لثبوت نزول اآلية الكرمية رقم    
اج املتعة، وليس يف مطلق الزواج، كما روي عن مجاعة من الصحابة، منهم فريضة من اهلل( يف موضوع زو 

أيب بن كعب، وعبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن مسعود، أهنم قرأوا: )فما استمتعتم به منهّن إىل أجل 
مسمى فآتوهّن أجورهّن فريضة(، ويف ذلك تصريح بأن املراد به زواج املتعة ، وقد قال الرازي يف تفسريه 
هلذه اآلية: إن املراد هبذه اآلية حكم املتعة. وأيدت ذلك األحاديث النبوية اليت أحلت املتعة، وال ميكن 
رفع اليد عن تلك اآلية وتلك األحاديث املصرحة باجلواز اال بنسخ من القرآن الكرمي او من السنة الثابتة 

ال توجد أحاديث متواترة تؤكد التحرمي ، و  93املتواترة، وهذا ما ال يوجد ، اذ ال توجد آية ناسخة هلا 
                                                           

فتوهن  -اىل اجل  -روى عـبـد الـرزاق يف مصنفه عن عطاء: ان ابن عباس كان يقرا:فمااستمتعتم به منهن  - 1 -  93
 211ـ  126، بـاب الـمـتـعـة ، تاليف عبد الرزاق بن مهام الصنعاين موىل حـمـيـر،)498و 497: 7الـمـصـنـف ) اجورهن

حـديـثـه اصـحـاب الـصـحـاح الـسـتة ، هـ، من منشورات اجملمع العلمي ببريوت ، اخـرج  1392ـ  1390هـ(  طـبـعة 
 ( . 63: 2راجع ترمجته يف اجلمع بني رجال الصحيحني وتقريب التهذيب ، وراجع بداية اجملتهد البن رشد 

فـي تفسري الطربي عن حبيب بن ايب ثابت قال : اعطاين ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة ايب قال :  - 2
 اىل اجل مسمى . -ن وفيه فما استمتعتم به منه

يف تفسري الطربي عن ايب نضرة بطريقني ، قال : سالت ابن عباس عن متعة النساء، قال : اما تقرا سورة النساء  - 3
قال : قلت : بلى .قال : فما تقرا فيها فمااستمتعتم به منهن اىل اجل مسمى ؟ قلت : لوقراهتا كذلك ما سالتك قال 

 : فاهنا كذلك .
نضرة قال : قرات هذه االية على ابن عباس فمااستمتعتم به منهن قال ابن عباس اىل اجل مسمى قال : عـن ايب  - 4

 قلت : مااقراها كذلك . قال : والّله النزهلا الّله كذلك . ثالث مرات .
 عن عمري وايب اسحاق ان ابن عباس قرا: فما استمتعتم به منهن اىل اجل مسمى . - 5
 متعتم به منهن قال : يعين نكاح املتعة .عن جماهد: فما است - 6
 عن عمرو بن مرة ، انه مسع سعيد بن جبري يقرا: فما استمتعتم به منهن اىل اجل مسمى . - 7
 عن قتادة قال : يف قراءة ايب بن كعب : فما استمتعتم به منهن اىل اجل مسمى . - 8
 قال : ال .عن شعبة عن احلكم قال سالته عن هذه االية امنسوخة هي ؟ - 9
 وفـي احـكـام القرآن للجصاص ايضا جاءت رواية ايب نضروايب ثابت عن ابن عباس وحديث قراءة ايب بن كعب. - 10
روى الـبـيـهـقـي يف سننه الكربى عن حممد بن كعب ان ابن عباس قال : كانت املتعة يف اول االسالم وكانوا  - 11

  اجل مسمى .يقراون هذه االية فما استمتعتم به منهن اىل

http://www.al-shia.com/html/ara/books/zavaj_movagat/footnt01.htm#link14
http://www.al-shia.com/html/ara/books/zavaj_movagat/footnt01.htm#link14
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املؤبد، اذ قد اختلف كبار الصحابة حوهلا وأصر بعضهم اىل وقت متأخر على حتليلها، ورواية االمام 
علي بنهي النيب عنها يف خيرب ال تفيد التأبيد، ألن النيب )ص( قد أحلها بعد ذلك يف فتح مكة ويف 

النهي املتكرر الواردة حول املوضوع تفيد اصل االباحة ولكن حجة الوداع او ثنية الوداع، وان روايات 
عند الضرورة وليس يف احلاالت الطبيعية، وهذا ما يفسر استمرار بعض الصحابة بالعمل هبا وعدم 
مساعهم لقرار التحرمي املؤبد من النيب األكرم. ورمبا نستطيع ان حنمل هني اخلليفة عمر بن اخلطاب عن 

، او خوفا من عدم التزام الناس بشروطها   94ا على انتفاء احلاالت الضروريةزواج املتعة اعتماد
أي  -، وليس تشريعا بالتحرمي املؤبد ونفيا ألصل التحليل، ولذلك فقد قال : " إن كانتا  95كاالشهاد
 على عهد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( حالاًل، وأنا أحّرمهما وأعاقب عليهما" كما يروي  -املتعتان

                                                                                                                                                                      

 وفـي شـرح الـنـووي عـلـى صحيح مسلم : ويف قراءة ابن مسعودفمااستمتعتم به منهن اىل اجل .... - 12
وفـي تـفـسـري الزخمشري : وقيل نزلت يف املتعة اليت كانت ثالثة ايام ... وقال : مسيت متعة السـتـمـتـاعـه هبا. وقال  - 13

 . تنسخ ، وكان يقرا فما استمتعتم به منهن اىل اجل مسمى: وعن ابن عباس هي حمكمة يعين مل 
 وابن جبري قـال الـقـرطـيب : وقال اجلمهور: املراد نكاح املتعة الذي كان يف صدر االسالم ، وقرا ابن عباس وايب - 14

 فما استمتعتم به منهن اىل اجل مسمى فتوهن اجورهن .
وفـي تفسري ابن كثري: وكان ابن عباس وايب بن كعب وسعيدبن جبري والسدي يقراون فما اسـتـمـتـعـتـم بـه مـنـهـن  - 15

 الـى اجـل مـسـمى فتوهن اجورهن فريضة وقال جماهد: نزلت يف نكاح املتعة .
السيوطي حديث ايب ثابت وايب نضرة ورواية قتادة وسعيد بن جبري قراءة ايب ، وحـديـث مـجـاهـد  وفـي تفسري - 16

والـسدي ، وعطاءعن ابن عباس ، وحديث احلكم ان االية غري منسوخة ، وعن عـطـاءعـن ابـن عباس انه قال : وهي 
ـلى كذا وكذا قال : وليس بينهما وراثة فان بدا اليت يف سورة النساء: فما استمتعتم به منهن اىل كذا وكذا من االجـل ع

 هلما ان يرتاضيا بعد االجل فنعم ، وان تفرقا فنعم ....
  
فقد روى الطربي يف سرية عمر ، عن عمران بن سوادة انه استاذن ودخل دار اخلليفة مث قال : نصيحة : فقال :  -  94

 مرحبا بالناصح غدوا وعشيا.
 قال : عابت امتك منك اربعا.

 قال : فوضع راس درته حتت ذقنه ووضع اسفلها على فخذه ، مث قال :هات... 
 قال : ذكروا انك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الّله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثالث .

ـيـن عـمـل بـهـا قـال : ان رسـول الّله )ص ( احـلـهـا فـي زمان ضرورة مث رجع الناس اىل سعة مث مل اعلم احدا من الـمـسـلـم
، يف باب شي ء من 32: 5الطربي  وال عاد اليها، فاالن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثالث بطالق وقد اصبت ..

  23سريه مما مل ميض ذكرها من حوادث سنة 
  
بشهادة  يقول ابن حزم يف احمللى: انه امنا انكرها : عن عمر بن اخلطاب اذا مل يشهد عليها عدالن فقط واباحها -  95

 .1854، املسالة 520ـ  519: 9عدلني . الـمـحـلـى البـن حزم 
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بينما كان متسك بعض الصحابة بالتحليل متسكا   96(52ص  1االمام أمحد بن حنبل يف مسنده )ج
بأصل االباحة، ولو كان مثة حترمي قاطع من النيب ملا خفي على ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وبقية 

يفسر قول  الصحابة وال حىت على اخلليفة عمر نفسه اىل أواخر عهده حني حرمها. ورمبا كان هذا ما
   97ابن عباس لسعيد بن جبري: أهنا كامليتة ال حتل اال للمضطر.

ان رواية الرتمذي عن ابن عباس انه تراجع عن القول باملتعة بعد نزول آية : "ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أَْو َما    
مع اصراره على القول هبا يف ، وقوله : فكل فرج سوامها حرام"، ال تنسجم 6َمَلَكْت أمَْيَانـُُهْم(.املؤمنون: 

أيام عبد اهلل بن الزبري ، عندما قام مبكة فقال: "إن أناًسا أعمى اهلل قلوهبم كما أعمى أبصارهم يفتون 
فناداه ابن عباس، فقال له: إنك جللف جاف،  –يعرنض برجل هو عبد اهلل بن عباس  –باملتعة 

فقال  -صلى اهلل عليه وسلم  –أي رسول اهلل  – فلعمري، لقد كانت املتعة تفعل يف عهد أمري املتقني
له ابن الزبري: فجرب نفسك، فواهلل لو فعلتها ألرمجنك بأحجارك". كما روى ذلك مسلم. ورغم نقل 
بعض احملدثني لرتاجع ابن عباس عندئذ، فانه ال يفيد تراجعه عن رأيه وامنا التزامه مبوقف ابن الزبري حتت 

 التهديد.
 تراجع ابن جريج يف البصرة بعد ان حدث فيها بثمانية عشر حديثا أنه ال بأس هبا.   وكذلك ال يفيد  
وأما االمجاع على حترمي املتعة، فليس حبجة ألنه امجاع متأخر لدى أهل السنة فقط ومل يتفق معهم   

 .   98الشيعة اجلعفرية ، ومل حيدث يف زمن الصحابة الذين كانوا خيتلفون حوهلا بوضوح

                                                           
تـواتـر عـن اخلليفة عمر قوله : متعتان كانتا على عهد رسول وانا اهنى عنهما واعاقب عليهما، متعة احلج ومتعة  -  96

 8:293مال . وكنز الع202و 201: 3، و167: 2. وتفسري الفخر الرازي 388: 2تـفسري القرطيب  النساء. 
 .223: 2. والبيان والتبيني للجاحظ 294و
 .496: 7املصنف لعبد الرزاق  -متتع سعيد بن جبري يف مكة  - 97
  
او قال : راي عمر بن  -ففي املصنف لعبدالرزاق : ان عليا قال بالكوفة لوال ما سبق من راي عمربن اخلطاب  -  98
، اللفظ يف كتب التفسري واحلديث )اال 500:  7املصنف لعبد الرزاق  المرت باملتعة مث مازىن اال شقي . -طاب اخل

شقي ( ويف مادة شفى من نـهـايـة الـلـغة )اال شفي ( اي اال قليل من الناس من قوهلم : غابت الشمس اال شفي اي : 
 )االقليالمن ضوئها عند غروهبا(.

 
ي والنيشابوري والفخر الرازي وايب حيان والسيوطي واللفظ لالول : لوال ان عمر هنى عن املتعة ما زىن وفـي تـفسري الطرب 

فـي تـفـسـيـره .  16: 5. والنيشابوري 17: 5. والنيشابوري هبامش تفسري الطربي 9:  5تـفـسـري الطربي  االشقي .
 .40: 2.والدر املنثور للسيوطي 3:218تفسري ايب حيان . و 200: 3والـفـخـر الرازي يف تفسري االية بتفسريه الكبري 
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ن هناك شك يف حترميها حترميا مؤبدا، من قبل اهلل تعاىل او الرسول األعظم )صلى اهلل  عليه واذا كا
، فاهنا على األقل تبقى حمللة يف حاالت الضرورة والعنت والعسر، ولعل تساؤل الشيخ  99وآله( 

                                                                                                                                                                      

ويف تفسري القرطيب : قال ابن عباس : ما كانت املتعة اال رمحة من الّله تعاىل ، رحم هبا عباده ، ولوال هني عمر عنها ما 
 .130: 5تفسري القرطيب  زىن االشقي .

الّله مجاعة من السلف )رض ( منهم من الـصـحـابـة اسـمـاء  و قـال ابـن حـزم يف احمللى : قد ثبت على حتليلها بعد رسول
بـنت ايب بكر،وجابر بن عبد الّله ، وابن مسعود وابن عباس ، ومعاوية بن ايب سفيان وعمرو بن حريث وابو سعيد 
ىل قرب اخلدري وسلمة ومعبد ابنا امية بن خلف ، ورواه جابر عن مجيع الصحابة مدة رسول الّله ومدة ايب بكروعمر ا

 . 1854، املسالة 520ـ  519: 9آخر خالفة عمر.   الـمـحـلـى البـن حزم 

  
  
ففـي صحيح  ألن املتعة ظلت متارس من قبل املسلمني يف عهد ايب بكر وعمر اىل اواخر ايامه حني هنى عنها. -  99

عن جـابـر بـن عـبـد الّله قـال : كـنـا مسلم ، واملصنف لعبد الرزاق ، ومسند امحد، وسنن البيهقي ، وغريها واللفظ ملسلم 
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، االيام ، على عهد رسول الّله )ص (وايب بكر، حىت هنى عنه عمر، يف شان عمرو 

.واملصنف 183: 9. وبشرح النووي 1405، باب نكاح املتعة ، احلديث  1023صحيح مسلم :  بن حريث . .
، باب ما جيوز ان يكون مـهـرا. ومـسـند 237: 7ويف لفظه ايام عهد النيب . وسنن البيهقي ، 500: 7لـعـبد الرزاق 

. ويف لفظه حىت هنانا عمر اخريا... وذكره موجزا صاحب هتذيب التهذيب برتمجة موسى بن مسلم 304: 3امحد 
 .293: 8. وراجع كنز العمال 205: 1. وزاد املعاد البن القيم 76: 11. وفتح الباري 371: 10

وفـي لفظ املصنف لعبد الرزاق عن عطاء عن جابر: استمتعنا على عهد رسول الّله )ص ( وايب بكر وعـمر حىت اذا  
فحملت املراة فبلغ ذلك عمر -مساها جابر فنسيتها  -كان يف آخر خالفة عمر استمتع عمرو بن حريث بامراة 
ء: ال ادري قالت : امي ، ام وليها، قال : فهال غريمها،قال فدعاها فساهلا، فقالت : نعم . قال : من اشهد؟ قال عطا

 ، باب املتعة .497ـ  496: 7املصنف لعبد الرزاق  : خشي ان يكونا دغال...
وفـي رواية اخرى عن حممد بن االسود بن خلف : ان عمرو بن حوشب استمتع جبارية بكر من بين عامر بـن لـؤي :   

، فقالت : استمتع منها عمرو بن حوشب ، فساله فاعرتف ، فـقال عمر: من فـحملت ، فذكر ذلك لعمر فساهلا
ال ادري اقال : امها او اختها او اخاها وامها، فقام عمر على املنرب، فـقال : ما بال رجال  -قال  -اشهدت ؟ 

ن حتت منربه ، مسعه يعملون باملتعة واليشهدون عدوال ومل يبينها اال حددته ، قال : اخربين هذاالقول عن عمر من كا
 حني يقوله ، قال : فتلقاه الناس منه.

وفـي كنز العمال : عن ام عبد الّله ابنة ايب خيثمة ان رجال قدم من الشام فنزل عليها فقال : ان العزبة قـد اشـتـدت 
معها ما شاء الّله ان عـلـي فـابغيين امراة امتتع معها قالت : فدللته على امراة فشارطها واشهدوا على ذلك عدوال فمكث 

ميكث مث انه خرج ، فاخرب بذلك عمر بن اخلطاب ، فارسل ايل فسالين احـق مـا حـدثـت ؟ قلت : نعم، قال : فاذا 
قدم فذنيين به، فلما قدم اخربته فارسل اليه ، فقال : ما محلك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الّله )ص ( مث 

لّله ، مث مع ايب بكر فلم يـنـهـنـا حـتـى قبضه الّله ، مث معك فلم حتدث لنا فيه هنيا ، فقال عمر: مل ينهنا عنه حىت قبضه ا
 . اما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت يف هني لرمجتك ، بينوا حىت يعرف النكاح من السفاح
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تة وحلم القرضاوي عن نوعية التحرمي هل هو حترمي مؤبد كتحرمي األم والبنت واألخت؟ أم كتحرمي املي
اخلنزير الذي يرتفع يف حاالت الضرورة ، يلقي بعض الضوء على هذا احلل االستثنائي املؤقت، 
ويدفع بالباحثني والفقهاء لدراسة املوضوع جبدية أكرب ،  بعيدا عن صخب اجلداالت الطائفية 

 القدمية.
 

 أحاديث صحيحة حول زواج المتعة
  

 1469البخاري حديث رقم 
 رضي اهلل عنه  عمران  عن  مطرف  قال حدثين  قتادة  عن  مهام  حدثنا  بن إمساعيل موسى  حدثنا 
 .فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء صلى اهلل عليه وسلم  رسول اهلل  متتعنا على عهد قال
  

 4156حديث رقم 
رضي اهلل  عمران بن حصني  عن  أبو رجاء  حدثنا  ر عمران أيب بك عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا 
ينزل قرآن  ومل صلى اهلل عليه وسلم  يف كتاب اهلل ففعلناها مع رسول اهلل  آية املتعة  أنزلت : قال عنهما 

 .برأيه ما شاء رجل  حيرمه ومل ينه عنها حىت مات قال 
  

 4249حديث رقم 
  قال  رضي اهلل عنه  عبد اهلل  عن  قيس  عن  إمساعيل  عن  خالد  حدثنا  بن عون عمرو  حدثنا 

وليس معنا نساء فقلنا أال خنتصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا  صلى اهلل عليه وسلم  كنا نغزو مع النيب 
 ال حترموا طيبات ما أحل اهلل لكم(. ذلك أن نتزوج املرأة بالثوب مث قرأ : )يا أيها الذين آمنوا بعد

  
  

 2497مسلم حديث رقم 
جابر بن  قال مسعت  أبو الزبري  أخربين  ابن جريج  أخربنا  عبد الرزاق  حدثنا  حممد بن رافع  حدثين 
صلى اهلل عليه  اهلل  ولمن التمر والدقيق األيام على عهد رس بالقبضة  نستمتع  كنا : يقوال عبد اهلل 
 .بن حريث عمرو يف شأن  عمر  حىت هنى عنه  وأيب بكر  وسلم 

  
 2496حديث رقم  
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  عطاء  قال  قال ابن جريج  أخربنا  عبد الرزاق  حدثنا  احلسن احللواين  و حدثنا 

 نعم  فقال  املتعة  له القوم عن أشياء مث ذكروا يف منزله فسأ معتمرا فجئناه جابر بن عبد اهلل  قدم 
 .وعمر وأيب بكر  صلى اهلل عليه وسلم  على عهد رسول اهلل  استمتعنا 

  
 2135حديث رقم 

  قال مسعت شعبة  حدثنا  جعفر  حممد بن حدثنا  ابن املثىن  قال  وابن بشار  حممد بن املثىن  حدثنا 
ينهى عنها قال  الزبري  ابن وكان  باملتعة  يأمر  ابن عباس  كان :قال أيب نضرة  حيدث عن  قتادة 

صلى اهلل عليه  مع رسول اهلل  متتعنا  احلديث  فقال على يدي دار جلابر بن عبد اهلل  فذكرت ذلك 
 كان حيل لرسوله ما شاء مبا شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأمتوا إن اهلل  قال عمر  فلما قام  وسلم 

احلج والعمرة هلل كما أمركم اهلل وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة اىل أجل اال رمجته 
 باحلجارة.

  
 717حديث رقم ، مسند أمحد، مسند علي بن ايب طالب 

رضي اهلل  عثمان  كان شقيق  عبد اهلل بن قال قال  قتادة  عن  ة شعب حدثنا ، حممد بن جعفر حدثنا
 علي   وكذا مث قال إنك كذا لعلي  عثمان  يأمر هبا فقال  رضي اهلل عنه  وعلي  املتعة  ينهى عن  عنه 

فقال أجل ولكنا كنا   عليه وسلم صلى اهلل  مع رسول اهلل متتعنا  لقد علمت أنا قد  رضي اهلل عنه 
 خائفني.

  

 
 

 

 

 الباب الثاني: خالف التاريخ والسياسة
 

  الفصل األول: التاريخ
 الموقف من الصحابة: :المبحث األول 
 
شكلت قضية املوقف من الصحابة، والغلو أو التقصري حبقهم، مادة للجدل واخلالف بني الشيعة    

أهنا مشكلة أعمق من النزاع بني الطائفتني، إذ أن املوقف من الصحابة مسألة والسنة عرب التاريخ. رغم 
منهجية قائمة بذاهتا وتعود اىل مسألة القيم واألخالق واملثل العليا الواردة يف القرآن الكرمي ومدى 
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يعة وال تطابقها مع حياة الصحابة، أي اىل مسألة النظرية والتطبيق، وقد تناوهلا املسلمون من السنة والش
يزال املفكرون من كلتا الطائفتني يتناولوهنا بعيدا عن اخلالف الطائفي وانطالقا من قراءة التاريخ بصورة 
حمايدة . ومع أهنا مسألة تارخيية عادية اال اهنا وصلت أحيانا اىل مستوى العقيدة اليت تفصل بني الناس 

الوقت الذي مل تكن هذه القضية حتتل أمهية   فُتدخل هذا يف الدين أو خترجه منه لتلقيه يف النار. يف
 كربى لدى الصحابة أنفسهم ويف عصرهم. فضال عن أن تشكل جزءا من العقيدة االسالمية. 

احتل صحابة رسول اهلل حممد )صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم( دور الوسيط الناقل للرسالة    
 الزمان واملكان، وشكلوا املثال األعلى لألمة االسالمية ولرتاث الرسول األعظم لألجيال الالحقة عرب

االسالمية اليت ظلت تستلهم الكثري من األمور واملالمح األخالقية من أشخاصهم الكرمية وجتارهبم 
الغنية، باعتبارهم اجليل املثايل األول الذي عاصر الرسالة وساهم يف تأسيس األمة االسالمية. وقد 

: ميدحهم اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي يف أكثر من موضع حيث قال استحق الصحابة لعظم جهادهم أن 
وقال  110)كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهلل( آل عمران 

تعاىل: )والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رض اهلل عنهم ورضوا عنه 
وقال أيضا:  100ت جترى حتتها األهنار خالدين فيها أبدأ ذلك الفوز العظيم(. التوبة وأعد هم جنا

)لقد رضي اهلل عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم فانزل السكينة عليهم وأثاهبم 
سول اهلل والذين وىف اآلية التاسعة والعشرين من السورة نفسها قال تعاىل: )حممد ر  18فتحا قريبا( الفتح 

معه أشداء عل الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهلل ورضوانا سيماهم يف وجوههم 
من أثر السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على 

وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرأ عظيما(  سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار وعد اهلل الذين أمنوا
 .  29الفتح 

ولكن مع األسف الشديد، ونظرا للفتنة الكربى اليت حدثت يف أيامهم، فقد أصبح الصحابة الكرام   
جماال للجدل والتشكيك والغلو والتجريح، وظهر يف التاريخ من يهامجهم بقسوة ومن يدافع عنهم 

أو اختاذ املوقف منهم سلباً أو إجيابا، حبد ذاته، موضوعا عقديا مهما بتطرف، حىت أصبح احلديث عنهم 
يوازي أركان الدين ، ويلعب دورا يف تقسيم اجملتمع وتشكيل هوية الطوائف الثقافية والدينية. ولذا فان 
من املهم جدا حبث موضوع املوقف من الصحابة الكرام لدى السنة والشيعة بكل صراحة وتفصيل 

على احلروف، متهيدا للتخلص من  هذا الكابوس الثقيل، والتخلص من رواسب املاضي،  ووضع النقاط
 خاصة بعد أن أصبح موضوع اخلالف بني "السنة" و"الشيعة" نفسه موضوعا تارخييا ال معىن معاصَر له.
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يل لقد كان اخلالف حول الصحابة بني املسلمني، مثرة مرَّة من مثار الفتنة الكربى اليت عصفت جب  
الصحابة أنفسهم، وقد حاول الصحابة أنفسهم جتاوز الفتنة والصلح فيما بينهم، ولكن ذيول الفتنة 
استمرت فيما بعدهم.. واستمرت.. واستمرت اىل اليوم، ونرجو من اهلل العلي القدير ان يهب املسلمني 

 دع فيما بينهم.احلكمة الكافية للملمة ما تبقى من ذيول تلك الفتنة، والتخلص منها، ورأب الص
ولكي نفهم مشكلة املوقف من الصحابة بشكل جيد ال بد من دراسة ظروف نشوئها التارخيية بدقة،    

 وكيف تضخمت لتصبح موضوعا عقديا؟ ومن صنع ذلك؟ وملاذا؟
 
مل يكن الصحابة الكرام مالئكة معصومني وال أشرارا، والعياذ باهلل، ولكنهم كانوا فتية آمنوا باهلل   
وله ونصروا دينه وحتملوا يف سبيل ذلك العذاب، وكانوا يف نفس الوقت بشرا هلم مصاحلهم وأهواؤهم ورس

واجتهاداهتم اخلاصة وأخطاؤهم، وكان فيهم املؤمنون واملنافقون، ورمبا كان املؤمنون منهم  أيضا يتفاوتون 
بسبب إمياهنم وتضحياهتم  يف الفضل ودرجات اإلميان، اليت ال يعلمها اال اهلل، وقد ترسخت مكانتهم

وعملهم الصاحلات وجتنبهم املعاصي والذنوب. ورغم وضوح هذه احلقيقة القرآنية اال أن هناك من اعتقد 
أويعتقد أن الصحابة احتلوا مكانتهم العليا بسبب رؤيتهم للرسول األكرم ومصاحبتهم له ولو لساعة، 

غفور هلم بالتأكيد. وبناء على ذلك فقد حرموا مهما اقرتفوا بعد ذلك من الذنوب واملعاصي، واهنم م
توجيه أي نقد لعموم الصحابة أو اختاذ أي موقف سليب من أي واحد منهم، واعتبار ذلك كفرا وزندقة 

 وإحلادا.
واذا كان السب مرفوضا ألي انسان خيتلف معنا يف الرأي، فان من الطبيعي ان يكون سب أو لعن    

رفوضا بشدة، ولكن ذلك ال مينع من قراءة التاريخ بأمانة وحتليل أي صحايب جليل، مهما كان، م
األحداث اليت وقعت بني الصحابة وأخذ العربة منها، وتعظيم االجنازات الرائعة والبطوالت الباهرة اليت 
قام هبا الصحابة الكرام، وجتنب األخطاء اليت وقع فيها البعض منهم، فنحن مأمورون باتباع الدين 

 والعمل الصاحل واالقتداء بسنة سيد املرسلني ومن يتبعه بإحسان اىل يوم الدين.االسالمي  
ان املشكلة يف مسألة الصحابة تنبع من املتطرفني من السنة والشيعة، وقيام بعض هؤالء بالتهجم على    

سيئني خيار الصحابة، وقيام بعض أولئك بالدفاع حىت عن السيئني منهم. هذا اذا كانوا يعرتفون بوجود 
أو منافقني فيهم. ولو كان الطرفان يتفقان على وجود قاسم مشرتك مييز بني الصاحلني والطاحلني، ملا  
 كانت هنالك حاجة  للحديث عن املوضوع، وملا كانت هنالك أية إثارة أو توتر حول هذا املوضوع.

سالمية األوىل حول ومن أجل أن نضع النقاط على احلروف، ال بد ان نستعرض أواًل النظرية اإل   
الصحابة، مث نستعرض النظريتني السنية والشيعية، ونبني نقاط االلتقاء واالختالف بينهما، أو نقاط 
االعتدال والتطرف لدى الفريقني، أمال يف الوصول اىل نظرة مشرتكة ومعتدلة توحد بني املسلمني وتزيل 

 ما بينهم من خالفات وأحقاد.
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 ة األولىالنظرية االسالمي - 1    

  
لكي نعرف املقياس االسالمي حول منبع العظمة واجلدارة للصحابة وغريهم، جيدر بنا العودة اىل     

القرآن الكرمي الذي نراه يربط الدرجة العليا ألي انسان بالعمل الصاحل حىت لو كان من أقرب املقربني 
لَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت للرسول األعظم، او النيب نفسه، حيث يقول:" َوَلَقْد أُوِحَي إِ 

َناَك َلَقْد ِكْدَت تـَرَْكُن إِلَْيِهْم َشْيئاً  65لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمْن اخْلَاِسرِيَن". الزمر  ، و"َوَلْوال َأْن ثـَبَّتـْ
َنا َنِصرياً". االسراء قَِلياًل *ِإذًا أَلَذقْـَناَك ِضْعَف احلََْياِة َوِضْعَف ا ، 75 – 74ْلَمَماِت مُثَّ ال جتَُِد َلَك َعَليـْ

َنا بـَْعَض األَقَاِويِل * أَلَخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِمنِي * مُثَّ   ويقول اهلل عز وجل متحدثا عن نبيه الكرمي:"َوَلْو تـََقوََّل َعَليـْ
ويأمر اهلل تعاىل نبيه الكرمي:"   47 - 44عْنُه َحاِجزِيَن". احلاقة  َلَقطَْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنَي * َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحدٍ 

 15قل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم". وقد وردت هذه اآلية مرتني يف سورة األنعام آية 
، وتأكيدا هلذا املفهوم يقول النيب األكرم )ص( نفسه:"إنه ال ينجي إال عمل مع رمحة. ولو 13والزمر آية 
 هلويت". عصيت

 
إذن فان قيمة أي انسان يف املقياس االسالمي، حىت بالنسبة لألنبياء، تأيت من اإلميان باهلل تعاىل     

والعمل الصاحل، وال تأيت من الصحبة أو القرب من األنبياء أو الفراعنة، فقد قال تعاىل:"ضرب اهلل مثال 
عبادنا صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهما من للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حتت عبدين من 

اهلل شيئا، وقيل ادخال النار مع الداخلني، وضرب اهلل مثال للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابِن يل 
 11 10عندك بيتا يف اجلنة وجنين من فرعون وعمله وجنين من القوم الظاملني". التحرمي 

 تعاىل نساء النيب وهن أقرب الناس اليه:" يا نساء النيب من يأت وبناء على هذا األساس خياطب اهلل    
منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني وكان ذلك على اهلل يسريا. ومن يقنت منكن هلل 

 31 -3ورسوله وتعمل صاحلا نؤهتا أجرها مرتني، وأعتدنا هلا رزقا كرميا" األحزاب 

اء النيب، فضال عن الصحابة، ليست نابعة من قرهبم أو أي إن منزلة أهل البيت، وخاصة نس   
صحبتهم للنيب، وامنا من طاعة اهلل والعمل الصاحل، بل ان معصية أهل البيت هلل تعاىل تستوجب 
مضاعفة العذاب، لقرب أهل البيت من النيب وسقوط العذر عنهم. وكذلك فان منزلة الصحابة تأيت من 

مبا ميكن القول أيضا:ان معصيتهم هلل تستوجب مضاعفة العذاب هلم. أعماهلم الصاحلة وطاعة اهلل، ور 
وال توجد حصانة خاصة هلم، أو هالة مقدسة متنعهم من اخلطأ أو مواجهة العذاب. وهبذا يتضح أن ما 
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يوجد لدى "أهل السنة" من أحاديث أو تأويالت واجتهادات هي ضعيفة ومناقضة للقرآن الكرمي، 
 أن تلحظ اآليات األخرى املخصصة. وتأخذ جانب العموم دون

 ميزان العمل الصالح

يؤكد اهلل تعاىل على ميزان العمل الصاحل اىل جانب اإلميان به وباليوم اآلخر، يف أكثر من مخسني آية    
 يف القرآن الكرمي، مثل:

ف ان الذين امنوا وعملوا الصاحلات وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة هلم أجرهم عند رهبم وال خو  -1
 277عليهم وال هم حيزنون .البقرة 

فاما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا  -2
 173واستكربوا فيعذهبم عذابا اليما وال جيدون هلم من دون اهلل وليا وال نصريا . النساء 

 األرض كما استخلف الذين وعد اهلل الذين امنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف -3
من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونين ال 

 55يشركون يب شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون .النور 

 وهي آيات عامة ومطلقة تشمل الصحابة وغريهم، فكيف يلغي اهلل تعاىل هذا امليزان املهم يف جيل  
الصحابة جملرد اهنم شاهدوا الرسول او استمعوا اليه دون ان يعملوا باالسالم أو حيرتموا تعاليم اهلل؟ بل ان 
هنالك آيات تصرح باستحالة مساواة اهلل تعاىل للمؤمنني العاملني صاحلا باملفسدين والفجار واملسيئني، 

 مثل هذه اآليات:

ت كاملفسدين يف األرض، أم جنعل املتقني كالفجار. ص، أم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلا - 4   
28 

وما يستوي األعمى والبصري والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وال املسيء قليال ما تتذكرون. غافر   - 5  
58 

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهلل عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.   - 6  
 93النساء 
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ويف هذه اآلية األخرية يؤكد اهلل عز وجل على معاقبة القاتل املتعمد وجمازاته جبهنم وختليده فيها وغضبه   
عليه ولعنه وإعداد العذاب له، دون أن يستثين الصحابة من ذلك، ألن قانون اهلل للجميع، وإذا كان 

 للصحابة من شرف فهو شرف اإلميان والطاعة والتضحية والتقوى والنصرة.

وهذا يقودنا اىل حديث اإلميان واملؤمنني والنفاق واملنافقني يف جيل الصحابة، فهل كل من رأى النيب   
آمن به بصورة سحرية؟ وهل كل من آمن به علنا آمن به يف الواقع؟ وهل كل من آمن به يف الواقع ظل 

افظا على مستوى إميانه حمافظا على إميانه اىل آخر يوم من حياته؟ وهل كل من حافظ على إميانه ظل حم
 عاليا اىل آخر حلظة من حياته؟

لقد قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: ان من هاجر اىل اهلل ورسوله فهجرته اىل اهلل ورسوله،    
ومن هاجر من أجل امرأة يصيبها أو دنيا فهجرته اىل ما هاجر اليه. وقال أيضا:"ما ذئبان ضاريان أرسال 

 نم بأشد ضررا على دين الرجل املسلم من حب املال وحب اجلاه".يف زريبة غ

وهناك شهيد معروف بشهيد احلمار أو شهيد أم عمرو، مما يعين تعرض الصحابة اىل امتحان الدنيا     
وخاصة الزعامة، اليت تبعدهم عن التقوى واالخالص والعمل الصاحل، وقد تقلب إمياهنم اىل نفاق وتؤدي 

 هبم اىل الردة.

وقد كان بعض أصحاب رسول اهلل املعنيني بأمر املنافقني، كحذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه،    
يالحظون تزايد النفاق بعد وفاة رسول اهلل، نتيجة اإلقبال على الدنيا، ولذا كان حذيفة يقول :"إن 

يِسرون، واليوم املنافقني اليوم شر منهم على عهد رسول اهلل)صلى اهلل عليه وسلم(، كانوا يومئٍذ 
جيهرون". ويقول أيضا: "إمنا كان النفاق على عهد النيب )صلى اهلل عليه وسلم( فأما اليوم فإمنا هو 
الكفر بعد اإلميان". وخياطب املسلمني حمذراً:"إنكم اليوم معشر العرب لتأتون أمورًا إهنا لفي عهد 

 100رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( النفاق على وجهه". 

 
ومــن هنــا حيــذر اهلل تعــاىل أصــحاب النــيب ، مــن الوقــوع يف الفتنــة واالنقــالب والــردة، ويتوعــد املنقلبــني    

منهم بالعذاب واخلسران، حيث يقول عز وجل:"َما َكاَن اهللُ لَِيَذَر اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َمـا أَنـْـُتْم َعَلْيـِه َحـىتَّ مَيِيـَز 
هللُ لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكـنَّ اهللَ جَيْتَـيب ِمـْن ُرُسـِلِه َمـْن َيَشـاُء". آل عمـران اخْلَِبيَث ِمْن الطَّينِب َوَما َكاَن ا

، ويقــول خماطبــا اجليــل األول مــن املســلمني، يف أعقــاب معركــة بــدر:"يَا أَيُـَّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا اْســَتِجيُبوا 179

                                                           
حديث حذيفة بن اليمان عن النيب )صلى اهلل عليه وسلم(، واللفظ له. جممع  391ص: 5مسند أمحد ج: -  100

 كتاب املناقب: باب ما جاء يف الكوفة.  64ص: 10الزوائد ج:
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نَـًة هلِل َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييكُ  ْم َواْعَلُموا أَنَّ اهللَ حَيُوُل بـَنْيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنَُّه إِلَْيِه حُتَْشـُروَن * َواتَـُّقـوا ِفتـْ
ـــًة َواْعَلُمـــوا أَنَّ اهللَ َشـــِديُد اْلِعَقـــاِب". األنفـــال  ويقـــول تعـــاىل  24101ال ُتِصـــيَ َّ الَّـــِذيَن ظََلُمـــوا ِمـــْنُكْم َخاصَّ

ا حُمَمٌَّد ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل أَفَِإن َمـاَت أَْو قُتِـَل انـَْقَلْبـُتْم َعلَـى أَْعَقـاِبُكْم حمذرا الصحابة:"َومَ 
َقِلْب َعَلى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضرَّ اهللَ َشْيئاً َوَسَيْجزِي اهللُ الشَّـاِكرِيَن".آل عمـران  وحيـذرهم أيضـا:"  144َوَمْن يـَنـْ

ـَيضُّ   نُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاءُهْم اْلبَـيـنَناُت َوأُْولَِئَك هَلُْم َعـَذاٌب َعِظـيٌم *َوال َتُكو  يـَـْوَم تـَبـْ
َذاَب مبَـا ُكْنـُتْم َتْكُفــُروَن ُوُجـوٌه َوَتْسـَودُّ ُوُجـوٌه فََأمَّـا الَـِّذيَن اْسـَودَّْت ُوُجـوُهُهْم َأَكَفــْرمُتْ بـَْعـَد ِإميَـاِنُكْم فَـُذوُقوا اْلَعـ

  107 - 105َوأَمَّا الَِّذيَن ابـَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرمْحَِة اهلِل ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن".آل عمران   *
وميكننا مالحظة هـذا املفهـوم النسـيب يف فضـل الصـحابة، املشـروط بالعمـل الصـاحل، يف قولـه تعاىل:"يـا    

ـــذين آمنـــوا أط ـــه تعـــاىل:".. وال  33يعـــوا اهلل وأطيعـــوا الرســـول وال تبطلـــوا أعمالكم".حممـــد أيهـــا ال ويف قول
يزالــون يقــاتلونكم حــىت يــردوكم عــن ديــنكم ان اســتطاعوا ومــن يرتــدد مــنكم عــن دينــه فيمــت وهــو كــافر 

وقـد    217فأولئك حبطت اعماهلم يف الدنيا واالخرة وأولئك اصحاب النار هم فيهـا خالـدون". البقـرة 
رسول اهلل )ص( املسلمني يوم العقبة من التفرقة واالقتتال الـداخلي والكفـر، فقـال:" يـا أيهـا النـاس  حذر

أال إن دمـــاءكم وأمــــوالكم حــــرام علـــيكم إىل أن تلقــــوا ربكــــم كحرمــــة يـــومكم هــــذا، يف شــــهركم هــــذا، يف 
عـدي كفـاراً يضـرب بلدكم هذا. أال هل بلغت؟ فقلنا: نعم. فقال: اللهم أشهد. مث قـال: أال ال ترجعـوا ب

  102بعضكم رقاب بعض".
وقد ذكر البخاري عدة روايات عـن الرسـول األكـرم )ص( يف كتـاب الفـنت، بـاب مـا جـاء يف قـول اهلل    

 تعاىل )واتقوا فتنة ال تصي  الذين ظلموا منكم خاصة(.
عـن  حدثنا علي بـن عبـد اهلل: حـدثنا بشـر بـن السـري: حـدثنا نـافع بـن  عمـر – 7048حديث رقم    

ايب مليكة قال : قالت أمساء عن النيب )ص( قـال:" أنـا علـى حوضـي أنتظـر مـن يـرِد علـي، فيؤخـذ بنـاس 
 من دوين، فأقول: أميت، فيقول: ال تدري مشوا على القهقرى".

حــدثنا موســى بــن امساعيــل: حــدثنا أبــو عوانــة عــن مغــرية، عــن أيب وائــل، قــال  – 7049حــديث رقــم    
 )ص( :"أنــا فـــرطكم علـــى احلـــوض، فلــريفعن ايل رجـــال مـــنكم حـــىت إذا هويـــت قــال عبـــد اهلل: قـــال النـــيب

ألنــاوهلم اختلجــوا دوين، قــأقول: أي رب، أصــحايب، فيقــول: ال تــدري مــا أحــدثوا بعــدك". ويف أحاديــث 
(:"لـــريدن علـــي أقـــوام أعـــرفهم ويعرفـــونين مث حُيـــال بيـــين وبيـــنهم". فـــأقول: 7051و  7050أخـــرى )رقـــم 

 إنك ال تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا ملن بدل بعدي". "اهنم مين، فيقال:
                                                           

 )صلى اهلل عليه وسـلم( وقد ورد عن عون بن قتادة قال:حدثين الزبري بن العوام. قال: لقد حذرنا رسـول اهلل -  101
َنًة ال ُتِصيَ َّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة" فقرأناها زماناً، فإ ذا حنن املعنيون هبا. فتنة مل نر أنا خنلق هلا. مث قرأ: "َواتَـُّقوا ِفتـْ

 قال: فحيث كان هذا فِلَم خرجتم؟ قال: وحيك، حنن نعلم، ولكن ال نصرب.
 )يف ذكر ومن حلفاء بين خمزوم: عمار بن ياسر(. 261ـ  260ص: 3لكربى ج:ا ابن سعد، الطبقات - 102
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إذن فان اهلل تعاىل مل يعط الصحابة شيكاً على بياض، ومل يعدهم اجلنـة جملـرد صـحبتهم للرسـول بغـض   
النظر عن أعماهلم، ومل يستبعد عنهم النفـاق والشـرك والـردة، وامنـا طـالبهم بالثبـات علـى اإلميـان والطاعـة 

  ص.واإلخال
وبناء على هذا املقياس كان الصحابة أنفسهم يعظم بعضهم بعضا ويقدرون جهاد اجملاهدين وطاعة    

املطيعني، يف حني أهنم كانوا ينتقدون بعضهم بعضا لو صدرت من أحدهم خطيئة أو ظنوا انه اقرتف 
نصار، فقد  معصية، حىت لو كان من أصحاب بدر وأحد، ومن السابقني األولني أو املهاجرين واأل

أخرج البخاري: إن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( قال: "من يعذرين من رجل بلغين أذاه يف أهلي" فقام 
سعد بن معاذ فقال: يا رسول اهلل، أنا واهلل أعذرك منه، إن كان من األوس ضربنا عنقه، وإن كان من 

دة وهو سيد اخلزرج، وكان رجاًل صاحلاً ولكن إخواننا من اخلزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، فقام سعد بن عبا
احتملته احلمّية، فقال: كذبت لعمر اهلل، ال تقتله وال تقدر على ذلك، فقام أسيد بن حضري، فقال:  
كذبت لعمر اهلل، واهلل لنقتلنه فإنك منافق جتادل عن املنافقني، فثار احلّيان األوس واخلزرج حىت مهوا أن 

  103اهلل عليه وآله( على املنرب فلم يزل خيفضهم حىت سكتوا وسكت. يقتتلوا ورسول اهلل )صلى
ففي هذه الرواية جند صحابيًا يؤذي النيب! وصحابيا يتهم آخر بدرياً، ويف حضرة الرسول، بأنه منافق.   

وذلك ألن مفهوم اإلطالق مل يكن معروفا لدى الصحابة وامنا كانت نظرة بعضهم اىل بعضهم نسبية، 
ع اإلميان او اخنفاضه لدى اخلطأ أو االحنراف. وهذا ما يفسر اختالف الصحابة رضي اهلل حتتمل ارتفا 

 104عنهم يوم السقيفة، وغضب عمر من سعد بن عبادة الذي رفض بيعة أيب بكر، وقوله :"قتله اهلل".
دنا اىل وكذلك قول عمر خلالد بن الوليد بعد قتله مالك بن نويرة ودخوله بزوجته:"يا عدو اهلل". واذا ع

تفاصيل الشورى اليت عهد هبا عمر اىل أفضل ستة من الصحابة، وتأكيده على ضرورة انتخاب واحد 
منهم، حىت ثالثة أيام، وقتلهم اذا مل ينتخبوا أحدا أو مل يذعن له اآلخرون، فاننا ميكن ان نستنتج قانون 

ري، أو استحقاق العقاب ومنه النسبية يف ثقافة عمر، وعدم وجود أحد من الصحابة فوق اخلطأ والتقص
 القتل.

