هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب مجع ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
اإلمامة واالمتداد الرسايل ،والتي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من:
 1ـ أن من مقتضيات عناية اهلل تعاىل بعباده ،باعتباره رهبم وهادهيم ،توفري كل
أسباب اهلداية التي حتميهم من الضاللة ،ومن التحريف الذي يلحق األديان بعد وفاة
األنبياء عليهم السالم ،وأن الذين يقومون بذلك ُيطلق عليهم [األئمة] ،أو [أئمة اهلدى]،
أو [اخللفاء] ،أو [الورثة] ،أو [اهلداة]
 2ـ أن أتباع األنبياء يفرتقون يف مواقفهم من أولئك األئمة اهلداة الذين استخلفهم
أنبياؤهم عليهم ،وأوصوهم هبم؛ فبينام يطبق بعضهم تلك الوصايا ،وحيرص عليها ،بينام
خيالف آخرون ،وهم كثر ،تلك الوصايا ،ويرتضون ألنفسهم أئمة بدهلم ،لكن ذلك ال
يعني اندراس الدين األصيل ،ألن يف ذلك فتنة كربى ،جتعل البرش حمرومني من اهلداية
اإلهلية الصافية ..فلذلك ال خيلوا عرص من العصور من املتمسكني بالدين احلقيقي ،وأتباع
أئمة اهلدى.
 3ـ أن األصل يف إمامة األئمة ووراثتهم أن تكون شاملة لكل اجلوانب التي يرتبط
هبا الدين سواء تعلقت بالقضايا الدينية البحتة ،أو تعلقت باجلوانب احلياتية ابتداء من
اجلانب السيايس ..ذلك أهنم يمثلون اهلداية النبوية ويطبقوهنا يف تلك اجلوانب ،لكن
النصوص الكثرية تشري إىل أن إمامة األئمة للجانب السيايس تفتقر للقابلية الشعبية؛ فإن مل
تتحقق ،أو رغب الناس عن حكم األئمة هلم؛ فإن ذلك يعفيهم من هذا اجلانب ،ليبقى
اجلانب األسايس ،وهو جانب اهلداية والتوجيه والبالغ عن اهلل وتوضيح حقائق الدين يف
كل اجلوانب بام فيها اجلانب السيايس.

سنة بال مذاهب
()2

اإلمامة واالمتداد الرسالي

األحاديث الواردة حول اإلمامة والفتن التي تعترضها
د .نور الدين أبو لحية
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املقدمة
مل تكتف العناية اإلهلية بتلك التعاليم املقدسة املنزلة يف وحيه ألنبيائه ،وال بتلك
الرشوح والبيانات التفصيلية التي وضح هبا األنبياء ما ُنزل إليهم ،وإنام ضم إىل ذلك توفري
أسباب االمتداد الرسايل حتى ال حيصل لألديان التغيري والتبديل الذي حيرفها عن مسارها.
وقد أخرب اهلل تعاىل عن ذلك يف قوله عن زكريا عليه السالم حينام دعا اهلل عز وجل
ث ِمن ِ
يف طلب الذرية الصاحلةَ ﴿ :ف َهب ِيل ِمن َلدُ ن َك َولِ ًّيا (َ )5ي ِر ُثنِي َو َي ِر ُ
وب َواج َعل ُه
آل َيع ُق َ
َرب َر ِض ًّيا﴾ [مريم]6 ،5 :
فزكريا عليه السالم حسب هذا الدعاء ،مل يكن يقصد الولد لذاته ،وال ليتمتع
برؤيته ،وتقر به عينه ،وإنام كان حلرصه عىل بني إرسائيل ،خوفا من أن يؤثر فيهم غيابه
عنهم ،ليتحولوا عن اهلداية التي جاء هبا.
وهكذا أخرب عن موسى عليه السالم أنه مل يذهب للميعاد إال بعد أن استخلف أخاه
يف بني إرسائيل حتى ال يضلوا من بعده ،وقد أشار إىل ذلك ،بل رصح به قوله تعاىلَ ﴿ :و َل َقد
ِ
ِ
َق َال َهلم َهار ُ ِ
ْح ُن َفاتَّبِ ُع ِ
وين َو َأطِي ُعوا َأم ِري ()90
الر َ
ون من َقب ُل َيا َقو ِم إِن ََّام ُفتن ُتم بِه َوإِ َّن َر َّب ُك ُم َّ
ُ
ُ
ِ ِِ
ِ
اه ُار ُ
ون َما َمنَ َع َك إِذ َر َأيت َُهم
وسى (َ )91ق َال َي َ
َرب َح َع َليه عَاكفنيَ َحتَّى َيرج َع إِ َلينَا ُم َ
َقا ُلوا َلن ن َ

َض ُّلوا (َ )92أ َّال َتتَّبِ َع ِن َأ َف َع َصي َت َأم ِري (َ )93ق َال َيبنَؤُ َّم َال تَأ ُخذ بِلِح َيتِي َو َال بِ َرأ ِيس إِين
ول َف َّرق َت َب َ ِ ِ
يت َأن َت ُق َ
رسائِ َيل َو َمل تَر ُقب َقو ِيل ([ ﴾)94طه]94 - 90 :
َخ ِش ُ
ني َبني إ َ

وهكذا أخرب عن إبراهيم عليه السالم أنه دعا اهلل أن يمد البرش باألئمة اهلداة الذين
ِ
ِ
يم َر ُّب ُه بِكَلِ َامت
حيفظون مسرية الدين من التحريف والتبديل ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِذ ابت ََىل إِب َراه َ
َف َأ َمتهن َق َال إِين ج ِ
اع ُل َك لِلن ِ
َّاس إِ َما ًما َق َال َو ِمن ُذر َّيتِي َق َال َال َين َُال عَه ِدي ال َّظاملِنيَ ﴾ [البقرة:
َ
َّ ُ َّ
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]124
فإبراهيم عليه السالم ـ حلرصه الشديد عىل هداية اخللق ـ مل يكتف بأهل زمانه ،وإنام
تطلع لسائر األزمنة ،سائال اهلل تعاىل أن يرزقهم من أئمة اهلدى من حيفظون هلم اهلداية
اإلهلية.
ومن هذه اآلية الكريمة اخرتنا هذا االصطالح [اإلمام] ،وربطناه بـ [االمتداد
الرسايل] ..ذلك أن النبوة حمدودة يف مدهتا ،وأجلها ،وقد انتهت أدوارها بوفاة آخر الرسل
عليهم السالم ،ولذلك مل يبق إال اإلمام.
ورس ذلك واضح ..ذلك أن النبوة تتضمن إيصال التعاليم اإلهلية إىل العباد لتطبيقها
يف حياهتم ،ثم يقوم اإلمام بعد ذلك برشح تلك التعاليم ،وخاصة يف الزمن الذي يتسلل
فيه البغاة للتحريف والتبديل.
وقد أشار إىل هذا قوله تعاىل ـ مشريا إىل منابع اهلداية الثالثة :الكتاب ،والنبوة،
ِ
اب َف َال َت ُكن ِيف ِمر َية ِمن لِ َقائِ ِه َو َج َعلنَا ُه ُهدً ى لِ َبنِي
وسى الك َت َ
واإلمامة ـَ ﴿ :و َل َقد آتَينَا ُم َ
ون بِ َأم ِرنَا ملََّا صربوا وكَا ُنوا بِآياتِنَا ي ِ
ِ
وقنُ َ
رسائِ َيل (َ )23و َج َعلنَا ِمن ُهم َأئِ َّم ًة َهيدُ َ
ون﴾ [السجدة:
َ ُ
َ َُ َ
إ َ
]24 ،23؛ فقد قرن اهلل تعاىل اإلمامة باهلداية ،أي أن دور اإلمام هو حفظ اهلداية من أن
يتسلل إليها املتسللون عرب استثامر املتشابه ،واستعامله وسيلة للفتنة.
ِ
َاب ا َّل ِذي َن
وهكذا ورد اإلخبار عن هذه السنة اإلهلية يف قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم َأو َرثنَا الكت َ
اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا﴾ [فاطر ،]32 :ثم بني مواقف األمم من هؤالء املصطفني ،فقال:
َ
امل لِنَف ِس ِه و ِمنهم مقت َِصدم و ِمنهم سابِ مق بِاخلري ِ
ِ
ِ
ات بِإِذ ِن اهللَِّ﴾ [فاطر]32 :
َ ُ َ
َ ُ ُ
َ َ
﴿ َفمن ُهم َظ م
وبذلك؛ فإن القرآن الكريم يشري إىل أن أئمة اهلدى يتعرضون ـ مثلام تعرض األنبياء
ـ ملواجهة أصحاب الفتن ،ومتبعي الشبهات ،والذين ال يكتفون بتحريف الدين ،وإنام
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يضيفون إليه إقصاء األئمة ،وتشوهيهم ،واستبداهلم بأئمة آخرين.
َان النَّاس ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َف َب َع َث اهللَُّ النَّبِينيَ ُم َب ِ
وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل﴿ :ك َ
رشي َن
ُ َّ َ
َّاس فِيام اخ َت َل ُفوا فِ ِ
ِ
ِ
ف فِ ِيه إِ َّال
يه َو َما اخ َت َل َ
َاب بِاحلَق لِ َيح ُك َم َب َ
َو ُمنذ ِري َن َو َأنزَ َل َم َع ُه ُم الكت َ
ني الن ِ َ
َات بغيا بينَهم َفهدَ ى اهللَُّ ا َّل ِذين آمنُوا َملِا اخ َت َل ُفوا فِ ِ
ِ
ِ
ِ
يه ِم َن
ا َّلذي َن ُأو ُتو ُه من َبعد َما َجا َء ُهت ُم ال َبين ُ َ ً َ ُ َ
َ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
رصاط ُمست َِقيم﴾ [البقرة]213 :
َ
احلق بِإذنه َواهللَُّ َهيدي َمن َي َشا ُء إ َىل َ
ثم عقب اهلل تعاىل عىل هذه اآلية الكريمة بأن سنته يف هذه األمة هي نفس سنته يف
سائر األمم ،وأن الشيطان الذي أضل سائر األمم بإبعادها عن رساطها املستقيم ،وممثليه
الرشعيني ،سيفعل ذلك مع هذه األمة أيضا ،قال تعاىلَ ﴿ :أم َح ِسب ُتم َأن تَد ُخ ُلوا اجلَنَّ َة َوملََّا
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُس ُ
الَّضا ُء َوزُ ل ِز ُلوا َحتَّى َي ُق َ
ول
ول َّ
َيأت ُكم َم َث ُل ا َّلذي َن َخ َلوا من َقبل ُكم َم َّست ُه ُم ال َبأ َسا ُء َو َّ َّ

ِ
ِ
يب﴾ [البقرة]214 :
َرص اهللَِّ َق ِر م
َرص اهللَِّ َأ َال إ َّن ن َ
َوا َّلذي َن آ َمنُوا َم َع ُه َمتَى ن ُ
وبذلك يمكن أن نستنبط من اآليات الكريمة ثالثة معان:

أوهلا ـ أن من مقتضيات عناية اهلل تعاىل بعباده ،باعتباره رهبم وهادهيم ،توفري كل
أسباب اهلداية التي حتميهم من الضاللة ،ومن التحريف الذي يلحق األديان بعد وفاة
األنبياء عليهم السالم ،وأن الذين يقومون بذلك ُيطلق عليهم [األئمة] ،أو [أئمة اهلدى]،
أو [اخللفاء] ،أو [الورثة] ،أو [اهلداة] ،كام نص عىل ذلك قوله تعاىل﴿ :إِن ََّام َأن َت ُمن ِذ مر َولِ ُكل
َقوم َهاد﴾ [الرعد]7 :
ثانيها ـ أن أتباع األنبياء يفرتقون يف مواقفهم من أولئك األئمة اهلداة الذين
استخلفهم أنبياؤهم عليهم ،وأوصوهم هبم؛ فبينام يطبق بعضهم تلك الوصايا ،وحيرص
عل يها ،بينام خيالف آخرون ،وهم كثر ،تلك الوصايا ،ويرتضون ألنفسهم أئمة بدهلم ،كام
الشهو ِ
ف َيل َقو َن
ات َف َسو َ
ف ِمن َبع ِد ِهم َخل م
قال تعاىلَ ﴿ :ف َخ َل َ
الص َال َة َوا َّت َب ُعوا َّ َ َ
ف َأ َضا ُعوا َّ
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ِ
َاب َيأ ُخ ُذ َ
ون ع ََر َض َه َذا
ف ِمن َبع ِد ِهم َخل م
َغ ًّيا﴾ [مريم ،]59 :وقالَ ﴿ :ف َخ َل َ
ف َو ِر ُثوا الكت َ
اق الكِت ِ
ون َس ُيغ َف ُر َلنَا َوإِن َيأ ِهتِم ع ََر مض ِمث ُل ُه َيأ ُخ ُذو ُه َأ َمل ُيؤ َخذ َع َلي ِهم ِمي َث ُ
األَدنَى َو َي ُقو ُل َ
َاب َأن
َال ي ُقو ُلوا ع ََىل اهللَِّ إِ َّال احل َّق ودرسوا ما فِ ِ
ون َأ َف َال تَع ِق ُل َ
يه َوالدَّ ُار اآل ِخ َر ُة َخ مري لِ َّل ِذي َن َي َّت ُق َ
ون﴾
َ
َ َ ََ ُ َ
[األعراف]169 :
لكن ذلك ال يعني اندراس الدين األصيل ،ألن يف ذلك فتنة كربى ،جتعل البرش
حمرومني من اهلداية اإلهلية الصافية ..فلذلك ال خيلوا عرص من العصور من املتمسكني
بالدين احلقيقي ،واتباع أئمة اهلدى ،كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل يف اآلية التي تلت اآلية
ِ
ون بِالكِت ِ
السابقةَ ﴿ :وا َّل ِذي َن ُي َمس ُك َ
يع َأج َر املُصلِ ِحنيَ ﴾
الص َال َة إِنَّا َال ُنض ُ
َاب َو َأ َقا ُموا َّ
[األعراف]170 :
وهلذا خيرب اهلل تعاىل أن احلق لن ينطفئ نوره أبدا ،قال تعاىل ﴿ :ي ِريدُ َ ِ ِ
ور
ُ
ون ل ُيطف ُئوا ُن َ
اهللَِّ بِ َأفو ِ
اه ِهم َواهللَُّ ُمتِ ُّم ُن ِ
ور ِه َو َلو ك َِر َه الكَافِ ُر َ
ون ﴾ [الصف ،]8 :وقالَ ﴿ :و ُقل َجا َء احلَ ُّق
َ

َوزَ َه َق ال َباطِ ُل إِ َّن ال َباطِ َل ك َ
َان زَ ُهو ًقا ﴾ [اإلرساء]81 :

وأخرب عن بني إرسائيل أهنم مل جيمعوا عىل حتريف الدين ،بل بقيت منهم طائفة
ِ
وسى ُأ َّم مة َهيدُ َ
ون بِاحلَق َوبِ ِه
صاحلة ،إىل أن جاء اإلسالم فاتبعته ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ومن َقو ِم ُم َ
َيع ِد ُل َ
ون ﴾ [األعراف]159 :
وكل ذلك حتى تقوم احلجة عىل اخللق ،ذلك أن وقوع مجيع األمة يف الباطل يعني
انتصاره عىل احلق  ،وهو ما يعني حرمان األجيال من اهلداية اإلهلية الصافية التي مل تكدر
باألهواء البرشية.
ثالثها ـ أن األصل يف إمامة األئمة ووراثتهم أن تكون شاملة لكل اجلوانب التي
يرتبط هبا الدين سواء تعلقت بالقضايا الدينية البحتة ،أو تعلقت باجلوانب احلياتية ابتداء
13

من اجلانب السيايس ..ذلك أهنم يمثلون اهلداية النبوية ويطبقوهنا يف تلك اجلوانب.
لكن النصوص املقدسة الكثرية تشري إىل أن إمامة األئمة للجانب السيايس تفتقر
للقابلية الشعبية؛ فإن مل تتحقق ،أو رغب الناس عن حكم األئمة هلم؛ فإن ذلك يعفيهم من
هذا اجلانب ،ليبقى اجلانب األسايس ،وهو جانب اهلداية والتوجيه والبالغ عن اهلل
وتوضيح حقائق الدين يف كل اجلوانب بام فيها اجلانب السيايس.
وهذا ما يزيل كل اإلشكاالت التي يطرحها من مل يفهم تلك النصوص املقدسة؛
فيتصور أن إمامة اإلمام قارصة عىل توليه ملسؤولية اخلالفة ،وهلذا نجد الصوفية يف املدرسة
السنية يذكرون هذا االعتبار؛ فيقسمون اخلالفة إىل قسمني :ظاهرة وباطنة ..ويذكرون أن
اإلمام عيل ،وغريه من األئمة ،تولوا اخلالفة الباطنة.
بناء عىل هذا سنحاول يف هذا الكتاب مجع األحاديث املوضحة ملصاديق هذه املعاين
واملؤكدة هلا ،والتي تنبع مجيعا من حرص رسول اهلل  عىل هذه األمة ،ال يف جيله الذي
عايشه فقط ،وإنام يف مجيع األجيال ،وقد رأينا أنه يمكن تقسيمها إىل قسمني:
القسم األول :ما ورد حول اإلمامة وأهلها ورشوطها:
وهي األحاديث التي يبني فيها رسول اهلل  بالتلميح واإلشارة ،أو بالترصيح
والعبارة ،املصاديق الذين ينطبق عليهم ألقاب األئمة واخللفاء والورثة ،حتى جتتمع األمة
عليهم ،وحتفظ نفسها من الفرقة واخلالف بسبب التوزع عىل أئمة كثريين خمتلفني.
وبام أن هذه القضية من أكرب القضايا التي وقع فيها اخلالف يف األمة؛ فقد ورد يف
القرآن الكريم اإلشارة إىل ناحية مهمة جدا ،ربام يكون اعتبارها املعيار األول يف حتديد
مصاديق األئمة ،فاهلل تعاىل يعطي أمهية خاصة لذرية األنبياء عليهم الصالة والسالم ،ويبني
أن هلم مكانة كبرية ال من اجلانب العاطفي فقط ،وإنام من اجلانب العميل أيضا ،باعتبار أن
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هلم اصطفاء خاصا ،ودورا مهام يف الرسالة وحفظها والوفاء بمقتضياهتا.
وحا َو َآل
وقد ذكر اهلل سبحانه وتعاىل سنته يف ذلك ،فقال ﴿ :إِ َّن اهللََّ اص َط َفى آ َد َم َو ُن ً
ِ
ان ع ََىل ال َعاملَِنيَ (ُ )33ذر َّي ًة َبع ُض َها ِمن َبعض َواهللَُّ س ِم م ِ
يم َو َآل ِعم َر َ
يم﴾ [آل
يع عَل م
َ
إِب َراه َ
عمران]34 ،33 :
ومثلها قوله تعاىل عند تسميته لألنبياء عليهم الصالة والسالم املذكورين يف القرآن
ِ
ِِ
ِ
يم
﴿وتِل َك ُح َّج ُتنَا آتَين َ
الكريمَ :
يم ع ََىل َقومه نَر َف ُع َد َر َجات َمن ن ََشا ُء إِ َّن َر َّب َك َحك م
َاها إِب َراه َ
ِ
يم (َ )83و َو َهبنَا َل ُه إِس َح َ
وحا َهدَ ينَا ِمن َقب ُل َو ِمن ُذر َّيتِ ِه َد ُاوو َد
وب ُك ًّال َهدَ ينَا َو ُن ً
اق َو َيع ُق َ
عَل م
وسى َو َه ُار َ
ون َوك ََذلِ َك نَج ِزي املُح ِسنِنيَ (َ )84وزَ ك َِر َّيا َو َحي َيى
وس َ
َو ُس َلي َام َن َو َأ ُّي َ
ف َو ُم َ
وب َو ُي ُ

و ِعيسى وإِلياس ُك ٌّل ِمن الص ِ
احلنيَ (َ )85وإِس َام ِع َيل َوال َي َس َع َو ُيو ُن َس َو ُلو ًطا َو ُك ًّال َف َّضلنَا ع ََىل
َ َّ
َ َ َ َ َ
َاهم و َهدَ ين ُ ِ ِ
ال َعاملَِنيَ (َ )86و ِمن آ َبائِ ِهم َو ُذر َّي ِاهتِم َوإِخ َو ِ ِ
رصاط ُمست َِقيم
اهنم َواج َت َبين ُ َ
َاهم إ َىل َ
([ ﴾)87األنعام]87 - 83 :
فهذه اآليات الكريمة توضح الصالت النسبية بني األنبياء مجيعا ،وتبني أن االجتباء
اإلهلي شملهم هبذا الشكل ،وال راد الجتباء اهلل.
ومل يكتف القرآن الكريم هبذا التعميم ،بل ذكر تفاصيل كثرية تدل عليه ،حتى
يرتسخ يف األذهان أن اصطفاء األنبياء فضل إهلي باعتباره استمرارا للنهج الرسايل وتوحيدا
ملسريته حتى ال تنحرف به الطرق واملناهج.
ومن تلك التفاصيل ما ذكره اهلل تعاىل من اصطفائه آلل إبراهيم عليهم السالم يف
وب َو َج َعلنَا
آيات متعددة ،كقوله تعاىل عن إبراهيم عليه السالمَ ﴿ :و َو َهبنَا َل ُه إِس َحا َق َو َيع ُق َ
ِيف ُذريتِ ِه النُّبو َة والكِتَاب وآتَينَاه َأجره ِيف الدُّ نيا وإِ َّنه ِيف اآل ِخر ِة ملَِن الص ِ
احلنيَ ﴾ [العنكبوت:
َ َ َّ
َ َ ُ
َ َ ُ َُ
ُ َّ َ
َّ

]27
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بل إن القرآن الكريم يذكر أن إبراهيم عليه السالم نفسه دعا اهلل أن يكون اخلط
اهيم ربه بِكَلِامت َف َأ َمتهن َق َال إِين ج ِ
ِ
ِ
اع ُل َك لِلن ِ
َّاس
َ
َّ ُ َّ
الرسايل ممتدا يف ذريته ،فقالَ :
﴿وإِذ ابت ََىل إِب َر َ َ ُّ ُ َ
إِ َما ًما َق َال َو ِمن ُذر َّيتِي َق َال َال َين َُال عَه ِدي ال َّظاملِنيَ ﴾ [البقرة]124 :
﴿و َب َّرشنَا ُه
وقد رصح القرآن الكريم بانقسام ذريته إىل حمسن وظامل يف قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
بِإِس َح َ
اق نَبِ ًّيا م َن َّ
الصاحلنيَ (َ )112و َب َاركنَا َع َليه َوع ََىل إس َح َاق َومن ُذر َّيته َام حمُ س من َو َظامل م
لِنَف ِس ِه ُمبِنيم ﴾ [الصافات]113 ،112 :
بل إن اهلل تعاىل رصح بأن األمر باق يف عقبه ،فقال ﴿ :وجع َلها كَلِم ًة ب ِ
اق َي ًة ِيف ع َِق ِب ِه
َ َ
َ َ َ َ
َل َع َّل ُهم َير ِج ُع َ
ون﴾ [الزخرف]28 :
بل إن اهلل تعاىل ذكر أن إبراهيم عليه السالم ـ كام سأل ربه أن جيعل ذريته أئمة للناس
ـ سأله أيضا أن يوفق الناس ملودهتم واالقتداء هبم ،فقال عىل لسان إبراهيم عليه السالم:
ِ ِ
ِ
ِ
﴿ربنَا إِين َأسكَن ُت ِمن ُذريتِي بِواد غ ِ ِ
الص َال َة َفاج َعل
يموا َّ
َّ َ
َ َّ
َري ذي زَ رع عندَ َبيت َك املُ َح َّر ِم َر َّبنَا ل ُيق ُ
َّاس َهت ِوي ِإ َلي ِهم وارزُ قهم ِمن ال َّثمر ِ
َأفئِدَ ًة ِم َن الن ِ
ات َل َع َّل ُهم َيش ُك ُر َ
ون﴾ [إبراهيم]37 :
ُ
َ
َ ََ
ومن تلك التفاصيل ما ذكره اهلل تعاىل من اصطفائه آلل موسى وآل هارون عليهم
السالم ،كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل يف قصة طالوتَ ﴿ :و َق َال َهلُم نَبِ ُّي ُهم إِ َّن آ َي َة ُملكِ ِه َأن
ِ ِ
يأتِي ُكم التَّاب ُ ِ ِ ِ ِ
وسى َو ُآل َه ُار َ
ون َحت ِم ُل ُه املَ َالئِ َك ُة إِ َّن
َ َ ُ ُ
وت فيه َسكينَ مة من َرب ُكم َو َبق َّي مة ممَّا ت ََر َك ُآل ُم َ
ِيف َذلِ َك َآل َي ًة َل ُكم إِن ُكن ُتم ُمؤ ِمنِنيَ ﴾ [البقرة]248 :
بل إننا نجد أن اهلل تعاىل اختار هارون أخا موسى عليه السالم ليكون معينا له ووزيرا
ِ
َاب َو َج َعلنَا َم َع ُه َأ َخا ُه َه ُار َ
ون َو ِز ًيرا
وسى الكت َ
بناء عىل طلب موسى ،فقالَ ﴿:و َل َقد آتَينَا ُم َ
﴾ [الفرقان]35 :
ومن تلك التفاصيل ما ذكره اهلل تعاىل من اصطفائه آلل يعقوب عليهم السالم ،وهم
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وإن كانوا جزءا من آل إبراهيم ،لكن القرآن خصهم بالذكر عند احلديث عن يوسف بن
اد ِ
يل األَح ِ
ِ
﴿وك ََذلِ َك َجيتَبِ َ
يث
يك َر ُّب َك َو ُي َعل ُم َك من تَأ ِو ِ َ
يعقوب عليهام السالم يف قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
َو ُيتِم نِعم َت ُه َع َلي َك َوع ََىل ِ
يم َوإِس َح َ
اق إِ َّن َر َّب َك
آل َيع ُق َ
وب ك ََام َأ َمت َّ َها ع ََىل َأ َب َوي َك من َقب ُل إِب َراه َ
ُّ َ
ِ
ِ
يم﴾ [يوسف]6 :
يم َحك م
عَل م
وذكرهم عند احلديث عن زكريا عليه السالم حينام دعا اهلل عز وجل وطلب الذرية
ث ِمن ِ
الصاحلة ،فقالَ ﴿ :ف َهب ِيل ِمن َلدُ ن َك َولِ ًّيا (َ )5ي ِر ُثنِي َو َي ِر ُ
وب َواج َعل ُه َرب
آل َيع ُق َ
َر ِض ًّيا ﴾ [مريم]6 ،5 :
ومن تلك التفاصيل ما ذكره اهلل تعاىل من اصطفائه آلل داود عليهم السالم ،والذين
ورد ذكرهم يف قوله تعاىل ﴿ :اعم ُلوا َآل داوود ُشكرا و َقلِ ميل ِمن ِعب ِ
اد َي َّ
ور ﴾ [سبأ:
َ
ً َ
َ ُ َ
الش ُك ُ
َ
﴿و َو ِر َ
ث ُس َلي َام ُن َد ُاوو َد﴾
 ،]13وقد بني القرآن الكريم أن سليامن ورث داود ،فقالَ :
[النمل]16 :
وهكذا نجد حديث اهلل عن اصطفائه آلل بيت أنبيائه ،وإعطائهم مكانة خاصة،
وهي سنته فيهم ،ورسول اهلل  أوىل بذلك منهم ،إن مل يكن نظريا هلم فيه ،وقد قال تعاىل
ِ
وحى إِ َ َّيل
الر ُس ِل َو َما َأد ِري َما ُيف َع ُل ِيب َو َال بِ ُكم إِن َأتَّبِ ُع إِ َّال َما ُي َ
عنهُ ﴿ :قل َما ُكن ُت بِدعًا م َن ُّ
َو َما َأنَا إِ َّال ن َِذ مير ُمبِنيم ﴾ [األحقاف]9 :
ولذلك؛ فإن وجود أحاديث تدل عىل هذه املعاين ،وأن رسول اهلل  يتحدث عن
أهل بيته ،أو يويص هبم ،أو يدل عىل أن هلم وظائف خاصة ترتبط باهلداية ليس مستغربا؛
فالقرآن الكريم يؤكد ذلك ،ويرصح به ،ورس ذلك يعود ألمرين يدل عليهام العقل والنقل:
أما أوهلام :فهو نفس الرس الذي بسببه رفض إبليس السجود آلدم عليه السالم ،وهو
أن األمم قد ختضع ألنبيائها بدافع املعجزات التي ظهرت عىل أيدهيم ،ولكنها ترفض أن
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ختضع لقرابتهم من بعدهم حسدا وبغيا ،كام ذكر القرآن الكريم ذلك ،فقالَ ﴿ :أم َحي ُسدُ َ
ون
اهيم الكِتَاب و ِ
ِِ
ِ
ِ
َاهم ُملكًا عَظِ ًيام
احلك َم َة َوآتَين ُ
َّاس ع ََىل َما آت ُ
َ َ
الن َ
َاه ُم اهللَُّ من َفضله َف َقد آتَينَا َآل إِب َر َ
(َ )54ف ِمن ُهم َمن آ َم َن بِ ِه َو ِمن ُهم َمن َصدَّ عَن ُه َو َك َفى بِ َج َهن ََّم َس ِع ًريا ([ ﴾)55النساء،54 :
]55
وأما الثاين :فهو ما تدل عليه الفطرة السليمة ،ذلك أن أقرب الناس متثيال لألنبياء
واقتداء هبم وعلام بأحواهلم هم أهلوهم الذين عاشوا معهم ،وهذا متوفر ألهل بيت النبوة
بحكم تربيتهم يف بيت النبي  ،ومن ثم األخذ عنهم بصفة مبارشة ،ومن ثم انتقال العلم
بينهم بالتوايل من املصدر متام ًا.
وهذا ما يدل عليه الواقع؛ فالصانع احلريف اليدوي املاهر ينقل رس صنعته ومهارته
تلك إلی ابنه وحفيده ..والريايض البارع هو يف الغالب ابن ريايض بارع ..والسيايس
احلاذق نجده قد تربی ونقل عن والده نفس املهارة ..حتى الساحر واحلاوي ينقل رس مهنته
تلك عن أبيه ،وباملثل الطبيب احلاذق واملوسقي املبدع والعامل الباحث.
وهذا ال يعني أن اإلمامة تنطبق عىل كل أوالد الرسول أو أقاربه ،فقد أخرب اهلل تعاىل
أن منهم من يكون ظاملا ،ولذلك ال يستحق ذلك الرشف ..بل أخرب أن ابن نوح عليه السالم
كان كافرا ،ولذلك نزل عليه العذاب مثلام نزل عىل غريه ،بناء عىل ما تقتضيه العدالة اإلهلية.
وهلذا حيتاج التعرف عىل اإلمام وصفاته ووظائفه إىل البيان النبوي الذي حيمي األمة
من أن تضع مصاديق اإلمامة يف غري أهلها؛ فتنحرف عن الرساط املستقيم.
القسم الثاين :ما ورد يف شأن االمتداد الرسايل والفتن التي تعرض له:
وهي األحاديث التي يبني فيها رسول اهلل  مواقف األمة الواقعية من تلك
الوصايا ،والفتن التي حتصل هلا بسبب ذلك ،مما يندرج ضمن النبوءات ..وهي ليست جمرد
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نبوءات ،وإنام هي وصايا تدل عىل الطريق الذي ينجي من الفتن ،ويعيد األمة إىل مسارها
الصحيح.
ذلك أن اهلل تعاىل أبلغ نبيه  بكل ما تفعله األمة من بعده ..وهو لذلك ـ بناء عىل
شفقته وحرصه عليهم ـ ال يكتفي بأن يوصيهم بالوصايا التي يعلم أهنم سيقرصون فيها،
وإنام يضيف إىل ذلك حتذيرهم من املواقف التي تصيبهم بسبب ذلك التقصري ،ويبني هلم
كيفية اخلروج منه.
وكل ذلك تابع ملا تقتضيه اهلداية اإلهلية للخلق ،والتي مل تكتف بتلك الوصايا
الداعية إىل مراعاة الرساط املستقيم الذي يمثله أئمة اهلدى ،وعدم االنحراف عنه إىل غريه،
وإنام أضافت إىل ذلك وصف الواقع الذي سيؤول إليه حال املسلمني بسبب تفريطهم يف
الوصايا اإلهلية ،وبيان كيفية التعامل معه ،وهو ما يطلق عليه [الفتن واملالحم]
ونرى أن أصل هذا النوع من األحاديث مقبول موافق للقرآن الكريم وللعقول
والفطر السليمة ،ذلك أهنا من دالئل احلرص عىل اهلداية ،وتوفري كل ما يؤدي إىل إقامة
احلجة عىل اخللق ،حتى ال تبقى حجة ملحتج؛ فأحاديث الفتن ،ليست جمرد استرشاف
للمستقبل ،ووصف دقيق له ،وإنام هي بمثابة الترشيعات املرتبطة بالظروف املختلفة ،حتى
يتعرف املؤمن عىل وجه احلق فيها؛ فيتبعه.
وبذلك ،فإنه يمكن وصفها بأهنا امتدادا للنبوة ،وامتداد لنصحها وتوجيهها ،وكأن
رسول اهلل  حارض عند كل فتنة ،ليعلمنا كيفية جتنبها ،مثلام كان يف حياته الدنيوية متاما،
ِ ِ
ِ
كام قال تعاىل يف وصفهَ ﴿ :ل َقد جاء ُكم رس م ِ
يص َع َلي ُكم
ول من َأن ُفس ُكم ع َِزيزم َع َليه َماعَنتُّم َح ِر م
َ َ َ ُ
بِاملُؤ ِمنِنيَ رء م ِ
يم ﴾ [التوبة]128 :
وف َرح م
َ ُ
فاحلرص الشديد لرسول اهلل  عىل نجاة البرشية وخالصها هو الذي جعله ال
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يرتك مناسبة إال وخيرب فيها عام يرتبصها يف مجيع مراحل تارخيها املستقبلية من خري أو رش،
مبينا أسباب ذلك وعوامله ،وموجها إىل كيفية التعامل معه.
وهذا ما ينسجم مع ما ورد يف النصوص الكثرية من وضوح أمر الدين ،وكل ما
يعرتض حركته وتطبيقه يف التاريخ من عقبات.
وفوق ذلك؛ فإن الواقع أحسن دليل عىل صحتها ،ذلك أن الكثري من تلك
االسترشافات التي أخرب عنها رسول اهلل  حتققت بالفعل ،ولذلك مل تبق حجة ملن
ينكرها ،ولذلك أدرجها العلامء يف [دالئل النبوة]
باإلضافة إىل ذلك؛ فقد أخرب اهلل تعاىل عن استعامل األنبياء عليهم السالم هلا لبيان
نبوهتم وصدقهم ،مثلام فعل يوسف عليه السالم عندما قال خماطبا صاحبيه يف السجن﴿ :
َال َيأتِي ُك َام َط َعا مم ُترزَ َقانِ ِه إِ َّال َن َّبأ ُت ُك َام بِتَأ ِويلِ ِه َقب َل َأن َيأتِ َي ُك َام َذلِ ُك َام ِممَّا َع َّل َمنِي َريب﴾ [يوسف:
]37
ومثله قوله تعاىل عىل لسان املسيح عليه السالم خماطبا بني إرسائيلَ ﴿:و ُأنَب ُئ ُكم ِب َام
ون َو َما َتدَّ ِخ ُر َ
تَأ ُك ُل َ
ون ِيف ُب ُيوتِ ُكم إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة َل ُكم إِن ُكن ُتم ُمؤ ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران]49 :
وهلذا نرى اليهود واملسيحيني وغريهم من أصحاب األديان ،يعتمدون عىل
النبوءات يف إثبات عقائدهم ،وهلذا نجد يف كتبهم املقدسة اهتامما كبريا بالنبوءات الغيبية،
وحماولة تطبيقها عىل الواقع.
ورس ذلك أن [النبوءات] ،وخاصة الدقيقة منها ،خارجة عن القدرات العلمية
العادية ،فاإلنسان ال يعرف إال ماضيه وحارضه ،أما املستقبل فهو غيب مطلق ،ولذلك ال
يعرفه بدقته إال من يملك االتصال بعامل الغيب ،وذلك ألن النطق بالنبوءة خطري جدا ،ذلك
أنه يميز الصادق من الكاذب ،ويف التاريخ نبوءات كثرية كذبت أصحاهبا ،وكانت من
20

أسباب ارتفاع ثقة مجهورهم هبم ..ومن ذلك البيان الشيوعي املعروف الذي صدر سنة
 ، 1848والذي تنبأ بأن أول البالد التي ستقود الثورة الشيوعية هي (أملانيا) ،لكنه وبعد
ميض العقود الكثري من السنني مل تتحقق هذه النبوءة ،بل سقطت الشيوعية نفسها قبل أن
تتحقق ..وقد كتب كارل ماركس يف مايو سنة  1849قائال( :إن اجلمهورية احلمراء تبزغ
يف سامء باريس) ،ورغم أكثر من قرن عىل هذه النبوءة إال أهنا مل تتحقق(.)1
بناء عىل هذا لقي هذا النوع من األحاديث اهتامما كبريا من املحدثني من املدرستني
السنية والشيعية ،حيث ال نجد كتابا من كتب احلديث ،إال ويشتمل عىل أبواب من هذا
النوع.
ففي الصحيحني اللذين تعتربمها املدرسة السنية أصح الكتب بعد كتاب اهلل نجد
هذا النوع من األحاديث ،ففي صحيح البخاري ،نرى كتاب ًا خمصصا ألحاديث الفتن
واملالحم ،ترجم له البخاري بعنوان (كتاب الفتن) ،مجع فيه ما ال يقل عن  87حديث ًا
مقسم ًة عىل  28باب ًا ..ومثله نجد يف صحيح مسلم كتابا حتت عنوان (كتاب الفتن وأرشاط
الساعة) ،مجع فيه ماال يقل عن  143حديث ًا موزعا عىل  28باب ًا ،وكان فيه أكثر تفصي ً
ال ودقة
من البخاري.
أما يف كتب السنن األربع التي تعتربها املدرسة السنية تالية للصحيحني ،فنجد فيها
مجيعا كتبا وأبوابا خاصة هبذا النوع من احلديث ..ومن أمثلها سنن أيب داوود الس ِجستاين،
الذي مجع مرويات الفتن يف مصنفه املشهور يف ثالثة كتب ،األول بعنوان (كتاب الفتن
واملالحم) ،أورد فيه ما يقارب  88حديث ًا ،والثاين بعنوان (كتاب املهدي) ،وذكر فيه 21
حديث ًا ،والثالث بعنوان (كتاب املالحم) ،مجع فيها ما يزيد عن  50حديث ًا.
( )1االسالم يتحدى مدخل علمي اىل االيامن ،وحيد الدين خان ،ص .128
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ومثله فعل احلافظ الرتمذي ،والذي خصص كتابا ألحاديث الفتن واملالحم،
وترجم له بعنوان (أبواب الفتن عن رسول اهلل  ،)وقد مجع فيه ما يزيد عن  70باب ًا يف
أحاديث ومرويات الفتن.
ومثلهام فعل احلافظ أبو عبد الرْحن النسائي ،لكنه مل يفرد كتاب ًا خاص ًا ألحاديث
الفتن ،بل بثها يف ثنايا سننه عىل شكل أبواب متفرقة يف كتب خمتلفة.
ومثلهم فعل احلافظ ابن ماجة حممد القزويني ،الذي خرج أحاديث الفتن يف سننه
يف كتاب ترجم له بـ [كتاب الفتن] ،قسمه إىل ما يزيد عىل  30باب ًا مجعت أكثر من 100
حديث للنبي  يف املوضوع.
بل إهنم خصصوا كتبا خاصة بذلك ،وهي كثرية ،ومن أمهها [كتاب الفتن](،)1
لنعيم بن ْحاد ،وهو من املصادر الرئيسية يف هذا الباب ،لكونه من الكتب املتقدمة التي
مجعت أكثر ما يتعلق هبذا املوضوع من أحاديث ،باإلضافة إىل كونه لقي اهتامما كبريا من
أئمة احلديث ،ذلك أن مؤلف الكتاب (نعيم بن ْحاد) كان شيخا لكبار أئمة احلديث من
أمثال البخاري ومسلم وأيب داوود والرتمذي والنسائي ،بل إهنم استندوا إليه يف ختريج هذا
النوع من احلديث.
ومنها كتاب (السنن الواردة يف الفتن وغوائلها واألزمنة وفسادها والساعة
وأرشاطها)( )2أليب عمرو الداين ،وقد قسمه إىل أكثر من مئة باب ،مجع فيها الكثري من
أحاديث الفتن وتفاصيلها وأزمنتها واألمكنة التي تقع فيها.
وهكذا نجد اهتامم املصادر احلديثية للمدرسة الشيعية بأحاديث الفتن واملالحم

( )1ويقال بأن اسمه الصحيح هو (الفتن واملالحم) ،ولكنه اشتهر بكتاب [الفتن].
( )2وقد قام بتحقيقه رضاء اهلل املباركفوري ،وطبعته دار العاصمة بالرياض يف ستنة جملدات.
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والنبوءات ،بل إن اهتاممها هبا أكرب بكثري ،ذلك أهنا تعتربها من املعارف الدينية الَّضورية،
والتي ترتبط هبا الكثري من املواقف والسلوكات بخالف املدرسة السنية ،والتي تكتفي عادة
بربطها بالعقائد أو دالئل النبوة.
وهلذا نجد يف كتب احلجاج واملناظرات واجلدل الذي دار بني املدرستني احتجاج
كبار أعالم الشيعة ومتكلميهم بأمثال تلك الروايات والنصوص ،والتي ينقلوهنا يف
مصادرهم عرب طرق كثرية متواترة.
ونحب أن ننبه هنا إىل أن الكثري من الروايات التي نجدها يف املصادر الشيعية ،هي
نفسها يف املصادر السنية ،وربام يكون ذلك العتامد كال املدرستني عىل ما كتبه نعيم بن ْحاد
يف [كتاب الفتن] ،باإلضافة أليب صالح السلييل بن أْحد بن عيسى ابن شيخ احلساين ،وأيب
حييى زكريا بن حييى بن احلارث البزار..
وقد مجعها مجيعا عيل بن موسى بن طاووس يف كتابه [املالحم والفتن] ،والذي ذكر
هذه الكتب الثالثة ،وبني مدى مصداقيتها ،ثم قال( :وقد اقتضت االستخارة أن أذكر من
هذه الثالثة املصنفات ما يوفقني اهلل جل جالله لذكره وأكون يف ثقله متابعا ملقدس أمره
وحافظا بجمعه ما تفرق من رسه ومستفتحا ألبواب بره ونرصه ،وتعظيم قدره والتعريف
ملا جيب عىل ذلك من ْحده وشكره ،وأجعله أبوابا ويف كل باب أذكر ما اشتمل عليه الباب
من خربه وخربه ،وأقيد ذكر األبواب التي يف ذلك الكتاب ليعرف الناظر فيها ما اشتملت
عليه فيطلبه من حيث يرشده إليه إن شاء اهلل تعاىل)()1

ثم بني مدى قيمة كتاب أيب نعيم خصوصا ،وذكر أن ذلك بسبب كونه (..أقرب

( )1املالحم والفتن يف ظهور الغائب املنتظر عجل اهلل فرجه الرشيف ،السيد ريض الدين ايب القاسم عيل بن موسى بن
جعفر بن حممد بن طاووس ،ص .20
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عهد بالصحابة والتابعني وقد زكاه مجاعة من املفرسين)( ،)1ثم ذكر بعض الروايات عن
األعالم الذين وثقوه ،والذين ذكروا عالقته الطيبة بأصحاب اإلمام عيل ،وروايته عنهم.
ولذلك؛ فإن معظم اخلالف بني املدرستني ليس يف نصوص األحاديث والروايات،
وإنام يف تطبيقها عىل املصاديق الالئقة هبا ،حيث نجد كل مصنف أو شارح لتلك األحاديث
يطبقها عىل ما يراه من الواقع الذي عاشه.
ومن األمثلة عىل ذلك ما فعله أبو عمرو الداين يف كتابه [السنن الواردة يف الفتن
وغوائلها واألزمنة وفسادها والساعة وأرشاطها] حيث طبق أحاديثه عىل ما وقع يف زمانه
من أحداث ،ولذلك ذكر يف كتابه أن الفتنة قد وصلت ذروهتا يف زمانه ومل يبق إال العالمة
الكربى لقيام الساعة ،فقال( :فقد ظهر يف وقتنا وفشا يف زماننا من الفتن وتغيري األحوال
وفساد الدين ،واختالف القلوب ،وإحياء البدع ،وإماتة السنن ،ما دل عىل انقراض الدنيا
وزواهلا ،وجميء الساعة واقرتاهبا ،إذ كل ما قد تواتر من ذلك وتتابع وانترش ،وفشا وظهر،
قد أعلمنا به نبينا  وخوفناه)()2

بناء عىل هذا كله ،فقد قسمنا الكتاب إىل مخسة فصول ،كام ييل:
الفصل األول :حول األحاديث املقبولة املرتبطة بتحديد أئمة اهلدى وأوصافهم يف
املصادر السنية.
الفصل الثاين :حول األحاديث املقبولة املرتبطة بتحديد أئمة اهلدى وأوصافهم يف
املصادر الشيعية.
الفصل الثالث :حول األحاديث املقبولة املرتبطة باالمتداد الرسايل ،والفتن التي

( )1املرجع السابق ،ص .19
( )2السنن الواردة يف الفتن وغوائلها واألزمنة وفسادها والساعة وأرشاطها.177/1 ،
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تعرض له يف املصادر السنية.
الفصل الرابع :حول األحاديث املقبولة املرتبطة باالمتداد الرسايل ،والفتن التي
تعرض له يف املصادر الشيعية.
الفصل اخلامس :حول األحاديث املردودة املرتبطة باإلمامة واالمتداد الرسايل.
وقد حاولنا االكتفاء بإيراد األحاديث ،وبيان مدلوالهتا العامة من دون تفصيل كبري،
إال إذا رأينا أن تأويال حلق بتلك األحاديث ليحرفها عن معناها؛ فنحتاج حينها لرده.
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الفصل األول
أئمة اهلدى وأوصافهم يف املصادر السنية
وهي أحاديث كثرية جدا يويص فيها رسول اهلل  أمته بمنابع اهلداية الصافية التي
مل ختتلط بغريها ،مثلام فعل كل األنبياء قبله ،لعلمه بأن الشيطان لن يرتك اإلسالم صافيا
نقيا ،بل سيعمل عىل تشوهيه وملئه باالنحرافات مثلام فعل مع األديان السابقة.
ولذلك مل يرتك األمر سدى ،وال جعل حبل األمة يف أيدي كل أفرادها؛ فيستحيل
أن يستقيم أمر أمة يكون لكل فرد منها احلق يف الكالم يف الدين ،وإدخال ما شاء فيه ،ألن
ذلك ييرس أمر املندسني الذين قد يلبسون لباس التقوى ،ليتحولوا إىل ثقاة عند مجهور
الناس ،ليضيفوا من خالل ذلك إىل الدين من القيم والترشيعات والعقائد ما حيلو هلم.
وهلذا؛ فإن رسول اهلل  كام كان حريصا يف كل املعارك عىل حتديد القادة ،وكام كان
يدعو كل ثالثة من الناس إىل اختيار أمري هلم؛ فإنه دعا األمة كذلك إىل االلتزام يف أمر دينها
بأئمة حمدودين مثلام تأتم يف صالهتا بأئمة حمدودين.
وبناء عىل كثرة األحاديث الدالة عىل هذا؛ فقد قسمناها إىل سبعة أصناف ،كل صنف
منها له داللته اخلاصة ،والتي ال تكتمل إال بضمه إىل غريها ،حتى ال نقع فيام وقع فيه أولئك
الذين يروون هذه األحاديث منفصلة عن بعضها ،وهلذا يفهموهنا فهام جزئيا ال كليا.
وهذه األقسام السبعة هي:
 1ـ الوصايا النبوية بالتمسك بالعرتة الطاهرة.
 2ـ الوصايا النبوية بمحبة العرتة الطاهرة واالرتباط هبا.
 3ـ حتديد مصاديق العرتة الطاهرة.
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 4ـ حتديد عدد اخللفاء املهديني والدعوة إىل االستنان بسنتهم.
 .5اعتبار اإلمام عيل أول أئمة اهلدى.
 6ـ اعتبار احلسن واحلسني من أئمة اهلدى.
 7ـ أحاديث البشارة باإلمام املهدي.
وهذه األقسام مجيعا ،وما ينتج عنها تشكل أرضية للتوافق بني األحاديث الواردة يف
املصادر السنية والشيعية ،وهي جتعل منها أكثر مقبولية؛ فاألمة ال جتتمع عىل ضاللة.
أوال ـ الوصايا النبوية بالتمسك بالعرتة الطاهرة:
وهي أحاديث كثرية ،لكن أشهرها ما يطلق عليه [حديث الثقلني] ،ويسمى كذلك
تارك فيكم ال َّث َق ِ
م
لني) ـ كام يذكر املحدثون ـ ألمهيتهام ،قال
لقوله  يف بعض ألفاظه( :إين
(قيل سميا بذلك؛ ِ
القايض عياضِ :
لعظم أقدارمها ،وقيل :لشدَّ ة األخذ هبام)( ،)1وقال
ُ َ
النووي( :سم َيا َثقلني؛ لعظمهام ،وكبري شأهنام)()2
ُّ

وقد روي عن مجع من الصحابة ،وبصيغ متقاربة ،تدل عىل أن رسول اهلل  كان
يكثر من ذكره والتنبيه عليه ،وهو بجميع صيغه يدل عىل كون العرتة الطاهرة منبعا من منابع
اهلداية الصافية ،بدليل ذكرها مع القرآن الكريم ،واإلخبار بعدم افرتاقها عنه ،ومن تلك
الصيغ:
ُ
(تركت فيكم ما إن
حديث اإلمام عيل عن رسول اهلل  أنه قال:
[احلديث]1 :
ُ
وأهل َبيتي)()3
كتاب اهلل ،سب ُبه بيده وسب ُبه بأيديكمَ ،
أخذ ُتم به لن تض ُّلواَ :
( )1انظر( :مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار) ()134/1
( )2انظر( :رشح صحيح مسلم) ()180/15
( )3رواه إسحاق بن راهويه كام يف (إحتاف اخلرية املهرة) للبوصريي ( ،)210/7و(املطالب العالية) البن حجر
( )252/4والطحاوي يف (رشح مشكل اآلثار) ( ،)1760واحلديث صحح إسناده احلافظ ابن حجر يف (املطالب العالية)
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حديث زَ يد بن ثابت عن رسول اهلل  أنه قال( :إين م
ُ
تارك فيكم ما إن
[احلديث]2 :
ِ
عيل
متسك ُتم به لن تض ُّلوا :كتاب اهلل ،وعرتيت أهل بيتي؛ َّ
َّ
فإهنام لن يفرت َقا حتى ِير َدا َّ
احلوض)()1
َ

أرقم عن رسول اهلل  أنه قال( :إين م
تارك فيكم ما إن
[احلديث ]3 :حديث زَ يد بن َ
أعظم من َ
السامء إىل
متسك ُتم به لن تض ُّلوا بعدي .أحدُ مها
اآلخر:.كتاب اهلل ،حب مل ممدو مد من َّ
ُ
َّ
ِ
احلوض ،فانظروا كيف َخت ُلفوين
عيل
َ
األرض ،وعرتيت أهل بيتي ،ولن َّ
يتفر َقا حتى ِير َدا َّ
فيهام)()2

ِ
(أهيا الناس ،إين م
أمرين لن تض ُّلوا إن اتَّبعتمومها ،ومها:
تارك فيكم
ويف لفظ آخرُّ :
وأهل بيتي ِ
عرتيت)()3
كتاب اهللُ ،
ُ
حديث ِ
ُ
جابر بن عبد اهلل عن رسول اهلل  أنه قال( :يا ُّأهيا الناس ،إين
[احلديث]4 :
تركت فيكم ما إن أخذ ُتم به لن تض ُّلوا :كتاب اهللِ ،
وعرتيت أه َل َبيتي)()4
ُ
تركت
[احلديث ]5 :حديث أيب سعيد اخلُدري عن رسول اهلل  أنه قال( :إين قد
ُ
فيكم ما إن أخذتم به ،لن تض ُّلوا بعدي :ال َّثق َل ِ
رب ِمن َ
اآلخر .كتاب اهلل ،حب مل
ني .أحدمها أك ُ
ِ
ِ
عيل
ممدود من َّ
السامء إىل األرض ،وعرتيت أهل بيتيَ ،أال وإهنام لن َيفرت َقا حتى ِير َدا َّ
احلوض)()5
َ
()252/4
( )1رواه عبد بن ْحيد يف (مسنده) ()240
( )2رواه الرتمذي ( ،)3788والفسوي يف (املعرفة والتاريخ) ( ،)536/1والشجري يف (ترتيب األمايل) ( )738قال
الرتمذي( :حسن غريب)
( )3رواه احلاكم ( ،)4577والشجري يف (ترتيب األمايل) ()712
( )4رواه الرتمذي ( ،)3786والطرباين يف (املعجم الكبري) ()2680( )66/3
( )5رواه أْحد ( ،)11578وابن أيب عاصم يف (السنة) ( ،)1553وأبو يعىل ( ،)1140والطرباين يف (املعجم الكبري)

28

وأهل بيتي)()1
كتاب اهللَ ،
ويف رواية:
ُ
(تركت فيكم ما إن متسكتم به ،فلن تض ُّلواَ :

َّ

ويف رواية( :إين م
أعظم من
متسكتم به ،لن تض ُّلوا بعدي .أحدمها
ُ
تارك فيكم ما إن َّ
ِ
اآلخر :.كتاب اهلل ،م
َ
يتفر َقا حتى
السامء إىل األرض ،وعرتيت أهل بيتي ،ولن َّ
حبل ممدود من َّ
ِ
ير َدا عيل احلوض ،فانظروا كيف َخت ُلفوين فيهام)()2
َّ
وال تعارض بني هذه األحاديث وبني ما ورد من الروايات يف اجلمع بني الوصية
بالقرآن الكريم والسنة ،عىل الرغم من كون املحدثني يضعفون الروايات التي استبدل فيها
لفظ [العرتة] بلفظ [السنة] ،ذلك أنه وردت أحاديث أخرى تضع سنة رسول اهلل  ،وسنة
أئمة اهلدى يف حمل واحد ،وهلذا يمكن اعتبارها من األحاديث املقبولة ،والتي يمكن اجلمع
بينها وبني األحاديث الواردة بلفظ العرتة.
(تركت فيكم أمرين لن تض ُّلوا بعدمها:
[احلديث ]6 :ومن تلك األحاديث قوله :
ُ
كتاب اهلل َّ
وسنَّ َة رسولِهَّ ،إال ج َعل
وسنَّ َة نبيه)( ،)3وقوله ..( :وما ع َّطلوا َ
َ
كتاب اهلل ُ
جل وعزَّ ُ ،
(تركت فيكم أهيا الناس ،ما ِ
إن اعتصمتم به ،فلن تض ُّلوا أبدً ا:
بأسهم بينهم)( ،)4وقوله:
ُ
ُّ
اهلل َ
تركت فيكم َبعدي ما إن أخذ ُتم ،مل تض ُّلوا :كتاب
وسنَّة نبيه)( ،)5وقوله( :قد
ُ
كتاب اهللُ ،
فت فيكم اثنني ،لن تض ُّلوا بعدمها أبدً ا :كتاب اهلل،
وسنَّة نبيكم)( ،)6وقوله( :إين قد َخ َّل ُ
اهللُ ،
( ،)2678( )65/3والبغوي يف (رشح السنة) ()3914
( )1رواه أْحد يف (فضائل الصحابة) ()170
( )2رواه الرتمذي ( )3788قال الرتمذي :حس من غريب.
( )3رواه بحشل يف (تاريخ واسط) (ص)50
( )4رواه البيهقي يف (شعب اإليامن) ( ،)3315والسخاوي يف (األجوبة املرضية) ()546/2
( )5رواه احلاكم يف (املستدرك) ،واملروزي يف (السنة) ( ،)68والعقييل يف (الضعفاء الكبري) (،)318( ،)250/2
والبيهقي يف (دالئل النبوة) ()449/5
( )6رواه أبو نعيم يف (تاريخ أصبهان) ()138/1
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تركت فيكم
عيل احلوض)( ،)1وقوله( :يا ُّأهيا الناس ،إين قد
ُ
وسنتي ،ولن َّ
ُ
يتفر َقا حتى ِير َدا َّ
ِ
تعمى
بسنَّتي ،وال تعسفوه؛ فإنَّه لن َ
وسنَّتي؛ فاستنطقوا القرآن ُ
ال َّثقلني :كتاب اهللُ ،
أبصاركم ،ولن ت َِز َّل أقدامكم ،ولن تقرص أيديكم ما أخذ ُتم هبام)()2
ُ
َ
ومع ورود احلديث بتلك الصيغ الكثرية الصحيحة الدالة عىل وصية رسول اهلل 

بالعرتة ،واعتبارها منبعا من منابع اهلداية مثلها مثل القرآن الكريم ،وأنه ال تعارض لذلك
بينها وبني السنة النبوية ،ذلك أهنا مكملة ومبينة هلا ،مثلام تكمل السنة القرآن وتبينه؛ إال أنه
مع ذلك نجد من العلامء الذين أثرت فيهم الفئة الباغية يردون تلك األحاديث ،مع أهنم
يسلمون بصحتها.
ومن األمثلة عىل ذلك قول ابن قدامة املقديس( :ال نسلم أن املراد بالثقلني :القرآن،
والعرتة ،وإنام املراد :القرآن والسنة ،كام يف الرواية األخرى( :تركت فيكم أمرين لن تضلوا
ما متسكتم هبام :كتاب اهلل ،وسنة رسوله) ،وإنام خص  العرتة بالذكر؛ ألهنم أخرب بحاله
)3()

وهنا نالحظ مدى التخبط الذي يقع فيه صاحب هذا القول؛ فبينام يسلم للعرتة
بكوهنا أخرب بحال رسول اهلل  ،وأعرف به من غريهم ،ومع ذلك يرد الروايات الدالة
عىل الوصية هبا وهبدهيا.