 
 الفتنة الكبرى

                                                           
 8/ 6و ج  156ص  3ج البخاري،  -  103
بيده ]بيد أيب بكر[ فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل قتلتم سعدا،  أخرج البخاري قصة سعد وفيها:فأخذ عمر -  104

قتلتم سعدا، قال عمر  :عد بن عبادة، فقال قائل من األنصاراهلل، ويف رواية البن حبان: ونزونا على س فقال عمر: قتله
 فقلت وأنا مغضب: قتل اهلل سعدا فإنه صاحب فتنة وشر.
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واذا عدنا اىل قراءة ملف الفتنة الكربى، لوجدنا فيه مواقف عديدة من خمتلف األطراف، ومن    
الصحابة والتابعني، تدل على فهمهم النسيب ، ال املطلق، لفضل الصحابة، واحتمال افتقاد بعضهم 

النفاق والردة والكفر. وال هندف من فتح ملف التاريخ نكأ جراح لدرجة اإلميان العليا، واالتصاف ب
املاضي بقدر ما نريد أخذ العربة منه، والتأكد من حقيقة الفهم النسيب لفضل الصحابة، أو عدم 

 105تقديسهم مجيعا والقول بعدالتهم أو عصمتهم.
ست األخرية من عهده، يذكر املؤرخون أن املسلمني بدءوا ينتقدون سياسة عثمان يف السنوات ال   

ألمور أخذوها عليه، وال نريد التحدث عنها اآلن، وكان من أبرز منتقدي عثمان أبو ذر وعمار بن ياسر 
وعبد اهلل بن مسعود، الذين كان جزاؤهم النفي والضرب والتعذيب، اىل درجة اهنم أخذوا يتهمون عثمان 

                                                           
ذكر الطربي: كان أهل مصر الذين ساروا إىل عثمان ستمائة رجل على أربعة ألوية هلا رءوس أربعة، مع كّل   -  105

وكان من أصحاب النيّب صلى اهلل  -بديل بن ورقاء اخلزاعّي  رجل منهم لواء؛ وكان مجاع أمرهم جيمعًا إىل عرمو بن
وإىل عبد الرمحن بن عديس التُّجييّب؛ فكان فيما كتبوا إليه: بسم اهلل الرمحن الرحيم؛ أّما بعد، فاعلم أّن  -عليه وسّلم 

فاستتمَّ إليها معها آخرة، وال تلبس  اهلل ال يغرّي ما بقوم حىت يغرّيوا ما بأنفسهم؛ فاهلل اهلل! مث اهلل اهلل! فإنك على دنيا
نصيبك من اآلخرة؛ فال تسوغ لك الدنيا. واعلم أنّا واهلل هلل نغضب، ويف اهلل نرضى؛ وإنا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا 
 حىت تأتينا منك توبة مصّرحة، أو ضاللة جمّلحة مبلجة؛ فهذه مقالتنا لك، وقضّيتنا إليك، واهلل عذيرنا منك. والسالم.

وكتب أهل املدينة إىل عثمان يدعونه إىل التوبة، وحيتّجون ويقسمون له باهلل ال ميسكون عنه أبدًا حىت يقتلوه، أو    
 يعطيهم ما يلزمه من حّق اهلل.

قالوا: فإنا ال نعّجل عليك؛ إن كنا قد اهّتمناك، اعزل عّنا عّمالك الفّساق، واستعمل علينا من ال يّتهم على دمائنا    
لنا، واردد عليها مظاملنا. قال عثمان: ما أراين إذًا يف شيء إن كنت أستعمل من هويتم، وأعزل من كرهتم، األمر وأموا

إذًا أمركم! قالوا: واهلل لتفعلّن أو لتعزلّن أو لتقتلّن، فانظر لنفسك أودع. فأىب عليهم وقال: مل أكن ألخلع سرباالً 
 يصلني بالناس.سربلنيه اهلل، فحصروه أربعني ليلة، وطلحة 

 

  قال حممد: وحّدثين إبراهيم بن سامل، عن أبيه، عن بسر بن سعيد، قال: وحّدثين عبد اهلل بن عّياش بن أيب ربيعة، قال
مّر طلحة بن عبيد اهلل؛ فوقف فقال: أين ابن عديس؟ فقيل: ها هو ذا، قال: فجاءه ابن عديس، فناجاه بشيء، مث 

ترتكوا أحدًا يدخل على هذا الرجل؛ وال خيرج من عنده. قال: فقال يل عثمان:  رجع ابن عديس فقال ألصحابه: ال
هذا ما أمر به طلحة بن عبيد اهلل. ثم قال عثمان: اللهّم اكفني طلحة بن عبيد اهلل، فإنه حمل علّي هؤالء 

 . هوألّبهم؛ واهلل إني ألرجو أن يكون منها صفراً، وأن يسفك دمه، إنه انتهك مني ما ال يحّل ل
 تاريخ الطربي ، اجلزء الرابع، السنة اخلامسة والثالثني، ذكر من سار اىل ذي خسب
http://www.alwaraq.com/index2.htm?i=49&page=1 

 

http://www.alwaraq.com/index2.htm?i=49&page=1
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ن حيرض على قتل عثمان قائال:" اقتلوه فقد وقد روي أن الزبري كا 106بالنفاق والكفر وتبديل الدين.
  108كما ينقل عن السيدة عائشة قوهلا:"اقتلوا نعثال فقد كفر".  107بدل دينكم".

قال الباقالين: "وقد روي أنه )أي عمار( كان يقول: عثمان كافر. وكان يقول بعد قتله: قتلنا عثمان   
 109…". ويوم قتلناه كافراً 

  
عثمــان كــأيب الغاديــة يتحــرق شــوقا لقتــل عمــار، حــىت متكــن منــه يف ويف املقابــل كــان بعــض أنصــار 

حرب صفني فقتله، رغم قـول النـيب لـه:"ويح عمـار تقتلـه الفئـة الباغيـة". ولـذلك يقـول  كلثـوم:"فلم أَر 
… مــا مســع مث قتــل عمــاراً   ()صــلى اهلل عليــه وســلمرجــالً أبــني ضــاللة عنــدي منــه، إنــه مســع مــن النــيب 

يقــول: إن قاتلــه وســالبه يف  (صــلى اهلل عليــه وســلم)فقــال: مسعــت رســول اهلل  وأخــرب عمــرو بــن العــاص
وهـذه الروايـة تتضـمن تصـرحيا بالوعـد بالنـار ملــن يقتـل عمـارا حـىت لـو كـان صـحابيا، فكيــف  110النـار".

 نأيت بعد ذلك ونقول ان مجيع الصحابة عدول؟ وكلهم يف اجلنة؟ 
ي أخــذه عليــه عبــد الــرمحن بــن عــوف بعــدم توليــة وعنـدما خــالف عثمــان شــروط البيعــة والعهــد الــذ  

أقاربــه مــن بــين أميــة علــى رقــاب النــاس، انســجاما مــع ســرية الشــيخني، قــال عبــد الــرمحن لعلــي بــن أيب 
طالب:"إذا شـئت فخـذ سـيفك وآخـذ سـيفي، انـه قـد خـالف مـا أعطـاين" وحلـف أن ال يكلـم عثمـان 

وهــو مهــاجر لــه، وأوصــى أن ال يصــلي وعــاده عثمــان يف مرضــه فلــم يكلمــه، ومــات  111طيلــة حياتــه.
. حــىت  ويف مقابــل ذلــك، كــان عثمــان يــتهم عبــد الــرمحن بــن عــوف بالنفــاق، ويعــده منافقــاً  112عليــه.

  113روي عن عبد الرمحن أنه قال:"ما كنت أرى أن أعيش حىت يقول يل عثمان: يا منافق".

                                                           
)رضي اهلل عنه(. املعجم الكبري  باب: فيما كان من أمره )عثمان( ووفاته 98، 97ص: 9الزوائد ج: جممع -  106
 يف ذكر )سن عثمان ووفاته(. 81ص: 1ج:
شأن طلحة  يف شرح كالم لإلمام )عليه السالم( يف 36ـ  35ص: 9هنج البالغة البن أيب احلديد، ج: شرح -  107

 …(.والزبري: )واهلل ما أنكروا عليَّ منكراً 
 باب الفنت. 356ـ  355ص: 11لألزدي ج: اجلامع - 108
   .220ص:  لباقالين، التمهيدا - 109
 )يف ذكر ومن حلفاء بين خمزوم: عمار بن ياسر(. 261ـ  260ص: 3الكربى ج: ابن سعد، الطبقات -  110
تاريخ أيب الفـداء  الرمحن بن عوف يف عثمان)رضي اهلل عنه((.)يف قول عبد  57ص:  5األشراف ج: أنساب - 111
كتاب العسجدة الثانية يف اخللفاء وتوارخيهم   4العقد الفريد ج:. ذكر مقتل عمر)رضي اهلل عنه(( )يف 166ص: 1ج:

 على عثمان(. ما نقم الناس )يف 305يف )أمر الشورى يف خالفة عثمان بن عفان(، و ص: 280ص:  وأخبارهم
. 196ص: 1شرح هنج البالغة ج: يف )ذكر مقتل عمر )رضي اهلل عنه((.( 166ص: 1أيب الفداء ج: تاريخ - 112
)يف أمر الشورى يف خالفة عثمان  280وأخبارهم ص:  كتاب العسجدة الثانية يف اخللفاء وتوارخيهم  4د ج:الفري العقد
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مــان، هــي رســالتهم التاليــة اىل ورمبــا كــان أشــد بيــان صــدر عــن صــحابة رســول اهلل يف املدينــة ضــد عث     
إخواهنم يف اآلفاق:" إنكم إمنا خـرجتم أن جتاهـدوا يف سـبيل اهلل عـز وجـل تطلبـون ديـن حممـد، فـإن ديـن 

 114حممد قد أفسد من خلفكم وترك، فهلموا فأقيموا دين حممد" فأقبلوا من كل أفق حىت قتلوه.
تـال املهـاجرين األولـني )طلحـة والـزبري وعائشـة ورغم كل التأويالت اليت يقوم هبـا الـبعض يف تفسـري اقت   

وعلي( وأتباعهم يف حـرب اجلمـل، والقـاء اللـوم علـى فئـة منافقـة مدسوسـة بـني الطـرفني، فـان وقـوع تلـك 
احلرب الطاحنة اليت ذهب ضحيتها اآلالف من املسلمني، دليل علـى نظـرة الصـحابة النسـبية ألنفسـهم، 

العصــمة، الــذي نشــأ فيمــا بعــد يف القــرون التاليــة، لــدى فريــق مــن  وعــدم وجــود مفهــوم العدالــة املطلقــة أو
 أهل السنة.

أمــا يف صــفني فــان الصــورة بــدت أكثــر وضــوحا، حيــث كــان االمــام علــي يلعــن معاويــة وجمموعــة مــن    
أعوانــه يف صــالته، ويقنــت علــيهم قــائال:"اللهم العــن معاويــة وعمــروا وأبــا األعــور الســلمي وحبيبــا وعبــد 

الد والضحاك بن قيس والوليد". فيما كان معاوية يلعـن عليـا واحلسـن واحلسـني وابـن عبـاس الرمحن بن خ
وظل معاوية يلعن االمام علـي حـىت بعـد صـلحه مـع احلسـن، حيـث أمـر والتـه بسـب  115ومالك األشرت.

االمام على املنابر، وهو ما أثار ردة فعل من قبل بعض أصحاب االمام مثـل الصـحايب اجلليـل حجـر بـن 
الذي احتج على املغرية بن شعبة يف الكوفة لسـبه االمـام علـي، فاعتقلـه املغـرية وأرسـله مـع جمموعـة  عدي

مــن أصــحابه اىل معاويــة الــذي أمــر هبــم فضــربت أعنــاقهم صــربا يف مــرج عــذراء يف الشــام. وقــد  اســُتعِمل 
فقـال لـه: أمَّـا  مروان، فـدعا سـهل بـن سـعد، فـأمره أن يشـتم عليـا، فـأىب سـهل، على املدينة رجل من آل

إذ أبيـَت، فقـل: لعـن اهلل أبـا تـراب. وقــد اسـتمر لعـن االمـام علـي علـى منــابر بـين أميـة حـوايل سـتني عامــا 
   116اىل أن جاء عمر بن عبد العزيز فأصدر أمرا بوقف ذلك.

                                                                                                                                                                      

 يف )املتهاجرون(. و أنساب 550البن قتيبة ص: ما نقم الناس على عثمان(. املعارف )يف  305:بن عفان(، و ص

 ه((.يف )قول عبد الرمحن بن عوف يف عثمان )رضي اهلل عن 57ص: 5األشراف ج:
: يف )نقــــم اخلــــوارج عليــــه )رضــــي اهلل تتمــــة الفصــــل الثالــــث مــــن البــــاب الســــابع 112احملرقــــة ص: الصــــواعق - 113

 .25ص: 20ج البالغة البن ايب احلديد، ج:هن إىل املدينة. و شرح باب اهلجرة 273ص: 2عنه((.السرية احللبية ج:
 كيف قتل(.يف ذكر )اخلرب عن قتله )عثمان( و  662ص: 2الطربي ج: تاريخ - 114
 يف ذكر )اجتماع احلكمني بدومة اجلندل(. 113ص: 3الطربي ج: تاريخ -  115
يقول الشيخ حممد بن املختار الشنقيطي يف كتابه: )اخلالفات السياسية بني الصحابة(:"توجد مع األسف    -  116

 يب طالب على املنابر، ويأمرونوأمراءه كانوا يسبون ويلعنون أمري املؤمنني علي بن أ أحاديث صحيحة  تفيد بأن معاوية

بن أيب سفيان سعدا، فقال: ما  " عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية :الناس بذلك، ومنها
ذكرُت ثالثا قاهلن له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلن  منعك أن تسب أبا تراب ]عليا[ ، فقال ]سعد[ : أمَّا ما

 منهن أحب إيل من محر النعم، مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول لعلي وخلَفه يف دةأسبه، ألن تكون يل واح

صلى اهلل عليه وسلم: أما ترضى  بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول اهلل ختلفين مع النساء والصبيان؟ فقال رسول اهلل
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ويســجل التــاريخ مواقــف وأقــواال لكثــري مــن التــابعني، وتــابعي التــابعني، ومــنهم مــن حيظــى بــاحرتام أئمــة   
، فضــال عـــن بعـــض اخللفــاء العباســـيني األوائــل، الـــذين كـــانوا ينتقــدون هـــذا الصـــحايب أو 117أهــل الســـنة 

يف العصـــور  ذاك، ممـــا يـــدل علـــى عـــدم وجـــود إمجـــاع علـــى تقـــديس الصـــحابة واالعتقـــاد بعـــدالتهم مجيعـــا،
لنظريـــة األوىل ، قبـــل أن ينشـــأ مفهـــوم االطـــالق لـــدى بعـــض احملـــدثني يف القـــرن الثـــاين اهلجـــري، ونشـــوء ا

 118السنية املطلقة حول الصحابة.
                                                                                                                                                                      

قول يوم خيرب: ألعطني الراية رجال حيب اهلل بعدي، ومسعته ي أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبوة
فدفع الراية إليه  ورسوله، قال ]سعد[: فتطاولنا هلا فقال: ادع يل عليا فأتاه وبه رمد فبصق يف عينه ورسوله وحيبه اهلل

عليه وسلم عليا وأبناءكم" اآلية .. دعا رسول اهلل صلى اهلل  ففتح اهلل عليه، وملا أنزلت هذه اآلية "قل تعالوا ندع أبناءنا
حبرف  فال واهلل ما ذكره معاوية«( زادت بعض الروايات: 159… » )فقال: اللهم هؤالء أهلي وفاطمة وحسنا وحسينا
وعند أيب ( «161» )املدينة فال واهلل ما ذكره ذلك الرجل حبرف حىت خرج من:« ( أو 160» )حىت خرج من املدينة

( 162على مفرقي على أن أسب عليا ما سببته أبدا" ) لو وضع املنشاريعلى عن سعد من وجه آخر ال بأس به قال: 
 سعد قال: اسُتعِمل على املدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد، فأمره أن و"عن أيب حازم عن سهل بن

لعلي اسم أحب إليه سهل: ما كان  يشتم عليا، قال: فأىب سهل، فقال له: أمَّا إذ أبيَت، فقل: لعن اهلل أبا تراب، فقال
و"عن عمري بن إسحاق قال كان مروان أمريا علينا ست سنني  (163» )من أيب تراب، وإن كان ليفرح إذا دعي هبا

» عزل مث استعمل سعيد بن العاص سنتني فكان ال يسبه مث أعيد مروان فكان يسبه فكان يسب عليا كل مجعة مث
سعيد بن زيد فقال: أشهد  ن شعبة خطب، فنال من علي، قال: فقام( وعن عبدالرمحن بن األخنس أن املغرية ب164)

اهلل عليه وسلم يف اجلنة، وأبو بكر يف اجلنة، وعمر يف  أين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: رسول اهلل صلى
مث  اجلنة، وسعد يف اجلنة،يف اجلنة، وعبد الرمحن يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري يف  اجلنة، وعلي يف اجلنة، وعثمان

( و"عن عبداهلل بن 165شعبة" ) قال: إن شئتم أخربتكم بالعاشر، مث ذكر نفسه. ورواه اإلمام أمحد أيضا عن وكيع عن
شعبة خطباء يلعنون عليا رضي اهلل عنه، قال: فأخذ بيدي سعيد بن  السهو قال: ملا بويع ملعاوية بالكوفة أقام املغرية بن

يف  فقال: أال ترى إىل هذا الرجل الظامل يأمر بلعن رجل من أهل اجلنة أشهد على تسعة أهنم نفيل زيد بن عمرو بن
  (.166اجلنة ولو شهدت على العاشر مل أبال.." )

كيحىي بن عبد احلميد وعبد الرزاق الصنعاين ويونس بن خباب األسدي، وأيب احلسن أمحد بن علي الغزنوي،   - 117
وأزهر احلراين وأسد بن وداعة، وتليد بن سليمان احملاريب الكويف، واحلكم بن ظهري الفزاري ابن أيب وأيب اسرائيل املالئي، 

وكان مؤسس املعتزلة واصل بن عطاء  يقول ان أحد  ليلى الكويف، وربيعة بن يزيد السلمي، وجعفر بن سليمان.
لتهم وال يقبل شهادة أحد منهم، بينما كان املتحاربني من الصحابة فاسق من غري حتديد له، وهلذا كان يطعن يف عدا

 النظام  يعترب أبا هريرة من أكذب الناس.
عندما انتصر جيش الدعوة العباسية، ودخل الكوفة، وبويـع أبـو العبـاس السـفاح، خطـب  داود بـن علـي بـن  - 118

هلل وأثـىن عليـه، وصـلى عبد اهلل بن العباس ـ وهو على املنرب أسفل من أيب العبـاس السـفاح بـثالث درجـات ـ فحمـد ا
خليفة إال علي  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(على النيب، مث قال:"أيها الناس إنه واهلل ما كان بينكم وبني رسول اهلل 

يف )ذكـر بقيـة اخلـرب عمـا كـان مـن  350ص: 4الطـربي ج: تـاريخ بن أيب طالب، وأمري املؤمنني هذا الذي خلفـي".
 .…(مائة: متام اخلرب عن سبب البيعة أليب العباس عبد اهلل بن حممد بن عليوثالثني و  األحداث يف سنة اثنني
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إذ ينقل عن احلسن البصري قوله:"أربع خصال كن يف معاوية لو مل يكن فيه منهن إال واحـدة لكانـت   
موبقة: انتزاؤه على هذه األمة بالسفهاء حىت ابتزهـا أمرهـا بغـري مشـورة مـنهم، وفـيهم بقايـا الصـحابة وذو 

 مخــرياً يلــبس احلريــر ويضــرب بالطنــابري. وادعــاؤه زيــاداً، وقــد قــال الفضــيلة. واســتخالفه ابنــه بعــده ســكرياً 
  119: الولد للفراش، وللعاهر احلجر. وقتله حجراً. ويالً له من حجر.مرتني".)ص( رسول اهلل 

 

وخبصوص معاوية مل يكن كثري من الصحابة وأجالء التابعني ينظرون اليه كصحايب مؤمن أو خليفة    
ويف، اجتمع  من تبقى من شيعة االمام علي يف الكوفة وأرسلوا اىل االمام احلسني عادل، ولذلك فعندما ت

رسالة يستدعونه اليهم، وقد جاء فيها:" للحسني بن علي، من سليمان بن صرد واملسيب بن جنية 
ورفاعة بن شداد البجلي وحبيب بن مظاهر وشيعته املؤمنني واملسلمني من أهل الكوفة : سالم عليك 

مد إليك اهلل الذي ال اله إال هو .. أما بعد : فاحلمد هلل الذي قصم عدوك اجلبار العنيد الذي فانا حن
انتزى على هذه األمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغري رضى منها، مث قتل خيارها واستبقى 

ود . انه ليس علينا إمام ، أشرارها، وجعل مال اهلل دولة بني جبابرهتا وأغنيائها، فبعدا له كما بعدت مث
 120فاقبل لعل اهلل أن جيمعنا بك على احلق ". 

وهناك أحاديث يرويها أهل السنة تؤكد دخول بعض الصحابة يف النار، مما ينقض نظرية عدالة مجيع    
 الصحابة اليت تبلورت يف القرن الثاين أو الثالث اهلجري.

اذ ثنا أيب ثنا شعبة عن أيب سلمة عن أيب نضرة عن أيب قال يعقوب بن سفيان ثنا عبيد اهلل بن مع    
هريرة أن رسول اهلل قال لعشرة من اصحابه:" آخركم موتا يف النار" فيهم مسرة بن جندب قال أبو نضرة 
فكان مسرة آخرهم موتا. قال البيهقي: رواته ثقات إال أن أبا نضرة العبدي مل يثبت له من أيب هريرة مساع 

روى من طريق إمساعيل بن حكيم عن يونس بن عبيد عن احلسن عن أنس بن حكيم قال   واهلل أعلم. مث
كنت أمر باملدينة فألقى أبا هريرة فال يبدأ بشيء حىت يسألين عن مسرة فلو أخربته حبياته وصحته فرح 
:" وقال: إنا كنا عشرة يف بيت، وإن رسول اهلل قام علينا ونظر يف وجوهنا وأخذ بعضاديت الباب وقال

آخركم موتا يف النار". فقد مات منا مثانية ومل يبق غريي وغريه فليس شيء أحب إيل من أن أكون قد 
ذقت املوت. وله شاهد من وجه آخر وقال يعقوب ابن سفيان ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة 
                                                           

يف )تسمية من جنا منهم )أصحاب حجر((.   قال يعقوب بن سفيان ثنا  232ص: 3الطربي ج: تاريخ -  119
ة عمرو بن عاصم ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن مروان بن احلكم قال دخلت مع معاوي
على أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها فقالت يا معاوية قتلت حجرا وأصحابه وفعلت الذي فعلت أما خشيت أن أخبأ 

 225صفحة  6لك رجال فيقتلك قال ال إين يف بيت أمان. كتاب البداية والنهاية، اجلزء 

 204املفيد، االرشاد، ص  -  120
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وإذا قدمت عن علي بن زيد عن أوس بن خالد قال كنت إذا قدمت على أيب حمذورة سألين عن مسرة 
على مسرة سألين عن أيب حمذورة فقلت أليب حمذورة مالك إذا قدمت عليك تسألين عن مسرة وإذا قدمت 
على مسرة سألين عنك؟ فقال إين كنت أنا ومسرة وأبو هريرة يف بيت فجاء النيب  فقال:" آخركم موتا يف 

 121النار" قال فمات أبو هريرة مث مات أبو حمذورة مث مات مسرة.
 

 
 عالم األموياإل
 
ومن هنا ، ونظرا لعدم وجود إمجاع على عدالة مجيع الصحابة، يف صدر اإلسالم، ووجود النظرة    

النسبية احملتملة للردة والنفاق والضالل، وتوقف مكانة الصحايب على العمل الصاحل، مبا يتفق مع القرآن 
ثرية ترتسم على بعض األحاديث أو أخبار الكرمي وأحاديث نبوية متواترة وثابتة، فان عالمات استفهام ك

اآلحاد، اليت تشري اىل عدالة مجيع الصحابة، وتنهى عن سبهم. وتعطي فضال خاصا لكل من رأى النيب 
ويثور الشك حول تلك الروايات اليت شكلت أساس النظرية السنية  122ولو ساعة أو مسع منه ولو كلمة.

ق اإلعالم األموي ، وخاصة أيام حكم معاوية، "الطليق" املتطرفة حول الصحابة، بأهنا كانت من اختال
الذي حارب االمام علي واملهاجرين واألنصار، وانتزع السلطة منه، وحاول إدخال نفسه يف صفوف 

 "الصحابة" حىت يفرض نفسه على املسلمني خليفة بال منازع، ويفعل ما يشاء.
الصحابة" هو منع انتقاد معاوية أكثر من  ويبدو ان املقصود من تلك "األحاديث الناهية عن سب  

النهي عن سب خيار الصحابة، واال فاهنا ال تذكر عند قيام معاوية واألمويني بسب االمام علي وأهل 
 123بيته وشيعته.

                                                           
 .226صفحة   6ابن كثري،كتاب البداية والنهاية، اجلزء  -  121
يقول: "ال تسبُّوا أصحاب حممٍَّد صلى اهلل عليه  ويف هذا اجملال ينقل عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، أنه كان -  122

 عمل أحدكم ُعُمرَه".رواه ابن ماجه. وسلم، فـََلمقام أحدهم ساعًة خرٌي من
وجل فهو يعين العقوبة يف اآلخرة اهلل عز  اللعن يعين اإلبعاد والطرد على وجه السخط، وعندما يكون من -  123

رمحته  الدنيا، والالعن عندما يلعن فهو يدعو اهلل عز وجل أن يطرد امللعون من واالنقطاع عن قبول الرمحة والتوفيق يف
اهلل، ولعنة اهلل عليه، أما السب  (، ويتحقق اللعن بقول: لعنه741)املفردات يف ألفاظ القرآن للراغب االصفهاين ص

وقيل بأن السب أشد من الشتم، فالشتم هو تقبيح أمر املشتوم  (137ص 6ما مبعىن واحد. )لسان العرب جوالشتم فه
قال  (، ومن هنا38اإلطناب يف الشتم واإلطالة فيه )الفروق اللغوية أليب هالل العسكري ص بالقول، والسب هو

 (391الراغب األصفهاين: "والسب: الشتم الوجيع". )املفردات ص
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 المعتزلة ينقدون الصحابة
الصحابة وينقل ابن أيب احلديد، يف )شرح هنج البالغة( عن بعض الزيدية املعتزلة، قوهلم:" انا رأينا   

أنفسهم ينقد بعضهم بعضا، بل ويلعن بعضهم بعضا، ولو كانت الصحابة عند نفسها باملنزلة اليت ال 
يصح فيها نقد وال لعن لعلمت ذلك من حال نفسها، ألهنم أعرف مبحلهم من عوام أهل دهرنا. وهذا 

ذا معاوية وعمرو بن طلحة والزبري وعائشة ومن كان معهم ويف جانبهم مل يروا أن ميسكوا عن علي. وه
العاص مل يقصروا دون ضربه وضرب أصحابه بالسيف. وكالذي روي عن عمر من أنه طعن يف رواية أيب 
هريرة وشتم خالد بن الوليد وحكم بفسقه، وخون عمرو بن العاص ومعاوية ونسبهما اىل سرقة مال 

ىل كثري من أمثال ذلك مما رواه الفيء واقتطاعه. وقل أن يكون يف الصحابة من سلم من لسانه أو يده. ا
التاريخ... وكان التابعون يسلكون بالصحابة هذا املسلك ويقولون يف العصاة منهم هذا القول،وامنا 
اختذهم العامة أربابا بعد ذلك. والصحابة قوم من الناس، هلم ما للناس وعليهم ما عليهم، من أساء 

على غري هم كبري فضل اال مبشاهدة الرسول منهم ذممناه، ومن أحسن منهم محدناه، وليس هلم 
ومعاصرته ال غري، بل رمبا كانت ذنوهبم أفحش من ذنوب غريهم. ألهنم شاهدوا األعالم واملعجزات 

 فمعاصينا أخف ألننا أعذر".
 

ان الصحابة أنفسهم مل يكونوا يكفرون من يكفرهم، وهذا هو االمام  أمري املؤمنني علي بن ايب طالب 
م( يعلن موقفه من اخلوارج الذين كانوا يكفرونه ويطالبونه بالتوبة عن التحكيم، ويقول:" ان )عليه السال

هلم علينا ثالثة حقوق: أن المننعهم مساجد اهلل وال نقطع عنهم الفيء وال نبدأهم بقتال" واذا كان قد 
املستقبل، وقال:"  اضطر حملاربتهم بعد خروجهم عليه وقتلهم بعض أصحابه، فانه قد هنى عن قتاهلم يف
 ال تقاتلوا اخلوارج بعدي.. فانه ليس من طلب احلق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه".

عن أهل اجلمل الذين جاءوا حلربه: أمشركون هم؟ قال: من الشرك  وكان االمام علي قد سئل من قبل 
: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا ال يذكرون اهلل إال قليال. قيل فروا، قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن املنافقني

علينا. وعندما مسع بعض أصحابه يف صفني يسب أهل الشام ، قال:"إين أكره لكم أن تكونوا 
دون اهلل فيسبوا اهلل عدوا  وال تسبوا الذين يدعون من وذلك انسجاما مع قول اهلل تعاىل:" 124سبابني".
 108". األنعام  بغري علم

  
 

 
 

                                                           
 من كالم له عليه السالم 206ج البالغة، هن -  124



 79 

 صحابةالنظرية السنية حول ال -2
 
سوف نقوم باالعتماد على آخر ما انتجته املكتبة السنية )السلفية( حول الصحابة، وهو كتاب اإلبانة    

الشيخ عبد اهلل ملا للصحابة من املنزلة واملكانة، تأليف الشيخ محد بن عبد اهلل ابراهيم احلميدي، وتقدمي 
والعقيدة والدعوة يف اململكة العربية  . ومها أستاذان من أساتذة علم احلديثبن عبد الرحمن السعد

 السعودية، ذلك الكتاب الذي يلخص النظرية السنية أفضل تلخيص.
  

 تعريف الصحابة
 
يقول الشيخ السعد يف : )فصل يف حد الصحبة(:"قيل يف حد الصحبة أقوال متعددة، ولكن الذي    

ت على ذلك، سواء أطال هذا اللقاء دل عليه الدليل منها هو: كل من لقي الرسول )ص( مؤمنا به، وما
مث يضيف:" ومن األدلة على أن الصحبة تثبت باللقية مع اإلميان واملوت على ذلك ما  125أم قصر".

ال تزالون بخير ما دام فيكم رواه ابن ايب شيبة ... عن وائلة بن األسقع قال: قال رسول اهلل )ص(: 
فيكم من رأى من رآني وصاحب من من رآني وصاحبني، واهلل ال تزالون بخير ما دام 

طوبى لمن رآني، وطوبى لمن آمن بي ولم وما رواه يعقوب بن سفيان يف التاريخ:"  126".صاحبني
ويستدل السعد برأي الفيومي:" أن األصل يف الصحبة هو ملن  127".يرني، وطوبى له وحسن مآب

هور عند أهل احلديث، قال حصل له رؤية وجمالسة". ويقول:" وهذا ما ذهب اليه اجلمهور وهو املش
أمحد: كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما  أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر 

( : ومن صحب النيب )ص( أو رآه من املسلمني فهو 5/2"وقال البخاري يف )صحيحه  128ما صحبه".
ول اهلل )ص( وقد أدرك احللم من اصحابه. وقال الواقدي: رأيت أهل العلم يقولون: كل من رأى رس

وأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النيب )ص( ولو ساعة من هنار، ولكن أصحابه 
(: أما 5/89"وقال أبو حممد بن حزم يف كتاب )األحكام  129على طبقاهتم وتقدمهم يف االسالم".

منه ولو كلمة فما فوقها أو  الصحابة رضي اهلل عنهم فهو كل من جالس النيب )ص( ولو ساعة ومسع

                                                           

 11ص مقدمة الشيخ عبد اهلل  السعد، احلميدي،  اإلبانة ملا للصحابة من املنزلة واملكانة. -  125
   12ص ، املصدر السابق -  126
 13ص، املصدر السابق -  127
 18ص ، املصدر السابق -  128
 19ص، املصدر السابق -  129
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شاهد منه عليه السالم أمرا بعينه ومل يكن من املنافقني الذين اتصل نفاقهم واشتهر حىت ماتوا على 
 130ذلك، وال مثل من نفاه عليه السالم باستحقاقه كهيت املخنث ومن جرى جمراه ..".

 
 وماذا لو ارتد الصحايب؟ هل يبقى على صحبته؟   
كما حيدثنا الشيخ عبد اهلل السعد:"وأما من ارتد بعد النيب )ص( وبعد أن لقيه، مث   جييب ابن حزم،   

راجع االسالم وحسنت حاله، كاألشعث بن قيس وعمرو بن معدي كرب وغريمها فصحبته له معدودة ، 
وهو بال شك من مجلة الصحابة لقول رسول اهلل )ص( :"أسلمت على ما سلف لك  من خري" وكلهم 

 131من أهل اجلنة".عدول فاضل 
ونظرا لكون اسم )الصحبة( امسا عرفيا وليس اصطالحا شرعيا حمددا يف القرآن الكرمي أو السنة    

النبوية، فقد كان عرضة الجتهادات الصحابة أنفسهم والتابعني والفقهاء السنة فيما بعد، فقد نقل ابن 
(: عن 146لوم احلديث، ص الصالح عن أنس بن مالك أن الصحبة غري الرؤية، حيث روى يف )ع

شعبة عن موسى السيالين ، قال: أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقي من اصحاب رسول اهلل )ص( 
أحد غريك؟ قال :" بقي ناس من األعراب قد رأوه فأما من صحبه فال". ولكن السعد يأول هذا 

املسيب أنه قال: ويرفض أيضا ما جاء عن سعيد بن  132التعريف بأنه حُيمل على الصحبة اخلاصة.
 133"الصحابة.. ال تعدهم اال من أقام مع رسول اهلل )ص( سنة أو سنتني وغزا معه غزوة أو غزوتني".

مث ينقل الشيخ عبد اهلل  134فيقول:"هذا ال يصح عن سعيد ال من جهة اإلسناد وال من جهة املنت".
" فمن الصحايب؟ من عاصر (:1/165السعد رأي أيب حامد الغزايل، الذي يقول يف كتابه )املستصفى 

رسول اهلل )ص(؟ أو من لقيه مرة؟ أو من صحبه ساعة؟ أو من طالت صحبته؟ وما حد طوهلا؟ قلنا: 
ولكن االسم ال يطلق اال على من صحبه، مث يكفي لالسم من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة، 

 135.العرف يخصص االسم بمن كثرت صحبته"
ٌل من السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، والطلقاء وهكذا يدخل يف اسم )الصحابة( ك   

والعتقاء، واألعراب واملنافقني، وحىت املرتدين لبعض الوقت. ولكن الشيخ السعد يعرتف بوجود فئتني بني 
                                                           

 20ص ، املصدر السابق -  130
 21ص  ،املصدر السابق -  131
 25ص ، املصدر السابق -  132
من طريق ابن سعد عن الواقدي أخربين طلحة بن حممد بن سعيد بن املسيب  50رواه اخلطيب يف الكفاية ص  -  133

 عن ابيه عن سعيد به.
 28ص مقدمة الشيخ  السعد، احلميدي،  اإلبانة . -  134
 29ص ، املصدر السابق -  135
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الصحابة خاصة وعامة، فيدخل مثال عبد الرمحن بن عوف يف الدائرة اخلاصة من الصحبة، وخالد بن 
العامة، وذلك حىت ال خيرج األخري من دائرة الصحبة متاما بعد سبه لألول وقول الرسول الوليد يف الدائرة 

له: "ال تسبوا أحدا من أصحايب ، فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال 
ويقول:"وأما توجيه هذا اخلطاب خلالد بن الوليد ولغريه فهذا ال يفيد خروجه من الصحابة  136نصيفه".

 137هو باإلمجاع صحايب، وامنا املقصود الصحبة اخلاصة". بل
ومع توسيع أهل السنة ملصطلح )الصحابة( فاهنم يضيقون دائرة املنافقني اىل أصغر درجة، ويعتربون    

مجيع الصحابة داخلني يف دائرة اإلميان اال ما ثبت باليقني أنه منافق، وكما رأينا فقد أدخلوا يف دائرة 
ارتد عن االسالم مث عاد اليه، ويعتقدون أن من أعلن اسالمه يف أي ظرف فانه مسلم الصحبة حىت من 

وصحايب وثابت على اإلميان اىل األبد، وال حيتملون اخنفاض درجة اإلميان لدى "الصحايب" أو انقالبه 
ن أجل اىل الشرك والكفر، أو سقوطه يف حب الدنيا اىل درجة النفاق والردة ، حىت لو ارتكب الكبائر م

ذلك، أو أراق الدم املعصوم، أو قتل عامدا متعمدا كبريا من كبار الصحابة، كما يف حالة أيب الغادية 
الذي قتل عمار بن ياسر، رغم وجود حديث صريح وصحيح عن النيب األكرم )ص( يقول فيه:" ويح 

عدة مصادر، ولكنه  عمار تقتله الفئة الباغية.. قاتل عمار وسالبه يف النار" الذي يرويه السعد من
يعرتف بشطر من احلديث، وهو:"ويح عمار تقتله الفئة الباغية" ويشكك بالشطر اآلخر: "قاتل عمار 
وسالبه يف النار" انسجاما مع نظريته بدخول مجيع الصحابة يف اجلنة. ويقول:"هذه الزيادة ال تصح بل 

ر يف النار" يف ثبوته نظر، واهلل أعلم". هي منكرة ... واخلالصة أن هذا احلديث املرفوع وهو "قاتل عما
ويضيف:"وأما قصة قتل عمار من قبل أيب الغادية فهذا ثابت وال شك أن هذا ذنب كبري، ولكن مل يقل 
أحد إن الصحابة ال يذنبون وال يقعون يف الكبائر، بل قال تعاىل عن آدم عليه السالم: )وعصى آدم ربه 

كرة الذي كان على ثقل النيب )ص( فمات فقال رسول اهلل ... وهبذا جياب عن كر  121فغوى( طه 
،  2074)ص(: "هو يف النار" فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلها. أخرجه البخاري يف صحيحه 

 138جياب عنهم مبا تقدم". وكذلك من وقع منهم في الزنى أو شرب الخمر أو أصحاب اإلفك
حابة ولغريهم من الناس؟ اذا ارتكب الصحايب ما ارتكب )مالحظة:هل يوجد يف االسالم مقياسان للص

 حىت لو قتل صحابيا جليال مثل عمار فانه يدخل اجلنة، ومن سب صحابيا كفر ودخل يف النار؟(
 

 االطالق والتعميم في الفضل 

                                                           
 كالمها من طريق األعمش عن أيب صاحل عن ايب سعيد..  2541ومسلم  3673ي أخرجه البخار  -  136
 5ص مقدمة الشيخ  السعد، احلميدي،  اإلبانة . -  137
 53ص ، املصدر السابق -  138
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وبعد تعريف )الصحبة( وتوسيعها اىل أبعد نطاق، يذهب علماء أهل السنة )أو بعضهم على األقل(   

جود فضل خاص ذايت للصحبة ولرؤية النيب )ص(، بغض النظر عن العمل الصاحل أو الطاحل، ومن اىل و 
هنا فاهنم يعممون اآليات الواردة يف مدح الصحابة، ويطلقوهنا بال شرط وال استثناء. وحيكمون عليهم 

)حممد رسول اهلل مجيعا بأهنم ثقات عدول. يقول الشيخ عبد اهلل السعد، تعليقا على هذه اآلية الكرمية: 
والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهلل ورضوانا سيماهم يف 
وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل ، كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ 

الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار وعد اهلل 
رضي اهلل عنهم ألهنم كلهم مع  تشمل كل الصحابة، يقول:"هذه اآلية الكرمية 29وأجرا عظيما( حممد 

 139الرسول )ص(".
 
وكذلك يقول أيضا تعليقا على اآلية األخرى: )والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين    

هلل عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري حتتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلك اتبعوهم بإحسان رضي ا
ويستشهد  140رضي اهلل عنهم". شاملة لكل الصحابةهذه اآلية أيضا بأن " 100الفوز العظيم( التوبة 

بقول الرسول األكرم اآلنف خلالد: "ال تسبوا أحدا من أصحايب ، فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما 
رضي اهلل عنهم ألنه عليه  شامل لكل الصحابةرك مد أحدهم وال نصيفه" فيقول:"وهذا احلديث أد

الصالة والسالم قال:"ال تسبوا أحدا من أصحايب". ولذلك بوَّب عليه أبو حامت بن حبان يف صحيحه 
أصحاب رسول اهلل )ص( كلهم ثقات ( ذكر اخلرب الدال على أن  16/238)كما يف اإلحسان 

ويروي السعد حديث ابن عمر املشهور:"ال تسبوا أصحاب حممد، فلمقام أحدهم ساعة  141.عدول"
والطرباين يف الكبري  4/363مث يقول:"ويؤيد ما تقدم، ما رواه أمحد  142خري من عمل أحدكم عمره".

كلهم من طريق عن الثوري   10/145وصححه، وأبو نعيم يف أخبار اصفهان  4/80واحلاكم  2438
موسى بن عبد اهلل بن يزيد عن عبد الرمحن بن هالل عن جرير بن عبد اهلل البجلي  عن األعمش عن

عن النيب )ص( قال:"الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض يف الدنيا واآلخرة، 
 واملهاجرون واألنصار بعضهم أولياء بعض يف الدنيا واآلخرة".
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املهاجرون واألنصار والطلقاء والعتقاء، وانه عليه السالم  قلت: ويف هذا احلديث ذكر للصحابة كلهم:
أثبت هلم الوالية بعضهم مع البعض اآلخر يف الدنيا واآلخرة. وقول الرسول )ص(:"واآلخرة" تفيد صحة 
اسالمهم وامياهنم ، وذلك أنه مل يثبت هلم الوالية يف الدنيا فقط بل واآلخرة، واهلل تعاىل أعلم... فتبني 

أن اهلل تعالى بعلمه ثناء اهلل تعاىل ورسوله الكرمي على الصحابة كلهم رضي اهلل عنهم، وال شك  مما تقدم
 143للغيب اختار أصحاب رسوله".

ويؤكد الشيخ محد بن عبد اهلل احلميدي ما ذهب اليه الشيخ عبد اهلل السعد، من االطالق والتعميم يف   
عود أنه قال"إن اهلل نظر يف قلوب العباد فوجد قلب الفضل جلميع الصحابة، فريوي عن عبد اهلل بن مس

حممد )ص( خري قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد 
فوجد قلوب اصحابه خري قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى املسلمون حسنا 

ويعلق على عدد من اآليات اليت تتحدث  144سيئا فهو عند اهلل سيء". فهو عند اهلل حسن، وما رأوا
عن الصحابة مثل قوله تعاىل: "ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل اهلل 
بامواهلم وانفسهم فضل اهلل اجملاهدين بامواهلم وانفسهم على القاعدين درجة وكال وعد اهلل احلسىن 

وقوله تعاىل:"وما لكم اال تنفقوا يف سبيل  95هلل اجملاهدين على القاعدين اجرا عظيما" . النساء وفضل ا
اهلل وهلل مرياث السماوات واالرض ال يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من 

بأن هذه اآليات  10احلديد الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد اهلل احلسىن واهلل مبا تعملون خبري". 
السابقة تتناول الصحابة كلهم أمجعني، ويستشهد بقول القرطيب يف تفسريه: )وكال وعد اهلل احلسىن(: 
"أي املتقدمون املتناهون السابقون، واملتأخرون الالحقون، وعدهم اهلل مجيعا اجلنة مع تفاوت الدرجات". 

كلهم أمجعني، فقد دخل فيها املهاجرون واألنصار، ومن   هذه اآليات السابقة تتناول الصحابة"مث يقول:
أسلم بعد الفتح من الطلقاء والعتقاء؛ ألن بعضهم أولياء بعض كما جاء ذلك يف مسند أمحد، قال: 
حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أيب وائل عن جرير قال: قال رسول اهلل )ص(:"املهاجرون 

من قريش والعتقاء من  ثقيف بعضهم أولياء لبعض اىل يوم  واألنصار أولياء بعضهم لبعض، والطلقاء
"وذكر طريقا آخر، فقال: حدثنا عبد الرزاق أخربنا سفيان عن األعمش عن موسى بن  145القيامة".
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عبد اهلل عن عبد الرمحن بن هالل العبسي عن جرير عن النيب )ص( قال:" الطلقاء من قريش واألنصار 
اآلخرة، واملهاجرون واألنصار بعضهم أولياء بعض يف الدنيا واآلخرة". بعضهم أولياء بعض يف الدنيا و 

ففي هذا احلديث بني النيب )ص( والية بعضهم بعضا، كما ذكر اهلل يف اآليات السابقة وبني رضاه 
عنهم، فقال تعاىل: "لقد رضي اهلل عن املؤمنني اذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم فانزل 

وقال تعاىل:"جزاؤهم عند رهبم جنات عدن جتري من  18م واثاهبم فتحا قريبا".الفتح السكينة عليه
، وهذه عامة  8حتتها االهنار خالدين فيها ابدا رضي اهلل عنهم ورضوا عنه ذلك ملن خشي ربه". البينة 
 146يف كل من خشي ربه، وهم أعظم هذه األمة خشية بعد نبيهم رضي اهلل عنهم أمجعني".