( )1رواه البزار ( )8993واللفظ له ،والعقييل يف (الضعفاء الكبري) ( ،)250/2وابن عدي يف (الكامل يف الضعفاء)
( ،)69/4والدارقطني ( ،)245/4واحلاكم ()4321
( )2رواه اخلطيب يف (الفقيه واملتفقه) ( ،)275/1وفيه :سيف بن عمر؛ قال ابن معني :ضعيف احلديث .وقال أبو حاتم:
مرتوك احلديث ،يشبه حديثه حديث الواقدي .وقال أبو داود :ليس بيشء .وقال النسائي والدارقطني :ضعيف .ينظر( :هتذيب
التهذيب) البن حجر ()259/4
( )3روضة الناظر ()470/1
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ومثل ذلك قول اآلمدي( :ال نسلم أن املراد بالثقلني :الكتاب ،والعرتة ،بل الكتاب،
والسنة ،عىل ما روي أنه قال( :كتاب اهلل ،وسنتي)()1

مع أنه يقرر يف كتبه األصولية ،ويف مباحث التعارض والرتجيح ،أنه يقدم احلديث
الصحيح عىل الضعيف ،وأنه يف حال إمكان اجلمع بني األحاديث ال يرفض أي منها.
ومن تلك التأويالت للحديث مع وضوحه قرص الوصية بأهل البيت عىل التعامل
العاطفي املجرد عن اتباع هدهيم ،مع أن هذا احلديث وغريه يشري إىل ذلك بدليل اقرتان
العرتة بالقرآن الكريم واإلخبار بعدم افرتاقهام ،وهو ما عرب عنه القرطبي بقوله( :وأهل
بيتي ،أذكركم اهلل يف أهل بيتي .ثالثا)؛ هذه الوصية ،وهذا التأكيد العظيم يقتيض :وجوب
احرتام آل النبي  وأهل بيته ،وإبرارهم ،وتوقريهم ،وحمبتهم وجوب الفروض املؤكدة،
التي ال عذر ألحد يف التخلف عنها .هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي  ،وبأهنم
جزء منه؛ فإهنم أصوله التي نشأ منها ،وفروعه التي تنشأ عنه)()2

م

وقال ابن كثري( :وال تنكر الوصاة بأهل البيت ،واألمر باإلحسان إليهم ،واحرتامهم
وإكرامهم؛ فإهنم من ذرية طاهرة ،من أرشف بيت وجد عىل وجه األرض ،فخرا وحسبا
ونسبا ،وال سيام إذا كانوا متبعني للسنة النبوية ،الصحيحة الواضحة اجللية ،كام كان عليه
سلفهم ،كالعباس وبنيه ،وعيل وأهل بيته وذريته)()3

ومن التأويالت الواردة يف احلديث لرصفه عن معناه استعامل كل الوسائل إلدخال
كل بني هاشم مع العرتة ،وكأن رسول اهلل  جيعل الدين مرياثا يقسم بني األرسة ،ال أنه

( )1اإلحكام يف أصول األحكام)308/1( ،
(ِ )2
املفهم َملِا أشكل من تلخيص كتاب مسلم)51/20( ،
( )3تفسري ابن كثري)201/7( ،
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كان حريصا عىل داللة األمة عىل أفراد حمدودين معدودين يتعاقبون عىل ْحل اهلدي
الصحيح بسبب عالقتهم املتينة برسول اهلل  ،كام يشري إىل ذلك ما ذكره اهلل تعاىل عن
وراثة حيي لزكريا عليهام السالم ،أو ما يرصح به قوله تعاىلَ ﴿ :و َو ِر َ
ث ُس َلي َام ُن َد ُاوو َد ﴾
[النمل]16 :
ومن األمثلة عىل ذلك قول ابن تيمية( :إن النبي  قال عن عرتته :إهنا والكتاب لن
يفرتقا حتى يردا عليه احلوض ،وهو الصادق املصدوق؛ فيدل عىل أن إمجاع العرتة حجة،
وهذا قول طائفة من أصحابنا ،وذكره القايض يف املعتمد ،لكن العرتة هم بنو هاشم كلهم:
ولد العباس ،وولد عيل ،وولد احلارث بن عبد املطلب ،وسائر بني أيب طالب وغريهم،
وعيل وحده ليس هو العرتة ،وسيد العرتة هو رسول اهلل  وإمجاع األمة حجة بالكتاب
م
والسنة واإلمجاع ،والعرتة بعض األمة ،فيلزم من ثبوت إمجاع األمة إمجاع العرتة)()1

وهكذا حتول احلديث عنده من الوصية باتباع العرتة إىل الوصية باتباع األمة ،وهو
يف ذلك يشبه الوالد الذي يويص ولده بأن يتمسك هبدي نفسه.
ومثل ابن تيمية يف املتقدمني نجد األلباين يستعمل سالح الطائفية لَّضب احلديث،
وعدم االستفادة منه عىل الرغم من تصحيحه له ولطرقه الكثرية؛ فقد قال( :من املعروف
أن احلديث مما حيتج به الشيعة ،ويلهجون بذلك كثريا ،حنى يتوهم بعض أهل السنة أهنم
مصيبون يف ذلك ،وهم مجيعا وامهون يف ذلك ،وبيانه من وجهني)()2

أما الوجه األول الذي ذكره؛ فقد عرب عنه بقوله( :األول :أن املراد من احلديث يف
قوله ( : عرتيت) أكثر مما يريده الشيعة ،وال يرده أهل السنة ،بل هم مستمسكون به ،أال

( )1منهاج السنة النبوية)397-393/7( ،
( )2سلسلة األحاديث الصحيحة)260/4( ،
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وهو أن العرتة فيه هم أهل بيته  ،وقد جاء ذلك موضحا يف بعض طرقه كحديث الرتمجة:
(وعرتيت أهل بيتي) ،وأهل بيته يف األصل :هم نساؤه  ،وفيهن الصديقة عائشة..
وختصيص الشيعة (أهل البيت) يف اآلية بعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ،دون نسائه  من
حتريفهم آليات اهلل تعاىل؛ انتصارا ألهوائهم)()1

وهو وجه يتناقض مع األحاديث التي صححها حول مصاديق أهل البيت ،والذي
سنورده مع األحاديث الدالة عليه بعنوان خاص يف هذا املبحث.
وأما الوجه الثاين ،فذكر فيه (أن املقصود من (أهل البيت) إنام هم العلامء الصاحلون
منهم ،واملتمسكون بالكتاب والسنة؛ قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي( :العرتة :هم أهل بيته
صىل اهلل عليه وسلم ،الذين هم عىل دينه ،وكذلك املتمسكون بأمره)
ومثله ما عرب عنه ابن باز بقوله( :إين م
تارك فيكم ثقلني :أوهلام :كتاب اهلل ،فيه اهلدى
والنور؛ فخذوا بكتاب اهلل ،واستمسكوا به ،ثم قال :وأهل بيتي ،أذكركم اهلل يف أهل بيتي)،
يعني هبم :زوجاته ،وقراباته من بني هاشم ،يذكر الناس باهلل يف أهل بيته ،بأن يرفقوا هبم،
وأن حيسنوا إليهم ،ويكفوا األذى عنهم ،ويوصوهم باحلق ،ويعطوهم حقوقهم ما داموا
مستقيمني عىل دينه ،متبعني لرشيعته عليه الصالة والسالم)()2

وهكذا راح الكثري من العلامء يؤولون احلديث عن معناه عىل الرغم من وجود
أحاديث أخرى كثرية تدل عىل معناه ،باإلضافة ملا ورد يف القرآن الكريم من ذلك ،ومنها
م
تارك فيكم أمرين ،لن تضلوا إن
قول ابن حجر اهليتمي( :ويف رواية صحيحة( :إين
تبعتمومها ،ومها :كتاب اهلل ،وأهل بيتي عرتيت) ...ويف رواية( :كتاب اهلل ،وسنتي) وهي

( )1سلسلة األحاديث الصحيحة)260/4( ،
( )2جمموع فتاوى ابن باز)34/9( ،
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املراد من األحاديث املقترصة عىل الكتاب؛ ألن السنة مبينة له ،فأغنى ذكره عن ذكرها،
واحلاصل :أن احلث وقع عىل التمسك بالكتاب ،وبالسنة ،وبالعلامء هبام من أهل البيت)()1

ثانيا ـ الوصايا النبوية بمحبة العرتة الطاهرة واالرتباط هبا:
وهي أحاديث كثرية تويص املؤمنني بمحبة العرتة الطاهرة ،والتعلق هبا ،والصالة
عليها ،باعتبارها سفينة نجاة األمة من الفتن ،وهي حتذر يف نفس الوقت من إذيتها أو
الوقوف يف صف أعدائها ..وهي كلها حتمل إشارات واضحة إىل الوظائف التي أنيطت
بتلك العرتة؛ فرسول اهلل  أعظم من أن تكون وصاياه متعلقة بالعواطف املجردة عن
التفعيل واآلثار.
ولألسف؛ فإن الكثري ممن يؤمن بتلك األحاديث ،توهم أهنا مرتبطة بكل منتسب
ألهل البيت ،وليس لتلك العرتة التي قاومت الظلم واالستبداد ،واستعملت كل الوسائل
ملواجهة التحريف ،لكنها مل جتد من يقف معها إال القليل.
بل نجد من يؤمن بتلك األحاديث ،ممن مل يفتن بأن يعيش يف تلك العصور ،يقف
موقفا سلبيا من تلك العرتة ،بتويل أعدائها ،ومن حاربوها ،والدفاع عنهم ،ويف نفس الوقت
يتصور أنه ركب سفينة النجاة بمحبتهم ،ولست أدري أي حمبة تلك التي جتعل الشخص
يقف مع أعداء من حيبه؛ ومن تلك األحاديث:
 1ـ ما ورد يف كون العرتة الطاهرة سفينة نجاة األمة من الفتن:
[احلديث ]6 :عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل ( :النجوم أمان ألهل السامء،
وأهل بيتي أمان ألمتي من االختالف ،فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب

ِ
املحرقة)439/2( ،
( )1الصواعق
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إبليس)()1

وهذا احلديث واضح يف الداللة عىل أمهية وضع اإلمامة يف حمل مضبوط حمدد حتى
ال تتيه باملؤمن السبل ،ويشتد اخلالف.
[احلديث ]7 :عن سلمة بن األكوع ،قال :قال رسول اهلل ( :النجوم أمان ألهل
السامء ،وأهل بيتي أمان ألمتي)()2

[احلديث ]8 :عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل  قال( :النجوم أمان ألهل
السامء ،فإذا ذهبت أتاها ما توعدون ،وأنا أمان ألصحايب ،فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون،
وأهل بيتي أمان ألمتي ،فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون)()3

[احلديث ]9 :عن اإلمام عيل قال :قال رسول اهلل ( :النجوم أمان ألهل السامء،
فإذا ذهبت النجوم ،ذهب أهل السامء ،وأهل بيتي أمان ألهل األرض فإذا ذهب أهل بيتي
ذهب أهل األرض)()4

[احلديث ]10 :عن أيب سعيد اخلدري وغريه ،قال :قال رسول اهلل ( :مثل أهل
بيتي فيكم كسفينة نوح يف قوم نوح ،من ركبها نجا ،ومن ختلف عنها غرق ،ومثل حطة بني
إرسائيل)()5

 2ـ ما ورد يف احلث عىل حبها ونرصهتا والتحذير من بغضها وإذيتها:

( )1رواه احلاكم ،سبل اهلدي والرشاد ()7/11
( )2رواه ابن أيب شيبة ومسدد وأبو يعىل واحلكيم والرتمذي والطرباين وابن عساكر ،سبل اهلدي والرشاد ()6/11
( )3رواه احلاكم ،سبل اهلدي والرشاد ()6/11
( )4رواه أْحد يف املناقب ،سبل اهلدي والرشاد ()7/11
( )5رواه البزار والطرباين وأبو نعيم والبزار وابن جرير واحلاكم واخلطيب يف (املتفق واملفرتق) والطرباين يف (الصغري)
و(األوسط) ،قال احلافظ أبو اخلري السخاوي :وبعض طرق هذا احلديث يقوي بعضها بعضا ،سبل اهلدي والرشاد ()11/11
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[احلديث ]11 :عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل ( :أحبوا اهلل ملا يغذوكم به من
نعمه ،وأحبوين بحب اهلل ـ تعاىل ـ وأحبوا أهل بيتي بحبي)()1

[احلديث ]12 :عن اإلمام عيل قال :قال رسول اهلل ( :من آذاين يف أهيل ،فقد آذى
اهلل عز وجل)()2

[احلديث ]13 :عن أيب سعيد قال :قال رسول اهلل ( :من أبغض أهل البيت فهو
منافق)()3

[احلديث ]14 :عن ابن أيب ليىل قال :قال رسول اهلل ( :ال يؤمن أحد حتى أكون
أحب إليه من نفسه وتكون عرتيت أحب إليه من عرتته وأهيل أحب إليه من أهله ،وإين أحب
إليه من ذاك)()4

[احلديث ]15 :عن أيب سعيد قال :قال رسول اهلل ( :والذي نفيس بيده ،ال يبغض
أهل البيت أحد إال أدخله اهلل النار)()5

[احلديث ]16 :عن احلسن بن عيل أنه قال ملعاوية بن خديج :يا معاوية ،إياك
وبغضنا ،فإن رسول اهلل  قال( :ال يبغضنا ،وال حيسدنا أحد إال ذيد عن احلوض يوم
القيامة بسياط من نار)()6

[احلديث ]17 :عن احلسني بن عيل أن رسول اهلل  قال( :من سب أهل البيت،
( )1رواه الرتمذي وحسنه والطرباين واحلاكم وقال صحيح اإلسناد والبيهقي يف (الشعب) وابن سعد وابن اجلوزي ،سبل
اهلدي والرشاد ()8/11
( )2رواه أبو نعيم ،سبل اهلدي والرشاد ()8/11
( )3رواه أْحد يف املناقب ،سبل اهلدي والرشاد ()8/11
( )4رواه الطرباين وأبو الشيخ بن حيان يف (الثواب) والبيهقي يف (الشعب) والديلمي ،سبل اهلدي والرشاد ()8/11
( )5رواه احلاكم وابن حبان وصححاه ،سبل اهلدي والرشاد ()8/11
( )6رواه الطرباين يف األوسط ،سبل اهلدي والرشاد ()8/11
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فإنام يسب اهلل ورسوله ،ومن واالنا فلرسول اهلل  ،ومن عادانا فلرسول اهلل )1()

[احلديث ]18 :قال رسول اهلل ( :حرمت اجلنة عىل من ظلم أهل بيتي ،أو قاتلهم
أو أعان عليهم أو سبهم)()2

[احلديث ]19 :عن درة بنت أيب سهب قالت :خرج رسول اهلل  مغضبا حتى
استوى عىل املنرب ،فحمد اهلل ،وأثنى عليه ثم قال( :ما بال الرجال يؤذونني يف أهيل؟ والذي
نفيس بيده ،ال يؤمن عبد حتى حيبني وال حيبني حتى حيب ذوي)()3

[احلديث ]20 :عن أيب سعيد قال :قال رسول اهلل ( :إن هلل ـ عز وجل ـ ثالث
حرمات من حفظهن حفظ اهلل دينه ودنياه ،ومن مل حيفظهن مل حيفظ اهلل دينه وال آخرته)
قلت :ما هن؟ قال( :حرمة اإلسالم وحرمتي وحرمة رْحي)()4

 3ـ ما ورد يف احلث عىل الصالة عليهم يف الصالة وغريها:
[احلديث ]21 :عن عبد الرْحن ابن أيب ليىل قال :لقيت كعب بن عجرة فقال :أال
أهدي لك هدية سمعتها من رسول اهلل ؟ قلت :بىل ،قال :سألنا رسول اهلل  ،فقلنا :يا
رسول اهلل ،كيف الصالة عليكم أهل البيت؟ قال (قولوا :اللهم ،صل عىل حممد وعىل آل
حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك ْحيد جميد ،وبارك عىل حممد وعىل آل
حممد كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك ْحيد جميد)()5

[احلديث ]22 :عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال :قالوا :يا رسول اهلل ،قد علمنا
( )1رواه أبو بكر البزقاين ،سبل اهلدي والرشاد ()8/11
( )2رواه الديلمي ،سبل اهلدي والرشاد ()9/11
( )3رواه أبو الشيخ ،سبل اهلدي والرشاد ()9/11
( )4رواه الطرباين وأبو الشيخ ،سبل اهلدي والرشاد ()9/11
( )5رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدي والرشاد ()10/11
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السالم عليك ،فكيف الصالة عليك؟ قال :قولوا (اللهم صل عىل حممد عبدك ورسولك،
وأهل بيته كام صليت عىل إبراهيم إنك ْحيد جميد)()1

[احلديث ]23 :عن أيب مسعود البدري قال :قال رسول اهلل ( :من صىل صالة مل
يصل فيها عيل وعىل أهل بيتي مل تقبل منه) ،وقال أبو مسعود( :لو صليت صالة ال أصيل
فيها عىل آل حممد ما رأيت أن صاليت تتم)()2

وقد صاغ بعضهم ذلك شعرا ،فقال:
يا أهل بيت رسول اهلل حبكم

فرض من اهلل يف القرآن أنزلـه

كفـاكم من عظيم القـدر أنكم

من مل يصل عليكم ال صالة له

 4ـ ما ورد يف اجلزاء املرتبط بمن يساندهم:
وهي دعوة غري مبارشة لتشكيل حلف بقيادهتم ملواجهة االستبداد والظلم
والتحريف:
[احلديث ]24 :عن اإلمام عيل قال :قال رسول اهلل ( :من صنع إىل أحد من أهل
بيتي يدا كافأته عنه يوم القيامة)()3

[احلديث ]25 :عن اإلمام عيل قال :أن رسول اهلل  قال( :أربعة أنا هلم شفيع يوم
القيامة ،املكرم لذريتي ،والقايض هلم حوائجهم ،والساعي هلم يف أمورهم عند ما اضطروا
إليه ،واملحب هلم بقلبه ولسانه)()4

 5ـ ما ورد يف حق فاطمة الزهراء والتحذير من خمالفتها وإذيتها:
( )1رواه إسامعيل القايض ،سبل اهلدي والرشاد ()10/11
( )2رواه الدارقطني والبيهقي وغريمها ،سبل اهلدي والرشاد ()10/11
( )3رواه املال وأبو سعيد النيسابوري ،سبل اهلدي والرشاد ()11/11
( )4رواه الديلمي ،سبل اهلدي والرشاد ()11/11
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وكأن رسول اهلل  يدعو األمة بعده إىل البحث عن مواقفها ،واتباعها ،باعتبارها
بضعة منه ،ألهنا متثل موقفه ،لكن ذلك مل يطبق لألسف؛ فقد عزلت الزهراء عن الساحة
متاما إىل أن ماتت ودفنت دون أن حيَّض جنازهتا إال القليل ،عىل الرغم أهنا بنت رسول اهلل
 ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]26 :عن اإلمام عيل أن رسول اهلل قال لفاطمة( :إن اهلل تعاىل يغضب
لغضبك ويرىض لرضاك)()1

[احلديث ]27 :عن عائشة قالت :كنا أزواج رسول اهلل عنده مل يغادر منهن
واحدة ،فأقبلت فاطمة متيش ،كأن مشيتها مشية رسول اهلل فقال( :مرحبا يا بنتي)
فأجلسها عن يمينه أو عن شامله :ثم إنه أرس إليها حديثا فبكت فاطمة ،ثم إنه سارها
فضحكت أيضا ،فقلت هلا :ما يبكيك؟ فقالت :ما كنت ألفيش رس رسول اهلل فقلت :ما
رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فقلت هلا حني بكت :أخصك رسول اهلل  بحديثه
دوننا ثم تبكني؟ وسألتها عام قال :فقالت :ما كنت ألفيش رس رسول اهلل  حتى إذا قبض
سألتها فقالت :أنه كان حدثني (إن جربيل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة ،وإنه عارضه
به يف العام مرتني ،وال أراين إال قد حَّض أجيل ،وإنك أول أهيل حلوقا يب ،ونعم السلف أنا
لك) فبكيت لذلك ،ثم إنه سارين فقال( :أال ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني أو سيدة
نساء هذه األمة)؟ فضحكت لذلك)()2

[احلديث ]28 :عن عائشة قالت :ما رأيت أحدا أشبه سمتا وال هديا ،وال حديثا

( )1رواه الطرباين بإسناد حسن وابن السني يف معجمه وأبو سعيد النيسابوري يف (الرشف) ،سبل اهلدي والرشاد
()44/11
( )2رواه مسلم ،سبل اهلدي والرشاد ()45/11
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برسول اهلل  يف قيامها وقعودها من فاطمة)()1

[احلديث ]29 :عن عائشة قالت( :ما رأيت أحدا قط أصدق من فاطمة إال أن يكون
أباها )2()

[احلديث ]30 :عن عائشة قالت( :ما رأيت أحدا كان أصدق هلجة من فاطمة ـ
ريض اهلل تعاىل عنها ـ إال أن يكون الذي والدها )3()

[احلديث ]31 :عن عائشة قالت :توفيت السيدة فاطمة بعد رسول اهلل  بستة
أشهر ـ ويف رواية :ليلة الثالثاء لثالث خلون من رمضان سنة إحدى عرشة ـ ودفنها عيل بن
أيب طالب ليال)()4

[احلديث ]32 :عن جعفر بن حممد قال( :مكثت فاطمة بعد النبي  ثالثة أشهر،
وما رؤيت ضاحكة بعد رسول اهلل إال أهنم قد امرتوا يف طرف ناهبا)()5

[احلديث ]33 :عن عائشة :أن فاطمة بنت النبي  أرسلت إىل أيب بكر تسأله
مرياثها من رسول اهلل  مما أفاء اهلل عليه باملدينة ،وفدك وما بقي من مخس خيرب ،فقال أبو
بكر :إن رسول اهلل  قال( :ال نورث ،ما تركنا صدقة ،إنام يأكل آل حممد  يف هذا املال،
وإين واهلل ال أغري شيئا من صدقة رسول اهلل  عن حاهلا التي كان عليها يف عهد رسول
اهلل  ،وألعملن فيها بام عمل به رسول اهلل  ،)فأبى أبو بكر أن يدفع إىل فاطمة منها
شيئا ،فوجدت فاطمة عىل أيب بكر يف ذلك ،فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ،وعاشت بعد
( )1رواه أبو داود والرتمذي وحسنه والنسائي ،سبل اهلدي والرشاد ()45/11
( )2رواه أبو يعىل برجال الصحيح ،سبل اهلدي والرشاد ()47/11
( )3رواه أبو عمر ،سبل اهلدي والرشاد ()47/11
( )4رواه الطرباين بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح والبخاري ،سبل اهلدي والرشاد ()49/11
( )5رواه الطرباين برجال الصحيح ،سبل اهلدي والرشاد ()49/11
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النبي  ستة أشهر ،فلام توفيت دفنها زوجها عيل ليال ،ومل يؤذن هبا أبا بكر وصىل عليها،
وكان لعيل من الناس وجه حياة فاطمة ،فلام توفيت استنكر عيل وجوه الناس ،فالتمس
مصاحلة أيب بكر ومبايعته ،ومل يكن يبايع تلك األشهر ،فأرسل إىل أيب بكر :أن ائتنا وال يأتنا
أحد معك ،كراهية ملحَّض عمر ،فقال عمر :ال واهلل ال تدخل عليهم وحدك ،فقال أبو بكر:
وما عسيتهم أن يفعلوا يب ،واهلل آلتينهم ،فدخل عليهم أبو بكر ،فتشهد عيل ،فقال :إنا قد
عرفنا فضلك وما أعطاك اهلل ،ومل ننفس عليك خريا ساقه اهلل إليك ،ولكنك استبددت علينا
باألمر ،وكنا نرى لقرابتنا من رسول اهلل  نصيبا ،حتى فاضت عينا أيب بكر ،فلام تكلم أبو
بكر قال :والذي نفيس بيده لقرابة رسول اهلل  أحب إيل أن أصل من قرابتي ،وأما الذي
شجر بيني وبينكم من هذه األموال ،فلم آل فيها عن اخلري ،ومل أترك أمرا رأيت رسول اهلل
 يصنعه فيها إال صنعته ،فقال عيل أليب بكر :موعدك العشية للبيعة ،فلام صىل أبو بكر
الظهر رقي عىل املنرب ،فتشهد ،وذكر شأن عيل وختلفه عن البيعة ،وعذره بالذي اعتذر إليه،
ثم استغفر وتشهد عيل ،فعظم حق أيب بكر ،وحدث :أنه مل حيمله عىل الذي صنع نفاسة عىل
أيب بكر ،وال إنكارا للذي فضله اهلل به ،ولكنا نرى لنا يف هذا األمر نصيبا ،فاستبد علينا،
فوجدنا يف أنفسنا ،فرس بذلك املسلمون ،وقالوا :أصبت ،وكان املسلمون إىل عيل قريبا،
حني راجع األمر املعروف(.)1
[احلديث ]34 :عن عائشة قالت :أرسلت فاطمة بنت رسول اهلل  إىل أيب بكر،
تسأله مرياثها من رسول اهلل  مما أفاء اهلل عليه باملدينة وفدك ،وما بقي من مخس خيرب،
فقال أبو بكر :إن رسول اهلل  ،قال :ال نورث ،ما تركنا صدقة ،إنام يأكل آل حممد يف هذا
املال ،وإين واهلل ال أغري شيئا من صدقة رسول اهلل  عن حاهلا التي كانت عليها يف عهد
( )1رواه البخاري.4240 ،
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رسول اهلل  ،وألعملن فيها بام عمل به رسول اهلل  ،فأبى أبو بكر أن يدفع إىل فاطمة
منها شيئا ،فوجدت فاطمة عىل أيب بكر يف ذلك ،وقال أبو بكر :والذي نفيس بيده لقرابة
رسول اهلل  أحب إيل أن أصل من قرابتي ،وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه األموال
فإين مل آل فيها عن احلق ،ومل أترك أمرا رأيت رسول اهلل  يصنعه فيها إال صنعته)()1

[احلديث ]35 :عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل أن فاطمة ملا حَّضهتا الوفاة أمرت
عليا فوضع هلا غسال ،فاغتسلت وتطهرت ودعت بثياب أكفاهنا فأتيت بثياب غالظ خشن،
فلبستها ومست من حنوط ثم أمرت عليا أن ال يكشف عورهتا إذا أقبضت وأن تدرج كام
هي يف ثياهبا ،فقلت له :هل علمت أحدا فعل ذلك؟ قال :نعم ،كثري بن العباس ،وكتب يف
أطراف أكفانه :يشهد كثري أن ال إله إال اهلل(.)2
[احلديث ]36 :عن أم سلمة قالت :اشتكت السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول اهلل
 شكواها التي قبضت فيه فكنت أمرضها فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها يف شكواها
تلك ،قالت :وخرج عيل لبعض حاجته فقالت :يا أمه ،اسكبي يل غسال فسكبت هلا غسال
فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل ،ثم قالت :يا أمي ،أعطني ثيايب اجلدد فأعطيتها فلبستها
ثم قالت :يا أمه قدمي يل فرايش وسط البيت ،ففعلت ،واستقبلت واضطجعت القبلة،
وجعلت يدها حتت خدها ،ثم قالت :يا أمه ،إين مقبوضة اآلن ،وقد تطهرت ،فال يكشفني
أحد ،فقبضت مكاهنا ،فجاء عيل فأخربته(.)3
 6ـ ما ورد يف اعتبار رسول اهلل  مثل األب ألوالد الزهراء:

( )1البخاري ( )4240و( ،)4241ومسلم ( ،)1759وأبو داود ( ،)2968والبيهقي .142 / 10
( )2رواه الطرباين ،سبل اهلدي والرشاد ()49/11
( )3رواه أْحد ،سبل اهلدي والرشاد ()49/11
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[احلديث ]37 :عن عمر قال :قال رسول اهلل ( :كل ولد أب فإن عصبتهم ألبيهم
ما خال ولد فاطمة فإين أنا عصبتهم)()1

[احلديث ]38 :عن عبد امللك بن عمري قال :أرسل احلجاج إىل حييى بن يعمر ،قال:
بلغني أنك تزعم أن احلسن واحلسني من ذرية النبي  قال :جتده يف كتاب اهلل ـ عز وجل ـ
وقد قرأته من أوله إىل آخره ،فلم أجده ،قال حييى :كذبت ،قال احلجاج :لتأتيني عىل ما
قلت ببينة ،فقال :أليس تقرأ سورة األنعام :ومن ذريته داود وسليامن [األنعام  ]84حتى
بلغ (وحييى وعيسى) قال :بىل ،قال :أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟)()2

 7ـ ما ورد يف أن العرتة ال يقاس هبا أحد:
[احلديث ]39 :عن أنس قال :قال رسول اهلل ( :نحن أهل البيت ال يقاس بنا
أحد)()3

ثالثا ـ حتديد مصاديق العرتة الطاهرة:
مل يكتف رسول اهلل  بذلك اإلمجال الذي دعا فيه إىل االلتزام بأهل البيت،
واتباعهم ،واحلرص عىل هدهيم ،وإنام وضح املقصود منهم ،حتى ال يصبح جمرد دعاية
عاطفية ألرسة؛ فرسول اهلل  أعظم من أن يدعو ألرسة ،كام يتصور أولئك الذين أدخلوا
يف الدين نوعا من أنواع الطبقية ،حني تومهوا أن كل املنتسبني ألهل بيت النبوة ويف مجيع
العصور داخلني يف مسمى العرتة ،وأتاحوا هلم الكثري من املراتب التي ينالوهنا من غري
عمل.

( )1رواه أْحد يف (املناقب) ،سبل اهلدي والرشاد ()56/11
( )2رواه ابن أيب حاتم والديلمي وأبو الشيخ واحلاكم والبيهقي ،سبل اهلدي والرشاد ()56/11
( )3رواه الديلمي وعمر املال ،سبل اهلدي والرشاد ()7/11
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مع أن رسول اهلل  كان خياطب رْحه وقرابته قائالً( :يا معرش قريش اشرتوا
أنفسكم ال أغني عنكم من اهلل شيئا ،يا بني عبد مناف ال أغني عنكم من اهلل شيئا ،يا عباس
بن عبد املطلب ال أغني عنك من اهلل شيئ ًا ،ويا صفية بنت عبد املطلب ال أغني عنك من
اهلل شيئ ًا ،ويا فاطمة بنت حممد سليني من مايل ما شئت ال أغني عنك من اهلل شيئ ًا)()1

وقد أخرب  ـ حمذرا ـ بام كان عليه األمم السابقة من التفريق بني الناس عىل أساس
أنساهبم ،فقال( :إنام أهلك من كان قبلكم أهنم كانوا إذا رسق فيهم الرشيف تركوه ،وإذا
لقطعت
وأيم اهلل لو رسقت فاطمة بنت حممد
رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد،
ُ
ُ
يدها)()2

لكن هذا التحذير مل جيد مفعوله لألسف يف الكثري من أفراد األمة بسبب تلك
األوهام حول املرادين من أهل البيت ،والذين أوىص رسول اهلل  هبم ..حيث حتول من
أفراد معدودين إىل أجيال من البرش ،خيتلط الصالح فيهم بالفاسد ،والصادق من املدعي،
حتى أصبح االنتساب ألهل البيت جتارة للكساىل واملنتهزين واملنحرفني.
وكيف ال يتحول إىل ذلك ،وقد قال بعضهم يبني املزايا التي أتيحت لكل من ينتسب
هلم( :فدخل الرشفاء أوالد فاطمة كلهم ،ومن هو من أهل البيت مثل سلامن الفاريس إىل
يوم القيامة يف حكم هذه اآلية من الغفران ،فهم املطهرون اختصاصا من اهلل تعاىل ،وعناية
هبم لرشف حممد  وعناية اهلل به ،وال يظهر حكم هذا الرشف ألهل البيت إال يف الدار
اآلخرة ،فإهنم حيرشون مغفورا هلم ،وأما يف الدنيا فمن أتى منهم حدا أقيم عليه ،كالتائب
إذا بلغ احلاكم أمره وقد زنى أو رسق أو رشب أقيم عليه احلد مع حتقق املغفرة كام عز وأمثاله

( )1البخاري  2753و 4771ومسلم .424
( )2البخاري  213/4و 29/5ويف  2/5ومسلم .114/5
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وال جيوز ذمه)()1

وهذا حكم خطري جدا ،فمن أين علم أن اهلل سيغفر هلم ..وما حال من وقع منهم
يف ذنوب متعدية تفتقر ملساحمة اخلصوم؟
لكن كل ذلك مل هيتم به ،وال فهم داللة النص من خالل تفسري رسول اهلل ..
فالرسول  أخرب أن آية التطهري ختص أفرادا حمدودين معدودين علم اهلل صدقهم
وإخالصهم وتفانيهم يف خدمة الرسالة ..وأهنم ـ فوق ذلك ـ سيتعرضون ألنواع من البالء
متحصهم ..وأهنم سيكلفون بمهام كبرية يف هذه األمة ،فلذلك أخرب بطهارهتم ،وبالعناية
اخلاصة هبم ..ال عناية اجلزاء ،وإنام عناية الرتبية والتكليف ..فاهلل ال حيايب أحدا يف اجلزاء.
وبناء عىل هذا تأيت أمهية هذه األحاديث ،وما يفرسها من أحاديث أخرى سنعرض
هلا يف العناوين التالية.
وخالصة هذه األحاديث أهنا تذكر أن املراد بأهل البيت هم عيل وفاطمة واحلسن
واحلسني ،وهي متوافقة متاما مع قوله تعاىلَ ﴿ :فمن حاج َك فِ ِ
يه ِمن َبع ِد َما َجا َء َك ِم َن ال ِعل ِم
َ َ َّ
َف ُقل َت َعا َلوا نَد ُع َأبنَا َءنَا َو َأبنَا َء ُكم َونِ َسا َءنَا َونِ َسا َء ُكم َو َأن ُف َسنَا َو َأن ُف َس ُكم ُث َّم نَبت َِهل َفنَج َعل َلعن ََت
اهللَِّ ع ََىل الك ِ
َاذبِنيَ ﴾ [آل عمران ،]61 :والتي اتفق املفرسون أهنا نزلت يف أهل البيت بسبب
(ونِ َسا َءنَا) إشارة إىل
احلسنَنيَ ،
الروايات الواردة يف ذلك ،والتي تعترب ( َأبنَا َءنَا) إشارة إىل َ
(و َأن ُف َسنَا) إشارة إىل اإلمام عيل(.)2
فاطمةَ ،
( )1الفتوحات املكية ،ج ،1ص.196 :
( )2قد ذكر ذلك كل املفرسين واملحدثني ،وهو حمل اتفاق بينهم ،ومن األمثلة عىل ذلك :تفسري الرازي  ،699 /2تفسري
البيضاوي  ،)76 /تفسري الكشاف  ،49 /1تفسري روح البيان  ،457 /1تفسري اجلاللني  ،35 /1صحيح الرتمذي ،166 /2
سنن البيهقي  ، 63 /7صحيح مسلم ـ كتاب فضائل الصحابة ،مسند أْحد بن حنبل  ،185 /1مصابيح السنة للبغوي /2
 ،201سري أعالم النبالء .193 /3
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وهذه روايات احلديث أو صيغه املختلفة الدالة عىل ذلك:
[احلديث ]40 :ما حدثت به عائشة قالت :خرج النَّبِ ُّي غدا ًة وعليه ِمر مط ُم َر َّحل ِمن
ثم جاءت فاطم ُة
ثم جاء احلُسني فدخل معهَّ ،
َشعر أسود ،فجاء احلسن بن عيل فأدخلهَّ ،
فأدخ َلها ،ثم جاء عيل فأدخله ،ثم قال﴿ :إِنَّام ي ِريدُ اهللَُّ لِيذ ِهب عَن ُكم الرجس َأه َل البي ِ
ت
َ
َ
ُ َ
َ ُ
ُ
َّ
َّ
ٌّ
طهر ُكم تَط ِهريا﴾ [األحزاب)1( ]33 :
َو ُي َ َ
ً
[احلديث ]41 :ما حدث به َسعد بن أيب و َّقاص قال( :ملََّا نزلت هذه اآلي ُة ﴿ َف ُقل
َت َعا َلوا نَد ُع َأبنَا َءنَا َو َأبنَا َء ُكم َونِ َسا َءنَا َونِ َسا َء ُكم َو َأن ُف َسنَا َو َأن ُف َس ُكم ﴾ [آل عمران]61 :دعا
وحسين ًا ،فقال :ال َّلهم هؤالء أهل بيتِي)()2
ُ
وحسن ًا ُ
رسول اهلل  عل ًّيا وفاطم َة َ
َّ
وحصني بن َسربة
[احلديث ]42 :ما حدث به يزيد بن ح َّيان قال( :
ُ
انطلقت أنا ُ
وعمر ب ُن مسلم إىل زيد ِ
لقيت ـ يا زيد! ـ خري ًا
فلام جلسنا إليه ،قال له ُحصني :لقد َ
بن أرقمَّ ،
َ
لقيت ـ يا زيد!
وسمعت حدي َثه،
رسول اهلل،
رأيت
يت خلفه ،لقد َ
وغزوت معه ،وص َّل َ
َ
َ
كثري ًا؛ َ
ِ
َربت
ـ خري ًا كثري ًا ،حدثنا ـ يا زيد! ـ ما َس َ
معت من رسول اهلل ،قال :يا اب َن أخي! واهلل! لقد ك ِ َ
كنت ِ
ِسني ،و َقدُ م ِ
أعي من رسول اهلل ،فام حدَّ ث ُتكم فاقبلوا،
عهدي،
بعض الذي ُ
ونسيت َ
ُ
ُ
رسول اهلل يوم ًا فينا خطيب ًا بامء ُيدعى ُمخًّا ،بني مكة واملدينة،
ثم قال :قام
وما ال فال ُتكَلفونيهَّ ،
ِ
برش يوشك
فحمد اهللَ وأثنى عليه ،ووعظ وذكَّر ،ثم قال :أ َّما بعد ،أال ُّأهيا الناس! فإنَّام أنا م
م
ُ
تارك فيكم َث َق َلني؛ َّأو ُهلام كتاب اهلل ،فيه اهلُدى والنُّور،
رسول ريب ف ُأجيب ،وأنا
أن يأيت
فحث عىل كتاب اهلل ورغَّب فيه ،ثم قال :و ُ
َّ
أهل َبيتِي،
فخذوا بكتاب اهلل ،واستمسكوا به،
ُأذك ُركم اهللَ يف أهل بيتِيُ ،أذك ُركم اهللَ يف أهل بيتِيُ ،أذك ُركم اهللَ يف أهل بيتِي ،فقال له ُحصني:

مسلم ()2424
()1
م
مسلم ()2404
()2
م
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ِ
ومن ُ ِ
وايم اهلل! َّ
إن املرأ َة تكون مع
أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال( :الُ ،
َ
ِ
َصب ُته
الرجل
العرص من الدَّ هر ،ثم ُيطلقها ،فرتجع إىل أبيها وقومها ،أهل بيته أص ُله وع َ
َّ
َ
الصدقة بعده)()1
الذين ُح ِرموا َّ
[احلديث ]43 :عن عمر بن أيب سلمة ،ربيب النبي  ،قال :نزلت هذه اآلية عىل
النبي  ﴿ :إِنَّام ي ِريدُ اهلل لِيذ ِهب عَن ُكم الرجس َأه َل البي ِ
ت َو ُي َطه َر ُكم تَط ِه ًريا﴾
َ
َ
ُ َ
َ ُ
ُ
[األحزاب ]33:يف بيت أم سلمة ،فدعا النبي  فاطمة ،وحسنا ،وحسينا ،فجللهم
بكساء ،وعيل خلف ظهره ،فجلله بكساء ،ثم قال :اللهم هؤالء أهل بيتي ،فأذهب عنهم
الرجس ،وطهرهم تطهريا ،قالت أم سلمة :وأنا معهم يا نبي اهلل؟ قال :أنت عىل مكانك،
وأنت إىل خري)()2

[احلديث ]44 :ما حدث به شداد أيب عامر ،قال :دخلت عىل واثلة بن األسقع وعنده
قوم ،فذكروا عليا ،فلام قاموا ،قال يل :أال أخربك بام رأيت من رسول اهلل ؟ قلت :بىل،
قال :أتيت فاطمة ،ريض اهلل عنها ،أسأهلا عن عيل ،قالت :توجه إىل رسول اهلل  ،فجلست
أنتظره ،حتى جاء رسول اهلل  ،ومعه عيل وحسن وحسني ،ريض اهلل عنهم ،آخذ كل
واحد منهام بيده ،حتى دخل ،فأدنى عليا وفاطمة ،فأجلسهام بني يديه ،وأجلس حسنا
وحسينا كل واحد منهام عىل فخذه ،ثم لف عليهم ثوبه ،أو قال :كساء ،ثم تال هذه اآلية:
﴿ إِنَّام ي ِريدُ اهلل لِيذ ِهب عَن ُكم الرجس َأه َل البي ِ
ت َو ُي َطه َر ُكم تَط ِه ًريا﴾ [األحزاب،]33:
َ
َ
ُ َ
َ ُ
ُ
وقال( :اللهم هؤالء أهل بيتي ،وأهل بيتي أحق)()3

( )1رواه مسلم ()2408
( )2رواه الرتمذي ( 3205و)3787
( )3رواه أْحد )17113( 107/4
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[احلديث ]45 :ما حدثت به أم سلمة ،قالت :جاءت فاطمة إىل رسول اهلل  بربمة
هلا قد صنعت فيها عصيدة حتلها عىل طبق ،فوضعته بني يديه ،فقال :أين ابن عمك وابناك؟
فقالت :يف البيت ،فقال :ادعيهم؛ فجاءت إىل عيل ،فقالت :أجب النبي  أنت
وابناك..قالت أم سلمة :فلام رآهم مقبلني مد يده إىل كساء كان عىل املنامة ،فمده وبسطه
وأجلسهم عليه ،ثم أخذ بأطراف الكساء األربعة بشامله ،فضمه فوق رؤوسهم وأومأ بيده
اليمنى إىل ربه ،فقال( :هؤالء أهل البيت ،فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا)()1

[احلديث ]46 :ما حدثت به أم سلمة ،قالت :جاء النبي  إىل بيتي ،فقال :ال تأذين
ألحد ،فجاءت فاطمة ،فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها ،ثم جاء احلسن ،فلم أستطع أن
أمنعه أن يدخل عىل جده وأمه ،وجاء احلسني ،فلم أستطع أن أحجبه ،فاجتمعوا حول النبي
 عىل بساط ،فجللهم نبي اهلل بكساء كان عليه ،ثم قال :هؤالء أهل بيتي ،فأذهب عنهم
الرجس وطهرهم تطهريا ،فنزلت هذه اآلية حني اجتمعوا عىل البساط ..قالت :فقلت :يا
رسول اهلل ،وأنا؟ قالت :فواهلل ما أنعم ،وقال :إنك إىل خري(.)2
[احلديث ]47 :ما حدثت به أم سلمة ،قالت :إن النبي  جلل عىل عيل وحسن
وحسني وفاطمة كساء ،ثم قال( :اللهم هؤالء أهل بيتي وخاصتي ،اللهم أذهب عنهم
الرجس وطهرهم تطهريا) ،فقالت أم سلمة :وأنا منهم؟ قال :إنك إىل خري(.)3
[احلديث ]48 :ما حدثت به أم سلمة ،قالت :جاءت فاطمة بنت النبي  إىل رسول
اهلل  متوركة احلسن واحلسني ،يف يدها برم مة للحسن فيها سخنيم  ،حتى أتت هبا النبي ،

( )1تفسري الطربي.12 /22 :
( )2تفسري الطربي.12 /22 :
( )3رواه أْحد ،26659 / 197 / 10 :سنن الرتمذي ،3871 / 699 / 5 :مسند أيب يعىل.6985 / 290 / 6 :
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وعيل
فلام وضعتها قدامه قال هلا :أين أبو احلسن؟ قالت :يف البيت ،فدعاه فجلس النبي 
م
وفاطمة واحلسن واحلسني يأكلون ،قالت أم سلمة :وما سامني النبي  وما أكل طعاما قط
إال وأنا عنده إال سامنيه قبل ذلك اليوم ـ تعني بـ (سامني) :دعاين إليه ـ فلام فرغ التف عليهم
بثوبه ،ثم قال( :اللهم عاد من عاداهم ،ووال من واالهم)()1

[احلديث ]49 :ما حدثت به أم سلمة ،قالت :إن رسول اهلل  قال لفاطمة :ائتيني
بزوجك وابنيك ،فجاءت هبم ،فألقى عليهم كساء فدكيا ،ثم وضع يده عليهم ثم قال:
(اللهم إن هؤالء آل حممد فاجعل صلواتك وبركاتك عىل حممد وعىل آل حممد إنك ْحيدم
جميدم ) ،قالت أم سلمة :فرفعت الكساء ألدخل معهم ،فجذبه من يدي وقال :إنك عىل
خري(.)2
وعيل وفاطمة
[احلديث ]50 :ما حدثت به أم سلمة ،قالت :كان النبي  عندي
م
واحلسن واحلسني ،فجعلت هلم خزير مة ،فأكلوا وناموا ،وغطى عليهم عباء ة أو قطيفة ،ثم
قال( :اللهم هؤالء أهل بيتي ،أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا)()3

[احلديث ]51 :عن أيب سعيد قال :قال رسول اهلل ( :نزلت هذه اآلية :يف مخسة
يف ويف عيل وفاطمة وحسن وحسني ﴿ :إِنَّام ي ِريدُ اهلل لِيذ ِهب عَن ُكم الرجس َأه َل البي ِ
ت
َ
َ
ُ َ
َ ُ
ُ
طهر ُكم تَط ِهريا﴾ [األحزاب)4()]33:
َو ُي َ َ
ً
[احلديث ]52 :عن أيب سعيد قال :ملا دخل عيل بفاطمة جاء رسول اهلل  أربعني
صباحا إىل باهبا يقول( :السالم عليكم أهل البيت ورْحة اهلل وبركاته ،الصالة رْحكم اهلل،
( )1مسند أيب يعىل.6915 / 264 / 6 :
أيضا يف.779 / 336 / 23 :
( )2رواه أْحد ،26808/228/10 :املعجم الكبري ،2664/53/3 :وذكره ً
( )3تفسري الطربي.12 /22 :
( )4رواه ابن جرير وابن أيب حاتم والطرباين ،سبل اهلدي والرشاد ()13/11
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﴿ إِن ََّام ُي ِريدُ

اهلل لِيذ ِهب عَن ُكم الرجس َأه َل البي ِ
طهر ُكم تَط ِهريا﴾ [األحزاب)1()]33:
ت َو ُي َ
َ
َ
ُ َ
َ

ُ

ً

[احلديث ]53 :عن أيب احلمراء قال :رأيت رسول اهلل  باملدينة ليس من مرة خيرج
إىل صالة الغداة إال أتى باب عيل فرفع يده عىل جنبي الباب ،ثم قال :الصالة الصالة ﴿ إِن ََّام
ِ
ِ ِ
طهر ُكم تَط ِهريا﴾ [األحزاب)2()]33:
ُي ِريدُ اهلل ل ُيذه َ
ب عَن ُك ُم الرج َس َأه َل ال َبيت َو ُي َ َ
ً
[احلديث ]54 :عن ابن عباس قال :شهدنا رسول اهلل  سبعة أشهر يأيت كل يوم
باب عيل (ابن أيب طالب) عند وقت كل صالة فيقول( :السالم عليكم ورْحة اهلل وبركاته
أهل البيت) ﴿ إِنَّام ي ِريدُ اهلل لِيذ ِهب عَن ُكم الرجس َأه َل البي ِ
ت َو ُي َطه َر ُكم تَط ِه ًريا﴾
َ
َ
ُ َ
َ ُ
ُ
[األحزاب)3()]33:

[احلديث ]55 :عن أنس أن رسول اهلل كان يمر بباب فاطمة إذا خرج إىل صالة
الفجر يقول( :الصالة يا أهل ﴿ إِنَّام ي ِريدُ اهلل لِيذ ِهب عَن ُكم الرجس َأه َل البي ِ
ت َو ُي َطه َر ُكم
َ
َ
ُ َ
َ ُ
ُ
تَط ِهريا﴾ [األحزاب)4()]33:
ً
وقد أقر كبار العلامء من املذاهب املختلفة بمضمون هذه األحاديث ،فقد قال
الطحاوي ـ وهو من كبار علامء احلنفية يف [رشح مشكل اآلثار] حتت عنوان[ :باب بيان
مشكل ما روي عنه  يف املراد بقول اهلل﴿ :إِنَّام ي ِريدُ اهللُ لِيذ ِهب عَن ُكم الرجس َأه َل البي ِ
ت
َ
َ
ُ َ
َ ُ
ُ
َو ُي َطه َر ُكم تَط ِهري ًا﴾ من هم؟] ـ( :ملا نزلت هذه اآلية دعا رسول اهلل  علي ًا وفاطمة وحسن ًا
وحسين ًا فقال( :اللهم هؤالء أهيل) ..ففي هذا احلديث أن املرادين بام يف هذه اآلية هم
( )1رواه ابن سعد وابن أيب حاتم والطرباين وابن مردويه ،سبل اهلدي والرشاد ()13/11
( )2رواه ابن جرير وابن املنذر والطرباين ،سبل اهلدي والرشاد ()13/11
( )3رواه ابن مردويه ،سبل اهلدي والرشاد ()14/11
( )4رواه ابن أيب شيبة واإلمام أْحد والرتمذي وحسنه وابن جرير وابن املنذر واحلاكم والطرباين وصححه ،سبل اهلدي
والرشاد ()14/11
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رسول اهلل  وعيل وفاطمة وحسن وحسن)()1

ثم أورد جمموعة من الروايات حلديث الكساء من طريق أم املؤمنني أم سلمة،
وعقب عليها بقوله( :فدل ما رويناه يف هذه اآلثار مما كان من رسول اهلل  إىل أم سلمة،
مما ذكر فيها مل يرد به أهنا كانت ممن أريد به ما يف اآلية املتلوة يف هذا الباب ،وأن املرادين فيها
رسول اهلل  وعيل وفاطمة وحسن وحسني دون من سواهم)()2

ومثله قال العالمة أبو املحاسن يوسف بن موسى احلنفي( :روي أن رسول اهلل 

ملا نزلت هذه اآلية ﴿إِنَّام ي ِريدُ اهللُ لِيذ ِهب عَن ُكم الرجس َأه َل البي ِ
ت َو ُي َطه َر ُكم تَط ِهري ًا﴾ دعا
َ
َ
ُ َ
َ ُ
ُ
علي ًا وفاطمة وحسن ًا وحسين ًا فقال :اللهم هؤالء أهيل .وروي أنه مجع علي ًا وفاطمة واحلسن
واحلسني ،ثم أدخلهم حتت ثوبه ثم جأر إىل اهلل تعاىل :رب هؤالء أهيل ،قالت أم سلمة :يا
رسول اهلل فتدخلني معهم؟ قال :أنت من أهيل ،يعني من أزواجه كام يف حديث اإلفك :من
يعذرين من رجل بلغني أذاه يف أهيل ،ال أهنا أهل اآلية املتلوة يف هذا الباب ،ويؤيده ما روي
عن أم سلمة أن هذه اآلية نزلت يف بيتي فقلت :يا رسول اهلل ألست من أهل البيت؟ قال:
أنت عىل خري ،إنك من أزواج النبي ،ويف البيت عيل وفاطمة واحلسن واحلسني ..فكان قوله
 لواثلة :أنت من أهيل إلتباعك إياي وإيامنك يب ،وأهل األنبياء متبعوهم ،يؤيده قوله
ِ
ِ ِ
ِ
َري َصالِح﴾ ،فكام خرج ابنه باخلالف من أهله،
تعاىل لنوح﴿ :إ َّن ُه َلي َس من َأهل َك إ َّن ُه ع ََم مل غ ُ
فكذلك يدخل املرء يف أهله باملوافقة عىل دينه وإن مل يكن من ذوي نسبته)()3

( )1رشح مشكل اآلثار .237 -235/2
( )2رشح مشكل اآلثار .245 -244/2
( )3معترص املخترص .267-266/2
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ثم فرس رس وجود اآلية عند احلديث عن أزواج رسول اهلل  بقوله( :والكالم
ِ
الصال َة َوآتِنيَ الزَّ كَاةَ ،﴾...وقوله تعاىل:
خلطاب أزواج النبي  تم عنـد قـولهَ ﴿ :و َأقم َن َّ
﴿إِنَّام ي ِريدُ اهللُ لِيذ ِهب عَن ُكم الرجس َأه َل البي ِ
ت َو ُي َطه َر ُكم تَط ِهري ًا﴾ استئناف ترشيف ًا ألهل
َ
َ
ُ َ
َ ُ
ُ
البيت وترفيع ًا ملقدارهم ،أال ترى أنه جاء عىل خطاب املذكر فقال﴿ :عَن ُك ُم﴾ ومل يقل
(عنكن) ،فال حجة ألحد يف إدخال األزواج يف هذه اآلية ،ويدل عليه ما روي أن رسول
ِ ِ
ب
اهلل  كان إذا أصبح أتى باب فاطمة فقال :السالم عليكم أهل البيت ﴿إِن ََّام ُي ِريدُ اهللُ ل ُيذه َ
ِ
طهر ُكم تَط ِهري ًا﴾)()1
عَن ُك ُم الرج َس َأه َل ال َبيت َو ُي َ َ
وقال العالمة حسن بن عيل السقاف الشافعي( :وأهل البيت هم سيدنا عيل والسيدة
فاطمة ،وسيدنا احلسن ،وسيدنا احلسني ،وذريتهم من بعدهم ومن تناسل منهم للحديث
الصحيح الذي نص النبي  فيه عىل ذلك ،ففي احلديث الصحيح :نزلت هذه اآلية عىل
النبي ﴿ :إِنَّام ي ِريدُ اهللُ لِيذ ِهب عَن ُكم الرجس َأه َل البي ِ
ت َو ُي َطه َر ُكم تَط ِهري ًا﴾ يف بيت أم
َ
َ
ُ َ
َ ُ
ُ
سلمة فدعا النبي  فاطمة وحسن ًا وحسين ًا فجللهم بكساء وعيل خلف ظهره فجلله
بكساء ثم قال :اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ،قالت أم
سلمة :وأنا معهم يا نبي اهلل؟ قال :أنت مكانك ،وأنت إىل خري)()2

وقال ـ ردا عىل األلباين يف ختصيصه أهل البيت بأزواج رسول اهلل ( :وهذا من
تلبيساته ومتحله يف رد السنة الثابتة يف تفسريه ألهل البيت ،وهو هبذا أراد أن يلبس عىل
القارئ بأن من قال أن أهل البيت هم أهل الكساء أهنم الشيعة ،واحلق أن من قال ذلك

( )1معترص املخترص .267-266/2
( )2صحيح رشح العقيدة الطحاوية ص .655
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مجيع أهل السنة واجلامعة ،وقبلهم الذي ال ينطق عن اهلوى ( ،ولكن هذا هو النصب
الذي يفيض بصاحبه إىل ما ترى كام رشحنا يف موضعه)()1

وقال العالمة أبو بكر احلَّضمي يف (رشفة الصادي من بحر فضائل النبي اهلادي):
(والذي قال به اجلامهري من العلامء وقطع به أكابر األئمة ،وقامت به الرباهني وتظافرت به
األدلة أن أهل البيت املرادين يف اآلية هم :سيدنا عيل وفاطمة وابنامها ،إذ املصري إىل تفسري
من أنزلت عليه اآلية متعني؛ فإنه  هو الذي فرسها بأن أهل بيته املذكورين يف اآلية
الكريمة هم :عيل وفاطمة وابنامها؛ بنص أحاديثه الصحيحة الواردة عن أئمة احلديث املعتد
هبم رواية ودراية)()2

وقال( :واألحاديث يف هذا الباب كثرية ،وبام أوردته منها يعلم قطع ًا أن املراد بأهل
البيت هم عيل وفاطمة وابنامها (رضوان اهلل عليهم) ،وال التفات إىل ما ذكره صاحب (روح
البيان) من أن ختصيص اخلمسة املذكورين بكوهنم أهل البيت هو من أقوال الشيعة ألن
ذلك حمض هتور يقتيض بالعجب! ،وبام سبق من األحاديث وما يف كتب أهل السنة السنية
يسفر الصبح لذي عينني)()3

وقال الشوكاين ـ ردا عىل من قال بأن اآلية يف نساء النبي  ـ( :وأجيب بأن سياق
اآلية يفيد أنه يف نسائه ،وجياب عن هذا بأنه ورد بالدليل الصحيح أهنا نزلت يف عيل وفاطمة
واحلسنني)()4

( )1صحيح رشح العقيدة الطحاوية.657 ،
( )2رشفة الصادي ،ص .24-23
( )3رشفة الصادي ،ص .35
( )4إرشاد الفحول .،83
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وقال ابن الصباغ املالكي( :أهل البيت عىل ما ذكر املفرسون يف تفسري آية املباهلة
وعىل ما روي عن أم سلمة هم :النبي  وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني)()1

وقال احلافظ حممد بن يوسف الكنجي الشافعي( :بل الصحيح أن أهل البيت عيل
وفاطمة واحلسنان كام رواه مسلم بإسناده عن عائشة أن رسول اهلل  خرج ذات غداة
وعليه مرط مرحل من شعر أسود ،فجاء احلسن بن عيل فأدخله ،ثم جاء احلسني فأدخله
ِ ِ
ب عَن ُك ُم
معه ،ثم جاءت فاطمة فأدخلها ،ثم جاء عيل فأدخله ،ثم قال﴿ :إِن ََّام ُي ِريدُ اهللُ ل ُيذه َ
الرجس َأه َل البي ِ
ت َو ُي َطه َر ُكم تَط ِهري ًا﴾ ،وهذا دليل عىل أن أهل البيت هم الذين ناداهم
َ
َ
بقوله أهل البيت وأدخلهم رسول اهلل  يف املرط)()2

ِ ِ
ب عَن ُك ُم الرج َس
وقال اآلجري( :باب ذكر قول اهلل عز وجل﴿ :إِن ََّام ُي ِريدُ اهللُ ل ُيذه َ
َأه َل البي ِ
ت َو ُي َطه َر ُكم تَط ِهري ًا﴾ ،قال حممد بن احلسني :هم األربعة الذين حووا مجيع الرشف
َ
وهم :عيل بن أيب طالب وفاطمة واحلسن واحلسني)()3

وقال ابن حجر( :ويف ذكر (البيت) معنى آخر ،ألن مرجع أهل بيت النبي  إليها،
ملا ثبت يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِنَّام ي ِريدُ اهللُ لِيذ ِهب عَن ُكم الرجس َأه َل البي ِ
ت ﴾...قالت أم
َ
َ
ُ َ
َ ُ
ُ
سلمة :ملا نزلت دعا النبي  فاطمة وعلي ًا واحلسن واحلسني فجللهم بكساء فقال :اللهم
هؤالء أهل بيتي ...احلديث ،أخرجه الرتمذي وغريه ومرجع أهل البيت هؤالء إىل خدجية،
ألن احلسنني من فاطمة ،وفاطمة بنتها وعيل نشأ يف بيت خدجية وهو صغري ،ثم تزوج بنتها
بعدها فظهر رجوع أهل البيت النبوي إىل خدجية دون غريها)()4

( )1الفصول املهمة ،ص .23
( )2كفاية الطالب يف مناقب عيل بن أيب طالب ،ص .49
( )3الرشيعة لآلجري .378/4
( )4فتح الباري .138/7

54

ِ ِ
ب عَن ُك ُم
وقال الذهبي( :ويف فاطمة وزوجها وبنيها نزلت﴿ :إِن ََّام ُي ِريدُ اهللُ ل ُيذه َ
الرجس َأه َل البي ِ
ت َو ُي َطه َر ُكم تَط ِهري ًا﴾ فجللهم رسول اهلل  بكساء وقال :اللهم هؤالء
َ
َ
أهل بيتي)()1

ِ ِ
ب عَن ُك ُم الرج َس
وقال القرطبي( :وقراءة النبي  هذه اآلية ﴿إِن ََّام ُي ِريدُ اهللُ ل ُيذه َ
َأه َل البي ِ
ت َو ُي َطه َر ُكم تَط ِهري ًا﴾ دليل عىل أن أهل البيت املعنيون يف اآلية هم املغطون بذلك
َ
املرط يف ذلك الوقت)()2

رابعا ـ حتديد عدد اخللفاء املهديني والدعوة إىل االستنان بسنتهم:
وهو ما أخرب عنه  من وجود اثني عرش خليفة من الصاحلني الذين يقوم عليهم
أمر األمة وهدايتها ،ويبدو أن احلديث قد روي ـ كالكثري من األحاديث ـ باملعنى ،وهلذا
اختلفت رواياته ،وإن اتفقت عىل عدد اخللفاء املهديني وفضلهم.
أما ما يدل عىل كوهنم من الصاحلني ،وليسوا جمرد خلفاء عاديني ـ كام يذكر بعض
من أول تلك األحاديث؛ فهو:
[احلديث ]56 :ما روي عن أيب نجيح العرباض بن سارية قال :وعظنا رسول اهلل
 موعظة وجلت منها القلوب ،وذرفت منها العيون ،فقلنا :يا رسول اهلل كأهنا موعظة
مودع فأوصنا ،قال( :أوصيكم بتقوى اهلل ،والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدم  ،فإنه من
يعش منكم فسريى اختالفا كثريا ،فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني ،عضوا
عليها بالنواجذ ،وإياكم وحمدثات األمور؛ فإن كل بدعة ضالل مة)()3

( )1تاريخ اإلسالم .44/3
( )2املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم .303-302/6
( )3رواه أبو داود [رقم ،]4607:والرتمذي [رقم]266 :
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وال يصح تطبيق االصطالح التارخيي لـ [اخللفاء الراشدين] هنا ،ألن اخلالفة
املقصودة هنا مشرتطة بام ورد يف األحاديث األخرى من رشوط ،وأوهلا كوهنم من العرتة
التي أوىص هبا رسول اهلل .
باإلضافة إىل ذلك ،فقد ورد يف احلديث قوله ( :فإنه من يعش منكم فسريى
اختالفا كثريا ،فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني)؛ وذلك يدل عىل أن هؤالء
اخللفاء الراشدين سيظهرون عند االختالف والفرقة والفتنة ،وهو يشري إىل إعراض الناس
عنهم ،ولذلك دعا إىل التمسك هبم ،وهو عىل خالف ما كان عليه اخللفاء التارخييني الثالثة
الذين كان األمر بأيدهيم.
أما األحاديث الواردة يف عددهم ،فمن رواياهتا:
[احلديث ]57 :ما رواه جابر بن سمرة ،قال :دخلت مع أيب عىل النبي  ،فسمعته
يقول( :إن هذا األمر ال ينقيض حتى يميض فيهم اثنا عرش خليفة) ،ثم تكلم بكالم خفي
عيل ،فقلت أليب :ماذا قال؟ قال( :كلهم من قريش)()1

اق َبنِي إِرس َ
[احلديث ]58 :ما ذكره املفرسون يف قوله تعاىل ( َو َل َقد َأ َخ َذ اهللَُّ ِمي َث َ
ائيل
ِ
َرش ن َِقيب ًا()...املائدة )12:عن الشعبي عن مرسوق قال :كنا جلوسا عند
و َب َعثنَا من ُه ُم اثنَي ع َ َ
عبد اهلل بن مسعود وهو يقرئنا القرآن ،فقال له رجل :يا أبا عبد الرْحن هل سألتم رسول
اهلل  كم يملك هذه األمة من خليفة؟ فقال عبد اهلل:ما سألني عنها أحد منذ قدمت
العراق قبلك ثم قال :نعم ولقد سألنا رسول اهلل فقال( :إثنا عرش كعدة نقباء بني
إرسائيل)()2

( )1رواه البخاري (رقم )7222/ومسلم (رقم)1821/
( )2رواه أْحد ( )1398وذكره احلافظ ابن كثري يف تفسريه)33/2( ،
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ويبدو أن هناك ترصفا يف احلديث ،باستبدال عرتة رسول اهلل  بقريش ،مع أن كل
أحاديث اخلالفة والوصية ترتبط بأهل بيت النبوة ،وهلذا بدل أن ُتطبق تلك األحاديث عىل
هذا احلديث ،صار يستدل به عىل كون اخلالفة أو اإلمامة يف قريش ،كام عنون لذلك مسلم
يف صحيحه بقوله( :باب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش) ،ثم أورد احلديث.
بل الطامة األعظم من ذلك هو تطبيق احلديث عىل الواقع السيايس لألمة ،مع أن
رسول اهلل  مل يكن يؤرخ للواقع السيايس ،وإنام كان يؤرخ لواقع اهلداية يف األمة.
وقد حصلت تناقضات كثرية نتيجة ذلك التطبيق؛ فبينام ترد األحاديث الكثرية املتفق
عليها يف ختلخل الواقع السيايس ،وبعده عن مسار اهلداية النبوية ،وحتوله إىل امللك
العضوض ،ومع ذلك نجد أولئك الذين يؤمنون بتلك األحاديث يستدلون هبذا احلديث
عىل فضل اخللفاء السياسيني الذين انحرفوا باألمة عن منهاج نبوهتا.
ومن األمثلة عىل ذلك قول ابن كثري( :ومعنى هذا احلديث البشارة بوجود اثني عرش
خليفة صاحلا ،يقيم احلق ويعدل فيهم ،وال يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم ،بل قد وجد
منهم أربعة عىل نسق ،وهم اخللفاء األربعة :أبو بكر ،وعمر ،وعثامن ،وعيل ،ومنهم عمر
بن عبد العزيز بال شك عند األئمة ،وبعض بني العباس ..وال تقوم الساعة حتى تكون
واليتهم ال حمالة ،والظاهر أن منهم املهدي املبرش به يف األحاديث الواردة بذكره)()1

إخبار عن الواليات الواقعة
وقال القرطبي عند ذكره لألقوال يف احلديث( :إن هذا
م
بعده وبعد أصحابه ،وكأنه أشار بذلك إىل مدة والية بني أمية ،ويعني بالدين :امللك
والوالية ،وهو رشح احلال يف استقامة السلطنة هلم ،ال عىل طريق املدح ..ثم عدد هذا القائل
ملوكهم فقال :أوهلم يزيد بن معاوية ،ثم ابنه معاوية بن يزيد ..ثم عبد امللك ،ثم الوليد ،ثم
( )1تفسري القرآن العظيم ()65/3
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سليامن ،ثم عمر بن عبد العزيز ،ثم يزيد بن عبد امللك ،ثم هشام بن عبد امللك ،ثم الوليد
بن يزيد ،ثم يزيد بن الوليد ،ثم إبراهيم بن الوليد ،ثم مروان بن حممد .فهؤالء اثنا عرش.
ثم خرجت اخلالفة منهم إىل بني العباس)()1

وقال ابن تيمية( :وهكذا كان فكان اخللفاء أبو بكر وعمر وعثامن وعيل ،ثم توىل من
اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعة :معاوية ،وابنه يزيد ،ثم عبد امللك ،وأوالده األربعة،
وبينهم عمر بن عبد العزيز ،وبعد ذلك حصل يف دولة اإلسالم من النقص ما هو باق إىل
اآلن ،فإن بني أمية تولوا عىل مجيع أرض اإلسالم ،وكانت الدولة يف زمنهم عزيزة ،واخلليفة
يدعى باسمه عبد امللك وسليامن ،ال يعرفون عضد الدولة ،وال عز الدين ،وهباء الدين،
وفالن الدين ،وكان أحدهم هو الذي يصيل بالناس الصلوات اخلمس ،ويف املسجد يعقد
الرايات ،ويؤمر األمراء ،وإنام يسكن داره ،ال يسكنون احلصون ،وال حيتجبون عن
الرعية)()2

وقال ابن حجر يف معرض الرتجيح بني األقوال الكثرية( :أرجحها الثالث؛ لتأييده
بقوله يف بعض طرق احلديث الصحيحة( :كلهم جيتمع عليه الناس) ،وإيضاح ذلك أن
املراد باالجتامع انقيادهم لبيعته ،والذي وقع أن الناس اجتمعوا عىل أيب بكر ،ثم عمر ،ثم
عثامن ،ثم عيل ،إىل أن وقع أمر احلكمني يف صفني ،فسمي معاوية يومئذ باخلالفة ،ثم اجتمع
الناس عىل معاوية عند صلح احلسن ،ثم اجتمعوا عىل ولده يزيد ،ومل ينتظم للحسني أمر
بل قتل قبل ذلك ،ثم ملا مات يزيد وقع االختالف ،إىل أن اجتمعوا عىل عبد امللك بن مروان
بعد قتل ابن الزبري ،ثم اجتمعوا عىل أوالده األربعة :الوليد ،ثم سليامن ،ثم يزيد ،ثم هشام،

( )1املفهم ()9-8/4
( )2منهاج السنة ()170/8
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وختلل بني سليامن ويزيد عمر بن عبد العزيز ،فهؤالء سبعة بعد اخللفاء الراشدين ،والثاين
عرش هو الوليد بن يزيد بن عبد امللك ،اجتمع الناس عليه ملا مات عمه هشام ،فويل نحو
أربع سنني ،ثم قاموا عليه فقتلوه ،وانترشت الفتن وتغريت األحوال من يومئذ ،ومل يتفق
أن جيتمع الناس عىل خليفة بعد ذلك؛ ألن يزيد بن الوليد الذي قام عىل ابن عمه الوليد بن
يزيد مل تطل مدته ،بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن حممد بن مروان ،وملا
مات يزيد ويل أخوه إبراهيم ،فغلبه مروان ،ثم ثار عىل مروان بنو العباس إىل أن قتل ،ثم
كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح ومل تطل مدته مع كثرة من ثار عليه ،ثم ويل
أخوه املنصور فطالت مدته ،لكن خرج عنهم املغرب األقىص باستيالء املروانيني عىل
األندلس ،واستمرت يف أيدهيم متغلبني عليها إىل أن تسموا باخلالفة بعد ذلك ،وانفرط
األمر يف مجيع أقطار األرض ،إىل أن مل يبق من اخلالفة إال االسم يف بعض البالد ،بعد أن
كانوا يف أيام بني عبد امللك بن مروان خيطب للخليفة يف مجيع أقطار األرض رشقا وغربا
وشامال ويمينا مما غلب عليه املسلمون ،وال يتوىل أحد يف بلد من البالد كلها اإلمارة عىل
يشء منها اال بأمر اخلليفة ،ومن نظر يف أخبارهم عرف صحة ذلك ،فعىل هذا يكون املراد
بقوله( :ثم يكون اهلرج) يعني :القتل الناشئ عن الفتن وقوعا فاشيا ،يفشو ويستمر ويزداد
عىل مدى األيام ،وكذا كان)()1

واملالحظة التي ذكرها ابن حجر مهمة جدا ،وهي ما ورد يف األحاديث من اإلشارة
إىل إمجاع األمة عليهم ،وهو قوله( :كلهم جيتمع عليه الناس) ..ولكن تأويله لذلك بعيد
جدا ،ذلك أن أولئك اخللفاء الذين ذكرهم مل جيمع عليهم الناس ،وإنام فرضت بيعتهم قهرا
وتسلطا ،بخالف أئمة اهلدى ،والذين اجتمعت األمة مجيعا عىل مكانتهم وفضلهم ،وإن
( )1فتح الباري)214/13( :
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اختلفت يف التبعية هلم.
ومل يكتف الفارون من احلديث ومقتضياته هبذه التأويالت البعيدة ،بل إن بعضهم
ذهب إىل أن املراد منه تفاصيل اهليئة احلاكمة :اخلليفة ،والوزراء ،والنواب ،واحلكام،
وغريها ،كام عرب عن ذلك ابن تيمية بقوله( :وقد تأول ابن هبرية احلديث عىل أن املراد أن
قوانني اململكة باثني عرش ،مثل الوزير ،والقايض ،ونحو ذلك)()1

خامسا .اعتبار اإلمام عيل أول أئمة اهلدى:
والكثري منها صحيح بحسب رشوط الصحة يف املصادر السنية ،وعند أكثر املحدثني
تشددا ،بل إن بعضها بلغ مبلغ التواتر ،وفوق ذلك ال تعارض بينها وبني القرآن الكريم،
وال العقل السليم ،وال الفطرة الصافية.
فالقرآن الكريم يشري إىل أن الوظائف الكربى قد تستدعي تدخال إهليا حتى ال يقع
البرش يف سوء االختيار ،ومن األمثلة عىل ذلك ما قصه اهلل تعاىل علينا من قصة بني إرسائيل
وجلوئهم إىل نبيهم ليحدد هلم امللك الذي خيرجهم من الذلة واهلوان الذي ارتكسوا فيه
بسبب سوء اختيارهم ،كام نص عىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ت ََر إِ َىل املَ َ ِ ِ ِ ِ
رسائِ َيل ِمن
إل من َبني إ َ
ِ
وسى إِذ َقا ُلوا لِنَبِي َهل ُ ُم اب َعث َلنَا َملِكًا ُن َقاتِل ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ﴾ [البقرة]246 :
َبعد ُم َ
ومثل ذلك أخرب عن عناية اهلل تعاىل بإخراج املستضعفني من نري املستكربين ،وذلك
بتوفري أئمة اهلدى الذين يؤدون ذلك الدور ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و ُن ِريدُ َأن ن َُم َّن ع ََىل ا َّل ِذي َن
ض َونَج َع َل ُهم َأئِ َّم ًة َونَج َع َل ُه ُم ال َو ِارثِنيَ (َ )5و ُن َمك َن َهلُم ِيف األَر ِ
اس ُتض ِع ُفوا ِيف األَر ِ
ض َو ُن ِر َي

مها ِمن ُهم َما كَا ُنوا َحي َذ ُر َ
فِرعَو َن َو َها َم َ
ون ([ ﴾)6القصص 5 :ـ ]6
ان َو ُجنُو َد ُ َ

وهكذا أخرب عن إبراهيم عليه السالم أنه سأل اهلل تعاىل أن يكون يف ذريته من األئمة
( )1منهاج السنة ()173/8
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ِ
ِ
يم َر ُّب ُه بِكَلِ َامت
ما حيفظون به الدين من التحريف والتبديل ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِذ ابت ََىل إِب َراه َ
َف َأ َمتهن َق َال إِين ج ِ
اع ُل َك لِلن ِ
َّاس إِ َما ًما َق َال َو ِمن ُذر َّيتِي َق َال َال َين َُال عَه ِدي ال َّظاملِنيَ ﴾ [البقرة:
َ
َّ ُ َّ
]124
أما العقل والفطرة السليمة؛ فيدالن عىل ذلك أيضا ،ذلك أن من مقتضيات احلرص
والعناية أال يرتك العاقل من ُكلف برعايتهم من دون أن يوفر هلم من النصائح ما يسد عليهم
كل أبواب الفتنة والتنازع واالختالف.
وهلذا كان رسول اهلل  حريصا عىل تعيني القادة يف كل معركة من املعارك ،مثلام
حصل يف غزوة مؤتة ،والتي يعلم خطرها؛ فلذلك مل يكتف بتعيني قائد واحد ،وإنام عني
ثالثة قادة ،بحيث إذا استشهد أحدهم مل خيتلف املسلمون فيمن يولونه عليهم.
وهلذا؛ فإن األحاديث التي تدل عىل اعتبار اإلمام عيل أول أئمة اهلدى ،وسيدهم،
أدلة مقبولة عقال ونقال ،وهي وحدها كافية يف حتديد سائر األئمة بعده ،ذلك أن كل إمام
يمكنه أن خيتار من خيلفه من بعده ..ولو أن األحاديث الصحيحة أشارت إىل إمامة احلسنني
كام سنرى.
بناء عىل هذا سنذكر يف هذا املبحث أمرين:
 .1األحاديث التي تشري إىل اهتامم رسول اهلل  باإلمام عيل ،وداللة األمة عليه ،إما
عرب الوصية املبارشة باستخالفه وواليته ،أو عرب ذكر مناقبه ،والتي تشري إىل كونه األوىل
بإمامة األمة بعده.
 .2األحاديث التي تشري إىل أهليته لإلمامة والقيادة ،بحسب الرؤية القرآنية لذلك.
 1ـ الوصية باإلمامة:
أ ـ ما ورد يف الترصيح بإمامته:
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وهي أحاديث كثرية ،وواضحة الداللة يف كون املقصود منها تنبيه األمة إىل رضورة
اعتبار اإلمام عيل هو أول أئمة األمة اهلداة ،وأنه خليفة رسول اهلل  يف ذلك ،وأن عليها
الرجوع إليه يف كل شؤوهنا ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]59 :وهو ما يعرف بـ [حديث الغدير] ،والذي ورد بطرق كثرية جدا،
ومما اتفقت عىل روايته املدارس اإلسالمية ،وخالصة ما ورد يف املصادر السنية أنه بعد أن
قىض رسول اهلل  مناسكه وقفل راجعا إىل املدينة ،فلام انتهى إىل غدير خم ،يف اليوم الثامن
الر ُس ُ
ول َبلغ َما ُأ ِنز َل إِ َلي َك ِمن َّرب َك َوإِن
عرش من ذي احلجة نزل عليه قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا َّ
َّمل تَف َعل َف َام َب َّلغ َت ِر َسا َل َت ُه َواهللُ َيع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
َّاس إِ َّن اهلل الَ َهي ِدي ال َقو َم الكَافِ ِرين﴾

[املائدة]67:
حينها طلب رسول اهلل  أن يقام له من حدائج اإلبل ،فصعد عليه ،ثم قال( :إين
أوشك أن أدعى فأجيب ،وإين مسئول ،وأنتم مسئولون ،فام ذا أنتم قائلون؟) ،فقالوا :نشهد
أنك قد بلغت ،ونصحت وجهدت فجزاك اهلل خريا.
ثم قال هلم رسول اهلل ( :ألستم تشهدون أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا عبده
ورسوله ،وأن جنته حق ،وأن ناره حق ،وأن املوت حق ،وأن الساعة آتية ال ريب فيها ،وأن
اهلل يبعث من يف القبور ،)...فقالوا :بىل نشهد بذلك ،فقال ( :اللهم اشهد)
ثم قال ( :إين فرط عىل احلوض ،وأنتم واردون عيل احلوض ،وإن عرضه ما بني
صنعاء وبرصى ،فيه أقداح عدد النجوم من فضة ،فانظروا كيف ختلفوين يف الثقلني؟..
الثقل األكرب كتاب اهلل ،طرف بيد اهلل عز وجل ،وطرف بأيديكم فتمسكوا به ال تضلوا،
واآلخر األصغر عرتيت ،وإن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يتفرقا حتى يردا عيل احلوض،
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فسألت ذلك هلام ريب ،فال تقدمومها فتهلكوا ،وال تقرصوا عنهام فتهلكوا)()1

ثم وضع  يده يف يد اإلمام عيل ،ثم رفعها ،حتى بان بياض إبطيهام ،ثم قال خماطبا
اجلموع الكثرية قائال( :أهيا الناس ،من أوىل الناس باملؤمنني من أنفسهم؟) ،فأجابوا :اهلل
ورسوله أعلم.
فقال ( :إن اهلل موالي ،وأنا موىل املؤمنني ،وأنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،فمن
كنت مواله فعيل مواله)
وكرر ذلك وأكده ،ثم ختمه بقوله( :اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وأحب
من أحبه ،وأبغض من أبغضه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله ،وأدر احلق معه حيث
دار ،أال فليبلغ الشاهد الغائب)()2

وهذا احلديث واضح لكل عاقل ،ذلك أن رسول اهلل  مل يوقف تلك اجلموع
الكثرية ،ويف ذلك احلر الشديد ،إال ليخربهم خربا مهام ،أو يوصيهم وصية بليغة ترتبط
بحياهتم ودينهم ،وتلك الوصية هي ما عرب عنه بوالية اإلمام عيل ،وهي تشمل كل ما تدل
عليه كلمة الوالية من معان ،وأوهلا التبعية والطاعة والنرصة ،واملحبة واملودة.
أي أنه  دعاهم إىل التعامل مع اإلمام عيل ،بنفس املنهج الذي يتعاملون معه ،أي
أهنم يأخذون الدين عنه ،ويكتفون بام يذكره هلم ،ويستندون إليه يف كل يشء.
( )1صحيح مسلم ( )2408والرتمذي ( )3788واللفظ له .وغريمها كثري.
( )2الشطر األول من احلديث ـ كام ينص املحدثون ـ :متواتر ،نص عىل تواتره عدد من احلفاظ ،وأما الزيادة الواردة يف
احلديث ،وهي قوله ( : اللهم وال من وااله،وعاد من عاداه) فهي صحيحة ،وقد وردت عن عدد من الصحابة ،وصححها
عدد من احلفاظ من رواية أنس بن مالك ،وأيب سعيد اخلدري ،وزيد بن أرقم ،وسعد بن أيب وقاص .وقد خصص احلافظ ابن
عقدة هلا مصنفا مستقل ،استوعب فيه طرقها ،ومثله السيد أْحد بن الصديق الغامري يف( :اإلعالم بطرق املتواتر من حديثه عليه
السالم) ،بل إن اإلمام أْحد نفسه ذكر يف (الفضائل) ،والنسائي يف (اخلصائص) ،وابن اجلزري يف (املناقب) ،واهليثمي يف
(املجمع) روايات كثرية يف الداللة عليه وعىل معناه.
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لكن احلديث مع صحته ووضوحه تعرض للكثري من التأويالت التي ترصفه عن
معناه ،وحتول منه إىل كالم عام عاطفي ال جدوى له يف احلياة ،وال مربر لتجميع كل تلك
اجلموع ألجل دعوهتم لالستامع إليه.
ومن تلك التربيرات ما عرب عنه ابن تيمية بقوله( :وليس يف الكالم ما يدل داللة بينة
عىل أن املراد به اخلالفة ،وذلك أن املوىل كالويل ،واهلل تعاىل قال﴿ :إِن ََّام َولِ ُّي ُك ُم اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه
ِ
أيضا ،كام َّبني أن
فبني أن الرسول ويل املؤمنني ،وأهنم مواليه ً
َوا َّلذي َن آ َمنُوا﴾ [املائدةَّ ،]55 :
اهلل ويل املؤمنني وأهنم أولياؤهم ،وأن املؤمنني بعضهم أولياء بعض ..فاملواالة ضد املعاداة،
قدرا وواليته إحسان وتفضل،
وهي تثبت من الطرفني ،وإن كان أحد املتواليني أعظم ً
ووالية اآلخر طاعة وعبادة ،كام أن اهلل حيب املؤمنني ،واملؤمنون حيبونه ،فإن املواالة ضد
املعاداة واملحاربة واملخادعة ،والكفار ال حيبون اهلل ورسوله ،وحيادون اهلل ورسوله
ويعادونه ..وهو ويل املؤمنني وهو موالهم خيرجهم من الظلامت إىل النور ،وإذا كان كذلك
فمعنى كون اهلل ويل املؤمنني وموالهم ،وكون الرسول وليهم وموالهم ،وكون عيل
موالهم ،هي املواالة التي هي ضد املعاداة)()1

وهكذا راح آخرون يضعون الذرائع املختلفة ،ليرصفوا الكالم النبوي املقدس عن
حقيقته ،ليقرصوه عىل املحل الذي ورد فيه ،مع أهنم يعرفون أنه ال يوجد موقف يف الدنيا
إال ويرتبط بسبب من األسباب ،ومع ذلك هتمل األسباب ،ويظل املوقف؛ فكيف إذا كان
املوقف لنبي ،وبعد نزول آيات حتثه عىل البالغ.
ومن تلك األقوال ما عرب عنه ابن حجر اهليتمي بقوله( :وسبب ذلك كام نقله احلافظ
شمس الدين اجلزري عن ابن إسحاق أن عل ًّيا تكلم فيه بعض من كان معه يف اليمن ،فلام
( )1منهاج السنة .229/7
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تنبيها عىل قدره ،ور ًّدا عىل من تكلم فيه :كربيدة؛ ملا يف البخاري أنه
قىض  حجه خطبها ً
كان يبغضه)()1

وقال البيهقي( :وأما حديث املواالة فليس فيه نص عىل والية عيل بعده ،فقد ذكرنا
من طرقه يف كتاب الفضائل ما دل عىل مقصود النبي  من ذلك ،وهو أنه ملا بعثه إىل اليمن
ك ُثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه ،فأراد النبي  أن يذكر اختصاصه به وحمبته إياه ،وحيثهم
بذلك عىل حمبته ومواالته وترك معاداته)()2

وقال ابن كثري( :فصل يف إيراد احلديث الدال عىل أنه  خطب بمكان بني مكة
فبني فيها فضل عيل
واملدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من اجلحفة ،يقال له :غدير ُخمَّ ،
بن أيب طالب وبراءة ِعرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن ،بسبب ما
ً
وبخال ،والصواب كان
جورا وتضيي ًقا
كان صدر منه إليهم من املعدلة التي ظنها بعضهم ً
معه يف ذلك ،وهلذا ملا تفرغ  من بيان املناسك ورجع إىل املدينة َّبني ذلك يف أثناء الطريق،
فخطب خطبة عظيمة يف اليوم الثامن عرش من ذي احلجة عامئذ ،وكان يوم األحد بغدير
ُخم حتت شجرة هناك ،فبني فيها أشياء .وذكر من فضل عيل وأمانته وعدله وقربه إليه ما
أزاح به ما كان يف نفوس كثري من الناس منه)()3

وكان يمكنهم أن يتجاوزوا هذه النظرة القارصة حلديث رسول اهلل  لو أهنم ختلوا
عن الطائفية والرصاع؛ فلو أن صاحب الفضل كان غري اإلمام عيل ،لفرسوه بام يتناسب
معه ،لكن لكونه خاصا به ،راحوا يتالعبون بتأويله ،كام يشتهون ،غري ناظرين لألحاديث

( )1الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة ()109/1
( )2االعتقاد (ص )354
( )3البداية والنهاية .227/5
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الكثرية األخرى التي تؤيده ،وتبني معناه.
[احلديث ]60 :ما ورد من الداللة عىل اختياره للتبليغ عن رسول اهلل  ،وهو
رصيح يف كونه أوىل الناس باهلداية والبيان بعد رسول اهلل  ،ونص احلديث هو ما روي
عن اإلمام عيل أنه قال :ملا نزلت عرش آيات من براءة عىل النبى  دعا النبى  أبا بكر
فبعثه هبا ليقرأها عىل أهل مكة ،ثم دعانى النبى  فقال :أدرك أبا بكر فحيثام حلقته ،فخذ
الكتاب منه ،فاذهب إىل أهل مكة فاقرأه عليهم ،فلحقته باجلحفة ،فأخذت الكتاب منه،
ورجع أبو بكر إىل النبى  ،فقال :يا رسول اهلل نزل ىف يشء ،قال( :ال ،ولكن جربيل
جاءنى ،فقال :لن يؤدى عنك إال أنت أو رجل منك)()1

وقد روي أن اإلمام عيل قال حينها لرسول اهلل  ،يعتذر له( :يا نبي اهلل إين لست
باللسن وال باخلطيب) ،فقال( :ما بد أن أذهب هبا أنا ،أو تذهب هبا أنت) ،فقال اإلمام عيل:
(فإن كان وال بد ،فسأذهب أنا) ،فقال ( :فانطلق ،فإن اهلل يثبت لسانك وهيدي قلبك)،

ثم وضع يده عىل فمه (.)2
[احلديث ]61 :ما يطلق عليه [حديث املنزلة] ،وهو ما ورد يف احلديث املتفق عليه
بني املدارس اإلسالمية من اعتباره بمنزلة هارون من موسى ،وأنه ال فارق بينهام إال يف
النبوة ،ألن النبوة ختمت برسول اهلل  ،ونص احلديث هو ما روي عن سعيد بن املسيب،
قال :قلت لسعد بن مالك :إين أريد أن أسألك عن حديث ،وأنا أهابك أن أسألك عنه،
فقال :ال تفعل يا ابن أخي ،إذا علمت أن عندي علام فسلني عنه ،وال هتبني ،قال :فقلت:
قول رسول اهلل  لعيل حني خلفه باملدينة يف غزوة تبوك ،فقال سعد :خلف النبي  عليا

( )1رواه أْحد ( ،151/1رقم  ،)1296وعبد اهلل ىف زوائده عىل املسند ،وأبو الشيخ ،وابن مردويه[ ،كنز العامل ]4400
( )2انظر احلديث يف :مسند أْحد  1ص .150
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باملدينة يف غزوة تبوك ،فقال :يا رسول اهلل ،أختلفني يف اخلالفة يف النساء والصبيان؟ فقال:
أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال :بىل يا رسول اهلل ،قال :فأدبر عيل
مرسعا كأين أنظر إىل غبار قدميه يسطع(.)1
ومع وضوح احلديث يف الداللة عىل املكانة اخلاصة لإلمام عيل ،والتي تدل عليها
سائر أحاديث املناقب إال أن النظرة الطائفية القارصة حالت دون تفعيل احلديث يف الواقع،
بل تومهته جمرد خطاب عاطفي من رسول اهلل  ال عالقة له بالوحي اإلهلي ،وكأن ذلك
التشبيه ال خيتلف عن تشابيه الشعراء واألدباء ..ال كالم األنبياء الذي ال يعرتيه الباطل من
بني يديه وال من خلفه.
ومن تلك األقوال التي رصف هبا احلديث عن مفهومه الذي أراده رسول اهلل ،
والذي تدل عليه غريه من األحاديث ما عرب عنه ابن حزم بقوله( :وهذا ال يوجب له فض ً
ال
عىل من سواه ،وال استحقاق اإلمامة بعده ،ألن هارون مل يل أمر بني إرسائيل بعد موسى
عليهام السالم ،وإنام ويل األمر بعد موسى يوشع بن نون فتى موسى وصاحبه الذي سافر
معه يف طلب اخلَّض عليهام السالم ،كام ويل األمر بعد رسول اهلل  صاحبه يف الغار الذي
سافر معه إىل املدينة ،وإذا مل يكن عىل نبي ًا كام كان هارون نبي ًا ،وال كان هارون خليفة بعد
موت موسى عىل بني إرسائيل فصح أن كونه من رسول اهلل بمنزلة هارون من موسى إنام
هو يف القرابة فقط ،وأيضا فإنام قال له رسول اهلل هذا القول إذ استخلفه عىل املدينة يف غزوة
تبوك ،ثم قد استخلف قبل تبوك ،وبعد تبوك يف أسفاره رجاالً سوى عيل ،فصح أن هذا
االستخالف ال يوجب لعيل فض ً
ال عىل غريه ،وال والية األمر بعده ،كام مل يوجب ذلك لغريه

( )1رواه البخاري ،فتح الباري  ،71/7ح ،3706ومسلم ،1870/4 ،ح ،2404وأْحد .369/6 ،438/6
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من املستخلفني)()1

أما ابن تيمية ،فقد قلبه رأسا عىل عقب ،حيث حوله من املنقبة إىل املذمة ،ومن أقواله
فيه( :وقول القائل هذا بمنزلة هذا ،وهذا مثل هذا ،هو كتشبيه اليشء باليشء يكون بحسب
ما دل عليه السياق ،ال يقتيض املساواة يف كل يشء ..وكذلك هنا هو بمنزلة هارون ،فيام دل
عليه السياق ،وهو استخالفه يف مغيبه كام استخلف موسى هارون ،وهذا االستخالف ليس
من خصائص عيل ،بل وال هو مثل استخالفاته ،فض ً
ال أن يكون أفضل منها ،وقد استخلف
َمن عيل أفضل منه يف كثري من الغزوات ،ومل تكن تلك االستخالفات توجب تقديم
املُستخ َلف عىل عيل إذا قعد معه ،فكيف يكون موجب ًا لتفضيله عىل عيل ..بل قد استخلف
عىل املدينة غري واحد ،وأولئك املستخلفون منه بمنزلة هارون من موسى من جنس
استخالف عيل ،بل كان ذلك االستخالف يكون عىل أكثر وأفضل ممن استخلف عليه عام
تبوك وكانت احلاجة إىل االستخالف أكثر ،فإنه كان خياف من األعداء عىل املدينة ،فأما عام
تبوك فإنه كان قد أسلمت العرب باحلجاز ،وفتحت مكة وظهر اإلسالم وعز ،وهلذا أمر
اهلل نبيه أن يغزو أهل الكتاب بالشام ،ومل تكن املدينة حتتاج إىل من يقاتل هبا العدو ،وهلذا مل
يدع النبي عند عيل أحد ًا من املقاتلة ،كام كان يدع هبا يف سائر الغزوات بل أخذ املقاتلة كلهم
معه)()2

وهكذا راح هؤالء ينظرون إىل ظاهر الفعل ،وهو االستخالف ،ال إىل تلك الكلامت
التي قاهلا رسول اهلل  ،والتي هلا مدلوهلا العميق ،وخاصة عندما تصدر من مشكاة النبوة،
فرسول اهلل  مع كثرة من استخلفهم مل يقل ألحد منهم ما قاله لإلمام عيل.

( )1الفصل .160-159/4
( )2منهاج السنة  ،332-330/7وانظر :أيض ًا  34/5من الكتاب نفسه ،وجمموع الفتاوى .416/4
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[احلديث ]62 :ما يطلق عليه [حديث الطري] ،والذي حاول بعضهم إنكاره عىل
الرغم من أسانيده الكثرية( ..)1ولو أن أحدها فقط كان يف غريه ،لطاروا به فرحا ،وحلفظوه
كام حيفظون السورة من القرآن ،ونص احلديث هو ما حدث به أنس بن مالك قال :كنت
أخدم رسول اهلل  ،فقدم لرسول اهلل  فرخ مشوي ،فقال( :اللهم ائتني بأحب خلقك
إليك يأكل معي من هذا الطري) قال :فقلت :اللهم اجعله رجال من األنصار فجاء عيل،
فقلت :إن رسول اهلل  عىل حاجة ،ثم جاء ،فقلت :إن رسول اهلل  عىل حاجة ثم جاء،
فقال رسول اهلل ( :افتح) فدخل ،فقال رسول اهلل ( :ما حبسك عيل) فقال( :إن هذه
آخر ثالث كرات يردين أنس يزعم إنك عىل حاجة) ،فقال( :ما ْحلك عىل ما صنعت؟)
فقلت :يا رسول اهلل ،سمعت دعاءك ،فأحببت أن يكون رجال من قومي ،فقال رسول اهلل:
(إن الرجل قد حيب قومه)()2

ويف هذا احلديث إشارة واضحة إىل اإلمامة ،ذلك أن املحبة اإلهلية ال تكون إال
لألصلح واألعلم واألتقى ،والذي تتوفر فيه كل كامالت اهلداية ،وبذلك يكون أهال
لإلمامة فيها.
[احلديث ]63 :ما يطلق عليه حديث الدار ،ونصه أنه بعد أن نزل قوله
تعاىلَ ﴿:و َأ ِنذر ع َِش َريت َ
َك األَق َربِنيَ ﴾ (الشعراء )۲۱4 :دعا رسول اهلل  بني عبد املطلب،
وبعد أن أطعمهم ،قال( :يا بني عبد املطلب ،واهلل ما اعلم شاب ًا يف العرب جاء قومه بأفضل
( )1رواه من الصحابة :أنس بن مالك ،وعيل ،وابن عباس ،وجابر بن عبد اهلل ،وأيب رافع ،ويعىل بن مرة ،وسفينة .ولذلك
فإنه يكاد يصري من األحاديث من املتواترة ،بل هناك من رصح بتواتره .قد ذكر ابن كثري :أن احلافظ الذهبي ألف جزءا يف طرق
احلديث ،فبلغ عدد من رواه عن أنس :بضعة وتسعني نفسا [البداية والنهاية ( ،])416/4وقال الذهبي( :له طرق كثرية جدا
قد أفردتــُها بمصنــَّف ،وجمموعها يوجب أن يكون احلديث له أصل) [تذكرة احلفاظ (])1043/3
( )2املستدرك عىل الصحيحني للحاكم (،)141 /3وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل خيرجاه.
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مما قد جئتكم به ،اين جئتكم بخري الدنيا واآلخرة ،وقد أمرين اهلل تعاىل أن أدعوكم إليه،
فأيكم يؤازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون أخي ،ووصيي وخليفتي فيكم) ،قال اإلمام
عيل :فأحجم القوم عنها مجيع ًا ،وقلت ـ وإين ألحدثهم سن ًا ـ أنا يا نبي اهلل أكون وزيرك
عليه؛ فاخذ برقبتي ثم قال( :إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم ،فاسمعوا له واطيعوا)
فقام القوم يضحكون ويقولون أليب طالب( :قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع)()1

ونحن مل نورد هذا احلديث لصحته املطلقة ،وإنام ملوافقته لغريه من النصوص،
وتوافقه مع القرآن الكريم ،وكونه يدل عىل السبب الذي ُرشف به اإلمام عيل يف ذلك
االختيار ،وكونه صغريا يف ذلك الوقت ال يتناىف مع املهمة التي أخرب رسول اهلل  عنها،
ِ ِ
َاب بِ ُق َّوة َوآتَينَا ُه احلُك َم
ذلك أن اهلل تعاىل قال عن حيي عليه السالمَ ﴿ :يا َحي َيى ُخذ الكت َ
َصبِ ًّيا﴾ [مريم]12 :
باإلضافة إىل أن ذلك من مقتضيات االختبار اإلهلي ،ذلك أنه ينرصف إىل من
حيتقرهم الناس ،ويتعجبون من كوهنم أهال لتلك املناصب ،وهو ما حصل لإلمام عيل عند
استبعاده بسبب صغر سنه.
[احلديث ]64 :ما روي عن عمران بن حصني أن رسول اهلل  قال( :إن عليا مني
وأنا منه ،وهو ويل كل مؤمن)()2

[احلديث ]65 :ما روي عن أيب سعيد وسليامن أن رسول اهلل  قال( :إن وصيي،
وموضع رسي ،وخري من أترك بعدي ،وينجز عديت ،ويقيض ديني عيل بن أيب طالب)()3

( )1تاريخ الطربي  ،۲۱۷ /۲الكامل يف التاريخ  6۲ /۲ـ  ،64السرية احللبية  46۱ :۱وغريها.
( )2رواه أبو داود الطياليس واحلسن بن سفيان وأبو نعيم يف فضائل الصحابة ،سبل اهلدى والرشاد)291/11( ،
( )3رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد)291/11( ،
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[احلديث ]66 :ما روي عن ابن عباس أن رسول اهلل  قال( :يا أم سلمة إن عليا
حلمه من حلمي ،ودمه من دمي وهو مني بمنزلة هارون من موسى غري أنه ال نبي بعدي)()1

[احلديث ]67 :ما روي أن عمر قال :كفوا عن عيل فإين سمعت رسول اهلل 
يقول( :يف عيل ثالث خصال ال يكون يل واحدة منهن :أحب إيل مما طلعت عليه الشمس،
كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة نفد والنبي  متكئ عىل عيل حتى رضب بيده عىل منكبه،
ثم قال :يا عيل ،أنت أول املؤمنني إيامنا ،وأوهلم إسالما ،ثم قال :أنت مني بمنزلة هارون
من موسى)()2

[احلديث ]68 :ما روي عن زيد بن أرقم ،والرباء بن عازب أن رسول اهلل  قال:
(أال إن اهلل وليي وأنا ويل كل مؤمن ،من كنت مواله فعيل مواله)()3

[احلديث ]69 :ما روي عن اإلمام عيل أن رسول اهلل  قال لربيدة (يا بريدة ،إن
عليا وليكم بعدي ،فأحب عليا ،فإنه يفعل ما يؤمر)()4

[احلديث ]70 :ما روي عن أنس أن رسول اهلل  قال لعيل :أنت تبني للناس ما
اختلفوا فيه من بعدي)()5

[احلديث ]71 :ما روي عن معاذ أن رسول اهلل  قال( :أخصمك بالنبوة وال نبوة
بعدي وختصم الناس بسبع وال حياجك فيها أحد من قريش أنت أول املؤمنني إيامنا باهلل،
وأوفاهم بعهد اهلل ،وأقومهم بأمر اهلل ،وأرأفهم وأعدهلم بالرعية ،وأقسمهم بالسوية،
( )1رواه العقييل ،سبل اهلدى والرشاد)291/11( ،
( )2رواه احلاكم ،سبل اهلدى والرشاد)291/11( ،
( )3رواه أبو نعيم يف فضائل الصحابة ،سبل اهلدى والرشاد)292/11( ،
( )4رواه الديلمي ،سبل اهلدى والرشاد)295/11( ،
( )5رواه الديلمي ،سبل اهلدى والرشاد)295/11( ،
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وأبرصهم وأعلمهم بالقضية ،وأعظمهم مزية يوم القيامة) ،ويف رواية (سبع خصال ال
حياجك فيهن أحد)1()..