ن كثري عند تفسري هذه اآليات: )والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل والذين آووا وقال اب   
ونصروا أولئك هم املؤمنون حقا هلم مغفرة ورزق كرمي. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم 

نفال فأولئك منكم وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهلل ان اهلل بكل شيء عليم(. األ
فأخبر عنهم بحقيقة :" ملا ذكر تعاىل حكم املؤمنني يف الدنيا عطف بذكر ما هلم يف اآلخرة،  74،75

وبالرزق الكرمي وهو  –ان كانت  – اإليمان.. وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب
سنه وتنوعه، مث ذكر أن احلسن الكثري الطيب الشريف دائم مستمر أبدا، ال ينقطع وال يسأم وال ميل حل

 147األتباع هلم يف الدنيا على ما كانوا عليه من اإلميان والعمل الصاحل ، فهم معهم يف اآلخرة".
رحماء وقال ابن جرير يف تفسري قوله تعاىل:) حممد رسول اهلل، والذين معه أشداء على الكفار    

ألقى اهلل في قتادة: )رمحاء بينهم(  :" حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن 29( الفتح بينهم...
 148قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض".

 

وإضافة اىل تلك اآليات الكرمية ، يعتمد أهل السنة يف بناء نظريتهم حول الصحابة، على جمموعة    
أحاديث دالة على فضلهم ، مثل حديث: "خري الناس قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث جييء 

شهادة أحدهم ميينه، وميينه شهادته". و" النجوم أمنة للسماء فاذا ذهبت النجوم أتى السماء  قوم تسبق
ما توعد، وأنا أمنة ألصحايب فاذا ذهبت النجوم أتى أصحايب ما يوعدون، وأصحايب أمنة ألميت فإذا 

ندق: "اللهم ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون". وما روي عن أنس رضي اهلل عنه ان النيب قال يوم اخل
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ان اخلري خري اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة". وقول رسول اهلل )ص(: "لعل اهلل اطلع على أهل بدر 
ويروون أيضا أحاديث خاصة بفضائل بعض الصحابة  149فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم".

لعاص، حيث يروي الذين اختلف حوهلم مثل عثمان بن عفان أو معاوية بن أيب سفيان أو عمرو بن ا
أمحد يف )مسنده( قال: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة حدثنا عبد اهلل بن شوذب عن عبد اهلل 
بن القاسم عن كثري موىل عبد الرمحن بن مسرة عن عبد الرمحن بن مسرة قال جاء عثمان بن عفان اىل 

ها يف حجر النيب )ص( فجعل النيب )ص( بألف دينار يف ثوبه حني جهز النيب جيش العسرة، قال: فصب
. )مسند أمحد ما ضرَّ ابن عفان ما عمل بعد اليوم" يرددها مراراالنيب )ص( يقلبها بيده ويقول:"

والرتمذي والسنة للخالل واآلجري يف الشريعة( وقال أمحد يف فضائل الصحابة: حدثنا حممد بن جعفر 
سألت عليا عن عثمان فقال:" هو من حدثنا شعبة عن ابن عون، قال: مسعت حممد بن حاطب، قال: 

 150الذين آمنوا مث اتقوا مث آمنوا مث اتقوا".

أما عن معاوية، فريوون أحاديث مباشرة وغري مباشرة، مثل حديث مسرة الذي رواه البخاري    
( من حديث عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال: مسعت 1821( ومسلم )7223و7222)

ومع ان هذا حديث آحاد  151ال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجال" .النيب )ص( يقول:"ال يز 
غامض، اال ان الشيخ عبد اهلل السعد يقول:"ظاهر هذا احلديث يدخل فيه معاوية رضي اهلل عنه وذلك 
أنه قرشي وتوىل امللك وكان الدين يف زمنه عزيزا منيعا، فهذا احلديث ينطبق عليه خاصة يف رواية الشعيب 

عزيزا اىل اثين عشر خليفة" فظاهر هذه الرواية  -ويف رواية االسالم –اك عن جابر"ال يزال هذا األمر ومس
أن هذه العزة واملنعة من أول خليفة بعد رسول اهلل )ص( وهو أبو بكر رضي اهلل عنه اىل اثين عشر 

ي هذا العام بعام خليفة فيكون معاوية داخال فيهم وخاصة أن معاوية بويع من مجيع املسلمني ومس
أن معاوية خليفة شرعي وان الدين كان في زمنه عزيزا اجلماعة كما هو معلوم. فعلى هذا احلديث 

 152، وهذا حلكمه بالشرع وتطبيقه للسنة، واال ملا كان الدين عزيزا منيعا، واهلل أعلم".منيعا
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بن معاوية أيضا خليفة شرعي،  ورمبا كان الشيخ السعد، بناء على هذا احلديث، يكاد يعتقد بأن يزيد   
 وقد أعز اهلل به االسالم، كما قال بعض غالة السنة، ولكنه مل يصرح مبا يريد. 

اللهم اجعله هاديا وعلى أي حال فانه يضيف: إن النيب أثىن على معاوية ثناء خاصا وقال عنه:"    
( من طريق 2924خاري )". واألصل يف دعاء الرسول )ص( أنه مستجاب، وأخرج البمهديا واهِد به

عمري بن األسود العنسي عن أم حرام أهنا مسعت النيب )ص( يقول:"أول جيش من أميت يغزون البحر قد 
" أي وجبت أوجبواأوجبوا" وأول جيش غزا البحر كان بقيادة معاوية، وهذه منقبة عظيمة له، ومعىن "

 153هلم اجلنة.
". ويعقب: ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشاماهلل" ويروي السعد عن ايب هريرة أنه قال: قال رسول  

"هذا اسناد ال بأس به وفيه غرابة، وقد صححه احلاكم يف املوضع األول على شرط مسلم، وقال 
اجلورقاين: هذا حديث حسن مشهور. وجاءت نصوص أخرى هبذا املعىن، وال شك أن هذه منقبة كبرية 

 154بالشهادة له من قبل الرسول )ص( باالميان".
وعندما ينظر أهل السنة اىل ما جرى بني الصحابة من اقتتال، فاهنم يأولون كل ذلك باالجتهاد    

وأما ما جرى بين الصحابة رضي وحسن النية والسعي من أجل االصالح. يقول الشيخ عبد اهلل السعد:"
ة رضي اهلل اهلل عنهم يف اجلمل فاألمر فيهم أوضح وأبني مما جرى يف صفني، وذلك أن الزبري وطلح

عنهما من العشرة املبشرة باجلنة، وعائشة هي أم املؤمنني وحبيبة رسول  رب العاملني، وهم مل خيرجوا  
لطلب امللك أو املشاقة ألمري املؤمنني علي رضي اهلل عنه، وامنا خرجوا من أجل املطالبة بدم عثمان رضي 

                                                           

ويقول احلميدي:من فضائله أنه أول قائد جيش غزا يف البحر، وقد قال عنه النيب كما  60ص،املصدر السابق -  153
لبخاري يف صحيحه من حديث أم حرام أهنا مسعت النيب يقول:"أول جيش من أميت يغزون البحر قد أخرج ذلك ا

.  أخرج البخاري وقد ولى على ذلك الجيش ابنه يزيدأوجبوا". وهو قائدهم يف ذلك، وغزو البحر وهم حتت ملكه، 
ملحان قالت: نام النيب يوما قريبا ومسلم من طريق حممد بن حيىي بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت 

مين مث استيقظ يتبسم فقلت: ما اضحكك؟ قال: "أناس من أميت عرضوا علي يركبون هذا البحر األخضر، كامللوك 
على األسرة" قالت: فادع اهلل ان جيعلين منهم، فدعا هلا، مث نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قوهلا فأجاهبا مثلها. 

 ان جيعلين منهم، فقال:"أنت من األولني"، فخرجت مع زوجها عبداة بن الصامت غازيا أول ما ركب فقالت: ادع اهلل
 املسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلني فنزلوا الشام فقربت اليها دابة لرتكبها فصرعتها فماتت.
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( ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن 6/97ند )اهلل عنه واالصالح بني الناس. أخرج االمام أمحد يف املس
امساعيل بن ايب خالد عن قيس بن أيب حازم أن عائشة ملا أتت على احلوأب مسحت نباح الكالب 
فقالت: ما أظنين اال راجعة، ان رسول اهلل )ص( قال لنا: "أيتكن تنبح عليها كالب احلوأب" فقال هلا 

وينقل عن ابن حزم قوله عن الذين خرجوا اىل  155".الزبري: ترجعني عسى اهلل أن يصلح بك الناس
فقد صح صحة ضرورية ال اشكال فيها أنهم لم يمضوا الى البصرة لحرب البصرة وهم من تقدم:" 

هذا ما ال يشك فيه  علي وال خالفا عليه وال نقضا لبيعته ولو أرادوا ذلك ألحدثوا بيعة غير بيعته،
وا اىل البصرة لسد الفتق احلادث يف االسالم من قتل أمري أحد وال ينكره أحد، فصح اهنم امنا هنض

املؤمنني عثمان رضي اهلل عنه ظلما. وبرهان ذلك أهنم اجتمعوا ومل يقتتلوا وال حتاربوا فلما كان الليل 
عرف قتلة عثمان أن اإلراغة والتدبري عليهم فبيتوا عسكر طلحة والزبري وبذلوا السيف فيهم، فدافع القوم 

م يف دعوى حىت خالطوا عسكر علي فدفع أهله عن انفسهم، وكل طائفة تظن وال شك أن عن انفسه
 واختلط األمر اختالطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه،األخرى بديء هبا بالقتال. 

والفسقة من قتلة عثمان ال يفرتون من شن احلرب وإضرامه. فكلتا الطائفتني مصيبة يف غرضها 
فعة عن نفسها. ورجع الزبري وترك احلرب حباهلا واتى طلحة سهم غاير وهو قائم ال يدري ومقصدها مدا

  156حقيقة ذلك االختالط ..فانصرف ومات من وقته رضي اهلل عنه..فهكذا كان األمر".
ويقول السعد عن حرب صفني:" ال شك ان علي بن ايب طالب رضي اهلل عنه ومن معه أوىل باحلق   

( وغريه من حديث القاسم بن الفضل احلداين ثنا أبو نضرة عن أيب 1065لم )من غريه. أخرج مس
 سعيد: قال قال رسول اهلل )ص(:"مترق مارقة عند فرقة من املسلمني يقتلها أوىل الطائفتني باحلق".

وأخرج أيضا من طريق قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد به ولفظه:"تكون يف أميت فرقتان فتخرج من   
 مارقة يلي قتلهم أوالهم باحلق".بينهما 

وأخرج أيضا من حديث حبيب بن أيب ثابت عن الضحاك املشرقي عن أيب سعيد به ولفظه:" يقتلهم 
 أقرب الطائفتني من احلق".

( : هذه الروايات صرحية يف أن عليا رضي اهلل عنه  7/168قال أبو زكريا النووي يف شرحه على مسلم )  
، وفيه لطائفة األخرى أصحاب معاوية رضي اهلل عنهم كانوا بغاة متأولينواكان هو املصيب احملق، 

 التصريح بأن الطائفتني مؤمنون ال خيرجون بالقتال عن اإلميان وال يفسقون ، وهذا مذهبنا.ا هـ
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(" فهذا احلديث الصحيح دليل على 4/467وقال أبو العباس ابن تيمية كما يف الفتاوى اجملموعة له )  
، وأن عليا وأصحابه كانوا ائفتين المقتتلتين علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه على حقكال الطأن 

 أقرب اىل احلق من معاوية وأصحابه. اهـ.
 الطبعة الكاملة(. 307وذكر حنو هذا ابن العريب يف العواصم )ص   
وقع األمر طبق  (: فهذا احلديث من دالئل النبوة ألنه10/563وقال أبو الفداء ابن كثري يف البداية )  

ما أخرب به الرسول )ص( وفيه احلكم باسالم الطائفتني أهل الشام وأهل العراق، ال كما تزعمه فرقة 
الرافضة أهل اجلهل واجلور من تكفريهم أهل الشام، وفيه أن أصحاب علي أدىن الطائفتني اىل احلق، 

ية جمتهدا يف قتاله له وقد أخطأ وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة؛ أن عليا هو املصيب وإن كان معاو 
 وهو مأجور إن شاء اهلل، ولكن عليا هو االمام املصيب إن شاء اهلل تعاىل فله أجران.اهـ.

( كالمها عن معمر عن 2214( ومسلم )3609قلت: وما يوضح احلديث السابق ما رواه البخاري )
ان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعوامها مهام عن أيب هريرة عن النيب )ص(:"ال تقوم الساعة حىت يقتتل فئت

 157واحدة".
( من حديث احلسن البصري 2704ويضيف السعد:"ومما يوضح ما تقدم أيضا ما رواه البخاري )  

قال: ولقد مسعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول اهلل )ص( واحلسن بن علي اىل جنبه وهو يقول:"ان ابين 
عظيمتني من املسلمني"... وهذا احلديث فيه منقبة كبرية  هذا سيد ولعل اهلل أن يصلح به بيده فئتني

للحسن وأنه سيد، ومن سيادته تنازله عن اخلالفة، وفيه أيضا وصف للطائفة الذين مع احلسن ومع 
معاوية باالسالم، وهذا احلديث يتضمن منقبة وثناء على معاوية، وذلك أن الرسول )ص( مدح فعل 

ولو كان أن معاوية ليس أهال للملك ملا مدح الرسول )ص( هذا الصلح  احلسن وتنازله عن امللك ملعاوية
 158الذي فيه تنازل احلسن عن امللك".

لو رأيتم ويضيف الشيخ محد احلميدي على ذلك فيقول:"أخرج ابن عساكر...عن جماهد قال:    
ل اهلل وأخرج عن الزهري قال سألت سعيد بن املسيب عن اصحاب رسو معاوية لقلتم: هذا المهدي. 

فقال يل: امسع يا زهري، من مات حمبا أليب بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة باجلنة وترحم على 
وأخرج ابن عساكر.. )قال( سئل ابن املبارك عن  159معاوية كان حقيقا على اهلل أن ال يناقشه احلساب.

؟ فقال: لرتاب يف منخري معاوية فقيل له: ما تقول يف معاوية؟ هو عندك أفضل أم عمر بن عبد العزيز
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معاوية مع رسول اهلل )ص( خري وأفضل من عمر بن عبد العزيز. وأخرج اخلطيب يف تارخيه: ان رجال 
سأل املعايف بن عمران : أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ فغضب وقال: ال يقاس بأصحاب رسول 

 160اهلل أحد، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي اهلل.

وهكذا يعلق احلميدي قائال:"فهنيئا ملعاوية رضي اهلل عنه صحبته للنيب )ص( فقد كان كاتبا للوحي،    
وجاهد مع الرسول، وكان بينه وبني الرسول نسب وصهر، وواله عمر وعثمان على الشام وحسبك مبن 

يف الفقه وحسن يؤمره عمر وعثمان رضي اهلل عنهم أمجعني، وحسبك أيضا بثناء ابن عباس على معاوية 
فقد قام رضي اهلل عنه في حال الوالية السرية يف امللك، وهذا ابن عمر وما قاله يف حلمه وسؤدده، 

، ساس العامل بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه وأرضى الناس والملك خير قيام
 161بسخائه وحلمه".

 نظرية عدالة الصحابة

للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه ال يسأل عن عدالة لصالح :" ونتيجة لكل ذلك قال ابن ا   
أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على اإلطالق معدلين بنصوص الكتاب والسنة 

الصحابة كلهم عدول عند أهل وقال ابن كثري:" 162وإجماع من يعتد به في األجماع من األمة".
ه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في السنة والجماعة لما أثنى اهلل عليهم في كتاب

جميع أخالقهم وأفعالهم وما بذلوه من األموال واألرواح بين يدي رسول اهلل )ص( رغبة فيما عند 
وقال ابن بطة :" ويشهد جلميع املهاجرين واألنصار  163.اهلل من الثواب الجزيل والجزاء الجميل"

ة من اهلل ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجال رأى النيب )ص( وشاهده باجلنة والرضوان والتوبة والرمح
ثم وآمن به واتبعه ولو ساعة من هنار أفضل ممن مل يره ومل يشاهده ولو أتى بأعمال اجلنة أمجعني. 

الترحم على جميع أصحاب رسول اهلل )ص( صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم وذكر محاسنهم 
بهديهم واالقتفاء آلثارهم، وان الحق في كل ما قالوه والصواب فيما ونشر فضائلهم واالقتداء 
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وقال البغوي يف تفسريه:" قال أبو صخر  164( .263)اإلبانة على أصول السنة والديانة ص فعلوه". 
جميع محيد بن زياد: أتيت حممد بن كعب القرضي فقلت له: ما قولك يف أصحاب رسول اهلل؟ فقال: 

وقال النووي :" وهلذا اتفق أهل احلق ومن  165.لجنة محسنهم ومسيئهم"أصحاب رسول اهلل في ا
  166يعتد به يف اإلمجاع على قبول شهاداهتم ورواياهتم وكمال عدالتهم رضي اهلل عنهم أمجعني".

ويقول الحميدي:"هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضوان اهلل عليهم كلهم عدول   
ويكفي في هذه المنزلة ،  هم بعد تعديل اهلل عز وجل وتعديل رسولهفال يسأل عن عدالة أحد من

. منزلة الصحبة المنزلة العالية الشريفة التي ال يبلغها من بعدهم حتى لو عمل ما عمل في ذلك"
  167.فالطاعن في عدالة الصحابة أو بعضهم طاعن في دين االسالم"

 
 السكوت عما شجر بين الصحابة 

 واالستغفار لهم ووجوب المحبة والثناء
 

وبناء على كل تلك اآليات واألحاديث يتخذ أهل السنة موقفا إجيابيا من عموم الصحابة بغض النظر    
عن كل ما جرى بينهم من أمور.  يقول الشيخ عبد اهلل السعد:"هذا بعض ما جاء عن الرسول )ص( يف 

ما جاء عن الرسول )ص( وال شك أن الواجب على المسلم أن يقبل ويسلم بكل هذه القضايا، 
محبة أصحاب ، ومقتضى هذا والزمه ألن هذا مقتضى اإليمان به )ص( وال يكون مؤمنا اال بذلك
ال العكس، وهو الكالم يف بعضهم  رسوله )ص( والثناء عليهم واالستغفار لهم وعدم مسبتهم

من علو مرتبتهم، ويكون والتفتيش عن بعض عيوهبم والقدح يف نفر منهم والتقليل من مكانتهم والتنزيل 
هذا ديدنه وهذا الفعل هو هجرياه ومطلبه، ويبدي ويعيد يف هذه املسألة، ويرى الصغري كبريا ويتبع هواه 
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ويضيف:"كثر كالم أهل العلم باألمر بالسكوت عما حصل  168ويعمل مبا دل عليه الباطل ويرضاه".
عبد الرمحن بن أيب حامت: سألت أيب وأبا  بني الصحابة رضي اهلل عنهم، بل نقل اإلمجاع على ذلك. قال

زرعة عن مذهب أهل السنة وما أدركا عليه العلماء يف مجيع األمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ومينا: 
فكان من مذهبهم.. الترحم على جميع أصحاب محمد )ص( وعلى آله والكف عما شجر 

 169بينهم.اهـ

من بعدهم يقولون:ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا  قلت: ودليل هذا قوله تعاىل: )والذين جاءوا  
وقوله عليه السالم:" ال  10باإلميان ، وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا إنك رءوف رحيم( احلشر 

وقال أبو حممد بن حزم يف )كتاب األحكام  170".اذا ذكر أصحابي فأمسكوا..تسبوا أصحايب.." و"
صفنا فهو صاحب، وكلهم عدل إمام فاضل رضي، فرض علينا توقريهم (: " ... من كان كما و 5/89

 171وتعظيمهم وأن نستغفر هلم وحنبهم".
وكان عمر بن العزيز رمحه اهلل اذا سئل عن صفني واجلمل قال: أمر أخرج اهلل يدي منه ال أدخل    

وحنن بالعسكر وقد جاء وروى اخلالل قال: اخربنا ابو بكر املروذي قال: قيل أليب عبد اهلل  لساين فيه.
بعض رسل اخلليفة وهو يعقوب فقال: يا أبا عبد اهلل، ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رمحهما اهلل؟ 

 فقال أبو عبد اهلل: ما اقول فيها اال احلسىن رمحهم اهلل أمجعني.
حتدثوا  وكتب أمحد ملسدد بن مسرهد فقال له مما قال: والكف عن مساويء أصحاب رسول اهلل )ص(  

 172بفضائلهم وأمسكوا عما شجر بينهم، وال تشاور أحدا من  اهل البدع يف دينك وال ترافقه يف سفر.

وقال ابن قدامة املقدسي يف ملعة االعتقاد: ومن السنة الكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم،   
 واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم.
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لواسطية: وميسكون عما شجر بني الصحابة ويقولون: ان وقال شيخ االسالم ابن تيمية يف العقيدة ا  
هذه اآلثار املروية يف مساويهم، منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وُغرين عن وجهه الصريح. 

 والصحيح فيه معذورون: اما جمتهدون مصيبون، واما جمتهدون خمطئون.

زبري وعائشة رضي اهلل عنهم فامنا كان على تأويل وقال األشعري يف اإلبانة: فأما ما جرى بني علي وال  
واجتهاد وعلي االمام، وكلهم من أهل االجتهاد، وقد شهد هلم النيب باجلنة والشهادة، فدل على أهنم  
كلهم كانوا على حق يف اجتهادهم، وكذلك ما جرى بني علي ومعاوية رضي اهلل عنهم كان على تأويل 

 نون غري متهمني يف الدين.واجتهاد، وكل الصحابة أئمة مأمو 

وقال القاضي عياض يف شرحه لصحيح مسلم: ومعاوية من عدول الصحابة وأفاضلهم، وما وقع من 
حروب بينه وبني علي وما جرى بني الصحابة من الدماء فعلى التأويل واالجتهاد، وكل يعتقد أن ما فعله 

 173صواب وسداد.

ض يف أحداث الفتنة الكربى:"ومن بعد ذلك نكف عما وقال ابن بطة رمحه اهلل يف النهي عن اخلو    
شجر بني أصحاب رسول اهلل )ص( فقد شهدوا املشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر اهلل هلم 
وأمرك باالستغفار هلم والتقرب اليه مبحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم 

ائر اخللق؛ ألن اخلطأ والعمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم، وأهنم سيقتتلون، وامنا فضلوا على س
مغفور هلم. وال ينظر يف كتاب صفني واجلمل ووقعة الدار وسائر املنازعات اليت جرت بينهم، وال تكتبه 
لنفسك وال لغريك وال تروه عن أحد وال تقرأه على غريك وال تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفاق سادات 

األمة من النهي عما وصفناه، منهم: محاد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان علماء هذه 
بن عيينة وعبد اهلل بن ادريس ومالك بن أنس وابن أيب ذئب وابن املنكدر وابن املبارك وشعيب بن حرب 
كل وأبو اسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأمحد بن حنبل وبشر بن احلارث وعبد الوهاب الوراق،  

هؤالء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها واالستماع اليها وحذروا من طلبها واالهتمام جبمعها، وقد روي 
عنهم فيمن فعل ذلك أشياء كثرية بألفاظ خمتلفة املعىن على كراهية ذلك واالنكار على من رواها واستمع 

  174اليها".
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وال تُنال درجتها بشيء، والفضائل  زيها عمل،وقال اإلمام النووي:"فضيلة الصحبة، ولو حلظة، ال يوا   
 ال تؤخذ بقياس، ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء".

 وقال القحطاين يف نونيته:   

 قل خري قول يف صحابة أمحد       وامدح مجيع اآلل والنسوان

 دع ما جرى بني الصحابة يف الوغى بسيوفهم يوم التقى اجلمعان

 وكالمها يف احلشر مرحومان      فقتيلهم منهم وقاتلهم هلم     

 175واهلل يوم احلشر ينزع كل ما       حتوي صدورهم من األضغان

 
 

 تكفير من يسب الصحابة
  
ومن هنا فان أهل السنة اختذوا موقفا سلبيا عنيفا ضد كل من يسب أحدا من الصحابة، سواء كان    

أخرج ابن  يعنون بالسب حىت جمرد النقد. فقدمن الشيعة أو من غريهم. واعتربوه "رافضيا". ورمبا كانوا 
عساكر.. عن الفضل بن زياد قال مسعت أبا عبد اهلل )أمحد بن حنبل( وسئل عن رجل انتقص معاوية 
وعمرو بن العاص أيقال له "رافضي"؟ قال: انه مل جيرتيء عليهما اال وله خبيثة سوء، ما يبغض أحدا 

 سوء.من أصحاب رسول اهلل )ص( اال وله داخلة 

وقال عبد اهلل املبارك:معاوية عندنا حمنة، فمن رأيناه ينظر اىل معاوية شزرا اهتمناه على القوم، أعين على   
أصحاب حممد )ص(. وقال رجل ألمحد رمحه اهلل: يل خال ذكر انه ينتقص معاوية ورمبا أكلت معه، 

بن مالك عن اصول السنة فقال: وكتب أمحد اىل عبدوس  176. ال تأكل معهفقال أبو عبد اهلل مبادراً: 
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من اصول السنة: ومن انتقص واحدا من اصحاب رسول اهلل )ص( أو أبغضه حلدث كان منه، أو ذكر 
 177مساويه، كان مبتدعا حىت يرتحم عليهم مجيعا ويكون قلبه هلم سليما.

با بكر وعمر وذكر اخلالل يف السنة: أخربنا أبو بكر املروذي قال سألت أبا عبد اهلل عمن يشتم أ   
وعائشة. قال: ما أراه على االسالم، قال: ومسعت أبا عبد اهلل يقول: قال مالك: الذي يشتم أصحاب 

 النيب ليس هلم سهم أو قال: نصيب يف االسالم.

من شتم أخاف عليه وقال أيضا: أخربين عبد امللك بن عبد احلميد قال: مسعت أبا عبد اهلل قال:    
 .قال: من شتم أصحاب النبي )ص( ال نأمن أن يكون قد مرق عن الدين الكفر مثل الروافض، ثم

وقال أيضا: أخربنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال: سألت أيب عن رجل شتم رجال من أصحاب النيب   
. و قال أمحد بن حنبل: "إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول اهلل ما أراه على االسالم)ص( فقال: 

". وقال أبو زرعة الرازي: "إذا رأيت الرجل ينتقص فاتهمه على اإلسالمم بسوء صلى اهلل عليه وسل
". وقال إسحاق بن راهويه: "من شتم  فاعلم أنه زنديقأحدا من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم 

"،   وقال القاضي أبو يعلى: "الذي عليه الفقهاء يعاقب ويحبس أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم
وإن مل يكن مستحال لذلك فسق "، وقال ابن تيمية:  مستحال لذلك كفرصحابة إن كان يف سب ال

"من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال نفر قليل ال يبلغون بضعة عشر 
أبا بكر  -".  وقال ابن عابدين: "من سب الشيخني  فال ريب في كفرهنفسا أو أهنم فسقوا عامتهم 

 " . كفر وال تقبل توبتهأو طعن فيهما  -مر وع

وال غرابة بعد ذلك يف أن يتساءل الشيخ احلميدي قائال:"فهل بعد هذه اآليات اليت بني ربنا فيها    
كافر كالرافضة، أو زنديق أو مبتدع رضاه وتوبته على هؤالء الصحابة يتجرأ على سبهم اال 

باملغفرة واألكرام وبالصالح وبالربكة، مث يأيت بعد ذلك  "انظر اىل رسول اهلل )ص( يدعو هلم 178؟".ضال
من يسب صحابته ويلعنهم ويكفرهم ويتهمهم بالنفاق وغري ذلك. وهذه األوصاف حقيقة مبن سبهم، 
قال تعاىل: )فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم( فقد حذر بنا 

باع سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، اذ األقوال واألعمال توزن خمالفة أمر رسوله )ص( وعدم ات
فاعله بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله، وان قائل ذلك أو 
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، وانه ذليل مهان، كما قال تعاىل )ان الذين حيادون اهلل ورسوله كبتوا كما كبت الذين مجاد هلل ورسوله
 ومن أعظم محادة اهلل ورسوله سب أوليائهمن قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهني( 

وأعظمهم بعد أنبياء اهلل ورسله، هؤالء الصحابة الذين اصطفاهم اهلل واختارهم لصحبة نبيه حممد )ص(. 
."179 

ذعا على من يطعن يف وال يكتِف احلميدي باهلجوم على من ينتقد معاوية ، وامنا يشن هجوما ال   
إسالم أبيه أو يشك فيه، ويقول:"من طعن يف اسالم ايب سفيان أو شك فيه فهو ضال عن الصراط 
املستقيم خمالف إلمجاع األمة والنصوص الواردة يف ذلك...وقد شهد مع رسول اهلل حنني، ومسى اهلل من  

مواطن كثرية ويوم حنني اذ أعجبتكم   كان مع النيب يوم حنني مؤمنني، قال تعاىل: )لقد نصركم اهلل يف
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم األرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين، مث أنزل اهلل سكينته 

-25على رسوله وعلى املؤمنني وأنزل جنودا مل تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين(. التوبة 
يوم الريموك اال صوت رجل يقول: يا نصر اهلل اقرتب، قال ابن حجر يف اإلصابة: فقدت األصوات  26

 180قال : فنظرت فاذا هو ابو سفيان حتت راية ابنه يزيد.

ان الروافض أتباع ابن سبأ هم شر من وطأ الحصى فحذرهم المسلمون وكانوا ويقول احلميدي:"   
 هذه األزمان ، ومل يزل ذلك دأهبم يأخذه خلف عن سلف اىل أن انفتحت الدنيا يفبهم مستبصرين

واختلط بسببها أهل االسالم بأهل األوثان وأهل السنة بأهل البدعة، فأخذت فرق أهل األهواء تبث 
... فلما صدروا بعد فاغتر بهم من لم يرد اهلل ان يطهر قلوبهممسومها وتروق على اجلهال مشرهبا، 

 181ي )ص(.أدخلوا في صفوف أهل السنة الحط من قدر صحابة النبهذا النهل الويب 

ويضيف:"بعض من الضالل الزائغني عن الطريق السوي رمبا يكتبون أو يف بعض اجملالس يعقد هلم    
كلمات يف الصحابة وعدالتهم، وجتد مثل هؤالء ظاهره الفسق ولرمبا ال يعرف الصالة يف املساجد،  

يضا أخرج معاوية ؟ ولرمبا أخير الخليقة بعد النبيين والمرسلين كيف يكون مثل هؤالء يتكلمون يف
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ومن معه من الصحابة الذين أسلموا يف الفتح وما بعده من صحبة الرسول وال يعدهم من الصحابة وال 
 182يعد الصحابة اال املهاجرين واألنصار، وان غري هؤالء ليسوا كلهم بعدول".

لمهاجرين قد أخبر اهلل العظيم أنه رضي عن السابقين األولين من اوينقل عن ابن كثري قوله:"    
وال من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم فيا ويل  واألنصار والذين اتبعوهم باحسان.

سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخريهم وأفضلهم أعين الصديق األكرب واخلليفة األعظم أبا بكر بن أيب 
ويبغضوهنم ويسبوهنم قحافة رضي اهلل عنه، فان الطائفة املخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة 

عياذا باهلل من ذلك. وهذا يدل على أن عقوهلم معكوسة وقلوهبم منكوسة، فأين هؤالء من اإلميان 
 183بالقرآن اذ يسبون من رضي اهلل عنهم؟..".

واستمرارا لذلك املوقف السليب التارخيي من الشيعة ومن كل من ينتقد الصحابة، تقوم اليوم محالت   
يعة "الروافض" تكفرهم وتبدعهم وتضللهم وتعتربهم خارج إطار االسالم إعالمية مضادة للش

واملسلمني، وترفض أي لقاء معهم. بالرغم من أن كثريا من الشيعة املعاصرين ال يعرف من التشيع اال 
االسم، وقد ال يتخذ موقفا سلبيا من أي صحايب، وال يفقه كثريا  بصراعات التاريخ القدمية. وال يشفع 

 184أهنم يؤمنون باهلل الواحد وبرسوله وباليوم اآلخر. للشيعة
 

 االنتقائية في التكفير
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عن الشيعة والتشيع:" نستطيع أن نقول أن من أهم ما يؤخذ على االمامية من علماء أهل السنة واملعتزلة والزيدية.. 
اعتبار أئمتهم موصوفني بصفات عالية مثل العلم بالغيب والعصمة عن اخلطأ استمرارا للنبوة، وتقديسهم لألئمة 

حبهم، مث عدم حبهم للصحابة الذين كانوا بال شك أولياء اهلل ورسوله. ومع ذلك فاننا لن نستطيع أن  واالفراط  يف
نكفرهم بسبب بعض آرائهم اخلطرية ما دمنا يف حالة الوفاق )أو االتفاق(، خصوصا يف أركان اإلميان مثل اإلميان باهلل 

االسالمية من أداء الفرائض من الصالة والصوم واحلج والزكاة وبنبوة رسول اهلل )ص( وحبقية اليوم اآلخر، ويف املباديء 
 واالمتناع عن احملارم من الربا واخلمر وامليسر والزنا وغريها".
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من الواضح ان النظرية السنية حول الصحابة، جعلت منهم مادة دينية رغم أهنم بشر، يف حني أهنم    
مل يكونوا يشكلون جزءا من العقيدة االسالمية، ولكن تبلور تلك النظرية يف وقت متأخر، جعل موضوع 

 الصحابة أهم فاصل بني املسلمني.

ورغم أن نظرية )تعظيم الصحابة( اىل تلك الدرجة اليت ترفعهم اىل درجة )العصمة( وحتمية غفران اهلل    
لذنوهبم وإدخاهلم اجلنة وعدم دخوهلم النار،  كانت نظرية حادثة اجتهادية، اال اهنا مل تكن تستند اىل 

ت تأونل بعض اآليات، ولكنها كانت تغفل آيات آخرى مقيدة نص صريح من القرآن الكرمي، وان كان
لألوىل أو خمصصة هلا أو حىت مناقضة هلا، وكذلك مل تكن تستند اىل نصوص نبوية قطعية ومتواترة، ما 
عدا بعض أخبار اآلحاد الضعيفة واملشكوك فيها، ومل يكن يوجد حوهلا إمجاع خاصة يف اجليل األول. 

ادة للحكم على كثري من املسلمني بالكفر والضالل، وغطت على كثري من ومع ذلك فاهنا شكلت م
 القواسم املشرتكة الرئيسية بينهم.

ومبا أن التاريخ كان يشكل شاهدا مزعجا دائما للنظرية السنية حول الصحابة، فان "السنة" كانوا    
ة، حيث كان يتم التصريح حياولون التخلص من التاريخ بأية وسيلة أو إخراجه بعيدا عن قاعة احملكم

باستمرار بضرورة الكف عن النظر والتفكري يف أحداث الفتنة، وإغالق ملف الصحابة خبريه وشره، أو 
العمل من أجل تأويل ما قام البعض منهم من أخطاء. وحياول بعض أئمة السنة قراءة التاريخ بشكل 

حنبل الذي كان يضع أصبعيه يف أذنيه يف انتقائي، وإعادة كتابته من جديد، كما فعل االمام أمحد بن 
 قاعة درس التاريخ حىت ال يسمع ما ال يعجبه، مث يقوم بكتابة ما حيلو له بعد ذلك.  

ما يعجبين أن يروي الرجل حديثا  ان أمحد بن حنبل كان يقول:"يقول أبو بكر اخلالل يف )السنة( :    
غري حديث مما فيه على أصحاب رسول اهلل  فيه على أصحاب رسول اهلل شيء. قال وإين ألضرب على

شيء ". وقال:" أخربين العباس بن حممد الدوري قال ثنا إبراهيم أخو أبان بن صاحل قال كنت رفيق 
أمحد بن حنبل عند عبدالرزاق قال فجعلنا نسمع فلما جاءت تلك األحاديث اليت فيها بعض ما فيها 

ع هبذه فلما انقطعت تلك األحاديث فجاء فجعل يسمع قام أمحد بن حنبل فاعتزل ناحية وقال ما أصن
عبد الرزاق أمحد وخلف ورجل آخر فلما مرت أحاديث املثالب وضع أمحد بن  وينقل عن ".

حنبل إصبعيه يف أذنيه طويال حىت مر بعض األحاديث مث أخرجهما مث ردمها حىت مضت األحاديث  
 185 كلها أو كما قال.

أهل احلديث من التكفري والتبديع واملقاطعة ملن يسب أو ينتقد ورغم ما ينقل عن بعض شيوخ    
الصحابة، فاهنم مل يكونوا يلتزمون هبذا املوقف أحيانا، أو يلتزمون به انتقائيا، حيث مل يكفر أحد من 
أئمة أهل السنة، األمويني الذين كانوا يسبون االمام علي على املنابر ملدة ستني عاما. وكذلك مل يكفر 
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وقد أدى  هم اخللفاء العباسيني األوائل "الرافضة" الذين كانوا ينتقدون أبا بكر وعمر وعثمان.أحد من
ذلك اىل نشوء حالة من اختالط القيم، كما يف حادثة الرتضي على  الصحايب حجر بن عدي وقاتله 

جر بن عدي  ظلما معاوية، حسبما تقول هذه العبارة اليت توجد على قربه اىل اليوم:" هذا قرب سيدنا ح
 رضي اهلل الذي قتله سيدنا معاوية رضي اهلل عنه".

وميكن مالحظة التناقض واالنتقائية بوضوح يف سياسة اخلليفة العباسي املتوكل املتشددة جتاه من يسب    
الصحابة، إذ يقال انه ضرب شخصا ألف سوط حىت املوت وأمر بإلقاء جثته يف دجلة بال صالة بتهمة 

كنه شخصيا مل يكن يتورع عن سب االمام علي واالستهزاء به يف جمالسه أمام سب الصحابة، ول
 187ومع ذلك كان االمام أمحد بن حنبل يعتربه "ناصراً للسنة".   186الناس.
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ذكر اخلرب عن سبب ضربه وما كان من أمره يف ذلك وكان السبب يف ذلك أنه شهد عند أيب حسان الزيادّي قاضي 
خمتلفة من هذا  -فيما ذكر  -الشرقية عليه أنه شتم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، سبعة عشر رجاًل؛ شهاداهتم 

ب بريد بغداد إىل عبيد الّله ابن حيىي بن خاقان، فأهنى عبيد الّله ذلك إىل املتوكل، فأمر النحو؛ فكتب بذلك صاح
املتوكل أن يكتب إىل حممد بن عبد الّله بن طاهر يأمره بضرب عيسى هذا بالسياط، فإذا مات رمى به يف دجلة، ومل 

 تدفع جيفته إىل أهله.
ابه إليه يف عيسى: بسم الّله الرمحن الرحيم؛ أبقاك الّله وحفظك، جواب كت بن عثمانفكتب عبيد الّله إىل احلسن    

وأمّت نعمته عليك؛ وصل كتابك يف الّرجل املسّمى عيسى بن جعفر بن حممد بن عاصم صاحب اخلانات، وما شهد به 
تهم إىل الشهود عليه من شتم أصحاب رسول الّله صلى الّله عليه وسلم ولعنهم وإكفارهم، ورميهم بالكبائر، ونسب

النفاق؛ وغري ذلك مما خرج به إىل املعاندة لّله ولرسوله صلى الّله عليه وسلم، وتثبّتك يف أمر أولئك الشهود وما شهدوا 
به، وما صّح عندك من عدالة من عدل منهم، ووضح لك من األمر فيما شهدوا به، وشرحك ذلك يف رقعة درج  

ذلك؛ فأمر بالكتاب إىل أيب العباس حممد بن طاهر موىل أمري املؤمنني  كتابك؛ فعرضت على أمري املؤمنني أعزّه الّله
أبقاه الّله مبا قد نفذ إليه، مما يشبه ما عنده أبقاه الّله، يف نصرة دين الّله، وإحياء سنّته، واالنتقام ممن أحلد فيه، وأن 

لعظام اليت اجرتأ عليها، فإن مات يضرب الرجل حدًا يف جممع الناس حد الشتم، ومخسمائة سوط بعد احلد لألمور ا
ألقى يف املاء من غري صالة ليكون ذلك ناهياً لكل ملحد يف الدين، خارج من مجاعة املسلمني؛ وأعلمتك ذلك لتعرفه 

 والسالم عليك ورمحة الّله وبركاته. -إن شاء الّله تعاىل 
 2277الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ص 

د االجيايب من االمام علي، قال أمحد بن زرارة املقريء: مسعت أبا عبد اهلل أمحد وذلك رغم موقف االمام أمح -  187
بن حنبل يقول: "من مل يربع بعلي بن أيب طالب يف اخلالفة، فال تكلموه وال تناكحوه". احلميدي، اإلبانة ملا للصحابة 

 ( 1/45)عن طبقات احلنابلة  105من املنزلة واملكانة. ص 
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وكذلك يف املوقف املرتدد من يزيد بن معاوية الذي قتل احلسني وأهل بيته يف كربالء ، وأغار على حرم 
قتل اآلالف من سكاهنا مبا فيهم العشرات  أو املئات من الصحابة من الرسول يف املدينة املنورة و 

املهاجرين واألنصار، وأبنائهم األخيار، يف واقعة احلرة الشهرية. والرتضي على يزيد بن معاوية حبديث 
 188خمتلق "يشهد له أو ملن غزا باملغفرة".

ويزيد ممن : "وال جيد الذهيب مثال مربرا إلدانة يزيد بن معاوية على جرائمه الكثرية املنكرة، فيقول مثال    
 العباس أشرَّ منه، ال نسبه وال حنبه" وحياول أن خيفف من جرائمه مبقارنته  مبلوك آخرين من بين أمية وبين

وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم بتسع وأربعني سنة، والعهد  ويقول:"إمنا عظم اخلطب لكونه ُويلنَ بعد
 كابن عمر الذي كان أوىل باألمر منه ومن أبيه وجده".     قريب، والصحابة موجودون،

املغيث احلريب الذي صنف كتابا يف منع لعن  وكان موقف الذهيب هذا امتدادا ملوقف الفقيه احلنبلي عبد
يزيد. ولكنه بالطبع مل يكن ميثل موقف عامة السنة أو احلنابلة الذين وجد فيهم من جياهر بلعن يزيد،  
كأيب الفرج بن اجلوزي الذي صنف كتابا يف الرد على احلريب أمساه:" الرد على املتعصب العنيد املانع من 

 ذم يزيد". 
 

 

 يعة من الصحابة موقف الش -3

  

 الموقف اإليجابي األول  -أ

                                                           
: "حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا أمحد بن املعلى، 833االصبهاين، يف حلية األولياء، ص  قال أبو نعيم -  188

حدثنا سفيان بن عبد الرمحن، حدثنا أيوب بن حسان اجلرشي، حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عمرو 
أته أم حرام بنت ملحان، قال بن األسود: أنه حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو بساحل محص يف ماله، ومعه امر 

قد ابن األأسود: فحدثتنا أم حرام أهنا مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: " أول جيش من أميت يغزون البحر 
أوجبوا "، قالت أم حرام: يا رسول اهلل أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم، مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أول جيش 

 ر مغفور هلم، قالت أم حرام: أنا منهم يا رسول اهلل؟ قال: ال ".يغزون مدينة قيص

وقال ابن األثري يف الكامل يف التاريخ:" سنة تسع و أربعني . فيها غزا يزيد بن معاوية بالد الروم حىت بلغ قسطنطينية.   
ينة قيصر مغفور هلم" و قد ثبت يف صحيح البخاري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال : "أول جيش يغزون مد

 ، و ما وصلوا إليها حىت بلغوا اجلهد". فكان هذا اجليش أول من غزاها
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إذن فان الفتنة الكربى اليت عصفت باجليل األول من املسلمني، فتحت الباب أمام  عمليات نقد    
واسعة ضد عدد من الصحابة الذين قادوا احلروب واملعارك منذ حصار عثمان وقتله مرورا حبرب اجلمل 

صحابة )أو سبهم أو لعنهم أو تكفريهم( يقتصر على الشيعة الذين وانتهاء حبرب صفني. ومل يكن نقد ال
مل يكونوا قد تبلوروا بعد كطائفة خاصة، وامنا كانوا ال يزالون حزبا سياسيا يوايل االمام علي، أو كانوا يف 
فرتة معينة ميثلون التيار العام للمسلمني يف عهد حكم االمام، مث تشعب منهم "اخلوارج" الذين انشقوا 
على االمام علي وكفروه، واندمج قسم آخر منهم يف صفوف معاوية بعد تنازل االمام احلسن عن 
اخلالفة. ومبا أن الشيعة يف ذلك الوقت مل يكونوا ميتلكون أية نظرية سياسية خاصة هبم كنظرية االمامة 

اشدين أيب بكر وعمر االهلية اليت ولدت فيما بعد، فقد كان موقفهم من الشيخني اجلليلني اخلليفتني الر 
)رضي اهلل عنهما( موقفا إجيابيا وعاديا كموقف بقية املسلمني، وكانوا يكنون هلما كل احملبة والتقدير، بل 
وعمل بعض قادة احلزب الشيعي والة ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ، مثل سلمان الفارسي الذي 

حذيفة بن اليمان، وسهل بن حنيف، وعثمان أصبح وايل املدائن، وعمار بن ياسر والرباء بن عازب، و 
وعندما استشار  عمر بن اخلطاب رضي   بن حنيف، وحجر بن عدي، وهاشم املرقال، ومالك األشرت.