[احلديث ]72 :ما روي عن عامر بن يارس قال :قال رسول اهلل ( :يا عيل إن اهلل
قد زينك بزينة مل تزين العباد بزينة أحب إىل اهلل تعاىل منها ،هي زينة األبرار عند اهلل عز
وجل .الزهد يف الدنيا فجعلك ال ترزأ من الدنيا شيئا وال ترزأ الدنيا منك شيئا ،ووهب لك
حب املساكني فجعلك ترىض هبم أتباعا ويرضون بك إماما)()2

[احلديث ]73 :ما روي عن اإلمام عيل أن رسول اهلل  قال له( :سألت اهلل فيك
مخسا فأعطاين أربعا ومنعني واحدة سألته فأعطاين فيك أنك أول من تنشق األرض عنه يوم
القيامة وأنت معي معك لواء احلمد وأنت حتمله وأعطاين أنك ويل املؤمنني من بعدي)()3

[احلديث ]74 :ما روي عن زيد بن األرقم والرباء بن عازب أن رسول اهلل  قال:
(أال إن اهلل وليي وأنا ويل كل مؤمن ،ومن كنت مواله فعيل مواله)()4

[احلديث ]75 :ما روي عن عمر قال :قال رسول اهلل ( :عيل مني وأنا منه ،وعيل
ويل كل مؤمن من بعدي)()5

[احلديث ]76 :ما روي عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه أن رسول اهلل  قال( :ال
تقع يف عيل فإنه مني وأنا منه ،وهو وليكم من بعدي)()6

( )1رواه أبو نعيم يف احللية ،سبل اهلدى والرشاد)296/11( ،
( )2رواه أبو نعيم يف احللية ،،سبل اهلدى والرشاد)296/11( ،
( )3رواه اخلطيب والرافعي ،سبل اهلدى والرشاد)296/11( ،
( )4رواه أبو نعيم يف فضائل الصحابة ،سبل اهلدى والرشاد)296/11( ،
( )5رواه ابن أيب شيبة ،سبل اهلدى والرشاد)296/11( ،
( )6رواه أْحد ،سبل اهلدى والرشاد)297/11( ،

72

ب ـ ما ورد يف اإلشارة إىل إمامته:
وهي األحاديث الكثرية التي تشري إىل مزاياه وخصوصياته ،وتدعو إىل رعايتها،
واعتبارها ،وذلك ما يشري إىل إمامته ،وقد اتفق كل املحدثني عىل أنه ال يوجد أحد من
الصحابة نال من املزايا واملناقب واخلصائص ما ناله اإلمام عيل ،كام عرب عن ذلك أْحد بن
حنبل بقوله( :ما جاء ألحد من أصحاب رسول اهلل من الفضائل ما جاء لعيل)()1

وحدث حممد بن منصور الطويس قال :كنا عند أْحد بن حنبل فقال له رجل :يا أبا
عبد اهلل ،ما تقول يف هذا احلديث الذي يروى أن علي ًا قال( :أنا قسيم النار)؟ فقال :وما
تنكرون من ذا؟ أليس روينا أن النبي  قال لعيل( :الحيبك إال مؤمن وال يبغضك إال
منافق)؟ قلنا :بىل .قال :فأين املؤمن؟ قلنا :يف اجلنة .قال :وأين املنافق؟ قلنا :يف النار ،قال:
فعيل قسيم النار)()2

ٌّ

ومن اإلشارات الواردة يف هذا املجال:
ما ورد يف بيان دوره يف حماربة املحرفني للدين:
وهي من أكرب األدلة عىل إمامة اإلمام عيل ،ذلك أن أول وظائف اإلمام حفظ رسالة
الرسول من التغيري والتبديل ،وقد خص اإلمام عيل من بني سائر األئمة بقيامه بحرب
املؤولة واملحرفة الذين مل يكتفوا بتحريف عقائد الدين وقيمه ،وإنام راحوا حيرفون نظامه
السيايس ليحولوه إىل كرسوية وقيرصية ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]77 :ما روي عن أيب سعيد قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :إن منكم
من يقاتل عىل تأويل القرآن كام قاتلت عىل تنزيله) ،فقال أبو بكر :أنا هو يا رسول اهلل ،قال:

( )1البزار (كشف األستار  ،)169 /3وعبد اهلل يف زيادات الفضائل ()1086
( )2طبقات احلنابلة.320 /1:
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ال ،قال عمر :أنا هو يا رسول اهلل ،قال( :ال ،ولكنه خاصف النعل ،وكان قد أعطى عليا
نعله خيصفها)()1

[احلديث ]78 :ما روي عن عيل بن ربيعة قال :سمعت عليا يقول عىل منربكم هذا:
(عهد إيل رسول اهلل  أن أقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني)()2

ما ورد يف عالقته الشديدة برسول اهلل :
وهي أحاديث كثرية ،تدل عىل اإلمامة ،ذلك أن أوىل الناس برسول اهلل  أقرهبم
منه ،ألن عالقته به دائمة ،وصحبته له متواصلة ،وهي تتيح له بذلك من معرفة الدين ما ال
يتوفر لغريه ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]79 :ما روي عن جابر قال :قال رسول اهلل ( :يا عيل ،الناس من شجر
شتى ،وأنا وأنت من شجرة واحدة)()3

[احلديث ]80 :ما روي عن عمران بن حصني أن رسول اهلل  قال( :ما تريدون
من عيل؟ ما تريدون من عيل؟ ما تريدون من عيل؟ إن عليا مني وأنا من عيل ،وعيل ويل كل
مؤمن)()4

[احلديث ]81 :ما روي عن حبيش بن جنادة السلويل أن رسول اهلل  قال( :أنا
من عيل ،وعيل مني ،وال يؤدي عني إال أنا أو عيل)()5

( )1رواه أبو يعىل برجال الصحيح ،،سبل اهلدى والرشاد)290/11( ،
( )2رواه أبو يعىل ،سبل اهلدى والرشاد)290/11( ،
( )3رواه احلاكم ،سبل اهلدى والرشاد)296/11( ،
( )4رواه الرتمذي وقال :حسن غريب والطرباين يف الكبري واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد)297/11( ،
( )5رواه ابن أيب شيبة وأْحد والرتمذي وقال :حسن صحيح غريب والنسائي وابن ماجة وابن أيب عامر يف السنة والبغوي
والباوردي وابن قانع والطرباين يف الكبري والضياء ،سبل اهلدى والرشاد)297/11( ،
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[احلديث ]82 :ما روي عن سلامن قال :قال رسول اهلل ( :عيل بن أيب طالب
ينجز بوعدي ويقيض ديني)()1
[احلديث ]83 :ما روي أن رسول اهلل  قال( :عيل أصيل وجعفر فرعي)()2

[احلديث ]84 :ما روي عن ابن عباس أن رسول اهلل  قال( :عيل مني بمنزلة
رأيس من بدين)()3

[احلديث ]85 :ما روي عن ابن عمر أن رسول اهلل  قال( :عيل أخي يف الدنيا
واآلخرة)()4

[احلديث ]86 :ما روي عن أم سلمة قالت :قال رسول اهلل ( :عيل مع القرآن،
والقرآن مع عيل لن يفرتقا حتى يردا عىل احلوض)()5

[احلديث ]87 :ما روي عن اإلمام عيل أن رسول اهلل  قال له( :قم يا عيل ،فقد
برئت وما سألت اهلل شيئا إال سألت لك مثله)()6

[احلديث ]88 :ما روي عن أم سلمة قالت :قال رسول اهلل ( :ال ينبغي ألحد أن
يبات يف املسجد إال أنا وعيل)()7

[احلديث ]89 :ما روي عن عامر بن يارس أن رسول اهلل  قال( :يا عيل ستقاتلك

( )1رواه ابن مردويه والديلمي ،سبل اهلدى والرشاد)297/11( ،
( )2رواه الطرباين يف الكبري وابن عساكر والضياء ،سبل اهلدى والرشاد)297/11( ،
( )3رواه اخلطيب وابن مردويه والديلمي ،سبل اهلدى والرشاد)297/11( ،
( )4رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد)297/11( ،
( )5رواه احلاكم ،سبل اهلدى والرشاد)297/11( ،
( )6رواه أبو نعيم يف فضائل الصحابة ،سبل اهلدى والرشاد)298/11( ،
( )7رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد)298/11( ،
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الفئة الباغية ،وأنت عىل احلق ،فمن مل ينرصك يومئذ فليس مني)()1

[احلديث ]90 :ما روي عن زيد بن أرقم ،وغريه من الصحابة قال( :كانت لنفر من
أصحاب رسول اهلل  أبواب شارعة يف املسجد ،فقال  يوم ًا :سدوا هذه األبواب اال
باب عيل قال :فتكلم يف ذلك ناس ،فقام رسول اهلل  فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال( :أما
بعد ،فاين أمرت بسد هذه األبواب غري باب عيل ،فقال فيه قائلكم ،واهلل ما سددت شيئ ًا
وال فتحته ،ولكن أمرت بيشء فاتبعته)()2

[احلديث ]91 :وروى احلرث بن مالك ،قال( :أتيت مكة فلقيت سعد بن أيب
وقاص ،فقلت له :هل سمعت لعيل منقبة؟ قال :كنا مع رسول اهلل  يف املسجد فنودي
فينا لسده ليخرج من يف املسجد اال آل رسول اهلل  ،قال :فخرجنا ،فلام أصبح أتاه عمه،
فقال :يا رسول اهلل ،أخرجت أصحابك وأعاممك وأسكنت هذا الغالم؟ فقال رسول اهلل
 : ما أنا أمرت بإخراجكم وال بإسكان هذا الغالم ،ان اهلل هو أمر به)()3

ما ورد يف اعتباره موضع اختبار لألمة:
وهو يتناسب مع اآليات التي تدل عىل أن اهلل تعاىل سيخترب هذه األمة مثلام اخترب
غريها من األمم ،واالختبار عادة ال يكون بالتكاليف ،ألن الدين اكتمل ،والنعمة به متت.
( )1رواه ابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد)296/11( ،
( )2رواه الرتمذي ،وقال عقبه :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وقد سمع مني حممد بن إسامعيل ـ
يعني البخاري ـ هذا احلديث ،سنن الرتمذي ج 5ص ،305ورواه ابن املغازيل يف املناقب ص 260احلديث  308وابن عساكر
يف ترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب من تاريخ مدينة دمشق ج 1ص.258
ومثلهم رواه أْحد يف املسند ( ،)26/2ويف الفضائل ( ،)955وقال احلافظ ابن حجر( :هو حديث مشهور له طرق متعددة
كل طريق منها عىل انفراده ال تقرص عن رتبة احلسن ،وجمموعه مما يقطع بصحته عىل طريق كثري من أهل احلديث) [القول املسدد
(])20
( )3خصائص أمرياملؤمنني للنسائي ،ص.13
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لكن االختبار يكون عرب أشخاص يمنع احلسد من اتباعهم ،وأوىل الناس بذلك هو
اإلمام عيل ،لكونه من بني هاشم ،وقريش ال ترىض أن تكون النبوة واإلمامة يف بني هاشم
دون غريها من القبائل ،ومن األحاديث الواردة يف هذا ما ورد من األحاديث حول اعتبار
حمبته من اإليامن وبغضه من النفاق ،ومنها:
[احلديث ]92 :ما روي عن ابن عباس أن رسول اهلل  قال( :عيل بن أيب طالب
باب حطة من دخل منه كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا)()1

[احلديث ]93 :ما روي عن اإلمام عيل أن رسول اهلل  قال له( :يا عيل ،إن فيك
من عيسى مثال أبغضته اليهود حتى هبتوا أمه ،وأحبته النصارى حتى أنزلوه باملنزلة التي
ليس هبا)()2

[احلديث ]94 :ما روي أن رجال قال لسلامن :ما أشد حبك لعيل؟ فقال :سمعت
رسول اهلل  يقول( :من أحب عليا ً فقد أحبني ،ومن أحبني فقد أحب اهلل عز وجل ،ومن
أبغض عليا ً فقد أبغضني ،ومن أبغضني فقد أبغض اهلل عز وجل)()3

[احلديث ]95 :ما روي عن سلامن أن رسول اهلل  قال( :يا عيل حمبك حمبي،
ومبغضك مبغيض)()4

[احلديث ]96 :ما روي عن عمرو بن شاش أن رسول اهلل  قال( :من آذى عليا

( )1رواه الدارقطني يف اإلفراد رواه ابن عدي ،سبل اهلدى والرشاد)297/11( ،
( )2رواه عبد اهلل بن أْحد وأبو نعيم يف فضائل الصحابة واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد)298/11( ،
( )3املستدرك ( )130 /3الطرباين يف املعجم الكبري ( )901/380 /23عن أم سلمة ،وقال اهليثمي يف املجمع (/9
( :)132وإسناده حسن) ،وقد علق عليه الشيخ ممدوح بقوله( :فهذا طريقان للحديث كالمها حسن لذاته ،فاحلديث :صحيح
هبام)
( )4رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد)293/11( ،
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فقد آذاين)()1

[احلديث ]97 :ما روي عن أم سلمة أن رسول اهلل  قال( :من أحب عليا فقد
أحبني ،ومن أحبني فقد أحب اهلل ،ومن أبغض عليا فقد أبغضني ،ومن أبغضني فقد أبغض
اهلل)()2

[احلديث ]98 :عن سلامن أن رسول اهلل  قال( :من أحب عليا فقد أحبني) ويف
لفظ (ومن أحبني فقد أحب اهلل ،ومن أبغض عليا فقد أبغضني) ويف لفظ (ومن أبغضني
فقد أبغض اهلل)()3

[احلديث ]99 :ما روي أن رسول اهلل  قال( :يا عيل ،من أحبك فبحبي أحبك،
فإن العبد ال ينال واليتي إال بحبك)()4

[احلديث ]100 :ما روي عن سلامن أن رسول اهلل  قال لعيل( :حمبك حمبي،
ومبغضك مبغيض)()5

[احلديث ]101 :ما روي عن ابن عمر أن رسول اهلل  قال( :من فارق عليا
فارقني ،ومن فارقني فارق اهلل)()6

[احلديث ]102 :ما روي عن أيب ذر أن رسول اهلل  قال( :يا عيل ،من فارقك فقد

( )1رواه الصديف وأبو يعىل والضياء وأْحد والبخاري يف تارخيه وابن سعد والطرباين واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد،
()293/11
( )2رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد)293/11( ،
( )3رواه الطرباين يف الكبري واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد)293/11( ،
( )4رواه الديلمي ،سبل اهلدى والرشاد)293/11( ،
( )5رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد)293/11( ،
( )6رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد)293/11( ،
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فارق اهلل ومن فارقك فقد فارقني)()1

[احلديث ]103 :ما روي عن أم سلمة أن رسول اهلل  قال( :من سب عليا فقد
سبني ،ومن سبني فقد سب اهلل)()2

[احلديث ]104 :ما روي عن عمرو بن رشاحيل قال :قال رسول اهلل ( :اللهم،
انرص من نرص عليا ،اللهم أكرم من أكرم عليا ،اللهم ،اخذل من خذل عليا) ويف لفظ
(اللهم ،أعنه ،وأعن به ،وارْحه وارحم به ،وانرصه وانرص به)()3

[احلديث ]105 :ما روي عن كعب بن عجرة قال :قال رسول اهلل ( :ال تسبوا
عليا فإنه كان ممسوسا يف ذات اهلل())4
[احلديث ]106 :ما روي عن اإلمام عيل أن رسول اهلل  قال( :ال حيبك إال مؤمن،
وال يبغضك إال منافق)()5

[احلديث ]107 :ما روي أن رسول اهلل  قال( :ال حيب عليا منافق ،وال يبغضه
مؤمن)()6

[احلديث ]108 :ما روي عن أم سلمة قالت( :ال حيب عليا إال مؤمن ،وال يبغضه
إال منافق)()7

[احلديث ]109 :ما روي عن احلسن بن عيل أن رسول اهلل  قال( :أن اهلل تعاىل
( )1رواه احلاكم ،سبل اهلدى والرشاد)294/11( ،
( )2رواه أْحد والطياليس وابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد)294/11( ،
( )3رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد)295/11( ،
( )4رواه الطرباين يف الكبري وأبو نعيم يف احللية ،سبل اهلدى والرشاد)295/11( ،
( )5رواه مسلم ،سبل اهلدى والرشاد)295/11( ،
( )6رواه الرتمذي وقال :حسن غريب ،والطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد.)295/11( ،
( )7رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد)295/11( ،
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حيب من أصحابك ثالثة فأحبهم :عيل بن أيب طالب ،وأبو ذر ،واملقداد بن األسود)()1

[احلديث ]110 :ما روي عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه أن رسول اهلل  قال( :إن
اهلل عز وجل حيب من أصحايب أربعة :وأخربين أنه حيبهم عيل منهم ،وأبو ذر منهم ،ومقداد
وسلامن)()2

[احلديث ]111 :ما روي عن اإلمام عيل أنه قال( :والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه
لعهد النبي األمي  إِيل ،أن ال حيبني إال مؤمن ،وال يبغضني إال منافق)()3

َّ

[احلديث ]112 :ما روي عن أيب سعيد اخلدري يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َلتَع ِر َفن َُّهم ِيف َحل ِن
ال َقو ِ
ل﴾ [حممد ،]30 :قال( :ببغضهم عيل بن أيب طالب)()4
[احلديث ]113 :ما روي عن ابن مسعود قال :ما كنا نعرف املنافقني عىل عهد
رسول اهلل ( إال ببغضهم عيل بن أيب طالب)()5

[احلديث ]114 :ما روي عن حممد بن عبيد اهلل بن أيب رافع عن أبيه عن جده أن
رسول اهلل  بعث عليا مبعثا ،فلام قدم ،قال( :اهلل ورسوله وجربيل عنك راضون)()6

ما ورد من فضائله يف اآلخرة:
وهي تدل عىل أن إمامته يف اآلخرة ،تعني كونه إماما يف الدنيا ،ذلك أن مناصب
اآلخرة ومكارمها مرتبطة بمناصب الدنيا ومكارمها ،ومن تلك األحاديث:
( )1رواه أبو يعىل ،سبل اهلدى والرشاد)290/11( ،
( )2رواه ابن ماجه واحلاكم وأبو نعيم يف احللية ،والرتمذي ،وقال :حسن غريب والروياين واحلاكم يف املستدرك والضياء،
سبل اهلدى والرشاد.)291/11( ،
( )3رواه مسلم .86/1
( )4رواه ابن مردويه وابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد)290/11( ،
( )5رواه ابن مردويه ،سبل اهلدى والرشاد)290/11( ،
( )6رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد)292/11( ،
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[احلديث ]115 :ما روي عن أنس أن رسول اهلل  رأى عليا فقال( :أنا وهذا
حجة عىل أمتي يوم القيامة)()1

[احلديث ]116 :ما روي أن رسول اهلل ( عيل بن أيب طالب صاحب حويض يوم
القيامة)()2

[احلديث ]117 :عن أنس عن رسول اهلل  قال( :اجلنة تشتاق إىل ثالثة ،عيل وعامر
وأبو ذر)()3

ما ورد يف الدعوة إىل ذكره واالهتامم به:
وهو من دالئل اإلمامة ،ألن اإلمام مبلغ عن اهلل بكالمه وسلوكه ،ولذلك كان ذكره
والتعرف عليه والدعوة إليه مرتبطة بالدين ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]118 :ما روي عن عائشة أن رسول اهلل  قال( :النظر إىل وجه عيل
عبادة)()4
[احلديث ]119 :ما روي عن عائشة قالت :قال رسول اهلل ( :ذكر عيل عبادة)()5

 2ـ أهلية اإلمامة:
ونقصد باألهلية ما نص عليه قوله تعاىل يف حق الرسالة ﴿ :اهللَُّ َأع َل ُم َحي ُث َجي َع ُل
ِر َسا َل َت ُه ﴾ [األنعام ،]124 :والتي تدل عىل أن املناصب اإلهلية الرفيعة التي ترتبط هبا هداية

( )1رواه اخلطيب ،سبل اهلدى والرشاد)292/11( ،
( )2رواه الطرباين يف األوسط ،،سبل اهلدى والرشاد)290/11( ،
( )3رواه البزار بسند حسن والرتمذي وقال حسن غريب ،وأبو يعىل واحلاكم والطرباين ،سبل اهلدى والرشاد،
()290/11
( )4رواه ابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد)292/11( ،
( )5رواه اخلطيب والديلمي ،سبل اهلدى والرشاد)293/11( ،
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األمم مبنية عىل العدالة والرْحة اإلهلية التي تراعي املؤهالت ،ال األمزجة.
ولذلك فإن اختيار اإلمام عيل لذلك املنصب الرفيع ،ليس بسبب قرابته من رسول
اهلل  ،وإنام ألهليته لذلك ،والتي مكنته منها تربيته منذ صغره الباكر يف بيت رسول اهلل
 ،كام عرب عن ذلك بقوله( :وقد علمتم موضعي من رسول اهلل  بالقرابة القريبة،
واملنزلة اخلصيصة .وضعني يف حجره وأنا وليد ،يضمني إىل صدره ،ويكنفني يف فراشه،
ويمسني جسده ،ويشمني عرفه .وكان يمضغ اليشء ثم يلقمنيه ،وما وجد يل كذبة يف قول،
وال خطلة يف فعل .وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه ،يرفع يل يف كل يوم من أخالقه علام،
ويأمرين باالقتداء به)()1

وهو ما يشري إليه قوله تعاىل يف هتيئة أصحاب املناصب اإلهلية الرفيعةَ ﴿ :ف َت َق َّب َل َها
َر ُّ َهبا بِ َق ُبول َح َسن َو َأن َبت ََها َن َباتًا َح َسنًا َو َك َّف َل َها زَ ك َِر َّيا ﴾ [آل عمران]37 :
ولذلك؛ فإن اإلمام عيل كان يف عالقته مع رسول اهلل  ال خيتلف عن عالقة البنوة
واألخوة ،وهو ما يتيح له فرصا كبرية من الرتبية والتعليم والتهذيب ال تتاح لغريه.
وهلذا ورد يف األحاديث الكثرية اإلشارة إىل تلك املؤهالت التي جتعله أهال لإلمامة،
ض إِين َح ِف م ِ
والتي أشار إىل جمامعها قوله تعاىلَ ﴿ :ق َال اج َعلنِي ع ََىل َخزَ ائِ ِن األَر ِ
يم ﴾
يظ عَل م
[يوسف ،]55 :وقوله ﴿ :إِ َّن اهللََّ اص َط َفا ُه َع َلي ُكم َوزَ ا َد ُه َبس َط ًة ِيف ال ِعل ِم َو ِ
اجلس ِم﴾ [البقرة:
 ،]247فاهلل تعاىل أخرب أن أهلية طالوت ويوسف لتلك املناصب مل تكن إال بسبب العلم
الذي كان هلام ،ومل يكن لغريمها.
بل إن اهلل تعاىل عندما أراد أن ينصب آدم عليه السالم للخالفة ذكر علمه ،واخترب
به املالئكة ،فقالَ ﴿ :و َع َّل َم آ َد َم األَس َام َء ُك َّل َها ُث َّم ع ََر َض ُهم ع ََىل املَ َالئِك َِة َف َق َال َأنبِ ُئ ِ
وين بِ َأس َام ِء
( )1هنج البالغة ،اخلطبة .192
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ِ
ِ
ِِ
ِ
يم
َهؤُ َالء إِن ُكن ُتم َصادقنيَ (َ )31قا ُلوا ُسب َحان ََك َال عل َم َلنَا إِ َّال َما َع َّلم َتنَا إِن ََّك َأن َت ال َعل ُ
ِ
ِ
ِ
ب
يم (َ )32ق َال َياآ َد ُم َأنبِئ ُهم بِ َأس َامئ ِهم َف َل َّام َأن َب َأ ُهم بِ َأس َامئ ِهم َق َال َأ َمل َأ ُقل َل ُكم إِين َأع َل ُم غَي َ
احلك ُ
َ
السامو ِ
ات َواألَر ِ
ون َو َما ُكن ُتم تَك ُت ُم َ
ض َو َأع َل ُم َما ُتبدُ َ
ون﴾ [البقرة]33 - 31 :
َّ َ َ
وبعدها أمر اهلل تعاىل املالئكة بالسجود آلدم عليه السالم ،كعالمة عىل خضوعهم
لذلك املنصب الذي أتيح له ،مما يدل عىل أن فضله يف العلم هو الذي جعل له أهلية اخلالفة.
وهذه املعايري القرآنية مما تتوافق عليه العقول ،ذلك أن األمة اإلسالمية بعد رسول
اهلل  وهي يف مهدها والذي عىل أساسه تكون انطالقتها يف الريادة والشهادة عىل األمم،
حتتاج إىل من تتوفر فيه األهلية العلمية الكافية ألداء ذلك الدور اخلطري الذي تتوقف عليه
مسرية األمة مجيعا.
وقبل أن نذكر األحاديث الواردة يف هذا اجلانب ،نذكر أن كل الصحابة والتابعني
متفقون عىل كون اإلمام عيل هو أعلم األمة بعد نبيها  ،فقد قال سعيد بن املسيب( :ما
كان أحد من الناس يقول سلوين غري عيل بن أيب طالب)()1

وعن عبدامللك بن سليامن قال( :قلت لعطاء :أكان يف أصحاب حممد أعلم من عيل؟
قال :ال واهلل ! ال أعلمه)()2

وقال مرسوق( :شاممت أصحاب رسول اهلل  فوجدت علمهم انتهى إىل ستة :إىل
عمر وعيل وعبد اهلل ومعاذ وأيب الدرداء وزيد بن ثابت ،فشاممت هؤالء الستة فوجدت
علمهم انتهى إىل عيل وعبداهلل)()3

( )1رواه أْحد يف فضائل الصحابة ،646 / 2 ،واحلاكم يف املستدرك .352 / 2
( )2ابن األثري ،أسد الغابة .22 / 4
( )3رواه ابن سعد ،الطبقات الكربى .351/2
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وهكذا شهد له بذلك كل من درس حياته ،مثل العقاد الذي ذكر ريادته لكل
املجاالت العلمية من التوحيد والقضاء والفقه وعلم النحو وفن الكتابة وغريها ،ثم قال
عنه( :مما جيوز لنا أن نسميه أساس ًا صاحل ًا ملوسوعة املعارف اإلسالمية يف مجيع العصور ،أو
جيوز لنا أن نسميه موسوعة املعارف اإلسالمية كلها يف الصدر األول من اإلسالم)()1

و قال عنه( :وليس اإلمام عيل أول من كتب الرسائل ،وألقى العظات ،وأطال
اخلطب عىل املنابر ،يف األمة اإلسالمية ..ولكنه وال ريب أول من عالج هذه الفنون معاجلة
أديب ،وأول من أضفى عليها صبغة اإلنشاء الذي يقتدى به يف األساليب)()2

ومن األحاديث التي تدل عىل هذا اجلانب وغريه من جوانب أهليته:
[احلديث ]120 :ما روي عن اإلمام عيل يف قوله تعاىل﴿ :وت َِعيها ُأ ُذ من و ِ
اع َي مة ﴾
َ
َ ََ
[احلاقة ]12 :قال رسول اهلل (:يا عيل ،أن اهلل تعاىل أمرين أن أدنيك وال أقصيك ،وأن
أعلمك ،وأن تعي وحق لك أن تعي ،سألت ريب أن جيعلها أذنك) ،قال مكحول :وكان
عيل يقول :ما سمعت من رسول اهلل  شيئا فنسيته ،زاد بريدة فنزلت هذه اآلية ﴿ َوت َِع َي َها
ُأ ُذ من و ِ
اع َي مة ﴾ [احلاقة)3( ]12 :
َ
[احلديث ]121 :ما روي عن أنس أن رسول اهلل  قال( :أعلم الناس بعدي عيل
بن أيب طالب)()4

[احلديث ]122 :ما روي عن معقل بن يسار أن رسول اهلل  قال لفاطمة( :أما

( )1عبقرية اإلمام عيل ،ص.141
( )2عبقرية اإلمام عيل ،ص.144
( )3رواه سعيد بن منصور وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم وابن مردويه ،سبل اهلدى والرشاد)289/11( ،
( )4رواه الديلمي ،سبل اهلدى والرشاد)291/11( ،
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ترضني أن زوجتك أقدم أمتي إسالما ،وأكثرهم علام ،وأعظمهم حلام)()1

[احلديث ]123 :ما روي عن فاطمة أن رسول اهلل  قال هلا( :أما ترضني أين
زوجتك أول املسلمني إسالما ،وأعلمهم علام ،فإنك سيدة نساء أمتي ،كام أن مريم سيدة
نساء قومها)()2

[احلديث ]124 :ما روي عن ابن عباس أن رسول اهلل  قال( :أنا دار احلكمة)
ويف لفظ (مدينة العلم ،وعيل باهبا ،فمن أراد العلم فليأت الباب) ويف لفظ (فليأته من
بابه)()3

[احلديث ]125 :ما روي عن أيب ذر قال :قال رسول اهلل ( :عيل باب علمي
ومبني ألمتي ما أرسلت به من بعدي ،حبه إيامن ،وبغضه نفاق ،والنظر إليه رأفة ومودته
عبادة)()4

[احلديث ]126 :ما روي عن اإلمام عيل قال :قال رسول اهلل ( :عيل أعلم الناس
باهلل وأكثر الناس حبا وتعظيام ألهل ال إله إال اهلل)()5

[احلديث ]127 :ما روي عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل  قال( :أهيا الناس
ال تشكوا عليا ،فواهلل ،إنه ألخشن يف ذات اهلل عز وجل ويف سبيل اهلل)()6

[احلديث ]128 :عن عامر بن واثلة ،قال :سمعت علي ًا قام ،فقال :سلوين قبل أن
( )1رواه أْحد والطرباين ،سبل اهلدى والرشاد)291/11( ،
( )2رواه الطرباين ،سبل اهلدى والرشاد)291/11( ،
( )3رواه الرتمذي ،وأبو نعيم يف احللية ،ويف املعرفة واحلاكم واخلطيب والطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد،
()292/11
( )4رواه الديلمي ،سبل اهلدى والرشاد)293/11( ،
( )5رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد)298/11( ،
( )6رواه أْحد وأبو داود الطياليس والضياء واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد)292/11( ،
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تفقدوين ،ولن تسألوا بعدي مثيل ،فقام ابن الكواء فقال :من الذين بدلوانعمة اهلل كفر ًا
وأحلوا قومهم دار البوار؟ ،قال :منافقو قريش ،قال :فمن الذين ضل سعيهم يف احلياة
الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا؟ ،قال :منهم أهل حروراء)()1

[احلديث ]129 :ما روي من األحاديث الدالة عىل ارتباط النرص به ،وذلك
إلخالصه وقوته وشجاعته ،ومنها ما روي عن مجع من الصحابة أهنم قالوا :كان رسول
اهلل  تأخذه الشقيقة فيمكث اليوم واليومني ال خيرج ،فلام نزل خيرب أخذته الشقيقة فلم
خيرج إىل الناس ،فأرسل أبا بكر فأخذ راية رسول اهلل  ،ثم هنض فقاتل قتاالً شديد ًا ،ثم
رجع ،ومل يكن فتح ،وقد جهد ،ثم أرسل عمر فأخذ راية رسول اهلل  فقاتل قتاال شديدا
هو أشد من القتال األول ،ثم رجع ،ومل يكن فتح؛ فأخرب رسول اهلل  بذلك فقال:
(ألعطني الراية غدا رجال يفتح اهلل عليه ،ليس بفرار ،حيب اهلل ورسوله ،يأخذها عنوة) ويف
لفظ (يفتح اهلل عيل يديه)
قال بريدة :فبتنا طيبة أنفسنا أن يفتح غدا ،وبات الناس يدوكون ليلتهم أهيم يعطاها،
فلام أصبح الناس غدوا عىل رسول اهلل  كلهم يرجو أن يعطاها ،قال أبو هريرة قال عمر:
فام أحببت اإلمارة قط حتى كان يومئذ.
قال بريدة :فام منا رجل له من رسول اهلل  منزلة إال وهو يرجو أن يكون ذلك
الرجل ،حتى تطاولت أناهلا ،ورفعت رأيس ملنزلة كانت يل منه ،وليس منة.
وكان عيل ختلف عن رسول اهلل  لرمد شديد كان به ال يبرص ،فلام سار رسول اهلل
 قال :ال ،أنا أختلف عن رسول اهلل  فخرج ،فلحق برسول اهلل  ..فام أصبح رسول
اهلل  صىل الغداة ،ثم دعا باللواء ،وقام قائام ،فوعظ الناس ،ثم قال( :أين عىل)؟ قالوا:
( )1رواه احلاكم ،)3394( :وقال :هذا حديث صحيح عال.
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يشتكي عينيه ،قال( :فأرسلوا إليه) قال سلمة :فجئت به أقوده ،فأتى به رسول اهلل  فقال
له رسول اهلل ( :مالك؟) قال :رمدت حتى ال أبرص ما قدامي .قال( :ادن مني) ،فوضع
رأسه عند حجره ،ثم بزق يف ألية يده فدلك هبا عينيه ،فربأ كأن مل يكن به وجع قط ،ودعا
له وأعطاه الراية(.)1
سادسا ـ اعتبار احلسن واحلسني من أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية يويص فيها رسول اهلل  باتباع سبطيه احلسن واحلسني،
باعتبارمها إمامني من أئمة اهلدى ،تتعلق هبام نجاة األمة من الفتن التي تنتظرها.
وقد حصل ذلك بالفعل ،فقد كانا أول من قاوم االستبداد والتحريف الذي سنه بنو
أمية ،وحولوه دينا ،ولكن لألسف مل جيدا من األنصار واألعوان من يساندمها يف أداء ما
كلفا به ،ألن اجلامهري كانت تتصور أن تلك األحاديث مرتبطة بالعاطفة املجردة ،ال
بالوظائف الدينية واحلياتية املرتبطة هبام ،ومن تلك األحاديث:
 1ـ ما ورد من األحاديث الدالة عىل كوهنام منه ،أو كونه منهام:
وهي تشري إىل العالقة التي جتمع رسول اهلل  هبام ،وهي أهنام يمثالن رسول اهلل 

أصدق متثيل ألهنام منه ،وبكل أجزائه وجوانبه ،وبالغة رسول اهلل  أعظم من أن تريد
بذلك النسبة الطينية ،فهي نسبة معروفة ،ال حيتاج رسول اهلل  أن يذكرها أو يؤكدها.
وبام أن رسول اهلل  هو املمثل احلقيقي للدين ،وهو القرآن الناطق ،وهو الذي ال
ينطق عن اهلوى ،وهو الذي ال يتحرك حركة إال وفق مرضاة اهلل؛ فإن من رضورات تلك
النسبة أن يكون هلام كل تلك األوصاف ،ألنه يستحيل أن يكونا منه ،ثم يكونان بعد ذلك
خمالفني له ،وإال مل يصدق ذلك الوصف عليهام.
( )1البخاري  )4210( ،4209( 544 /7والبيهقي يف الدالئل .205 /4
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وبذلك فإن رسول اهلل  يف هذه األحاديث مل يكن خياطبهام ،وإنام كان خياطب األمة
مجيعا ،وخيربها أهنام حيمالن نسخة أصلية من الدين األقوم ،وأنه يف حال غيابه ،أو يف حال
احلاجة ،أو يف حال اختالط امللل والنحل ،يمكن العودة إليهام لتجنب الدين املزيف
األعوج الذي يريد الشيطان أن جير إليه هذه األمة ،مثلام فعل مع سائر األمم.
وأما اجلزء الثاين من هذه األحاديث ،وهو اعتبار رسول اهلل  نفسه منهام؛ فيحمل
دالالت كثرية وعميقة ،منها أهنام امتداد لرسول اهلل  ،فاإلمامة امتداد للنبوة ،وللقيم التي
حتملها ،وهذا يعني أن ما أصاهبام من كل أنواع البالء أصاب رسول اهلل  نفسه ،بل إن
القتل الذي حصل يف كربالء ،والذبح الذي حصل بعده ،مل يكن لإلمام احلسني فقط ،وإنام
كان لرسول اهلل  أيضا ..ولذلك عظمت املصيبة ،واشتدت الرزية ،وكان املصاب أعظم
من أن ُيعرب عنه ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]130 :عن املقدام بن معدي كرب أن رسول اهلل قال( :احلسن مني،
واحلسني مني)()1

[احلديث ]131 :عن يعىل بن مرة العامري قال :قال رسول اهلل ( :حسني مني،
وأنا من حسني ،أحب اهلل من أحب حسينا ،وحسني سبط من األسباط)()2

 2ـ ما ورد من األحاديث الداعية إىل حبهام والتحذير من بغضهام وإذيتهام:
وهي ال تشري إىل تلك املشاعر العاطفية املجردة فقط ،وإنام تدعو إىل االنسياق التام
وراء املحبوب ،وتبعية مطلقة له ،كام وضح ذلك قوله تعاىلُ ﴿ :قل إِن ُكن ُتم ُ ِ
حت ُّب َ
ون اهلل
َفاتَّبِ ُع ِ
وين ُحيبِب ُك ُم اهلل﴾ [آل عمران ،]31 :وبذلك فإهنا تدعو إىل رضورة التبعية املطلقة هلام،

( )1رواه أْحد والطرباين يف (الكبري) وابن عساكر ،سبل اهلدي والرشاد ()57/11
( )2رواه سعيد بن منصور والرتمذي وحسنه ،سبل اهلدي والرشاد ()73/11
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ألنه ال يصح يف عامل احلب أن جيادل املحب حمبوبه.
ولذلك فإن الذين يتحدثون عنهام بتلك النربة االستعالئية ،والتي جتعلهم يناقشون
حركاهتام  ،ويزنوهنا بام يتومهونه من أوهام ،وما يضعونه من موازين ،مل تغب عنهم احلقائق
الرشعية فقط ،إنام غاب عنهم قبل ذلك وبعده تلك املشاعر العاطفية اجلياشة التي دعا
رسول اهلل  أن ُيعامال هبا ،ال لكوهنام حفيدين لرسول اهلل  ،وإنام لكوهنام يمثالن احلقيقة
والقيم التي أرادها اهلل ،وال يصح أن نناقش اهلل فيام أراد.
ذلك أن احلب يف حقيقته ـ كام ينص عىل ذلك علامء النفس املسلمون وغريهم ـ هو
اعتقاد كامل املحبوب من كل النواحي ،ولذلك يستحيل عىل من حيب شخصا أن يرى عيبا
من عيوبه ،بل إنه يرى العيوب نفسها كامال ،هذا بالنسبة لألشخاص العاديني؛ فكيف بمن
حظي بتلك النسبة الرشيفة ،فكان من رسول اهلل  ،وكان رسول اهلل  منه.
وبذلك فإن هذا اجلانب العميل من هذه األحاديث ال يدعو فقط إىل البحث عن
القيم التي ارتبطت هبام اللتزامها والعمل هبا ،وإنام يدعو قبل ذلك إىل التعامل معهام
بالعاطفة املشحونة بمشاعر احلب ،ذلك أن تلك املشاعر هي الكفيلة بغرس كل القيم
الرفيعة؛ فاحلب أعظم مدرسة تربوية ،ذلك أن صفات املحبوب تنتقل بسالسة وسهولة إىل
املحب ،وبقدر املحبة التي امتأل هبا قلبه ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]132 :عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ( :من أحب احلسن
واحلسني فقد أحبني ومن أبغضهام فقد أبغضني)()1

[احلديث ]133 :عن زيد بن ثابت قال :قال رسول اهلل ( :من أحب هؤالء فقد

( )1رواه اْحد وابن ماجة وابن سعد وأبو يعىل والطرباين يف الكبري واحلاكم والبيهقي ،سبل اهلدي والرشاد ()57/11
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أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني) ،يعني احلسن واحلسني وفاطمة وعليا(.)1
[احلديث ]134 :عن سلامن أن رسول اهلل  قال( :احلسن واحلسني من أحبهام
أحببته ،ومن أحببته أحبه اهلل ومن أحب اهلل تعاىل أدخله اهلل جنات النعيم ،ومن أبغضهام أو
بغى عليهام أبغضته ومن أبغضته أبغضه اهلل ،ومن أبغضه اهلل أدخله نار جهنم ،وله عذاب
مقيم)()2

[احلديث ]135 :عن اإلمام عيل قال :قال رسول اهلل ( :من أحب هذين ،يعني
احلسن واحلسني وأبامها وأمهام كان معي يف درجتي يوم القيامة)()3

[احلديث ]136 :عن سلامن قال :قال رسول اهلل ( :من أحب احلسن واحلسني
أحببته ومن أحببته أحبه اهلل ومن أحبه اهلل أدخله جنات النعيم ،ومن أبغضهام أو بغى عليهام
أبغضته ،ومن أبغضته أبغضه اهلل ،ومن أبغضه اهلل أدخله نار جهنم وله عذاب مقيم)()4

[احلديث ]137 :عن ابن مسعود أن رسول اهلل قال( :من أحبني فليحب
هذين) ،يعني احلسن واحلسني(.)5
[احلديث ]138 :عن اإلمام عيل قال :قال رسول اهلل ( :من أحبني وأحب هذين
وأبامها وأمهام كان معي يف درجتي يوم القيامة)()6

[احلديث ]139 :عن أسامة بن زيد وأيب هريرة أن رسول اهلل  قال( :اللهم ،إين

( )1رواه ابن عساكر ،سبل اهلدي والرشاد ()57/11
( )2رواه ابن عساكر وأبو نعيم ،سبل اهلدي والرشاد ()57/11
( )3رواه الطرباين ،سبل اهلدي والرشاد ()57/11
( )4رواه الطرباين يف (الكبري) ،سبل اهلدي والرشاد ()57/11
( )5رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدي والرشاد ()57/11
( )6رواه أْحد والرتمذي ،سبل اهلدي والرشاد ()57/11
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أحبهام فأحبهام ،وأبغض من أبغضهام) يعني احلسن واحلسني(.)1
[احلديث ]140 :عن احلسني بن عيل قال( :من أحبنا للدنيا ،فإن صاحب الدنيا حيبه
الرب والفاجر ،ومن أحبنا هلل ،كنا نحن وهو يوم القيامة كهاتني وأشار بإصبعيه السبابة
والوسطى)()2

[احلديث ]141 :عن أنس قال :سئل رسول اهلل  أي أهل بيتك أحب إليك؟
قال( :احلسن واحلسني) وكان رسول اهلل يقول لفاطمة( :ادعي يل ابني) ،فيشمهام
ويضمهام إليه(.)3
[احلديث ]142 :عن اإلمام عيل أن رسول اهلل أخذ بيد حسن وحسني ،وقال
(من أحبني وأحب هذين وأبامها وأمهام كان معي يف درجتي يوم القيامة ،وكان معي يف
اجلنة)()4

[احلديث ]143 :عن اإلمام عيل قال( :أنا وفاطمة واحلسن واحلسني جمتمعون،
ومن أحبنا يوم القيامة نأكل ونرشب حتى يفرق اهلل بني العباد) ،فبلغ ذلك رجال من الناس
فسألت عنه فأخرب به فقال :كيف بالعرض واحلساب؟ فقلت له :كيف لصاحب ياسني
بذلك حني أدخله اجلنة من ساعته؟(.)5
[احلديث ]144 :عن أيب هريرة أن رسول اهلل  قال( :اللهم ،إين أحبهام فأحبهام،

( )1رواه الرتمذي وقال حسن صحيح ،سبل اهلدي والرشاد ()58/11
( )2رواه الطرباين ،سبل اهلدي والرشاد ()58/11
( )3رواه العقييل والرتمذي وقال حسن غريب ،سبل اهلدي والرشاد ()58/11
( )4رواه أْحد يف (املناقب) ،سبل اهلدي والرشاد ()58/11
( )5رواه الطرباين وابن عساكر ،سبل اهلدي والرشاد ()58/11
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وأبغض من أبغضهام) ،يعني :احلسن واحلسني(.)1
[احلديث ]145 :عن أسامة بن زيد قال :إن رسول اهلل  كان يأخذين واحلسن،
ويقول( :اللهم ،إين أحبهام فأحبهام)()2

[احلديث ]146 :عن ابن عباس قال :كان رسول اهلل  حامل احلسني بن عيل عىل
عاتقه ،فقال رجل :نعم املركب ركبت يا غالم ،فقال رسول اهلل ( :نعم الراكب هو)()3

[احلديث ]147 :عن زهري بن األقمر رجل من األزد قال :سمعت رسول اهلل 
يقول للحسن بن عيل( :من أحبني فليحبه ،فليبلغ الشاهد الغائب ،ولوال عزمة رسول اهلل
 ما حدثتكم)()4

[احلديث ]148 :عن أنس أن رسول اهلل  قال( :أن احلسن واحلسني مها رحينتاي
من الدنيا)()5

[احلديث ]149 :عن أيب أيوب قال :دخلت عىل رسول اهلل  واحلسن واحلسني
يلعبان بني يديه أو يف حجره فقلت :يا رسول اهلل أحتبهام؟ فقال( :وكيف ال أحبهام ومها
رحيانتاي من الدنيا أشمهام) ،يعني احلسن واحلسني(.)6
 3ـ ما ورد من األحاديث الدالة عىل كوهنام من األسباط:
وهي تشري إىل أن األمة ستنقسم إىل أسباط وفرق ونحل كثرية ،كام أشار إىل ذلك

( )1رواه ابن أيب شيبة والطرباين ،سبل اهلدي والرشاد ()56/11
( )2رواه البخاري ،سبل اهلدي والرشاد ()65/11
( )3رواه الرتمذي ،سبل اهلدي والرشاد ()65/11
( )4رواه أْحد يف (املناقب) ،سبل اهلدي والرشاد ()65/11
( )5رواه الرتمذي والنسائي ،سبل اهلدي والرشاد ()58/11
( )6رواه الطرباين يف (الكبري) والضياء ،سبل اهلدي والرشاد ()59/11
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قوله ( :تفرقت اليهود عىل إحدى وسبعني فرقة ،أو اثنتني وسبعني ،والنصارى مثل
ذلك ،وستفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة)( ،)1ويشري يف نفس الوقت إىل أهنام سيكونان
سبطا من األسباط ،وفرقة من الفرق ،ولذلك من أراد الدين األصيل ،وقيمه الرفيعة؛ فعليه
باتباعهام ،وسلوك سبيلهام.
ِ
يم ك َ
َان ُأ َّم ًة َقانِتًا هلل َحنِي ًفا
وهي يف ذلك تشبه قوله تعاىل يف حق إبراهيم﴿ :إِ َّن إِب َراه َ
َو َمل َي ُك ِم َن املُ ِ
رشكِنيَ ﴾ [النحل]120 :؛ فلم يكن رسول اهلل  يقصد تلك النظرة السطحية
التي فرس هبا احلديث ،والتي تقرصه عىل كوهنام سبطا نسبيا ،ذلك أن هذا النوع من السبطية
ال حيوي أي ثناء أو مدح ،ألنه متحقق لكل الناس ،فالكثري منهم يمكن أن يصري سبطا،
وليس عليه ألجل حتقيق ذلك سوى اإلكثار من الذرية.
وربام يكون رسول اهلل  ذكر السبطية بدل األمة ،ألهنام تابعان لرسول اهلل ،
ومتمثالن باهلدي الذي جاء به ،ومها بذلك يكونان كاملرآة الصافية التي تعكس هديه ،
أو كالرصاط املستقيم الذي يوضح منهجه النظري ،ليحوله إىل واقع عميل ،ومن تلك
األحاديث:
[احلديث ]150 :عن يعىل بن مرة أن رسول اهلل قال( :احلسن واحلسني سبطان
من األسباط)()2

[احلديث ]151 :عن يعىل العامري أنه خرج مع رسول اهلل  إىل طعام دعي إليه،
فإذا حسني مع غلامن يلعب يف طريق فاستهوى رسول اهلل  أمام القوم ،ثم بسط يده،
وانطلق الصبي بعدها هنا مرة ،وها هنا مرة ،وجعل رسول اهلل  يضاحكه ،حتى أخذه

( )1رواه أْحد ( ،)332/2وأبو داود ،)4596( ،وابن ماجه ،)3991( ،والرتمذي ()2640
( )2رواه الطرباين يف (الكبري) وأبو نعيم وابن عساكر ،سبل اهلدي والرشاد ()57/11
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رسول اهلل فجعل إحدى يديه حتت ذقنه ،واألخرى حتت قفاه ،ثم أقام رأسه فقبله فقال:
(حسني مني وأنا من حسني ،رحم اهلل من أحب حسينا ،حسني سبط من األسباط)()1

 4ـ ما ورد من األحاديث الدالة عىل كوهنام سيدي شباب أهل اجلنة:
وهي تتجاوز البشارة الغيبية املرتبطة باآلخرة ،لتدل عىل بشارة أخرى ترتبط بالدنيا،
وهي مضمنة يف كلمة [السيد] والتي تعني يف اللغة العربية االتباع ( ،)2أي أهنام سيدان أي
ُمتبعان ،يتبعهام شباب أهل اجلنة ..وهو بشارة من رسول اهلل  ملن يتخذ هذين اإلمامني
اجلليلني سيدين له باجلنة ،وهو يدل عىل صوابية ذلك االتباع ،وكونه أرشف وأرقى أنواع
االتباع ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]152 :عن ابن عباس أن رسول اهلل قال( :احلسن واحلسني سيدا
شباب أهل اجلنة من أحبهام فقد أحبني ومن أبغضهام فقد أبغضني)()3

[احلديث ]153 :عن أسامة بن زيد أن رسول اهلل قال( :احلسن واحلسني سيدا
شباب أهل اجلنة ،اللهم ،إين أحبهام فأحبهام)()4

[احلديث ]154 :عن حذيفة أن رسول اهلل  قال( :أتاين جربيل ،فبرشين أن
احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة)()5

[احلديث ]155 :عن حذيفة أن رسول اهلل  قال( :أتاين ملك فسلم عيل نزل من
السامء نزلة مل ينزل قبلها فبرشين أن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة ،وأن فاطمة
( )1رواه أبو بكر بن أيب شيبة ،سبل اهلدي والرشاد ()71/11
( )2انظر يف معنى كلمة السيد :لسان العرب)228 /3( ،
( )3رواه ابن عساكر ،سبل اهلدي والرشاد ()57/11
( )4رواه الطرباين يف (الكبري) ،سبل اهلدي والرشاد ()57/11
( )5رواه ابن سعد واحلاكم ،سبل اهلدي والرشاد ()60/11
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سيدة نساء أهل اجلنة)()1

[احلديث ]156 :عن حذيفة قال :رأينا يف وجه رسول اهلل الرسور يوما من األيام
فقلنا :يا رسول اهلل ،لقد رأينا يف وجهك تباشري الرسور ،فقال رسول اهلل ( :وكيف ال
أرس وقد أتاين جربيل فبرشين أن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل اجلنة ،وأبو مها أفضل
منهام)()2

[احلديث ]157 :عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل ( :احلسن واحلسني
سيدا شباب أهل اجلنة)()3

[احلديث ]158 :عن حذيفة أن أمه بعثته يستغفر هلا رسول اهلل  فصليت معه
املغرب فصىل حتى صىل العشاء ثم انفتل  فتبعته فسمع صويت فقال( :من هذا ،حذيفة؟)
قلت نعم ،قال( :ما حاجتك ،غفر اهلل لك وألمك؟ إن هذا ملك مل ينزل األرض قط قبل
هذه الليلة ،استأذن ربه ـ عز وجل ـ أن يسلم عيل ويبرشين بأن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة.
وأن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة)()4

 5ـ ما ورد من األحاديث الدالة عىل وظائف كل منهام:
وهي تشري إىل أن اإلمام يترصف بام تقتضيه احلكمة؛ وأن لكل ظرف أحكامه اخلاصة
به ،ولذلك ،فإن من يرجح ما فعله اإلمام احلسن من اهلدنة التي اضطر إليها عىل ما فعله
اإلمام احلسني من اخلروج ال يعرف اإلمامة ،وحاله يف ذلك حال من يرجع ما فعله رسول
اهلل  يف صلح احلديبية عىل ما فعله يف غزوة بدر ،مع أن لكل وقت أحكامه اخلاصة به،
( )1رواه ابن عساكر ،سبل اهلدي والرشاد ()60/11
( )2رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدي والرشاد ()61/11
( )3رواه الرتمذي وقال حسن صحيح ،سبل اهلدي والرشاد ()61/11
( )4رواه الرتمذي وحسنه والنسائي ،سبل اهلدي والرشاد ()61/11
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ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]159 :قوله  يف حق اإلمام احلسن( :إن ابني هذا سيد ،ولعل اهلل أن
يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني)()1

[احلديث ]160 :عن عائشة أن رسول اهلل قال( :أخربين جربيل أن ابني احلسني
يقتل بأرض الطف ،وجاءين هبذه الرتبة وأخربين أن فيها مضجعه)()2

[احلديث ]161 :عن ثابت عن أنس قال :استأذن ملك املطر أن يأيت النبي  فأذن
له ،فقال ألم سلمة( :احفظي علينا الباب ال يدخل أحد) فجاء حسني فوثب حتى دخل
فجعل يصعد عىل منكب رسول اهلل  فقال امللك :أحتبه ،فقال النبي (:نعم) قال :إن
أمتك تقتله وإن شئت أريتك املكان الذي يقتل فيه قال :فَّضب بيده ،فأراه ترابا أْحر،
فأخذت أم سلمه ذلك الرتاب فرصته يف طرف ثوهبا قال :فكنا نسمع بقتله بكربالء(.)3
[احلديث ]162 :عن وهب بن ربيعة قال :أخربتني أم سلمة أن رسول اهلل 
اضطجع ذات يوم فاستيقظ وهو خاثر ثم اضطجع فرقد ،ثم استيقظ وهو خاثر ،دون ما
رأيت منه يف املرة األوىل ،ثم اضطجع فاستيقظ ويف يده تربة ْحراء وهو يقبلها فقلت :ما
هذه الرتبة يا رسول اهلل؟ قال( :أخربين جربيل أن ابني هذا يقتل بأرض العراق) ،قال :قلت
له :يا جربيل ،أرين تربة األرض ،فقال :هذه تربتها(.)4
[احلديث ]163 :عن ابن عباس قال :كان احلسني جالسا يف حجر النبي فقال له
جربيل :أحتبه؟ فقال( :وكيف ال أحبه ،وهو ثمرة فؤادي؟) ،فقال :أما إن أمتك ستقتله ،أال
( )1البخاري.2704 ،
( )2رواه الطرباين يف (الكبري) وابن سعد ،سبل اهلدي والرشاد ()73/11
( )3رواه أْحد ،سبل اهلدي والرشاد ()74/11
( )4رواه البيهقي ،سبل اهلدي والرشاد ()74/11
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أريك من موضع قربه ،فقبض قبضة ،فإذا تربة ْحراء(.)1
[احلديث ]164 :عن عبد اهلل بن حييى عن أبيه أنه سار مع أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب فلام حاذى شط الفرات قال :خريا يا عبد اهلل ،قلت :وما ذاك يا أمري املؤمنني؟ قال:
دخلت عىل النبي  وعيناه تفيضان ،فقلت :مم ذاك يا رسول اهلل؟ قال( :قام من عندي
جربيل وأخربين أن احلسني يقتل بشط الفرات) ،وقال :هل لك أن أشمك من تربته؟
فقلت :نعم ،فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا(.)2
[احلديث ]165 :عن أيب أمامة الباهيل قال :قال رسول اهلل ( :ال تبكوا هذا
الصبي) يعني حسينا فكان يوم أم سلمة فنزل جربيل فقال رسول اهلل  ألم سلمة( :ال
تدعي أحدا يدخل) ،فجاء احلسني فأخذته واحتضنته ،فبكى فخلته يدخل حتى قعد يف
حجر النبي  فقال جربيل :إن أمتك ستقتله ،قال (يقتلونه وهم مؤمنون؟) قال :نعم،
وأراه من تربته(.)3
[احلديث ]166 :عن عائشة أو أم سلمة أن رسول اهلل  قال( :لقد دخل عىل
البيت ملك مل يدخل عيل قبلها) ،فقال :إن ابنك هذا حسني مقتول ،وإن شئت أريتك
األرض التي يقتل هبا ،قال :فأخرج تربة ْحراء(.)4
[احلديث ]167 :عن أنس بن احلارث قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :إن ابني
هذا يعني احلسني ،يقتل بأرض يقال هلا كربالء ،فمن شهد ذلك فلينرصه) قال :فخرج أنس

( )1رواه البزار ،سبل اهلدي والرشاد ()74/11
( )2رواه أْحد ،سبل اهلدي والرشاد ()74/11
( )3رواه أْحد ،سبل اهلدي والرشاد ()74/11
( )4رواه أْحد ،سبل اهلدي والرشاد ()74/11
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بن احلارث إىل كربالء ،فقاتل مع احلسني فقتل(.)1
[احلديث ]168 :عن اإلمام عيل أنه مر بكربالء ،وهو ذاهب إىل صفني ،فسأل عن
اسمها ،فقيل :كربالء ،فنزل فصىل عند شجرة هنالك ،فقال :يقتل ها هنا شهداء وهم خري
الشهداء ،يدخلون اجلنة بغري حساب ،وأشار إىل مكان فعلموه بيشء ،فقتل فيه احلسني(.)2
[احلديث ]169 :عن اإلمام عيل بن زيد بن جدعان ،قال :استيقظ ابن عباس من
نومه ،فاسرتجع ،فقال :قتل احلسني ،واهلل ،فقال له أصحابه :كال يا ابن عباس ،قال :رأيت
رسول اهلل  ومعه زجاجة من دم ،فقال :أال ترى ما صنعت أمتي من بعدي قتلوا ابني
احلسني ،وهذا دمه ودم أصحابه ،أرفعه إىل اهلل ـ عز وجل ـ فكتب ذلك اليوم الذي قال فيه،
وتلك الساعة ،فجاء اخلرب بعد أيام أنه قتل يف ذلك اليوم وتلك الساعة(.)3
[احلديث ]170 :عن سلمى ،قالت :دخلت عىل أم سلمة وهي تبكي فقلت :ما
يبكيك؟ قالت :رأيت رسول اهلل يف املنام ،وعىل رأسه وحليته الرتاب ،قلت :ما لك يا
رسول اهلل عليك؟ قال :شهدت قتل احلسني آنفا(.)4
[احلديث ]171 :عن شهر بن حوشب قال :إنا لعند أم سلمة فسمعتها صارخة
فأقبلت حتى انتهيت إىل أم سلمة ،فقالت :قتل احلسني ،فقالت :قد فعلوها ،مأل اهلل قبورهم
أو بيوهتم نارا ،ووقعت مغشيا عليها وقمنا(.)5
سابعا ـ أحاديث البشارة باإلمام املهدي:
( )1رواه البغوي ،سبل اهلدي والرشاد ()75/11
( )2رواه ابن سعد وغريه ،سبل اهلدي والرشاد ()75/11
( )3رواه ابن أيب الدنيا ،سبل اهلدي والرشاد ()75/11
( )4رواه الرتمذي ،سبل اهلدي والرشاد ()75/11
( )5رواه ابن سعد ،سبل اهلدي والرشاد ()75/11
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وهي أحاديث ال يمكن رفضها ،كام فعل بعض املتجرئني عىل السنة املطهرة ،لسببني:
أوهلام ـ داللة القرآن الكريم عليها ،وتبشريه هبا ،ذلك أن كل النصوص التي تدل عىل
انتصار املرشوع اإلهلي عىل املرشوع الشيطاين ،وأن دولة احلق ستقوم ،وأن نور اهلل لن
ينطفئ كلها تدل عليها.
ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و َل َقد َكتَبنَا ِيف الزَّ ُب ِ
ور ِمن َبع ِد الذك ِر َأ َّن األَر َض
ادي الص ِ
ِ ِ
احلُ َ
ون ( )105إِ َّن ِيف َه َذا َل َب َالغًا لِ َقوم عَابِ ِدي َن﴾ [األنبياء،]106 ،105 :
َي ِر ُث َها ع َب َ َّ
وهو رصيح ينطبق متاما عىل اإلمام املهدي ومن بعده من الصاحلني الذين يرثون األرض
بعد أن ينهار مرشوع الشيطان ،ويقوم مرشوع الرْحن.
ويف إخباره تعاىل عن كون هذه القضية مذكورة يف الزبور إشارة رصحية إىل أن
البشارة باإلمام املهدي ليست خاصة هبذه األمة فقط ،بل هو مبرش به يف سائر الديانات..
فكلها يذكر وجود خملص يف آخر الزمان ،وإن كانوا خيتلفون يف اسمه.
وثانيهام ـ اتفاق األحاديث يف املصادر احلديثية لألمة مجيعا عليها ،بل إهنا وردت
بطرق كثرية متواترة ،وألفت فيها الكتب والرسائل التي تدل عىل أن األحاديث املرتبطة هبا
بلغت مبلغا ال يمكن للعاقل أن يرفضه ،خاصة مع عدم ما يدعو إىل ذلك من العقل والنقل.
فمن املؤلفات التي ألفت يف ذلك قديام وحديثا من علامء املدرسة السنية:
 .1كتاب (ذكر املهدي ونعوته وحقيقة خمرجه وثبوته) ،للحافظ أبى نعيم األصبهاين املتوىف
سنة 430هـ.
 .2كتاب (األربعون حديثا يف املهدي) للحافظ أيب نعيم االصبهاين ،وهو الذي خلصه
احلافظ السيوطي يف كتابه (العرف الوردي يف أخبار املهدي)
 .3كتاب( :جزء يف املهدي) للحافظ أبى احلسني ابن املنادى احلنبيل املتوىف سنة  336هـ.
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 .4كتاب (البيان يف أخبار صاحب الزمان) للشيخ أبى عبد اهلل حممد بن يوسف الكنجي
الشافعي املتوىف سنة 658هـ.
 .5كتاب (عقد الدرر يف أخبار املهدي املنتظر) لبدر الدين يوسف بن حييى الشافعي
املشهور بالزكي أو ابن الزكي املتوىف سنة 685هـ.
 .6كتاب (يف أخبار املهدي) للشيخ بدر الدين احلسن بن حممد القريش املطلبي النابليس
احلنبيل املتوىف سنة 772هـ.
 .7كتاب (جزء يف ذكر املهدي) للحافظ عامد الدين ابن كثري الدمشقي املتوىف سنة 774هـ،
أشار إليه يف كتابه (النهاية يف الفتن واملالحم)
 .8كتاب (العرف الوردي يف أخبار املهدي) للحافظ جالل الدين السيوطي ،وقد طبع
ضمن (احلاوي للفتاوي)
 .9كتاب (تلخيص البيان يف عالمات مهدي آخر الزمان) للشيخ أْحد بن سليامن الرومي
احلنفي املشهور بابن كامل باشا املتوىف سنة  940هـ.
 .10كتاب (القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر) للفقيه ابن حجر اهليثمي الشافعي
املكي املتوىف سنة  973هـ واخترصه حفيده ريض الدين بن عبدالرْحن بن أْحد اهليثمي
املتوىف سنة 1014هـ.
 .11كتاب (تلخيص البيان يف أخبار مهدي الزمان) للشيخ عيل بن حسام املتقي اهلندي
صاحب كتاب (كنز العامل) املتوىف سنة  975هـ ،وله أيضا كتاب (الربهان يف عالمات
مهدي آخر الزمان)
 .12كتاب (الرد عىل من حكم وقىض بأن املهدي املوعود جاء ومىض) للشيخ عيل بن
سلطان القاري احلنفي املتوىف 1014هـ ،وله كتاب (املرشب الوردي يف مذهب
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املهدي) ،وقد ألفها ردا عىل بعض احلنفية الذين زعموا أن (املهدي)سيقلد مذهب أيب
حنيفة.
 .13كتاب (مرآة الفكر يف املهدي املنتظر) ،و(فرائد الفكر يف املهدي املنتظر) كالمها للشيخ
مرعي بن يوسف الكرمي احلنبيل املتوىف سنة  1033هـ.
 .14كتاب (تنبيه الوسنان إىل أخبار مهدي أخر الزمان) ألْحد النويب املتوىف سنة 1037هـ.
 .15كتاب (جواب عن سؤال يف املهدي) ملحمد بن إسامعيل األمري الصنعاين اليامين املتوىف
سنة 1182هـ.
 .16كتاب (العرف الوردي يف دالئل املهدي) للشيخ وجيه الدين أبى الفضل عبدالرْحن
بن مصطفى العيدروس احلَّضمي اليمني نزيل مرص 1192هـ.
 .17كتاب (التوضيح يف تواتر ما جاء يف املنتظر والدجال واملسيح) ملحمد بن عيل
الشوكاين اليامين املتوىف سنة  1250هـ.
 .18كتاب (الدر املنضود يف ذكر املهدي املوعود) للعالمة صديق حسن خان القنوجي
اهلندي املتوىف سنة 1307هـ.
 .19كتاب (القطر الشهدي يف أوصاف املهدي) لشهاب الدين اْحد بن اْحد احللواين
املرصي املتوىف سنة 1308هـ وهي (منظومة) ،رشحت يف كتاب (العطر الوردي)
 .20كتاب (اهلداية الندية لالمة املحمدية يف فضل الذات املهدية) للشيخ مصطفى
البكري.
 .21كتاب (إبراز الوهم املكنون من كالم ابن خلدون) أو (املرشد املبدي لفساد طعن ابن
خلدون يف أحاديث املهدي) للشيخ أْحد بن حممد بن الصديق الغامري املغريب املتوىف
سنة 1380هـ ،وقد تعقب فيه كالم املؤرخ ابن خلدون الذي ضعف فيه أحاديث
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(املهدي)
 .22كتاب (اجلواب املقنع املحرر يف الرد عىل متن طغى وجترب بدعوى أنه عيسى أو املهدي
املنتظر) للشيخ حممد حبيب اهلل الشنقيطي املتوىف سنة 1363هـ.
 .23كتاب (تنوير الرجال يف ظهور املهدي والدجال) لرشيد الرشيد.
 .24كتاب (املهدي املنتظر) للشيخ أبى الفضل عبد اهلل بن حممد بن الصديق الغامري
املغريب.
 .25كتاب (حتديق النظر يف أخبار املهدي املنتظر) ملحمد بن عبدالعزيز بن مانع النجدي.
 .26كتاب (الرد عىل من كذب باألحاديث الصحيحة الواردة يف املهدي) ،و(عقيدة أهل
السنة واألثر يف املهدي املنتظر) كالمها للشيخ عبد املحسن بن ْحد العباد.
 .27كتاب (االحتجاج باألثر عىل من أنكر املهدي املنتظر) ،و(إقامة الربهان يف الرد عىل
من أنكر خروج املهدي والدجال ونزول املسيح آخر الزمان) وهو رد عىل مقال لعبد
الكريم اخلطيب ،وكالمها للشيخ ْحود بن عبداهلل التوجيري املتوىف سنة 1413هـ.
 .28كتاب (خمترص األخبار املشاعة يف أرشاط الساعة وأخبار املهدي) للشيخ عبداهلل بن
سليامن املشعل.
وغريها كثري ،وقد ذكرناها ردا عىل أولئك الذين ينرشون بني الناس ،ومن خالل ما
أتيح هلم من وسائل إعالم أن التبشري باإلمام املهدي خاص بالشيعة ،مع أن كل املصادر
احلديثية لكبار علامء املدرسة السنية يذكرونه ،بل يؤلفون فيه الكتب والرسائل.
بناء عىل هذا سنحاول يف هذا املبحث ذكر ما ورد من أحاديث مقبولة يف املصادر
احلديثية ،والتي نجدها بألفاظها تقريبا يف املصادر الشيعية ،وبذلك تكون هذه املسألة من
املسائل املتفق عليها بني األمة مجيعا ،وإن اختلفوا يف بعض مصاديقها.
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وقد رأينا أنه يمكن تقسيمها إىل قسمني:
 .1أحاديث تبرش باإلمام املهدي ،وتشري إىل كونه من آل بيت النبوة ،ويف ذلك تأكيد
ملا سبق ذكره من األدلة عىل اعتبار العرتة الطاهرة هي حمل اإلمامة واهلداية.
 .2أحاديث تنبئ بتلك التمهيدات والتمحيصات التي حتصل لألمة حتى تصبح
أهال لظهوره وخروجه ألداء دوره اإلصالحي الكبري.
وننبه إىل أن الغرض من ذكر الروايات الكثرية هنا ليس تصديق كل ما فيها من
أوص اف أو أخبار ،وإنام بيان تواتر ما ورد يف ذلك من الروايات ،واستخالص الكثري من
األوصاف واألحداث املشرتكة ،والتي نرى مثلها يف املصادر الشيعية.
 1ـ األحاديث الواردة يف التبشري به وذكر صفاته:
وقد تعمدنا ذكر ما ورد يف خترجيها بتفصيل من خالل املصادر السابقة ،خاصة ما
ورد يف كتاب (العرف الوردي يف أخبار املهدي) للحافظ جالل الدين السيوطي ،مع
حتقيقه ،باعتباره من أكثر الكتب التي مجعت هذه األحاديث.
[احلديث ]172 :عن اإلمام عيل عن رسول اهلل  أنه قال( :املهدي منا أهل البيت،
يصلحه اهلل يف ليلة)()1

[احلديث ]173 :عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل ( :املهدي مني أجىل
اجلبهة ،أقنى األنف ،يمأل األرض قسطا وعدال ،كام ملئت جورا وظلام ،يملك سبع
سنني)()2

[احلديث ]174 :عن أبى سعيد عن النبي  قال( :املهدي منا أهل البيت ،رجل

( )1رواه أْحد ( ،)645/84/1وابن أبى شيبة ( ،)37644وابن ماجة ( ،)4085ونعيم بن ْحاد يف (الفتن)()1053
( )2رواه أبو داود ( ،)4285ونعيم بن ْحاد ( ،)1065واحلاكم ()8714/558/4
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من أمتي أشم األنف ،يمأل األرض عدال كام ملئت جورا)()1

[احلديث ]175 :عن أم سلمة أهنا سمعت النبي  يقول( :املهدي من عرتيت ،من
ولد فاطمة)()2

[احلديث ]176 :عن أنس بن مالك قال سمعت رسول اهلل  يقول( :نحن ولد
عبد املطلب سادة أهل اجلنة ،أنا ،وْحزة ،وعيل ،وجعفر ،واحلسن ،واحلسني ،واملهدي)()3

[احلديث ]177 :عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل ( :أبرشكم باملهدي،
رجل من قريش من عرتيت ،يبعث يف أمتي عىل اختالف من الناس وزالزل ،فيمأل األرض
قسطا وعدال كام ملئت جورا وظلام ،ويرىض عنه ساكن السامء وساكن األرض ،ويقسم
املال صحاحا) ،فقال له رجل :ما صحاحا؟ ،قال :بالسوية بني الناس ،قال :ويمأل اهلل
قلوب أمة حممد  غنى ،ويسعهم عدله ،حتى يأمر مناديا فينادي فيقول:من له حاجة إيل؟
فام يأتيه أحد ،إال رجل واحد ،فيقول :ائت السادن حتى يعطيك ،فيأتيه فيقول:أنا رسول
املهدي إليك لتعطيني ماال ،فيقول:أحث فيحثى وال يستطيع أن حيمله ،فيلقي حتى يكون
قدر ما يستطيع أن حيمله ،فيخرج به فيندم فيقول :أنا كنت أجشع أمة حممد نفسا ،كلهم
دعي عىل هذا املال فرتكه غريي فريده عليه ،فيقول :إنا ال نقبل شيئا أعطيناه ،فيلبث يف ذلك

( )1رواه أبو نعيم ()11
( )2رواه أبو داود ( ،)4284وابن ماجة ( ،)4086واحلاكم ( 8714/600/4و ،)8715وقال األلباين:صحيح،
(صحيح أبى داود)( ،)3603وقال يف (الضعيفة)( :)80/108/1هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات وله شواهد كثرية،و قال
يف (املشكاة :)5453( ،إسناده جيد ،وقال الشيخ أْحد الغامري يف (إبراز الوهم املكنون)(ص :)70هو حديث صحيح أو حسن
كام حكم به احلفاظ ،رجاله كلهم عدول أثبات.
( )3رواه ابن ماجة ( ،)4087وأبو نعيم ( ،)30وأبو نعيم يف (تاريخ أصفهان)( ،)130/2واخلطيب يف (تاريخ
بغداد)()434/9
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ستا ،أو سبعا ،أو ثامنيا ،أو تسع سنني ،وال خري يف العيش بعده)()1

[احلديث ]178 :عن عبد اهلل بن مسعود عن النبي  قال( :لو مل يبق من الدنيا إال
يوم ،لطول اهلل ذلك اليوم ،حتى يبعث فيه رجال من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي(..)2
فيمأل األرض قسطا وعدال ،كام ملئت ظلام وجورا)()3

[احلديث ]179 :عن ابن مسعود عن النبي ( :ال تذهب الدنيا حتى يملك
العرب رجل من أهل بيتي ،اسمه يواطي اسمي)()4

[احلديث ]180 :عن ابن مسعود قال :قال رسول اهلل ( :ال تذهب الدنيا حتى
يبعث اهلل رجال من أهل بيتي ،يواطئ اسمه اسمي ..فيمأل األرض عدال وقسطا ،كام ملئت
ظلام وجورا)()5

[احلديث ]181 :عن ابن مسعود عن النبي  قال( :لو مل يبق من الدنيا إال ليلة
مللك فيها رجل من أهل بيتي)()6

[احلديث ]182 :عن اإلمام عيل عن النبي  قال( :لو مل يبق من الدهر إال يوم،

( )1رواه أْحد (37/3و ،)11505/11504/11346/52والباوردي يف (املعرفة) ،وأبو نعيم ( ،)18قال اهليثمي يف
(املجمع)( :)12393/314/7رواه الرتمذي وغريه باختصار كثري ،ورواه أْحد بأسانيد وأبو يعىل باختصار كثري ورجاهلام
ثقات.
( )2حذفنا ما ورد من كون اسم أبيه مشاهبا السم أيب رسول اهلل  لعدم وروده يف أكثر األحاديث الصحيحة.
( )3رواه أبو داود ( ،)4282قال األلباين :حسن صحيح( ،صحيح أبى داود)(( ،3601صحيح اجلامع)()5304
( )4رواه أْحد ( ،)3572/376/1وأبو داود ( ،)4282والرتمذي ( ،)3230وقال :حسن صحيح.
( )5رواه ابن أبى شيبة ( ،)37648والدراقطني يف (األفراد)( 3643ترتيب ابن طاهـر) ،وأبو نعيم ( ،)19واحلاكم
()8413/442/4
( )6رواه الطرباين [ يف الكبري ] ()10216/133/10
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لبعث اهلل رجال من أهل بيتي ،يمالهـا عدال كام ملئت جورا)()1

[احلديث ]183 :عن أبى سعيد اخلدري قال( :خشينا أن يكون بعد نبينا حدث
فسألنا نبي اهلل  فقال( :إن يف أمتي املهدي ،خيرج ،يعيش مخسا أو سبعا أو تسعا ـ الشك
من الراوي ـ) ،قلنا :وما ذاك ،قال :سنني قال :فيجيء إليه الرجل فيقول :يا مهدي ،أعطني،
أعطني ،قال :فيحثي له يف ثوبه ما استطاع أن حيمله)()2

[احلديث ]184 :عن أيب سعيد اخلدري أن النبي  قال( :يكون يف أمتي املهدي،
إن قرص فسبع وإال فتسع ،فتنعم فيه أمتي نعمة مل ينعموا مثلها قط ،تؤتى أكلها وال تدخر
منهم شيئا ،واملال يومئذ كدوس ،فيقوم الرجل فيقول :يا مهدي أعطني ،فيقول :خذ)()3

[احلديث ]185 :عن جابر قال :قال رسول اهلل( :سيكون يف أمتي خليفة حيثو املال
يف الناس حثيا ،ال يعده عدا) ،ثم قال( :والذي نفيس بيده لتعدون)()4

[احلديث ]186 :عن ابن عمرو قال رسول اهلل ( :خيرج املهدي وعىل رأسه
غاممة ،فيأيت مناد ينادي:هذا املهدي خليفة اهلل ،فاتبعوه)()5

( )1رواه أْحد ( ،)773/99/1وابن أبى شيبة( ،)37648وأبو داود( ،)4283قال األلباين:صحيح(،صحيح ايب
داود)( )3603وقال الشيخ أْحد الغامري يف (إبراز الوهم املكنون)(ص :)60صحيح عىل رشط البخاري ومسلم وال علة له
وال مطعن يف رجاله وقال أيضا (ص :) 65احلديث ليس فيه ما بنزل رتبته إىل درجة احلسن فضال عن أن حيط قدره إىل مرتبة
الضعيف بل هو صحيح بال شك وال شبهة وقال أخوه عبد اهلل يف كتابه ( :)29إسناده صحيح.
( )2رواه الرتمذي ()2239
( )3رواه نعيم بن ْحاد ( ،)1127وابن ماجة ( ،)4083قال األلباين :حسن(،صحيح ابن ماجة)()3299
( )4رواه البزار ( ،)3327قال يف (املجمع :)12407/316/7( ،رجاله رجال الصحيح ،وقال احلافظ يف (خمترص زوائد
البزار)( :)1652صحيح.
( )5رواه أبو نعيم ( )16والطرباين يف (مسند الشاميني )937( ،وابن عدي يف (الكامل)( )1933/295/5والكنجي يف
(البيان)(ص 92رقم  ،)37قال الشيخ عبداهلل الغامري يف كتابه ( :)60إسناده حسن.
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[احلديث ]187 :عن ابن عمرو قال :قال رسول اهلل ( :خيرج املهدي وعىل رأسه
ملك ينادي :إن هذا املهدي فاتبعوه)()1

[احلديث ]188 :عن عاصم بن عمرو البجيل أن أبا أمامة قال( :لينادين باسم رجل
من السامء ،ال ينكره الذليل ،وال يمتنع منها العزيز)()2

[احلديث ]189 :عن عيل :أنه قال للنبي  :أمنا املهدي أم من غرينا يا رسول اهلل؟
قال :بل منا ،بنا خيتم اهلل كام بنا فتح ،وبنا يستنقذون من الرشك ،وبنا يؤلف اهلل بني قلوهبم
بعد عداوة بينة ،كام بنا ألف بني قلوهبم بعد عداوة الرشك ،قال عيل :أمؤمنون أم كافرون؟،
قال( :مفتون وكافر)()3

[احلديث ]190 :عن اإلمام عيل بن أيب طالب قال :قلت :يا رسول اهلل أمنا آل حممد
املهدي،أم من غرينا؟ قال( :ال بل منا ،خيتم اهلل به الدين كام فتح بنا ،وبنا ينقذون من الفتنة،
كام أنقذوا من الرشك ،وبنا يؤلف اهلل بني قلوهبم بعد عداوة الفتنة ،كام ألف بني قلوهبم بعد
عداوة الرشك ،وبنا يصبحون بعد عداوة الفتنة إخوانا ،كام أصبحوا بعد عداوة الرشك
إخوانا يف دينهم)()4

[احلديث ]191 :عن أيب سعيد اخلدري قال سمعت رسول اهلل  يقول( :خيرج
رجل من أمتي يقول بسنتي ،ينزل اهلل عز وجل له القطر من السامء ،وخترج له األرض من
بركتها متأل األرض منه قسطا وعـدال ،كام ملئت جـورا وظلمـا ،يعمل عىل هذه األمة سبع

( )1رواه أبو نعيم ( ،)17واخلطيب يف (تلخيص املتشابه)( ،)417/1والكنجي يف (البيان( ،ص 93رقم )38
( )2رواه ابن أبى شيبة ()37755
( )3رواه الطرباين [ يف األوسط ] ()157
( )4رواه نعيم بن ْحاد ( ،)1089وأبو نعيم ( ،)34وأخرجه الكنجي يف (البيان( ،ص 86رقم )32
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سنني ،وينزل بيت املقـدس)()1

[احلديث ]192 :عن أيب هريرة عن النبي  قال( :يكون يف أمتي املهدي ،إن قرص
فسبع وإال فثامن وإال فتسع ،تنعم أمتي فيها نعمة مل ينعموا مثلها ،يرسل اهلل عليهم السامء
مدرارا ،وال تدخر األرض بيشء من النبات ،واملال كدوس ،يقوم الرجل فيقول :يا مهدي
أعطني فيقول:خذ)()2

[احلديث ]193 :عن أبى سعيد قال :قال رسول اهلل ( :يكون يف آخر الزمان عند
تظاهـر من الفتن وانقطاع من الزمن أمري أول ما يكون عطاؤه للناس أن يأتيه الرجل فيحثي
له يف حجره،هيمه من يقبل منه صدقة ذلك املال ،ملا يصيب الناس من الفرج)()3

[احلديث ]194 :عن أبى سعيد عن رسول اهلل  قال( :يكون يف آخر أمتي خليفة،
حيثي املال حثيا وال يعده عدا)()4

[احلديث ]195 :عن أيب سعيد وجابر عن رسول اهلل  قال( :يكون يف آخر الزمان
خليفة ،يقسم املال وال يعده)()5

[احلديث ]196 :عن أبى سعيد عن النبي  قال( :يكون يف أمتي املهدي ،إن قرص
عمره فسبع سنني ،وإال فثامن ،وإال فتسع سنني ،تنعم أمتي يف زمانه نعيام مل يتنعموا مثله
قط ،الرب والفاجر ،يرسل اهلل السامء عليهم مدرارا ،وال تدخر األرض شيئا من نباهتا)()6

( )1رواه الطرباين يف (األوسط)( ،)1079وأبو نعيم ()25
( )2رواه الدراقطني يف (األفراد )5312( ،والطرباين يف (األوسط)()5406
( )3رواه أبو يعىل ( ،)1100وابن عساكر()267/64
( )4رواه أْحد ( ،)14459/317/3ومسلم ()67/2913
( )5رواه أْحد ( ،)11359/38/3ومسلم ( 2913و)69/2914
( )6رواه أبو نعيم ()1
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[احلديث ]197 :عن أبى سعيد عن النبي ( :متأل األرض ظلام وجورا ،فيقوم
رجل من عرتيت ،فيملؤها قسطا وعدال ،يملك سبعا ،أو تسعا)()1

[احلديث ]198 :عن أبى سعيد قال :قال النبي( : ال تنقيض الدنيا حتى يملك
األرض رجل من أهل بيتي ،يمال األرض عدال ،كام ملئت قبله جورا ،يملك سبع
سنني)()2

[احلديث ]199 :عن أيب سعيد أن رسول اهلل  قال( :خيرج املهدي يف أمتي ،يبعثه
اهلل غياثا للناس ،تنعم األمة ،وتعيش املاشية ،وخترج األرض نباهتا ،ويعطى املال
صحاحا)()3

[احلديث ]222 :عن عبدالرْحن بن عوف قال :قال رسول اهلل ( :ليبعثن اهلل من
عرتيت رجال أفرق الثنايا ،أعىل اجلبهة ،يمأل األرض عدال ،يفيض املال فيضا)()4

[احلديث ]201 :عن حذيفة قال:قال رسول اهلل ( :لو مل يبق من الدنيا إال يوم
واحد ،لبعث اهلل رجال اسمه اسمي ،وخلقه خلقي ،يكنى أبا عبداهلل ،يبايع له الناس بني
الركن واملقام ،يرد اهلل به الدين ،ويفتح له فتوحا ،فال يبقى عىل ظهر األرض إال من يقول
ال اله إال اهلل) ،فقام سلامن فقال :يا رسول اهلل من أي ولدك هو؟ قال( :من ولد ابني هذا)،
ورضب بيده عىل احلسني(.)5
( )1رواه أبو نعيم ()2
( )2رواه أْحد ( )3573/377/1وأبو نعيم ()3
( )3رواه أبو نعيم ( ،)15واحلاكم ( ،)8716/556/4قال احلاكم:هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وأقره
الذهبي،وقال الشيخ أْحد الغامري يف (إبراز الوهم)(ص:)87وهو كام قال ألن رجاله كلهم ثقات عىل رشط مسلم ،وقال
الشيخ األلباين :هو إسناد صحيح( ،الصحيحة)()1529
( )4رواه أبو نعيم ( ،)13والكنجي يف (البيان) من طريق أيب نعيم (ص  96رقم )42
( )5رواه أبو نعيم ( ،)20والكنجي يف (البيان)(ص 90رقم )35
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[احلديث ]202 :عن أبى سعيد اخلدري قال قال رسول اهلل ( :لتمألن األرض
ظلام وعدوانا ،ثم ليخرجن رجل من أهل بيتي حتى يمالهـا قسطا وعدال ،كام ملئت ظلام
وعدوانا)()1

[احلديث ]203 :عن ابن مسعود قال :قال رسول اهلل ( :خيرج رجل من أهل
بيتي يواطئ اسمه اسمي ،وخلقه خلقي ،يملؤها قسطا وعدال كام ملئت ظلام وجورا)()2

[احلديث ]204 :عن أبى سعيد قال :قال رسول اهلل ( :يكون عند انقطاع من
الزمان ،وظهور من الفتن ،رجل يقال له :املهدي ،يكون عطاؤه هنيئا)()3

[احلديث ]205 :عن ابن مسعود قال :قال رسول اهلل ( :لو مل يبق من الدنيا إال
ليلة لطول اهلل تلك الليلة ،حتى يملك رجل من أهل بيتي ،يواطئ اسمه اسمي ..يملؤها
قسطا وعدال،كام ملئت ظلام وجورا ،ويقسم املال بالسوية ،وجيعل اهلل الغنى يف قلوب هذه
األمة ،فيمكث سبعا أو تسعا ،ثم ال خري يف احلياة بعد املهدي)()4

[احلديث ]206 :عن أبى هريرة عن النبي  قال( :لو مل يبق من الدنيا إال يوم،
لطوله اهلل حتى يملك رجل من أهل بيتي ،يفتح القسطنطينية وجبل الديلم ،ولو مل يبق إال
يوم لطول اهلل ذلك اليوم حتى يفتحها)()5

[احلديث ]207 :عن قيس بن جابر عن أبيه عن جده أن رسول اهلل  قال:
(سيكون بعدي خلفاء،ومن بعد اخللفاء أمراء ،ومن بعد األمراء ملوك ،ومن بعد امللوك
( )1رواه أبو نعيم ()21
( )2رواه الطرباين يف (الكبري)( )10229/136/10وأبو نعيم ()23
( )3رواه نعيم (1056و1213و ،)1213وأبو نعيم ()24
( )4رواه أبو نعيم ()35
( )5رواه ابن ماجة ( ،)2779وأبو نعيم ()36
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جبابرة ،ثم خيرج رجل من أهل بيتي ،يمأل األرض عدال كام ملئت جورا)()1

[احلديث ]208 :عن أبى سعيد قال :قال رسول اهلل ( :منا الذي يصيل عيسى
بن مريم خلفه)()2

[احلديث ]209 :عن أبى سعيد قال :قال رسول اهلل ( :ينزل عيسى بن مريم ،
فيقول أمريهم املهدي :تعال صل بنا ،فيقول :أال وإن بعضكم عىل بعض أمراء ،تكرمة هلذه
األمة)()3

[احلديث ]210 :وهو يدل عىل طول مدة مكوث املهدي ،عن ابن عباس قال :قال
رسول اهلل ( :لن هتلك أمة أنا يف أوهلا ،وعيسى يف آخرها ،واملهدي يف وسطها)()4

[احلديث ]211 :عن أيب سعيد عن النبي  قال( :خيرج يف آخر الزمان خليفة،
يعطي احلق بغري عدد)()5

[احلديث ]212 :عن أيب سعيد قال :قال رسول اهلل ( :خيرج رجل من أهل بيتي
عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن ،يكون عطاؤه حثيا)()6

[احلديث ]213 :عن حذيفة قال :قال رسول اهلل ( :املهدي رجل من ولدي،
وجهه كالكوكب الدري)()7

( )1رواه الطرباين يف (الكبري)( )936/374/22وأبو نعيم ( ،)37وابن عساكر ()282/14
( )2رواه أبو نعيم ( ،)38قال األلباين :صحيح( ،الصحيحة)( ،)2293قلت :ويشهد له احلديث رقم ( )71و()188
( )3رواه أبو نعيم ( ،)39وعزاه ابن القيم يف (املنار املنيف)(ص )134البن أيب أسامة يف (مسنده) ،وساق سنده ثم قال:
هذا إسناد جيد ،قال األلباين يف (الصحيحة)( :)2236وهو كام قال ابن القيم فإن رجاله كلهم ثقات من رجال أيب داود.
( )4رواه أبو نعيم ()40
( )5رواه ابن أبى شيبة ()37640
( )6رواه ابن أبى شيبة ()37639
( )7رواه الروياين يف مسنده ،وأبو نعيم ()8
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[احلديث ]214 :عن احلسني( :أن رسول اهلل  قال لفاطمة :املهدي من ولدك)()1

[احلديث ]215 :عن الوليد بن حممد املوقري قال :كنا عىل باب الزهري،إذ سمع
جلبة ،فقال :ما هذا يا وليد؟ ،فنظرت فإذا رأس زيد بن عيل يطاف به بيد اللعابني ،فأخربته،
فبكى الزهري ثم قال:أهـلك أهل هذا البيت العجلة ،قلت :ويملكون قال :نعم حدثني
عيل بن احلسني عن أبيه احلسني أن رسول اهلل  قال( :أبرشي يا فاطمة املهدي منك)()2

[احلديث ]216 :عن عيل بن عيل اهلاليل ،عن أبيه قال :دخلت عىل رسول اهلل 
يف شكاته التي قبض فيها ،فإذا فاطمة عند رأسه ،قال :فبكت حتى ارتفع صوهتا ،فرفع
رسول اهلل  طرفه إليها ،فقال :حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ فقالت :أخشى الضيعة
بعدك ،فقال ،يا حبيبتي أما علمت أن اهلل عز وجل اطلع إىل األرض إطالعة ،فاختار منها
أباك فبعثه برسالته ،ثم اطلع إىل األرض إطالعة فاختار منها بعلك ،ونحن أهل بيت قد
أعطانا اهلل سبع خصال ،مل تعط ألحد قبلنا ،وال تعطى أحدا بعدنا ،أنا خاتم النبيني ،وأكرم
النبيني عىل اهلل ،وأحب املخلوقني إىل اهلل عز وجل ،وأنا أبوك ،ووصيي خري األوصياء
وأحبهم إىل اهلل،وهو بعلك ،وشهيدنا خري الشهداء وأحبهم إىل اهلل ،وهو عمك ْحزة بن
عبداملطلب ،وعم بعلك ،ومنا من له جناحان أخَّضان يطري مع املالئكة يف اجلنة حيث شاء
وهو ابن عم أبيك وأخو بعلك ،ومنا سبطا هذا األمة ،ومها ابناك احلسن واحلسني ،ومها
سيدا شباب أهل اجلنة ،وأبومها والذي بعثني باحلق خري منهام ،يا فاطمة ،والذي بعثني
باحلق إن منهام ـ يعني من احلسن واحلسني ـ مهدي هذه األمة ،إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا
وتظاهـرت الفتن وتقطعت السبل ،وأغار بعضهم عىل بعض ،فال كبري يرحم صغريا،وال

( )1رواه أبو نعيم ()7
( )2رواه ابن عساكر()457/19
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صغري يوقر كبريا ،بعث اهلل عند ذلك منهام من يفتح حصون الضاللة وقلوبا غلفا ،يقوم
بالدين آخر الزمان كام قمت به يف أول الزمان ،ويمأل الدنيا عدال كام ملئت جورا ..يا فاطمة
ال حتزين وال تبكي فإن اهلل عز جل أرحم بك ،وأرأف عليك مني ،وذلك ملكانك من قلبي،
وزوجك اهلل زوجا وهو أرشف أهل بيتك حسبا ،وأكرمهم منصبا ،وأرْحهم بالرعية،
وأعدهلم بالسوية ،وأبرصهم بالقضية ،وقد سألت ريب عز وجل أن تكوين أول من يلحقني
من أهل بيتي) ،قال عيل :فلام قبض النبي مل تبق فاطمة بعده إال مخسة وسبعني يوما حتى
أحلقها اهلل عز وجل به )1()

[احلديث ]217 :عن احلسن أن رسول اهلل  ذكر بالء يلقاه أهل بيته ،حتى يبعث
اهلل راية من املرشق سوداء ،من نرصها نرصه اهلل ،ومن خذهلا خذله اهلل ،حتى يأتوا رجال
اسمه كاسمي ،فيوليه أمرهم ،فيؤيده اهلل وينرصه)()2

[احلديث ]218 :عن عائشة عن النبي  قال( :هو رجل من عرتيت ،يقاتل عىل
سنتي ،كام قاتلت أنا عىل الوحي)()3

[احلديث ]219 :عن جابر بن عبداهلل قال رسول اهلل ( :ال تزال طائفة من أمتي
تقاتل عن احلق ،حتى ينزل عيسى بن مريم عند طلوع الفجر ببيت املقدس ،ينزل عىل
املهدي ،فيقال له :تقدم يا نبي اهلل فصل لنا ،فيقول :إن هذه األمة أمني بعضهم عىل بعض،
لكرامتهم عىل اهلل عز وجل)()4

( )1رواه الطرباين يف (الكبري)( ،)2675/57/3ويف (األوسط)( )6540ومن طريقه الكنجي (ص 55رقم  ،)1وأبو
نعيم ()5
( )2رواه نعيم()904
( )3رواه نعيم ()1092
( )4رواه الداين ()686
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 2ـ األحاديث الواردة يف التمهيد والتمحيص املرتبط بظهوره:
وهي أحاديث كثرية ،تشابه نظرياهتا يف املصادر الشيعية ،وكلها تشري إىل أن اإلمام
املهدي ال يظهر إال بعد أن يتم هتيئة وتوطئة القابلية ألداء دوره الرسايل ،وتشري كذلك إىل
حركة املعارضة التي جيدها ،ومن املسلمني أنفسهم ،كام وجدها قبل ذلك أجداده من العرتة
الطاهرة ،وقد ذكرنا بعض األحاديث املوقوفة هنا ،باعتبارها مما ال يمكن االجتهاد فيه،
باإلضافة إىل موافقتها ملا ورد يف األحاديث املرفوعة ،وبناء عىل ذلك قسمنا هذا املبحث إىل
قسمني :أوهلام حيوي األحاديث املرفوعة ،والثاين األحاديث املوقوفة.
أ ـ األحاديث املرفوعة إىل رسول اهلل :
وهي كثرية حاولنا مجع أكثرها ،مع التنبيه إىل أنا ال نجزم بكل التفاصيل الواردة فيها،
ألن الغرض هو بيان اهتامم رسول اهلل  بدعوة أمته للحرص عىل اتباع اإلمام املهدي،
وعدم الوقوع يف فخ أعدائه:
[احلديث ]220 :عن أم سلمة عن النبي  قال( :يكون اختالف عند موت خليفة،
فيخرج رجل من أهل املدينة هاربا إىل مكة ،فيأتيه ناس من أهل مكة ،فيخرجونه وهو كاره،
فيبايعونه بني الركن واملقام ،ويبعث إليه بعث من الشام ،فيخسف هبم بالبيداء بني مكة
واملدينة ،فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق ،فيبايعونه بني الركن
واملقام ،ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب ،فيبعث إليهم بعثنا ،فيظهرون عليهم وذلك
بعث كلب ،واخليبة ملن مل يشهد غنيمة كلب ،فيقسم املال ،ويعمل يف الناس بسنة نبيهم 
ويلقي اإلسالم بجرانه إىل األرض ،فيلبث سبع سنني( ،)1ثم يتوىف ويصيل عليه

( )1قال أبو داود قال :بعضهم عن هشام تسع سنني وقال بعضهم سبع سنني.
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املسلمون)()1

[احلديث ]221 :عن اإلمام عيل قال :قال النبي ( :خيرج رجل من وراء النهر،
يقال له احلارث بن حراث ،عىل مقدمته رجل يقال له منصور ،يوطئ ـ أو يمكن ـ آلل حممد
كام مكنت قريش لرسول اهلل  ،وجب عىل كل مؤمن نرصه وإجابته)()2

[احلديث ]222 :عن ابن مسعود قال :بينام نحن عند رسول اهلل  ،إذ أقبل فتية
من بني هاشم ،فلام رآهم النبي  اغرورقت عيناه وتغري لونه ،قال :فقلت:ما نزال نرى
يف وجهك شيئا نكرهه ،فقال( :إنا أهل بيت اختار اهلل لنا اآلخرة عىل الدنيا ،وإن أهل بيتي
سيلقون بعدي بالء وترشيدا وتطريدا ،حتى يأيت قوم من قبل املرشق معهم رايات سود
فيسألون احلق ،فال يعطونه ،فيقاتلون فينرصون فيعطون ما سألوا ،فال يقبلونه حتى
يدفعوها إىل رجل من أهل بيتي ،فيملؤها قسطا كام ملؤها جورا ،فمن أدرك ذلك منكم
فليأهتم ،ولو حبوا عىل الثلج ،فإنه املهدي)()3

[احلديث ]223 :عن ثوبان قال:قال رسول اهلل ( :يقتتل عند كنزكم ثالثة ،كلهم
ابن خليفة ،ثم ال يصري إىل واحد منهم ،ثم تطلع الرايات السود من قبل املرشق ،فيقتلونكم
قتال مل يقتله قوم،ثم جييء خليفة اهلل املهدي ،فإذا سمعتم به فأتوه ،فبايعوه ،ولو حبوا عىل
الثلج ،فإنه خليفة اهلل املهدي)()4
( )1رواه ابن أبى شيبة ( ،)37223وأْحد ( ،)27224/316/6وأبو داود ( ،)4286وأبو يعىل ( ،)6901والطرباين [
يف الكبري ]( )931/390/23و( 1153األوسط) ،قال ابن القيم يف (املنار املنيف)(ص :)132احلديث حسن ومثله مما جيوز
أن يقال فيه:صحيح.
( )2رواه أبو داود ()4290
( )3رواه ابن أبى شيبة ( )37727ونعيم بن ْحاد يف الفتن ( )895وابن ماجة ( )4082وأبو نعيم ()27
( )4رواه ابن ماجة ( )4184واحلاكم ( )4882/463/1وأبو نعيم ( ،)32قال ابن كثري يف (النهاية ،ص :)26تفرد به
ابن ماجة وهذا إسناد قوي صحيح ،وقال البوصريي يف (زوائده)( :)1442هذا إسناد صحيح رجاله ثقات
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[احلديث ]224 :عن عبداهلل بن احلارث بن جزء الزبيدي قال:قال رسول اهلل:
(خيرج ناس من املرشق ،فيوطئون للمهدي سلطانه)()1

[احلديث ]225 :عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ( :خترج من خراسان رايات
سود ،ال يردها يشء حتى تنصب بإيلياء)()2

[احلديث ]226 :عن قرة بن إياس املزين قال:قال رسول اهلل ( :لتمألن األرض
جورا وظلام ،فإذا ملئت جورا وظلام بعث اهلل رجال مني ،اسمه اسمي واسم أبيه اسم أيب،
فيملؤها عدال وقسطا كام ملئت جورا وظلام ،فال متنع السامء شيئا من قطرها ،وال األرض
شيئا من نباهتا ،يمكث سبعا أو ثامنيا ،فإن أكثر فتسعا)()3

[احلديث ]227 :عن أنس :أن رسول اهلل  كان نائام يف بيت أم سلمة ،فانتبه وهو
يسرتجع ،فقلت :يا رسول اهلل مم تسرتجع؟ قال :من قبل جيش جييء من قبل العراق يف
طلب رجل من املدينة ،يمنعه اهلل منهم ،فإذا علوا البيداء من ذي احلليفة خسف هبم ،فال
يدرك أعالهـم أسفلهم ،وال يدرك أسفلهم أعالهـم إىل يوم القيامة ،قيل :يارسول اهلل
خيسف هبم ومصادرهم شتى؟ قال:إن منهم أو فيهم من جرب)()4

[احلديث ]228 :عن طلحة بن عبيد اهلل عن النبي  قال( :ستكون فتنة ال هيدأ
منها جانب ،إال جاش منها جانب ،حتى ينادي مناد من السامء :أن أمريكم فالن)()5

[احلديث ]229 :عن أم سلمة قالت :قال رسول اهلل ( :يبايع لرجل بني الركن
( )1رواه ابن ماجة ( ،)4088والطرباين ( 287األوسط)
( )2رواه أْحد ( )8760/365/2والرتمذي ( )2276ونعيم بن ْحاد ()569
( )3رواه البزار ( 3325كشف) ،واحلارث بن أبى أسامة ( ،)789والطرباين ()68 /32/19
( )4رواه البزار ( 3338كشف)
( )5رواه الطرباين يف (األوسط)()4666
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واملقام عدة أهل بدر ،فيأتيه عصائب أهل العراق وأبدال أهل الشام ،فيغزوهم جيش من
أهل الشام ،حتى إذا كانوا بالبيداء خسف هبم ،فيغزوهم رجل من قريش ،أخواله من كلب،
فيلتقون فيهزمهم اهلل ،فاخلائب من خاب من غنيمة كلب)()1

[احلديث ]230 :عن أم سلمة قالت :قال رسول اهلل ( :يسري ملك املغرب إىل
ملك املرشق فيقتله ،فيبعث جيشا إىل املدينة فيخسف هبم ،ثم يبعث جيشا فينشأ ناس من
أهل املدينة فيعود عائد باحلرم ،فيجتمع الناس إليه كالطري الواردة املتفرقة ،حتى جيتمع إليه
ثلثامئة وأربعة عرش رجال منهم نسوة ،فيظهر عىل كل جبار وابن جبار ،ويظهر من العدل ما
يتمنى له األحياء أمواهتم فيحيا سبع سنني ،ثم ما حتت األرض خري مما فوقها)()2

[احلديث ]231 :عن ابن عمر :كان رسول اهلل  جالسا يف نفر من املهاجرين
واألنصار ،وعيل بن أيب طالب عن يساره والعباس عن يمينه ،إذ تالحى العباس ورجل من
األنصار ،فأغلظ األنصاري للعباس ،فأخذ النبي  بيد العباس ويد عيل ،فقال( :سيخرج
من صلب هذا حي يمأل األرض جورا وظلام ،وسيخرج من صلب هذا حي يمال األرض
قسطا وعدال ،فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التميمي ،فإنه يقبل من قبل املرشق ،وهو
صاحب راية املهدي)()3

[احلديث ]232 :عن أم حبيبة قالت :سمعت رسول اهلل  يقول( :يأيت ناس من
قبل املرشق ،يريدون رجال عند البيت ،حتى إذا كانوا ببيداء من األرض خسف هبم ،فيلحق
هبم من ختلف فيصيبهم ما أصاهبم) ،قلت :يا رسول اهلل كيف بمن كان أخرج مستكرها؟

( )1رواه الطرباين يف (األوسط)( ،)9459واحلاكم ()8377/430/4
( )2رواه الطرباين يف (األوسط)()5473
( )3رواه الطرباين يف (األوسط)()4130
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قال( :يصيبهم ما أصاب الناس ،ثم يبعث اهلل كل امرئ عىل نيته)()1

[احلديث ]233 :عن اإلمام عيل بن أيب طالب أن رسول اهلل  قال( :يكون يف آخر
الزمان فتنة ،حتصل الناس كام حيصل الذهب يف املعدن ،فال تسبوا أهل الشام ،ولكن سبوا
أرشارهم ،فإن فيهم األبدال ،يوشك أن يرسل عىل أهل الشام سيب فيفرق مجاعتهم ،حتى
لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم ،فعند ذلك خيرج خارج من أهل بيتي ،يف ثالث رايات ،املكثر
يقول:هم مخسة عرش ألفا واملقل يقول:هم اثنا عرش ألفا ،أماراهتم (أمت أمت) ،يلقون سبع
رايات ،حتت كل راية منها رجل يطلب امللك ،فيقتلهم اهلل مجيعا ،ويرد اهلل إىل املسلمني
ألفتهم ونعمتهم وقاصيهم ودانيهم)()2

[احلديث ]234 :عن ثوبان قال :قال رسول اهلل ( :إذا رأيتم الرايات السود قد
أقبلت من خراسان ،فائتوها ولو حبوا عىل الثلج ،فإن فيها خليفة اهلل املهدي)()3

[احلديث ]235 :عن حذيفة ،قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :ويح هذه األمة
من ملوك جبابرة ،كيف يقتلون وخييفون املطيعني ،إال من أظهر طاعتهم ،فاملؤمن التقي
يصانعهم بلسانه ،ويقومهم بقلبه ،فإذا أراد اهلل أن يعيد اإلسالم عزيزا قصم كل جبار عنيد،
وهو القادر عىل ما يشاء أن يصلح أمة بعد فسادها ،يا حذيفة لو مل يبق من الدنيا إال يوم
واحد لطول اهلل ذلك اليوم ،حتى يملك رجل من أهل بيتي ،جتري املالحم عىل يديه،
ويظهر اإلسالم،ال خيلف وعده وهو رسيع احلساب)()4

[احلديث ]236 :عن ثوبان قال :قال رسول اهلل ( :جتئ الرايات السود من قبل
( )1رواه الطرباين يف (األوسط)()4030
( )2رواه الطرباين يف (األوسط )3905( ،ونعيم ( )94وابن عساكر ()335/1
( )3رواه أْحد ( ،)22746/277/5ونعيم بن ْحاد ( ،)896واحلاكم ( ،)8578/502/4وأبو نعيم ()26
( )4رواه أبو نعيم ()28
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املرشق ،كأن قلوهبم زبر احلديد ،فمن سمع هبم ،فليأهتم فليبايعهم ،ولو حبوا عىل الثلج)()1

[احلديث ]237 :عن أيب هريرة قال:قال رسول اهلل ( :خيرج رجل يقال له
السفياين يف عمق دمشق ،وعامة من يتبعه من كلب ،فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل
الصبيان ،فتجمع هلم قيس فيقتلها ،حتى ال يمنع ذنب تلعة ،وخيرج رجل من أهـل بيتي يف
احلرة ،فيبلغ السفياين فيبعث إليه جندا من جنده فيهزمهم ،فيسري إليه السفياين بمن معه،
حتى إذا صار ببيداء من األرض خسف هبم ،فال ينجو منهم إال املخرب عنهم)()2

[احلديث ]238 :عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل ( :ينزل بأمتي يف
آخر الزمان بالء شديد من سلطاهنم ،مل يسمع بالء أشد منه ،حتى تضيق عنهم األرض
الرحبة ،وحتى يمأل األرض جورا وظلام ،ال جيد املؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم ،فيبعث
اهلل عز وجل رجال من عرتيت ،فيمأل األرض قسطا وعدال ،كام ملئت ظلام وجورا ،يرىض
عنه ساكن السامء وساكن األرض ،ال تدخر األرض من بذرها شيئا إال أخرجته ،وال السامء
من قطرها شيئا إال صبه اهلل عليهم مدرارا ،يعيش فيهم سبع سنني أو ثامن أو تسعا ،تتمنى
األحياء األموات ،مما صنع اهلل عز وجل بأهل األرض من خريه)()3

[احلديث ]239 :عن أيب أمامة الباهـيل قال :خطبنا رسول اهلل  ـ وذكر الدجال ـ
وقال :فتنفي املدينة اخلبث منها كام ينفي الكري خبث احلديد ،ويدعي ذلك اليوم يوم
اخلالص ،فقالت أم رشيك :يا رسول اهلل فأين العرب يومئذ؟ قال :هم يومئذ قليل ،وجلهم
( )1رواه أبو نعيم ()33
( )2رواه احلاكم ( ،)8633/520/4وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه وأقره الذهبي.
( )3رواه احلاكم ( ،)8486/465/4وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وقال الشيخ عبداهلل الغامري يف
كتابه(املهدي املنتظر)(ص:) 20وذكر تصحيح احلاكم ثم قال:كذا قال مع أن إسناده ضعيف ولكن احلاكم صححه بالنظر إىل
كثرة الطرق وهو كذلك والزيادات يف املتن من املستدرك.
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ببيت املقدس ،وإمامهم املهدي رجل صالح ،فبينام إمامهم قد تقدم يصيل هبم الصبح ،إذ
نزل عليهم عيسى بن مريم ،فرجع ذلك اإلمام ينكص يميش القهقري ليتقدم عيسى ،فيضع
عيسى يده بني كتفيه ،ثم يقول له :تقدم فصل ،فإهنا لك أقيمت ،فيصيل هبم إمامهم)()1

[احلديث ]240 :جماهد قال حدثني فالن رجل من أصحاب النبي ( :أن املهدي
ال خيرج حتى تقتل النفس الزكية ،فإذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من يف السامء،
ومن يف األرض ،فأتى الناس املهدي فزفوه ،كام تزف العروس إىل زوجها ليلة عرسها ،وهو
يمأل األرض قسطا وعدال ،وخترج األرض نباهتا ،ومتطر السامء مطرها ،وتنعم أمتي يف
واليته نعمة مل تنعمها قط)()2

[احلديث ]241 :عن أبى أمامة قال :قال رسول اهلل ( :سيكون بينكم وبني الروم
أربع هدن ،يوم الرابعة عىل يدي رجل من أهل هرقل ،يدوم سبع سنني ،فقال له رجل من
عبد القيس يقال له املستورد بن خيالن :يا رسول اهلل من إمام املسلمني يومئذ؟ قال :املهدي
من ولدي ،كأن وجهه كوكب دري ،يف خده األيمن خال أسود ،عليه عباءتان قطوانيتان،
يملك عرشين سنة ،يستخرج الكنوز ،ويفتح مدائن الرشك)()3

[احلديث ]242 :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :قال رسول اهلل :
(يف ذي القعدة جتادب القبائل ،وعامئذ ينهب احلاج فتكون ملحمة بمنى ،فيكثر فيها القتىل،

( )1رواه ابن ماجة ( ،)4077والروياين ( ،)1269واحلاكم ( )8664/536/4وأبو نعيم ( )14ونعيم بن ْحاد يف
(الفتن 1446( ،و 1516و )1589والطرباين يف (الكبري)( )7844/146/8وابن أبى عاصم يف (السنة)( )391والكنجي
يف (البيان)(ص 99رقم )47
( )2رواه ابن أبى شيبة ()37653
( )3رواه أبو نعيم ( ،)12والطرباين يف الكبري( )7495/101/8ومسند الشاميني ( )1600ومن طريقه الكنجي يف البيان
(ص 95رقم )41
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وتسفك فيها الدماء ،حتى تسيل دماؤهم عىل عقبة اجلمرة ،حتى هيرب صاحبهم ،فيؤتى
به ،بني الركن واملقام ،فيبايع وهو كاره ،ويقال له :إن أبيت رضبنا عنقك ،فيبايعه مثل عدة
أهل بدر ،يرىض عنه ساكن السامء وساكن األرض)()1

[احلديث ]243 :عن عوف بن مالك أن النبي  قال( :كيف أنت يا عوف إذا
افرتقت هذه األمة عىل ثالث وسبعني فرقة ،واحدة يف اجلنة ،وسائرهن يف النار؟) ،قلت:
ومتى ذاك يا رسول اهلل؟ قال( :إذا الغرماء الرشط ،وملكت اإلماء ،وقعدت احلمالن عىل
املنابر ،واختذوا القرآن مزامري ،وزخرفت املساجد ،ورفعت املنابر ،واختذ الفيء دوال،
والزكاة مغرما ،واألمانة مغنام ،وتفقه يف الدين لغري اهلل ،وأطاع الرجل امرأته ،وعق أمه،
وأقىص أباه ،ولعن آخر هذه األمة أوهلا ،وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذهلم،
وأكرم الرجل اتقاء رشه ،فيومئذ يكون ذلك ويفزع الناس يومئذ إىل الشام ،نعصمهم من
عدوهم) ،قلت :وهل يفتح الشام؟ قال :نعم وشيكا ،ثم تقع الفتن بعد فتحها ،ثم جتيء
فتنة غرباء مظلمة،ثم يتبع الفتن بعضها بعضا ،حتى خيرج رجل من أهل بيتي ،يقال له
املهدي ،فإن أدركته فاتبعه ،وكن من املهتدين)()2

ب ـ األحاديث املوقوفة عىل غريه:
وقد اعتربنا أن هلا حكم األحاديث املرفوعة ،ألنه ال يمكن أن تقال بالرأي املجرد،
وقد ذكرناها بناء عىل كوهنا وردت يف املصادر السنية ،وهلا نظرياهتا يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]244 :عن اإلمام عيل بن أيب طالب قال( :ستكون فتنة حيصل الناس منها

( )1رواه نعيم بن ْحاد ( ،)986واحلاكم ( ،)8584/503/4قال الشيخ عبد اهلل الغامري يف كتابه(ص:)55إسناد حسن.
( )2رواه الطرباين ( ،)91/51/18قال اهليثمي يف (املجمع :)12435/323/7( ،روى ابن ماجة ()3992طرفا من
أوله،وفيه عبداحلميد بن إبراهيم وثقه ابن حبان.
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كام حيصل الذهب يف املعدن ،فال تسبوا أهل الشام ،وسبوا ظلمتهم ،فإن فيهم األبدال،
وسريسل اهلل إليهم سيبا من السامء فيغرقهم ،حتى لو قاتلهم الثعالب غلبتهم ،ثم يبعث اهلل
عند ذلك رجال من عرتة الرسول  ،يف اثني عرش ألفا إن قلوا ،ومخسة عرشة ألفا إن
كثروا ،إمارهتم أي عالمتهم (أمت أمت) ،عىل ثالث رايات ،يقاتلهم أهل سبع رايات،
ليس من صاحب راية إال وهو يطمع بامللك ،فيقتتلون وهيزمون ،ثم يظهر اهلاشمي فريد
اهلل إىل الناس ألفتهم ونعمتهم ،فيكونون عىل ذلك حتى خيرج الدجال)()1

[احلديث ]245 :عن اإلمام عيل قال( :الفتن أربع فتنة ،الرساء وفتنة الَّضاء وفتنة
كذا  -فذكر معدن الذهب -ثم خيرج رجل من عرتة النبي  يصلح اهلل عىل يديه
أمرهم)()2

[احلديث ]246 :عن اإلمام عيل قال( :ال خيرج املهدي حتى يبصق بعضكم يف وجه
بعض)()3

[احلديث ]247 :عن اإلمام عيل قال( :إذا نادى مناد من السامء إن احلق يف آل حممد،
فعند ذلك يظهر املهدي عىل أفواه الناس ،ويرشبون حبه ،وال يكون هلم ذكر غريه)()4