اهلل عنه عليًا عليه السالم يف الشخوص لقتال الفرس بنفسه، قال له اإلمام :")إن هذا األمر مل يكن 
هلل من اهلل، واهلل منجز وعده وناصر جنده، والعرب اليوم وإن  نصره وال خذالنه بكثرة وال قلة، وهو دين ا

كانوا قلياًل فهم كثريون باإلسالم، وعزيزون باالجتماع. فكن قطبًا واستدر الرُّحى بالعرب، وأصلهم 
من هذه األرض انتقضت عليك العرب من  –أي خرجت  –دونك نار العرب، فإنك إن شخصت 

تدع وراءك من العورات أهمَّ إليك مما بني يديك. إن األعاجم إن ينظروا أطرافها وأقطارها، حىت يكون ما 
إليك غدًا يقولوا: هذا أصل العرب، فإذا قطعتموه اسرتحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم 

   فيك". هنج البالغة 

 ول: وهناك رواية يذكرها ابن قتيبة الدينوري ومصادر شيعية أخرى، تؤكد هذا املعىن، وتق   
إن حجر بن عدي وعمرو بن احلمق ، وعبد اهلل بن وهب الراسيب، دخلوا على علي ، فسألوه عن  -  

أيب بكر وعمر: ما تقول فيهما؟ وقالوا: بني لنا قولك فيهما ويف عثمان. فقال علي: وقد تفرغتم هلذا؟ 
يه ما سألتموين  عنه وهذه مصر قد افتتحت وشيعيت فيها قد قتلت؟ إين خمرج  اليكم كتابا أنبئكم ف

 فاقرءوه على شيعيت، فأخرج اليهم كتابا فيه:
"... فلما مضى )رسول اهلل( تنازع املسلمون األمر بعده، فواهلل ما كان يلقى يف روعي وال خيطر على 
بايل أن العرب تعدل هذا األمر عين، فما راعين اال إقبال الناس على أيب بكر، وإجفاهلم عليه، 

رأيت أين أحق مبقام حممد يف الناس ممن توىل األمور علي، فلبثت بذلك ما شاء اهلل، فأمسكت يدي، و 
حىت رأيت راجعة من الناس رجعت عن االسالم يدعون اىل حمو دين حممد وملة ابراهيم عليهما السالم، 
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عظم فخشيت إن أنا مل انصر االسالم واهله أن أرى يف االسالم ثلما وهدما ، تكون املصيبة به علي أ
من فوت والية أمركم اليت إمنا هي متاع أيام قالئل مث يزول منها ما كان كما يزول السراب، فمشيت عند 
ذلك اىل أيب بكر فبايعته، وهنضت معه يف تلك االحداث حىت زهق الباطل، وكانت كلمة اهلل هي 

سّدد وقارب واقتصد، فتولى أبو بكر رضي اهلل عنه تلك األمور فيّسر و العليا، وأن يرغم الكافرون. 
، فلما احتضر بعث اىل عمر فواله فسمعنا وأطعنا، فصحبته مناصحا وأطعته فيما اطاع اهلل فيه جاهدا

، فلما أحتضر قلت  فكان مرضي السيرة ميمون النقيبة أيام حياتهوبايعنا وناصحنا، فتوىل تلك األمور 
ادس ستة... مث قالوا يل: هلم  فبايع يف نفسي: ليس يصرف هذا االمر عين، فجعلها شورى وجعلين س

عثمان، واال جاهدناك، فبايعت مستكرها وصربت حمتسبا، وقال قائلهم: انك يا ابن ايب طالب على 
األمر حلريص، فقلت هلم: أنتم أحرص... حىت اذا نقمتم على عثمان فقتلتموه، مث جئتموين تبايعونين، 

وين ، ومل أمدَّ يدي ، متنعا عنكم، مث ازدمحتم علي، حىت فأبيت عليكم وأبيتم علي، فنازعتموين ودافعتم
ظننت أن بعضكم قاتل بعض، وأنكم قاتلي، وقلتم: ال جند غريك، وال نرضى اال بك، فبايعنا ال نفرتق 
عنك وال خنتلف، فبايعتكم ودعومت الناس اىل بيعيت فمن بايع طائعا قبلت منه، ومن أىب تركته، فأول من 

بري، ولو أبيا ما أكرهتهما، كما مل أكره غريمها، فما لبثا اال يسريا حىت قيل يل : قد بايعين طلحة والز 
 189خرجا اىل البصرة يف جيش ما منهم  رجل اال وقد أعطاين الطاعة ومسح يل بالبيعة...".

وعندما جدد الشيعة بيعتهم لالمام علي بعد خروج اخلوارج إىل حروراء والنهروان قالوا له: حنن   
اء من واليت وأعداء من عاديت. فشرط هلم االمام أن يوالوا من واىل على سنة رسول اهلل صلى اهلل أولي

وكان صاحب راية  -عليه وآله وسلم ويعادوا من عادى على سنته، فجاء ربيعة بن أيب شداد اخلثعمي 
رسوله. فقال  فقال له اإلمام: باِيع على كتاب اهلل وسنة -خثعم يف جيش اإلمام أيام اجلمل وصفني

ربيعة: وعلى سنة أيب بكر وعمر. فقال اإلمام: لو أن أبا بكر وعمر عمال بغري كتاب اهلل وسنة رسول 
 اهلل مل يكونا على شيء من احلق. 

وقال االمام أمري املؤمنني عليه السالم يف رسالته اليت بعث هبا إىل أهايل مصر مع قيس بن سعد بن   
جل صلى اهلل  لما قضى )رسول اهلل( من ذلك ما عليه قبضه اهلل عز و.. فعبادة واليه على مصر:"

بركاته، ثم إن المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين عمال بالكتاب والسنة  عليه ورحمته و
 190جل رضي اهلل عنهما". أحسنا السيرة ولم يعُدَوا ِلُسنَـِّتِه ثم توفّاهما اهلل عز و و

                                                           
   134-133ص  1الدينوري، ابن قتيبة، االمامة والسياسة ج -  189
السيد علي خان الشوشرتي يف كتابه "  ، و 210ص/1" جالغارات إبـراهيم بن هالل الثقفي فـي كتـابـه: "  -  190

 550ص/3جالملوك،  تاريخ األمم والطربي يف  ، و 336" ص  عةالدرجات الرفي
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أقام  داوى العمد و لقد قوَّم األود وعمر بن اخلطاب باخلصوص:"..وقال عليه السالم عن أخيه    
سبق شرَّها، أدَّى إلى اهلل  خلَّف الفتنة، ذهب نقيَّ الثوب، قليل العيب، أصاب خيرها و السنة و

   191.طاعته واتَّقاه بحقِّه"

صوصا يف وجتلى هذا املوقف اإلجيايب من الشيخني أيضا يف ثقافة أهل البيت عليهم السالم، وخ
"... اللهّم وأصحاب حممد صلى اهلل عليه وآله دعاء االمام السجاد علي بن احلسني، الذي يقول فيه:

خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البالء احلسن يف نصره، وكاتفوه وأسرعوا إىل وفادته، وسابقوا 
زواج واألوالد يف إظهار كلمته، وقاتلوا إىل دعوته، واستجابوا له حيث امسعهم ُحّجة رساالته، وفارقوا األ

اآلباء واألبناء يف تثبيت نبوته وانتصروا به، وما كانوا منطوين على حمبته يرجون جتارة لن تبور يف مودته، 
والذين هجرهتم العشائر إذ تعلقوا بعروته وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا يف ظل قرابته، فال تنس هلم 

  192أرضهم من رضوانك".اللهّم تركوا لك وفيك و 
وقد روى الكليين يف )الروضة من الكايف( عن أيب بصري قال:"كنت جالسًا عند أيب عبد اهلل عليه    

السالم، إذ دخلت علينا أم خالد تستأذن عليه، فقال أبو عبد اهلل: أيسرك أن تسمع كالمها؟ قال: 
قال: مث دخلت فتكلمت، فإذا امرأة فقلت: نعم، قال: فأذن هلا، قال: وأجلسين معه على الطنفسة، 

فقال هلا: توليهما، قالت: فأقول لريب  –أي عن أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما  –بليغة، فسألته عنهما 
 إذا لقيته: إنك أمرتين بواليتهما، قال: نعم". 

 

بكر  "ال ُأوَتى بأحد يفضلني على أبيوينقل كثري من املصادر السنية: أن االمام علي كان يقول: 
حىت ان القاضي املعتزيل عبد اجلبار اهلمداين نقل يف كتاب )تثبيت  193.وعمر إال ضربته حدَّ المفتري"

النبوة( أن أبا القاسم نصر بن الصباح البلخي قال يف )كتاب النقض على ابن الراوندي(: أن سائال 
و بكر. فقال السائل: سأل شريك بن عبد اهلل فقال له: أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أب

واهلل لقد رقي هذه األعواد علي  تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم، من لم يقل هذا فليس شيعياً.
فقال:"أال إن خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر". وسواء صحت هذه الرواية أم مل تصح، وذلك 

ام علي، فان من الثابت أن الشيعة يف القرن األول  ألن الشيعة عموما كانوا يُعرفون تارخيياً بتفضيلهم االم
كانوا حيرتمون الشيخني ويوقروهنما أشد توقري، ومل تكن هلم مؤاخذات اال على بعض الصحابة الذين 
حاربوا االمام علي أو اختلفوا  معه. وهذا ما يؤكده إمام أهل السنة يف القرن اخلامس اهلجري الاللكائي 
                                                           

   228اخلطبة  هنج البالغة، -  191
 الصحيفة السجادية: الدعاء الرابع -  192
 3671البخاري ، حديث رقم  -  193
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ن ايب مطر مسعت سلمة يقول: جالست املسيب بن خنبة )جنية( الفزاري يف ... حريث بحيث يروي عن 
هذا املسجد عشرين سنة وناسا من الشيعة كثريا فما مسعت أحدا منهم تكلم يف أحد من اصحاب 

 194رسول اهلل اال خبري، وما كان الكالم اال يف علي وعثمان.
 

اليت تسرتعي األنظار يف تاريخ هذه  وهو ما يؤكده أيضا حمب الدين اخلطيب بقوله:"من الظواهر
كانوا سواء يف احلرمة للشيخني أيب بكر وعمر   -فريق الشيعة وفريق اخلوارج-الفرتة أن الغالة من الفريقني 

رضي اهلل عنهما، تبعًا ملا كان عليه أمري املؤمني علي نفسه، وما كان يعلنه على منرب الكوفة من الثناء 
   195عليهما والتنويه بفضلهما".

: "إن أجل.. ان التاريخ يسجل: أن األجيال األوىل من الشيعة، وخاصة يف القرن األول اهلجري قالت  
عليا كان أوىل الناس بعد رسول اهلل لفضله وسابقته وعلمه ، وهو افضل الناس كلهم بعده ، و أشجعهم 

لك املكان واملقام ، وأورعهم وأزهدهم" . وأجازوا مع ذلك إمامة أىب بكر وعمر وعدومها أهال لذ
وذكروا: "إن عليا سلم هلما األمر ورضي بذلك وبايعهما طائعا غري مكره وترك حقه هلما ، فنحن راضون  
كما رضي املسلمون له ، وملن بايع ، ال حيل لنا غري ذلك، وال يسع منا أحدا إال ذلك، وان والية أىب 

 196بكر صارت رشدا وهدى لتسليم علي ورضاه ".

قالت فرقة أخرى من الشيعة :" إن عليا افضل الناس لقرابته من رسول اهلل ولسابقته وعلمه  بينما    
ولكن كان جائزا للناس أن يولوا عليهم غريه إذا كان الوايل الذي يولونه جمزئا ، أحّب ذلك أو كرهه، 

ه واجبة من فوالية الوايل الذي ولوا على أنفسهم برضى منهم رشد وهدى وطاعة هلل عز وجل ، وطاعت
 197اهلل عز وجل".

وقال قسم آخر منهم :" إن إمامة علي بن أىب طالب ثابتة يف الوقت الذي دعا الناس واظهر    
 198أمره".

 الموقف الثاني، بعد القول بنظرية اإلمامة -ب
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ولكن ما أن انتهى القرن اهلجري األول، وتعرض الشيعة اىل ضغوط سياسية شديدة وجمازر 
على أيدي األمويني، حىت نشأ لدى فريق صغري منهم نوع من التطرف والغلو، كما  ومالحقات وتعذيب

حيصل يف أي تيار يتوسع شعبيا ويتعرض لضغوط مماثلة، فنشأت نظرية اإلمامة االهلية، اليت حتصر احلق 
 يف احلكم واخلالفة يف أهل البيت، وال تكتفي بالقول أهنم أوىل وأحق من غريهم، وعادت اىل الوراء
لتقول بأن النيب األكرم )ص( قد عني االمام عليا خليفة من بعده ونص عليه، وان اإلمامة تنحصر يف 
ذريته اىل يوم القيامة. وقد انعكست هذه النظرية سلبا على مبدأ الشورى واخللفاء الراشدين الذين 

 اعتربهتم النظرية "غاصبني" للخالفة من االمام علي.
أول ما ظهرت يف الكوفة، أثناء ثورة االمام زيد بن علي على هشام بن وقد ظهرت هذه النظرية    

 ، وأدت اىل انشقاق "الرافضة" عن احلركة الشيعية العامة.122احلكم سنة 

 ولنستمع اىل الطربي وهو حيدثنا عن هذه القصة من البداية، حيث يقول:  

اهلل ! ما قولك يف أيب بكر و عمر؟ اجتمعت إليه )اىل زيد( مجاعة من رءوسهم ، فقالوا : رمحك  -  
قال زيد : رمحهما اهلل و غفر هلما ، ما مسعت أحداً من أهل بييت يتربأ منهما و ال يقول فيهما إال خرياً 
، قالوا : فلم تطلب إذاً بدم أهل هذا البيت، إال أن وثبا على سلطانكم فنزعاه من أيديكم ! فقال هلم 

نا أحق بسلطان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم من الناس أمجعني ، و زيد : إن أشد فيما ذكرمت أنا ك
قد ولوا فعدلوا في الناس  اً ،و لم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرإن القوم استأثروا علينا ، و دفعونا عنه ، 

. قالوا : فلم يظلمك هؤالء )األمويون( ! و إن كان أولئك مل يظلموك ،  ، و عملوا بالكتاب و السنة
: و إن هؤالء ليسوا كأولئك ، إن هؤالء ظالمون لي تدعوا إىل قتال قوم ليسوا لك بظاملني ! فقال  فلم

، و إمنا ندعوكم إىل كتاب اهلل و سنة نبيه صلى اهلل عليه و سلم ، و إىل السنن أن  و لكم و ألنفسهم
فلست عليكم بوكيل . ففارقوه حتيا ، و إىل البدع أن تطفأ ، فإن أنتم أجبتمونا سعدمت ، و إن أنتم أبيتم 

و نكثوا بيعته ، و قالوا : سبق اإلمام ـ و كانوا يزعمون أن أبا جعفر حممد بن علي أخا زيد بن علي هو 
اإلمام ، و كان قد هلك يومئذ ـ و كان ابنه جعفر بن حممد حياً ، فقالوا : جعفر إمامنا اليوم بعد أبيه ، 

. وكانت "الرافضة" بع زيد بن علي فليس بإمام . فسماهم زيدو هو أحق باألمر بعد أبيه ، و ال نت
منهم طائفة قبل خروج زيد مروا إىل جعفر بن حممد بن علي ، فقالوا له : إن زيد بن علي فينا يبايع ، 
أفرتى لنا نبايعه؟ فقال هلم : نعم بايعوه ، فهو واهلل أفضلنا و سيدنا و خرينا فجاءوا ، فكتموا ما أمرهم 

 199به .
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وقد واجهت هذه النظرية رد فعل رافض من قبل أهل البيت عليهم السالم، والشيعة األوائل قبل    
غريهم. فقد قال االمام حممد الباقر )ع( جلابر اجلعفي: يا جابر بلغين أن قوما بالعراق يزعمون أهنم 

لغهم أين اىل اهلل منهم حيبوننا ويتناولون أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما. ويزعمون أين أمرهتم بذلك. فاب
. ال نالتين شفاعة حممد أبدا إن مل لو وليت لتقربت الى اهلل بدمائهمبريء. والذي نفس حممد بيده 

يا سالم تولهما، وابرأ من عدوهما، فانهما كانا اكن استغفر هلما وأترحم عليهما. وقال لتلميذه سامل: 
السيف: ال بأس به فقد حلى ابو بكر الصديق  . وقال ملن سأله عن حليةإمامي هدى رضي اهلل عنهما

رضي اهلل عنه سيفه. وعندما تعجب السائل وقال: وتقول الصديق؟ وثب االمام الباقر وثبة واستقبل 
 200القبلة مث قال: نعم الصديق، فمن مل يقل الصديق فال صدق اهلل له قوال يف الدنيا واآلخرة.

نشأت يف بعض أوساط الشيعة، بقيادة بيان بن مسعان  وكانت حركة الغلو يف أئمة أهل البيت قد   
التميمي واملغرية بن سعيد وبشار الشعريي وأيب اخلطاب، الذين كانوا يدعون األلوهية ألئمة أهل البيت، 
أو النبوة هلم، أو ألنفسهم، ويكفرون أبا بكر وعمر ومن مل يوال عليا، ولكن أئمة أهل البيت كانوا 

ة بشدة وغضب ويطردوهنم من صفوف الشيعة ويلعنوهنم ويتربأون منهم. وقد يردون على هؤالء الغال
خاطبهم االمام الصادق قائال: "تقربوا اىل اهلل، فانكم فساق كفار مشركون" وقال ألحد أصحابه: اذا 

. وعندما دخل عليه بشار يا كافر يا فاسق أنا بريء منك"قدمت الكوفة فأت بشار الشعريي وقل له:" 
ح به:" اخرج عين لعنك اهلل. واهلل ال يظلين وإياك سقف أبدا". فلما خرج قال:"وحيه.. ما صغَّر يوما صا 

اهلل أحد تصغري هذا الفاجر. واهلل اين لعبد اهلل وابن أمته". وقال اإلمام الصادق عن املغرية بن سعيد:" 
ا السحر والشعبذة واملخاريق، لعن اهلل املغرية بن سعيد، ولعن اهلل يهودية كان خيتلف اليها يتعلم منه

فواهلل ما حنن اال عبيد، خلقنا اهلل واصطفانا، ما نقدر على ضرر وال نفع اال بقدرته، ولعن اهلل من قال 
فينا ما ال نقول يف انفسنا". وأعلن االمام :" من قال إننا أنبياء فعليه لعنة اهلل ، ومن شك يف ذلك فعليه 

 201لعنة اهلل".
صعب على احلركة الشيعية أن  تتخلص من أولئك الغالة "الكفار" الذين خرجوا ومل يكن من ال   

بأقواهلم ليس عن التشيع فقط وامنا عن الدين االسالمي بادعاء األلوهية أو النبوة ألئمة أهل البيت، 
ولكن املشكلة كانت أصعب مع بعض الغالة السياسيني الذين اعتقدوا بنظرية "النص" وتعيني النيب 

ام علي وأهل البيت خلفاء من بعده، واليت انعكست سلبًا على اخللفاء الراشدين الذين جاءوا عرب لالم
االنتخاب والشورى، قبل االمام علي، حيث كان هؤالء الغالة أو "الرافضة" يعتقدون باغتصاب أيب بكر 
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بون اىل القول بردة وعمر للخالفة من علي، ولذلك كانوا يتربءون منهما. وكان بعض املتطرفني منهم يذه
  "، أو القول بنفاقهم.أنهم عرفوا النص ثم خالفوهمعظم الصحابة الذين يزعمون: "

وكان هذا بالطبع قوال فضيعا ومتطرفا جدا، ولكنه مل يكن ليشمل عامة الشيعة، وال عامة االمامية     
لوا نتيجة لذلك بأن الذين قال كثري منهم بوجود النص اخلفي وليس الصريح على االمام علي، وقا

الصحابة "أخطأوا" عندما مل ينتخبوا االمام علي يوم السقيفة. ومل يقولوا بردهتم وال نفاقهم وال كفرهم، 
والعباذ باهلل. ولكنهم على أي حال مل يقولوا ما قالوه كيدًا لالسالم أو بغضا للصحابة الذين نصروا 

ت وأحاديث ضعيفة أو خمتلقة صدقوها، متاما كما اشتبه االسالم، وامنا بناء على شبهة قائمة على تأويال
 األمر على اخلوارج الذين كفروا االمام علي.

ويف احلقيقة ان نشوء نظرية اإلمامة اإلهلية ألهل البيت، وحتّوهلا اىل عقيدة دينية، أو أصل من أصول    
لشيخني، وانفصال واقعي عن الدين، لدى الشيعة االمامية، أوقعهم يف أزمة تارخيية وعداء نظري مع ا

 ثقافة أهل البيت وتاريخ الشيعة األوائل الذين كانوا يكنون حبا واحرتاما كبريين هلما.
وهذا ما كان يؤدي هبم اىل االصطدام مع ثقافة أهل البيت املعلنة واإلجيابية جتاه الصحابة والشيخني،    

ولكن أهل البيت عليهم السالم كانوا يتصدون حيث كانوا يضطرون لتمرير أقواهلم حتت ستار "التقية". 
لتلك الدعاوى املتطرفة بشدة. وقد  قال االمام الصادق لرجل جاءه وقال له: إن يل جارا يزعم انك تربأ 

بريء اهلل من جارك. وإني ألرجو ان ينفعني اهلل من ايب بكر وعمر، فغضب منه االمام وقال:" 
يا سالم تولهما وابرأ مل بن ايب حفصة عن الشيخني، أجابه:" سأله سابقرابتي من ابي بكر". وعندما 

أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي. ال نالتين من عدوهما. فانهما كانا أمامي هدى رضي اهلل عنهما..
وروى االمام الصادق حديث جده  202شفاعة حممد يوم القيامة ان مل اكن أتوالمها وأبرأ من عدومها".

لقد رأيت أصحاب " إخوانه الطيبني صحابة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: االمام أمري املؤمنني عن
حممد صلى اهلل عليه وآله، فما أرى أحدًا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثًا غرباً، وقد باتوا 
سجدًا وقياماً، يراوحون بني جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل اجلمر من ذكر معادهم، كأن بني 

ركب املعزى من طول سجودهم، وإذا ذكر اهلل مهلت أعينهم حىت تُبلَّ جيوهبم، ومادوا كما مييد أعينهم 
  203الشجر يوم الريح العاصف خوفاً من العقاب ورجاًء للثواب".

   
 محاولة إعادة كتابة التاريخ
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الروايات وعلى أي حال وبناء على تلك الشبهة، جاء فيما بعد من نسج على منواهلا، وبدأ خيتلق    
على لسان أهل البيت، ويتالعب بالتاريخ، ويدس ما يريد يف صفوف الشيعة باسم التقية، مث جاء من 

 مجع تلك الروايات فنسبها اىل الشيعة وهم منها براء.
وأعاد أولئك الغالة قراءة التاريخ االسالمي وكتابته من جديد، فأضافوا اليه من عند أنفسهم ما مل    

ختلقوا أساطري تارخيية زرعت احلقد والعداوة والبغضاء على الصحابة الطاهرين، وتركت أثرا حيدث أبدا، وا
سلبيا على وحدة املسلمني النفسية على مدى التاريخ. وكان من األمور اليت ضخموها موضوع )فدك( 

عليها السالم( اليت أفاء ها اهلل على رسوله يوم خيرب بال قتال، فأعطاها البنته السيدة فاطمة الزهراء )
وعندما توىل أبو بكر اخلالفة اسرتجعها منها باعتبارها من األموال العامة، ولكن الزهراء قالت ان النيب 
أعطاها هلا منحة، فطالبها بالشهود، فجاءت بزوجها االمام علي وأم أمين فشهدا هلا، ولكن أبا بكر 

 204نصرفت فاطمة غاضبة.رفض احلكم هلا برجل وامرأة وطالبها مبزيد من الشهود، فا
واىل هنا فالقصة مما جيمع عليه املؤرخون، وهي، كما هو واضح، قصة خالف قضائي شخصي ال   

حيمل معىن عدائيا ضد الزهراء، وقد راجع االمام علي )عليه السالم( يف أيام حكمه القاضي شريح يف 
ومل يغضب االمام علي من  دعوى بسرقة درع له ضد ذمي، ومل يكن معه شهود، فحكم القاضي للذمي،

ذلك. ولكن الغالة أضافوا على تلك القصة خطبا مزعومة وموهومة قالوا ان السيدة فاطمة ألقتها يف 
املسجد ضد أيب بكر واملهاجرين واألنصار، وذمتهم فيها كثريا. ويوجد نسخ عديدة هلذه اخلطب 

رابع والسادس، بال أسناد متصلة، أو رواية املتناقضة، وكلها منقولة عن كتب جمهولة من القرن الثالث وال
 205موثوقة.

 
 أسطورة الهجوم على بيت فاطمة الزهراء

 
                                                           

، ك فرض اخلمس، الطبقات الكربى، ابن 96/  4والبخاري:  823/  4احلموي، ياقوت ، معجم البلدان:  -  204
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هـ( وكتاب )السقيفة وفدك( أليب بكر  280راجع كتاب )بالغات النساء( ألمحد بن طاهر أيب طيفور )ت  -  205
هـ( وهو كتاب مفقود ال أثر له، اال ما نقل عنه ابن أيب احلديد يف  323أمحد بن عبد العزيز اجلوهري البغدادي )ت 

طبة نقلتها من كتاب السقيفة، وكانت النسخة مع شرح هنج البالغة ، وقد قال األربلي يف )كشف الغمة(: هذه اخل
 هـ(. 568قدمها مغلوطة فحققها من مواضع ُأخر، وكذلك كتاب )مقتل احلسني( للخوارزمي  )ت 
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ورمبا كانت قصة "كبس بيت االمام علي من قبل عمر من أجل إجباره على بيعة أيب بكر، وما رافق    
صرها وراء ذلك من هتديد حبرق بيت فاطمة على من فيه، أو قيامه حبرق باب البيت وضرب الزهراء وع

الباب، وإسقاط جنينها  )حمسن( والتسبب يف وفاهتا" من أهم القصص األسطورية اخلطرية اليت لعبت 
عرب التاريخ وتلعب اليوم دورا كبريا يف تأجيج اخلالفات بني الشيعة والسنة، بعد زوال معظم أسباب 

ألسطورة، والبحث يف ظروف ا –اخلالفات التارخيية. ولذلك فان من الضروري التوقف عند هذه القصة 
نشأهتا وعرضها على التحليل املختربي واجلنائي للتأكد فيما اذا كانت تتمتع بأية مصداقية أو حقيقة 

 تارخيية.
وقبل أن نقوم باستعراض "األدلة" اليت يقدمها املدعون ضد الشيخني، واليت يصنفوهنا عادة اىل أدلة    

 عدة نقاط:"سنية" و"شيعية". ال بد أن نشري اىل 
أن املسلمني يف القرون الثالثة األوىل مل يكونوا يعرفون االنقسام الطائفي احلاد، حيث مل  -1

يكن اسم "أهل السنة" يطلق اال على جمموعة صغرية من "أهل احلديث" ومل يكن امسا 
عاما على طائفة مقابل "الطائفة الشيعية". حيث كان يوجد تداخل كبري بني تيارات 

تلفة من حميب أهل البيت من الزيدية واإلمامية واملعتزلة وأهل احلديث، من الشيعة املخ
العلويني والعباسيني وغريهم، بصورة يصعب فيها إطالق وصف شيعي أو سين على أي 
شخص، فضال عن إطالقه على عامة الناس. ولعل أبرز مثل على ذلك هو االمام الشافعي 

أهل السنة، بينما كان يتهم يف حياته بأنه شيعي أو  الذي اعترب بعد وفاته أنه إمام من أئمة
رافضي. وكذلك املؤرخ الطربي، الذي ُصننف مؤخرا على أنه شيعي، بينما كان املتطرفون 
من أهل السنة، أي احلنابلة، يتهمونه بالتشيع والرفض. وفيما اعترب اإلمامية أئمة أهل 

 تربوهنم أئمة هلم ويوالوهنم وحيبوهنم.البيت، أئمة خاصني هبم، كان عامة "أهل السنة" يع
وال بد أن نشري اىل نقطة أخرى مهمة، وهي أن التاريخ حيتوي على روايات متواترة حول  -2

أمور معينة، حيصل ملن يقرأها جمتمعة القطع واليقني على أمر معني، يف حني  حيتوي أيضا 
ات أقرب اىل على إشاعات وأساطري ، وروايات تسمى بروايات اآلحاد، وهي رواي

اإلشاعات، وتنقل بصور غامضة ومتناقضة وبال أسناد، أو عرب رجال كذابني أو غري ثقاة 
أو كتب غري معروفة وال معتربة، وهذه الظاهرة معروفة يف التاريخ كما يف العقيدة والفقه 
والسياسة والقضايا القانونية الشخصية. واملوقف منها هو الشك والرفض والتمسك باألمور 

ليقينية الثابتة بالتواتر واإلمجاع حسب القاعدة األصولية املعروفة:"ال تنقض اليقني ا
 بالشك".

أما النقطة الثالثة، فهي ضرورة قراءة التاريخ قراءة ظاهرية طبيعية، وجتنب التفسريات  -3
يت، التعسفية والقراءات الباطنية املقلوبة، اليت قام هبا الغالة، للتاريخ وألقوال أئمة أهل الب
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وقلبوا من خالهلا األبيض اىل أسود، واألسود اىل أبيض، وذلك باسم "التقية" اليت كانوا 
يستخدموهنا كغطاء لتمرير أقواهلم ونظرياهتم املغالية املضادة لفكر وأقوال أهل البيت، حىت 
مل وصل هبم األمر اىل أن ينكروا وفيات عدد من األئمة ، أو ينسبوا اليهم أوالدا مل يولدوا و 

 يعرفوا أثرا هلم.

وهناك نقطة رابعة، هي ضرورة جتنب االعتماد على  تشكيل الصورة التارخيية باالفرتاض  -4
والتخمني، إذ يالحظ أن  بعض من يكتب يف التاريخ، يقوم بافرتاض كثري من األمور اليت 
أو  مل تقع ومل يسجلها التاريخ، وال يوجد لديه أي دليل عليها، اعتمادا تصورات معينة،

ادعاء حذفها من التاريخ ومنعها من التدوين، وهو ما يعين حماولة كتابة التاريخ على جمرد 
 االفرتاض  واخليال، دون العلم واليقني. 

 

 ميزان القوى القبلية عند بيعة أبي بكر
 
من املعروف ان خالفا سياسيا مؤقتا حدث بني الصحابة بعد وفاة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله   

وسلم( وان األنصار بادروا اىل سقيفة بين ساعدة لتعيني رئيس عليهم قبل ان يلتحق هبم بعض املهاجرين 
فيناقشوهم ويقنعوهم بانتخاب أيب بكر، الذي كان من أصغر قبائل قريش وهي تيم، ومل يكن معه من 

ر لقبيلة ضعيفة، رجال قريش اال أبو عبيدة  ابن اجلراح وعمر بن اخلطاب، الذي كان ينتمي هو اآلخ
هي عدي، وهذا ما أدى اىل توقف البطون الكربى من قريش كبين عبد مناف وأمية وأسد وبين زهرة 

 وبين خمزوم، عن بيعة أيب بكر لفرتة، مث بايعوه. 
يقول ابن قتيبة الدينوري: ان بين هاشم اجتمعت عند بيعة االنصار اىل علي بن ايب طالب...     

 عثمان واجتمعت بنو زهرة اىل سعد وعبد الرمحن بن عوف فكانوا يف املسجد واجتمعت بنو امية اىل
جمتمعني، فلما اقبل عليهم ابو بكر وابو عبيدة وقد بايع الناس ابا بكر قال هلم عمر: ما يل أراكم 

 206جمتمعني حلقا شىت؟ قوموا فبايعوا ابا بكر فقد بايعته األنصار".
ة زعيم قريش أبو سفيان، حيث ذهب اىل اإلمام علي حيرضه ضد ايب وكان من بني الرافضني يف البداي   

بكر قائال:" أرضيتم يا بين عبد مناف ان تلي عليكم تيم؟!" مث عرض عليه ان يبايعه: "أمدد يدك 
أبايعك، فألمألهنا عليه خيال ورجال". وأيده يف ذلك العباس بن عبد املطلب الذي قال لعلي 

يك هبذا الشيخ من قريش )يعين ابا سفيان( فيقال: عم رسول اهلل بايع ابن أيضا:"امدد يدك أبايعك وآت
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عمه، ويبايعك أهل بيتك، فال خيتلف عليك من قريش اثنان، والناس تبع لقريش". ولكن االمام علي 
 207رفض االستجابة هلما، دون ان خيفي امتعاضه من بيعة ايب بكر.

ضمن حتليال للواقع السياسي وتنويها بدور قريش وبين ويبدو من خالل قول العباس لعلي، الذي يت    
عبد مناف، ان سيطرة أيب بكر على األمور مل تتم ببيعة السقيفة مباشرة، إذ مل حيَض بصوت األكثرية 
من املسلمني، أو من قريش، وامنا بقيت بيعته معلقة حىت بايعه بنو هاشم وبنو أمية وبنو زهرة، ولو كان 

العباس وأيب سفيان لكان قلب األمر على أيب بكر واألنصار، ألنه كان حيظى  علي قد استجاب لدعوة
بأكرب وأقوى األصوات، ولكنه أحجم عن املنافسة وانسحب من أمام أيب بكر، خوفا من إحداث شقاق 

 بني املهاجرين، أو بينهم وبني األنصار، وفتح بذلك الباب أمام استقرار نظام أيب بكر. 
ثنا أبو صاحل الضرار ، قال : حدثنا عبد الرزاق بن مهام ، عن معمر ، عن الزهري ، يقول الطربي:"حد  

عن عروة ، عن عائشة ، أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يطلبان مرياثهما من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
عت رسول اهلل ، ومها حينئذ يطلبان أرضه من فدك ، وسهمه من خيرب ، فقال هلما أبو بكر : أما اين مس

يقول : ال نورث ، ما تركنا فهو صدقة ، إمنا يأكل آل حممد يف هذا املال . واين واهلل ال أدع أمرًا رأيت 
رسول اهلل يصنعه إال صنعته . قال : فهجرته فاطمة فلم تكلمه يف ذلك حىت ماتت ، فدفنها علي 

 سلم ، مث توفيت .لياًل...فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
قال معمر : فقال رجل للزهري : أفلم يبايعه على ستة أشهر ! قال : ال ؛ وال أحد من بين هاشم ؛ حىت   

بايعه علي . فلما رأى على انصراف وجوه الناس عنه ضرع إىل مصاحلة أيب بكر ، فأرسل إىل أيب بكر : أن 
لم من شدة عمر ، فقال عمر : ال تأهتم وحدك ، قال ائتنا وال يأتنا معك أحد ، وكره أن يأتيه عمر ملا ع

أبو بكر : وهلل آلتينهم وحدي ، وما عسى أن يصنعوا يب ! قال : فانطلق أبو بكر ، فدخل على علي ، 
وقد مجع بىن هاشم عنده ، فقام علي فحمد اهلل وأثىن عليه مبا هو أهله ، مث قال : أما بعد ، فإنه مل مينعنا 

أبا بكر إنكار لفضيلتك ، وال نفاس عليك خبري ساقه اهلل إليك ، ولكنا كنا نرى أن لنا يف من أن نبايعك يا 
هذا األمر حقًا ، فاستبددمت به علينا . مث ذكر قرابته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحقهم . فلم يزل 

لى أبو بكر الظهر أقبل علي يقول ذلك حىت بكى أبو بكر . مث قال علي : موعدك العشية للبيعة ، فلما ص
على الناس ، مث عذر عليا ببعض ما اعتذر ، مث قام علي فعظم من حق أيب بكر ، وذكر فضيلته وسابقته ، 
مث مضى إىل أيب بكر فبايعه . قالت : فأقبل الناس إىل علي فقالوا : أصبت وأحسنت ، قالت : فكان 

 208الناس قريباً إىل علي حني قارب احلق واملعروف" .
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وابن األثري يف )الكامل يف التاريخ( حيث ينقل  209وهذا ما يؤكدا أيضا املسعودي يف )مروج الذهب(   
الزهري قوله: بقي علي وبنو هاشم والزبري ستة أشهر مل يبايعوا أبا بكر حىت ماتت فاطمة، رضي اهلل عن 

حملدثني وأعياهنم، فإنه عليه وكذلك ابن أيب احلديد الذي يقول: وأما الذي يقوله مجهور ا 210عنها، فبايعوه.
السالم امتنع من البيعة ستة أشهر، ولزم بيته، فلم يبايع حىت ماتت فاطمة عليها السالم، فلما ماتت بايع 

صحيحي مسلم والبخاري: أنه ملا ماتت فاطمة عليها السالم، خرج من بيته فبايع وينقل عن  211 طوعاً.
 212الصالة والسالم ستة أشهر. أبا بكر، وكانت مدة بقائها بعد أبيها عليه

 

 
ومع بيعة االمام علي أليب بكر بعد ستة أشهر من وفاة الرسول )ص( طويت صفحة اخلالف بني    

االمام علي وإخوانه من السابقني واملهاجرين واألنصار، وعم الود واحلب والتقدير والتعاون يف سبيل اهلل 
وتسمية ثالثة  213ابنته أم كلثوم من عمر بن اخلطاب.والدفاع عن االسالم، اىل حد تزويج االمام علي 

 من أبنائه باسم أيب بكر وعمر وعثمان.
ذلك األمر الذي يؤكده املوقف الشيعي اإلجيايب من الشيخني وعموم الصحابة، والثابت عرب الروايات    

 املتواترة من الشيعة والسنة، والذي قدمناه يف الصفحات اآلنفة قبل قليل.
ض الروايات تقول إن االمام علي أخذ يقاوم أبا بكر وانه أركب فاطمة على محار وراح يدور ولكن بع   

هبا يف طرقات املدينة ليال، استجالبا لدعم األنصار له، وانه اعتصم مع الزبري وعدد من املهاجرين يف بيته 

                                                           
 290املسعودي، مروج الذهب، ص  -  209
 361ابن األثري: الكامل يف التاريخ ، ص  -  210
 107ابن أيب احلديد، شرح هنج البالغة ، ص  -  211
 107املصدر السابق، ص  -  212
سي يف )مرآة العقول( منكرا ذكر الكليين يف الكايف ثالث روايات حول زواج أم كلثوم من عمر، وصححها اجملل -  213

 .21/197و  20/42على املفيد التشكيك هبا. مرآة العقول: 
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مة الزهراء ليهددها ، مما دفع أبا بكر اىل أن يرسل عمر اىل فاط214ومحلوا السالح استعدادا للمقاومة
 215بإحراق البيت عليهم أو خيرجوا للبيعة، وان االمام علي قد ُأجرب على بيعة أيب بكر.

ولكن امليزان العام ملعادلة القوى ، واجلو العام لتطور األحداث يستبعد الرواية السابقة اليت تتحدث    
ترك سعد بن عبادة ومل جيربه على  عن ممارسة العنف يف أخذ البيعة أليب بكر، فاذا كان أبو بكر قد

البيعة، فقد كان أضعف من أن جيرب االمام علي على البيعة، وأبعد من أن يأمر باقتحام داره وجلبه 
بالقوة، أو يسمح ألي أحد بتهديده بإحراق بيته عليه، وهو ما تقوله األسطورة اليت نشأت يف القرون 

أخرى أبعد ما تكون عن احلقيقة. مثل ضرب عمر للزهراء التالية، ومحلت بني طياهتا تفاصيل أسطورية 
 وحرق باب بيتها فعاًل، والتسبب يف إسقاط جنينها )حمسن( أثناء اهلجوم على بيتها، والعياذ باهلل.

  
وهنا حيق لنا أن نتساءل: هل تقاوم هذه األسطورُة الروايَة األوىل علميا؟ وهل هي رواية متواترة؟ أم هي   

إشاعة سخيفة؟ وهل هي مسندة بشكل متصل؟ أم مقطوعة ومرسلة وغامضة ومتناقضة  خرب آحاد؟ أو
 وجمهولة؟ وهل هي قدمية ومعروفة يف األجيال األوىل؟ أم نظرية حادثة يف العصور املتأخرة؟

 
اختلفت الروايات يف قصة السقيفة، فالذي تقوله الشيعة يقول ابن أيب احلديد يف )شرح هنج البالغة(: "   
أن عليًا عليه السالم امتنع من البيعة حىت أخرج كرهاً،  -قد قال قوم من احملدثني بعضه ورووا كثرياً منه و  -

وأن الزبري بن العوام امتنع من البيعة وقال: ال أبايع إال عليًا عليه السالم، وكذلك أبو سفيان بن حرب، 
د املطلب وبنوه، وأبو سفيان بن احلارث وخالد ابن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس، والعباس بن عب

بن عبد املطلب، ومجيع بين هاشم. وقالوا : إن الزبري شهر سيفه، فلما جاء عمر ومعه مجاعة من األنصار 
وغريهم، قال يف مجلة ما قال: خذوا سيف هذا فاضربوا به احلجر. ويقال: إنه أخذ السيف من يد الزبري 

م بني يديه إىل أيب بكر، فحملهم على بيعته ومل يتخلف إال علي فضرب به حجرًا فكسره، وساقهم كله
عليه السالم وحده، فإنه اعتصم ببيت فاطمة عليها السالم، فتحاموا إخراجه منه قسراً، وقامت فاطمة 

 عليها السالم إىل باب البيت فأمسعت من جاء يطلبه، فتفرقوا وعلموا أنه مبفرده ال يضر شيئاً، فرتكوه.

                                                           
يقول ابن أيب احلديد ان االمام علي كان يردد قائال: "مل يكن يل معني إال أهل بييت فضننت هبم عن املوت"،   -  214

صفني، وذكره كثري من أرباب وانه قال أيضا:" لو وجدت أربعني ذوي عزم!". ذكر ذلك نصر بن مزاحم يف كتاب 
وهذا خيالف الرواية اليت ينقلها ابن أيب احلديد، عن أمحد بن عبد العزيز  107السرية.  شرح هنج البالغة ، ص 

اجلوهري، واليت تقول: ان أبا سفيان جاء إىل علي عليه السالم، فقال: وليتم على هذا األمر أذل بيت يف قريش، أما 
على أيب فصيل خياًل ورجااًل، فقال علي عليه السالم: طاملا غششت اإلسالم وأهله فما  واهلل لئن شئت ألمألهنا

 119ضررهتم شيئاً! ال حاجة لنا إىل خيلك ورجلك، لوال أنا رأينا أبا بكر هلا أهالً، ملا تركناه". املصدر السابق، ص
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إهنم أخرجوه فيمن أخرج ومحل إىل أيب بكر فبايعه. وقد روى أبو جعفر حممد بن جرير الطربي  وقيل:    
 216كثرياً من هذا. 

فأما حديث التحريق وما جرى جمراه من األمور الفظيعة، وقول من قال إهنم أخذوا عليًا عليه السالم يقاد   
مجاعة من أهل احلديث قد رووا حنوه، ، على أن فأمر بعيد والشيعة تنفرد بهبعمامته والناس حوله؛ 

 217 وسنذكر ذلك.
 