[احلديث ]248 :عن أيب اجللد قال( :تكون فتنة بعدها فتنة ،األوىل يف اآلخرة كثمرة
السوط يتبعها ذباب السيف ،ثم تكون بعد ذلك فتنة تستحل فيها املحارم كلها ،ثم تأيت

( )1رواه نعيم بن ْحاد ( ،)1013واحلاكم ( ،)8701 /553 /4قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه،
وأقره الذهبي ،وقال الشيخ أْحد الغامري يف(إبراز الوهم املكنون)(ص  :)108هو إسناد صحيح
( )2رواه نعيم بن ْحاد ()94
( )3رواه نعيم ()960
( )4رواه نعيم ()965
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اخلالفة خري أهل األرض ،وهو قاعد يف بيته)()1

[احلديث ]249 :عن عبد اهلل بن عمرو قال( :يا أهل الكوفة ،أنتم أسعد الناس
باملهدي)( ،)2ويف رواية عن سامل بن أبى اجلعد قال:خرجنا حجاجا فجئت إىل عبداهلل بن
عمرو بن العاص فقال:ممن أنت يا رجل؟ قال:قلت:من أهل العراق ،قال:فكن إذا من أهل
الكوفة ،قال :قلت:أنا منهم قال( :فإهنم أسعد الناس باملهدي)()3

[احلديث ]250 :عن أرطاة قال :يدخل السفياين الكوفة ،فيستبيحها ثالثة أيام،
ويقتل من أهلها ستني ألفا ،ثم يمكث فيها ثامنية عرش ليلة يقسم أمواهلا ،ودخوله مكة بعدما
يقاتل الرتك والروم بقرقيسيا ،ثم ينفتق عليهم من خلفهم فتق ،فرتجع طائفة منهم إىل
خراسان ،فيقتل خيل السفياين وهيدم احلصون ،حتى يدخل الكوفة ويطلب أهل خراسان،
ويظهر بخراسان قوم يدعون إىل املهدي ،ثم يبعث السفياين إىل املدينة ،فيأخذ قوما من آل
حممد  حتى يرد هبم الكوفة ،ثم خيرج املهدي ومنصور من الكوفة هاربني ،ويبعث
السفياين يف طلبهام ،فإذا بلغ املهدي ومنصور مكة نزل جيش السفياين البيداء فيخسف هبم،
ثم خيرج املهدي حتى يمر باملدينة ،فيستنقذ من كان فيها من بني هاشم ،وتقبل الرايات
السود حتى تنزل عىل املاء ،فيبلغ من بالكوفة من أصحاب السفياين نزوهلم ،فيهربون ،ثم
ينزل الكوفة حتى يستنقذ من فيها من بني هاشم ،وخيرج قوم من سواد الكوفة ،يقال هلم
العصب ليس معهم سالح إال قليل ،وفيهم نفر من أهل البرصة ،فيدركون أصحاب
السفياين ،فيستنفذون ما يف أيدهيم من سبي الكوفة ،وتبعث الرايات السود بالبيعة إىل

( )1رواه ابن أبى شيبة ()37754
( )2رواه ابن سعد ( ،)10/6وابن أبى شيبة ()37643
()3ابن سعد يف (طبقاته)( )10/6والداين يف (سننه)()578
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املهدي)()1

[احلديث ]251 :عن أيب جعفر قال( :ثم يظهر املهدي بمكة عند العشاء ،ومعه راية
رسول اهلل  وقميصه وسيفه وعالمات ونور وبيان ،فإذا صىل العشاء نادى بأعىل صوته،
يقول :أذكركم اهلل أهيا الناس ومقامكم بني يدي ربكم فقد اختذ احلجة وبعث األنبياء وأنزل
الكتاب وأمركم أن ال ترشكوا به شيئا وأن حتافظوا عىل طاعته وطاعة رسوله ،وأن حتيوا
ما أحيا القرآن ،ومتيتوا ما أمات ،وتكونوا أعوانا عىل اهلدى ،ووزراء عىل التقوى ،فإن الدنيا
قد دنا فناؤها وزواهلا وأذنت بالوداع ،فإين أدعوكم إىل اهلل وإىل رسوله والعمل بكتابه وإماتة
الباطل وإحياء سنته ،فيظهر يف ثالثامئة وثالثة عرش رجال ،عدة أهل بدر عىل غري ميعاد،
قزعا كقزع اخلريف ،رهبان بالليل أسد بالنهار ،فيفتح اهلل للمهدي أرض احلجاز،
ويستخرج من كان يف السجن من بني هاشم ،وتنزل الرايات السود الكوفة فيبعث بالبيعة
إىل املهدي ،ويبعث املهدي جنوده يف اآلفاق ،ويميت اجلور وأهله ،وتستقيم له البلدان)()2

[احلديث ]252 :عن عبد اهلل بن مسعود قال( :إذا انقطعت التجارات والطرق،
وكثرت الفتن ،خرج سبعة رجال علامء من أفق شتى عىل غري ميعاد ،يبايع لكل رجل منهم
ثالثامئة وبضعة عرش رجال،حتى جيتمعوا بمكة فيلتقي السبعة ،فيقول بعضهم لبعض:ما
جاء بكم؟ فيقولون:جئنا يف طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن هتدأ عىل يديه هذه الفتن ،قد
عرفناه باسمه واسم أبيه وأمه وحليته ،فيتفق السبعة عىل ذلك ،فيطلبونه فيصيبونه بمكة
فيقولون له:أنت فالن بن فالن؟ فيقول:ال بل أنا رجل من األنصار ،حتى يفلت منهم
فيصفونه ألهل اخلربة واملعرفة به ،فيقال:هو صاحبكم الذي تطلبونه وقد حلق باملدينة،

( )1رواه نعيم بن ْحاد ()893
( )2رواه نعيم(.)999
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فيطلبونه باملدينة فيخالفهم إىل مكة ،فيطلبونه بمكة فيصيبونه ،فيقولون:أنت فالن بن فالن
وأمك فالنة بنت فالن وفيك آية كذا وكذا وقد أفلت منا مرة فمد يدك نبايعك فيقول:
لست بصاحبكم أنا فالن بن فالن األنصاري مروا بنا أدلكم عىل صاحبكم ،حتى يفلت
منهم ،فيطلبونه باملدينة فيخالفهم إىل مكة ،فيصيبونه بمكة عند الركن فيقولون :إثمنا
عليك ،ودماؤنا يف عنقك إن مل متد يدك نبايعك ،هذا عسكر السفياين قد توجه يف طلبنا،
عليهم رجل من جرم ،فيجلس بني الركن واملقام ،فيمد يده ،فيبايع له ،ويلقي اهلل حمبته يف
صدور الناس ،فيسري مع قوم أسد بالنهار ،رهبان بالليل)()1

( )1رواه نعيم()1000
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الفصل الثاين
أئمة اهلدى وأوصافهم يف املصادر الشيعية
وهي أحاديث كثرية جدا يوضح فيها أئمة اهلدى املعاين واملصاديق املرتبطة بام ورد
يف املصادر السنية من احلديث عن العرتة الطاهرة وأدوارها يف حفظ دين األمة ووحدهتا،
وسالمتها من الفتن والتحريف ،واملستقبل املرشق الذي ينتظرها ،واألدوار التي عليها
القيام هبا متهيدا لذلك.
ويمكننا أن نقول جازمني ،أن هذه األحاديث التي سنوردها ،والتي ال نرى مثلها يف
تراث أي مذهب من املذاهب هي وحدها من يعطي التفسري الواقعي لتلك األحاديث
النبوية ،وإال كانت جمرد نبوءات ووصايا ليس هلا أي سند واقعي.
فكل هذه األحاديث التي سنوردها تؤكد أن أئمة اهلدى من العرتة النبوية الطاهرة،
وكلهم يدعون إىل حتكيم اإلسالم يف كل شؤون احلياة ،ابتداء من اجلانب السيايس ،وكلهم
قدموا التضحيات يف سبيل ذلك ،وكلهم واجهوا التحريف بمختلف أشكاله ،وكلهم
واجهوا ما واجهه األنبياء من التشويه واملنحرفني والغالة.
وهم بذلك ينطبق عليهم قوله تعاىلَ ﴿ :و َج َعلنَا ِمن ُهم َأئِ َّم ًة َهيدُ َ
ربوا
ون بِ َأم ِرنَا ملََّا َص َ ُ
وكَا ُنوا بِآياتِنَا ي ِ
وقنُ َ
ون﴾ [السجدة]24 :؛ والتي جتمع بني العلم والتضحية التي تدعو إىل
َ ُ
َ
الصرب.
وعندما نطبق تلك املقاييس عىل أئمة الفقه والعقائد والتفسري واحلديث وغريها،
والذين كان هلم أتباع كثريون ،ال نجد تلك املصاديق تنطبق عليهم ،وبأي صورة من
الصور ،ألن أكثرهم ،أو كلهم كانوا مداهنني حلكامهم ،ومل يكونوا يفكرون أبدا يف حاكمية
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اإلسالم عىل مجيع شؤون احلياة ،باإلضافة إىل أهنم كانوا منشغلني بتالميذهم عن أداء
األدوار الدعوية التي قام هبا األئمة ،والتي وفرت هلم عداوة احلكام ،حتى حصل هلم ما
عرب عنه اإلمام احلسن بقوله عند استشهاد والده اإلمام عيل( :واهلل لقد عهد إلينا رسول اهلل
 أن هذا األمر يملكه اثنا عرش إمام ًا من ولد عيل وفاطمة ،ما منا إال مسمو مم أو
مقتول()2())1
م

ويف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :مازلت أنا ومن كان قبيل من النبيني
واملؤمنني مبتلني بمن يؤذينا ،ولو كان املؤمن عىل رأس جبل لقيض اهلل عز وجل له َمن
يؤذيه ليأجره عىل ذلك)()3

بناء عىل هذا نحاول يف هذا املبحث مجع ما نراه مقبوال من األحاديث املرفوعة إىل
رسول اهلل  أو املوقوفة عىل أئمة اهلدى ،والتي تشري إىل النواحي التالية:
األوىل :األدلة النقلية والعقلية عىل كون أئمة اهلدى هم املصاديق الذين أوىص هبم
رسول اهلل .
الثانية :وظائف األئمة وأدوارهم يف األمة.
الثالثة :صفات األئمة التي أتاحت هلم أن يكونوا أهال لإلمامة.
( )1قال الصدوق يف اعتقاداته( :اعتقادنا يف النبي  أنه ُسم يف غزاة خيرب ،فام زالت هذه األكلة تعاوده حتى قطعت أهبره
فامت منها ،واإلمام عيل قتله عبد الرْحن بن ملجم لعنه اهلل ،ودفن بالغري ،واحلسن بن عيل سمته امرأته جعدة بنت ،واحلسني
بن عيل ُقتل بكربالء ،وعيل بن احلسني سيد العابدين (ع) سمه الوليد بن عبد امللك فقتله ،والباقر حممد بن اإلمام عيل سمه
إبراهيم بن الوليد فقتله ،والصادق جعفر بن حممد سمه أبو جعفر املنصور فقتله ،وموسى بن جعفر سمه هارون الرشيد فقتله،
والرضا عيل بن موسى قتله املأمون بالسم ،وأبو جعفر حممد بن عيل الثاين قتله املعتصم بالسم ،وعيل بن حممد قتله املتوكل
بالسم ،واحلسن بن اإلمام عيل قتله املعتضد بالسم) ،نقال عن :بحار األنوار.215/27 :
( )2بحار األنوار ،217/27 :والكفاية.
( )3بحار األنوار ،209/27 :والعلل.
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الرابعة :اإلمام املهدي ووظائفه يف تصحيح مسار األمة ،ورس تأخر ظهوره.
أوال ـ األدلة النقلية والعقلية عىل إمامة أئمة اهلدى:
من خالل استقراء ما ورد يف األحاديث املنقولة عن أئمة اهلدى ،نجد استعامهلم
لنوعني من األدلة:
األول :األدلة النقلية ،باعتبار اإلمامة أمرا دينيا حمضا ،ال يمكن التعرف عليه من
دون وروده يف النصوص املقدسة القرآنية أو النبوية؛ وهلذا نرى اهتامم أئمة اهلدى ببيان
أدلتها وبراهينها من خالل الرجوع إىل القرآن الكريم ،أو ما روي عن رسول اهلل  إما
مبارشة ،أو موقوفا عليهم.
الثاين :األدلة العقلية ،وهي حماولة تقريب معاين اإلمامة من خالل ما تقر به الفطرة
السليمة ،أو ما تسلم له العقول ،وقد استعملوا هذا النوع من األدلة خصوصا يف الوقت
الذي ابتدأ فيه علم الكالم ،وأساليب املتكلمني يف طرح القضايا العقدية.
بناء عىل هذا سنورد هنا ما روي عنهم من ذلك:
 1ـ األدلة النقلية:
ويمكن تصنيفها إىل صنفني :القرآن الكريم ،وما ورد يف األحاديث النبوية،
والروايات الواردة عن أئمة اهلدى ،وسنورد ما ورد فيهام من األحاديث فيام ييل:
أ ـ األدلة املستنبطة من القرآن الكريم.
اهتم أئمة اهلدى باالستدالل بالقرآن الكريم بناء عىل ما يذكرونه من أن املصاديق
القرآنية أعظم من أن تنحرص يف بيئة حمددة ،أو زمان حمدد ،وأهنا شاملة لكل زمان ومكان،
وهلذا نراهم يستخرجون من القصص القرآين وغريه املعاين الواقعية الكثرية.
ومن هذا الباب ما روي عنهم من األحاديث التي تربهن عىل اإلمامة من خالل
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القرآن الكريم ،سواء كانت مرفوعة إىل رسول اهلل  ،أو كانت موقوفة عليهم ،وهو ما مل
يفهمه املخالفون هلم ،حيث أهنم يتومهون أن األدلة القرآنية لإلمامة تعني أن ينص القرآن
الكريم عىل أسامء األئمة ،ووظائفهم ،وهذا ما ال يمكن أن يكون ،ولو أنه حصل ملا وقع
اخلالف يف اإلمامة ،وال يف مصاديقها.
ذلك أن االختبار اإلهلي للبرش إنام يكون يف تقرير احلقائق ،وبيان أدلتها وحججها،
دون التفاصيل املرتبطة هبا ،ألن ذلك جمال البيان النبوي ،فمن أقر به ،وسلم له ،وصل إىل
تلك التفاصيل ،ومن جحده ،أو نفر منه ،مل يصل إليها.
ومثال ذلك الصالة وكل الشعائر التعبدية؛ فمن طلب علمها وكيفيتها من خالل
القرآن الكريم مل يصل إىل يشء ،ومل يصل يف حياته ركعة واحدة ،لكنه إن سلم للنبوة ،وعاد
إليها يف معرفة كيفية الصالة استطاع أن يطبق ذلك األمر اإلهلي بشأهنا.
وهلذا؛ فإن أخطر مقولة وقعت يف اإلسالم تلك املقولة التي تقول( :حسبنا كتاب
اهلل) ،والتي حذر منها رسول اهلل  ،وبني عواقب املعرضني عنه وعن سنته ،كام أوردنا
أدلة ذلك يف الفصل الثاين من هذا الكتاب.
بناء عىل هذا سنذكر هنا بعض األحاديث الدالة عىل ما يمكن استنباطه من القرآن
الكريم بشأن اإلمامة ،فمنها:
[احلديث ]253 :ما روي أنه ملا نزلت هذه اآليةُ ﴿ :قل ُهو ال َق ِ
اد ُر ع ََىل َأن َيب َع َث
َ
َع َلي ُكم ع ََذابا ِمن َفو ِق ُكم َأو ِمن َحت ِ
ت َأر ُجلِ ُكم َأو َيلبِ َس ُكم ِش َي ًعا َو ُي ِذ َيق َبع َض ُكم َبأ َس َبعض
ً
ف اآلي ِ
ات َل َع َّل ُهم َيف َق ُه َ
ون﴾ [األنعام ،]65 :قام النبي  فتوضأ وضوءه،
ان ُظر كَي َ
ف ُن َرص ُ َ
ثم قام وصىل فأحسن صالته ،ثم سأل اهلل سبحانه أن ال يبعث عىل أمته عذاب ًا من فوقهم
وال من حتت أرجلهم ،وال يلبسهم شيعا وال يذيق بعضهم بأس بعض ،فنزل جربائيل عليه
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السالم ،فقال( :يا حممد ،إن اهلل تعاىل سمع مقالتك ،وأنه قد أجارهم من خصلتني ،ومل
جيرهم من خصلتني :أجارهم من أن يبعث عليهم عذاب ًا من فوقهم أو من حتت أرجلهم،
ومل جيرهم من اخلصلتني األخريني ،فقال  :يا جربيل ،فام بقاء أمتي مع قتل بعضهم
ِ
رت ُكوا َأن َي ُقو ُلوا آ َمنَّا َو ُهم
ب الن ُ
بعضا؟ ،فقام وعاد إىل الدعاء ،فنزل﴿ :امل (َ )1أ َحس َ
َّاس َأن ُي َ
ون ( )2و َل َقد َف َتنَّا ا َّل ِذين ِمن َقبلِ ِهم َف َليع َلمن اهللَُّ ا َّل ِذين صدَ ُقوا و َليع َلمن الك ِ
َال ُيف َتنُ َ
َاذبِنيَ ﴾
َ َ َ َّ
َ َ
َ َ َّ
َ
َ
[العنكبوت ،]3 - 1 :فقال( :ال بد من فتنة تبتيل هبا األمة بعد نبيها ،ليتبني الصادق من
الكاذب ،ألن الوحي انقطع ،وبقي السيف وافرتاق الكلمة إىل يوم القيامة)()1

[احلديث ]254 :قال اإلمام الباقر :دعا رسول اهلل  بطهور ،فلام فرغ أخذ بيد
اإلمام عيل فألزمها يده ثم قال ﴿ :إِن ََّام َأن َت ُمن ِذ مر﴾ ،ثم ضم يده إىل صدره وقالَ ﴿ :ولِ ُكل
َقوم َهاد ﴾ ،ثم قال( :يا عيل ،أنت أصل الدين ،ومنار اإليامن ،وغاية اهلدى ،وقائد الغر
املحجلني ،أشهدُ

لك بذلك)()2

[احلديث ]255 :عن اإلمام الباقر عن رسول اهلل  يف قول اهلل تعاىل ﴿ :إِن ََّام َأن َت
ُمن ِذ مر َولِ ُكل َقوم َهاد ﴾ [الرعد( :]7 :رسول اهلل  املنذر ،وعيل اهلادي) ،قال اإلمام الباقر:
(واهلل ما ذهبت منا وما زالت فينا إىل الساعة) ()3

[احلديث ]256 :قال النبي ( :يف كل خلف من أمتي م
عدل من أهل بيتي ،ينفي
عن هذا الدين حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني ،وإن أئمتكم وفدكم إىل
اهلل ،فانظروا من توفدون يف دينكم وصالتكم)( ،)4قال اإلمام الصادق بعد روايته احلديث:
( )1بحار األنوار ،88/ 9 :وتفسري الكلبي.
( )2بحار األنوار ،3/23 :وبصائر الدرجات ص.10
( )3بصائر الدرجات.10 :
( )4بحار األنوار ،30/23 :وقرب اإلسناد ص.37
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(وإن أئمتكم قادتكم إىل اهلل ،فانظروا بمن تقتدون يف دينكم وصالتكم)()1

[احلديث ]257 :قال اإلمام الباقر يف قول اهلل تعاىل ﴿ :إِن ََّام َأن َت ُمن ِذ مر َولِ ُكل َقوم َهاد
﴾ [الرعد( :]7 :املنذر يف كل زمان منا هاد هيدهيم إىل ما جاء به نبي اهلل ،ثم اهلداة من بعده
عيل ،ثم األوصياء واحدا بعد واحد) ()2

[احلديث ]258 :سئل اإلمام الصادق عن قول اهلل تبارك وتعاىل ﴿ :إِن ََّام َأن َت ُمن ِذ مر

كل َقوم َهاد ﴾ [الرعد ،]7 :فقال( :كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم) ()3
َولِ ُ

[احلديث ]259 :سئل اإلمام الصادق عن قول اهلل تبارك وتعاىل ﴿ :إِن ََّام َأن َت ُمن ِذ مر

َولِ ُكل َقوم َهاد ﴾ [الرعد ،]7 :فقال( :رسول اهلل املنذر ،وعيل اهلادي ،يا أبا حممد فهل منا
هاد اليوم؟ قلت :بىل جعلت فداك ،ما زال فيكم هاد من بعد هاد حتى رفعت إليك ،فقال:
(رْحك اهلل يا أبا حممد ،ولو كانت إذا نزلت آية عىل رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت اآلية
مات الكتاب ،ولكنه حي جيري فيمن بقي كام جرى فيمن مىض) ()4

[احلديث ]260 :قال اإلمام الباقر يف قول اهلل تعاىلَ ﴿ :و ِممَّن َخ َلقنَا ُأ َّم مة َهيدُ َ
احلق
ون بِ َ

ون ﴾ [األعراف( :]181 :هم االئمة عليهم السالم) ()5
َوبِ ِه َيع ِد ُل َ

[احلديث ]261 :قال اإلمام الصادق( :مل ختلو االرض منذ كانت من حجة عامل
ون لِيط ِف ُئوا ُنور اهللَِّ بِ َأفو ِ
اه ِهم َواهللَُّ
َ
حييي فيها ما يميتون من احلق) ثم تال هذه اآليةُ ﴿ :ي ِريدُ َ ُ
َ

( )1بحار األنوار ،30/23 :وإكامل الدين ص.128
( )2بصائر الدرجات 9 :و.10
( )3بصائر الدرجات.10 :
( )4بصائر الدرجات.10 :
( )5بصائر الدرجات.11 :
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ُمتِ ُّم ُن ِ
ور ِه َو َلو ك َِر َه الكَافِ ُر َ
ون ﴾ [الصف)]8 :

()1

[احلديث ]262 :سئل اإلمام الباقر :الي شئ حيتاج الناس إىل النبي واالمام؟ فقال:
(لبقاء العامل عىل صالحه ،وذلك أن اهلل عز وجل يرفع العذاب عن أهل االرض إذا كان
َان اهللَُّ لِ ُي َعذ َ ُهبم َو َأن َت فِ ِ
فيها نبي أو إمام ،قال اهلل عزوجلَ ﴿ :ما ك َ
يهم ﴾ [األنفال،]33 :
وقال النبي ( :النجوم أمان الهل السامء ،وأهل بيتي أمان الهل االرض ،فإذا ذهبت
النجوم أتى أهل السمآء ما يكرهون وإذا ذهب أهل بيتى أتى أهل االرض ما يكرهون)،
يعني بأهل بيته األئمة الذين قرن اهلل عزوجل طاعتهم بطاعته فقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
ِ
ِ
ول َو ُأ ِ
الر ُس َ
ويل األَم ِر ِمن ُكم﴾ [النساء ،]59 :وهم املعصومون املطهرون
َأطي ُعوا اهللََّ َو َأطي ُعوا َّ
الذين ال يذنبون وال يعصون ،وهم املؤيدون املوفقون املسددون ،هبم يرزق اهلل عباده ،وهبم
يعمر بالده ،وهبم ينزل القطر من السامء ،وهبم خترج بركات االرض ،وهبم يمهل أهل
املعايص وال يعجل عليهم بالعقوبة والعذاب ،ال يفارقهم روح القدس وال يفارقونه ،وال
يفارقون القرآن وال يفارقهم صلوات اهلل عليهم أمجعني)

()2

[احلديث ]263 :سأل اإلمام عيل رسول اهلل  :يا رسول اهلل أمنا اهلداة أم من
غرينا؟ قال( :ال ،بل منا اهلداة إىل يوم القيامة بنا استنقذهم اهلل من ضاللة الرشك ،وبنا
يستنقذهم اهلل من ضاللة الفتنة ،وبنا يصبحون إخوانا بعد الضاللة ،كام بنا اصبحوا اخوانا
بعد ضاللة الرشك ،وبنا خيتم اهلل كام بنا يفتح)()3

[احلديث ]264 :قال اإلمام الصادق( :إن جربئيل نزل عىل حممد  خيرب عن ربه

( )1اكامل الدين.128 :
( )2علل الرشائع.52 :
( )3اكامل الدين.134 :
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عزوجل فقال له( :يا حممد مل أترك االرض إال وفيها عامل يعرف طاعتي وهداي ،ويكون
نجاة فيام بني قبض النبي إىل خروج النبي اآلخر ،ومل أكن أترك إبليس يضل الناس ،وليس
يف االرض حجة وداع إيل ،وهاد إىل سبييل ،وعارف بأمري ،وإين قد قضيت لكل قوم هاديا
أهدي به السعداء ،ويكون حجة عىل االشقياء)

()1

[احلديث ]265 :قيل لإلمام الصادق :يا ابن رسول اهلل ..كيف صارت اإلمامة يف
ولد احلسني دون احلسن ،ومها مجيع ًا ولدا رسول اهلل  وسبطاه ،وسيدا شباب أهل
اجلنة؟ ..فقال( :إن موسى وهارون عليهام السالم كانا نبيني مرسلني أخوين ،فجعل اهلل
النبوة يف صلب هارون دون صلب موسى ،ومل يكن ألحد أن يقولِ :مل َ فعل اهلل ذلك؟..
وإن اإلمامة خالفة اهلل عز وجل ،ليس ألحد أن يقولِ :مل َ جعلها اهلل يف صلب احلسني دون
صلب احلسن ،ألن اهلل هو احلكيم يف أفعاله ،ال ُيسأل عام يفعل وهم ُيسألون)()2

ب ـ األدلة من احلديث والروايات:
وهي كثرية ،وكلها تدل عىل رضورة وجود األئمة ،ويف كل العصور ،سواء كانوا
من الظاهرين الذين يمكن التواصل احليس معهم ،أو من الغائبني ،والذين يكتفى
بالتواصل الروحي ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]266 :ما يدل عىل أن اإلمامة بالنص ،ونص احلديث هو أنه ملا كان النبي
 يعرض نفسه عىل القبائل ،جاء إىل بني كالب فقالوا( :نبايعك عىل أن يكون لنا األمر
بعدك ،فقال( :األمر هلل فإن شاء كان فيكم ،وكان يف غريكم ،فمضوا ومل يبايعوه وقالوا( :ال

( )1علل الرشايع.76 :
( )2بحار األنوار ،70/23 :واخلصال .146/1
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نَّضب حلربك بأسيافنا ،ثم حتكم علينا غرينا !)1().

[احلديث ]267 :قال النبي َ ( :من استعمل غالم ًا يف عصابة فيها من هو أرىض
هلل منه فقد خان اهلل)()2

[احلديث ]268 :قال رسول اهلل ( :إنام مثل أهل بيتي يف هذه االمة كمثل نجوم
السامء ،كلام غاب نجم طلع نجم)()3

[احلديث ]269 :قال اإلمام عيل( :اللهم إنك ال ختيل االرض من قائم بحجة ،إما
ظاهر ،أو خائف مغمور ،لئال تبطل حججك وبيناتك)

()4

[احلديث ]270 :قال اإلمام عيل يف خطبة له عىل منرب الكوفة( :اللهم إنه البد
الرضك من حجة لك عىل خلقك ،هيدهيم إىل دينك ،ويعلمهم علمك ،لئال تبطل حجتك
وال يضل تبع أولياءك بعد إذ هديتهم به إما ظاهر ليس باملطاع ،أو مكتتم ،أو مرتقب إن
غاب من الناس شخصه يف حال هدنتم فإن علمه وآدابه يف قلوب املؤمنني مثبتة ،فهم هبا
عاملون)

()5

[احلديث ]271 :قال اإلمام عيل يف خطبة خطبها بالكوفة( :اللهم البد لك من
حجج يف أرضك ،حجة بعد حجة عىل خلقك هيدوهنم إىل دينك ،ويعلموهنم علمك ،لئال
يتفرق أتباع أوليائك ،ظاهر غري مطاع ،أو مكتتم خائف يرتقب .إن غاب عن الناس
شخصهم يف حال هدنتهم يف دولة الباطل فلن يغيب عنهم مبثوث علمهم وآداهبم يف قلوب
( )1بحار األنوار ،75/23 :واملناقب .221/1
( )2بحار األنوار ،75/23 :واملناقب .221/1
( )3اكامل الدين.164 :
( )4اكامل الدين.171 :
( )5اكامل الدين.176 :
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املؤمنني مثبتة وهم هبا عاملون ،يأنسون بام يستوحش منه املكذبون ،ويأباه املرسفون باهلل،
كالم يكال بال ثمن ،من كان يسمعه يعقله فيعرفه ويؤمن به ويتبعه وينهج هنجه فيصلح
به) ،ثم قال( :فمن هذا وهلذا يأرز العلم إذ مل يوجد ْحلة حيفظونه ويؤدونه كام يسمعونه من
العامل) ،ثم قال بعد كالم طويل يف هذه اخلطبة( :اللهم وإين ألعلم أن العلم ال يأرز كله وال
ينقطع مواده ،فإنك ال ختيل أرضك من حجة عىل خلقك ،إما ظاهر مطاع أو خائف مغمور
ليس بمطاع ،لكيال تبطل حجتك ،ويضل أولياؤك بعد إذ هديتهم)

()1

[احلديث ]272 :قال اإلمام الصادق( :إن اهلل عزوجل أجل وأعظم من أن يرتك
االرض بغري إمام)()2

[احلديث ]273 :عن نعامن الرازي قال :كنت أنا وبشري الدهان عند اإلمام
الصادق ،فقال( :ملا انقضت نبوة آدم وانقطع أكله أوحى اهلل عزوجل إليه :أن يا آدم قد
انقضت نبوتك ،وانقطع أكلك فانظر إىل ما عندك من العلم وااليامن ومرياث النبوة وأثرة
العلم واالسم االعظم فاجعله يف العقب من ذريتك عند هبة اهلل ،فإين مل أدع االرض بغري
عامل يعرف به طاعتي وديني ،ويكون نجاة ملن أطاعه)

()3

[احلديث ]274 :قال اإلمام الصادق( :املنذر رسول اهلل  ،واهلادي أمري املؤمنني
﴿ولِ ُكل َقوم َهاد﴾ [الرعد ]7 :يف كل زمان إمام
بعده واالئمة عليهم السالم ،وهو قولهَ :
هاد مبني ،وهو رد عىل من ينكر أن يف كل عرص وزمان إماما ،وأنه ال خيلو االرض من
حجة ،كام قال أمري املؤمنني :ال خيلو االرض من قائم بحجة اهلل ،إما ظاهر مشهور ،وإما

( )1غيبة النعامنى 67 ،و.68
( )2بصائر الدرجات.143 :
( )3املحاسن.235 :
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خائف مغمور ،لئال تبطل حجج اهلل وبيناته)()1

[احلديث ]275 :قال اإلمام عيل( :اللهم ال ختلو االرض من حجة لك عىل خلقك
ظاهر أو خايف مغمور لئال تبطل حججك وبيناتك)()2

[احلديث ]276 :سئل اإلمام الصادق :تبقى االرض بال عامل حي ظاهر يفرغ إليه
الناس يف حالهلم وحرامهم؟ فقال( :إذا ال يعبد اهلل)

()3

[احلديث ]277 :سئل اإلمام الصادق :تبقى االرض بغري إمام؟ قال( :لو بقيت
االرض بغري إمام ساعة لساخت)()4

[احلديث ]278 :قال اإلمام الصادق( :إن اهلل ال يدع االرض إال وفيها عامل يعلم
الزيادة والنقصان؛ فإذا زاد املؤمنون شيئا ردهم ،وإذا نقصوا أكمله هلم ،فقال :خذوه كامال،
ولوال ذلك اللتبس عىل املؤمنني أمرهم ومل يفرق بني احلق والباطل)()5

[احلديث ]279 :قال اإلمام الصادق( :لو كان الناس رجلني لكان أحدمها اإلمام)،
وقال( :إن آخر من يموت اإلمام لئال حيتج أحدهم عىل اهلل عزوجل تركه بغري حجة)()6

[احلديث ]280 :قال اإلمام الباقر( :واهلل ما ترك االرض منذ قبض اهلل آدم إال وفيها
إمام هيتدى له إىل اهلل ،وهو حجة اهلل عىل عباده ،وال تبقى االرض بغري حجة هلل عىل عباده)
()7

( )1تفسري القمى.336 :
( )2علل الرشائع.76 :
( )3علل الرشايع.76 ،
( )4علل الرشايع.76 ،
( )5علل الرشايع.76 ،
( )6علل الرشايع.76 ،
( )7علل الرشايع.76 :
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[احلديث ]281 :قال اإلمام الباقر( :ال تبقى االرض بغري إمام ظاهر أو باطن)

()1

[احلديث ]282 :قال اإلمام الصادق( :واهلل ما ترك اهلل االرض منذ قبض آدم إال
وفيها إمام هيتدى به إىل اهلل عزوجل وهو حجة اهلل عزوجل عىل العباد ،من تركه هلك،
ومن لزمه نجا حقا عىل اهلل عزوجل)

()2

[احلديث ]283 :قال اإلمام الصادق( :إن اهلل عزوجل مل يدع االرض إال وفيها عامل
يعلم الزيادة والنقصان يف االرض ،وإذا زاد املؤمنون شيئا ردهم ،وإذا نقصوا أكمله هلم،
فقال :خذوه كامال ،ولوال ذلك اللتبس عىل املؤمنني امورهم ،ومل يفرقوا بني احلق
والباطل)

()3

[احلديث ]284 :قال اإلمام الباقر( :إن عليا عامل هذه االمة ،والعلم يتوارث وليس
هيلك منا أحد إال ترك من أهل بيتي من يعلم مثل علمه .أو ما شاء اهلل)

()4

[احلديث ]285 :قال اإلمام الباقر( :إن العلم الذي اهبط مع آدم مل يرفع ،والعلم
يتوارث ،وكل شئ من العلم وآثار الرسل واالنبياء مل يكن من أهل هذا البيت وهو باطل،
وإن عليا عامل هذه االمة وإنه لن يموت منا عامل إال خلف من بعده من يعلم مثل علمه ،أو
ما شاء اهلل)

()5

[احلديث ]286 :قال اإلمام الصادق( :إن العلم الذي انزل مع آدم مل يرفع ،وما

( )1علل الرشايع.76 :
( )2علل الرشايع 76 :و ،77اكامل الدين.133 :
( )3علل الرشايع.77 :
( )4اكامل الدين.129 :
( )5اكامل الدين.129 :

137

مات منا عامل إال ورث علمه إن االرض ال تبقى بغري عامل)

()1

[احلديث ]287 :عن أيب عبيدة قال :قلت لإلمام الصادق :جعلت فداك إن سامل بن
أيب حفصة يلقاين فيقول يل :ألستم تروون أنه من مات وليس له إمام فموتته موتة جاهلية؟
فأقول له :بىل ،فيقول" قد مىض اإلمام الباقر ،فمن إمامكم اليوم؟ فأكره ـ جعلت فداك ـ أن
أقول له :جعفر ،فأقول :أئمتي آل حممد  ،فيقول يل :ما أراك صنعت شيئا ،فقال :ويح
سامل بن أيب حفصة ،لعنه اهلل ،وهل يدري سامل ما منزلة االمام؟ إن منزلة االمام أعظم مما
يذهب إليه سامل والناس أمجعون ،فانه لن هيلك منا إمام قط إال ترك من بعده من يعلم مثل
علمه ،ويسري مثل سريته ،ويدعو إىل مثل الذي دعا إليه فإنه مل يمنع اهلل ما أعطى داود أن
أعطى سليامن أفضل منه)()2

[احلديث ]288 :قال اإلمام الصادق( :ما زالت االرض إال وهلل تعاىل ذكره فيها
حجة يعرف احلالل واحلرام ،ويدعو إىل سبيل اهلل ،وال تنقطع احلجة من االرض إال أربعني
يوما قبل يوم القيامة ،فإذا رفعت احلجة أغلق باب التوبة وال ينفع نفسا إيامهنا مل تكن آمنت
من قبل أن ترفع احلجة ،اولئك رشار من خلق اهلل ،وهم الذين يقوم عليهم القيامة)()3

[احلديث ]289 :قال اإلمام السجاد( :نحن أئمة املسلمني ،وحجج اهلل عىل
العاملني ،وسادة املؤمنني وقادة الغر املحجلني ،وموايل املؤمنني ،ونحن أمان أهل االرض
كام أن النجوم أمان الهل السامء ،ونحن الذين بنا يمسك اهلل السامء أن تقع عىل االرض إال
باذنه ،وبنا يمسك االرض أن متيد بأهلها ،وبنا ينزل الغيث ،وبنا ينرش الرْحة ،وخيرج

( )1اكامل الدين.129 :
( )2اكامل الدين.129 :
( )3اكامل الدين.129 :
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بركات االرض ،ولوال ما يف االرض منا لساخت بأهلها) ،ثم قال( :ومل ختل االرض منذ
خلق اهلل آدم من حجة اهلل فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ،وال ختلو إىل أن تقوم الساعة
من حجة اهلل فيها ،ولوال ذلك مل يعبد اهلل) ،قال سليامن :فقلت للصادق :فكيف ينتفع
الناس باحلجة الغائب املستور؟ قال( :كام يتفعون بالشمس إذا سرتها السحاب) ()1

 2ـ األدلة العقلية:
مع إن اإلمامة قضية دينية حمضة ،واألدلة عليها نصية نقلية إال أن أئمة اهلدى ،كانوا
يدعون أتباعهم إىل استعامل األساليب العقلية والكالمية لتقريبها للعقول ،خاصة يف
األزمنة التي وجد فيها هذا النوع من الرباهني ،ومن األحاديث الواردة يف هذا:
[احلديث ]290 :سئل اإلمام الرضا :مل جعل اويل االمر ،وأمر بطاعتهم؟ فقال:
(لعلل كثرية ،منها أن اخللق مما وقفوا عىل حد حمدود ،وأمروا أن ال يتعدوا ذلك احلد ملا فيه
من فسادهم مل يكن يثبت ذلك وال يقوم إال بأن جيعل عليهم فيه أمينا ،يأخذهم بالوقف
عندما أبيح هلم ويمنعهم من التعدى والدخول فيام خطر عليهم ،ألنه لو مل يكن ذلك كذلك
لكان أحد ال يرتك لذته ومنفعته لفساد غريه ،فجعل عليه قيام يمنعهم من الفساد ،ويقيم
فيه م احلدود واالحكام ..ومنها أنا ال نجد فرقة من الفرق وال ملة من امللل بقوا وعاشوا
إال بقيم ورئيس ملا البد هلم منه يف أمر الدين والدنيا ،فلم جيز يف حكمة احلكيم أن يرتك
اخللق مما يعلم أنه البد هلم منه ،وال قوام هلم إال به ،فيقاتلون به عدوهم ويقسمون به فيئهم،
و يقيم هلم مجعتهم ومجاعتهم ،ويمنع ظاملهم من مظلومهم ..ومنها أنه لو مل جيعل هلم إماما
قيام أمينا حافظا مستودعا لدرست امللة ،وذهب الدين وغريت السنة واالحكام ،ولزاد فيه
املبتدعون ،ونقص منه امللحدون ،وشبهوا ذلك عىل املسلمني ،النا قد وجدنا اخللق
( )1اكامل الدين 119 :و ،120أماىل الصدوق.112 :
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منقوصني حمتاجني غري كاملني مع اختالفهم واختالف أهوائهم ،وتشتت أنحائهم ،فلو مل
جيعل هلم قيام حافظا ملا جاء به الرسول فسدوا عىل ما بينا ،وغريت الرشائع والسنن
واالحكام وااليامن ،وكان يف ذلك فساد اخللق أمجعني)

()1

[احلديث ]291 :وهو حديث طويل يدل عىل رضورة اإلمامة من الناحية العقلية
الواقعية ،ونص احلديث هو أنه كان عند اإلمام الصادق مجاعة من أصحابه فيهم هشام بن
احلكم ،وْحران بن أعني ،ومؤمن الطاق ،وهشام بن سامل ،والطيار ومجاعة من أصحابه
فيهم هشام بن احلكم ،وهو شاب ،فقال اإلمام الصادق :يا هشام ،قال :لبيك يا بن رسول
اهلل ،قال :أال حتدثني كيف صنعت بعمرو بن عبيد؟ ،وكيف سألته؟ ،قال هشام :جعلت
فداك يا بن رسول اهلل ،إين ُأجلك وأستحييك وال يعمل لساين بني يديك ،فقال اإلمام
الصادق :يا هشام ،إذا أمرتكم بيشء فافعلوه ،قال هشام :بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد
وجلوسه يف مسجد البرصة ،وع ُظم ذلك عيل فخرجت إليه ودخلت البرصة يف يوم اجلمعة،
زر
فأتيت مسجد البرصة ،فإذا أنا بحلقة كبرية ،وإذا أنا بعمرو بن عبيد عليه شمل مة سوداء مت م
هبا من صوف وشمل مة مرتد هبا والناس يسألونه ،فاستفرجت الناس فافرجوا يل ،ثم قعدت
يف آخر القوم عىل ركبتي ثم قلت :أهيا العامل ،أنا م
غريب تأذن يل فأسألك عن مسألة؟،
رجل
م
فقال :نعم ،قلت له :ألك عني؟ ،قال :يا بني ،أي يشء هذا من السؤال؟ ،فقلت :هكذا
مسألتي.
فقال :يا بني ،سل وإن كانت مسألتك ْحقا ،فقلت :أجبني فيها ،فقال يل :سل.
فقلت :ألك عني؟ ،قال :نعم ،قلت :فام ترى هبا؟ ،قال :األلوان واألشخاص.
فقلت :ألك أنف؟ ،قال :نعم ،قلت :فام تصنع هبا؟ ،قال :أتشمم هبا الرائحة.
( )1عيون االخبار :249 :علل الرشائع .95
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قلت :ألك فم؟ ،قال :نعم ،قلت :وما تصنع به؟ ،قال :أعرف به طعم األشياء.
قلت :ألك لسان؟ ،قال :نعم ،قلت :وما تصنع به؟ ،قال :أتكلم به .قلت :ألك
أذن؟ ،قال :نعم ،قلت :وما تصنع هبا؟ ،قال :أسمع هبا األصوات.
قلت :ألك يد؟ ،قال :نعم ،قلت :وما تصنع هبا؟ ،قال :أبطش هبا ،وأعرف هبا اللني
من اخلشن.
قلت :ألك رجالن؟ ،قال :نعم ،قلت :ما تصنع هبام؟ ،قال :أنتقل هبام من مكان إىل
مكان.
قلت :ألك قلب؟ ،قال :نعم ،قلت :وما تصنع به؟ ،قال :أميز به كل ما ورد عىل هذه
اجلوارح.
غنى عن القلب؟ ،قال :ال ،قلت :وكيف ذلك وهي
قلت :أفليس يف هذه اجلوارح ً
صحيحة سليمة؟
قال :يا بني إن اجلوارح إذا شكت يف يشء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته أو ملسته
ردته إىل القلب ،فيستيقن اليقني ويبطل الشك ،فقلت :إنام أقام اهلل القلب لشك اجلوارح؟،
قال :نعم ،قلت :فالبد من القلب وإال مل يستقم اجلوارح؟ ،قال :نعم.
فقلت :يا أبا مروان ،إن اهلل تعاىل ذكره مل يرتك جوارحك حتى جعل هلا إمام ًا يصحح
هلا الصحيح ،وينفي ما شككت فيه ،ويرتك هذا اخللق كلهم يف حريهتم وشكهم
واختالفهم ،ال يقيم هلم إمام ًا يردون إليهم شكهم وحريهتم ،ويقيم لك إماما جلوارحك
ترد إليه حريتك وشكك؟ ،فسكت ومل يقل شيئ ًا.
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ثم التفت إيل فقال :أنت هشام؟ ،فقلت :ال ،فقال يل :أجالسته؟ ،فقلت :ال ،فقال:
فمن أين أنت؟ ،قلت :من أهل الكوفة ،قال :فأنت إذ ًا هو ،ثم ضمني إليه وأقعدين يف
جملسه ،وما نطق حتى قمت.
فضحك اإلمام الصادق ثم قال :يا هشامَ ،من علمك هذا؟ ،فقلت :يا بن رسول
اهلل ،جرى عىل لساين ،قال :يا هشام ،هذا واهلل مكتوب يف صحف إبراهيم وموسى()1

[احلديث ]292 :عن يونس بن يعقوب قال :كنت عند اإلمام الصادق فورد عليه
م
رجل من الشام فقال :إين صاحب كالم وفقه وفرائض ،وقد جئت ملناظرة أصحابك ،فقال
له اإلمام الصادق :كالمك هذا من كالم رسول اهلل  أو من عندك؟ ،فقال :من كالم
رسول اهلل بعضه ،ومن عندي بعضه ،فقال له اإلمام الصادق :فأنت إذ ًا رشيك رسول اهلل
؟ ،قال :ال.
فسمعت الوحي عن اهلل؟ ،قال :ال.
قال:
َ
قال :فتجب طاعتك كام جتب طاعة رسول اهلل ؟ ،قال :ال.
فالتفت إيل اإلمام الصادق فقال :يا يونس ،هذا َخ َصم نفسه قبل أن يتكلم.
ثم قال :يا يونس ،لو كنت حتسن الكالم كلمته.
قال يونس :فيا هلا من حرسة ،فقلت :جعلت فداك ،سمعتك تنهى عن الكالم
وتقول :م
ويل ألصحاب الكالم يقولون :هذا ينقاد وهذا ال ينقاد ،وهذا ينساق وهذا ال
ينساق ،وهذا نعقله وهذا ال نعقله ،فقال اإلمام الصادق :إنام ُقلت :م
ويل لقوم تركوا قويل
بالكالم وذهبوا إىل ما يريدون به ،ثم قال :اخرج إىل الباب من ترى من املتكلمني فأدخله.

( )1بحار األنوار ،8/23 :وإكامل الدين ص ،120العلل ص ،75أمايل الصدوق ص.351
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فخرجت فوجدت [مجاعة من املتكلمني سامهم] ،فأدخلتهم عليه ،فلام استقر بنا
املجلس ،أخرج اإلمام الصادق رأسه من اخليمة فإذا هو ببعري خيب ،قال :هشام ورب
الكعبة ،وكنا ظننا أن هشاما رجل من ولد عقيل كان شديد املحبة لإلمام الصادق ،فإذا
هشام بن احلكم قد ورد وهو أول ما اختطت حليته ،وليس فينا إال من هو أكرب سنا منه،
فوسع له اإلمام الصادق وقال له :نارصنا بقلبه ويده ولسانه.
ثم قال الشامي هلشام :يا غالم ،سلني يف إمامة هذا ـ يعني اإلمام الصادق ـ فغضب
هشام حتى ارتعد ،ثم قال له :أخربين يا هذا ،أر ُّبك أنظر خللقه أم خ ُلقه ألنفسهم؟ ،فقال
الشامي :بل ريب أنظر خللقه.
قال :ففعل بنظره هلم يف دينهم ماذا؟ ،قال :كلفهم وأقام هلم حج ًة ودلي ً
ال عىل ما
كلفهم ،وأزاح يف ذلك عللهم ،فقال له هشام :فام هذا الدليل الذي نصبه هلم؟
قال الشامي :هو رسول اهلل ،قال هشام :فبعد رسول اهلل َ من؟
قال :الكتاب والسنة ،فقال هشام :فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة فيام اختلفنا فيه،
حتى ر َفع عنا االختالف ومكننا من االتفاق؟ ،فقال الشامي :نعم ،قال هشام :فلِ َم اختلفنا
مقر بأن الرأي
نحن وأنت ،جئتنا من الشام فخالفتنا وتزعم أن الرأي طريق الدين ،وأنت ٌّ
ال جيمع عىل القول الواحد املختلفني؟ ،فسكت الشامي كاملفكر.
قلت :إنا ما اختلفنا كابرت ،وإن
فقال اإلمام الصادق :ما لك ال تتكلم؟ ،قال :إن َ
قلت:
قلت :إن الكتاب والسنة يرفعان عنا االختالف
أبطلت ،ألهنام حيتمالن الوجوه ،وإن َ
َ
َ
قد اختلفنا وكل واحد منا يدعي احلق ،فلم ينفعنا إذ ًا الكتاب والسنة ،ولكن يل عليه مثل
ذلك.
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فقال له اإلمام الصادق :سله جتده ملي ًا ،فقال الشامي هلشامَ :من أنظر للخلق رهبم
أنظر هلم ،فقال الشامي :فهل أقام هلم من جيمع كلمتهم ،ويرفع
أم أنفسهم؟ ،فقال :بل رهبم ُ
اختالفهم ،ويبني هلم حقهم من باطلهم؟ ،فقال هشام :نعم.
قال الشاميَ :من هو؟ ،قال هشام :أما يف ابتداء الرشيعة فرسول اهلل  ،وأما بعد
النبي  فغريه ،قال الشاميَ :من هو غري النبي القائم مقامه يف حجته؟ ،قال هشام :يف وقتنا
هذا أم قبله؟
قال الشامي :بل يف وقتنا هذا ،قال هشام :هذا اجلالس يعني اإلمام الصادق الذي
نشد إليه الرحال ،وخيربنا بأخبار السامء وراثة عن أب عن جد.
قال الشامي :وكيف يل بعلم ذلك؟
فقال هشام :سله ما بدا لك ،قال :قطعت عذري ،فعيل السؤال.
َ
خربك عن مسريك وسفرك
فقال اإلمام الصادق :أنا أكفيك املسألة يا شاميُ ،أ
خرجت يوم كذا ،وكان طريقك كذا ،ومررت عىل كذا ،ومر بك كذا ،فأقبل الشامي كلام
وصف له شيئ ًا من أمره يقول :صدقت واهلل(.)1
[احلديث ]293 :عن ابن حازم قال :قلت لإلمام الصادق :إين ناظرت قوما فقلت:
ألستم تعلمون أن رسول اهلل  هو احلجة من اهلل عىل اخللق؟ فحني ذهب رسول اهلل 

من كان احلجة من بعده؟ فقالوا :القرآن ،فنظرت يف القرآن فإذا هو خياصم فيه املرجى
واحلروري والزنذيق الذي ال يؤمن حتى يغلب الرجل خصمه ،فعرفت أن القرآن ال يكون
حجة إال بقيم ،ما قال فيه من شئ كان حقا ،قلت :فمن قيم القرآن؟ قالوا :قد كان عبداهلل
بن مسعود وفالن وفالن وفالن يعلم ،قلت :كله؟ قالوا :ال فلم أجد أحدا يقال :إنه يعرف
( )1بحار األنوار ،13/23 :واالحتجاج ص.198
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ذلك كله إال عيل بن أيب طالب ،وإذا كان الشئ بني القوم وقال هذا :ال أدري ،وقال هذا:
ال أدري ،وقال هذا :ال أدري ،وقال هذا :ال أدري؛ فأشهد أن عيل بن أيب طالب كان قيم
القرآن ،وكانت طاعته مفروضة ،وكان حجة بعد رسول اهلل  عىل الناس كلهم ،وإنه ما
قال يف القرآن فهو حق ،فقال :رْحك اهلل ،فقبلت رأسه ،وقلت :إن عيل بن أيب طالب مل
يذهب حيث ترك حجة من بعده كام ترك رسول اهلل  حجة من بعده ،وإن احلجة من بعد
عيل احلسن بن عيل ،وأشهد عىل احلسن بن عيل أنه كان احلجة وأن طاعته مفرتضة ،فقال:
رْحك اهلل فقبلت رأسه وقلت :أشهد عىل احلسن بن عيل انه مل يذهب حتى ترك حجة من
بعده كام ترك رسول اهلل  وأبوه ،وأن احلجة بعد احلسن احلسني بن عيل ،وكانت طاعته
مفرتضة ،فقال :رْحك اهلل ،فقبلت رأسه ،وقلت ،وأشهد عىل احلسني بن عيل أنه مل يذهب
حتى ترك حجة من بعده وأن احلجة من بعده عيل بن احلسني ،وكانت طاعته مفرتضة،
فقال :رْحك اهلل فقبلت رأسه وقلت :وأشهد عىل عيل بن احلسني أنه مل يذهب حتى ترك
حجة من بعده ،وأن احلجة من بعده حممد بن عيل أبوجعفر ،وكانت طاعته مفرتضة فقال:
رْحك اهلل ،قلت :أصلحك اهلل أعطني رأسك ،فقبلت رأسه ،فضحك ،فقلت :أصلحك
اهلل قد علمت أن أباك مل يذهب حتى ترك حجة من بعده كام ترك أبوه ،فأشهد باهلل أنك أنت
احلجة من بعده ،وأن طاعتك مفرتضة ،فقال :كف رْحك اهلل ،قلت :أعطني رأسك أقبله،
فضحك قال :سلني عام شئت فال أنكرك بعد اليوم أبدا)()1

[احلديث ]294 :قال اإلمام الباقر( :إن َمن دان اهلل بعبادة جيهد فيها نفسه بال إمام
عادل من اهلل ٌّ
كم َثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها فتاهت ذاهبة
ضال متحري ،و َم َثله َ
وجائية يومها ،فلام أن جنها الليل برصت بقطيع غنم مع راعيها فجاءت إليها ،فباتت معها
( )1علل الرشايع.75 :
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يف ربضها ..فلام أن ساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها ،فهجمت متحرية تطلب
راعيها وقطيعها ،فبرصت برسح قطيع غنم آخر فعمدت نحوها وحنت إليها ،فصاح هبا
ِ
ِ
ضللت عن راعيك وقطيعك ،فهجمت
بقطيعك ،فإنك تائهة متحرية ،قد
الراعي :إحلقي
ذعر ًة متحريةً ،ال راعي هلا يرشدها إىل مرعاها أو يردها ..فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئب
ضيعتها فأكلها ،وهكذا يا حممد بن مسلمَ ..من أصبح من هذه األمة ال إمام له من اهلل عادل،
أصبح تائه ًا متحري ًا)()1

ثانيا ـ وظائف األئمة:
مع كثرة النصوص الواردة يف املصادر احلديثية عن رضورة اإلمامة ،وأدوارها
املختلفة إال أن التدليس والتأويل الذي مارسته الفئة الباغية ،حول منها إىل جمرد أحاديث
عاطفية ،ال جدوى وال أثر هلا يف الواقع؛ بل ربام كان أثرها فيه سلبيا باستغالل بعض أدعياء
االنتساب إىل رسول اهلل  تلك النسبة الرشيفة ألجل مصاحله الشخصية يف اجلاه واملال.
وهلذا اضطر أئمة اهلدى إىل توضيح معاين تلك النصوص ،وأن املراد منها أعمق من
أن يكون حمصورا يف تلك اجلوانب ،بل إن رسول اهلل  يدعو من خالهلا إىل حفظ الدين
واألمة  ،وذلك عرب اتباع اهلداة الذين يرثونه وخيلفونه ،ال النتساهبم لرسول اهلل  فقط،
وإنام لتوفرهم عىل كل ما تقتضيه اإلمامة لذلك.
ومن خالل استقراء ما ورد حول وظائف األئمة من أدوار ،نجد ثالثة أدوار كربى
مهمة ،هي:
أوال ـ حفظ الدين من التحريف والتبديل والتغيري ،حتى ال يقع له ما وقع لسائر
األديان ،وهو ما سنخترص احلديث عنه هنا ،ألن كل أجزاء السلسلة حتاول أن تبني أدوار
( )1بحار األنوار ،87/23 :واملحاسن ص.92
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أئمة اهلدى يف ذلك.
ثانيا ـ حفظ وحدة األمة من التصدع ،ألن اإلمام يتوىل كل شؤون األمة ،ويمثل
وحدهتا السياسية كأمة واحدة ،مثلام كان يف عهد رسول اهلل .
ثالثا ـ حتقيق احلاكمية اإلهلية ..فأئمة اهلدى ال يكتفون ببيان حقائق الدين ،وإنام
يسعون إىل تنفيذها يف الواقع ،عرب حتقيق احلاكمية اإلهلية يف مجيع الشؤون.
وسنذكر يف هذا املبحث ما يتعلق باألحاديث الواردة يف هذه اجلوانب:
 1ـ حفظ الدين من التحريف:
وهو أول األدوار وأمهها ،ذلك أن الدين هو األساس الذي تقوم عليه احلياة بكل
جوانبها ،وحتريفه يعني حتريف كل يشء ،ابتداء من املعارف العقدية ،وانتهاء بالقيم
السلوكية التي ال ترتبط بحياة الفرد فقط ،وإنام ترتبط بحياة املجتمعات واألمة مجيعا.
ولذلك ورد التعبري يف القرآن الكريم عن الدين املحفوظ من التغيري والتبديل بكونه
الرصاط املستقيم ،والذي أخرب رسول اهلل  أنه رساط واحد ،ومتثله فئة واحدة ،وهي التي
ِ
ِ
اط ا َّل ِذي َن َأن َعم َت َع َلي ِهم غ ِ
رص َ
الرص َ
َري
نص عليها قوله تعاىل﴿ :اه ِدنَا
اط املُستَق َ
يم (َ )6
َ
املَغ ُض ِ
الضالنيَ ﴾ [الفاحتة]7 ،6 :
وب َع َلي ِهم َو َال َّ
وهي تشري إىل أن من انحرف عن ذلك الرساط املستقيم سيقع يف رساط املغضوب
عليهم أو الضالني ..أما املغضوب عليهم؛ فأولئك الذين عرفوا وصايا رسول اهلل  لكنهم
أعرضوا عنها بالكتامن والتأويل ،وأما الضالون؛ فأولئك الذين تاهوا عنها بسبب الشغب
الذي قام به املغضوب عليهم ليحرموا األمة من اهلداية يف صورهتا الناصعة اجلميلة.
ِ
ِ
الرص َ
يم ﴾ [الفاحتة ]6 :بقوله( :أرشدنا
اط املُستَق َ
وقد فرس اإلمام الصادق ﴿اهدنَا َ
للرصاط املستقيم ،للزوم الطريق املؤدي إىل حمبتك ،واملبلغ إىل جنتك ،واملانع أن نتبع أهواء
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نا فنعطب ،ونأخذ بآرائنا فنهلك) ،ثم قال( :طوبى للذين هم كام قال رسول اهلل ( :حيمل
هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل
اجلاهلني) ()1

بناء عىل هذا شاءت حكمة اهلل تعاىل أن خيلف أئمة اهلدى الرسل عليهم السالم،
ذلك أن التحريف يعرض ويسترشي بعد النبوة ،مثلام حصل لبني إرسائيل عند غياب
موسى عليه السالم عنهم ،ولذلك كان دور اإلمامة هو حفظ الدين من التحريف الذي
ِِ
ِ
أشار إليه قوله تعاىلَ ﴿ :و َما حمُ ََّمدم إِ َّال َر ُس م
ات َأو ُقتِ َل
الر ُس ُل َأ َفإِن َم َ
ول َقد َخ َلت من َقبله ُّ
ِ ِ
ِ
َّض اهللََّ َشيئًا﴾ [آل عمران]144 :
ان َق َلب ُتم ع ََىل َأع َقابِ ُكم َو َمن َين َقلب ع ََىل عَق َبيه َف َلن َي ُ َّ
ولذلك أيضا كان من نعم اهلل تعاىل عىل هذه األمة ـ كام أخرب رسول اهلل  ـ أن متتد
أجيال هؤالء اهلداة إىل اثني عرش إماما ،حتى تواجه كل أصناف التحريفات ،والتي يتأسس
من خالهلا الدين عىل أسس صحيحة قوية ،ال يؤثر فيه بعدها أي حتريف.
بناء عىل هذا ،وبناء عىل أننا سنعرض ألصناف ردود األئمة عىل التحريفات
املختلفة يف اجلوانب العقدية والسلوكية وغريها يف سائر األجزاء؛ فسنكتفي هنا بذكر
ردودهم ومواجهتهم ألخطر الظواهر التي حاولت تشويه اإلمامة ،وحتويلها عن مقاصدها
يف اهلداية ،إىل مقاصد أخرى ال عالقة هلا بالدين ،وال بالدنيا ،بل إهنا قد تصب يف الرشك
والضاللة التي حذر منها القرآن الكريم ،وأخرب عن وقوع أصحاب امللل والنحل فيها.
وذلك االنحراف اخلطري هو ظاهرة [الغلو يف األئمة] ،والتي جلأ إليها أصحاب الفئة
الباغية ،ليشوهوا األئمة ،ويبعدوا مجاهري املؤمنني عنهم ،مثلام يفعلون مع أعدائهم
لتشوهيهم ،ولتنفري النفوس عنهم.
( )1بحار األنوار ()254 /92
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ومن األحاديث الواردة يف هذا املعنى:
[احلديث ]295 :قوله ( :يا عيلَ ،م َثلك يف أمتي َم َثل املسيح عيسى بن مريم،
افرتق قومه ثالث فرق :فرق مة مؤمنون وهم احلواريون ،وفرق مة عادوه وهم اليهود ،وفرق مة
َغ َلوا فيه فخرجوا عن اإليامن ،وإن أمتي ستفرتق فيك ثالث فرق :ففرق مة شيعتك وهم
املؤمنون ،وفرق مة عدوك وهم الشاكون ،وفرق مة تغلو فيك وهم اجلاحدون ،وأنت يف اجلنة يا
عيل ،وشيعتك وحمب شيعتك ،وعدوك والغايل يف النار)()1

[احلديث ]296 :قوله ( :ال ترفعوين فوق حقي ،فإن اهلل تعاىل اختذين عبد ًا قبل
أن يتخذين نبي ًا)()2

[احلديث ]297 :قال اإلمام عيل يف قوله تعاىل﴿ :غ ِ
َري املَغ ُض ِ
وب َع َلي ِهم َو َال
الضالنيَ ﴾ [الفاحتة( :]7 :أمر اهلل عزوجل عباده أن يسألوه طريق املنعم عليهم وهم النبيون
َّ
والصديقون والشهداء والصاحلون ،وأن يستعيذوا من طريق املغضوب عليهم ،وهم
اليهود الذين قال اهلل فيهمُ ﴿ :قل َهل ُأنَب ُئ ُكم بِ َرش ِمن َذلِ َك َم ُثو َب ًة ِعندَ اهللَِّ َمن َل َعنَ ُه اهللَُّ
ِ
ِ
ب َع َلي ِه َو َج َع َل ِمن ُه ُم ال ِق َر َد َة َواخلَن ِ
رش َمكَانًا َو َأ َض ُّل عَن
َاز َير َو َع َبدَ ال َّطا ُغ َ
َوغَض َ
وت ُأو َلئ َك َ ٌّ
ِ
السبِ ِ
يل﴾ [املائدة ،]60 :وأن يستعيذوا من طريق الضالني ،وهم الذين قال اهلل فيهم:
َس َواء َّ
ِ ِ ِ
﴿ ُقل َيا َأه َل الكِت ِ
احلق َو َال َتتَّبِ ُعوا َأه َوا َء َقوم َقد َض ُّلوا ِمن َقب ُل
َري َ
َاب َال تَغ ُلوا يف دين ُكم غ َ
ِ
ِ
السبِ ِ
يل﴾ [املائدة ،]77 :وهم النصارى) ،ثم قال( :كل من
َو َأ َض ُّلوا كَث ًريا َو َض ُّلوا عَن َس َواء َّ
كفر باهلل فهو مغضوب عليه وضال عن سبيل اهلل) ،ثم قال( :ال تتجاوزوا بنا العبودية ،ثم

( )1بحار األنوار ،265/25 :وإيضاح دفائن النواصب ص.33
( )2بحار األنوار ،265/25 :ونوادر الراوندي ص.16
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قولوا ما شئتم ولن تبلغوا ،وإياكم والغلو كغلو النصارى ،فاين برئ من الغالني)()1

[احلديث ]298 :قال اإلمام السجاد( :لعن اهلل َمن كذب علينا ،إين ذكرت عبد اهلل
بن سبأ فقامت كل شعرة يف جسدي ،لقد ادعى أمر ًا عظي ًام ،ما له لعنه اهلل؟ ،كان اإلمام عيل
واهلل عبد ًا هلل صاحل ًا ،أخو رسول اهلل  ،ما نال الكرامة من اهلل إال بطاعته هلل ولرسوله ،وما
نال رسول اهلل  الكرامة من اهلل إال بطاعته هلل)()2

[احلديث ]299 :قال اإلمام الصادق( :اتقوا اهلل وعظموا اهلل وعظموا رسوله ،
وال تفضلوا عىل رسول اهلل  أحد ًا ،فإن اهلل تبارك وتعاىل قد فضله ،وأحبوا أهل بيت
نبيكم حب ًا مقتصد ًا ،وال تغلوا وال تفرقوا وال تقولوا ما ال نقول ،فإنكم إن قلتم وقلنا متم
ومتنا ،ثم بعثكم اهلل وبعثنا فكنا حيث يشاء اهلل وكنتم)()3

[احلديث ]300 :عن إسامعيل بن عبد العزيز قال :قال يل اإلمام الصادق :يا
إسامعيل ضع يل يف املتوضأ ماء ،فقمت له ،قال :فدخل ،فقلت يف نفيس أنا أقول فيه كذا
وكذا ويدخل املتوضأ يتوضأ ،فلم يلبث أن خرج فقال( :يا إسامعيل ال ترفع البناء فوق
طاقته فينهدم ،اجعلونا خملوقني وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا)

()4

[احلديث ]301 :قال اإلمام الصادق عن بغض الغالة( :لعن اهلل أبا اخلطاب ولعن
اهلل من قتل معه ولعن اهلل من بقي منهم ولعن اهلل من دخل قلبه رْحة هلم)()5

[احلديث ]302 :قيل لإلمام الصادق :جعلت فداك عجبت لقوم كانوا يأتون معنا
( )1بحار األنوار ()274 /25
( )2بحار األنوار ،287/25 :والكيش ص.71
( )3بحار األنوار ،269/25 :وقرب اإلسناد ص.61
( )4بصائر الدرجات 64 :ـ و.65
( )5رجال الكشى 190 :ـ .191
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إىل هذا املوضع فانقطعت آثارهم وفنيت آجاهلم ،قال :ومن هم؟ قيل :أبواخلطاب
وأصحابه ،وكان متكئا فجلس فرفع أصبعه إىل السامء ثم قال( :عىل أيب اخلطاب لعنة اهلل
واملالئكة والناس أمجعني ،فأشهد باهلل أنه كافر فاسق مرشك ،وأنه حيرش مع فرعون يف أشد
العذاب غدوا وعشيا) ،ثم قال( :أما واهلل إين ألنفس عىل أجساد صليت معه النار)()1

[احلديث ]303 :عن زرارة قال :قال اإلمام الصادق :أخربين عن ْحزة أيزعم أن
أيب آتيه؟! ،قلت :نعم ،قال( :كذب واهلل ما يأتيه إال املتكون ،إن إبليس سلط شيطان ًا يقال
له املتكون يأيت الناس يف أي صورة شاء ،إن شاء يف صورة كبرية ،وإن شاء يف صورة صغرية،
وال واهلل ما يستطيع أن جييء يف صورة أيب)()2

[احلديث ]304 :قال اإلمام الصادق( :تراءى واهلل إبليس أليب اخلطاب عىل سور
املدينة أو املسجد ،فكأين أنظر إليه وهو يقول :إهي ًا تظفر اآلن ،إهي ًا تظفر اآلن)()3

[احلديث ]305 :عن حفص بن عمرو النخعي قال:كنت جالس ًا عند اإلمام
الصادق فقال له رجل :جعلت فداك ،إن أبا منصور حدثني أنه ُرفع إىل ربه ومتسح عىل
رأسه ،وقال له بالفارسية يا برس ،فقال له اإلمام الصادق( :حدثني أيب عن جدي أن رسول
اهلل  قال :إن إبليس اختذ عرش ًا فيام بني السامء واألرض ،واختذ زبانية بعدد املالئكة ،فإذا
دعا رج ً
ورفع إليه ،وإن أبا
ال فأجابه ُوطئ عق ُبه وختطت إليه األقدام ،تراءى له إبليس ُ
منصور كان رسول إبليس ،لعن اهلل أبا منصور ،لعن اهلل أبا منصور ،ثالث ًا)()4

[احلديث ]306 :قال اإلمام الصادق(:إنا أهل بيت صديقون ،ال نخلو من كذاب
( )1رجال الكشى 190 :ـ .191
( )2بحار األنوار ،281/25 :والكيش ص.193
( )3بحار األنوار ،281/25 :والكيش ص.195
( )4بحار األنوار ،282/25 :والكيش ص.195

151

يكذب علينا و ُيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس ..كان رسول اهلل  أصدق الناس
هلج ًة وأصدق الربية كلها ،وكان مسيلمة يكذب عليه ،وكان اإلمام عيل أصدق َمن برأ اهلل
بعد رسول اهلل ،وكان الذي يكذب عليه ويعمل يف تكذيب صدقه ويفرتي عىل اهلل الكذب
عبدُ

اهلل بن سبأ)()1

[احلديث ]307 :عن مصادف قال :ملا لبى القوم الذين لبوا بالكوفة ،دخلت عىل
اإلمام الصادق فأخربته بذلك ،فخر ساجد ًا وألزق جؤجؤه باألرض ،وبكى وأقبل يلوذ
بإصبعه ويقول :بل عبدم هلل قن داخر ـ مرار ًا كثري ًة ـ ثم رفع رأسه ودموعه تسيل عىل حليته،
فندمت ُعىل إخباري إياه فقلت :جعلت فداك ،وما عليك أنت من ذا؟ ،فقال :يا مصادف،
سكت عام قالت النصارى فيه ،لكان حق ًا عىل اهلل أن ُيصم سمعه و ُيعمي برصه،
إن عيسى لو
َ
سكت عام قال أبو اخلطاب ،لكان حق ًا عىل اهلل أن ُيصم سمعي و ُيعمي برصي)()2
ولو
ُّ

[احلديث ]308 :قال اإلمام الصادق( :إن بنانا والرسي وبزيعا ـ لعنهم اهلل ـ تراءى
هلم الشيطان يف أحسن ما يكون صورة آدمي من قرنه إىل رسته) ،فقيل له :إن بنانا يتأول
ِ
الس َام ِء إِ َل مه َو ِيف األَر ِ
ض إِ َل مه﴾ [الزخرف ،]84 :أن الذي يف
هذه اآليةَ ﴿ :و ُه َو ا َّلذي ِيف َّ
األرض غري إله السامء وإله السامء غري إله األرض ،وأن إله السامء أعظم من إله األرض،
وأن أهل األرض يعرفون فضل إله السامء ويعظمونه ،فقال( :واهلل ما هو إال اهلل وحده ال
رشيك له ،إل مه يف الساموات وإل مه يف األرضني ،كذب بنان ـ عليه لعنة اهلل ـ صغر اهلل جل
جالله ،وصغر عظمته)()3

( )1بحار األنوار ،287/25 :والكيش ص.71
( )2بحار األنوار ،293/25 :والكيش ص.192
( )3بحار األنوار ،296/25 :والكيش ص.196
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[احلديث ]309 :عن أيب بصري قال :قلت لإلمام الصادق :إهنم يقولون ،قال :وما
يقولون؟ قلت :يقولون :يعلم قطر املطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما يف البحر
وعدد الرتاب ،فرفع يده إىل السامء وقال( :سبحان اهلل سبحان اهلل ال واهلل ما يعلم هذا إال
اهلل) ()1

[احلديث ]310 :ذكر اإلمام الصادق أصحاب أيب اخلطاب والغالة فقال :يا
مفضل ،ال تقاعدوهم ،وال تؤاكلوهم ،وال تشاربوهم ،وال تصافحوهم ،وال توارثوهم)()2

[احلديث ]311 :ذكر اإلمام الصادق الغالة وقال :إن فيهم َمن يكذب حتى أن
الشيطان ليحتاج إىل كذبه)()3

[احلديث ]312 :قيل لإلمام الصادقُ :جعلنا فداك ،إن املفضل بن عمر يقول إنكم
تقدرون أرزاق العباد ،فقال( :واهلل ما يقدر أرزاقنا إال اهلل ،ولقد احتجت إىل طعام لعيايل
فضاق صدري ،وأبلغت إيل الفكرة يف ذلك حتى أحرزت قوهتم ،فعندها طابت نفيس ،لعنه
اهلل وبرئ منه) ،قيل :أفنلعنه ونتربأ منه؟ ،قال :نعم ،فلعناه وبرئنا منه ،برئ اهلل ورسوله
منه(.)4
[احلديث ]313 :قال بعضهم :خرج إلينا اإلمام الصادق وهو مغضب ،فقال( :إين
خرجت آنف ًا يف حاجة فتعرض يل بعض سودان املدينة فهتف يب :لبيك جعفر بن حممد
لبيك ،فرجعت عَودي عىل بدئي إىل منزيل ،خائف ًا ذعر ًا مما قال ،حتى سجدت يف مسجدي
لريب ،وعفرت له وجهي ،وذللت له نفيس ،وبرئت إليه مما هتف يب ،،ولو أن عيسى بن مريم
( )1بحار األنوار ( ،)294 /25رجال الكشى.193 :
( )2بحار األنوار ،296/25 :والكيش.
( )3بحار األنوار ،296/25 :والكيش ص.191
( )4بحار األنوار ،301/25 :والكيش ص.207

153

عليه السالم جاوز ما قال اهلل فيه لصم صمام ال يسمع بعده أبدا وعمي عمى ال يبرص بعده
أبدا ،وخرس خرسا ال يتكلم بعده أبدا)()1

[احلديث ]314 :عن أيب هاشم اجلعفري قال :سألت اإلمام الرضا عن الغالة
واملفوضة ،فقال( :الغالة كفار ،واملفوضة مرشكون ،من جالسهم أو خالطهم أو واكلهم
أو شارهبم أو واصلهم أوزوجهم أو تزوج إليهم أو أمنهم أو ائتمنهم عىل أمانة أو صدق
حديثهم أو أعاهنم بشطر كلمة خرج من والية اهلل عزوجل ووالية الرسول  وواليتنا
أهل البيت)()2

[احلديث ]315 :عن أيب الصلت أنه قال لإلمام الرضا :يا ابن رسول اهلل ،ما يشء
حيكيه عنكم الناس؟ ،قال :وما هو؟ ،قلت :يقولون :إنكم تدعون أن الناس لكم عبيد،
فقال( :اللهم فاطر الساموات واألرض عامل الغيب والشهادة ،أنت شاهدم بأين مل أقل ذلك
قط ،وال سمعت أحد ًا من آبائي قال قط ،وأنت العامل بام لنا من املظامل عند هذه األمة ،وإن
هذه منها) ،ثم أقبل عيل فقال( :يا عبد السالم ،إذا كان الناس كلهم عبيدنا عىل ما حكوه
منكر أنت
عنا فممن نبيعهم؟) ،فقلت :يا بن رسول اهلل
َ
صدقت ،ثم قال( :يا عبد السالم ،أ م
مقر
ملا أوجب اهلل عز وجل لنا من الوالية كام ينكره غريك؟) ،قلت :معاذ اهلل بل أنا ٌّ
بواليتكم(.)3
[احلديث ]316 :عن حممد بن زيد الطربي قال :كنت قائام عىل رأس اإلمام الرضا
بخراسان وعنده مجاعة من بنى هاشم منهم إسحاق بن العباس بن موسى فقال له( :يا

( )1بحار األنوار ،321/25 :وروضة الكايف ص.225
( )2بحار األنوار ( ،)273 /25عيون االخبار.326 :
( )3بحار األنوار ،268/25 :والعيون ص.311
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إسحاق بلغني أنكم تقولون :إن الناس عبيد لنا ،ال وقرابتي من رسول اهلل  ما قلته قط
وال سمعته من أحد من آبائي وال بلغني عن أحد منهم قاله ،لكنا نقول :الناس عبيد لنا يف
الطاعة ،موال لنا يف الدين ،فليبلغ الشاهد الغائب)()1

[احلديث ]317 :كان اإلمام الرضا يقول يف دعائه( :اللهم ،إين بري مء من احلول
والقوة ،وال حول وال قوة إال بك ..اللهم ،إين أعوذ بك ،وأبرأ إليك من الذين ادعوا لنا ما
ليس لنا بحق ..اللهم ،إين أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما مل نقله يف أنفسنا ..اللهم ،لك
اخللق ومنك الرزق ،وإياك نعبد وإياك نستعني ..اللهم ،أنت خالقنا وخالق آبائنا األولني
وآبائنا اآلخرين ..اللهم ،ال تليق الربوبية إال بك وال تصلح اإلهلية إال لك ،فالعن النصارى
الذين صغروا عظمتك ،والعن املضاهئني لقوهلم من بريتك ..اللهم ،إنا عبيدك وأبناء
عبيدك ،ال نملك ألنفسنا نفع ًا وال رض ًا وال موت ًا وال حيا ًة وال نشور ًا ..اللهمَ ،من زعم أنا
أرباب فنحن منه برا مء ،و َمن زعم أن إلينا اخللق وعلينا الرزق فنحن برا مء منه ،كرباءة عيسى
بن مريم عليه السالم من النصارى ..اللهم ،إنا مل ند ُع ُهم إىل ما يزعمون ،فال تؤاخذنا بام
يقولون ،واغفر لنا ما يدعون ،وال تدع عىل األرض منهم ديارا ،إنك إن تذرهم يضلوا
عبادك وال يلدوا إال فاجرا كفار ًا)()2

[احلديث ]318 :وهو حديث طويل( )3لإلمام الرضا مع بعض أصحابه ردا عىل
الغلو واملغالني ،ومما جاء فيه قوله( :ومن جتاوز باإلمام عيل العبودية ،فهو من املغضوب
عليهم ومن الضالني ،وقال اإلمام عيل :ال تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شئتم ولن

( )1اماىل املفيد ،148 :اماىل ابن الشيخ.14 :
( )2بحار األنوار ،343/25 :واعتقادات الصدوق ص.109
( )3بحار األنوار ،278/25 :واالحتجاج ص ،242تفسري اإلمام ص.18
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تبلغوا ،وإياكم والغلو كغلو النصارى ،فإين بري مء من الغالني)
فقام إليه رجل فقال له :يابن رسول اهلل صف لنا ربك فإن من قبلنا قد اختلفوا علينا،
فقال اإلمام الرضا( :إنه من يصف ربه بالقياس فانه ال يزال الدهر يف االلتباس ،مائال عن
املنهاج طاعنا يف االعوجاج ضاال عن السبيل قائال غري اجلميل) ثم قال( :اعرفه بام عرف
به نفسه ،اعرفه من غري رؤية ،وأصفه بام وصف به نفسه أصفه من غري صورة ،ال يدرك
باحلواس وال يقاس بالناس ،معروف بااليات ،بعيد بغري تشبيه ،ومتدان يف بعده بال نظري،
ال يتوهم ديمومته ،وال يمثل بخليقته وال جيور يف قضيته ،اخللق إىل ما علم منهم منقادون،
وعىل ما سطر يف املكنون من كتابه ماضون ،ال يعملون بخالف ما علم منهم ،وال غريه
يريدون ،فهو قريب غري ملتزق ،وبعيد غري متقص ،حيقق وال يمثل ،ويوحد وال يبعض،
يعرف باآليات ،ويثبت بالعالمات وال إله غريه الكبري املتعال)
فقال الرجل :بأيب أنت وأمي يا ابن رسول اهلل فإن معي من ينتحل مواالتكم ويزعم
أن هذه كلها صفات اإلمام عيل ،وأنه هو اهلل رب العاملني؛ فلام سمعها اإلمام الرضا
ارتعدت فرائصه وتصبب عرقا ،وقال( :سبحان اهلل سبحان اهلل عام يقول الظاملون
والكافرون علوا كبريا ،أو ليس كان اإلمام عيل آكال يف االكلني ،وشاربا يف الشاربني،
وناكحا يف الناكحني ،وحمدثا يف املحدثني؟ وكان مع ذلك مصليا خاضعا بني يدي اهلل ذليال،
وإليه أواها منيبا ،أفمن كان هذه صفته يكون إهلاء؟ فإن كان هذا إهلا فليس منكم أحد إال
وهو إله ملشاركته له يف هذه الصفات الداالت عىل حدث كل موصوف هبا)
فقال الرجل :يابن رسول اهلل إهنم يزعمون أن عليا ملا أظهر من نفسه املعجزات التي
ال يقدر عليها غري اهلل دل عىل أنه إله ،وملا ظهر هلم بصفات املحدثني العاجزين لبس ذلك
عليهم وامتحنهم ليعرفوه وليكون إيامهنم به اختيارا من أنفسهم.
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فقال اإلمام الرضا( :أول ما ههنا أهنم ال ينفصلون ممن قلب هذا عليهم ..ملا ظهر
منه الفقر والفاقة دل عىل أن من هذه صفاته وشاركه فيها الضعفاء املحتاجون ال تكون
املعجزات فعله فعلم هبذا أن الذي ظهر منه من املعجزات إنام كانت فعل القادر الذي ال
يشبه املخلوقني ،ال فعل املحدث املحتاج املشارك للضعفاء يف صفات الضعف)
ثم قال( :إن هؤالء الضالل الكفرة ما أتوا إال من قبل جهلهم بمقدار أنفسهم حتى
اشتد إعجاهبم وكثر تعظيمهم ملا يكون منها فاستبدوا بآرائهم الفاسدة واقترصوا عىل
عقوهلم املسلوك هبا غري سبيل الواجب حتى استصغروا قدر اهلل واحتقروا أمره وهتاونوا
بعظيم شأنه ،إذ مل يعلموا أنه القادر بنفسه الغني بذاته التي ليست قدرته مستعارة وال غناه
مستفادا ،والذي من شاء أفقره ،ومن شاء أغناه ،ومن شاء أعجزه بعد القدرة ،وأفقره بعد
الغنى؛ فنظروا إىل عبد قد اختصه اهلل بقدرته ليبني هبا فضله عنده ،وآثره بكرامته ليوجب
هبا حجته عىل خلقه ،وليجعل ما آتاه من ذلك ثوابا عىل طاعته ،وباعثا عىل اتباع أمره،
ومؤمنا عباده املكلفني من غلط من نصبه عليهم حجة ،وهلم قدوة ،وكانوا كطالب ملك
من ملوك الدنيا ينتجعون فضله ،ويأملون نائله ،ويرجون التفيؤ بظله واالنتعاش بمعروفه،
واالنقالب إىل أهلهم بجزيل عطائه الذي يعينهم عىل كلب الدنيا ،وينقذهم من التعرض
لدين املكاسب وخسيس املطالب ،فبينا هم يسألون عن طريق امللك ليرتصدوه وقد وجهوا
الرغبة نحوه وتعلقت قلوهبم برؤيته إذ قيل :سيطلع عليكم يف جيوشه ومواكبه وخيله
ورجله ،فإذا رأيتموه فأعطوه من التعظيم حقه ،ومن االقرار باململكة واجبه ،وإياكم أن
تسموا باسمه غريه ،وتعظموا سواه كتعظيمه فتكونوا قد بخستم امللك حقه ،وأزريتم عليه
واستحققتم بذلك منه عظيم عقوبته ،فقالوا :نحن كذلك فاعلون جهدنا وطاقتنا ،فام لبثوا
أن طلع عليهم بعض عبيد امللك يف خيل قد ضمها إليه سيده ورجل قد جعلهم يف مجلته
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وأموال قد حباه هبا فنظر هؤالء وهم للملك طالبون ،واستكربوا ما رأوه هبذا العبد من نعم
سيده ورفعوه عن أن يكون من هو املنعم عليه بام وجدوا معه عبدا فأقبلوا حييونه حتية امللك
ويسمونه باسمه ،وجيحدون أن يكون فوقه ملك أو له مالك؛ فأقبل عليهم العبد املنعم عليه
وسائر جنوده بالزجر والنهي عن ذلك والرباءة مما يسمونه به وخيربوهنم بأن امللك هو الذي
أنعم عليه هبذا واختصه به ،وإن قولكم ما تقولون يوجب عليكم سخط امللك وعذابه
ويفيتكم كل ما أملتموه من جهته وأقبل هؤالء القوم يكذبوهنم ويردون عليهم قوهلم؛ فام
زال كذلك حتى غضب عليهم امللك ملا وجد هؤالء قد ساووا به عبده وأزروا عليه يف
مملكته وبخسوه حق تعظيمه ،فحرشهم أمجعني إىل حبسه ووكل هبم من يسومهم سوء
العذاب ..فكذلك هؤالء وجدوا أمري املؤمنني عبدا أكرمه اهلل ليبني فضله ويقيم حجته
فصغر عندهم خالقهم أن يكون جعل عليا له عبدا ،وأكربوا عليا عن أن يكون اهلل عز وجل
له ربا ،فسموه بغري اسمه ،فنهاهم هو وأتباعه من أهل ملته وشيعته ،وقالوا هلم :ياهؤالء
إن عليا وولده عباد مكرمون خملوقون مدبرون ال يقدرون إال عىل ما أقدرهم عليه اهلل رب
العاملني ،وال يملكون إال ما ملكهم ،ال يملكون موتا وال حياة وال نشورا وال قبضا وال
بسطا وال حركة وال سكونا إال ما أقدرهم عليه وطوقهم وإن رهبم وخالقهم جيل عن
صفات املحدثني ،ويتعاىل عن نعوت املحدودين ،فإن من اختذهم أو واحدا منهم أربابا من
دون اهلل فهو من الكافرين وقد ضل سواء السبيل .فأبى القوم إال مجاحا وامتدوا يف طغياهنم
يعمهون ،فبطلت أمانيهم وخابت مطالبهم وبقوا يف العذاب األليم)()1

[احلديث ]319 :عن إبراهيم بن أيب حممود أنه قال لإلمام الرضا :يا بن رسول اهلل،
إن عندنا أخبار ًا يف فضائل اإلمام عيل ،وفضلكم أهل البيت ،وهي من رواية خمالفيكم وال
( )1بحار األنوار ()274 /25
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نعرف مثلها عنكم ،أفندين هبا؟ ،فقال( :يا ابن أيب حممود ،لقد أخربين أيب عن أبيه عن جده
أن رسول اهلل  قال :من أصغى إىل ناطق فقد عبده ،فإن كان الناطق عن اهلل عز وجل فقد
عبدَ اهلل ،وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس) ،ثم قال( :يا ابن أيب حممود ،إن خمالفينا
وضعوا أخبار ًا يف فضائلنا وجعلوها عىل أقسام ثالثة :أحدها :الغلو ،وثانيها :التقصري يف
أمرنا ،وثالثها :الترصيح بمثالب أعدائنا ،فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا
ونسبوهم إىل القول بربوبيتنا ،وإذا سمعوا التقصري اعتقدوه فينا ،وإذا سمعوا مثالب أعدائنا
ون ِمن د ِ
بأسامئهم ثلبونا بأسامئنا ،وقد قال اهلل عز وجلَ ﴿ :و َال ت َُس ُّبوا ا َّل ِذي َن َيد ُع َ
ون اهللَِّ
ُ
َف َي ُس ُّبوا اهللََّ عَد ًوا بِغ ِ
َري ِعلم﴾ [األنعام ..]108 :يا بن أيب حممود ،إذا أخذ الناس يمين ًا وشامالً
فالزم طريقتنا ،فإنه من لز َمنا لزمناه ،ومن فار َقنا فارقناه ،إن أدنى ما ُخيرج الرجل من اإليامن
أن يقول للحصاة هذه نواة ،ثم يدين بذلك ويربأ ممن خالفه ..يا بن أيب حممود ،احفظ ما
حدثتك به فقد مجعت لك فيه خري الدنيا واآلخرة)()1

[احلديث ]320 :قال اإلمام احلسن العسكري( :لعن اهلل القاسم اليقطيني ،ولعن
اهلل عيل بن حسكة القمي ،إن شيطان ًا تراءى للقاسم ،فيوحي إليه زخرف القول غرورا)()2

[احلديث ]321 :ما روي عن اإلمام احلجة رد ًا عىل الغالة جواب ًا لكتاب ُكتب إليه
من طرف حممد بن عيل بن هالل الكرخي( :يا حممد بن عيل ،تعاىل اهلل عز وجل عام يصفون،
سبحانه وبحمده ،ليس نحن رشكاءه يف علمه ،وال يف قدرته ،بل ال يعلم الغيب غريه ،كام
قال يف حمكم كتابه تبارك وتعاىلُ ﴿ :قل َال يع َلم من ِيف السامو ِ
ات َواألَر ِ
ب إِ َّال اهللَُّ ﴾
ض الغَي َ
َّ َ َ
َ ُ َ
[النمل ،]65 :وأنا ومجيع آبائي من األولني :آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغريهم من

( )1بحار األنوار ،278/25 :واالحتجاج ص ،242تفسري اإلمام ص.18
( )2بحار األنوار ،316/25 :والكيش ص.321
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النبيني ،ومن اآلخرين :حممد رسول اهلل وعيل بن أيب طالب واحلسن واحلسني وغريهم ممن
مىض من األئمة ،إىل مبلغ أيامي ومنتهى عرصي عبيدُ اهلل عز وجل ،يقول اهلل عز وجل:
﴿ َو َمن َأع َر َض عَن ِذك ِري َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
رش ُه َيو َم ال ِق َيا َم ِة َأع َمى (َ )124ق َال َرب
يش ًة َضنكًا َونَح ُ ُ
ِمل َ َح َرشتَنِي َأع َمى َو َقد ُكن ُت َب ِص ًريا (َ )125ق َال ك ََذلِ َك َأتَت َك آ َيا ُتنَا َفن َِسيت ََها َوك ََذلِ َك ال َيو َم
ُتن َسى﴾ [طه 124 :ـ  ..]126يا حممد بن عيل ،قد آذانا جهالء الشيعة وْحقاؤهم ،ومن دينه
أرجح منه ،و ُأشهد اهلل الذي ال إله إال هو وكفى به شهيد ًا ،وحممد ًا رسوله
جناح البعوضة
ُ
ُ
شهدك و ُأ ِ
ومالئكته وأنبياءه وأولياءه ،و ُأ ِ
شهد كل َمن سمع كتايب هذا ،أين بري مء إىل اهلل وإىل
رسوله ممن يقول إنا نعلم الغيب ،أو نشارك اهلل يف ُملكه ،أو ُحيلنا حم ً
ال سوى املحل الذي
نصبه اهلل لنا وخلقنا له ،أو يتعدى بنا عام قد فرس ُته لك وبينت ُه يف صدر كتايب ..و ُأشهدكم
وجعلت هذا التوقيع الذي
أن كل من نتربأ منه ،فإن اهلل يربأ منه ومالئكته ورسله وأولياؤه،
ُ
يف هذا الكتاب أمان ًة يف عنقك وعنق َمن سمعه ،أن ال يكتمه من أحد من موايل وشيعتي
حتى يظهر عىل هذا التوقيع الكل من املوايل ،لعل اهلل عز وجل يتالفاهم فريجعون إىل دين
اهلل احلق ،وينتهوا عام ال يعلمون منتهى أمره وال يبلغ منتهاه ،فكل َمن فهم كتايب ومل يرجع
إىل ما قد أمرته وهنيته ،فلقد حلت عليه اللعنة من اهلل ،وممن ذكرت من عباده الصاحلني)()1

 2ـ حفظ وحدة األمة:
وهو مما يقر به أصحاب املدرسة السنية أنفسهم؛ فهم يذكرون من أدلة اعتبار اخلالفة
يف قريش اجتامع كلمة املسلمني عىل أفراد حمدودين ،بخالف ما لو وزعت عىل كل القبائل
العربية أو العجمية ،ذلك أن األمة تتفرق بسبب ذلك.
وقد كان يمكنهم استخدام هذا الدليل مع العرتة الطاهرة ،ألنه حينها سيكون أكثر
( )1بحار األنوار ،268/25 :واالحتجاج ص.265
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مقبولية؛ فالعرتة أقل عددا من القرشيني ،وهي مقبولة عند كل املسلمني عرهبم وعجمهم،
تعظيام لرسول اهلل .
وهلذا نجد أحاديث أئمة اهلدى تذكر األمة هبذا ا جلانب ،حتى تتوحد عليها ،ويمكن
تقسيم ما ورد يف ذلك إىل قسمني:
أ ـ حفظ الوحدة السياسية:
ومن األحاديث التي يمكن االستدالل هبا هلذا اجلانب:
[احلديث ]322 :ما روي أنه ملا انتهت إىل اإلمام عيل أنباء السقيفة بعد وفاة رسول
اهلل  ، قال :ما قالت األنصار؟ قالوا :قالت :منا أمري ومنكم أمري ،فقال اإلمام عيل( :فهال
احتججتم عليهم بأن رسول اهلل  وىص بأن حيسن إىل حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟)
قالوا :وما يف هذا من احلجة عليهم؟ قال( :لو كانت اإلمارة فيهم مل تكن الوصية هبم) ،ثم
قال :فام ذا قالت قريش؟! .قالوا :احتجت بأهنا شجرة الرسول  ،فقال( :احتجوا
بالشجرة وأضاعوا الثمرة!) ()1

[احلديث ]323 :ما روي عن اإلمام عيل ،وأنه قال ملن احتج للخالفة بالصحبة:
(وا عجباه أتكون اخلالفة بالصحابة وال تكون بالصحابة والقرابة؟!)()2

[احلديث ]324 :ويروى عنه يف هذا املعنى قوله(:)3
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم ...فكيف هبذا واملشريون غيب
وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم ...فغريك أوىل بالنبي وأقرب

( )1بحار األنوار ()611 /29
( )2هنج البالغة ـ حممد عبده ـ  4ـ .179
( )3بحار األنوار ()609 /29
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[احلديث ]325 :قال اإلمام الصادق( :كان عيل بن أيب طالب عامل هذه االمة،
والعلم يتوارث ،وليس يميض منا أحد حتى يرى من ولده من يعلم علمه وال تبقى االرض
يوما بغري إمام منا تفزع إليه االمة) ،قيل له :يكون إمامان؟ قال( :ال إال وأحدمها صامت ال
يتكلم حتى يميض األول)

()1

ب ـ حفظ وحدة الوالء:
فاألمة التي مل تستطع أن توفر لنفسها وحدة سياسية يمكنها أن توفرها عرب وحدة
الوالء ،وهلذا ذكر أئمة اهلدى أن من أدوار اإلمام حفظ وحدهتا عرب بيعة ومعاهدة اإلمام
إما أثناء حضوره وتواجده ،أو عند غيابه.
ولذلك؛ فإن غيبة اإلمام مع بقاء الوالء والبيعة والتمهيد ،جتعله حارضا ،يؤدي
دوره كامال يف األمة ،ألهنا تشعر بأنه هو املحرك الروحي هلا ،ومن خالل ذلك الوالء
يمكنها أن متارس دورها التصحيحي واإلصالحي.
ولعل أقرب األمثلة الدالة عىل هذا وأحسنها ما يذكره املؤرخون من أن قائد الدعوة
العباسية الرسية للثورة عىل الدولة األموية ،وهو حممد بن عيل بن عبد اهلل بن عباس،
صاحب (احلميمة) ،كان يطلب من مبعوثه الرسي إىل النقباء يف العراق وخراسان عدم ذكر
اسمه الرصيح يف الدعوة ،وكان يستعمل بدل ذلك اسم [الرضا من آل حممد] ،وقد استطاع
من خالل هذا االسم الومهي أن جيمع أنصاره ،ويقيض عىل الدولة األموية ..وبذلك كان
لالسم املرتبط بآل بيت النبوة وحده تأثريه الكبري يف هتديم دولة ،وإنشاء دولة أخرى.
وهلذا نرى األحاديث تدعو إىل البحث عن اإلمام والتعرف عليه وبيعته واالرتباط
الروحي به ،سواء كان حارضا أو غائبا ،ألن أثره يف كال احلالني متحقق ،ومن تلك
( )1بصائر الدرجات.150 :
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األحاديث:
[احلديث ]326 :قال رسول اهلل ( :يف اجلنة ثالث درجات ،ويف النار ثالث
دركات :فأعىل درجات اجلنة :ملن أحبنا بقلبه ،ونرصنا بلسانه ويده ،ويف الدرجة الثانيةَ :من
أحبنا بقلبه ،ونرصنا بلسانه ،ويف الدرجة الثالثة :من أحبنا بقلبه ،ويف أسفل الدرك من النار:
َمن أبغضنا بقلبه ،وأعان علينا بلسانه ويده ،ويف الدرك الثانية من النارَ :من أبغضنا بقلبه،
وأعان علينا بلسانه ،ويف الدرك الثالثة من النار :من أبغضنا بقلبه)()1

َ

[احلديث ]327 :قام ثوبان موىل رسول اهلل  قال( :بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل،
أعددت هلا إذ تسأل عنها؟) ،قال( :يا رسول
متى قيام الساعة؟ ،فقال رسول اهلل ( :ما
َ
أعددت هلا كثري عمل إال أين أحب اهلل ورسوله ،فقال رسول اهلل ( :وإىل ماذا بلغ
اهلل ،ما
ُ
عت
حبك لرسول اهلل ؟) ،قال :والذي بعثك باحلق نبي ًا ،إن يف قلبي من حمبتك ما لو ُقط ُ
حنت بأرحاء
ضت باملقاريض ،و ُأ
حرقت بالنريان ،و ُط ُ
ُ
رشت باملناشري ،و ُقر ُ
بالسيوف ،و ُن ُ
احلجارة ،كان أحب إيل وأسهل عيل من أن أجد لك يف قلبي غش ًا أو غ ً
ال أو بغض ًا ألحد من
أهل بيتك وأصحابك ،وأحب اخللق إيل بعدك أحبهم لك ،وأبغضهم إيل من ال حيبك
ويبغضك أو يبغض أحد ًا من أصحابك ،يا رسول اهلل ،هذا ما عندي من حبك ،وحب َمن
سعدت ،وإن
حيبك ،وبغض َمن يبغضك ،أو يبغض أحد ًا ممن حتبه ،فإن ُقبل هذا مني فقد
ُ
ُأريدَ مني عمل غريه فام أعلم يل عم ً
ال أعتمده وأعتد به غري هذا ،أحبكم مجيع ًا أنت
وأصحابك وإن كنت ال أطيقهم يف أعامهلم) ،فقال ( :أبرش فإن املرء يوم القيامة مع َمن
أحبه ،يا ثوبان ،لو كان عليك من الذنوب ملء ما بني الثرى إىل العرش ،النحرست وزالت
عنك هبذه املواالة ،أرسع من انحدار الظل عن الصخرة امللساء املستوية إذا طلعت عليه
( )1بحار األنوار ،93/27 :واملحاسن ص.153
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الشمس ،ومن انحسار الشمس إذا غابت عنها الشمس)()1

[احلديث ]328 :قال بعضهم :كنت أرى رأي اخلوارج ال رأي يل غريه ،حتى
جلست إىل أيب سعيد اخلدري فسمعته يقولُ ( :أمر الناس بخمس فعملوا بأربع وتركوا
واحدة) ،فقال له رجل :يا أبا سعيد ،ما هذه األربع التي عملوا هبا؟ ،قال( :الصالة والزكاة
واحلج وصوم شهر رمضان) ،قال :فام الواحدة التي تركوها؟ ،قال( :والية عيل بن أيب
طالب) ،قال الرجل :وإهنا املفرتضة معهن؟ ،قال أبو سعيد( :نعم ورب الكعبة)()2

[احلديث ]329 :قال بعضهم :كنا مع النبي  يف بعض أسفاره ،إذ هتف بنا أعرايب
بصوت جهوري فقال :يا حممد ،فقال له النبي ( :ما تشاء؟) ،فقال :املرء حيب القوم وال
يعمل بأعامهلم ،فقال النبي ( :املرء مع َمن أحب) ،فقال :يا حممد ،اعرض عيل اإلسالم،
فقال( :اشهد أن ال إله إال اهلل ،وأين رسول اهلل ،وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم شهر
رمضان وحتج البيت) ،فقال :يا حممد ،تأخذ عىل هذا أجر ًا؟ ،فقال( :ال ،إال املودة يف القربى
قال :قرباي أو قرباك؟ ،قال( :بل قرباي ،قال( :هلم يدك حتى أبايعك ،ال خري فيمن يودك
وال يود قرباك)()3

[احلديث ]330 :قال رسول اهلل  لبعض أصحابه ذات يوم( :يا عبد اهلل ..أحب
ِ
وعاد يف اهلل ،فإنه ال ُتنال والية اهلل إال بذلك ..وال جيد
يف اهلل ،وأبغض يف اهلل ،ووال يف اهلل،
م
رجل طعم اإليامن ـ وإن ك ُثرت صالته وصيامه ـ حتى يكون كذلك ،وقد صارت مواخاة
الناس يومكم هذا أكثرها يف الدنيا ،عليها يتوادون وعليها يتباغضون ،وذلك ال يغني عنهم

( )1بحار األنوار ،101/27 :وتفسري اإلمام العسكري.
( )2بحار األنوار ،102/27 :وجمالس املفيد ص.89
( )3بحار األنوار ،103/27 :وجمالس املفيد ص.89
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من اهلل شيئ ًا) ،فقال له :وكيف يل أن أعلم أين قد واليت وعاديت يف اهلل عز وجل؟ ..و َمن
ويل اهلل عز وجل حتى أواليه؟ ..و َمن عدوه حتى ُأعاديه؟ ..فأشار له رسول اهلل  إىل
اإلمام عيل ،فقال( :أترى هذا؟) ..فقال :بىل ،قال( :ويل هذا ويل اهلل فواله ،وعدو هذا عدو
ِ
اهلل فعاده) ،ثم قالِ :
وعاد عدو هذا ولو أنه أبوك
(وال ويل هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك،
أو ولدك)()1

[احلديث ]331 :قال رسول اهلل ( :ال يؤمن عبدم حتى أكون أحب إليه من نفسه،
وأهيل أحب إليه من أهله ،وعرتيت أحب إليه من عرتته ،وذايت أحب إليه من ذاته ،فقال
رجل من القوم( :يا أبا عبد الرْحن ..ما تزال جتيئ باحلديث حييي اهلل به القلوب)()2
م

[احلديث ]332 :قال رسول اهلل ( :أحبوا اهلل ملا يغذوكم به من نعمه ،وأحبوين
حلب اهلل عز وجل ،وأحبوا أهل بيتي حلبي)()3

[احلديث ]333 :قال رسول اهلل  لإلمام عيل( :يا عيل ..ما ثبت حبك يف قلب
امرئ مؤمن فزلت به قد مم عىل الرصاط ،إال ثبتت له قد مم حتى ُيدخله اهلل عز وجل بحبك
اجلنة)()4

[احلديث ]334 :قال رسول اهلل َ ( :من رزقه اهلل حب األئمة من أهل بيتي فقد
أصاب خري الدنيا واآلخرة ،فال يشكن أحدم أنه يف اجلنة ،فإن يف حب أهل بيتي عرشين
خصلة ،عرش منها يف الدنيا ،وعرش يف اآلخرة :أما يف الدنيا :فالزهد ،واحلرص عىل العمل،
والورع يف الدين ،والرغبة يف العبادة ،والتوبة قبل املوت ،والنشاط يف قيام الليل ،واليأس
( )1بحار األنوار ،55/27 :وتفسري اإلمام العسكري ص ،18معاين األخبار ص ،113العيون ص.161
( )2بحار األنوار ،76/27 :وأمايل الصدوق ص.201
( )3بحار األنوار ،76/27 :وأمايل الصدوق ص.219
( )4بحار األنوار ،77/27 :وأمايل الصدوق ص.348
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مما يف أيدي الناس ،واحلفظ ألمر اهلل وهنيه عز وجل ،والتاسعة بغض الدنيا ،والعارشة
م
م
ميزان ،و ُيعطى كتابه بيمينه،
ديوان ،وال ُينصب له
السخاء ..وأما يف اآلخرة :فال ُينرش له
و ُيكتب له براء مة من النار ،ويبيض وجهه ،و ُيكسى من حلل اجلنة ،و ُيشفع يف مائة من أهل
بيته ،وينظر اهلل عز وجل إليه بالرْحة ،و ُيتوج من تيجان اجلنة ،والعارشة يدخل اجلنة بغري
حساب ،فطوبى ملحبي أهل بيتي)( ،)1فقال اإلمام عيل :يا رسول اهلل ..ما لنا ولقريش ،إذا
تالقوا تالقوا بوجوه مستبرشة ،وإذا لقونا لقونا بغري ذلك ،فغضب النبي  ثم قال:
(والذي نفيس بيده ال يدخل قلب رجل اإليامن حتى حيبكم هلل ولرسوله)()2

[احلديث ]335 :قال رسول اهلل ( :قال اهلل عز وجل ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوع َِم ُلوا
احل ِ
ِ
ات ُأو َلئِ َك ُهم َخ ُري ال َ ِرب َّي ِة﴾ [البينة ،]7 :ثم التفت إىل اإلمام عيل فقال( :نعم أنت يا
َّ
الص َ
متوجني)()3
عيل وشيعتك ،وميعادك وميعادهم احلوض غر ًا حمجلني مكحلني َّ

[احلديث ]336 :قال رسول اهلل ( :أثبتكم عىل الرصاط أشدكم حب ًا ألهل بيتي
وألصحايب)()4

[احلديث ]337 :قال رسول اهلل ( :ال يزول قدم عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن
أربع( :عن جسده فيام أباله ،وعن عمره فيام أفناه ،وعن ماله مما اكتسبه وفيام أنفقه ،وعن
حبنا أهل البيت)()5

[احلديث ]338 :قال رسول اهلل ( :عنوان صحيفة املؤمن( :حب عيل بن أيب
( )1بحار األنوار ،79/27 :واخلصال .99/2
( )2بحار األنوار ،81/27 :وأمايل الطويس ص.30
( )3بحار األنوار ،131/27 :واملحتَّض ص.126
( )4بحار األنوار ،133/27 :ونوادر الراوندي.
( )5بحار األنوار ،135/27 :وأمايل الطويس ص.25
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طالب)()1

[احلديث ]339 :عن أنس بن مالك قال :رجعنا مع رسول اهلل  قافلني من تبوك،
فقال يل يف بعض الطريق( :ألقوا يل األحالس واألقتاب ،ففعلوا) ،فصعد رسول اهلل 
فخطب فحمد اهلل وأثنى عليه بام هو أهله ،ثم قال( :معارش الناس ،ما يل إذا ُذكر آل إبراهيم
عليه السالم هتللت وجوهكم ،وإذا ُذكر آل حممد كأنام ُيفقأ يف وجوهكم حب الرمان؟..
فو الذي بعثني باحلق نبي ًا ،لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعامل كأمثال اجلبال ،ومل جييء بوالية
عيل بن أيب طالب ألكبه اهلل عز وجل يف النار)()2

(حرمت اجلنة عىل َمن ظلم أهل بيتي وآذاين
[احلديث ]340 :قال رسول اهلل ُ :
يف عرتيت ،ومن صنع صنيع ًة إىل أحد من ولد عبد املطلب ومل جيازه عليها ،فإين أجازيه غدا
إذا لقيني يوم القيامة)()3

[احلديث ]341 :قال رسول اهلل َ ( :من أراد التوسل إيل ،وأن يكون له عندي يدم
أشفع له هبا يوم القيامة ،فليصل أهل بيتي ،ويدخل الرسور عليهم)()4

[احلديث ]342 :قال رسول اهلل ( :يا سلامنَ ..من أحب فاطمة ابنتي فهو يف اجلنة
معي ،و َمن أبغضها فهو يف النار ..يا سلامن ..حب فاطمة ينفع يف مائة موطن ،أيرس تلك
فمن رضيت عنه ابنتي
املواطن( :املوت والقرب وامليزان واملحرش والرصاط واملحاسبةَ ،
فاطمة رضيت عنه ،و َمن رضيت عنه ريض اهلل عنه ،و َمن غضبت عليه فاطمة غضبت
غضب اهلل عليه ..يا سلامن ..م
ويل ملن يظلمها ويظلم ذريتها
غضبت عليه
عليه ،و َمن
ُ
َ
( )1بحار األنوار ،142/27 :والعمدة ص.193
( )2بحار األنوار ،171/27 :وأمايل الطويس ص.17
( )3بحار األنوار ،229/26 :والعمدة ص.26
( )4بحار األنوار ،227/26 :وأمايل الصدوق ص.228
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وشيعتها)()1

[احلديث ]343 :كان النبي  كلام أصبح أقبل عىل أصحابه بوجهه فقال( :هل
رأى أحدم منكم رؤيا؟ ..وإن النبي  أصبح ذات يوم فقال( :رأيت يف املنام عمي ْحزة
جالسني ،وبني يدهيام طبق تني ومها يأكالن منه ،فام لبثا أن حتول رطب ًا
وابن عمي جعفر ًا
َ
فأكال منه ،فقلت هلام( :فام وجدمتا أفضل األعامل يف اآلخرة؟) ..قاال( :الصالة ،وحب عيل
بن أيب طالب ،وإخفاء الصدقة)()2

[احلديث ]344 :روي أن رج ً
ال قدم عىل اإلمام عيل فقال :يا أمري املؤمنني ..إين
أحبك وأحب فالن ًا ،وسمى بعض أعدائه ،فقال( :أما اآلن فأنت أعور ،فإما أن تَعمى وإما
أن ُتبرص)()3

[احلديث ]345 :قال اإلمام عيل( :مازلت مظلوم ًا منذ ولدتني أمي ،حتى أن عقي ً
ال
كان يصيبه رمدم