 الروايات السنية
 
( الذي نقله  235وما أشار اليه ابن أيب احلديد، ورد يف خرٍب يف مصنف ابن أيب شيبة ) تويف سنة    

بن حفص بن نا عبيد اهلل بن عمر )( حدث203عن حممد بن بشر )بن الفرافصة العبدي، تويف سنة 
حدثنا زيد بن أسلم )العدوي، تويف سنة  ن اخلطاب، املعاصر ملالك بن أنس(عاصم بن عمر ب

( : أنه حني بويع أليب هـ 70 – 60موىل عمر بن اخلطاب، تويف بني سنة عن أبيه أسلم ) 218(136
بكر بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان علي والزبري يدخالن على فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل 

فيشاوروهنا ويرجتعون يف أمرهم ، فلما بلغ ذلك عمر بن اخلطاب خرج حىت دخل على عليه وسلم 
فاطمة فقال : " يا بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، واهلل ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما 

م أن من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك ، وأمي اهلل ما ذاك مبانعي إن اجتمع هؤالء النفر عندك، أن أمرهت
حيرق عليهم البيت ". قال : فلما خرج عمر جاءوها فقالت : تعلمون أن عمر قد جاءين وقد حلف 
باهلل لئن عدمت ليحرقن عليكم البيت وأمي اهلل ليمضني ملا حلف عليه، فانصرفوا راشدين، َفروا رأيكم وال 

  219ترجعوا إيل، فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حىت بايعوا أليب بكر".
                                                           

)الرازي ، الذي تويف سنة  يروي الطربي القصة السابقة بسند مقطوع عن ابن محيد  107املصدر السابق، ص  -  216
قال : أتى عمر بن  (119)أبو معشر الكويف ، تويف سنة  ( قال : حدثنا جرير ، عن مغرية ، عن زياد بن كليب255

أو لتخرجن إىل البيعة. فخرج اخلطاب منزل علي وفيه طلحة والزبري ورجال من املهاجرين ، فقال : واهلل ألحرقن عليكم 
 عليه الزبري مصلتاً بالسيف ، فعثر فسقط السيف من يده ، فوثبوا عليه فأخذوه.

 107املصدر السابق، ص  -  217
وكان في حفظه قال الساجي حدثنا أمحد بن حممد املعيطي قال قال بن عيينة كان زيد بن أسلم رجاًل صاحلاً   -  218

 شيء.
وهناك رواية أخرى . 4ما جاء يف خالفة أيب بكر وسريته، رواية رقم  ، كتاب املغازي،  صنفابن أيب شيبة، امل -  219

عبد امللك بن عن ابن منري حدثنا  البن أيب شيبة يف نفس الصفحة، تنفي اعتداء الشيخني على الزهراء، حيث يقول: 
يقول : قبض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على خري ما قبض عليه نيب من عليا قال : مسعت عبد خري عن سبع 

على خري أبو بكر فعمل بعمل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبسنته ، مث قبض أبو بكر األنبياء ، قال : مث استخلف 

http://feqh.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=4&MaksamID=5048
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وبغض النظر عن قيمة الرواية والكتاب العلمية، فان هذه الرواية تتحدث فقط عن التهديد حبرق     
مع إعراب عمر عن حمبته للزهراء، وانصراف علي والزبري ومبايعتهما أليب بكر، ولكن رواية  220البيت.

تحدث عن جميء عمر أخرى ينقلها أمحد بن عبد العزيز اجلوهري فيما بعد )يف القرن الرابع اهلجري(، ت
فيما تضيف  221يف عصابة وصياح الزهراء ومناشدهتا هلم، وإخراج علي والزبري بالقوة من البيت للبيعة.

أهنم اجتمعوا على أن يبايعوا عليًا عليه السالم، فأتاهم عمر ليحرق رواية ثالثة ينقلها اجلوهري أيضا:" 
عليها السالم تبكي وتصيح" رغم أهنا تعود  عليهم البيت، فخرج إليه الزبري بالسيف، وخرجت فاطمة

فتناقض نفسها وتقول على لسان االمام علي ومن اجتمع عنده:"ليس عندنا معصية، وال خالف يف خري 
اجتمع عليه الناس؛ وإمنا اجتمعنا لنؤلف القرآن يف مصحف واحد. مث بايعوا أبا بكر، فاستمر األمر واطمأن 

 222الناس".
 

                                                                                                                                                                      

فعمل بعملهما وسننهما مث قبض على خري ما عمر د نبيها ، مث استخلف ما قبض عليه أحد ، وكان خري هذه األمة بع
 .أيب بكر قبض عليه أحد ، وكان خري هذه األمة بعد نبيها وبعد 

للهجرة، أي بعد احلادثة بشهور، وهو مل  11الرواية عن أسلم العدوي، وهو عبد اشرتاه عمر يف مكة سنة  -  220
لرواية أحد حفدة عمر بن اخلطاب، وهو عبيد اهلل، الذي ينقل عنه حممد بن ينقل الرواية عن أحد، وتتضمن سلسلة ا
وأما  الكتاب )املصنف( فان ابن أيب شيبة  حيشد فيه ما جيد من النصوص   بشر يف منتصف القرن الثاين اهلجري.

لتها بغض النظر عن صحة هذه النصوص أو ضعفها، اال اذا كانت ظاهرة الوضع، وبلغت نصوص الكتاب يف مج
نصا مسندا، منها ما هو املرفوع ومنها ما هو املوقوف، ومنها ما هو املقطوع . ومن الروايات اليت يرويها  37251

حيث يقول : حدثنا املؤلف عن حممد بن بشر أيضا، قصة حماولة االمام علي الزواج من ابنة أيب جهل على فاطمة. 
لي ابنة أيب جهل إىل عمها احلارث بن هشام ، فاستأمر رسول حممد بن بشر ، عن زكريا ، عن عامر ، قال : خطب ع

اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيها ، فقال : عن حسبها تسألين ؟ قال علي: قد أعلم ما حسبها ، ولكن أتأمرين هبا ؟ قال 
 : ال ، فاطمة بعضة مين، وال أحب أن جتزع ، فقال علي: ال آيت شيئاً تكرهه .

بن عبد العزيز اجلوهري: وأخربنا أبو زيد عمر بن شبة، قال: حدثنا إبراهيم بن املنذر، عن قال أبو بكر أمحد  -  221
ابن وهب، عن ابن هليعة، عن أيب األسود، قال: غضب رجال من املهاجرين يف بيعة أيب بكر بغري مشورة، وغضب 

، منهم أسيد بن حضري وسلمة علي والزبري، فدخال بيت فاطمة عليها السالم، معهما السالح، فجاء عمر يف عصابة
عليها السالم، وناشدهتم اهلل. فأخذوا سيفي علي  فصاحت فاطمة -ومها من بين عبد األشهل  -بن سالمة بن وقش 

 .عمر يسوقهما حتى بايعاوالزبري، فضربوا هبما اجلدار حىت كسرومها ، مث أخرجهما 
 121ابن أيب احلديد، شرح هنج البالغة ، ص 

 121ابق، ص املصدر الس - 222



 115 

، ينقلها اجلوهري ، تتحدث عن عزم الزبري على بيعة علي يف مواجهة 223قطوعة السندويف رواية رابعة م   
أيب بكر، وذهاب عمر مع خالد بن الوليد اىل بيت علي، وأخذ السيف من الزبري وتكسريه باحلجر، مث 

أسرع  األخذ بيده ودفعه وإخراج علي معه، وقيام فاطمة على باب احلجرة وخماطبة أيب بكر:" يا أبا بكر، ما
   224ما أغرمت على أهل بيت رسول اهلل! واهلل ال أكلم عمر حىت ألقى اهلل".

وكل هذه الروايات ال نستطيع التأكد من صحتها، ألن ابن أيب احلديد ينقلها يف القرن السابع اهلجري   
ات من دون عن اجلوهري، الذي تويف القرن الرابع ، عن كتابه )السقيفة وفدك( املفقود، الذي ينقل الرواي

وبالتايل ال ميكن االعتماد على أية رواية منها. ألن  225سند متصل، رغم توثيق ابن أيب احلديد له.
 الوجدان يف الكتب من أضعف طرق الرواية، خاصة اذا كانت قدمية وعرضة للتالعب والتزوير.

نقل جمموعة ونشاهد مثل هذا التخبط لدى مؤرخ آخر هو البالذري يف )أنساب األشراف( حيث ي   
أمحد بن حممد أيوب، روايات متناقضة، ولكها بال سند متصل، فيشري يف الرواية األوىل اليت ينقلها عن )

( اىل اعتزال علي وطلحة والزبري يف بيت حدثنا إبراهيم بن سعد، عن حممد بن إسحاق، عن الزهري
هدبة بن الثانية اليت ينقلها عن )ويؤكد هذا املعىن يف الرواية  226فاطمة، دون أي استخدام للعنف معهم.

                                                           
) قال أبو بكر: حدثنا أبو زيد عمر بن شبة، قال: أخربنا أبو بكر الباهلي، قال: حدثنا إمساعيل ابن جمالد،  -  223

 عن الشعيب(  
 121ابن أيب احلديد، شرح هنج البالغة ، ص  -  224
بكر أمحد بن عبد يقول ابن ابن احلديد عن الكتاب واملصنف:مجيع ما نورده يف هذا الفصل من كتاب أيب  -  225

السقيفة )وفدك( . وأبو بكر اجلوهري هذا عامل حمدث ، كثري األدب، ثقة ورع ،  هـ يف 323املتوىف ـ  العزيز اجلوهري
، ويقول حمقق الكتاب )املطبوع بصورة مستقلة نقال 210ـ  16املصدر السابق  .احملدثون ، ورووا عنه مصنفاته أثىن عليه

أيب احلديد( الدكتور حممد هادي األميين: يروي أبو بكر اجلوهري ، يف كتابه عن رجال عن شرح هنج البالغة البن 
أمجعت أئمة اجلرح والتعديل على توثيقهم وصدقهم ، كما ترمجت هلم أصحاب املعاجم واثنوا عليهم ، وترمجوا هلم 

ما خيالفه احلقيقة والواقع يف بعض وذكروهم بالتقدير واالكبار ، وهم من كبار الشيوخ وفطاحل السنة... وان أتى فيه 
األحايني ، فذكر أحاديث وأخبار مباينة للحق الصراح ، ولذلك أشرنا إليها يف اهلوامش ، وترمجنا رجال السند ، وأقوال 
أئمة اجلرح والتعديل فيهم ، لتمتاز األحاديث الصحيحة من السقيمة، واملعتمدة من املختلفة، ولينتقى التاريخ عن 

ت واملوضوعات ، ويصفى من الشبه والضالالت . ومل تكن أليب بكر اجلوهري يف املعاجم ترمجة ضافية ، وال املختلقا
حملة عن حياته ، وال اشارة إىل تارخيه ، لذلك كانت حياته غامضة ، وأحواله مبهمة مل يكشف التاريخ عنها القناع 

إليه واالكتفاء بذكر امسه وتأليفه ، مع اليقني انه كان يف بصورة باتة ، بيد أننا جند يف بعض املعاجم ، اشارة عابرة 
الرعيل األول من الذين احرتمتهم اخلاصة والعامة ، وأذعنت حليويته العلمية الشيعة والسنة ، ونقل الرواة عنه الكثري من 

 القضايا ، حبيث ابتنوا على ثقافته ، مؤلفاهتم يف احلديث واألدب .
 251شراف ، ص البالذري، أنساب األ -  226
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خالد،حدثنا محاد بن سلمة، أنبأ اجلريري، عن أيب نضرة( واليت يقول فيها ان عليا والزبري فتحا الباب لعمر 
 227 وخرجا معه طائعني وبايعا أبا بكر.

، ولكنه يذكر كما يؤكده يف الرواية الثالثة اليت ينقلها عن املدائين، عن عبد اهلل بن جعفر، عن أيب عون     
أن البيعة متت بعد ارتداد العرب، وأهنا متت بشكل سلمي وودي، حيث يقول:"ملا ارتدت العرب، مشى 
عثمان إىل علّي. فقال: يا بن عم، إنه ال خيرج أحد إىل هذا العدو، وأنت مل تبايع. فلم يزل به حىت مشى 

صاحبه. فبايعه فسّر املسلمون، وجّد الناس  إىل أيب بكر. فقام أبو بكر إليه، فاعتنقا، وبكى كل واحد إىل
 228 يف القتال، وقطعت البعوث".

بكر بن اهليثم، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ولكن البالذري يشري يف رواية رابعة ينقلها عن )  
 " قبل أنبأعنف العنفالكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس( اىل أمر أيب بكر لعمر باإلتيان بعلي اليه " 

 دون أن يذكر تفاصيل عملية اجللب وما حدث خالهلا من عنف.229يبايع.
مث يشري البالذري يف رواية خامسة ينقلها عن )املدائين، عن مسلمة بن حمارب، عن سليمان التيمي، وعن    

فتلقته فاطمُة  ومعه قبسابن عون( اىل " أن أبا بكر أرسل إىل علّي يريد البيعة، فلم يبايع. فجاء عمر، 
على الباب، فقالت فاطمة: يا بن اخلطاب، أتراك حمّرقًا عليَّ بايب؟ قال: نعم، وذلك أقوى فيما جاء به 

 230 أبوك. وجاء علي، فبايع وقال: كنُت عزمُت أن ال أخرج من منزيل حىت أمجع القرآن".
 وبغض النظر عن انقطاع السند يف كل روايات البالذري اآلنفة، توجد مالحظة على شخصيته  

"االنتهازية" إذ ينقل عنه أنه كان ميدح املأمون مث كان من ندماء املتوكل، كما يقول ابن عساكر وياقوت 
احلموي، ويقال أنه وسوس يف آخر أيامه ومات يف البيمارستان. وأما املؤرخ البصري علي بن حممد أبو 

ة، فانه ليس بالقوي يف احلديث،  (  الذي نقل البالذري عنه الرواية األخري 224احلسن املدائين )تويف سنة 
كما يقول ابن عدي يف )الكامل(. ومل يذكره ابن حبان يف الثقات، إضافة اىل أنه قّلما يذكر رواية 

 مسندة.

                                                           
حيث يقول: ملا بايع الناس أبا بكر، اعتزل علي والزبري، فبعث إليهما عمر بن اخلطاب، وزيد بن ثابت، فأتيا  -  227

منزل علّي، فقرعا الباب، فنظر الزبري من فرتة مث رجع إىل علّي فقال: هذان رجالن من أهل اجلنة، وليس لنا أن 
عهما حىت أتيا أبا بكر، فقال أبو بكر: يا علي أنت ابن عم رسول اهلل وصهره، نقاتلهما. قال: افتح هلما. مث خرجا م

فتقول إين أحق هبذا األمر، الها اهلل ألنه أحق به منك. قال: ال تثريب، يا خليفة رسول اهلل، ابسط يدك أبايعك. 
أحّق باألمر؛ الها اهلل ألنا أحق به فبسط يده فبايعه. مث قال للزبري: تقول أنا ابن عمة رسول اهلل وحواريه وفارسه وأنا 

 252منك. فقال: ال تثريب يا خليفة رسول اهلل، ابسط يدك، فبسط يده فبايعه. املصدر السابق، ص 
 253املصدر السابق، ص  -  228
 253املصدر السابق، ص  -  229
 252املصدر السابق، ص  -  230
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ومن هنا فان رواية البالذري يف القرن الثالث اهلجري، عن استعمال عمر للعنف مع علي، أو هتديده    
 العتماد عليها يف مقابل الروايات األخرى.بقبس من نار، رواية ضعيفة ال ميكن ا

واذا ما  انتقلنا اىل كتاب آخر صدر يف نفس الفرتة، وهو كتاب )اإلمامة والسياسة( البن قتيبة    
(، فاننا سوف نشاهد فيلما هنديا مليئا بالبكاء والدموع واخليال الالحمدود، 276 – 213الدينوري )

ا. ويف احلقيقة ان ابن قتيبة يعفينا عن جتشم الرد على روايته بدل أن نقرأ رواية علمية يعتمد عليه
بأنه يعتمد طريقة اجلمع والقص والتأليف  دون ذكر  األسطورية باالعرتاف مسبقا يف مقدمة الكتاب

 وهي طريقة غري علمية وتثري كثريا من الشكوك والريبة يف ما يرويه.  231 دقيق للمصادر.
يف على الروايات السابقة كثريا من التفاصيل اجلزئية اجلديدة من جيبه ومن هنا فان ابن قتيبة  يض   

اخلاص، حيث يقول:"ان أبا بكر رضي اهلل عنه تفقد قوما ختلفوا عن بيعته عند علي كرم اهلل وجهه، 
فبعث اليهم عمر، فجاء فناداهم وهم يف دار علي، فأبوا أن خيرجوا، فدعا باحلطب وقال: والذي نفس 

لتخرجن أو ألحرقنها على من فيها، فقيل له : يا أبا حفص.. ان فيها فاطمة! فقال: وإن، عمر بيده، 
فخرجوا فبايعوا، اال عليا...فأتى عمر أبا بكر، فقال له: أال تأخذ هذا املتخلف عنك بالبيعة؟ فقال أبو 

ة رسول اهلل، بكر لقنفذ وهو موىل له: اذهب فادع يل عليا. قال فذهب اىل علي فقال له: يدعوك خليف
. فقال فبكى أبو بكر طويالفقال علي: لسريع ما كذبتم على رسول اهلل. فرجع فأبلغ الرسالة، قال: 

عمر الثانية: ال متهل هذا املتخلف عنك بالبيعة، فقال أبو بكر رضي اهلل عنه لقنفذ: عد اليه، فقل له: 
فرفع علي صوته فقال: سبحان اهلل!..". خليفة رسول اهلل يدعوك لتبايع، فجاءه قنفذ فأدى ما أمر به، 

232 
وكثريا ما يستشهد الشيعة برواية ابن قتيبة، باعتباره "سنيا" دون أن ينظروا اىل طبيعة كتابه )االمامة     

والسياسة( املثري للشك والريبة، والذي حيتوي على قصص وحكايات ضد أئمة أهل البيت وواضحة 
   233البطالن.

                                                           
يه وسلم أبا بكر رضي اهلل عنه(: "عن ابن مرمي، حيث يقول حتت عنوان: )استخالف رسول اهلل صلى اهلل عل -  231

قال: حدثنا العرياين، عن أيب عون بن عمرو بن تيم األنصاري رضي اهلل عنه، وحدثنا سعيد بن كثري، عن عفري بن عبد 
الرمحن قال: حدثنا بقصة استخالف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أليب بكر، وشأن السقيفة، وما جرى فيها من 

والتنازع بني املهاجرين واألنصار، وبعضهم يزيد على بعض يف الكالم، فجمعت ذلك كله وألفته على معىن  القول
 11 - 10ابن قتيبة، االمامة والسياسة، ص حديثهم وجماز لغتهم". 

 19، ص املصدر السابق -  232
جه، وأن االمام كان يستهزيء بابنه فهو مثال يروي أن االمام احلسن كان ينتقد أباه االمام عليا ويلومه وجها لو  -  233

فيقول عنه:" أما احلسن فصاحب خوان، وفىت من الفتيان، ولو التقت حلقتا البطان مل يغن عنكم يف احلرب حثالة 
 132و  49عصفور". املصدر السابق، ص 
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ة" آخرين ذكروا قصصا مشاهبة يف القرون التالية، فان جمرد نقل أي كاتب من أية ورغم أن مؤرخني "سن   
طائفة، ألي خرب، حىت لو كان بال دليل وال سند، ال مينح روايته مصداقية علمية، أو يرفعها اىل مصاف 

 ( يف )العقد328 - 246ابن عبد ربه األندلسي )الروايات املتواترة املتفق عليها. كما فعل مثال 
عندما ذكر رواية التهديد حبرق بيت فاطمة ، وأضاف عليها  أمر أيب بكر لعمر مبقاتلة علي  234الفريد(

بَعث إليهم أبو بكر عمَر ابن اخلطاب لُيخرِجهم من والعباس والزبري الذين قعدوا يف بيت فاطمة "حىت 
رم عليهم الدار، فلقيته فاطمُة، بيت فاطمة، وقال له: ِإن أبوا فقاتِْلهم. فأقبل بَقبس من نار على أن ُيض

فقالت: يا بن اخلطاب، أجئت لُتحرق دارنا؟ قال: نعم، أو تدخلوا فيما دخلْت فيه األمة. فخرج علي حىت 
دخل على أيب بكر فبايعه، فقال له أبو بكر: أكرهَت إماريت؟ فقال: ال، ولكين آليُت أن ال أرتدي بعد 

ومل يذكر األندلسي  235 أحفَظ القرآن، فعليه َحبست نفسي". موت رسول الّله صلى اهلل عليه وسلم حىت
لروايته هذه أي سند، رغم أنه ينقل رواية أخرى ال يوجد فيها سوى ندم أيب بكر يف آخر حلظة من 

 236حياته، عن كشف بيت فاطمة.
                                                           

سانيد والرواة يقول الباحث حسني بن رشود العفنان :كتاب )العقد الفريد( خملوط صحيحه بواهيه حمذوف األ  -  234
واعتمَد على مصادر ال جيوز النقل منها إال بعد تثبت، ومل يعتمد مؤلفه يف النقل منها إال الطرفة وامللحة إذ يف كتابه 
ميل إىل الفكاهة والدعابة ونزوع إىل القصص والنوادر والنكات فرتاه يف كتابه يذكر الكثري من ذلك أو ال يستنكف عن 

ملعىن ورغم ذلك فإن املسحة األدبية تبدو قوية يف كتابه حبيث يشعر هبا كل من يقرأ )العقد( ذكر بذيء اللفظ وسافل ا
 أو يتصفحه.

وينقل عن املؤرخ ابن كثري  يف تقييم ابن عبد ربه: انه )كان من الفضالء املكثرين والعلماء بأخبار األولني   
د من بين أمية وهذا عجيب منه ألنه أحد مواليهم وكان واملتأخرين..ويدل كثري من كالمه على تشيع فيه وميل إىل احل

األوىل به أن يكون ممن يواليهم ال ممن يعاديهم( و ) كان فيه تشيع شنيع ومغاالة يف أهل البيت(. البداية والنهاية 
 . 433 /10و 11/230

يقف منها موقف  ويقول الدكتور الطاهر أمحد مكي يف دراسة له عن هذا الكتاب: وهو ال ميحص األخبار وال
 2الفاحص املدقق وإمنا يعرضها كيفما تأتت له ويقول أيضا: مث يعرض ألشياء هي إىل اخلرافات واألساطري أقرب(. )

/44) 
 573ص  ابن عبد ربه، العقد الفريد، -  235
ّدثين الليُث بن "قال أبو صاحل: أخربنا حممد بن وضاح، قال: حّدثين حممد بن ُرْمح بن املهاجر التُّجييب قال: ح -  236

سعد عن ُعلوان عن صاحل بن َكيسان عن محيد ابن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه أنه دخل على أيب بكر رضي اهلل عنه 
يف َمرضه الذي تُويف فيه فأصابه ُمفيقا، فقال: أصبحت حبمد اهلّل بارئاً. قال أبو بكِر: أتراه؟ قال: نعم. قال: أما إين 

ُهاجرين أشدُّ عليَّ من َوجعي. إين َوليت أَمركم خريكم يف نفسي  على ذلك لشديُد اِلَوجع،
وملا لقيُت منكم يا معشر امل

فكّلكم َورِم من ذلك أنفه، يريد أن يكون له األمر من دونه، ورأيتم الدنيا ُمقبلة...فأما الثالث اليت فعلتهن ووددُت أين 
انوا أغلقوه على احلرب...". ابن عبد ربه، العقد الفريد، تركُتهن: فوددُت أين مل أكشف بيَت فاطمة عن شيء، وإن ك

، وهي الرواية اليت يذكرها اليعقويب يف تارخيه، والطرباين يف املعجم الكبري، وعبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف  578ص 
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 وإذا صحت هذه الرواية، فاهنا ال حتمل يف طياهتا أكثر من كشف البيت أو تفتيشه، دون اعرتاف  
باستعمال العنف أو هتديد بإحراق البيت على فاطمة الزهراء عليها السالم. ولكن األمور تتطور عادة 
عرب التاريخ، ومن األصدقاء اىل األعداء، فتصبح احلبة قبة، واألسطورة حقيقة. ولقد هالين يف احلقيقة 

احلرق والضرب، يدعي وأنا أحبث يف هذا املوضوع أن أجد كاتبا )كمحمد الشاهرودي( يتحمس لقضية 
وجود التواتر والتظافر على دعواه، ويستشهد بكتاب امللل والنحل أليب الفتح الشهرستاين، الذي ينقل 

اّن عمر ضرب بطن فاطمة )عليها السالم( يوم البيعة حىت ألقت اجلنني من بطنها، و   عنه أنه يقول:"
متعجبا ومستغربا ، وجدت الشهرستاين كان يصيح أحرقوا دارها مبن فيها". وعندما راجعت الكتاب 

النظّام املعتزيل هبذه التهمة الشنيعة، ال أنه هو من يقول هبا، بعد أن يتهمه أيضا  بن سّيار إبراهيم يقذف
احلادية عشرة: ميله إىل الرفض، ووقيعته يف كبار الصحابة. قال: "بالرفض، ويعدد مثالبه فيقول ما نصه:

التعيني ظاهرا مكشوفا. وقد نص النيب صلى اهلل عليه وسلم على علّي رضي أوال: ال إمامة إال بالنص و 
اهلل عنه يف مواضع، وأظهر إظهارا مل يشتبه على اجلماعة، إال أن عمر كتم ذلك، وهو الذي توىل بيعة 

يوم البيعة حىت ألقت اجلنني  فاطمةأيب بكر يوم السقيفة ... وزاد يف الفرية فقال: إن عمر ضرب بطن 
بطنها، وكان يصيح: احرقوا دارها مبن فيها، وما كان يف الدار غري علّي وفاطمة واحلسن من 

وبغض النظر عن صحة التهم اليت يوجهها الشهرستاين اىل النظّام، أو عدم ذلك، فان  237واحلسني".
 جمرد نقل أي كاتب ألي خرب، حىت لو كان عاريا من الدليل، ال جيعله صحيحا وصادقا، ومتواترا.

والعجيب من بعض املؤرخني الذين يأتون بعد قرون ويرددون قصصا أو هتما ال أساس هلا من الصحة،    
مثل الصفدي الذي جاء يف القرن السابع اهلجري، وردد تلك التهم الغريبة ضد النظّام، يف كتابه )الوايف 

جة فيما يذهبون، بالوفيات( دون دليل وال سند، واألعجب منه أن يأيت آخرون فيجعلون أقواله ح
فيصدقون تلك التهم الباطلة اليت ال أساس هلا من الصحة، وجيعلون منها دليال الهتام خيار الصحابة 

 238وعظمائهم مثل اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه.

                                                                                                                                                                      

البيت لينظر  إنه كبس)السنة( يف باب بيعة أيب بكر. ويعرتف هبا ابن تيمية ولكنه يفسرها تفسريا بعيدا حيث يقول:"
 هل فيه شئ من مال اهلل الذي يقسمه ليعطيه للمسلمني".

 
النظّاِميَّة ، وقد  -3امللل والنحل، اجلزء األول، الباب األول: املسلمون ، الفصل األول: املعتزلة ،  الشهرستاين،  -  237

 ردد الصفدي يف القرن السابع اهلجري هذه التهم يف كتابه )الوايف بالوفيات(.
 انظر: السيد حممد احلسيين الشاهرودي   -  238
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ان حدثاً جزئياً كموضوع كشف بيت فاطمة الزهراء، وإخراج من حتصن فيه من الصحابة، وإجبارهم     

على البيعة أليب بكر، لو ثبت ذلك، كان ميكن أن يطوى مع التاريخ، ويذهب مع الزمان، يف خضم 
األحداث والتطورات الكربى  اإلجيابية والسلبية اليت أعقبت ذلك، ومل يكن ليستوقف األجيال الالحقة 

يضفوا عليها  على مدار الزمن، لو كان املسلمون ينظرون اىل تلك احلقبة ورجاهلا نظرة شخصية، ومل
مسحة دينية إجيابية وسلبية، إجيابية من طرف ما عرف بأهل السنة، وسلبية من طرف ما عرف بالشيعة، 
وذلك بعد أن حاول أهل السنة اعتبار جتربة الصحابة مقدسة ومصدرا من مصادر التشريع يف االسالم، 

ر وعمر". يف الوقت الذي حاول ورووا عن الرسول األعظم )ص( قوله:"اقتدوا باللذين من بعدي أيب بك
الشيعة إضفاء هالة من القدسية على أئمة أهل البيت واعتربوهم مصدرا ملحقا مبصادر التشريع اىل 
جانب القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، وخاصة بعدما قال اإلماميون بنظرية النص يف اخلالفة وكوهنا 

 امتدادا للنبوة.
اجة ماسة اىل رواية من ذلك القبيل، حىت يبنوا نظريتهم السياسية حول ولقد كان اإلماميون حب   

)اإلمامة اإلهلية ألهل البيت(. فباالضافة اىل النصوص اليت جاءوا هبا من أجل إثبات النص على االمام 
ولكن علي، والتأويالت اليت قاموا هبا لبعض اآليات القرآنية، كانوا حباجة اىل أدلة تارخيية تؤكد نظريتهم، 

التاريخ االسالمي، وتاريخ االمام علي باخلصوص، كان يكذب نظريتهم ويهدمها من األساس، فكيف 
يصح النص على االمام باخلالفة ويقوم هو بالتنازل عن "حقه الشرعي" طواعية ويبايع أبا بكر؟ إذن ال 

إلكراه، وان بيعة بد أن يكون هناك عنف وإرهاب وقمع واستضعاف له "يثبت" أنه بايع حتت الضغط وا
 أيب بكر كانت باطلة، وكذلك مبدأ الشورى واالختيار.

ولكي تتم الصورة، ال بأس بأن تروى قصة التهديد حبرق الدار عن حفيد عمر بن اخلطاب عن ابن    
مواله زيد بن أسلم. كما يف رواية ابن أيب شيبة. وإذا مل تنهض الروايات "السنية" بتشكيل الصورة 

فال بأس أيضا بأن تنسج روايات خاصة "شيعية" حول املوضوع ، ويضاف اليها الكثري  "التارخيية"
 الكثري.
ولعل من املثري للسخرية أن تتم هذه العملية يف القرن الثالث أو القرن الرابع، بعد غياب أو فقدان    

زة على غياب العقل أئمة أهل البيت، ووصول النظرية السياسية اإلمامية اىل طريق مسدود. يف داللة بار 
 االسالمي واحندار احلضارة االسالمية.

واذا ما عدنا اىل أواسط القرن الثالث اهلجري، فانا سوف نواجه ما يسمى بـ:"احلرية" اليت ضربت      
هـ دون خلف ظاهر  260الشيعة اإلمامية بعد وفاة االمام احلسن العسكري )اإلمام احلادي عشر( سنة 

شيعته يف أزمة حادة أدت اىل تفرقهم اىل أكثر من أربع عشرة فرقة، وافرتاض  معروف، وهو ما أدخل
 يعضهم )وهم األثنا عشرية( وجود ولد مستور له، قالوا انه غائب وسوف يظهر يف املستقبل.
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ومن ذلك احلني مل يظهر االمام املفرتض الغائب "حممد بن احلسن العسكري" مما أدى اىل ان تصبح    
امية نظرية تارخيية ومهية غري قابلة للتطبيق . ومع ذلك فان أنصار النظرية ظلوا يتحمسون النظرية اإلم

لتأييد نظريتهم ونقد نظرية الشورى واالختيار، وحياولون قراءة التاريخ بشكل مغاير لسلوك أهل البيت 
مة الزهراء، واالمام علي، وكتابته من جديد. ومن أجل ذلك تشبثوا حبكاية هتديد عمر حبرق بيت فاط

وحولوا التهديد املفرتض اىل واقع تارخيي ثابت، وأضافوا على احلادث كثريا من الرتوش األخرى مثل 
 ضرب الزهراء وعصرها وراء الباب وكسر ضلعها وإسقاط جنينها "حمسن" ووفاهتا على إثر ذلك.

 
 

 الروايات الشيعية
 
وضوع، ارتقت لدى بعضهم اىل درجة "التواتر والتظافر إن الروايات اليت تداوهلا الشيعة اإلمامية عن امل   

واالمجاع" وشكلت بذلك شبهة أو عقدة يف نظرهتم اىل عمر بن اخلطاب. ومع اهنم مل يستطيعوا عربها 
ان يعيدوا اخلالفة اىل أهل البيت، ولكنهم جنحوا يف زرع العداوة والبغضاء ضدهم يف قلوب حميب أيب بكر 

 .وعمر من بقية املسلمني
ان السؤال هو هل كانت هذه القصة أو الشبهة معروفة لدى الشيعة يف األجيال األوىل؟ وهل تستند   

 على مصادر موثقة قدمية لدى الشيعة؟ أم اهنا وليدة الروايات األسطورية املختلقة يف العصور الالحقة؟

أم األئمة فاطمة الزهراء  يقول السيد حممد احلسيين الشاهرودي:" ان األخبار الواردة حول ما القته  
صلوات اهلل عليها، من ممارسات تعسفية على أيدي احلاكمني، مثل كسر ضلعها وإسقاط جنينها 
املسمى مبحسن بن علي، ولطمها على خدها ومنعها من البكاء وما اىل ذلك، أخبار كثرية متظافرة 

زهراء من االُمور املسّلمة القطعّية يف إّن إحراق بيت ال ويقول السيد علي امليالين:" 239متواترة إمجاال".
  240أحاديثنا وكتبنا، وعليه إمجاع علمائنا ورواتنا ومؤلّفينا".

 فما هي تلك الروايات "املتواترة" و "املتظافرة"؟   

                                                           
239 - 
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بعد أن اطلعنا على روايات املؤرخني "السنة" جيدر بنا أن نطلع على حقيقة روايات الشيعة، لننظر    
ية، وفيما اذا كانت حقا متواترة؟ أم ليست سوى إشاعات  وأساطري وروايات غري مدى قيمتها العلم

 مسندة؟

 رواية إبراهيم الثقفي -1

يف    ه 280إبراهيم بن حممد الثقفي، املتوىف سنة ان أول رواية شيعية تصلنا عرب التاريخ هي رواية    
البجلي، عن أمحد ابن حبيب العامري، كتابه )أخبار السقيفة أو الغارات(، يرويها عن أمحد بن عمرو 

واهلل ما بايع علي حتى عن محران بن أعني، عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد ) عليهما السالم ( قال:" 
". و كتاب السقيفة هذا مل يصلنا ومل نعرف له أثرا، وامنا نقل هذه الرواية عنه رأى الدخان قد دخل بيته

 اإلمامة( يف القرن اخلامس ، أي بعد فاصلة زمنية تقدر بأكثر من الشريف املرتضى يف كتاب )الشايف يف
 مائة عام، وبال أي سند.

، عن 38ولعل هذه الرواية هي نفسها اليت رواها الشيخ املفيد )استاذ املرتضى( يف أماليه ص     
يعة الثقفي، ولكن عن كتاب )الغارات(. وكان هذا الكتاب يتضمن شرحا للوضوء خيتلف عن رأي الش

املعروف، وهذا ما دفع مركز األحباث العقائدية التابع ملكتب املرجع الديين السيد علي السيستاين، 
إن الرواية املذكورة يف كتاب الغارات ال ميكن االعتماد عليها ، وذلك ملعارضتها للتعليق عليه بالقول:"

املتبعة ، لذا فهي ساقطة عن لروايات متواترٍة صحيحة تصف الوضوء على طريقة اإلمامية املتعارفة 
االعتبار ، وقد روى هذه الرواية الشيخ املفيد يف أماليه بنفس السند إاّل أن نصها يؤكد طريقة وضوء 
اإلمامية خالف النص الوارد يف كتاب الغارات مما جعل احملقق النوري صاحب املستدرك على الوسائل 

 ف العامة . أي من حتريفهم ...".أن يعترب ما ورد يف نص كتاب الغارات هو من تصحي
وهذا ما يؤكد تعرض الكتاب املذكور غري املسند اىل تالعب وحتريف وتصحيف، ومع ذلك فانه مل    

يصلنا وال نعرف عنه شيئا. فكيف ميكن أن نثق بأية رواية فيه يرويها رجال جاءوا بعده بسنني طويلة؟ 
ادق حول عدم بيعة االمام علي أليب بكر اال بعد وكيف ميكن ان نصدق رواية الثقفي عن االمام الص

رؤيته للدخان يف بيته؟ وهل ميكن اعتبار هذه الرواية مسندة وصحيحة؟ واذا كان ميكن للعامة أن حيرفوا 
 الكتاب فلماذا ال ميكن للخاصة أن يفعلوا ذلك؟ ويضيفوا عليه ما يشاؤون؟

 
 رواية سليم بن قيس الهاللي -2
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ة األشهر، واألكثر تفصيال ، هي رواية ُسليم بن قيس اهلاليل، يف كتابه املعروف واملنسوب الرواية الثاني   
اليه، والذي انتشر يف القرن الرابع اهلجري، واحتوى على أمور أسطورية غريبة وعجيبة، يف نفس الوقت 

ملوضوعة الذي انتشرت فيه كتب وتفاسري أخبارية حشوية مليئة باخلرافات واألساطري واألحاديث ا
واملنكرة كتحريف القرآن الكرمي، مثل تفسري القمي وتفسري العياشي وتفسري ابن فرات ، فيما عرف 
باملرحلة األخبارية األوىل، قبل أن يقوم علماء الشيعة األصوليون بتهذيب تلك األخبار والتأكد منها 

 وتصفيتها ورفض الدخيل منها.
عرضة للتحريف والتصحيف والزيادة والنقصان، ولذلك كان وكما نعرف فان الكتب يف السابق كانت    

علماء احلديث يتوقفون يف النقل عن الكتب اال برواية الثقة، ويرفضون "الوجادة" فيها، ورمبا كان هذا 
هو سبب امتناع أئمة أهل البيت عليهم السالم من تأليف الكتب ونشرها بني الناس، وحتذيرهم من 

 يف الرواية عنهم. التالعب والتزوير والكذب
يف هذا اجلو انتشر )كتاب سليم بن قيس اهلاليل( الذي يَزعم أو يُزعم أنه جاء من جند وهو شاب    

صغري، وعاصر مخسة من األئمة هم علي بن أيب طالب واحلسن واحلسن وعلي بن احلسني وحممد الباقر 
التفاصيل اليت حدثت يوم السقيفة )عليهم السالم( وأنه كان يدور حامال قلمه وقراطيسه ليسجل أدق 

وعند استخالف أيب بكر، وخاض حروب االمام علي كلها، وعاش اىل زمن احلجاج اىل أن هرب منه 
عند راو صغري هو أبان بن  76اىل مدينة فارسية هي )نوبندجان( مث أودع كتابه قبيل وفاته حوايل سنة 

تفظ هذا الطفل بكتابه سرًا سبعني عاما، اىل هـ ليح 62أيب عياش  الذي كان قد ولد يف حدود سنة  
، ويسلمه اىل راٍو آخر  هو عمر بن أذينة، الذي سينقله من واحد اىل آخر حىت  138يوم وفاته سنة 

 ينتشر الكتاب يف القرن الرابع. 
 ماذا تقول رواية سليم؟   
على محار وأخذ بيدي ابنيه  اهنا تقول إن االمام علي رفض بيعة أيب بكر، ومحل زوجته فاطمة الزهراء  

احلسن واحلسني ، وراح يدور على بيوت املهاجرين واألنصار، ويذكرهم حبقه ويدعوهم اىل نصرته، 
ولكنهم مل يستجيبوا له اال أربعة  وأربعون رجال، فأمرهم أن يصبحوا بكرة حملقني رؤوسهم ومعهم 

اال أربعة هم سلمان وأبو ذر واملقداد سالحهم ليبايعوا على املوت، فأصبحوا، فلم يواف منهم أحد 
والزبري، فلما رأى غدرهم وقلة وفائهم لزم بيته، وأقبل على القرآن جيمعه... وأرسل أبو بكر اليه :"أجب 

سبحان اهلل ما أسرع ما كذبتم على رسول اهلل،  خليفة رسول اهلل" فأتاه الرسول فقال له ذلك، فقال له:"
أن اهلل ورسوله مل يستخلفا غريي..  سبحان اهلل ما واهلل طال العهد فينسى. إنه ليعلم ويعلم الذين حوله 

فواهلل إنه ليعلم أن هذا االسم ال يصلح إال يل، ولقد أمره رسول اهلل وهو سابع سبعة فسلموا علي بإمرة 
 املؤمنني"..
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أن يأذن له، فقال وتقول الرواية إن أبا بكر أرسل شخصا امسه قنفذ فانطلق فاستأذن على علي، فأىب   
عمر: اذهبوا فان أذن لكم واال فادخلوا عليه بغري إذن! ..فقالت فاطمة: "أحرج عليكم أن تدخلوا على 
بييت بغري إذن". فغضب عمر وقال: ما لنا وللنساء! مث أمر أناسا حوله أن حيملوا احلطب، فجعلوه حول 

ة رسول اهلل وإال أضرمت عليك بيتك النار"! منزل علي، مث نادى :"واهلل لتخرجن يا علي ولتبايعن خليف
ودعا عمر بالنار فأضرمها يف الباب مث دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة عليها السالم وصاحت:"يا أبتاه يا 
رسول اهلل" فرفع عمر السيف وهو يف غمده فوجأ به جنبها، مث رفع السوط فضرب به ذراعها فنادت:"يا 

ر وعمر". فوثب علي عليه السالم فأخذ بتالبيبه مث نرته فصرعه ووجأ رسول اهلل، لبئس ما خلفك أبو بك
أنفه ورقبته وهم بقتله، فذكر قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وما أوصاه به. فتناول بعضهم سيوفهم 
فكاثروه وضبطوه فألقوا يف عنقه حبال! وحالت بينهم وبينه فاطمة عند باب البيت، فضرهبا قنفذ بالسوط 

اتت حني ماتت وإن يف عضدها كمثل الدملج من ضربته، مث انطلق بعلي عليه السالم يعتل عتال ، فم
 حىت انتهي به إىل أيب بكر، وعمر قائم بالسيف على رأسه.

وتضيف الرواية: أن قنفذ ضرب فاطمة بالسوط وأجلأها إىل عضادة باب بيتها ودفعها فكسر ضلعا    
 فلم تزل صاحبة فراش حىت ماتت من ذلك شهيدة.من جنبها فألقت جنينا من بطنها. 

وتقول أيضا: ان االمام علي رفض أن يبايع حتت هتديد السيف، وقال: فإن مل أفعل فما أنتم   
صانعون؟ قالوا: نقتلك ذال وصغارا فقال عليه السالم: إذا تقتلون عبد اهلل وأخا رسوله. فقال أبو بكر: 

 اهلل فما نقر هبذا. أما عبد اهلل فنعم، وأما أخو رسول 
مث قال عمر: قم يا بن أيب طالب فبايع. فقال: فإن مل أفعل؟ قال: إذا واهلل نضرب عنقك، مث مد يده   

 -من غري أن يفتح كفه، فضرب عليها أبو بكر ورضي بذلك منه.فنادى علي عليه السالم قبل أن يبايع 
 يقتلونين". :"يا بن أم إن القوم استضعفوين وكادوا-واحلبل يف عنقه 

وتقول الرواية أيضا: إن أبا بكر وعمر سأال عليا عن فاطمة يف مرضها، وطلبا عيادهتا ودخال عليها     
  241وسلما مث قاال: ارِض عنا رضي اهلل عنك، ولكنها رفضت الصفح عنهما.

علي بن احلسني وبناء على هذه الرواية، أو بالتزامن معها، قال يف القرن الرابع، كل من املؤرخ الشيعي   
(  يف )إثبات الوصية(:"اهنم هجموا عليه واستخرجوه من منزله كرها، وضغطوا سيدة 346-املسعودي )

 -النساء بالباب حىت أسقطوا حمسنا". وقال املؤرخ الشيعي األخر حممد بن جرير بن رستم الطربي )
 نفدًا مولى الرجل لكزها بنعلسبب وفاتها أن قعبد اهلل عليه السالم :" كان  ( يف رواية عن أيب358

                                                           
   48ح  297ص  28و  ج   179ص   43اجمللسي، حبار األنوار ج  -  241
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وقال حممد بن علي الصدوق  242".السيف بأمره فأسقطت محسنًا ومرضت من ذلك مرضًا شديدًا 
و أّما  (، يف رواية استباقية ينقلها عن النيب األكرم )ص( يتنبأ مبا سيقع على ابنته يف املستقبل:"380-)

، وكسرت  ، وُغِصب حّقها ومنعت حرمتها كأىن هبا و قد دخل الذل بيتها و انتهكت ابنيت فاطمة
وروى ابن قولويه يف )كامل الزيارات( عن جربئيل )ع( أنه خاطب   243، و أُسقطت  جنينها". جنبها

، و يُدخل حرميها و  ، و ُتضرب و هى حامل  النيب خيربه مبا سيقع على الزهراء قائال:"وأّما ابنتك فتظلم
وروى العياشي يف )تفسريه(:" أن فاطمة   244". من ذلك الضرب منزهلا بغري إذن و تطرح ما يف بطنها

وقال الشيخ املفيد يف )أماليه(:"أن  245أغلقت الباب يف وجوههم، فضرب عمر الباب برجله فكسره".

                                                           

التلعكربي ، عن أبيه ، قال حدثين حممد بن مهام  بن موسىقال الطربي: حدثين ابو احلسني حممد بن هارون   -  242
، عن عبد الرمحن بن حبر ، عن عبد  بن سهيل،  قال روى  أمحد بن حممد الربقي ، عن أمحد بن حممد االشعري القمي

سالم عبد اهلل عليه السالم ، قال : قبضت فاطمة عليها ال اهلل ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أيب بصري ، عن أيب
وكان سبب وفاتها أن قنفدًا مولى الرجل خلون منه سنة احدى عشر من اهلجرة ،  يف مجادى اآلخرة يوم الثالثاء

يدخل  ومل تدع أحدًا ممن آذاها السيف بأمره فأسقطت محسنًا ومرضت من ذلك مرضًا شديدًا ، لكزها بنعل
  عليها".

   45( دالئل االمامة ، ص 358 -الطربي حممد بن جرير ) 

وهذا الكتاب مل يصلنا مسندا، ومل يذكره الطوسي يف الفهرست وال النجاشي يف كتب الطربي، وامنا ذكرا كتابا آخر  
ة عن الضعفاء حتت اسم )املسرتشد يف اإلمامة( وقاال أيضا عن )أمحد بن حممد بن خالد الربقي(: إنه أكثر الرواي

واعتمد املراسيل. وال يوجد ذكر لعبد الرمحن بن حبر، وامنا )عبد الرمحن بن أيب جنران( وقال النجاشي عن )عبد اهلل بن 
( انه ليس بثبت ، وكان خازنا للمنصور واملهدي واهلادي  والرشيد. ورمبا كان هناك تقدمي وتأخري يف ذكر 183سنان )

( واملتويف قبله حبوايل عشرين عاما. أما أبو بصري فهو عدة 203- من ابن مسكان )اسم عبد اهلل بن سنان األكرب
أشخاص مل يتضح املقصود منه، فهناك األزدي الواقفي، وهناك األسدي املخلط، وهناك غريمها. مما يضعف الرواية من 

كل روايات اإلمامية الذين كانوا ناحية السند، وحىت لو صح السند فهناك شبهة الوضع أو االحنياز والتسرع حتوم حول  
 ينطلقون يف اهتام عمر بضرب الزهراء من منطلق أيديولوجي مسبق. ولذلك رفض ابن أيب احلديد رواياهتم كلها.

 82اىل  68أمايل الصدوق ، ص   -  243
   235اىل  232ص كامل الزيارات، ابن قولويه، -  244
   67اىل  66ص  2العياشى ، التفسري، ج  - 245
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(  ه 588ابن شهر آشوب )املتوىف سنة  ويف القرن السادس نسب 246عمر أضرم عليهم الباب نارا".
  247بة قنفذ.قصة إسقاط اجلنني حمسن، اىل ضر 

ونتيجة لذلك انتشرت يف القرن الرابع "زيارات" منسوبة ألئمة أهل البيت )عليهم السالم( تتضمن   
 اللعن الصريح ألعداء أهل البيت، مثل زيارة عاشوراء واجلامعة.

ومع أن هؤالء  املؤرخني واملفسرين والكتاب يروون بدون اسناد متصل أو صحيح، وينسبون روايات     
ؤلفني مل يروهم ماتوا قبلهم منذ مئات السنني، وبالتايل فان رواياهتم ال ميكن أن ترقى اىل درجة اىل م

وذلك  248)خرب اآلحاد( فان السيد حممد الشاهرودي ، يقول اعتباطاً:" ان تلك الروايات فوق التواتر".
 يف حماولة واضحة الستغالل مصطلح: "التواتر" واستخدامه استخداما دعائيا.

كن السيد علي امليالين يعرتف بأن روايات القوم يف هذا املوضع )إسقاط اجلنني حمسن( مشوشة ول  
جّداً، وان كّل من يراجع رواياهتم وأقواهلم وكلماهتم يعرف ذلك. ولكنه يفرتض فيقول:"من الطبيعي أْن 

على الروايات ال يصلنا كّل ما وقع، وأْن ال تصلنا تفاصيل احلوادث، مع احلصار الشديد املضروب 
واالحاديث، ومع مالحقة احملدثني والرواة، ومع منعهم من نقل االحاديث املهمة، وحىت مع حرق تلك 
الكتب اليت اشتملت على مثل هذه القضايا أو متزيقها وإعدامها بأّي شكل من االشكال...فإذن، من 

ع أْن يصل إلينا كّل ما وقع، وإمّنا ميكننا بعد هذه القرون املتطاولة، ومن بعد هذه احلواجز واملوانع، ال نتوقّ 
العثور على قليل من ذلك القليل الذي رواه بعض احملّدثني وبعض املؤرخني... ولكّننا ال نتوّقع أْن نعثر 
على كّل تفاصيل تلك القضايا، وحىّت لو عثرنا على اخلمسني باملائة من القضايا ميكننا فهم اخلمسني 

                                                           

، وروى املفيد يف كتابه )االختصاص(: ان فاطمة استنزعت كتابا من أيب بكر برد   38املفيد يف أماليه ص  -  246
الذي معك ؟ فقالت :   فدك اليها ، فخرجت والكتاب معها ، فلقيها عمر فقال : يا بنت حممد ! ما هذا الكتاب

فعه إليه ، فرفسها برجله ـ وكانت عليها السالم تد كتاب كتب يل أبو بكر برّد فدك ، فقال : هلمّيه إيّل ، فأبت أن
فكأين به أخذ الكتاب فخرقه. فمضت ومكثت  ، احملسن من بطنها ، مث لطمها حاملة بابن امسه : احملسن ـ فأسقطت

 . يوماً مريضة من ضربة عمر مث قبضت مخسة وسبعني

 http://www.rafed.net/research/05/03.html 

 
ب )املعارف( البن قتيبة. وهو غري صحيح ألن ما يوجد يف الكتاب احملقق الذي بني أيدينا وذلك نقال عن كتا -  247

اليوم، ما لفظه: "أما حمسن بن علي فهلك وهو صغري". دون إشارة اىل عملية الضرب واإلسقاط. ويف حماولة لتصحيح 
اليت حرفت كتاب )املعارف( البن قتيبة يفرتض السيد علي امليالين: أّن اليد اآلمثة العابثة هي عمل ابن شهر آشوب، 

 وأسقطت هذه الكلمة، اليت نقلها ابن شهر آشوب عنه، دون أن يفرتض الكذب يف نسبة ابن شهر آشوب اليه.
248-http://www.shahroudi.net/arabic/5etegadat/aghyed30.htm 
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قوم قد منعوا من نقل القضايا واحلوادث، وجزئّيات االُمور، وتفاصيل الوقائع، البقّية". ويضيف:"أّن ال
أتتوقّعون أن ينقل لكم البخاري أّن فالناً وفالناً وفالناً أحرقوا دار الزهراء بأيديهما ؟! هبذا اللفظ تريدون 

ّية واالمهّية وال عشر ؟! لقد وجدمت البخاري ومسلمًا وغريمها حيرّفون االحاديث اليت ليس هلا من احلّساس
 معشار ما هلذه املسألة.

لقد نّصت رواياهتم على أنّه كان لعلي )عليه السالم( من الذكور ثالثة أوالد: حسن، وحسني،    
وحمسن ، وكان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( قد مّسى هؤالء هبذه األسامي تشبيهاً بأمساء أوالد 

، وموجود يف املستدرك وقد صّححه احلاكم ،  وهذا موجود يف: مسند أمحد هارون: َشرَب ُشبري ومشرّب،
والذهيب أيضًا صّححه، وموجود يف مصادر ُأخرى. فيبقى السؤال: هل كان لعلي ولد هبذا االسم أو ال 

  249؟ قالوا: كان له ولد هبذا االسم... فأين صار ؟ وما صار حاله ؟".
مني، حياول امليالين أن يكمل الصورة، وأن ينسب اىل أفضل وهكذا ، وبواسطة االفرتاض والتخ     

 الصحابة أبشع االهتامات.

وقبل ان نتوقف عند الرواية الرئيسية األهم، وهي رواية سليم بن قيس اهلاليل، جيدر بنا أن نشري اىل    
يف رواية أخرى مناقضة يرويها الطربسي صاحب )االحتجاج(، حيث يقول: ان عمر هدد املعتصمني 

ألحرقنه على ما فيه". فقيل له: إن فاطمة بنت  الذي نفس عمر بيده ليخرجن أو بيت فاطمة قائال:"و
أنكر الناس ذلك من قوله، فلما  آثار رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فيه، و رسول اهلل وولد رسول اهلل و

  250عرف إنكارهم قال: "ما بالكم! أتروين فعلت ذلك؟ إمنا أردت التهويل".

                                                           
( و 21دية ـ سلسلة الندوات العقائدية )مركز األحباث العقائالسيد علي احلسيين امليالين، مظلومية الزهراء،  -  249
(22 )http://www.14masom.com/14masom/02/mktba2/book06/  

، فحملوا  ، مث أمر أُناسًا حوله فقال عمر أرسل اليه قنفذًا و كان فظًّا غليظاً  51ص  1يف االحتجاج ، ج  -  250
، مث نادى عمر واهلل  وابنامها )عليهم السالم(، و محل معهم عمر و جعلوه حول منزله و فيه علّي و فاطمة  حطباً 

، فإن امتنع فاضرم عليهم  ، مث قال أبو بكر لقنفذ ان خرج و ااّل فاقتحم عليه لتخرجنَّ أو ألضرمّن عليك بيتك ناراً 
و  ، فضرهبا قنفذ بالسوط على عضدها ، وحالت فاطمة )عليها السالم( بني زوجها و بينهم عند باب البيت بيتهم ناراً 

ويف هذه الرواية أيضا ال يوجد  203ـ  201/ ص  1املصدر : ج . و  اّن بعضدها مثل الدملج من ضرب قنفذ إيّاها
دليل على حرق البيت، وامنا تدعي ضرب قنفذ للزهراء بالسوط. وكما هو  معروف فان كتاب )االحتجاج( من أضعف 

 . وهو ينقل الرواية عن الكتب الضعيفة السابقة من غري سند.الكتب احلشوية غري املوثقة، واملليئة باخلرافات واألساطري
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وهذا ما يؤكده ابن أيب احلديد يف )شرح هنج البالغة( حيث يقول:"..فأما األمور الشنيعة املستهجنة    
اليت تذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إىل بيت فاطمة عليها السالم، وأنه ضرهبا بالسوط فصار يف عضدها  

احت: يا أبتاه يا رسول كالدملج وبقي أثره إىل أن ماتت، وأن عمر أضغطها بني الباب واجلدار، فص
اهلل! وألقت جنينًا ميتاً، وجعل يف عنق علي عليه السالم حبل يقاد به وهو يعتل، وفاطمة خلفه تصرخ 
وتنادي بالويل والثبور، وابناه حسن وحسني معهما يبكيان، وأن عليًا ملا أحضر سألوه البيعة فامتنع، 

 يثبته أحد منهم، وال رواه أهل احلديث وال فتهدد بالقتل ... فكله ال أصل له عند أصحابنا، وال
  251يعرفونه، وإمنا هو شيء تنفرد الشيعة بنقله".

 موقف الشيخ المفيد من كتاب سليم

واآلن نعود اىل كتاب سليم بن قيس اهلاليل، الذي انتشر يف القرن الرابع اهلجري، وكما قلنا فقد كان   
حشويا موبوءا باخلرافات واألساطري والغلو، بسبب انقطاع  ذلك القرن بالنسبة اىل الشيعة، قرنا أخباريا

الصلة مع أئمة أهل البيت الذين كانوا يف حياهتم يرشدون حركة التشيع، وملا تويف االمام احلسن 
دون ولد ظاهر يستلم زمام القيادة والتوجيه، وخيم ما يسمى بعصر احلرية والغيبة،  260العسكري سنة 

مامية، ضحية الرواة الكَذبة والدجالني، وصدق بعضهم كل ما ينشر باسم وقع الشيعة، وخاصة اإل
األئمة، قبل ان يتطور لديهم )علم الرجال( ومييزوا بني الرجال الصادقني والكذابني، والروايات احلقيقية 
واألسطورية. ومن هنا وصف  حممد بن أيب زينب النعماين ، يف مرحلة سابقة،كتاب سليم :" بأنه من 

ول اليت يرجع اليها الشيعة ويعولون عليها"، ولكن عامة الشيعة فيما بعد أخذوا يشكون يف وضع األص
واختالق كتاب سليم ، وذلك لروايته عن طريق )حممد بن علي الصرييف ابو مسينة ( الكذاب املشهور ، 

لكتاب املشهور اىل و )امحد بن هالل العربتائي( الغايل امللعون ، وقد قال ابن الغضائري :" ينسب هذا ا
سليم بن قيس، وكان أصحابنا يقولون : ان سليما ال يُعرف وال ذكر له... والكتاب موضوع ال مرية فيه 

                                                           
يف قصة  193/ 14ويقول ابن أيب احلديد يف شرح النهج :   123ابن أيب احلديد، شرح هنج البالغة ، ص  -  251

فرّوعها  اهلل عليه وآله اىل املدينة ومتابعة الكفار لطلبها ، فأدركها هبار بن االسود خروج زينب بنت رسول اهلل صلى
يوم فتح مكة دم هبار ، يقول ابن أيب  وكانت حاماًل فطرحت ما يف بطنها ، فلذلك أباح رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

فقال : إذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أباح دم هبار ألنه روّع  احلديد قرأت هذا اخلرب على النقيب أبو جعفر ،
فقلت : اروي  . احلال انه لو كان حياً ألباح دم من روّع فاطمة حىت ألقت ذا بطنها يف بطنها ، فظهر زينب فألقت ما

وليس يف قوله هذا أي دليل على  ." بطالنه عنك ان فاطمة ُرّوعت فألقت احملسن ، فقال :" ال تروه عين وال تروي
 صحة الدعوى، ألهنا ليست رواية، ومل يقل هبا أبو جعفر بقوة.
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وعلى ذلك عالمات تدل على ما ذكرنا ، منها ما ذكر أن حممد بن أيب بكر وعظ أباه عند املوت، 
لف تارة برواية عمر بن أذينة عن ومنها أن األئمة ثالثة عشر، وغري ذلك، وأسانيد هذا الكتاب ختت

ابراهيم عمر الصنعاين عن أبان بن أيب عياش عن سليم، وتارة يروى عن عمر عن أبان بال واسطة..." 
.252  

وعندما استلم الشيخ املفيد قيادة الشيعة يف القرن اخلامس اهلجري، وأسس املدرسة األصولية    
منه قائاًل:" انه غري موثوق به، وال جيوز العمل على )االجتهادية( قام بتضعيف )كتاب سليم( وحذَّر 

أكثره ، وقد حصل فيه ختليط وتدليس ، فينبغي للمتدين ان يتجنب العمل بكل ما فيه وال يعّول على 
مجلته والتقليد لروايته ، وليفزع اىل العلماء فيما تضمنه من األحاديث ليوقفوه على الصحيح منها 

فيُد الشيَخ الصدوَق على نقله الكتاب واعتماده عليه، وعزى ذلك اىل منهج والفاسد". وانتقد الشيخ امل
الصدوق االخباري ، وقال عنه: " انه على مذهب أصحاب احلديث يف العمل على ظواهر االلفاظ 

  253والعدول عن طرق االعتبار ، وهذا رأي يضر صاحبه يف دينه ومينعه املقام عليه عن االستبصار" .

( يف )الكايف( لرواية سليم، وألية 329-وأنا أكتب هذه السطور اىل عدم ذكر الكليين ) لقد انتبهت   
رواية أخرى حول اهلجوم على بيت الزهراء، وكذلك للتفاصيل األخرى اليت ستشيع من بعده يف القرن 

ولكنه مع الرابع اهلجري، رغم أن الكايف يعترب من أول وأصح الكتب عند الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية، 
ذلك مل يذكر شيئا عن حكاية التهديد باإلحراق أو اإلحراق الفعلي بالنار أو ضرب الزهراء أو إسقاط 
جنينها وما اىل ذلك من الروايات املختلقة اليت رويت على لسان )سليم بن قيس اهلاليل( يف كتابه 

بعض األحاديث ، ويقال انه املزعوم، رغم أن الكليين ، كما يبدو، كان يعرف كتاب سليم، ونقل عنه 
يشكل أحد األصول األربعمائة اليت اعتمد عليها ، وذلك إما لتضعيف الكليين للكتاب املذكور، أو 

 لعدم وجود هذه احلكايات فيه يف ذلك الوقت، وامنا أضيفت اليه فيما بعد، وهو األرجح.

ليها من )كتاب سليم(،  ألنه  ورمبا كان هذا هو السبب يف عدم وجود نسخة واحدة موثقة ومتفق ع   
كان كتابا مفتوحا يكتب فيه من هب ودب وينسبه اىل سليم، ومن هنا  فقد  أفرد اجمللسي يف )حبار 

 األنوار( بابا خاصا عن األحاديث اليت نسبت اىل )كتاب سليم( وال توجد فيه.

                                                           
 157ص  3مع الرجال،  جالقهبائي، جم -  252
 املفيد: اوائل املقاالت، وشرح اعتقادات الصدوق -  253
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لك يف حماولة منهم إلعادة  ولذا يعتقد أن بعض اإلمامية كتبوه يف وقت متأخر، يف القرن الرابع، وذ   
كتابة التاريخ وصياغة أقواهلم على لسان االمام علي، وتفسري البيعة املعروفة اليت قدمها االمام أليب بكر 

 طواعية، وكانت منافية لنظرية اإلمامة، بأهنا متت بالقهر والعنف واإلرهاب.

شر إماما" كما يقول املؤرخ الشيعي ورغم أن الكتاب يعترب "أصل القول يف حصر عدد األئمة باثين ع   
املسعودي يف )التنبيه واإلشراف( اال انه تضمن أيضا رواية تشري اىل أن عددهم )ثالثة عشر( وهي الرواية 
اليت تقول: إن النيب )ص( قال ألمري املؤمنني عليه السالم:"أنت واثنا عشر من ولدك أئمة احلق". وقد 

دفع هبة اهلل بن امحد بن حممد الكاتب ، حفيد أىب جعفر حممد بن  نقلها الكليين يف الكايف. وهذا ما
عثمان العمري ، الذي كان يتعاطى )الكالم( ألن يؤلف كتابا يف االمامة ، ويقول فيه: ان األئمة ثالثة 
عشر. ويضيف اىل القائمة املعروفة )اإلمام زيد بن علي( كما يقول النجاشي يف )رجاله(. ورمبا كان 

ايات )كتاب سليم( حول عدد األئمة يعكس التذبذب واالختالف الذي كان يعاين منه اختالف رو 
الشيعة اإلمامية يف )عصر احلرية( قبل أن يستقر رأيهم على اثين عشر إماما، مث يعرفوا بـ:"االثين عشرية" 

 يف هناية القرن الرابع اهلجري.

اد، بل أقل من ذلك، فان بعض ورغم وضوح ضعف الكتاب، وغموض اسناده، وكونه خرب آح     
رجال الدين الشيعة املتأخرين، يصرون على التمسك به والدفاع عنه، من أجل "إثبات" التهم اليت 
يوجهوهنا اىل اخلليفتني الراشدين أيب بكر وعمر )رضي اهلل عنهما(، وإسقاط عدالتهما، متهيدا لتفنيد 

 مامة.نظرية الشورى، وإثبات نظرية النص والتعيني يف اإل

يف ظواهرها قضايا تارخيية لكّنها يف  يقول السيد علي امليالين:"هناك يف تاريخ اإلسالم قضايا هي   
الدين وأساس اإلسالم . فهذه من جهة . ومن جهة ثانية  احلقيقة تعود إىل صميم العقيدة وتتعّلق بأصل

ة عند مجيع املسلمني ، وإن كان احلق عليه وآله من أهم املسائل اإلسالميّ  ، فإن خالفة الّرسول صلى اهلل
هلا ، كما مل جيز  أصول الدين ، فإذا مل تثبت شرعّيتها مل جيب ـ بل مل جيز ـ االعتقاد هبا واالنقياد أهّنا من

طاعة اهلل والوصول إىل رضاه والعمل بأحكامه  القول بعدالة املتوّلني هلا ، بل حيرم اخّتاذهم قدوًة وقادًة يف
الزهراء سالم اهلل عليها صادقًة ، وكان ما جرى عليها ظلمًا هلا  فإن كانت أخبار مأساة . وعلى هذا ،
عليها ،  شرعّية اخلالفة ويف عدالة املتصّدين هلا ، وإذا بطلت اخلالفة األوىل بطل ما تفرّع حتّقق القدح يف

الدينية ـ عن االعتبار ...  وإذا سقطت عدالة القوم سقطت أقواهلم وأفعاهلم ورواياهتم ـ يف خمتلف الشؤون
 254الدين منهم". وحينئٍذ حيكم بضالل الفرقة التابعة هلم واآلخذة معامل

                                                           

254  -http://www.rafed.net/research/05/03.html 

http://www.rafed.net/research/05/03.html
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ويقول الشيخ فارس احلسون، مدير مركز األحباث العقائدية التابع ملكتب السيد علي السيستاين:     
 حلقت تلك القضية "احلقيقة أّن قضية الزهراء سالم اهلل عليها أساس مذهبنا، ومجيع القضايا اليت

وتأّخرت عنها كّلها مرتتبة على تلك القضية، ومذهب الطائفة االمامية االثين عشرية بال قضية الزهراء 
سالم اهلل عليها وبال تلك االثار املرتتبة على تلك القضية ـ هذا املذهب ـ يذهب وال يبقى، وال يكون 

 255فرٌق بينه وبني املذهب املقابل".

ن صحة هذا التربير، أو الدافع الهتام الشيخني أيب بكر وعمر، ومها من أفاضل وبغض النظر ع   
الصحابة الكرام، ومن املهاجرين األولني الذين مدحهم اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي، فان تلك التهم ختالف 

علي بن  الواقع والتاريخ الثابت املتواتر، وأحاديث أهل البيت عليهم السالم،وباخلصوص أحاديث اإلمام
أيب طالب، اليت تزخر باملودة واحلب واالحرتام هلما، تلك األحاديث املوجودة يف تراث الشيعة قبل 
السنة، واليت استعرضا جانبا منها يف بداية الفصل. وان كان هؤالء احلشويني يفسرون تلك األحاديث 

بالتقية، وهذا منهج   بالتقية، أي اهنم يعرتفون بصحتها، ولكنهم يفسرون صدورها من أهل البيت
تعسفي غري علمي، وال توجد له أية ضرورة، يف الوقت الذي ال ميلك احلشويون أي دليل على ادعاءاهتم 

 اجلوفاء.

 دور الصفويين في تأجيج الفتنة

ومن املؤسف ان بعض الدول كالدولة الصفوية اليت سيطرت على بالد فارس يف القرن العاشر اهلجري    
ستغلت ذلك الرتاث السليب األسطوري، يف صراعها مع العثمانيني، لكي تشن محلة وما بعده، قد ا

شعواء ضد أهل السنة، وتسن بدعة السب واللعن للخلفاء الراشدين، وتقيم دولة ديكتاتورية مستبدة 
أبعد ما تكون عن سياسة أهل البيت أو عدالة االسالم، ولكنها تتظاهر بالتشيع  القشري املمسوخ، 

كل البعد عن روح التشيع األول. وهذا ما دفع مفيت اسطنبول الشيخ عبد اهلل ألن يصدر فتوى   البعيد
تدعو حملاربة "الروافض املرتدين املقيمني يف إيران، وتطهري البالد منهم، ألهنم منذ عهد إمساعيل الصفوي 

وكفروهم باستثناء قد عاثوا يف األرض الفساد وأعلنوا سب الصحابة الكرام أيب بكر وعمر وعثمان، 
 م1722مث دفع األفغان للثورة ضد الدولة الصفوية املتطرفة والقضاء عليها عام   256علي...".

                                                                                                                                                                      

 
 املصدر - 255
 103، ص  1الدكتور علي الوردي، حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث، ج -  256
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ومع ان الدولة الصفوية ذهبت مع التاريخ اال اهنا تركت بصماهتا املشؤومة على العالقات األخوية بني    
 حقاد.السنة والشيعة، وخلفت وراءها تراثا ثقافيا متعفنا مليئا باأل

وقد حاول اإلمرباطور اإليراين نادر شاه، الذي ورث الدولة الصفوية، أن يقضي على بدعة اللعن    
للخلفاء اليت انتشرت يف فارس يف ذلك الزمان، ويوحد بني طوائف مملكته الواسعة اليت امتدت من اهلند 

شرف، يف شوال من عام اىل العراق، وضمت الشيعة والسنة، فعقد لذلك مؤمترا علميا يف النجف األ
م، ضم جمموعة من كبار العلماء الشيعة والسنة من العرب 1743هـ املوافق لكانون األول عام 1156

والفرس والرتك واألفغان )حوايل سبعني عاملا شيعيا وسبعة من علماء تركستان وسبعة من أفغانستان(، 
، ومفيت األفغان املال محزة القلنجاين، وكان على رأسهم مفيت العراق السين الشيخ عبد اهلل السويدي

ومفيت إيران املال باشي علي أكرب واملرجع الكربالئي السيد نصر اهلل احلائري، وطلب منهم ان يبحثوا 
النقاط اخلالفية بينهم، وكان بالطبع موضوع )السب واللعن( على رأس القائمة. وقد انتهى املؤمتر اىل 

والشيعة يرفض فيه املوقف السليب جتاه اخللفاء الراشدين. وجاء  إصدار بيان موحد من علماء السنة
فيه:"ان أهل إيران عدلوا عن العقائد السالفة، ونكلوا عن الرفض والسب، وقبلوا املذهب اجلعفري الذي 
هو من املذاهب احلقة، فاملأمول من القضاة والعلماء واألفندية الكرام اإلذعان بذلك وجعله خامس 

ان من نتيجة ذلك اعرتاف علماء أهل السنة بالشيعة حسبما وقعوا:"حنن علماء االسالم املذاهب". وك
من خبارى وبلخ نشهد أن العقيدة الصحيحة االسالمية لألمة اإليرانية على حنو ما ذكره العلماء سالفا، 

لفرقة فهو وأن هذه الفرقة داخلة يف االسالم ومن أمة سيد األنام )ص( وكل من أظهر العداوة مع هذه ا
خارج عن الدين وحمروم من شفاعة خامت النبيني... واالختالف مع أهل هذه العقيدة يف بعض الفروع 
غري مناف وال مغاير لالسالم، وأصحاهبا من أهل االسالم، وحيرم على الفريقني املسلمني من أمة حممد 

 قتل كل واحد منهم اآلخر وهنبه وأسره، وهم إخوان يف الدين".

الشيخ عبد اهلل السويدي، الذي كان لولب املؤمتر:" أنه حني مت توقيع العلماء على احملضر صار وذكر   
ألهل السنة فرح وسرور مل يقع مثله يف العصور وال تشبهه األعراس واألعياد، فكان يوما مشهودا من 

عسكر وعلى عجائب الدنيا، واحلمد هلل على ذلك.. وصار ذكر الصحابة ومناقبهم يف كل خيمة من امل
لسان العجم كلهم حبيث كانوا يذكرون أليب بكر وعمر وعثمان مناقب وفضائل يستنبطوهنا من اآليات 
واألحاديث مما يعجز عنه فحول أهل السنة، وأخذوا يسفهون رأي الشاه إمساعيل )الصفوي( يف 

 257سبهم".

                                                           
، نقال عن كتاب )احلجج القطعية التفاق الفرق االسالمية( للسويدي، 133، ص  1، جاملصدر السابق -  257

 ، و )أعيان الشيعة( حملسن األمني. 1324املطبوع يف القاهرة سنة 
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وية السيئة، يف زمن نادر واذا كان مؤمتر النجف قد جنح بصورة رئيسية بطي صفحة البدعة الصف    
شاه، اعتمادا على قوته وإرادته السياسية، فانه مل يستطع اقتالع الشبهات واألساطري اليت كانت 
تعشعش يف الثقافة الشعبية، وعلى رأسها موضوع "اهلجوم على بيت فاطمة الزهراء وأحراق باب دارها، 

 آونة وأخرى، ويسخن املوقف الشيعي وضرهبا وإسقاط جنينها". وهو ما كان يؤجج نار الفتنة بني
 السليب من الشيخني.  

ورغم ان موضوع اهلجوم على بيت الزهراء ، يعترب موضوعا تارخييا حبتا، فان بعض رجال الدين    
األخباريني احلشويني، حياولون إضفاء صبغة دينية عليه، وبدال من تقدمي أدلتهم العلمية التارخيية، نرى 

اىل سالح "الفتوى" والتهريج ليكمم أفواه العلماء واحملققني الذين يصرحون بضعف البعض منهم يلجأ 
رغم ان جمال اإلفتاء هو األحكام الفقهية وليس األمور العقائدية أو التارخيية،   تلك الروايات واختالقها.

 اليت جيب فيها االجتهاد وحيرم التقليد.

استدرار الدموع والعواطف باعتبار التباكي على الزهراء وحياول أولئك احلشويون ، بقايا الصفويني،    
ضريبة الوالء ألهل البيت )عليهم السالم( والتربي من "أعدائهم" والتنظري لسبهم ولعنهم واعتبار ذلك 
من "عقائدهم" وهم ال يعرفون أهنم برتديدهم لتلك الشائعات والشبهات وممارسة السب واللعن، امنا 

ت، ويؤلبون عامة الناس ضد الشيعة ، وميزقون الوحدة االسالمية ، ويسيئون اىل يضربون صميم أهل البي
االسالم واملسلمني بتشويه تاريخ اجليل األول من املسلمني، خرية صحابة رسول اهلل، بتلك الصورة 

  258البشعة.

 واقع الشيعة اليوم.. -ج   

"إن  :ويقول 259اس فتكتسبوا العداوة بينهم ".إن االمام حممد الباقر )عليه السالم( يقول:" ال تسبوا الن  
 260رجعت على صاحبها".  وإال مساغا ترددت بينهما، فإن وجدت صاحبها اللعنة إذا خرجت من يف

                                                           
جيب قتل من سب النيب على سامعه ما مل خيف  214 :مسألة" :جاء يف مباين تكملة املنهاج للسيد اخلوئي -  258

 اخلطري وحنو ذلك، ويلحق به سب األئمة وسب فاطمة الزهراء ، وال حيتاج جواز الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله

قتله إىل األذن من احلاكم الشرعي". وقد رأينا فتاوى علماء السنة األقدمني واحملدثني كيف يكفرون من يسب أحدا من 
 الصحابة الكرام.

 3ح 360ص 2الكليين ،الكايف ج -  259

 7ح 360ص 2املصدر السابق ج -  260
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فكيف بسب الصحابة؟ أو لعنهم؟ والعياذ باهلل. بيد ان مما يسّر املرء هو حدوث تطور إجيايب كبري لدى 
يف احلقيقة، يرفضون تلك لنظر اىل أسبابه، فان الشيعة اليوم عامة الشيعة جتاه هذا املوضوع، وإعادة ا

اإلهتامات األسطورية الفظيعة، ويستنكروهنا أشد استنكار، ويكنون احرتاما كبريا للشيخني، وذلك ألن 
الشيعة اليوم أقرب اىل الشورى والدميوقراطية منهم اىل الفكر اإلمامي التقليدي، وليس هلم من "اإلمامية" 

سم، وال يتمسك منهم بتلك األباطيل اال فئات صغرية متيل اىل "األخبارية احلشوية" اليت ترفض اال اال
 العلم واالجتهاد وترفض تسليط أي ضوء على التاريخ.

وقد قام مؤخرا املرجع الشيعي الكبري السيد حممد حسني فضل اهلل بتسليط الضوء على بعض خملفات    
وراء واجلامعة، اليت  تتضمن اللعن الصريح ألعداء أهل البيت، فقال عن الفتنة، مثل ما يسمى بزيارة عاش

وأبدى حتفظه على زيارة لم يثبت لدينا صحة هذه الزيارة لضعف بعض رواتها" " زيارة عاشوراء:
، كما ان طريق الصدوق الى الراوي غير نقي ويتصف بالضعفأوال :"اجلامعة الكبرية لألسباب التالية

ا االستاذ املرحوم السيد احلوئي )قده( يف كتاب معجم رجال احلديث، ومل تردنا نص على ذلك سيدن
ما ورد عن النبي )ص( هذه الرواية من غري طرق الشيخ الصدوق، حىت ميكن تصحيح ذلك.وثانيا: 

وبعض فقراهتا خيالف بوضوح  واألئمة )ع( من أنهم صح عنهم أن ما خالف قول ربهم لم يقولوا،
القرآنية، كما يف قوله تعاىل:"إن إلينا أياهبم، مث إن علينا حساهبم" فان ما ورد يف  ظاهر بعض اآليات

:" وإياب الخلق اليكم، وحسابهم هذه الزيارة خمالف جدا هلذه اآليات، واملقصود هذه العبارة
كما شكك العالمة السيد مرتضى العسكري )أحد مؤسسي حزب الدعوة   261واهلل العامل". عليكم".
 262 ة( بصحة زيارة عاشوراء، ودعا اىل الكف عن ترديد ما فيها من اللعن.االسالمي

واذا كان لإلمامية يف القرون األوىل أي مربر لرتويج تلك األحاديث واالهتامات املوجهة للشيخني،    
رغم الصبغة اجلرمية الكربى اليت متثلها، فانه ال يوجد للشيعة اليوم أي مربر للتمسك بتلك اإلهتامات 

لباطلة واألسطورية البشعة، وذلك بعد ذهاب أئمة أهل البيت، وانقراض  املذهب االمامي، ووصوله اىل ا
طريق مسدود بوفاة االمام احلسن العسكري دون ولد ظاهر تستمر فيه اإلمامة، رغم افرتاض فريق من 

عة مؤخرا للتخلي اإلمامية وجود ولد له يف السر، مل يظهر على مدى أكثر من ألف عام، واضطرار الشي

                                                           
 1425مجاد األول  26مكتب االستفتاءات لسماحة آية اهلل العظمى السيد حممد حسني فضل اهلل.  - 261
زيارة عاشوراء اليت يرد  حول 2004/  4/  29حماضرة له يف مدرسة السيدة املعصومة بقم بتاريخ وذلك يف  - 262

األئمة فلن جتد عندنا هذا األمر، وما ورد بشأن  فقال: "إذا توجهنا إىل سرية فيها لعن ظاملي أهل البيت عليهم السالم
يف أصل زيارة عاشوراء، ويف هذا العصر وهذه الظروف احلساسة مل يعد للعن  زيارة عاشوراء غري صحيح، وأنا مرتدد

 حمال". موقعا أو
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عن اشرتاط العصمة والنص يف اإلمام )الرئيس(، وتبين نظرية "والية الفقيه" مث النظام اجلمهوري 
الدميوقراطي، أي الشورى وانتخاب األمة لإلمام، يف خطوة مناقضة متاما للفكر االمامي القدمي البائد 

 والالمعقول.

رية "سياسية قدمية" وبائدة، بدل أن تكون "عقيدة إن الفهم الصحيح لنظرية اإلمامة، وكوهنا نظ    
دينية" يشكل املقدمة الضرورية أمام التخلي النهائي واحلاسم عن تلك اإلهتامات الباطلة، ووضعها على 

 رفوف التاريخ.  

وعلى أي حال، فان النقد والسب واللعن والتكفري واالهتام بالردة والنفاق، كان إفرازا من افرازات     
نة الكربى اليت عصفت باملسلمني، مع األسف الشديد. وال بد من إغالق ذلك امللف، إذ ال يعقل الفت

أن نلوك ذلك التاريخ السيء وتلك اإلفرازات القبيحة، ونظل نلوكها اىل يوم القيامة. وحسنا فعل أهل 
  السنة بالدعوة اىل طي صفحة املاضي ، وعدم الغوص كثرياً يف أحداث التاريخ السحيق.

ولكن إغالق ملف التاريخ، وجتاوز أحداث املاضي األليمة وخاصة أحداث الفتنة الكربى، ال يعين    
تقديس الصحابة مجيعا، أو رفع منزلة املخطئني منهم اىل درجة األولياء والصاحلني، واعتبار ذلك جزء 

الن احلرب على طوائف من العقيدة الدينية. فان تكفري أو تبديع أو تضليل من ينتقد أحدا منهم، وإع
اسالمية كبرية اليوم، أو اهتامها بالكفر واملروق من الدين، يعترب أسوء من سب الصحابة أنفسهم، 
واستمرارًا للفتنة بشكل آخر. ان فلسفة جتاوز التاريخ وغض النظر عن أعمال الصحابة، تقتضي منا 

بعضهم لشبهة حتدث له، فينتقد أو يسب بدرجة أوىل التسامح مع املسلمني املعاصرين، الذين قد ينفعل 
بعض الصحابة، وهذا جيب أن ينصح ويقنع بالدليل والربهان. وال بد من عدم فتح أية معركة جديدة مع 
أي فريق تعصبا للدفاع عن معارك التاريخ.  جيب أن نعامل أخواننا الذين قد خيطئون اليوم ويواصلون 

، ويسيئون اىل بعض الصحابة، ال مسح اهلل، وذلك حفاظا التفاعل حبماس وانفعال مع أحداث التاريخ
على الوحدة االسالمية، ومالحظة القواسم املشرتكة الكثرية والرئيسية اليت جتمعهم بنا وال خترجهم من 

 الدين.
 
 

 
 
 

 دور األدعية والزيارات في إضفاء المسحة الدينية على التاريخ :الفصل الثاني
 كتاب"مفاتيح الجنان" نموذجا



 136 

 
حيتفظ الشيعة االمامية اإلثنا عشرية برتاث ضخم من األدعية والزيارات املنسوبة اىل أئمة أهل البيت،   

واليت يدأبون على تالوهتا آناء الليل وأثناء النهار ويف عقب كل صالة، وهناك من األدعية والزيارات ما 
م أو يف املناسبات السنوية. ومن يتلوهنا كل ساعة أو كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو يف كل موس

 هنا تلعب األدعية والزيارات دورا كبريا يف صياغة الثقافة الشيعية الشعبية، وترسيخها بني الناس.  
ومن يقرأ كثريا من تلك األدعية الواردة عن أهل البيت يلمس روح اإلميان والتوحيد واخلوف من اهلل   

ا يف دعاء الصباح املنسوب اىل االمام علي بن أيب طالب، تعاىل والتوسل به وإخالص الدعاء له، كم
والدعاء الذي علمه اىل كميل بن زياد، أو دعاء االمام احلسني يوم عرفة، أو "الصحيفة السجادية" 
املنسوبة اىل االمام علي بن احلسني، وغريها من األدعية الرائعة اليت تصقل روح االنسان وتزرع اإلميان يف 

ب األدعية والزيارات تعاين من مشكلة عامة هي مشكلة الوضع يف األحاديث، ولذلك قلبه. ولكن كت
جند اىل جنب تلك االدعية الصادقة كثريا من األدعية املوضوعة من قبل الغالة واملنحرفني واملنسوبة اىل 

ة ، وبث أئمة أهل البيت، واليت تعرب عن أفكار واضعيها وتلعب دورا خطريا يف إشاعة املفاهيم السلبي
 العداوة والبغضاء بني املسلمني.

وقد بدأ حمدثو الشيعة يف جتميع تلك األدعية والزيارات يف كتبهم، منذ القرن الرابع اهلجري، عندما قام   
الكليين بتضمني كتابه "الكايف" بابا خاصا للزيارات، مث قام تلميذه جعفر بن حممد ابن قولويه بتأليف  

ارات حتت عنوان "كامل الزيارات" وجاء من بعده الشيخ حممد بن علي كتاب خاص باألدعية والزي
الصدوق الذي نقل عنهما يف كتابه "من ال حيضره الفقيه" قسما من تلك الزيارات، وجاء الشيخ أبو 
جعفر الطوسي فجمع ما تيسر له من األدعية والزيارات يف كتاب خاص امسه "مصباح املتهجد". اىل أن 

يف بن املشهدي يف القرن السادس اهلجري، فألف كتاب "املزار الكبري". مث جاء من الشيخ حممد جاء 
ابن طاووس فألف عدة كتب هي: "إقبال  علي بن موسى بن السيد بعده القرن السابع اهلجري 

و "مهّمات يف صالح املتعبد وتتّمات ملصباح   األعمال" و "مجال األسبوع" و "أمان األخطار"
الشيخ إبراهيم  يها ما توافر يف زمانه من أدعية وزيارات. ويف القرن التاسع اهلجري ألفومجع ف املتهجد"

الكفعمي كتابني يف األدعية مها:" جنة األمان الواقية و اجلنة الباقية" املعروف بـ"املصباح" و "البلد األمني 
جري كتابا بعنوان "زاد املعاد و الدرع احلصني". وألف الشيخ حممد باقر اجمللسي  يف القرن الثاين عشر اهل

 ومفتاح اجلنان". 
ومعظم هذه الكتب غري متداول بني الناس، ما عدا كتاب "مفاتيح اجلنان" الذي ألفه يف القرن الرابع   

عشر اهلجري، الشيخ عباس بن حممد رضا القمي، واشتهر اشتهارا واسعا، حىت دخل كل بيت شيعي 
فه استجابة لطلب بعض املؤمنني الذين سألوه أن يراجع كتاب "مفتاح تقريبا. وقد قال يف مقدمته إنه أل
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اجلنان" املتداول بني الناس ليألف كتابا على غراره خلوا مما احتواه مما مل يعثر على سنده، فأجاهبم اىل 
 ذلك وأضاف اليه أدعية وزيارات مل ترد يف ذلك الكتاب.

اضه من التالعب باألدعية والزيارات عرب التاريخ وقد أعرب الشيخ عباس القمي يف كتابه عن امتع  
واعترب ذلك نوعا من البدعة والدس يف احلديث واخلروج عن املأثور، فنقل عن شيخه النوري  تعليقا على 
إحدى الزيادات املتعلقة بزيارة االمام احلسني، جاء فيه:" ان هذه الكلمات اليت ذيلت هبا هذه الرواية، 

ين وجتاسر على االمام )ع( بالزيادة فيما صدر منه، وفوق ذلك فهي حتتوي على امنا هي بدعة يف الد
أباطيل وأكاذيب بينة الكذب. والغريب املدهش أهنا تبث بني الناس وتذوع حىت هتتف هبا يف كل يوم 
وليلة عدة آالف مرة يف مرقد احلسني )ع( .. وال منكر ينكرها، أو رادع يردع عن الكذب والعصيان. 

ألمر اىل أن تدون هذه األباطيل وتطبع يف جماميع من األدعية والزيارات جيمعها احلمقاء من عوام فآل ا
الناس فتزعمها كتابا فتجعل هلا إمسا من األمساء، مث تتالقفها اجملاميع فتسري من جمموعة أمحق اىل 

وإين صادفت طالبا  جمموعة أمحق آخر. وتتفاقم املشكلة، فيلتبس األمر على بعض طلبة العلم والدين.
من طلبة العلم والدين، وهو يزور الشهداء بتلك األباطيل القبيحة، فمسست كتفه، فالتفت إيل، 
فخاطبته قائال: أال يشنع من الطالب أن ينطق مبثل هذه األباطيل يف مثل هذا احملضر املقدس؟ قال: 

لنفي، قال: فإين قد وجدهتا مدونة أليست هي مروية عن االمام عليه السالم؟ فتعجبت لسؤاله وأجبته با
يف بعض الكتب، فسألته عن الكتاب فأجاب: كتاب مفتاح اجلنان. فسكت عنه، فانه ال يليق أن يكامل 
املرء رجال أدى به الغفلة واجلهل اىل أن يعد اجملموعة اليت مجعها بعض العوام من الناس كتابا من الكتب، 

الشيخ )رمحه اهلل( كالمه يف هذا املقام، وقال: ان عدم ردع العوام ويستند اليه مصدراً ملا يقول. مث بسط 
عن نظائر هذه األمور غري اهلامة، والبدع الصغرية،  كغسل أويس القرين، وهو التابع  املخلص ملعاوية، 
وصوم الصمت بأن يتمالك املرء عن التكلم بشيء يف اليوم  كله، وغري ذلك من البدع، اليت مل يردع عنه 

، ومل ينكره منكر، قد أورثت اجلرأة والتطاول، ففي كل شهر من الشهور، ويف كل سنة من السنني، رادع
 يظهر للناس نيب أو إمام جديد، فرتى الناس خيرجون من دين اهلل أفواجا".

وأضاف الشيخ عباس القمي:"مع ما بلغتنا من األدعية املأثورة ذات املضامني السامية، والكلمات 
يغة، يصاغ دعاء سخيف غاية السخف، فيسمى بدعاء احليب، فينزل من شرفات العرش، الفصيحة البل

فيفرتي له من الفضل ما يدهش املرء ويبهته، من ذلك، والعياذ باهلل، أن جربئيل بلغ النيب حممدا )ص( 
ه يف أن اهلل تعاىل يقول: إين ال أعذب عبدا جيعل معه هذا الدعاء، وان استوجب النار وأنفق العمر كل

املعاصي، ومل يسجد يل فيه سجدة واحدة، انين أمنحه أجر سبعني ألف نيب، وأجر سبعني ألف زاهد، 
وأجر سبعني ألف شهيد، وأجر سبعني ألف من املصلني، وأجر من كسا سبعني ألف عريان وأجر من 
قعة أشبع سبعني ألف جائع، ووهبته من احلسنات عدد حصى الصحاري، وأعطيته أجر سبعني ألف ب

من األرض، وأجر خامت النبوة لنبينا )ص( وأجر عيسى روح اهلل، وابراهيم خليل اهلل وأجر امساعيل ذبيح 
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اهلل وموسى كليم اهلل... يا حممد من دعا هبذا الدعاء العظيم دعاء احليب، أو جعله معه غفرت له 
املفرتيات الغريبة بالبكاء وجدير باملرء أن يستبدل الضحك على هذه  -اىل آخره –واستحييت أن أعذبه 

على كتب الشيعة ومؤلفاهتم، الكتب القيمة اليت بلغت الرتبة السامية ضبطا وصحة واتقانا، فكانت ال 
يستنسخها يف الغالب اال رجال من أهل العلم والدين، فيقابلوهنا بنسخ نسختها أيدي أهل العلم ، 

مداقتها وتصحيحها، واآلن جندها قد عيفت وصححها العلماء... وهذا مبلغ ما بذلوه من اجلهد يف 
وتركت، فاستخلفها كتاب "مفتاح اجلنان" الذي وقفت على نزر من صفته، فيكون هو الكتاب الوحيد 
الذي تتداوله األيدي، ويرجع اليه العوام واخلواص، والعرب والعجم، وما ذلك اال ألن أهل العلم والدين 

يراجعون كتب علماء أهل البيت الطاهرين وفقهائهم، وال ينكرون ال يبالون باألحاديث والروايات، وال 
على أشباه هذه البدع والزوائد، وعلى دس الدساسني والوضاعني ، وحتريف اجلاهلني، وال يصدون من ال 
يرونه أهال، وال يردعون احلمقاء فيبلغ األمر حيث يلفق األدعية مبا تقتضيه األذواق، ويصاغ زيارات 

ت، ويطبع جماميع عديدة من األدعية املدسوسة، وينتج أفراخ الكتاب املفتاح وتعم ومفجعات وصلوا
 املشكلة، فريوج الدس والتحريف ونرامها يسريان من كتب األدعية اىل سائر الكتب واملؤلفات". 

 
ة وقد بذل الشيخ عباس القمي جهدا كبريا يف كتابه "مفاتيح اجلنان" لتنقية األدعية والزيارات وحماول 

التأكد من نسبتها اىل أئمة أهل البيت وانتقائها من الكتب الشيعية القدمية املعتربة. ومع ذلك فقد عاىن 
مما عانت منه كتب األدعية السابقة حيث تسرب اليه الكثري من األدعية املزورة والزيارات املوضوعة 

من األدعية والزيارات الواردة فيه  واملختلقة. وهذا ما أثار لدى احملققني أسئلة كثرية عن صحة عدد كبري
واليت ينقلها القمي عن كتب قدمية بال متحيص أو ذكر للسند، وامنا اعتمادا على ورودها يف كتب 

 "مشايخ الطائفة" األقدمني.
وهذا هنج أخباري حشوي قدمي ابتلي به املسلمون عموما والشيعة خصوصا، حتت شعار "التسامح يف   

الكثري من احملدثني من السنة والشيعة يقبل خرب اآلحاد، ورمبا الضعيف، حىت يف أدلة السنن". إذ كان 
أمور العقيدة فضال عن الفقه واحلالل واحلرام. ولكن تطور حركة الفقه عند الشيعة دفعت العلماء اىل 
 تصنيف األحاديث وتنقيتها وتشذيبها وهتذيبها، فنشأت املدرسة األصولية اليت بذلت جهودا كبرية يف
هذا اجملال، وقد جنحت يف جوانب وعجزت أو فشلت يف جوانب، ومن اجلوانب اليت فشلت فيها أو 
أمهلتها هي األدعية والزيارات باعتبارها ال متس دائرة احلالل واحلرام، واهنا من السنن. واذا كانت قراءة 

ل، ولذا مل يكن جيوز تركها األدعية والزيارات من السنن، فان ما حتتويه كان ميس دائرة العقيدة واألصو 
 بال حتقيق أو متحيص.

 
 أدعية موضوعة تحتوي على أباطيل 
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وإذا ألقينا نظرة على كتاب "مفاتيح اجلنان" لوجدناه يزخر بكثري من األحاديث واألدعية والزيارات  

 املوضوعة اليت حتتوي على أباطيل.
 التعقيبات اخلاصة(:"حكى شيخنا ثقة يقول الشيخ عباس القمي يف الفصل الثاين من كتابه )يف   

االسالم النوري نور اهلل مرقده يف كتاب دار السالم عن شيخه املرحوم العامل الرباين احلاج املوىل فتح علي 
السلطان آبادي : ان اآلخوند املوىل حممد الصادق العراقي كان يف غاية الضيق والعسرة والضراء، ومضى 

كأنه يف واد   رأى ليلة في المنامكربه فرجا وال من ضيقه خمرجا، اىل أن عليه كذلك زمان فلم جيد من  
يرتاءى فيه خيمة عظيمة عليها قبة، فسأل عن صاحبها فقيل فيها الكهف احلصني وغياث املضطر 
املستكني احلجة القائم املهدي املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه( فأسرع الذهاب اليها، فلما وافاه صلوات 

سيد شكا عنده سوء حاله وسأل عنه دعاء يفرج به مهه ويدفع به غمه، فأحاله عليه السالم اىل  اهلل عليه
واىل خيمته، فخرج من حضرته ودخل يف تلك اخليمة فرأى السيد السند واحلرب املعتمد العامل  من ولده

اءته، فذكر له األجمد املؤيد جناب السيد حممد السلطان آبادي قاعدا على سجادته مشغوال بدعائه وقر 
بعد السالم ما أحال عليه حجة امللك العالم، فعلمه دعاء يستكفي به ضيقه ويستجلب به رزقه، فانتبه 
من نومه والدعاء حمفوظ يف خاطره، فقصد بيت جناب السيد، وكان قبل ذلك نافرا لرؤيته لوجه ال 

مستغفرا ذنبه، فلما سلم عليه أجابه  يذكره، فلما أتاه ودخل عليه رآه كما يف النوم على مصاله ذاكرا ربه
وتبسم يف وجهه كأنه عرف القضية، فسأل عنه ما سأل عنه يف الرؤيا فعلمه من حينه عني ذاك الدعاء 
فدعا به يف قليل من الزمان فصبت عليه الدنيا من كل ناحية ومكان، وكان املرحوم احلاج املوىل فتح علي 

 غا وقد أدركه يف  أواخر عمره وتلمذ عليه شطرا من الزمان".)رمحه اهلل( يثين على السيد ثناء بلي
وال يستطيع املرء أن يتأكد من أساس هذه القصة، ولكنه يستطيع التنبه بسهولة اىل طبيعتها   

االسطورية، فهي تتحدث عن رؤية االمام املهدي يف املنام وكأهنا يف اليقظة، يف حني أن شخص االمام 
م الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري( مشكوك يف وجوده، وتتحدث أيضا املهدي )املقصود: االما

عن معرفة السيد السلطان آبادي مبا أوحى به املهدي لذلك الرجل يف املنام. وتبسمه وتعليمه له نفس 
الدعاء، وهذا من علم الغيب الذي ال يعلمه اال اهلل. أو كأن روح االمام املهدي قد طافت على الرجلني 

لة واحدة. وتقول الرواية أن املهدي أحال النائم اىل سيد من ولده وهو السلطان آبادي، وهذا يف لي
 خيالف الرواية الشيعية بعدم وجود أو معرفة أوالد لالمام املهدي.

  
وهناك مثل آخر على الوضع والتحريف هو )دعاء العديلة( الذي يُقرأ لضمان عدم احنراف االنسان   

يتضمن أفكارا مغالية ومنحرفة، كالفقرة اليت تقول بأن الدنيا واألرض والسماء تثبت عند املوت، والذي 
بوجود "املهدي املنتظر". ومع ان الشيخ عباس القمي يروي هذا الدعاء يف "مفاتيح اجلنان" اال انه 
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يف يتساءل:"هل هذا الدعاء من املعصوم عليه السالم؟ أم هو من إنشاء بعض العلماء؟ مث جييب:يقول 
ذلك خريت صناعة احلديث وجامع أخبار األئمة عليهم السالم العامل املتبحر واحملدث الناقد البصري 
موالنا احلاج مريزا حسني النوري )نور اهلل مرقده(: وأما دعاء العديلة املعروفة فهو من مؤلفات بعض أهل 

 العلم ليس مبأثور، وال موجود يف كتب محلة األحاديث ونقادها".
 يوضح الشيخ القمي بعد ذلك ملاذا إذن يذكر هذا الدعاء املوضوع يف كتابه، يف مجلة األدعية اليت وال   

 يتعهد بروايتها فقط عن أئمة أهل البيت؟ رغم ما يوجد فيه من غلو وأباطيل.
 
وبعد صفحات من ذلك ينقل الشيخ عباس القمي دعاء باسم )السيفي الصغري املعروف بدعاء    

قول:"ذكره الشيخ األجل ثقة االسالم النوري )عطر اهلل مرقده( يف الصحيفة الثانية العلوية، القاموس( وي
وقال: ان هلذا الدعاء يف كلمات أرباب الطلسمات والتسخريات شرح غريب، وقد ذكروا له آثارا عجيبة، 

وتأسيا  ،تسامحا في أدلة السننومل أرو ما ذكروه لعدم اعتمادي عليه، ولكن أورد أصل الدعاء 
 بالعلماء األعالم".

   
ومن أبرز األمور اليت يذكرها الشيخ عباس القمي، وتنطوي على قدر كبري من اخلرافة واألباطيل،    

حديث عجيب غريب، ينقله عن كتاب )زاد املعاد( لعلي ابن طاووس، يقول فيه:ان قوما من األصحاب  
هم فردوا عليه السالم، فقال: أال أعلمكم دواء كانوا جلوسا، إذ دخل عليهم رسول اهلل )ص( فسلم علي

علمين جربئيل )ع( حيث ال أحتاج اىل دواء األطباء؟  وقال علي وسلمان وغريهم: وما ذاك الدواء؟ 
فقال النيب )ص( لعلي: تأخذ من ماء املطر بنيسان، وتقرأ عليه كال من فاحتة الكتاب وآية الكرسي وقل 

لق، وقل أعوذ برب الناس، وقل يا أيها الكافرون، سبعني مرة، وزادت هو اهلل أحد، وقل أعوذ برب الف
رواية أخرى: سورة انا أنزلناه، أيضا سبعني مرة، واهلل أكرب سبعني مرة، وال إله اال اهلل سبعني مرة، وتصلي 
على حممد وآل حممد سبعني مرة وتشرب من ذلك املاء غدوة وعشية سبعة أيام متواليات، والذي بعثين 

احلق نبيا ان جربئيل )ع( قال: ان اهلل يرفع عن الذي يشرب هذا املاء كل داء من جسده، ويعافيه، ب
وخيرج من جسده وعظمه ومجيع أعضائه، وميحو ذلك من اللوح احملفوظ، والذي بعثين باحلق نبيا ان مل 

ن ذلك املاء رزقها يكن له ولد بعد، فشرب من ذلك املاء كان له ولد، وان كانت املرأة عقيما وشربت م
اهلل ولدا، وان أحبت أن حتمل بذكر أو أنثى محلت، وتصديق ذلك يف كتاب اهلل تعاىل :" يهب ملن 

 يشاء إناثا ويهب ملن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، وجيعل من يشاء عقيما".
هلل ، وان كان به مث قال عليه السالم: وان كان به صداع فشرب من ذلك يسكن عنه الصداع بإذن ا

وجع العني يقطر من ذلك املاء يف عينيه، ويشرب منه، ويغسل به عينه، ويشتد أصول األسنان، ويطيب 
الفم، وال يسيل من أصول األسنان اللعاب، ويقطع البلغم، وال يتخم اذا أكل وشرب، وال يتأذى بالريح 
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خياف من الزكام، ووجع الضرس، وال وال يشتكي ظهره، وال يبخع بطنه، وال  –من القولنج وغريه  –
يشتكي املعدة، وال الدود، وال حيتاج اىل احلجامة، وال يصيبه البواسري، وال يصيبه احلكة، وال اجلدري، 
وال اجلنون، وال اجلذام، وال الربص ، وال الرعاف ، وال القيء، وال يصيبه عمى، وال بكم، وال خرس، وال 

األسود يف عينيه، وال يصيبه داء يفسد عليه صومه وصالته، وال يتأذى  صمم، وال مقعد، وال يصيبه املاء
 بوسوسة اجلن وال الشياطني.

وقال النيب )ص( قال جربئيل: انه من شرب من ذلك، مث كان به مجيع األوجاع اليت تصيب الناس، فانه 
آليات على هذا شفاء له من مجيع األوجاع، فقال جربئيل )ع( : والذي بعثك باحلق، من يقرأ هذه ا

املاء، فيشرب منه مأل اهلل قلبه نورا وضياء، ويلقى االهلام يف قلبه، وجيري احلكمة على لسانه، وحيشو لبه 
من الفهم والبصرية، وأعطاه من الكرامات ما مل يعط أحدا من العاملني، ويرسل عليه ألف مغفرة، وألف 

الكرب والبخل واحلرص والغضب، من قلبه، والعداوة رمحة، وخيرج الغش واخليانة والغيبة واحلسد والبغي و 
 والبغضاء، والنميمة والوقيعة يف الناس، وهو الشفاء من كل داء.

ومع ان الشيخ عباس القمي يضعف سند هذه الرواية "لوجود عبد اهلل بن عمر يف سندها" كما    
مام الصادق، وتوجد فيها يقول، اال انه يعود فيقويها برواية أخرى يقول ان سندها ينتهي اىل اال

اضافات، وتذكر آثارا أخرى، منها: انه اذا كان مسجونا فشرب من ذلك املاء جنا من السجن، وانه مل 
 يغلب على طبعه الربودة.

ولسنا حباجة اىل مناقشة هذه الرواية اليت تنضح حبقيقة وضعها واختالقها وأسطوريتها، واليت حتاول تقدمي 
جلميع مشاكل االنسان اجلسدية واملالية والروحية واألخالقية واالجتماعية  "ماء نيسان" كحل سحري

 والسياسية. 

يقدم الشيخ عباس القمي يف كتابه "الباقيات الصاحلات"، امللحق بـ"مفاتيح اجلنان"، جمموعة من األدعية 
أية صيدلية، فلديه والرقي والتعاويذ ملعاجلة خمتلف األمراض حبيث التعود هناك حاجة ملراجعة أي طبيب و 

تعاويذ لوجع الرأس ووجع اإلذن والشقيقة والصمم واحلمى ووجع الفم واألسنان والصدر والسعال والبطن 
وقرقرة البطن والقولنج ، وضعف البصر ووجع العني، وضعف الركب، ووجع السرة واخلاصرة، وخمتلف 

من من السراق واللصوص. ولرجوع العبد األورام والثآليل. ولديه تعاويذ خاصة للعقارب والرباغيث، واأل
 اآلبق. كما يقدم رقية حلفظ زرع اخليار والبطيخ من أضرار الدود وغريه مما يفسدها من احليوان.

ورمبا كانت هذه "األدعية" والرقي والتعاويذ، املوضوعة يف عصور التخلف، سرًا من أسرار احنطاط   
والعلم. صحيح ان الدعاء اخلالص هلل تعاىل يؤثر يف حياة املسلمني، الذين استبدلوا هبا طريق العقل 

 اإلنسان، ولكن ليس هبذه الصورة األسطورية واالعتماد الكلي على "األدعية والتعاويذ" السحرية.
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ويكفي يف ذكر الشيخ عباس القمي هلذه الروايات واعتقاده بصحتها الكتشاف منهجه احلشوي يف  
ن السقيم، واختالل املوازين العلمية لديه، والذي أدى به ومبن شاهبه احلديث ، وعدم معرفته للصحيح م

من احملدثني احلشويني، اىل قبول كثري من األدعية والزيارات املوضوعة واليت متتليء غلوا وتطرفا وشركا 
 وكفرا باهلل تعاىل. وتقدميها للعوام على أهنا جزء أساس من الدين.

تيح اجلنان" من أدعية موضوعة وخرافات وأساطري، فقد تعرض كتابه وباإلضافة اىل ما يوجد يف "مفا  
اىل دس أحاديث أخرى مل يذكرها هو يف كتابه، مثل "حديث الكساء". وهذا ما كان خيشاه  الشيخ 
عباس القمي، وحيرص على جتنبه، حيث كان يعمل على صيانة كتابه من الزيادة والنقصان، ولعن من 

إضافة أدعية أخرى اىل كتابه بعد الفراغ منه خشية فتح الباب  لألهواء  يقوم بذلك، حىت انه جتنب
"لقد خطر بالبال بعدما فرغت من تأليف كتاب مفاتيح اجلنان  -كما يقول  –للتالعب الكتاب 

وانتشرت نسخه يف األقطار أن أضيف اليه للطبعة الثانية إضافات تشتد احلاجة اليها... ولكن االضافة 
ما رأيت كانت تفتح الباب للتصرف يف كتاب مفاتيح اجلنان، وهو باب قد يغتنم فتحه اىل الكتاب في

بعض الفضوليني متصرفني يف الكتاب إضافة وحذفا فينشرون ما عبثت به األهواء باسم مفاتيح اجلنان،  
حق كما هو املشاهد يف كتاب مفتاح اجلنان، وألجل ذلك مل أغري من أصل الكتاب شيئا وإمنا ذيلته مبل

حيتوي على هذه املطالب الثمانية، وإين أدع اىل لعنة اهلل القهار ولعنة رسوله )ص( واألئمة األطهار )ع( 
 من عبث يف كتاب مفاتيح اجلنان بشيء". 

 
ورغم ذلك فقد أضاف ناشر جمهول يف بعض الطبعات ملحقا يتضمن أدعية مطولة يقول ان املؤلف    

ا مث تركها لطوهلا، مث يورد الناشر "حديث الكساء" ويقول:" استجابة القمي قد أشار اليها فذكر فواحته
لطلبات كثري من املؤمنني وإمتاما للكتاب ارتأينا بذكر حديث الكساء الشريف نقال عن كتاب )عوامل 
العلوم( للشيخ عبد اهلل بن نور اهلل البحراين بسند صحيح عن جابر بن عبد اهلل االنصاري عن فاطمة 

عليها السالم("  ويذكر احلديث. وهو ما أثار الشك بصحة رواية القمي هلذا احلديث ودفع الزهراء )
مؤخرا احملدث االيراين الشيخ حممدي الري شهري، سادن مقام الشاه عبد العظيم يف طهران، اىل حذف 

 احلديث املذكور من الطبعات اجلديدة لـ"مفاتيح اجلنان" ومتزيقه من الطبعات القدمية.
 

 ث الكساء""حدي
  
وال بأس بالتعرف على "حديث الكساء" من أجل التعرف على طبيعة األدعية املوضوعة اليت تبث   

 الغلو والتطرف يف الثقافة الشيعية الشعبية.
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األسطورة: ان النيب حممد )صلى اهلل عليه وآله( ذهب يوما اىل بيت فاطمة الزهراء  –يقول احلديث  
ثر بكساء، مث جاء احلسن فدخل حتت الكساء، مث جاء احلسني فدخل واشتكى من ضعف يف بدنه فتد

حتت الكساء وجاء االمام علي فدخل حتت الكساء مث دخلت فاطمة، فقال عندها النيب:"اللهم ان 
هؤالء أهل بييت وخاصيت حلمهم حلمي ودمهم دمي يؤملين ما يؤملهم وحيزنين ما حيزهنم أنا حرب ملن 

وعدو ملن عاداهم وحمب ملن أحبهم اهنم مين وأنا منهم فاجعل صلواتك  حارهبم وسلم ملن ساملهم
وبركاتك ورمحتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا" فقال اهلل عز 
وجل:"يا مالئكيت ويا سكان مساوايت إين ما خلقت مساء مبنية وال أرضا مدحية وال قمرا منريا وال مشسا 

فلكا يدور وال حبرا جيري وال فلكا يسري اال يف حمبة هؤالء اخلمسة الذين هم حتت الكساء" مضيئة وال 
فنزل جربئيل وأبلغهم حبديث اهلل ودخل معهم حتت الكساء. وقال رسول اهلل )ص(:"يا علي والذي 

يه مجع من بعثين باحلق نبيا واصطفاين بالرسالة جنيا ما ذكر خربنا هذا يف حمفل من حمافل أهل األرض وف
شيعتنا وحمبينا وفيهم مهموم اال وفرج اهلل مهه، وال مغموم اال وكشف اهلل غمه، وال طالب حاجة اال 

 وقضى اهلل حاجته".
وهذا احلديث غري معروف لدى احملدثني الشيعة القدماء، ألنه مل يكن موجودا، أو كان ضعيفا اىل    

ال يوجد له أي سند، وقد تركه الشيخ عباس القمي، درجة يرفض أي حمدث حيرتم نفسه االشارة اليه، و 
ولكن الناشر اجملهول أضافه اىل "مفاتيح اجلنان" نقال عن كتاب "عوامل العلوم" للشيخ عبد اهلل بن نور 
اهلل البحراين، املتأخر، وليس عن كتب األدعية والزيارات القدمية املعروفة، وهذا ما يدل على اختالقه يف 

 وقت متأخر.
سواء صحت هذه الرواية أو مل تصح، فان "حديث الكساء" ينطوي على فكرة متطرفة ومغالية هي و    

خلق العامل من أجل اخلمسة )النيب وأهل بيته( وهي فكرة مل ترد يف القرآن الكرمي وال يف السنة النبوية، 
خمسة" اليت ولدت يف وتتعارض مع نظرية االثين عشرية، وحيتمل بعض احملققني أهنا من بنات الفرقة "امل

القرن الثاين اهلجري ، وكانت تغايل باخلمسة )أصحاب الكساء( مث انقرضت قبل والدة الفرقة االثين 
 عشرية.

 
ان أخطر ما يف كتاب "مفاتيح اجلنان" هي "الزيارات" اليت خياطب هبا الشيعة األئمة من أهل البيت   

القمي عن عدد من كتب الزيارة املؤلفة يف القرون عند زيارهتم لقبورهم، واليت ينقلها الشيخ عباس 
املاضية، وخاصة يف القرن الرابع اهلجري، عند تأسيس النظرية االثين عشرية، تلك الزيارات اليت تتضمن 
معاين الغلو والتعظيم املبالغ فيه جتاه األئمة من أهل البيت، واحلط من درجة خصومهم أو أعدائهم أو 

تباعهم اىل يوم القيامة، وهو ما يؤدي اىل حدوث شرخ عظيم بني املسلمني، منافسيهم، وأشياعهم وأ
وبناء جدران عالية حول الشيعة وعزهلم عن التفاعل اإلجيايب مع إخواهنم من أبناء املذاهب األخرى، 
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وإشاعة روح احلقد والكراهية والبغضاء، وما يسبب ذلك من ردود فعل عدائية من قبل اآلخرين ضد 
 الشيعة.

وتتكثف اخلطورة من أن تلك الزيارات تشكل املنبع الرئيسي للثقافة الشيعية الشعبية اليت ال تعرف     
كتب الفلسفة أو الكالم، وامنا تواضب على قراءة تلك الزيارات بنية احلصول على األجر والثواب، فاذا 

هم يف عقول الناس باسم أهل هبا تقع فريسة الغالة واملتطرفني الذين يبثون نظرياهتم وأساطريهم وأحقاد
 البيت.
واذا سألت أي عامل حمقق أو جمتهد خبري يف علم احلديث عن تلك الزيارات، ألكد لك ضعف   

أسنادها، وهتافت مضامينها، ولكن رأيه يبقى حمصورا يف دائرة ضيقة يف مقابل االنتشار الواسع لكتب 
قد والبيوت واملساجد واحلسينيات. ومن األمثلة على االدعية والزيارات، وخاصة "مفاتيح اجلنان" يف املرا

 تلك األدعية والزيارات السلبية املغالية واملشحونة حقدا وعداء:
 

 دعاء "يوم الغدير"

يقدم الشيخ عباس القمي دعاء يوم الغدير ضمن جمموعة مفاهيم وأفكار ونظريات، تستند اىل    
يوم الغدير بعيد الغدير، الذي يصفه بأنه: "عيد اهلل  أحاديث ضعيفة أو خمتلقة، حيث يسمي يف البداية

االكرب" و "عيد آل حممد )عليهم السالم("، ويقول عنه: "انه أعظم األعياد، وما بعث اهلل تعاىل نبيا اال 
وهو يعيد هذا اليوم، وحيفظ حرمته، واسم هذا اليوم يف السماء يوم العهد املعهود، وامسه يف األرض يوم 

أخوذ، واجلمع املشهود". ويضيف: "روي أنه سئل الصادق عليه السالم: هل للمسلمني عيد امليثاق امل
غري يوم اجلمعة واألضحى والفطر؟ قال: نعم، أعظمها حرمة. قال الراوي: وأي عيد هو؟ قال: اليوم 
نت الذي نصب فيه رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( أمرَي املؤمنني )عليه السالم( وقال: من ك

مواله فعلي مواله، وهو يوم مثاين عشر من ذي احلجة. قال الراوي: وما ينبغي لنا أن نعمل يف ذلك 
اليوم؟ قال: الصيام والعبادة والذكر حملمد وآل حممد )عليه السالم( والصالة عليهم، وأوصى رسول اهلل 

عل، كانوا يوصون أوصياءهم )ص( أمري املؤمنني )ع( أن يتخذ ذلك اليوم عيدا، وكذلك كانت األنبياء تف
 بذلك فيتخذونه عيدا".

وهو أمر  –وبالرغم من حتدث هذه الرواية عن معرفة األنبياء السابقني  واحتفاهلم بـ"عيد الغدير"    
فاهنا تكشف أيضا عن عدم معرفة  -غريب مل يشر اليه أحد من  األولني واآلخرين، من قريب أو بعيد

ق هلذا العيد؟ مما يؤكد اختالق هذا احلديث وضعفه، خاصة وان الشيعة مل السائل يف زمان االمام الصاد
يعرفوا هذه التسمية ومل يقوموا باالحتفال بـ"عيد الغدير" اال يف القرن الرابع اهلجري يف ظل الدولة 
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البويهية. وقد أراح الشيخ عباس القمي نفسه من عناء ذكر السند أو التحقيق فيه، واعتمد على إرسال 
ديث، وأضاف اليه حديثا آخر بنفس الطريقة فقال:" يف حديث أيب نصر البزنطي عن الرضا احل

)صلوات اهلل وسالمه عليه( أنه قال:يا بن أيب نصر أينما كنت، فاحضر يوم الغدير عند أمري املؤمنني 
ويعتق من عليه السالم فان اهلل تبارك وتعاىل يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستني سنة، 

النار ضعف ما أعتق يف شهر رمضان، وليلة القدر، وليلة الفطر. وَلدرهم فيه بألف درهم إلخوانك 
العارفني، وأفضل على إخوانك يف هذا اليوم، وُسرَّ فيه كل مؤمن ومؤمنة، واهلل لو عرف الناس فضل هذا 

 اليوم حبقيقته لصافحتهم املالئكة يف كل يوم عشر مرات".

الصة: ان تعظيم هذا اليوم الشريف الزم، وأعماله عديدة، األول: الصوم، وهو كفارة وأضاف:"اخل  
ذنوب ستني سنة، وقد روي أن صيامه بعدل صيام الدهر، ويعدل مائة حجة وعمرة. الثاين: الغسل. 

 الثالث: زيارة أمري املؤمنني".

يا ربنا مبنك ولطفك أجبنا داعيك وذكر القمي عدة "زيارات" وأدعية، جاء يف أحدها ما يلي:"...إنا   
واتبعنا الرسول، وصدقناه وصدقنا موىل املؤمنني، وكفرنا باجلبت والطاغوت، فولنا ما تولينا واحشرنا مع 
أئمتنا فانا هبم مؤمنون موقنون وهلم مسلمون، آمنا بسرهم وعالنيتهم وشاهدهم وغائبهم وحيهم وميتهم 

ا هبم بيننا وبني اهلل دون خلقه ال نبتغي هبم بدال، وال نتخذ من ، ورضينا هبم أئمة وقادة وسادة وحسبن
دوهنم وليجة، وبرئنا اىل اهلل من كل من نصب هلم حربا من اجلن واإلنس من األولني واآلخرين وكفرنا 
باجلبت والطاغوت واألوثان األربعة، وأشياعهم وأتباعهم وكل من واالهم من اجلن واإلنس من أول 

 ه.الدهر اىل آخر 

اللهم إنا نشهد أنا ندين مبا دان به حممد وآل حممد صلى اهلل عليه وعليهم، وقولنا ما قالوا، وديننا ما    
دانوا به، ما قالوا به قلنا، وما دانوا به دنا، وما أنكروا أنكرنا، ومن والوا والينا، ومن عادوا عادينا، ومن 

ليه ترمحنا، آمنا وسلمنا ورضينا واتبعنا موالينا صلوات اهلل لعنوا لعنا، ومن تربؤوا منه تربأنا، ومن ترمحوا ع
 عليهم".

ومن الواضح ان هذا الدعاء يتضمن التربي مما يسميه باجلبت والطاغوت ، ويقصد هبما الشيخني،   
وأشياعهم وأتباعهم ومن واالهلم من اجلن واإلنس من أول الدهر اىل آخره، وهو ما يؤدي اىل القطيعة 

 النفسي عن عامة املسلمني، وحيدث شرخا بينهم وبني الشيعة.واالنفصال 

ويف دعاء آخر، يرويه القمي عن ابن طاووس، يف القرن السابع اهلجري، الذي يرويه بدوره عن الشيخ    
املفيد، يف القرن اخلامس اهلجري، دون أن يذكر السند واملصدر، جاء ما يلي:"اللهم إين أسألك حبق 
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تصلي على حممد وآل حممد، وأن تلعن من جحد حق هذا اليوم، وأنكر حرمته حممد وآل حممد أن 
فصد عن سبيلك إلطفاء نورك". وكأن اإلميان هبذا اليوم من ضروريات االسالم اليت ال ينكرها اال كافر، 

 وانه مل يكن املوضوع حمل جهل ونفي من قبل الشيعة يف القرون األوىل.

يدا تارخييا، منذ أعماق التاريخ، ويضفي عليه هالة قدسية، ذكر أن ولكي يكرس القمي يوم الغدير ع  
هذا هو اليوم الذي جعل اهلل تعاىل فيه النار على إبراهيم اخلليل بردا وسالما، واليوم الذي انتصر فيه 
موسى على السحرة، ونصب فيه وصيه يوشع بن نون، وجعل فيه عيسى مشعون الصفا وصيا له، 

 بن برخيا على قومه، وآخى فيه رسول اهلل بني أصحابه. واستخلف سليمان آصف

 زيارات األئمة

الزيارة املطلقة األوىل: رواها الكليين يف الكايف بسنده عن احلسني بن ثوير، عن أيب عبد اهلل. ورواها   
الشيخ الطوسي يف التهذيب، والصدوق يف كتاب من ال حيضره الفقيه، قال الصدوق: اين قد ذكرت يف  

أصح الزيارات عندي  املزار واملقتل أنواعا من الزيارات، وانتخبت هذه الزيارة هلذا الكتاب، فإهنا كتايب
 ، وهي تكفينا وتفي باملقصود.رواية
ويوجد يف هذه الزيارة ما يلي:" بكم فتح اهلل وبكم خيتم وبكم ميحو ما يشاء ويثبت، وبكم يفك    

وبكم تنبت األرض أشجارها وبكم تخرج من يطلب هبا، الذل من رقابنا وبكم يدرك اهلل ترة كل مؤ 
األرض ثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها وبكم يكشف اهلل الكرب وبكم ينزل اهلل الغيث 
وبكم تسبح األرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها على مراسيها، إرادة اهلل في مقادير أموره 

وأمة عما فصل من أحكام العباد. لعنت أمة قتلتكم،  ، والصادرتهبط إليكم وتصدر من بيوتكم
، وأمة ظاهرت عليكم وأمة شهدت ومل تستشهد، احلمد هلل الذي خالفتكم، وأمة جحدت واليتكم

جعل النار مأواهم وبئس الورد املورود". حيث ال تكتفي هذه الزيارة بلعن من قاتل احلسني وامنا تلعن من 
وال تفرق بني من ميتلك دليال على وجوب الوالية هلم أو ال جيد أي  خيالف األئمة أو جيحد واليتهم،

دليل. فضال عن ان الزيارة تتحدث عن هبوط إرادة اهلل اىل األئمة وصدورها من بيوهتم، وهذه فكرة يف 
 منتهى الغلو واالحنراف.

 
األسناد عن جابر الزيارة الثالثة: هي ما رواها ابن طاووس يف املزار، وروى هلا فضال كثريا، حبذف 

اجلعفي، قال قال الصادق جلابر:... ان الرجل منكم ليأخذ يف جهازه ويتهيأ لزيارته، فيتباشر به أهل 
يصلون عليه  ،السماء، فاذا خرج من باب منزله راكبا أو ماشيا وكل اهلل به أربعة آالف ملك من املالئكة
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تك ولك بكل ركعة ركعتها عنده كثواب من حج حىت يوايف  احلسني )ع(... الزيارة... مث متضي اىل صال
 ألف حجة، واعتمر ألف عمرة، وأعتق ألف رقبة، وكأمنا وقف يف سبيل اهلل ألف مرة مع نيب مرسل.

 
وجاء يف مقدمة الزيارة السابعة ما يلي، نقال عن "مصباح املتهجد" للشيخ الطوسي، نقال عن كتاب  

: إن أيب حدثين عن آبائه عن رسول اهلل أنه قال:"ان ابين هذا "املزار" البن قولويه عن الصادق أنه قال
احلسني يقتل بعدي على شاطيء الفرات، ومن اغتسل من الفرات تساقطت خطاياه كهيئة يوم ولدته 

 أمه".
وأما ما جاء يف نفس الزيارة فهو بعد السالم، ولعن قتلة احلسني:"أشهد أنك االمام الرب التقي الرضي 

املهدي، وأشهد أن األئمة من ولدك كلمة التقوى وأعالم اهلدى والعروة الوثقى واحلجة الزكي اهلادي 
على أهل الدنيا، وأشهد اهلل ومالئكته وأنبياءه ورسله أين بكم مؤمن وبإيابكم موقن...". وهذه الفقرة 

 تتضمن نظرية االمامة ونظرية الرجعة اليت قال هبا بعض الشيعة القدماء.

الشيخ عباس القمي ال يذكر سند الرواية من ابن قولويه اىل الصادق، ولسنا نعرف وكما يالحظ فان 
 فيما اذا كان ابن قولويه قد ذكر السند؟ أم ال؟ وما هو وفيما اذا كان صحيحا عند الشيعة؟ أم ال؟

 
وجاء يف مقدمة زيارة النصف من شعبان ما يلي، نقال عن االمام الصادق:" من أحب أن يصافحه    
ة ألف نيب وأربعة وعشرون ألف نيب، فليزر قرب أيب عبد اهلل احلسني بن علي يف النصف من شعبان، مائ

فان أرواح النبيني )ص( يستأذنون اهلل يف زيارته فيؤذن هلم، فطوىب ملن صافح هؤالء وصافحوه، ومن 
 مخسة أولو العزم من الرسل، هم نوح وابراهيم وموسى وعيسى وحممد )ص(".

عن االمام التقي يف زيارة ليايل القدر:"أن من زار احلسني ليلة ثالثة وعشرين صافحه روح وكذلك ورد 
 أربعة وعشرين ألف نيب، كلهم يستأذن اهلل يف زيارة احلسني يف تلك الليلة".

 وقد سقطت يف هذه الرواية )مائة ألف(
، ومات يف الطريق مل وروى ابن قولويه عن الصادق:"ان من زار قرب احلسني بن علي يف شهر رمضان

 يعرض ومل حياسب، وقيل له: ادخل اجلنة آمنا".
ويروي القمي عن الصادق أنه قال:" من زار احلسني بن علي ليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، 
وليلة عرفة يف سنة واحدة، كتب اهلل له ألف حجة مربورة، وألف عمرة متقبلة، وقضيت له ألف حاجة 

 اآلخرة". وهذا ما مل يرد عن رسول اهلل )ص( حول أي عمل صاحل آخر.من حوائج الدنيا و 
ويوجد يف زيارة العيد ما يلي:"يا موالي أنا موال لوليكم ومعاد لعدوكم، وأنا بكم مؤمن وبإيابكم موقن 
بشرائه ديين وخواتيم عملي وقليب لقلبكم سلم، وأمري ألمركم متبع، يا موالي أتيتك خائفا فآمين، 

 ستجريا فأجرين وأتيتك فقريا فأغنين".وأتيتك م
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وهذه فقرة مل ترد يف الزيارات األخرى، وتتضمن نوعا من التوسل والدعاء واالستغاثة املباشرة باالمام 
 احلسني، مبا خيالف عقيدة التوحيد والدعاء اىل اهلل تعاىل.

اجلنان "الباقيات الصاحلات"  ويشابه ذلك ما يرويه الشيخ عباس القمي يف كتابه اآلخر امللحق مبفاتيح   
حتت عنوان "صالة خاصة باالستغاثة بفاطمة الزهراء" فيقول:"اذا كانت لك حاجة اىل اهلل تعاىل، وضاق 
صدرك منها، فصل ركعتني، فاذا سلمت كرب ثالثا، وسبح بتسبيح فاطمة )سالم اهلل عليها( مث اسجد 

خدك األمين على األرض وقلها مائة مرة. مث ضع  . مث ضعيا موالتي يا فاطمة أغيثينيوقل مائة مرة: 
خدك األيسر وقلها مائة مرة، مث عد اىل السجود وقلها مائة وعشر مرات، واذكر حاجتك، فان اهلل 

 تعاىل يقضيها ان شاء اهلل". 

ومن الواضح احنراف هذا الدعاء البدعي املوضوع، الذي يتضمن االستغاثة بالسيدة الزهراء، وتناقضه    
عقيدة التوحيد، وإخالص الدعاء له، واالستغاثة به. ويقدم القمي "دعاء" بدعيا آخر، ينطوي على  مع

حيث يقول:" من أراد منكم أن االستغاثة باألئمة( اخللط بني دعاء اخلالق ودعاء املخلوقني، وهو: )
يا علي يا سيَدي يستغيث اىل اهلل )عز وجل( فليصل ركعتني، مث يسجد ويقول: يا حممد يا رسول اهلل، 

، يا حممد يا علي أستغيث بكما، يا غوثاه باهلل بكما أستغيث الى اهلل تعالىاملؤمنني واملؤمنات، 
فانهم يغيثوك ، بكم أتوسل الى اهلل تعالىومبحمد وعلي وفاطمة. وتسمي كال من أئمتك مث تقول: 

 ان شاء اهلل تعاىل". لساعتك

 
 زيارة عرفة:   

 
قمي يف "مفاتيح اجلنان":"اعلم ان ما روي عن أهل البيت الطاهرين املعصومني يقول الشيخ عباس ال

)صلوات اهلل عليهم أمجعني( يف زيارة عرفة مما ال حيصى فضال وعددا، وحنن تشويقا للزائرين نورد منها 
البعض اليسري بسند معترب عن بشري الدهان، قال قلت للصادق )ع(: رمبا فاتين احلج فأعرف عند قرب 
احلسني )ع( قال:"أحسنت يا بشري أميا مؤمن أتى قرب احلسني عارفا حبقه يف غري يوم عيد، كتب له 
عشرون حجة، وعشرون عمرة، مربورات متقبالت، وعشرون غزوة مع نيب مرسل، أو إمام عادل، ومن 

نيب  أتاه يف يوم عرفة عارفا حبقه، كتب له ألف حجة وألف عمرة مربورات متقبالت، وألف غزوة مع
مرسل أو إمام عادل"... ويف أحاديث كثرية معتربة:"ان اهلل تعاىل ينظر اىل زوار قرب احلسني نظر الرمحة يف 
يوم عرفة قبل أن ينظر اىل أهل عرفات". ويف حديث معترب عن رفاعة، قال : قال يل الصادق:" يا رفاعة 

كين عرّفت عند قرب احلسني، أحججت هذا العام؟ قلت: جعلت فداك ما كان عندي ما أحج به ، ول
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فقال يل: يا رفاعة ما قصرت .. لوال أين أكره أن يدع الناس احلج، حلدثتك حبديث ال تدع زيارة قرب 
احلسني أبدا. مث سكت طويال، مث قال : أخربين أيب قال: من خرج اىل قرب احلسني عارفا حبقه، غري 

ه، وكتب له ألف حجة وألف عمرة، مع نيب مستكرب.  صحبه ألف ملك عن ميينه، وألف ملك عن مشال
 أو وصي نيب".

وكل هذه أمور غيبية ال يعلمها اال اهلل أو نيب من أنبياء اهلل، فمن أين جاء هبا االمام الصادق أو االمام 
الباقر، ومل يروها عن رسول اهلل ومل تعرف  عن األئمة السابقني، وهو ما يؤكد اختالقها من قبل الرواة 

أهل البيت، حيث يستبعد عنهم التحدث عن الغيب أو نسبة أمور اىل اهلل من عند على لسان 
 أنفسهم، بدون دليل أو ادعاء نزول الوحي عليهم، كما كان يقول الغالة من الشيعة يف تلك األيام.

 
 زيارة عاشوراء

ار احلسني وينقل الشيخ عباس القمي عن "مصباح" الشيخ الطوسي عن االمام الباقر ما يلي:أن "من ز 
بن علي يف يوم عاشوراء من احملرم، يظل عنده باكيا لقي اهلل عز وجل يوم يلقاه بثواب ألفي حجة، 
وألفي عمرة، وألفي غزوة، كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول اهلل )ص( ومع األئمة الراشدين". وأنه 

ا يدعو به زواره من املالئكة، فقد دعوت مب -الزيارة –قال للراوي:" يا علقمة اذا انك اذا قلت ذلك 
وكتب اهلل لك مائة ألف درجة، وكنت كمن استشهدوا معه، تشاركهم يف درجاهتم، وما عرفت اال يف 
زمرة الشهداء الذين استشهدوا معه، وكتب لك ثواب زيارة كل نيب وكل رسول، وكل من زار احلسني منذ 

 قتل".
حدامها مشهورة واألخرى غري مشهورة، ولكنه ال وينقل القمي نسختني لزيارة عاشوراء يقول إن إ

يقيمهما من ناحية الصحة والضعف، أو يناقش يف سندمها،أو يف متنهما ومدى تطابقه مع القرآن الكرمي 
والثابت من السنة النبوية، أو أحاديث أهل البيت الصحيحة، وبالرغم من تضمن الزيارة "املشهورة" 

اها بالقبول، وينقلها بكل ما فيها من  غث و غلو وعنف، مع ان الزيارة األوىل ملوضوع "اللعن" فانه يتلق
 األخرى ختلو من ذلك، مما يرجح إضافة اللعن من قبل الرواة على الرواية األوىل "املشهورة".

وقد ورد يف هذه الزيارة ما مل يرد يف أية زيارة أخرى من اللعن على الصحابة الكرام كما يلي:" اللهم 
ل ظامل باللعن مين وابدأ به أوال، مث العن الثاين والثالث والرابع، اللهم العن يزيد خامسا، خص أنت أو 

والعن عبيد اهلل بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد ومشرا وآل أيب سفيان وآل زياد وآل مروان اىل يوم 
 القيامة".

مة االسالمية، ينقلون عن االمام ولكي يرسخ املبتدعون أفكارهم الشيطانية، ويعمقون اجلراح بني األ  
الباقر أنه قال:" ان استطعت أن تزوره يف كل يوم هبذه الزيارة يف دارك فافعل، فلك ثواب مجيع ذلك". 
ويروي القمي عن صفوان بن مهران عن الصادق أنه قال:"تعاهد هذه الزيارة، وادع هبذا الدعاء وزر به، 
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يارة، ودعا هبذا الدعاء، من قرب أو بعد، أن زيارته مقبولة، فاين ضامن على اهلل لكل من زار هبذه الز 
وسعيه مشكور، وسالمه واصل غري حمجوب، وحاجته مقضية من اهلل تعاىل، بالغة ما بلغت ، وال خييبه. 
يا صفوان  وجدت هذه الزيارة مضمونة هبذا الضمان، عن أيب وأيب عن أبيه علي بن احلسني مضمونا 

ني، واحلسني عن أخيه احلسن مضمونا هبذا الضمان، واحلسن عن أبيه أمري هبذا الضمان، عن احلس
املؤمنني مضمونا هبذا الضمان، عن رسول اهلل مضمونا هبذا الضمان، ورسوله اهلل )ص( عن جربائيل 
مضمونا هبذا الضمان، وجربائيل عن اهلل تعاىل مضمونا هبذا الضمان، وقد آىل اهلل على نفسه أن من زار 

هبذه الزيارة من قرب أو بعد ، ودعا هبذا الدعاء، قبلت منه زيارته وشفعته يف مسألته بالغة ما  احلسني
بلغت، وأعطيته سؤله، مث ال ينقلب عين خائبا، وأقلبه مسرورا قريرا عينه بقضاء حاجته، والفوز باجلنة، 

تعاىل بذلك على نفسه، والعتق من النار، وشفعته يف كل من شفع، خال ناصب لنا أهل البيت آىل اهلل 
وأشهدنا مبا شهدت مالئكته ملكوته، مث قال جربائيل: يا رسول اهلل أرسلين اهلل اليك سرورا، وبشرى 
لك، ولعلي وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة من ولدك، وشيعتكم اىل يوم البعث، ال زلت مسرورا، وال 

 م البعث".زال علي وفاطمة واحلسن واحلسني وشيعتكم مسرورين اىل يو 
ولكي يشجع القمي على تالوة الزيارة ينقل قصة أسطورية عن كتاب "النجم الثاقب" للشيخ النوري، 
دون أن يذكر اسم الراوي، او تارخيه ، يقول فيها أن احلاج السيد أمحد الرشيت تشرف باحلضور عند إمام 

له: ملاذا ال تقرأ زيارة عاشوراء، العصر )االمام املهدي الغائب( )أرواحنا فداه( يف سفر احلج، وقوله 
 عاشوراء، عاشوراء، عاشوراء؟

كما ينقل الشيخ عباس القمي يف كتابه "مفاتيح اجلنان" عن "جنة املأوى" و "النجم الثاقب" لشيخه    
النوري ، قصة رجل بغدادي امسه احلاج علي، يقول  فيها انه التقى باالمام املهدي وهو يف طريقه من 

بغداد، وحمادثته بشؤون خاصة ال يعلمها اال احلاج علي البغدادي، وتأكيده له على صحة  الكاظمية اىل
عدد من الزيارات املعروفة الواردة يف كتاب "مفاتيح اجلنان" ووصيته له بتالوهتا، ونفيه أن تكون زيارة 

 احلسني بدعة، وقوله :"اهنا أمان لزوار احلسني من النار يوم القيامة".
ر عن صحة وجود االمام املهدي، وجواز ادعاء رؤيته أو نقل األحاديث عنه، وبغض النظر وبغض النظ  

عن صحة القصة من أساسها، فان الشيخ عباس القمي ينقل عن الراوي )احلاج علي البغدادي( هني 
الشيخ  حممد حسن آل ياسني له عن إفشاء هذه القصة، وكتمان البغدادي هلا، بل وانكاره هلا أشد 

كار، ومع ذلك حياول القمي تبعا الستاذه الشيخ النوري اإلحياء بصحة هذه االسطورة ونشرها بني االن
 العوام من الشيعة، من أجل تكريس عدد من الزيارات املبتدعة واملختلقة واليت ال سند صحيح هلا. 

 
دوق، الذي ينقلها ان معظم الزيارات منقولة عن كتاب "الكايف" للكليين، و"من ال حيضره الفقيه" للص  

عن الكليين، وكذلك عن "التهذيب" للطوسي، وهؤالء الرواة عاشوا يف القرن الرابع واخلامس اهلجريني، 
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وال توجد أية رواية يف أي كتاب صحيح قبل هذا التاريخ، وان النظر اىل مضامني تلك الزيارات، 
أقطاب النظرية اإلثين عشرية، اليت  واشتماهلا على أمساء األئمة االثين عشر، يؤكد اختالقها من قبل

تألفت يف القرن الرابع اهلجري، بعد أن كان الشيعة االمامية يؤمنون بامتداد االمامة اىل يوم القيامة، 
وعدم اقتصارها على عدد حمدد. وهذا ما جنده يف بعض األدعية اليت تسربت اىل الرتاث الشيعي ووردت 

عاء لصاحب األمر" الذي جاء فيه:"اللهم صل على والة عهده حىت يف "مفاتيح اجلنان" كما يف "الد
واألئمة من بعده، وبلغهم آماهلم وزد يف آجاهلم وأعز نصرهم ومتم هلم ما أسندت اليهم من أمرك وثبت 

 دعائمهم".
وبالرغم من وقوع احلرية لدى الشيعة االمامية، بعد وفاة االمام العسكري يف منتصف القرن الثالث   

دون أن يشري اىل وجود ولد له لكي تستمر فيه االمامة، ونفي أهل البيت وجود ولد له يف  اهلجري،
السر، وتفتيش الشيعة عنه اىل حد اليأس وعدم العثور على أي أثر له، فان بعض الدجالني ادعوا وجود 

صة لالمام ولد لالمام العسكري وغيبته يف سرداب داخل البيت، ومل يكتفوا بذلك حىت ألفوا زيارات خا
الغائب يف السرداب، ونقلوها عنه، كما ينقل عن حممد احلمريي أنه خرج اليه من "الناحية املقدسة". 
ولكن امللفت يف بعض تلك الزيارات هو أهنا حتتوي على شكوى بطول الغيبة واختالف الناس وشكهم 

 خرة.بوجود االمام الغائب، مما يرجح الظن باختالق تلك الزيارات يف قرون متأ
يقول الشيخ عباس القمي يف باب "زيارة صاحب الزمان":" مث انزل السرداب وزره )عليه السالم( مبا   

روي عنه نفسه الشريفة، كما عن الشيخ اجلليل أمحد بن أيب طالب الطربسي يف كتاب االحتجاج، أنه 
هلا... إذا أردمت التوجه بنا خرج من الناحية املقدسة اىل حممد احلمريي، بعد اجلواب عن املسائل اليت سأ

 اىل اهلل )تعاىل( والينا فقولوا كما قال اهلل تعاىل...".
واملعروف ان الطربسي عاش يف القرن اخلامس اهلجري، فكيف نقل عن احلمريي الذي كان يعيش يف 

 القرن الثالث اهلجري، ما مل ينقله السابقون عنه؟
" )...( وقد جاء فيها:" السالم عليك يا حافظ أسرار رب وينقل القمي زيارة أخرى عن "الكتب املعتربة

العاملني )؟(... السالم عليك يا معدن العلوم النبوية )؟( السالم عليكم يا باب اهلل الذي ال يؤتى اال 
منه، السالم عليك يا سبيل اهلل الذي من سلك غريه هلك، السالم عليك يا ناظر شجرة طوىب وسدرة 

ك يا نور اهلل الذي ال يطفأ، السالم عليك يا حجة اهلل اليت ال ختفى، السالم عليك املنتهى، السالم علي
يا حجة اهلل على من يف األرض والسماء...أشهد أنك احلجة على من مضى ومن بقي... رضيت بك 
ياموالي إماما وهاديا ووليا ومرشدا ال أبتغي بك بدال، وال أختذ من دونك وليا، أشهد.. أن وعد اهلل 

يك حق ال أرتاب لطول الغيبة وبعد األمد، وال أحتري مع من جهلك وجهل بك...أشهد أن بواليتك ف
تقبل األعمال وتزكى األفعال ومتحى السيئات، فمن جاء بواليتك واعرتف بإمامتك قبلت 
أعماله،وصدقت اقواله، وتضاعفت حسناته،ومن عدل عن واليتك وجهل معرفتك واستبدل بك غريك 
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 تطاولت الدهورعلى منخره يف النار ومل يقبل اهلل له عمال ومل يقم له يوم القيامة وزنا... فلو أكبه اهلل 
ومتادت األعمار مل أزدد فيك اال يقينا، ولك اال حبا، وعليك اال متكاًل ومعتمدا، ولظهورك اال متوقعا 

 ومنتظرا...".
ماسكا جانب الباب بيدك، مث  ويضيف القمي بعد ذلك:"مث ائت سرداب الغيبة، وقف بني الباب  

تنحنح كاملستأذن.. وانزل بسكينة وحضور قلب، وصل ركعتني يف عرصة السرداب، وقل:"...احلمد هلل 
الذي هدانا هلذا وعرفنا أولياءه وأعداءه ووفقنا اهلل لزيارة أئمتنا ومل جيعلنا من املعاندين الناصبني، وال من 

ملقصرين...أشهد أن اهلل اصطفاك صغريا وأكمل لك علومه كبريا، الغالة املفوضني، وال من املرتابني ا
وأنك حي ال متوت حىت تبطل اجلبت والطاغوت...اللهم طال االنتظار ومشت بنا الفجار، وصعب علينا 

 االنتظار...".
ومن الواضح اختالق هذا الدعاء أو هذه الزيارة يف وقت متأخر، بعد "طول االنتظار ومشاتة الفجار"   
نه ليس دعاء مرويا عن أئمة أهل البيت، ومما يؤكد ذلك رواية القمي لكثري من زيارات السرداب عن  وا

كتاب "مصباح الزائر" البن طاووس، الذي كان يعيش يف القرن السابع اهلجري. ورغم ان الزيارة السابقة 
ثبات األمر، وامنا تقفز عليه تشري اىل وجود الشك واالرتياب يف وجود  االمام الغائب، اال اهنا مل حتاول إ

 حبمد اهلل الذي "مل جيعلنا من املرتابني املقصرين".

ويف هذا اإلطار من النقل احلشوي البدعي ، يضيف القمي يف كشكوله "الباقيات الصاحلات" امللحق  
بكتاب "مفاتيح اجلنان" ما يلي:" وقد حكى الشيخ )رمحه اهلل( يف كتاب النجم الثاقب حديث بناء 

امع مجكران )بالقرب من مدينة قم اإليرانية( بأمر صاحب العصر عليه السالم، وقد أتى ذلك ج
احلديث: أنه قال للحسن املثلة اجلمكراين: قل للناس لريغبوا يف هذا املوضع، وليعزوه، وليصلوا فيه ... 

 يق، أي الكعبة".!وهذه الكلمة مروية بنصها عنه عليه السالم: فمن صالمها فكأمنا صلى يف البيت العت

 
 الزيارة الجامعة

 
تقدم الزيارة اجلامعة جلميع أئمة أهل البيت يف البداية موقفا خاصا منهم حيث تبدأ بالسالم عليهم مث 

معدن الرسالة، وخمتلف املالئكة، ومهبط الوحي، ومعدن الرمحة، وخزان العلم،  وامناء  تصفهم بأهنم :"
يا واآلخرة واألوىل، وحفظة سر اهلل، وأوصياء نيب اهلل".  وتؤكد على الرمحن، وحجج اهلل على أهل الدن

أهنم "األئمة املعصومون املصطفون" و"ان اهلل اصطفاهم بعلمه، وارتضاهم لغيبه، واختارهم لسره، 
 واجتباهم بقدرته، ورضيهم خلفاء يف أرضه. وجعلهم حججا على بريته".
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جدا حبيث  تعطيهم بعض أدوار اهلل تعاىل، فتخاطب األئمة هكذا وترتفع الزيارة باألئمة اىل درجة غالية  
:" إن إياب اخللق إليكم، وحساهبم عليكم". وذلك خالفا لقول اهلل تعاىل الصريح يف القرآن الكرمي:"إن 

 إلينا إياهبم مث إن علينا حساهبم".  

من الصعب بعد ذلك أن  واذا كانت الزيارة قد ارتفعت باألئمة اىل هذه الدرجة املغالية، فليس  
ختاطبهم وكأهنم يف منزلة األنبياء أو أعلى من األنبياء، حيث تقول:"بلغ اهلل بكم اشرف حمل املكرمني، 
واعلى منازل املقربني وارفع درجات املرسلني، حيث ال يلحقه الحق، وال يفوقه فائق، وال يسبقه سابق، 

، وال نيب مرسل وال صديق وال شهيد. إال عرفهم وال يطمع يف ادراكه طامع، حىت ال يبقى ملك مقرب
 جاللة أمركم، وعظم خطركم، وكرب شأنكم ، وقرب منزلتكم منه".

ولكن ما فائدة هذا الوالء والتعظيم؟ وكيف ميكن تقدمي فروض الطاعة هلم؟ وقد مضى الزمان وذهب    
:"أنا مؤمن بإيابكم، مصدق أهل البيت؟ ان اجلواب يأيت يف فقرة الحقة تتحدث عن املستقبل، وتقول

 برجعتكم، منتظر المركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجري بكم".  

وعندما ختاطب الزيارة األئمة قائلة:" ان آيات اهلل لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم، وامره 
ق والباطل، ولذلك تقول:" من واالكم فقد اليكم" فمن الطبيعي أن  يصبح األئمة احملور الفاصل بني احل

واىل اهلل، ومن عاداكم فقد عاد اهلل، ومن احبكم فقد احب اهلل، ومن أبغضكم فقد أبغض اهلل، ومن 
اعتصم بكم فقد اعتصم باهلل". وتضيف:" من اتاكم جنا ومن مل يأتكم هلك". أو "سعد من واالكم، 

قكم، وفاز من متسك بكم، وأمن من جلأ اليكم، وهلك من عاداكم، وخاب من جحدكم، وضل من فار 
وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم، من اتبعكم فاجلنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه، ومن 

 جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم، فهو يف اسفل درك اجلحيم".

وجل من أعدائكم ومن اجلبت  وتقوم الزيارة بتكريس مفهوم التربي، فتقول:"برأت إىل اهلل عز  
والطاغوت والشياطني وحزهبم، الظاملني لكم اجلاحدين حلقكم، واملارقني من واليتكم والغاصبني إلرثكم، 
الشاكني فيكم، املنحرفني عنكم، ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم، ومن االئمة الذين يدعون 

موقفا عنيفا من اآلخرين، فتقول يف خماطبة األئمة:"ان  إىل النار" . ويف هذا السياق تنتقل الزيارة لتتخذ
 الراغب عنكم مارق،  واملقصر يف حقكم زاهق".

إذن فان هذه الزيارة والزيارات األخرى، وخاصة زيارة عاشوراء، تقوم ببناء نظرية االمامة، يف نفوس    
التسليم وحيرم املخالفة أو من يقرأها، فتعطي ألئمة أهل البيت موقعا يشابه النبوة، يوجب الطاعة و 

التخلف واملروق واخلروج عليهم، وبالرغم من كوهنم عاشوا يف فرتة ماضية قبل أكثر من ألف عام، فان 
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الزيارات تبين حوهلم موقفا عقديا، ينعكس سلبا على خصومهم املفرتضني الذين عاشوا يف زماهنم، مث 
رات تشكل حزبا تارخييا تابعا اىل األئمة عرب الزمان، فاهنا ميتد املوقف ليشمل أتباع الفريقني، ومبا أن الزيا

تفرتض استمرار املعركة املزعومة بني أهل البيت وخصومهم، وانتقاهلا اىل األجيال الالحقة اىل يوم 
 القيامة، باعتبار كل من ال يؤمن بأهل البيت أو يواليهم معاديا هلم وخمالفا ومارقا ومقصرا.

ل البيت يف زماهنم ميكن أن يكون مفهوما ومعقوال وذا  معىن، باعتبار وجود ان الوالء ألئمة أه  
أشخاصهم ، وااللتفاف حوهلم واتباعهم ومشايعتهم يف مقابل خصومهم السياسيني من األمويني 
والعباسيني، ولكن الوالء هلم يفتقد أي معىن حيوي يف الزمن التايل، حيث يستحيل االلتفاف حوهلم 

صيبهم يف منصب اخلالفة واالمامة، وال ميكن اال التعبري عن احلب هلم، وهذا أمر ال سياسيا، أو تن
خيتلف عليه املسلمون من مجيع الطوائف. اال اذا حولنا معىن الوالء اىل "مفهوم اعتقادي" ورفعنا أئمة 

وهذا ما ال يقبله  أهل البيت اىل درجة تشبه النبوة أو االلوهية، وهو ما يقول به الغالة الغالة من الشيعة.
 أي مسلم أو شيعي ينهل من ثقافة أهل البيت.

وتكمن خطورة ذلك املوقف املتطرف من اآلخرين، يف قيامه على أساس قاعدة دينية موهومة، باعتبار   
أن الزيارات واردة عن أئمة أهل البيت . وال يشك أي شيعي عادة بصحة هذه الروايات أو الزيارات، 

ا، بل يعتمد على وجودها ضمن كتاب "مفاتيح اجلنان" وكتب االدعية األخرى. وال يسأل عن سنده
وكيف يعرف عامة الناس أو يقدرون على التمييز بني الروايات والزيارات اذا كان الشيخ عباس القمي 
 نفسه، يغض النظر عن املناقشة يف سندها، جملرد روايتها يف كتب األقدمني، ويعترب ذلك ضمانة للصحة.

ك رغم كل الضعف والقطع واإلرسال واإلمهال املوجود يف سند تلك الزيارات، فضال عن خمالفة وذل
بعضها للقرآن الكرمي وللسنة النبوية وألحاديث أهل البيت الصحيحة، اليت تضعهم يف موضع طبيعي، مما 

 يؤكد وضع تلك الزيارات واختالقها ونسبتها اىل أئمة أهل البيت كذبا وزورا.

ال بد من تصفية تراث أهل البيت من هذه األدعية والزيارات املوضوعة واملختلقة واملتطرفة. وال  ومن هنا 
بد من النظر اىل أسنادها بصورة حمايدة، بدال من تقليد العلماء السابقني مهما كان فضلهم، فان 

بال سند صحيح.  األقدمني رووا كثريا من الروايات مث جاء من بعدهم من حمصها فوجد أكثرها ضعيفا أو
وال جيوز االحتجاج بالتزام العلماء السابقني هبا، فان كثريا منهم أخباريون وحشويون، جيمعون يف كتبهم 

 الغث والسمني، وال يفرقون بني الصحيح والضعيف.

واذا أخذنا بنظر االعتبار ان الفرقة االثين عشرية اليت ولدت يف القرن الرابع اهلجري، هي واحدة من   
ات الفرق الشيعية اليت كانت كل فرقة منها تضع من األحاديث على لسان أهل البيت، ما يعجبها عشر 
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وما يؤيد نظريتها، فسوف نعلم عدم حجية أية رواية يرويها "مشايخ الطائفة" املتهمني بالوضع والتزوير. 
، نظرية علمية حمايدة ولذلك ال بد من النظر اىل "مشايخ الطائفة" الذين يروون تلك األدعية والزيارات

 غري متأثرة بأجواء التعظيم وهاالت التقديس اليت حييطهم هبا أتباعهم املقلدون هلم عرب التاريخ.

 

 
 

 الفصل الثالث: السياسة
 الخالف في النظرية السياسية الدستورية        -

 تضاؤل األهمية العملية لهذا الخالف اليوم        -
   
ة االسالمية الواحدة، ومل تكن الطوائف. وكانت الشورى كدستور للمسلمني، ومل يف البدء كانت األم   

تكن النظريات الوراثية املختلفة. وعندما اهنار نظام الشورى يف الفتنة الكربى اليت عصفت باملسلمني، 
اعتربوا وقام على أنقاضه النظام الوراثي األموي ، كان من الطبيعي أن يولد رد فعل عند بين هاشم الذين 

أنفسهم أوىل من األمويني بوراثة الرسول األعظم )ص(، فولدت النظرية الشيعية حول أحقية أهل البيت 
بتوارث السلطة. وما أن سيطر العباسيون على احلكم حىت اختلفوا مع أبناء عمهم العلويني الذين قالوا 

ة مرات طوال القرنني الثاين والثالث، بأحقيتهم من العباسيني بتوارث السلطة، مما دفعهم للثورة عليهم عد
اىل أن جنح فريق منهم من أبناء امساعيل بن جعفر الصادق، بإقامة حكم هلم يف مشال افريقيا، وكادوا 
يقضون على العباسيني يف عقر دارهم بغداد يف القرن اخلامس اهلجري. وهو ما أجج صراعا سياسيا بني 

د أيضا والدة أحزاب وتيارات وقوى خمتلفة كالبويهيني األطراف اهلامشية استمر عدة قرون، وشه
والغزنويني والسالجقة واأليوبيني واحلمدانيني وغريهم من الذين دخلوا ساحة الصراع بني الفاطميني 
والعباسيني. ويف حني كانت التيارات الشيعية اهلامشية أو العلوية أو احلسنية أو احلسينية تتصارع فيما 

السياسي السين يعيش بعيدا عن السياسة، أي "غري سياسي" مبعىن انه يقبل بكل من  بينها ، كان الفكر
يتوىل السلطة ويسيطر عليها سواء كان عباسيا أو فاطميا أو بويهيا أو سلجوقيا. وهذا يثبت أن الصراع 

ستغل احلقيقي مل يكن بني الطوائف )السنة والشيعة( بقدر ما كان بني األطراف السياسية اليت كانت ت
املذاهب الفكرية والفقهية  أحيانا لتحشيد القوى االجتماعية وراءها. فإذا ال حظنا مثال جتربة اخلليفة 

( الذي يعترب مؤسس "احلالة السياسية السنية" فانا جند انه كان 422 -381العباسي القادر باهلل )
، يف حني انه كان 401خيوض معركة وجود مع الفاطميني الذين هددوا عاصمة خالفته بغداد سنة 

 يتآلف مع البويهيني الزيدية والشيعة االمامية االثين عشرية.
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ورغم تبين "أهل السنة" عرب التاريخ للفكر الواقعي باالعرتاف بأية حكومة قوية تسيطر على األمور،    
لبكرية، مث اال ان بعض أوائل السنة )أهل احلديث( كان يتبىن نظرية النص على أيب بكر، وهو ما عرف با

قال بعض املتكلمني املتأخرين املتأثرين باملعتزلة، بشرعية نظام الشورى، وان النيب )ص( مل ينص على 
أحد، وامنا ترك األمر للمسلمني. وهذه كانت يف الواقع نظرية عموم املسلمني من السنة والشيعة األوائل، 

صوصا يف مقابل الشيعة اإلمامية الذين ولكن أهل السنة بدأوا يطرحون هذه النظرية ويتمسكون هبا خ
 قالوا بنظرية النص على االمام علي وحق ذريته بتوارث اىل يوم القيامة. 

كان هذا على مستوى النظرية، وأما على مستوى الواقع، فقد كان أهل السنة ال يعبأون كثريا     
ا نظرنا اىل هذا الشرط فسوف بالشورى، وامنا كانوا يتمسكون أكثر شيء بشرط القرشية يف االمام، واذ

جنده ال يتناقض مع الفكر االمامي الذي يقول حبق أهل البيت يف اخلالفة، مما جعله يتعايش مع الفكر 
االمامي، كما يف العهد الفاطمي يف مصر. ولذلك عندما حاول اخلليفة العباسي القادر باهلل حماربة 

استخدام سالح "القرشية"، وذلك بالتشكيك  الفاطميني وجتريدهم من شرعيتهم، مل جيد أفضل من
بنسب الفاطميني، فقال اهنم من أصول أخرى غري علوية، وعمل مضبطة خاصة شهد عليها كبار 

 الشيعة والعلويني يف بغداد.
ومع ان الفاطميني كانوا يشكلون قطبا منافسا للعباسيني، اال اهنم مل يستمروا طويال ، حيث اهنارت    

ط القرن السادس. وكان اجلناح العلوي اآلخر، وهو اإلمامي االثين عشري، قد فـََقَد دولتهم يف أواس
دون ولد ظاهر  260حيويته ومصداقيته، من قبل ، بوفاة االمام احلادي عشر احلسن العسكري سنة 

ب غري يستلم زمام القيادة، ومع قول الشيعة االثين عشرية بوجود ولد له يف السر، اال اهنم حتولوا اىل مذه
سياسي ال يستطيع منافسة العباسيني، الذين سارعوا اىل احتضان هذا املذهب، اىل حد تبنيه علنا يف 

 أيام الناصر لدين اهلل يف أواخر القرن السادس .
ومع سقوط الدولة العباسية على يد املغول يف أواسط القرن السابع، سقط العمود الفقري السياسي أو    

ة، ومل جُيِد كثريا تبين احلكام املماليك يف مصر لبقايا العباسيني وجعلهم "خلفاء" قطب الرحى ألهل السن
 صوريني.

ويف غياب األقطاب السياسية السنية والشيعية، اشتدت يف القرن السابع والثامن، الصراعات السياسية   
أي حاكم،  بني املذاهب السنية نفسها، حني كان أتباع أو شيوخ كل مذهب حياولون اهليمنة على

وينصرونه لينصرهم، اىل ان جنح األحناف يف إقناع األتراك بتبين مذهبهم ألهنم ال يشرتطون "القرشية" يف 
االمام، وهو ما مهد لقيام اخلالفة العثمانية الرتكية اليت هيمنت على مصر والشام واحلجاز يف القرن 

 العاشر.
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لدت دولة "شيعية" يف ايران هي الدولة الصفوية، اليت ومع قيام اخلالفة "السنية" اجلديدة يف تركيا، و   
أعلنت املذهب االثين عشري غطاء هلا، بعد أن قامت بااللتفاف على عقدة اإلمام املعصوم وحرمة 

 تشكيل أية حكومة يف عصر الغيبة.
لدولتني وبينما كانت اخلالفات السياسية بني الشيعة والسنة يف طريقها اىل الزوال، أدى قيام هاتني ا  

وصراعهما الطويل على العراق، اىل تأجيج اخلالفات القدمية وامليتة. كانت الدولتان الصفوية والعثمانية 
دولتان مستبدتان أبعد ما تكونان عن روح الشورى أو أخالق أهل البيت، ولكنهما كانتا ترفعان بيارق 

 الوالء للتشيع والتسنن.
ولتني الديكتاتوريتني ، من التشيع والتسنن، أي معىن للخالف لقد كان واضحا أنه مل يبق يف ظل الد  

السياسي القدمي بني أنصار املذهبني، وأن صراعهما مل يكن ينطلق من اي منطلق مذهيب، وامنا كان 
حياول كل منهما استغالل الرتاث املذهيب لصاحله يف معركته على مواقع النفوذ. ومل مينع كل ذلك من 

 وية يف البيوتات احلاكمة نفسها يف تركيا وايران.نشوب الصراعات الدم
ان قراءة خاطفة لتاريخ املسلمني السياسي، تؤكد هيمنة الفكر الديكتاتوري على مجيع املذاهب    

االسالمية، وعدم وجود رحابة دميوقراطية كافية تسمح بالتعددية وقبول اآلخر أو االعرتاف به، وخاصة 
الذي يقول" ستفرتق أميت على اثنتني وسبعني فرقة، فرقة منها ناجية  يف ظل انتشار واشتهار احلديث

والبقية يف النار" ، واعتقاد كل فرقة من فرق املسلمني بأهنا تلك الفرقة الناجية املقصودة من حديث 
الرسول، وان بقية الفرق كلها يف النار، مما كان يسمح هلا باحتكار السلطة واحلقوق املدنية ومصادرهتا 

املنافقني واملرتدين واملشركني والضالني واملبتدعني. وعدم تفسري احلديث ، على فرض صحته، بأن  من
املقصود هو ما أمجع عليه املسلمون من التوحيد واإلميان بالنبوة واملعاد يف اآلخرة، حبيث يسمح هلم 

 بتقبل اآلخر والتعايش معه مبحبة وسالم.
والعثمانيني والفاطميني والعلويني، وقيام األنظمة اجلديدة امللكية وعلى أي حال فان انقراض العباسيني  

والدميوقراطية، وضع املسلمني من كل املذاهب أمام مرحلة جديدة من الوحدة على أساس إسالمي أو 
اقليمي أو قطري أو قومي، وبناء جمتمعاهتم السياسية املوحدة على أساس التعايش واملساواة والعدالة 

ن هوياهتم الطائفية. وقد مضت فرتة من الزمن خيل للكثريين بأن التقسيمات الطائفية قد بغض النظر ع
ولت اىل غري راجعة وان األمة االسالمية مقبلة على مرحلة من الوحدة واالندماج، ولكن جلوء عدد من 

طة يف بلداهنا، األنظمة السياسية الديكتاتورية اىل استغالل اخلالفات الطائفية لتكريس هيمنتها على السل
ساعد على إحياء الروح الطائفية من جديد، ودفع الطوائف اىل اللجوء اىل قياداهتا الدينية وااللتفاف 

 حوهلا.
ورمبا كان نظام صدام حسني ، البعثي العلماين، قد لعب دورا كبريا يف تأجيج الطائفية احلديثة، وذلك   

اتوري العسكري، من رفض غالبية الشعب العراقي من منطلقني، األول: احملافظة على نظامه الديكت
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الشيعية، باالحتماء بالقبائل السنية العربية، وتصوير ثورة الشيعة على أهنا هتديد لسيطرهتا على العراق. 
أما املنطلق الثاين، فهو حتشيد الرأي العام العريب ضد الثورة االسالمية يف ايران، وخصوصا أثناء احلرب 

 1988وحىت  1980ان، واستمرت مثانية أعوام، من اليت شنها ضد طهر 
ومن املعلوم أن دوال إقليمية وغربية شاركت يف احلملة الطائفية ضد الشيعة، يف الثمانينات، يف حماولة    

منها لتحجيم الثورة اإليرانية ومنعها من االمتداد اىل دول اخلليج. ويف هذه احلملة مت استعادة كل الرتاث 
خيي املوجه ضد الشيعة "الروافض" وتضخيم نقاط اخلالف، وتكفري الشيعة من أجل تربير الطائفي التار 

 احلرب العدوانية على إيران.
 1991وترمجت هذه احلملة موقفا سلبيا خليجيا وعربيا من انتفاضة الشيعة يف العراق يف آذار سنة    

لكويت. وظهر االنقسام الطائفي جليا رغم العداء املستجد بني دول اخلليج وأمريكا وصدام، بعد غزوه ل
يف داخل العراق أيضا، حيث انتفضت أربعة عشر حمافظة ما عدا بغداد واحملافظات الغربية الشمالية 

 )املوصل والرمادي وصالح الدين(، ذات الغالبية "السنية".
احلملة اإلميانية، ولكي يعزز صدام نفوذه بني الطائفة السنية، قام خالل التسعينات بإطالق ما عرف ب   

اليت اشتملت على دعم املدارس واملعاهد والكليات واملساجد السنية، يف الوقت الذي كان يضيق أشد 
 التضييق على الشيعة ويقتل علماءهم ويطارد شباهبم وينتقم من مدهنم.

ومة اللبنانية وانعكس الشحن الطائفي موقفا سلبيا من غالبية العرب السنة يف املنطقة، جتاه حركة املقا  
ضد اسرائيل، واليت كان يقودها "حزب اهلل" الشيعي املدعوم من إيران، فباالضافة اىل أنه مل يشارك أحد 
من السنة من خارج لبنان يف تلك املقاومة، كان بعض "السلفيني" يشكك يف حقيقة املقاومة ويستهني 

 جبهادها وحتقيقها ألول انتصار عريب على اسرائيل.
 1990ن السنة يف الكويت والسعودية سارعوا اىل استدعاء أمريكا ملقاومة غزو صدام عام ورغم أ   

للكويت، وإصدار مخسمائة رجل دين سعودي بزعامة املفيت الشيخ عبد العزيز بن باز، لفتوى جتّوز 
عانوا االستعانة بالكفار يف مواجهة "الكافر امللحد" صدام حسني. ورغم أن الشيعة يف العراق ، الذين 

من بطش صدام وإرهابه وحروبه طوال ثالثة عقود، مل يستعينوا بأمريكا، وقاوموها يف بالدهم، وأصدروا 
بيانات التنديد باالحتالل، فاهنم اهتموا من قبل بعض السنة ، بأهنم تعاونوا مع االحتالل، ألهنم مل يعلنوا 

هم قبل ان يطالبوا القوات الغازية بالرحيل. املقاومة املسلحة الشاملة ، وفضلوا احلل السلمي، وبناء بلد
ويف احلقيقة مل يكونوا وحدهم يف انتهاج هذا اخليار، بل ان كثريا من قادة السنة عربا وأكرادا وتركمان،  
 كانوا يتفقون معهم يف هذا االسلوب، ولكن اللوم وقع عليهم وحدهم، باعتبارهم األكثرية يف العراق.

لسنة األكراد انتهاج الطريق الدميوقراطي واملشاركة يف االنتخابات األوىل وعندما اختار الشيعة وا  
الختيار جملس نيايب يرسم الدستور، قاطع غالبية السنة االنتخابات، وقام بعض االنتحاريني مبهامجة 
صناديق االقرتاع، قبل ان يلتحق جمموعة من قادة السنة بأعضاء اجمللس للمشاركة يف كتابة الدستور، 
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ختاذ قرار مغاير يف املشاركة يف االنتخابات التالية، من أجل تشكيل حكومة دميوقراطية منتخبة يف وا
 العراق.

 
من ناحية أخرى شهدت الساحة الشيعية والدة ونشوء "املرجعية الدينية" اليت اختلفت عن املرجعية   

ؤية الشيعية، وامنا اكتسبت اضافة اىل الدينية السنية، يف أهنا مل تقتصر على بيان األحكام الشرعية وفق الر 
ذلك مسحة روحية وثوبا سياسيا، أما املسحة الروحية فقد اكتسبتها من فرضية انتشرت يف عهود غابرة 
تقول بأن الفقهاء اجملتهدين هم نواب عامون لالمام الغائب املنتظر )حممد بن احلسن العسكري( وهو ما 

امة اىل درجة كبرية. وقد ازدادت هذه املسحة الروحية قوة بتطور رفع من مكانتهم الروحية يف أذهان الع
نظرية املرجعية الدينية اىل نظرية "والية الفقيه" وحق الفقهاء باحلكم نيابة عن االمام الغائب. وهو األمر 
الذي أدى اىل والدة نظرية سياسية شيعية جديدة يف مقابل السنة الذين مل يكونوا ميلكون هكذا نظرية 

 صة هبم، كما كان احلال يف أيام الدولة العباسية.خا
واذا كانت نظرية والية الفقيه قد طبقت يف ايران، اليت حاولت وحتاول ان تشكل "قطب الشيعة" يف    

العامل، اال ان معظم علماء الشيعة يف العراق مل يؤمنوا هبذه النظرية ، وامنا مالوا اىل الفكر الدميوقراطي، أو 
الفكر السياسي االسالمي القدمي الذي كان جيمع املسلمني يف الزمن األول، والفكر الذي  الشورى، وهو

 ُعرف "السنة" بالتمسك به نظريا على األقل يف كل العصور.
واذا استطعنا اليوم، جتاوز الفكر السياسي الشيعي اخلاص، املتمثل يف )والية الفقيه( والتمسك بالفكر   

السنة له بقوة، فانه ميكننا التوصل اىل فكر سياسي مشرتك يستطيع توحيد  الدميوقراطي، وضمنا تقبل
املسلمني، ويذيب ما بينهما من خالفات سياسية قدمية وميتة. ويف احلقيقة ميكننا االنتقال بالشيعة 
 والسنة اىل مرحلة وحدوية جديدة تصبح فيها املسميات القدمية "سنة" و "شيعة" من خملفات التاريخ.

  
يالحظ يف هذه املرحلة ان الشيعة يف العراق، الذين ينطوون على أحزاب وتيارات خمتلفة علمانية و   

ودينية وقومية وعشائرية، ورغم تصاعد النربة الطائفية، أعربوا بصراحة وعلى لسان قياداهتم املرجعية 
من السنة يف بناء البالد، الدينية والسياسية، تبنيهم للخيار الدميوقراطي، واالصرار على مشاركة اخواهنم 

ومل يقدموا أية اشارة على حماولة احتكار السلطة أو االنفراد هبا. ويعترب ذلك حتوال اسرتاتيجيا كبريا على 
طريق تذويب الكيانات الطائفية يف بوتقة واحدة، والتخلي عن الفكر السياسي اخلاص "اإلمامي" أو 

هبم جدا من فكر السنة السياسي )الشورى( وال يبقي أي "املرجعي" أو "والية الفقيه". وهو تطور يقر 
 فرق بينهم وبني اآلخرين اال باالمساء الومهية.
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واذا كان الشيعة اليوم قد أصبحوا دميوقراطيني، فان بعض أهل السنة، من السلفيني والبعثيني    
ديث أو السنة النبوية العلمانيني، قد رفضوا الدميوقراطية يف العراق، ليس دفاعًا عن مباديء أهل احل

 الشريفة، وامنا دفاعا عن مصاحلهم الشخصية واستعالء على قطاعات واسعة من الشعب.  
 

  
 

 الباب الثالث: الطريق إلى الوحدة
 
إذن فان الشيعة والسنة متفقون يف العقيدة وخمتلفون يف التاريخ والسياسة، وان األزمة الطائفية اليت  

ك هي وليدة الديكتاتورية ومثرة  من مثارها املرة، وليست اخلالفات بني الطائفتني نشاهدها أحيانا هنا وهنا
خبالفات حيوية معاصرة، أو ذات مضمون اجتماعي راهن، وامنا هي خالفات "امسية" ومهية، تارخيية، 

 قشرية، وليست جوهرية.

تبدأ من العقل والنفس. اهنا تبدأ ان الطريق اىل الوحدة االسالمية يبدأ من الدميوقراطية، والدميوقراطية   
من الزهد يف الدنيا، والتواضع لآلخرين، وعدم التكرب عليهم واالستئثار بأمواهلم وحقوقهم ومصاحلهم. 
وتنتهي بااللتزام بالنظام الدميوقراطي الذي حيرتم التعددية ويقبل باآلخر، ويعرتف حبق االختالف 

 من السلف حني اعتقد كل منهم أنه فقط يشكل الفرقة لآلخرين ، وحيرتم مشاعرهم. ولقد أخطأ كثري
الناجية أو الشخص الناجي من األمة، وذهب اىل تكفري الفرق األخرى أو تبديعها أو تضليلها، يف أمور 

 خالفية جزئية بسيطة ال تصل اىل درجة الكفر باهلل تعاىل.
يوم اآلخر وبنبوة الرسول األعظم حممد وغين عن القول هنا انه ال بد من اعتبار كل من يؤمن باهلل وال  

)صلى اهلل عليه وآله( هو أخ مسلم بغض النظر عن هويته الطائفية، أو االختالف معه حول بعض 
التفاصيل اجلزئية، وال بد من وضع األمور يف نصاهبا بعدم تضخيم السلبيات اجلزئية، أو توهني 

المية مضادة أو متهيدا حلرب سياسية أو عسكرية املشرتكات األساسية اجلامعة، انسياقا وراء محلة إع
 شيطانية.

ومن أجل تعزيز هذا املوقف ال بد من االستعانة بالقرآن الكرمي والعودة اليه، حيث يقول:"وان هذه    
. ويف نفس 52ويف آية أخرى "...فاتقون" املؤمنون  92أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون" األنبياء 

لتحرر من أسر الرتاث وفتاوى العلماء السابقني حىت لو كانوا رؤساء مذاهب، اذا  الوقت ال بد من ا
كانت فتاواهم متطرفة وتتعارض مع روح القرآن الكرمي والوحدة االسالمية. ولكي نتحرر من ذلك 
الرتاث الثقيل الذي يفرض نفسه على العقل املعاصر، ال بد من القيام حبركة نقد قرآنية لألحاديث 

بة اىل الرسول األعظم، ودراسة الظروف السياسية اليت سامهت بتكوين املذاهب، واالجتهاد يف املنسو 
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أمور العقيدة والفقه والتاريخ. وبالطبع فان ذلك لن ميكن اال بنبذ التعصب األعمى والتقليد لآلخرين. 
عن احلقيقة، خاصة  والتحرر من أسر املصطلحات املوروثة )كالسنة والشيعة( ألهنا غري دقيقة وال معربة

 عندما يتم إلصاقها بالوراثة على كل مولود يولد يف العامل االسالمي وهو ال يفقه من تلك األمساء شيئا.
لقد نشأت تلك األمساء واملسميات يف ظروف تارخيية معينة ، وكانت حتمل دالالهتا الواضحة، مث    

ومجاعات خمتلفة، حاولوا صبع  تطورت وانتشرت، ودخل يف كل طائفة أو مذهب، أشخاص جدد،
املذاهب السابقة هبوياهتم وأفكارهم، وطرد أصحاب املذاهب األصليني من العناوين اليت "تنتمي" اليهم، 
مث تشعبت املذاهب والطوائف، عرب التاريخ، واحتوى كل واحد منها على جمموعة تيارات وأحزاب 

ورمبا تقاتل هؤالء مع اخواهنم، وحتالف  ومذاهب، حىت لقد أصبحت كل طائفة تضم جمموعة طوائف،
فريق منهم مع أعداء األمس أو اقرتبوا من فكرهم، حىت صعب يف الواقع تعريف أي مذهب او التفريق 

 بينه وبني املذاهب األخرى.
ومن هنا ال بد من احلذر من االخنداع بتضليل األمساء، وضرورة النظر اىل واقع كل انسان على حدة،    

صورة خاصة، وعدم اخللط أو التعميم أو النظر اىل اجلميع نظرة واحدة. وأن من اخلطأ الكبري وتقييمه ب
التقاط صورة فتوغرافية جامدة وثابتة لفئة معينة يف حقبة معينة، واالعتقاد باستمرار تلك الصورة عرب 

، والطوائف جزء منها،  التاريخ، أو انتماء مجيع الناس اليها اىل يوم القيامة، فان اجملتمعات االنسانية
متحركة ومتغرية كأمواج البحر، وكل يوم هي يف شأن. وهذا حيتم علينا قراءة كل طائفة أو مذهب، كل 
يوم، وعدم االعتماد على قراءة السلف هلم يف القرون األوىل. وهكذا يصح القول: ان أمساء الطوائف 

قة. وان التقسيم احلقيقي الذي يقسم األمة "السنية" و"الشيعية" هي أقرب اىل الوهم منها اىل احلقي
االسالمية اليوم هو الذي يضع غالبية األمة يف جانب، ويضع الطغاة واملستبدين )املنافقني( يف جانب 

 آخر.
لقد قسم القرآن الكرمي اجملتمعات االنسانية ، يف أول سورة البقرة، اىل ثالثة أقسام هي: املؤمنون،    

أوضح صفات املؤمنني املفلحني وهي اإلميان باهلل والغيب واملالئكة والنبيني واليوم واملنافقون والكفار، و 
اآلخر وإقامة الصالة والزكاة، تلك الصفات اليت جندها لدى عامة أتباع  املذاهب االسالمية. وحذر من 

مني اىل صفات املنافقني ، اليت قد جندها بني فئات تندس بني صفوف خمتلف الطوائف، ومل يقسم املسل
"سنة" و "شيعة". فلماذا ال نبحث عن اخلارطة احلقيقية اليت يرمسها اهلل تعاىل، ونتحد يف مواجهة 
املنافقني، الذين يعترب الظلم واالستبداد واالعتداء على حقوق اآلخرين وحرياهتم ومصاحلهم، أهم 

 صفاهتم، وهم الذين يعاين منهم مجيع املسلمني من خمتلف الطوائف.
 

 ات العملية لتحقيق الوحدة االسالمية:الخطو 
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واذا كان ما وصلنا اليه صحيحا، ونعتقد انه صحيح، فعلينا ان نقوم خبطوات عملية من أجل تذويب   
 الرواسب التارخيية وهدم اجلدران الطائفية الومهية، وتوحيد القواعد الشعبية، وذلك من خالل ما يلي:

  
مية، من ناحية الربامج والطالب واألساتذة، وخلق بيئة دمج املعاهد الدينية واحلوزات العل -1

 وحدوية للحوار واملقارنة والتفكري احلر.
توحيد زي رجال الدين، أو نزع الصبغة الطائفية عنه، وذلك ملا ألزياء رجال الدين من دور يف  -2

 تكريس االنقسام الطائفي يف ذهن الرأي العام.

رية االعالمية للجميع، وعدم فرض الرقابة على اي منتج االنفتاح الثقايف على اآلخر وتوفري احل -3
 ثقايف مغاير.

 الدراسة يف اجلامعات املختلطة، وتبادل الزماالت الدراسية بين املدن والدول املختلفة طائفيا -4

رفع الصبغة الطائفية عن مساجد اهلل، وجعلها جلميع املسلمني،  وذلك بأداء الصالة املشرتكة  -5
ة والشيعة، واختاذ قرار شعيب بالصالة يف مجيع املساجد دون استثناء، وراء علماء من السن

 ورفض الفتاوى الطائفية الضيقة اليت حترم الصالة خلف املذاهب األخرى.  

جتنب السكن يف املناطق املنعزلة طائفيا ، واالصرار على التعايش املشرتك يف املناطق العامة،  -6
 اجتماعيا، بإقامة عالقات حسن جوار وصداقة وتعارف.واالنفتاح على أبناء الطوائف األخرى 

 الزواج املختلط، ونبذ الفتاوى الضيقة املتعصبة االنعزالية اليت حترم ذلك الزواج. -7

 االشرتاك يف النوادي الرياضية املختلطة، وعدم تشجيع النوادي ذات الصبغة الطائفية. -8

النقابات واملنتديات الثقافية الوطنية، فوق االشرتاك يف اجلمعيات واالحتادات الطالبية والعملية و  -9
 الطائفية

السياحة والسفر اىل البالد احملتلفة طائفيا، واالختالط بالناس والتعرف على الثقافات  -10
 األخرى.

 االنتماء اىل األحزاب الوطنية، ويف األطر الوطنية، بعيدا عن الطائفية. -11

زع الصبغة الطائفية عنها، التعاون االقتصادي، وتشكيل شركات مسامهة وطنية، ون -12
 وجتنب املقاطعة االقتصادية الطائفية، أو التحقيق عن اهلوية الطائفية ألصحاهبا.

 

مت حبمد اهلل االنتهاء من تسجيل وجهة نظري حول مشروع كتاب )السنة والشيعة.. وحدة الدين 
 يف لندن 2005متوز  18واألصل، وخالف التاريخ والسياسة( وذلك بتاريخ 
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 القهبائي، جممع الرجال،    -55

 علي ، حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث،   الوردي،  -56

مجاد األول  26مكتب االستفتاءات لسماحة آية اهلل العظمى السيد حممد حسني فضل اهلل.   -57
1425 
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