فقال( :ال تذروين حتى تذروا علي ًا ،فيذروين وما يب رمد)()4

[احلديث ]346 :قال اإلمام عيل( :ذكرنا أهل البيت شفا مء من الوعك واألسقام
ووسواس الريب ،وحبنا رىض الرب تبارك وتعاىل)()5

[احلديث ]347 :قال اإلمام عيل( :ما خلق اهلل عز وجل شيئ ًا أرش من الكلب،
والناصب أرش منه)()6

( )1بحار األنوار ،117/27 :وإيضاح دفائن النواصب ص.39
( )2بحار األنوار ،117/27 :ومدينة املعاجز .43/3
( )3بحار األنوار ،58/27 :والرسائر.
( )4بحار األنوار ،62/27 :واعتقادات الصدوق ص.111
( )5بحار األنوار ،227/26 :واملحاسن ص.62
( )6بحار األنوار ،221/27 :وأمايل الطويس ص.171
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[احلديث ]348 :عن عمرو بن قيس املرشقي قال :دخلت عىل اإلمام احلسني أنا
وابن عم يل وهو يف قرص بني مقاتل ،فسلمنا عليه فقال له ابن عمي :يا أبا عبد اهلل ..هذا
(خضاب والشيب إلينا بني هاشم يعجل) ،ثم أقبل
خضاب أو شعرك؟ ..فقال:
الذي أرى
م
م
علينا فقال( :جئتام لنرصيت؟ ..فقلت( :إين م
رجل كبري السن ،كثري الدَّ ين ،كثري العيال ،ويف
يدي بضايع للناس وال أدري ما يكون ،وأكره أن أضيع أمانتي ،وقال له ابن عمي مثل
ذلك ،قال لنا( :فانطلقا فال تسمعا يل واعية وال تريا يل سواد ًا ،فإنه َمن سمع واعيتنا أو رأى
سوادنا فلم جيبنا ومل يغثنا ،كان حق ًا عىل اهلل عز وجل أن يكبه عىل منخريه يف النار)()1

[احلديث ]349 :قال اإلمام الباقر عن آبائه :ملا قىض رسول اهلل  مناسكه من
حجة الوداع ركب راحلته وأنشأ يقول( :ال يدخل اجلنة إال من كان مسل ًام) ،فقام إليه أبو
ذر الغفاري فقال :يا رسول اهلل وما اإلسالم؟! ..فقال( :اإلسالم عريان :ولباسه التقوى،
وزينته احلياء ،ومالكه الورع ،وكامله الدين وثمرته العمل ..ولكل يشء أساس وأساس
اإلسالم حبنا أهل البيت)()2

[احلديث ]350 :دخل بعضهم عىل اإلمام الباقر فقال( :بأيب أنت ..ربام خال يب
الشيطان فخبثت نفيس ،ثم ذكرت حبي إياكم وانقطاعي إليكم فطابت نفيس ،فقال( :يا
زياد وحيك ..وما الدين إال احلب ،أال ترى إىل قول اهلل تعاىلُ ﴿ :قل إِن ُكن ُتم ُ ِ
حت ُّب َ
ون اهللََّ
ِ
ِ
َفاتَّبِ ُع ِ
حيم ﴾ [آل عمران)3()]31 :
ور َر م
وين ُحيبِب ُك ُم اهللَُّ َو َيغفر َل ُكم ُذ ُنو َب ُكم َواهللَُّ َغ ُف م
[احلديث ]351 :قال بعضهم :كنت عند اإلمام الباقر وعنده يف الفسطاط نحو من

( )1بحار األنوار ،204/27 :وثواب األعامل ص.250
( )2بحار األنوار ،82/27 :وأمايل الطويس ص.52
( )3بحار األنوار ،94/27 :وتفسري العيايش .1/167
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مخسني رجالً ،فجلس بعد سكوت منا طويل فقال( :ما لكم؟ ..لعلكم ترون أين نبي اهلل؟..
فمن وصلنا وصله اهلل ،ومن
واهلل ما أنا كذلك ،ولكن يل قرابة من رسول اهلل  ووالدةَ ،
أحبنا أحبه اهلل عز وجل ،و َمن حرمنا حرمه اهلل ..أفتدرون أي البقاع أفضل عند اهلل
منزل ًة؟) ..فلم يتكلم أحدم منا ،فكان هو الراد عىل نفسه قال( :ذلك مكة احلرام التي رضيها
اهلل لنفسه حرم ًا وجعل بيته فيها) ،ثم قال( :أتدرون أي البقاع أفضل فيها عند اهلل
حرم ًة؟) ..فلم يتكلم أحدم منا فكان هو الراد عىل نفسه فقال( :ذلك املسجد احلرام) ،ثم
قال( :أتدرون أي بقعة يف املسجد احلرام أفضل عند اهلل حرم ًة؟) ..فلم يتكلم أحدم منا فكان
هو الراد عىل نفسه فقال( :ذاك بني الركن واملقام وباب الكعبة ،وذلك حطيم إسامعيل عليه
السالم ذاك الذي كان يزود فيه غنيامته ويصيل فيه ،وواهلل لو أن عبد ًا صف قدميه يف ذلك
املكان ،قام الليل مصلي ًا حتى جييئه النهار ،وصام النهار حتى جييئه الليل ،ومل يعرف حقنا
وحرمتنا أهل البيت مل يقبل اهلل منه شيئ ًا أبد ًا)()1

[احلديث ]352 :قال اإلمام الباقر( :إن أحب أصحايب إيل أفقههم وأورعهم
وأكتمهم حلديثنا ،وإن أسوأهم عندي حاالً ،وأمقتهم إيل الذي إذا سمع احلديث ُينسب
إلينا و ُيروى عنا ،فلم حيتمله قل ُبه واشمأز منه ،جحده وأكفر َمن دان به ،وال يدري لعل
احلديث من عندنا خرج وإلينا ُأسند)()2

[احلديث ]353 :قال اإلمام الباقر( :إذا كان يوم القيامة مجع اهلل األولني واآلخرين
عنق من الناس فيقول :ما
فينادي منادَ ( :من كانت له عند رسول اهلل  يدم فليقم ،فيقوم م
كانت أياديكم عند رسول اهلل ؟ ..فيقولون :كنا نفضل أهل بيته من بعده ،ف ُيقال هلم:

( )1بحار األنوار ،178/27 :وثواب األعامل ص.197
( )2بحار األنوار ،366/25 :وخمترص بصائر الدرجات ص.98
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(اذهبوا فطوفوا يف الناس ،فمن كانت له عندكم يدم

فخذوا بيده فأدخلوه اجلنة)()1

[احلديث ]354 :قيل لإلمام الصادق :إن فالن ًا يواليكم إال أنه يضعف عن الرباءة
من عدوكم ،فقال( :هيهات..كذب من ادعى حمبتنا ،ومل يتربأ من عدونا)()2

َ

بيت شعر ،بنى اهلل له بيتا يف
[احلديث ]355 :قال اإلمام الصادق( :من قال فينا َ
اجلنة)()3

[احلديث ]356 :قال اإلمام الصادق( :ما قال فينا م
قائل بيت شعر حتى ُيؤ َّيد بروح
القدس)()4

[احلديث ]357 :قال اإلمام الصادق لشاعر( :إن م َلكا ُيلقي عليه الشعر ،وإين
ألعرف ذلك امللك)()5

[احلديث ]358 :قلت لإلمام الصادق( :إن لنا خادم ًة ال تعرف ما نحن عليه ،فإن
أذنبت ذنب ًا وأرادت أن حتلف بيمني قالت :ال وحق الذي إذا ذكرمتوه بكيتم ،فقال( :رْحكم
اهلل من أهل بيت)()6

[احلديث ]359 :قيل لإلمام الصادق( :إين أمل بالذنوب فأخاف اهللكة ،ثم أذكر
ِ
ب
حبكم فأرجو النجاة ،فقال( :وهل الدين إال احلب؟) ..قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َلك َّن اهللََّ َح َّب َ
اإليام َن وزَ ينَه ِيف ُق ُلوبِ ُكم﴾ [احلجرات ،]7 :وقالُ ﴿ :قل إِن ُكن ُتم ُ ِ
ون اهللََّ َفاتَّبِ ُع ِ
حت ُّب َ
وين
إِ َلي ُك ُم ِ َ َ َّ ُ

( )1بحار األنوار ،228/26 :وتفسري القمي.
( )2بحار األنوار ،58/27 :والرسائر .640/3
( )3بحار األنوار ،231/26 :والعيون ص.5
( )4بحار األنوار ،231/26 :والعيون ص.5
( )5بحار األنوار ،232/26 :والكيش ص.217
( )6بحار األنوار ،104/27 :والكيش ص.220
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ُحيبِب ُك ُم اهللَُّ﴾ [آل عمران ]31 :وقال رجل لرسول اهلل  :إين أحبك ،فقال( :إنك
لتحبني؟) ..فقال الرجل :إي واهلل ،فقال النبي ( :أنت مع من أحببت)()1

َ

[احلديث ]360 :قال بعضهم :دخلنا عىل اإلمام الصادق فقال( :مرحب ًا بكم وأه ً
ال
وسهالً ،واهلل إنا لنستأنس برؤيتكم ،إنكم ما أحببتمونا لقرابة بيننا وبينكم ،ولكن لقرابتنا
من رسول اهلل  ،فاحلب لرسول اهلل  ،عىل غري دنيا أصبتموها منا ،وال مال ُأعطيتم
عليه ،أجبتمونا يف توحيد اهلل وحده ال رشيك له ،إن اهلل قىض عىل أهل الساموات وأهل
األرض فقالُ ﴿ :ك ُّل َيشء َهالِ مك إِ َّال َوج َه ُه﴾ [القصص ،]88 :وليس يبقى إال اهلل وحده
ال رشيك له ..اللهم كام كانوا مع آل حممد يف الدنيا ،فاجعلهم معهم يف اآلخرة ..اللهم كام
كان رسهم عىل رسهم وعالنيتهم عىل عالنيتهم ،فاجعلهم يف ثقل حممد يوم القيامة)()2

[احلديث ]361 :قال بعضهم :كنا عند اإلمام الصادق أنا وابن أيب يعفور وعبد اهلل
بن طلحة فقال ابتداء منه( :يا بن أيب يعفور ..ست خصال َمن كن فيه كان بني يدي اهلل عز
وجل وعن يمني اهلل) ،قال ابن أيب يعفور :وما هي جعلت فداك؟! ..قال( :حيب املرء املسلم
ألخيه ما حيب ألعز أهله ،ويكره املرء املسلم ألخيه ما يكره ألعز أهله عليه ،ويناصحه
الوالية) ،فبكى ابن أيب يعفور وقال :كيف يناصحه الوالية؟ ..قال( :يا بن أيب يعفور ..إذا
كان منه بتلك املنزلة فهمه مهه ،وفرحه فرحه إن هو فرح ،حزنه حلزنه إن هو حزن ،فإن كان
عنده ما يفرج عنه فرج عنه وإال دعا له) ،ثم قال اإلمام الصادق( :ثالث لكم وثالث لنا:
أن تعرفوا فضلنا ،وأن تطأوا أعقابنا ،وتنتظروا عاقبتنا)()3

( )1بحار األنوار ،122/27 :ودعائم اإلسالم  71/1باختالف.
( )2بحار األنوار ،126/27 :وبحار االنوارج/27ص.126
( )3بحار األنوار ،133/27 :واملحتَّض.
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[احلديث ]362 :قال بعضهم :قلت لإلمام الصادق :جعلت فداك ..قد كرب سني
ودق عظ مي واقرتب أجيل ،وقد خفت أن يدركني قبل هذا األمر املوت ،فقال يل( :يا أبا
ْحزةَ ..أو ما ترى الشهيد إال من ُقتل؟) ..قلت :نعم ،جعلت فداك ..فقال يل( :يا أبا ْحزة..
َمن آمن بنا وصدق حديثنا وانتظرنا ،كان كمن ُقتل حتت راية القائم ،بل واهلل حتت راية
رسول اهلل )1()

[احلديث ]363 :قيل لإلمام الصادق :إن أبا اخلطاب يذكر عنك أنك قلت له :إذا
عرفت احلق فاعمل ما شئت ،فقال( :لعن اهلل أبا اخلطاب واهلل ما قلت له هكذا ،ولكني
قلت له :إذا عرفت احلق ،فاعمل ما شئت من خري ُيقبل منك ،إن اهلل عز وجل يقول﴿ :
احل ِ
ِ
ِ
ون اجلَنَّ َة َو َال ُيظ َل ُم َ
ات ِمن َذكَر َأو ُأن َثى َو ُه َو ُمؤ ِم من َف ُأو َلئِ َك َيد ُخ ُل َ
ون
َو َمن َيع َمل م َن َّ
الص َ
ِ
ِ
ِ
احلا ِمن َذكَر َأو ُأن َثى َو ُه َو
نَق ًريا﴾ [النساء ،]124 :ويقول تبارك وتعاىلَ ﴿ :من عَم َل َص ً
طي َب ًة﴾ [النحل)2()]97 :
ُمؤ ِم من َف َلنُحيِ َينَّ ُه َح َيا ًة َ
[احلديث ]364 :قال اإلمام الصادق( :إن اهلل تبارك وتعاىل انتجبنا لنفسه ،فجعلنا
صفوته من خلقه ،وأمناءه عىل وحيه ،وخزانه يف أرضه ،وموضع رسه ،وعيبة علمه ،ثم
أعطانا الشفاعة فنحن أذن ُه السامعة ،وعينه الناظرة ،ولسانه الناطق بإذنه ،وأمناؤه عىل ما
نزل من عذر و ُن ُذر وحجة)()3

[احلديث ]365 :قال اإلمام الصادق( :نحن باب اهلل وحجته وأمناؤه عىل خلقه،
وخزانه يف سامئه وأرضه ،حللنا عن اهلل وحرمنا عن اهلل ،ال نحتجب عن اهلل إذا شئنا ،وهو

( )1بحار األنوار ،138/27 :وكنز جامع الفوائد ص.332
( )2بحار األنوار ،174/27 :ومعاين األخبار ص.388
( )3بحار األنوار ،247/26 :وبصائر الدرجات.
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قوله ( :إن اهلل جعل قلب وليه وكر ًا إلرادته ،فإذا شاء اهلل شئنا)()1

[احلديث ]366 :قال اإلمام الرضا( :ما قال فينا مؤم من شعر ًا يمدحنا به ،إال بنى اهلل
تعاىل له مدينة يف اجلنة أوسع من الدنيا سبع مرات ،يزوره فيها كل م َلك مقرب ،وكل نبي
مرسل)()2

راكب
[احلديث ]367 :قال بعضهم :كنت مع اإلمام الرضا ملا دخل نيسابور ،وهو
م
بغلة شهباء وقد خرج علامء نيسابور يف استقباله ،فلام سار إىل املربعة تعلقوا بلجام بغلته
وقالوا :يا بن رسول اهلل ..حدثنا بحق آبائك الطاهرين حديث ًا عن آبائك صلوات اهلل عليهم
أمجعني ..فأخرج رأسه من اهلودج وعليه مطرف خز فقال( :حدثني أيب موسى بن جعفر
عن أبيه جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن عيل عن أبيه عيل بن احلسني عن أبيه احلسني سيد
شباب أهل اجلنة عن أمري املؤمنني عن رسول اهلل  قال( :أخربين جربائيل الروح األمني
عن اهلل تقدست أسامؤه وجل وجهه قال( :إين أنا اهلل ال إله إال أنا وحدي عبادي فاعبدوين،
وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن ال إله إال اهلل خملص ًا هبا أنه قد دخل حصني ،ومن دخل
حصني أمن عذايب) ،قالوا :يا بن رسول اهلل ..وما إخالص الشهادة هلل؟ ..قال( :طاعة اهلل
ورسوله ووالية أهل بيته)()3

 3ـ حتقيق احلاكمية اإلهلية:
وهي الغاية التي سعى إليها كل األئمة ،والتي أخرب رسول اهلل  أهنا ستتحقق عرب
اإلمام املهدي الذي تتشكل عىل يديه احلكومة اإلهلية عىل منهاج النبوة ،والتي تنقذ البرش

( )1بحار األنوار ،256/26 :وتفسري الفرات ص.201
( )2بحار األنوار ،231/26 :والعيون ص.5
( )3بحار األنوار ،134/27 :وأمايل الطويس ص.24
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مجيعا من حكومات األهواء والضاللة.
أما غريه من األئمة ،ابتداء من اإلمام عيل؛ فقد سعوا إىل حتقيق ذلك ،لكن الظروف
مل تسمح هلم ،وهذا ال يعني فشلهم ،وإنام يعني عدم توفر القابلية الكافية يف األمة لتنال ذلك
الرشف.
ومن األحاديث الدالة عىل اعتبار أئمة اهلدى كل حكم بغري رشيعة اهلل ضاللة،
ودعوهتم إىل السعي لتغيريه ،لتحقيق احلاكمية اإلهلية:
[احلديث ]368 :خطبة االمام احلسني يف منى حول وظائف الفقيه ومسؤولياته،
وأسباب جهاده وثورته الداخلية ضد احلكم األموي ،فقد ورد فيها( :اعتربوا أهيا الناس بام
الر َّبانِ ُّي َ
ون َواألَح َب ُار
وعظ اهلل به أولياءه من سوء ثنائه عىل األحبار إذ يقولَ ﴿ :لو َال َين َه ُ
اه ُم َّ
ِ
عَن َقو ِهل ُم ِ
السح َت َلبِئ َس َما كَا ُنوا َيصنَ ُع َ
ون﴾ [املائدة ،]63 :وقالُ ﴿:ل ِع َن
اإلث َم َو َأكل ِه ُم ُّ
ِ
ِ
ِ ِ
ا َّل ِذين َك َفروا ِمن بنِي إِ ِ
َصوا َوكَا ُنوا
يسى اب ِن َمر َي َم َذل َك بِ َام ع َ
َ
رسائ َيل ع ََىل ل َسان َد ُاوو َد َوع َ
َ ُ
َ
َيعتَدُ َ
ون ﴾ [املائدة ،]78 :وإنام عاب اهلل ذلك عليهم ألهنم كانوا يرون من الظ َلمة الذين
بني أظهرهم املنكر والفساد فال ينهوهنم عن ذلك رغبة فيام كانوا ينالون منهم ،ورهبة مما
ِ
﴿واملُؤ ِمنُ َ
ون
َّاس َواخ َشون ﴾ [املائدة ،]44 :وقالَ :
حيذرون واهلل يقولَ ﴿ :ف َال َخت َش ُوا الن َ
ون بِاملَعر ِ
وف َو َين َهو َن ع ِ
َات َبع ُض ُهم َأولِ َيا ُء َبعض َيأ ُم ُر َ
َن املُنك َِر ﴾ [التوبة]71 :؛ فبدأ
َواملُؤ ِمن ُ
ُ
اهلل باألمر باملعروف والنهي عن املنكر فريض ًة منه لعلمه بأهنا إذا ُأديت و ُأقيمت ،استقامت
الفرائض كلها هينها وصعبها .وذلك أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر دعاء إىل
اإلسالم مع رد املظامل ،وخمالفة الظامل ،وقسمة الفيء والغنائم ،وأخذ الصدقات من
مواضعها ووضعها يف حقهاُ .ثم أنتم أيتها العصابة ،عصابة ِ
بالعلم مشهورة ،وباخلري
مذكورة ،وبالنصيحة معروفة ،وباهلل يف أنفس الناس ُمهابة ،هيابكم الرشيف ،و ُيكرمكم
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الضعيف ،و ُيؤثركم من ال فضل لكم عليه ،وال يد لكم عنده ،تشفعون يف احلوائج إذا
امتنعت من طالهبا ،ومتشون يف الطريق هبيبة امللوك وكرامة األكابر .أليس كل ذلك إنام
نلتموه بام ُيرجى عندكم من القيام بحق اهلل ،وإن كنتم عن أكثر حقه ُتقرصون؟ فاستخففتم
بحق األمة ،فأما حق الضعفاء فضيعتم ،وأما حقكم بزعمكم فطلبتم ،فال ماالً بذلتم ،وال
نفس ًا خاطرتم هبا للذي خلقها ،وال عشرية عاديتم يف ذات اهلل .أنتم تتمنون عىل اهلل جنته
وجماورة رسله وأمان ًا من عذابه ،لقد خشيت عليكم أهيا املتمنون عىل اهلل أن حتل نقمة من
نقامته ألنكم بلغتم من كرامة اهلل منزل ًة فضلتم هبا ،ومن يعرف باهلل ال ُتكرمون ،وأنتم باهلل
يف عباده ُتكرمون .وقد ترون عهود اهلل منقوضة فال تفزعون ،وأنتم لبعض ذمم آبائكم
تفزعون ،وذمة رسول اهلل  حمقورة ،والعمي والبكم والزمن يف املدائن مهملة ال ترْحون،
وال يف منزلتكم تعملون ،وال من فيها ُتعينون ،وباإلدهان واملصانعة عند الظلمة تأمنون.
كل ذلك مما أمركم اهلل به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون .وأنتم أعظم الناس مصيبة
ملا غلبتم عليه من منازل العلامء لو كنتم تسمعون .ذلك بأن جماري األمور واألحكام عىل
أيدي العلامء باهلل األمناء عىل حالله وحرامه .فأنتم املسلوبون تلك املنزلة ،ما ُسلبتم ذلك
إال بتفرقكم عن احلق واختالفكم يف السنة بعد البينة الواضحة .ولو صربتم عىل األذى،
وحتملتم املؤونة يف ذات اهلل كانت أمور اهلل عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع ولكنكم
مكنتم الظلمة من منزلتكم وأسلمتم أمور اهلل يف أيدهيم ،يعملون بالشبهات ويسريون يف
الشهوات .سلطهم عىل ذلك فراركم من املوت وإعجابكم باحلياة التي هي مفارقتكم،
فأسلمتم الضعفاء يف أيدهيم ،فمن بني مستعبد مقهور وبني مستض َعف عىل معيشته
مغلوب ،يتقلبون يف امللك بآرائهم ،ويستشعرون اخلزي بأهوائهم اقتدا ًء باألرشار وجرأ ًة
عىل اجلبار ،يف كل بلد منهم عىل منربه خطيب يصقع ،فاألرض شاغرة وأيدهيم فيها
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مبسوطة ،والناس هلم خول ،ال يدفعون يد المس ،فمن بني جبار عنيد وذي سطوة عىل
الضعفة شديد مطاع ال يعرف املبدئ واملعيد ،فيا عجب ًا ومايل ال أعجب واألرض من غاش
غشوم ومتصدق ظلوم ،وعامل عىل املؤمنني هبم غري رحيم .فاهلل احلاكم فيام فيه تنازعنا،
والقايض بحكمه فيام شجر بيننا ..اللهم إنك تعلم أنه مل يكن ما كان منا تنافس ًا يف سلطان
وال التامس ًا من ُفضول احلطام ،ولكن لنُري املعامل من دينك و ُنظهر اإلصالح يف بالدك
ويأمن املظلومون من عبادك ،و ُيعمل بفرائضك وسننك وأحكامك .فإن مل تنرصونا
و ُتنصفونا ،قوي الظلمة عليكم وعملوا يف إطفاء نور نبيكم ،وحسبنا اهلل وعليه توكلنا وإليه
أنبنا وإليه املصري)()1

ومما ذكره اخلميني من استدالالت باحلديث(:)2
 1ـ من البدهيي أن هذا الذم والتقبيح الذي ذكره اإلمام احلسني ال خيتص بعلامء
اليهود ،وال بعلامء النصارى ،بل يشمل علامء املجتمع اإلسالمي أيض ًا ،ومجيع علامء الدين
بشكل عام؛ وبناء ًا عليه ،فعلامء الدين اإلسالمي مشمولون للذم والتقبيح اإلهلي أيض ًا فيام
لو ظلوا ساكتني أمام سياسة الظلمة وهنجهم ،وهذا االمر ال خيص السلف واالجيال
املاضية ،بل تتساوى فيه االجيال املاضية مع أجيال املستقبل.
 2ـ أن تساهل العلامء يف وظائفهم رضره أكثر من تقصري اآلخرين يف القيام بنفس
تلك الوظائف املشرتكة ،إذ عندما يرتكب التاجر خمالفة ما ،فإن رضرها يعود عليه ،لكن
إذا قرص العلامء يف وظائفهم ،فسكتوا مثال أمام الظلمة ،فإن الَّضر يعود عىل اإلسالم .وإذا
عملوا بوظيفتهم ،وتكلموا حيث جيب أن يتكلموا ،فإن النفع سيعود عىل اإلسالم أيض ًا.

( )1حتف العقول ،ص.237
( )2احلكومة اإلسالمية ،ص ،105فام بعدها.
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 3ـ لقد ذكر قول االثم وأكل السحت مع أنه جيب النهي عن مجيع األمور التي ختالف
الرشع ،وذلك من أجل بيان أن هذين املنكرين أخطر من مجيع املنكرات ،وجيب أن يعمل
عىل إنكارمها وحماربتهام بشكل أكثر جدية ،إذ أنه أحيانا يكون ألقاويل األنظمة الظاملة
ودعاياهتم رضر عىل اإلسالم واملسلمني أكثر من عملهم يف سياستهم ،وغالبا ما يعرضون
كرامة واعتبار اإلسالم واملسلمني للهتك؛ فاهلل تعاىل يؤاخذهم عىل عدم التصدي ألقاويل
الباطل ،ودعايات السوء للظلمة ،وعىل عدم تكذيبهم ملن يدعي أنه خليفة اهلل ،وأن
األحكام اإلهلية هي تلك التي يطبقها هو ،والعدالة اإلسالمية هي ما يقوله وينفذه مع كونه
ال خيضع للعدالة أصال.
 4ـ لو قام شخص ما بتفسري األحكام بنحو ال يريض اهلل ،أو بإحداث بدعة بذريعة
أن العدل اإلسالمي يقتيض ذلك ،أو بتنفيذ أحكام خمالفة لإلسالم ،فيجب عىل العلامء أن
يبدوا معارضتهم له؛ فإذا مل يفعلوا ،فإهنم ملعونون من اهلل تعاىل ،وهذا واضح من خالل
اآلية التي استدل هبا اإلمام احلسني ،ويف احلديث( :إذا ظهرت البدع ،فللعامل أن يظهر
علمه ،وإال فعليه لعنة اهلل)( ،)1فإبداء املعارضة ،وبيان األحكام والتعاليم اإلهلية املخالفة
للبدع والظلم واملعايص مفيد يف حد ذاته ،ألنه يؤدي إىل إطالع الناس عىل الفساد
االجتامعي ،ومظامل احلكام اخلونة والفسقة ،أو الذين ال دين هلم؛ فإبداء املعارضة من قبل
علامء الدين يف موارد كهذه هو هني عن املنكر من قبل القادة الدينيني للمجتمع ،ويستتبع
موجة من النهي عن املنكر ،وهنضة معارضة وناهية عن املنكر ،يشارك فيها مجيع أبناء
الشعب املتدينني والغيورين.
 5ـ حاول اخلميني أن يعيد صياغة اخلطبة السابقة ،بشكل يتناسب مع العرص ،ومن
( )1اصول الكايف ،ج ،1ص.54
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ذلك قوله خماطبا العلامء واملراجع( :إذا مل تكونوا قادرين حاليا عىل منع بدع احلكام ،وإزالة
هذه املفاسد ،فعىل االقل ال تبقوا ساكتني .إهنم حياربونكم ،فضجوا وارصخوا واعرتضوا،
وال تستسلموا للظلم .فاالستسالم للظلم أسوأ من الظلم .استنكروا واعرتضوا
وارصخوا ،وانفوا اكاذيبهم ،جيب عليكم أن تؤسسوا أجهزة اعالمية مقابل أجهزهتم،
لتفضح وتنفي مجيع أكاذيبهم ،وتظهر للمأل أهنم يكذبون ،وأن العدالة اإلسالمية ليست ما
يدعون ،وجيب أن ُتع َلن هذه األمور لينتبه الناس ،وال جتعل االجيال القادمة سكوت هذه
اجلامعة حجة ،وحتسب أن أعامل ومناهج الظلمة كانت مطابقة للرشع ،وأن الدين
اإلسالمي املبني قد اقتىض أن يقوم بأكل السحت ورسقة اموال الشعب)()1

وقال( :لقد أحرقوا املسجد االقىص ،ونحن نرصخ :دعوا املسجد االقىص عىل حاله
نصف املحرتق هذا وال تزيلوا آثار اجلرم بينام نظام الشاه يفتتح احلسابات وجيمع املال من
الناس باسم بناء املسجد االقىص ،ليتمكن من جني الفوائد ،ومأل جيوبه عرب هذا السبيل،
ومن خالل ذلك يزيل آثار جرم إرسائيل)()2

وقال( :إن االسباب األساسية لوجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر هي هذه
األمور .بينام نحن قد جعلنا األمر باملعروف والنهي عن املنكر ضمن دائرة صغرية وحرصنا
ذلك يف املوارد التي يرتتب فيها الَّضر عىل الفاعل للمنكر ،أو التارك للمعروف ،وقد
غرس يف أذهاننا أن املنكرات هي تلك األمور التي نراها ونسمع هبا بشكل يومي يف حياتنا
االعتيادية فحسب ،كسامع املوسيقى يف الباصات ،أو ارتكاب بعض املخالفات يف املقاهي،
أو جتاهر بعض الناس باالفطار ،وأن هذه األمور هي التي جيب أن ننهي عنها فقط ،وال

( )1احلكومة اإلسالمية ،ص.107
( )2املرجع السابق ،ص.108
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نلتفت إىل تلك املنكرات الكبرية ،إىل أولئك الذين يقومون بَّضب اإلسالم معنوي ًا،
وسحق حقوق الضعفاء وما شابه من املوارد التي جيب أن ينهى فيها عن املنكر .لو صري إىل
االعرتاض بشكل مجاعي عىل الظلمة ،وعىل املخالفات التي يقومون هبا ،أو اجلرائم التي
يرتكبوهنا ،ولو أرسلت اليهم آالف برقيات االستنكار من مجيع البالد اإلسالمية ،فمن
املتيقن أهنم سوف يتخلون عام يقومون به)()1

وقال( :إين أستوضحكم اآلن :هل األمور التي ذكرها اإلمام يف هذا احلديث كانت
خاصة بأصحابه املحيطني به ،والذين يستمعون إىل كالمه؟ أليس خطاب [اعتربوا أهيا
موجه ًا لنا؟ ألسنا مصداق الناس وجز ًء منهم؟ أال جيب أن نأخذ العربة من هذا
الناس] َّ
اخلطاب؟ وكام ذكرت يف أول البحث ،فإن هذه املطالب ليست خمتصة بجامعة معينة ،وانام
هي إعالن من اإلمام إىل كل أمري ووزير وحاكم وفقيه ،وإىل كل الدنيا ،ومجيع البرش.
فوصاياه قرينة للقرآن ومثله ،إذ وجوب اتباعها مستمرة إىل يوم القيامة .واآلية التي استدل
هبا أيض ًا ﴿لوال ينهاهم الربانيون﴾ وإن كانت خطاب ًا للربانيني واألحبار ،لكن اخلطاب
موجه للجميع .ولقد ذ َّم اهلل تعاىل الربانيني واألحبار ،واستنكر عليهم لسكوهتم أمام ظلم
َّ
الظلمة خوف ًا أو طمع ًا ،مع كوهنم قادرين عىل القيام بام يمنع الظلم من خالل املعارضة
ورفع الصوت والكالم ،فعلامء اإلسالم أيض ًا إذا سكتوا ،ومل يقوموا بوجه الظاملني؛ فإهنم
ال الستنكار اهلل عز وجل)()2
سوف يقعون حم ً

[احلديث ]369 :ما روي عن عمر بن حنظلة ،أنه سأل اإلمام الصادق عن رجلني
حصلت بينهام منازعة يف دين أو مرياث ،فتحاكام إىل السلطان وإىل القضاة؛ فقال له اإلمام

( )1املرجع السابق ،ص.111
( )2املرجع السابق ،ص.113
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الصادق :من حتاكم إليهم يف حق أو باطل فإنام حتاكم إىل الطاغوت ،وما ُحيكم له فإنام يأخذه
سحت ًا وإن كان حق ًا ثابت ًا له ،ألنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر اهلل أن ُيكفر به ،قال اهلل
ون َأن يتَحا َكموا إِ َىل ال َّطا ُغ ِ
وت َو َقد ُأ ِم ُروا َأن َيك ُف ُروا بِ ِه﴾ [النساء ،]60 :فقال
تعاىلُ ﴿ :ي ِريدُ َ َ َ ُ
له عمر :فكيف يصنعان؟ فأجابه اإلمام الصادق( :ينظران من كان منكم قد روى حديثنا،
ونظر يف حاللنا وحرامنا ،وعرف أحكامنا؛ فلريضوا به حك ًام ،فإين قد جعلته عليكم حاك ًام؛
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ،فإنام استخف بحكم اهلل ،وعلينا رد ،والراد علينا الراد عىل
اهلل ،وهو عىل حد الرشك باهلل)()1

وقد اهتم اخلميني هبذه الرواية ،وأشار إليها كثريا عند استدالالته عىل والية الفقيه،
وقد قال عنها( :هذه الرواية من الواضحات ،وليس ثمة وسوسة يف سندها وداللتها ،فال
ترديد يف أن اإلمام الصادق قد عني الفقهاء ألجل احلكومة والقضاء ،وعىل مجيع املسلمني
طاعة أمر اإلمام)()2

ومع كون الرواية واضحة يف الدعوة لتحكيم الفقهاء والعلامء ،بدل القضاة
والسالطني ،إال أننا سنقتبس بعض ما ذكره اخلميني من وجوه االستدالل هبا(:)3
1ـ كام يتحصل من صدر وذيل هذه الرواية ،ومن استشهاد اإلمام الصادق باآلية
الرشيفة ،فإن موضوع السؤال كان حك ًام عام ًا ،كام أن اإلمام قد بني التكليف العام ،وقد
ذكرت الرجوع يف الدعاوى احلقوقية واجلزائية إىل القضاة ،وإىل املسؤولني التنفيذيني
واحلكوميني بشكل عام ،فالرجوع إىل القضاة يكون ألجل اثبات احلق ،وفصل

( )1الكايف ،ج ،7ص ،412رقم.5
( )2احلكومة اإلسالمية ،ص.88
( )3املرجع السابق ،ص.86
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اخلصومات ،وتعيني العقوبة ،والرجوع إىل السلطة ألجل إلزام الطرف اآلخر يف الدعوى
بقبول النتيجة ،أو لتنفيذ احلكم احلقوقي أو اجلزائي.
 2ـ يف هذه الرواية ُيسأل اإلمام عن جواز الرجوع إىل سالطني اجلور وقضاهتم،
وجييب اإلمام بالنهي عن الرجوع إىل دوائر احلكومات غري الرشعية ،سواء التنفيذية أو
القضائية ،ويقول بأنه عىل الشعب املسلم أال يرجع يف أموره إىل سالطني وحكام اجلور
والقضاة العاملني لدهيم ،حتى لو كان حق الشخص املراجع ثابت ًا ،ويريد الرجوع إلحقاقه
وحتصيله ..ومن رجع إليهم يف موارد كهذه فقد رجع إىل الطاغوت ،أي السلطات غري
الرشعية ،وما يأخذه من حق بواسطتهم فإنام يأخذه سحت ًا ،وإن كان حق ًا ثابت ًا له ،فهو حرام،
وال حق له يف الترصف فيه.
 3ـ بني اخلميني بعض األرسار الثورية التي حيملها قول اإلمام الصادق؛ فقال( :هذا
حكم سيايس لإلسالم ،حكم يبعث عىل امتناع املسلمني عن الرجوع إىل السلطات غري
الرشعية والقضاة التابعني هلم ،وذلك لكي تتوقف األجهزة احلكومية اجلائرة وغري
اإلسالمية ،وتتعطل هذه املحاكم الطويلة العريضة التي ال يعود للناس منها سوى التعب
واملشقة ،وتفتح الطريق إىل أئمة اهلدى وإىل األشخاص املوكل اليهم حق احلكم والقضاة
من قبلهم ،واهلدف األسايس هو عدم السامح للسالطني والقضاة التابعني هلم بأن يكونوا
مرجع ًا لألمور ،وبأن يتبعهم الناس يف ذلك .فقد أعلن األئمة لألمة اإلسالمية أن هؤالء
ليسوا بمرجع ،واهلل تعاىل أمر الناس بالكفر هبم وعصياهنم ،والرجوع اليهم يتناىف مع الكفر
هبم ،فإذا كنت كافر ًا هبم وتراهم ظاملني وغري الئقني ،فيجب أال ترجع إليهم)()1

 4ـ بناء عىل هذا ،وبناء عىل حاجة الناس للقضاة واحلكام؛ فإن قول اإلمام الصادق،
( )1املرجع السابق ،ص.87
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ليس سوى دعوة لتحقيق والية الفقيه يف الواقع ،كام ينص اخلميني عىل ذلك بقوله( :بناء ًا
عىل هذا ،فام هو تكليف األمة؟ وما الذي جيب عليهم عمله يف احلوادث واملنازعات؟ وإىل
من يرجعون؟ ..فاإلمام مل يرتك شيئ ًا مبه ًام ليقول البعض إذن فرواة احلديث هم املرجع
واحلاكم ،بل ذكر كل اجلهات وقيد (الرواة) بكوهنم ممن نظر يف احلالل واحلرام وفقا
للقواعد ،وله معرفة باألحكام ،ويمتلك املوازين لتمييز الروايات الصادرة عىل خالف
الواقع ..ومن الواضح أن معرفة األحكام ومعرفة احلديث أمر آخر غري نقل احلديث)()1

 5ـ يقول تعليقا عىل قول اإلمام الصادق( :فإين قد جعلته عليكم حاك ًام)( :أي منصب ًا
من قبيل للحكم واالمارة ،وللقضاء بني املسلمني .وال حيق للمسلمني أن يرجعوا إىل غريه،
وبناء ًا عليه ،فلو اعتدى أحدهم عىل مال لكم ،فاملرجع يف الشكوى هي السلطة التي عينها
اإلمام ،وإذا تنازعتم مع أحد عىل َدين ،واحتجتم إىل اثبات ذلك ،فاملرجع هو ذلك القايض
الذي عينه أيض ًا ،وال حق لكم يف الرجوع إىل غريه .وهذه وظيفة مجيع املسلمني ،وليس
تكليف ًا خاص ًا بعمر بن حنظلة حني يواجه تلك املشكلة ،فأمر اإلمام هذا عام وكيل ،فكام
كان أمري املؤمنني يف زمان حكومته يعني احلكام والوالة والقضاة ،وكان عىل مجيع املسلمني
أن يطيعوهم ،فاإلمام الصادق أيض ًا بام أنه ويل االمر املطلق ،وله الوالية عىل مجيع العلامء
والفقهاء والناس ،فهو يستطيع أن يعني احلكام والقضاة لزمان حياته ،وملا بعد مماته .وقد
قام بذلك وجعل هذا املنصب للفقهاء ،وإنام قال [حاك ًام] لكيال يتوهم البعض أن األمر
خمتص باملسائل القضائية ،وال يشمل سائر أمور احلكم والدولة)()2

( )1املرجع السابق ،ص.87
( )2املرجع السابق ،ص.88
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[احلديث ]370 :ما روي عن سامل بن مكرم املكنى بأيب خدجية( ،)1أنه قال( :بعثني
أبو عبد اهلل إىل أحد أصحابنا ،فقال :قل هلم :إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى يف
يشء من األخذ والعطاء ،أن ُحتاكموا إىل أحد من هؤالء الفساق ،اجعلوا بينكم رج ً
ال قد
عرف حاللنا وحرامنا فإين قد جعلته عليكم قاضي ًا ،وإياكم أن ُخياصم بعضكم بعض ًا إىل
السلطان اجلائر)()2

وقد ذكرها اخلميني يف كتابه [احلكومة اإلسالمية] ،وذكر وجوه االستدالل هبا
بتفصيل نخترصه فيام ييل (:)3
 .1املراد من التداري املذكور يف الرواية هو االختالف احلقوقي؛ فاملعنى أن ال
ترجعوا إىل هؤالء الفساق يف االختالفات احلقوقية واملنازعات والدعاوي .ومن قوله بعد
ذلك( :إين قد جعلته عليكم قاضي ًا) يتضح أن املقصود من [الفساق] هم القضاة املعينون
من قبل سالطني ذلك الوقت ،واحلكام غري الرشعيني .ويقول يف ذيل احلديث( :وإياكم أن
خياصم بعضكم بعض ًا إىل السلطان اجلائر) ،أي ال ترجعوا يف األمور ذات العالقة بالسلطة
التنفيذية هؤالء احلكام غري الرشعيني.
 .2أن السلطان اجلائر هو كل حاكم جائر وغري رشعي بشكل عام ،ويشمل مجيع
احلكام غري اإلسالميني ،والسلطات الثالث القضائية والترشيعية والتنفيذية مجيع ًا ،لكن
بااللتفات إىل أنه قد هنى قبل ذلك عن الرجوع إىل قضاة اجلور ،يتضح أن املراد هبذا النهي
فريق آخر ،وهم السلطة التنفيذية.
وعرب عنه الرجايل
( )1كان من أصحاب اإلمامني الصادق والكاظم وروى عن كليهام ،و َّثقه ابن قولويه ،وعيل بن فضالَّ ،
الكبري النجايش بالثقة.
( )2وسائل الشيعة ،ج ،18ص.100
( )3احلكومة اإلسالمية ،ص.89
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 3ـ أن قوله( :إياكم أن ُخياصم بعضكم بعض ًا إىل السلطان اجلائر) ليست تكرار ًا
للكالم السابق ،أي النهي عن الرجوع إىل الفساق ،وذلك ألنه قد هنى أوالً عن الرجوع إىل
القايض الفاسق يف األمور املتعلقة به من التحقيق ،وإقامة البينة ،وأمثال ذلك ،وأوضح
وظيفة اتباع القايض الذي عينه ،ثم منع بعد ذلك من الرجوع إىل السالطني أيض ًا ،مما يدل
عىل أن باب القضاء غري باب الرجوع إىل السالطني ،وأهنام صنفان .ويف رواية عمر بن
حنظلة حيث هنى عن التحاكم إىل السالطني والقضاة أشار إىل كال الصنفني ،غاية األمر أنه
هنا إنام عني القايض فقط ،بينام يف رواية عمر بن حنظلة عني احلاكم املنفذ والقايض كالمها.
 4ـ أن اإلمام الصادق جعل منصب القضاء يف حياته للفقهاء ـ وفق ًا هلذه الرواية ـ
بينام جعل هلم منصب القضاء والرئاسة وفق ًا لرواية عمر بن حنظلة.
 5ـ ال يمكن ألحد أن يقول باعتزال الفقهاء عن هذه املناصب بموت اإلمام؛ ففي
انظمة الدنيا مجيعا ال تلغي املناصب واملراكز العسكرية والتنظيمية بمجرد وفاة رئيس
اجلمهورية أو السلطان ،أو تبديل األوضاع وتغيري النظام.
 6ـ بناء عىل ما سبق؛ فإن مناصب العلامء باقية مستمرة ،وكذلك مقام الرئاسة
والقضاء الذي ع َّينه االئمة لفقهاء اإلسالم ،فهو مستمر وباق؛ فاإلمام يعرف أنه يف
حكومات الدنيا تبقى املناصب مستمرة حتى لو مات الرئيس؛ فلو كان يريد سلب حق
الرئاسة والقضاء من الفقهاء بعد وفاته لكان جيب أن يعلن أن ذلك املنصب للفقهاء إنام
كان فرتة حياته فحسب ،وأهنم بعد رحيله معزولون؛ فظهر إذن أن الفقهاء منصوبون من
قبل اإلمام ملنصب احلكومة والقضاء ،وأن هذا املنصب هلم باق دائ ًام ،واحتامل كون اإلمام
املتأخر قد نقض هذا احلكم ،وعزهلم عن ذلك املنصب ،احتامل باطل .إذ عندما ينهى اإلمام
عن الرجوع إىل سالطني اجلور وقضاهتم ،ويقول أن الرجوع اليهم رجوع إىل الطاغوت،
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ثم ينصب (الفقهاء) قضاة
ويتمسك باآلية الرشيفة التي تأمر بالكفر بالطاغوت ،ومن َّ
وحكام ًا للناس ،فلو ألغي اإلمام املتأخر هذا احلكم ،ومل ينصب حاك ًام وقاضي ًا آخر ،فام هو
تكليف املسلمني؟ وملن جيب عليهم الرجوع يف االختالفات واملنازعات؟ هل يرجعون إىل
الفساق والظلمة ،والذي هو رجوع إىل الطاغوت ،وخمالف ألمر اهلل؟ أم يبقون دون مرجع
وملجأ ،وتعم الفوىض؟ وليفعل كل امرئ ما يريد من اكل حق ،أو رسقة أو سواها؟
ثالثا ـ صفات األئمة:
بناء عىل العدالة واحلكمة اإلهلية التي تضع كل يشء يف موضعه املناسب ،وتوفر له
من املزايا واخلصائص والكامالت ما حيتاجه ألداء وظيفته ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ر ُّبنَا ا َّل ِذي
َأع َطى ُك َّل َيشء َخل َق ُه ُث َّم َهدَ ى ﴾ [طه]50 :؛ فقد شاءت حكمة اهلل تعاىل أن يتوفر أئمة
اهلدى عىل الكثري من الصفات التي تؤهلهم ألداء تلك الوظائف اخلطرية املناطة هبم يف
هداية اخللق ،وحفظ الدين.
وقد مجع اهلل تعاىل تلك الصفات يف قولهَ ﴿ :و َج َعلنَا ِمن ُهم َأئِ َّم ًة َهيدُ َ
ون بِ َأم ِرنَا ملََّا
صربوا وكَا ُنوا بِآياتِنَا ي ِ
وقنُ َ
ون﴾ [السجدة ،]24 :وهي تعني توفر وصفني كبريين جتتمع
َ ُ
َ َُ َ
فيهام الكثري من الصفات واخلصائص:
أوهلام :القدرة عىل الصرب والتضحية ،وذلك يعني أن هؤالء األئمة يبذلون جهودا
مضاعفة يف أداء تكاليفهم الرشعية ،وبصورهتا الكاملة ،خالفا لسائر الناس.
ثانيهام :اليقني بآيات اهلل ،وذلك يعني أن معارفهم اإليامنية ليست جمرد معارف
مكتسبة ،وإنام هي ثمرة لليقني الذي رزقهم اهلل تعاىل إياه بسبب إخالصهم وصدقهم ،كام
وت السامو ِ
ِ
ِ
ات َواألَر ِ
ض
يم َم َل ُك َ َّ َ َ
قال تعاىل عن إبراهيم عليه السالمَ ﴿ :وك ََذل َك ُن ِري إِب َراه َ
ون ِمن املُ ِ
ِ
وقنِنيَ ﴾ [األنعام]75 :
َول َي ُك َ َ
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وهذا يعني أن العلوم التي يتحدث هبا أئمة اهلدى ليست تلك العلوم املوروثة عن
جدهم  فقط ،وإنام هي علوم وهبية ،اكتسبوها بناء عىل صدقهم وإخالصهم وجتردهم
وصحبتهم الدائمة لكالم رهبم ،وبعدهم عن الفتن وكل أسباهبا ،وعدم خلط دينهم
باليهودية أو غريها ،مثلام حصل لكثري من علامء األمة.
بناء عىل هذا سنذكر هنا نوعني من الصفات الواردة يف األحاديث :أوهلا يرتبط
بالعلم وثانيها يرتبط باملجاهدات والتضحيات والسلوك.
 1ـ أئمة اهلدى والعلم اليقيني:
بام أن أئمة اهلدى يعتربون كاألساتذة بالنسبة لسائر األمة ،وذلك ألهنم يوضحون
هلا ما جاء به الرسل عليهم السالم ،بعيدا عن كل التأثريات؛ فقد اقتىض ذلك أن تكون هلم
علومهم اخلاصة ،والتي عرب عنها القرآن الكريم بكوهنا عميقة ،ال تتعلق بالقشور ،وإنام
تتعلق باللباب.
فقد قال تعاىل يف وصف الذين يعلمون تأويل القرآن الكريم ،ويبتعدون عن الفتن
التي جترها املتشاهبات ،وحيذرون منها﴿ :وما يع َلم تَأ ِوي َله إِ َّال اهللَُّ والر ِ
اس ُخ َ
ون ِيف ال ِعل ِم
ُ
َ َّ
َ َ َ ُ
ون آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِمن ِعن ِد َربنَا َو َما َي َّذك َُّر إِ َّال ُأو ُلو األَل َب ِ
َي ُقو ُل َ
اب﴾ [آل عمران]7 :
فقد مجع اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة بني الرسوخ يف العلم ،والذي يعني التعمق
فيه ،وبني كوهنم أويل األلباب ،أي أصحاب العقول اخلالصة التي مل تكدر باالهتامم
بالقشور والشوائب.
بناء عىل هذا سنذكر هنا ما ورد من أحاديث حول رسوخ أئمة اهلدى يف العلم،
ومصادر علومهم ،وأنواعها:
[احلديث ]371 :قال اإلمام عيل( :سلوين قبل أن تفقدوين ،فوالذي فلق احلبة وبرأ
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النسمة إين العلم بالتوراة من أهل التوراة وإين العلم باالنجيل من أهل االنجيل وإين
العلم بالقرآن من أهل القرآن ،والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما من فئة تبلغ مائة رجل إىل
يوم القيامة إال وأنا عارف بقائدها وسائقها ..وسلوين عن القرآن فإن يف القرآن بيان كل
شئ فيه علم االولني واآلخرين وإن القرآن مل يدع لقائل مقاال ،وما يعلم تأويله إال اهلل
والراسخون يف العلم ،ليس بواحد ،رسول اهلل  منهم ،أعلمه اهلل إياه فعلمنيه رسول اهلل
ِ ِ
وسى َو ُآل َه ُار َ
ون﴾
 ثم ال تزال يف عقبنا إىل يوم القيامة) ،ثم قرأ ﴿ َو َبق َّي مة ممَّا ت ََر َك ُآل ُم َ
[البقرة ،]248 :وأنا من رسول اهلل بمنزلة هارون من موسى والعلم يف عقبنا إىل أن تقوم
الساعة)()1

[احلديث ]372 :قال اإلمام عيل( :يا طلحة إن كل آية أنزهلا اهلل عىل حممد  عندي
بامالء رسول اهلل  وخطي بيدي ،وتأويل كل آية أنزهلا اهلل عىل حممد  وكل حالل
وحرام أو حد أو حكم حتتاج إليه االمة إىل يوم القيامة عندي مكتوب بامالء رسول اهلل 

وخطي بيدي حتى أرش اخلدش) ،قال طلحة :كل شئ من صغري أو كبري أو خاص أو عام
أو كان أو يكون إىل يوم القيامة فهو مكتوب عندك؟ قال( :نعم وسوى ذلك أن رسول اهلل
 أرس إيل يف مرضه مفتاح ألف باب يف العلم يفتح كل باب ألف باب ،ولوأن االمة بعد
قبض رسول اهلل  اتبعوين وأطاعوين الكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم)()2

[احلديث ]373 :قال اإلمام الباقر( :ما بعث اهلل نبيا إال أعطاه من العلم بعضه ما
ِ
َاب تِب َيانًا لِ ُكل َيشء ﴾
خال النبي  فانه أعطاه من العلم كله فقالَ ﴿ :ونَزَّ لنَا َع َلي َك الكت َ
[النحل ،]89 :وقالَ ﴿ :و َكتَبنَا َل ُه ِيف األَل َواحِ ِمن ُكل َيشء﴾ [األعراف ،]145 :وقال:

( )1بحار األنوار ( ،)64 /26تفسري فرات.47 :
( )2كتاب سليم.109 :
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﴿ َق َال ا َّل ِذي ِعندَ ُه ِعل مم ِم َن الكِت ِ
َاب﴾ [النمل ،]40 :ومل خيرب أن عنده علم الكتاب ،ومن ال
يقع من اهلل عىل اجلميع ،وقال ملحمد ُ ﴿ :ثم َأورثنَا الكِتَاب ا َّل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا﴾
َ
َ
َ
َّ َ
[فاطر ،]32 :فهذا الكل ونحن املصطفون ،وقال النبي  فيام سأل ربه ﴿ َو ُقل َرب ِزد ِين

ِعل ًام﴾ [طه ،]114 :فهي الزيادة التي عندنا من العلم الذي مل يكن عند أحد من أوصياء
االنبياء وال ذرية االنبياء غرينا ،فبهذا العلم علمنا الباليا واملنايا وفصل اخلطاب)()1

[احلديث ]374 :قال أبو بصري لإلمام الباقر :بام يعلم عاملُكم جعلت فداك؟! ..قال:
(يا أبا حممد ..إن عاملنا ال يعلم الغيب ،ولو وكل اهلل عاملنا إىل نفسه كان كبعضكم ،ولكن
ُحيدث إليه ساعة بعد ساعة)()2

[احلديث ]375 :قال اإلمام الباقر( :فلام قىض حممد  نبوته ،واستكملت أيامه،
واستكملت أيامك ،فاجعل العلم الذي
قضيت نبوتك
أوحى اهلل إليه( :يا حممد ..قد
َ
َ
عندك ،واإليامن ،واالسم األكرب ،ومرياث العلم ،وآثار النبوة يف العقب من ذريتك ،كام مل
أقطعها من بيوتات األنبياء)()3

[احلديث ]376 :قيل لإلمام الباقر :لو تعلمون الغيب..فقالُ ( :يبسط لنا فنعلم،
و ُيقبض عنا فال نعلم)()4

وت السامو ِ
ِ
ِ
ات
يم َم َل ُك َ َّ َ َ
[احلديث ]377 :قيل لإلمام الباقرَ ﴿ :وك ََذل َك ُن ِري إِب َراه َ
ون ِمن املُ ِ
واألَر ِ ِ
وقنِنيَ ﴾ [األنعام ،]75 :قالُ ( :كشفت له الساموات واألرض حتى
ض َول َي ُك َ َ
َ
رآها ،ورأى ما فيها ،قيل( :فأويت حممد  مثل ما أويت إبراهيم عليه السالم؟) ،قال( :نعم،
( )1بحار األنوار ()64 /26
( )2بحار األنوار ،60/26 :وبصائر الدرجات ص.94
( )3بحار األنوار ،63/26 :وبصائر الدرجات ص.138
( )4بحار األنوار ،96/26 :وبصائر الدرجات ص.151
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وصاحبكم هذا أيض ًا)()1

[احلديث ]378 :قال اإلمام الباقر( :إن هلل عل ًام خاص ًا وعل ًام عام ًا :فأما العلم
اخلاص فالعلم الذي مل يطلع عليه مالئكته املقربني وأنبياءه املرسلني ،وأما علمه العام فإنه
علمه الذي أطلع عليه مالئكته املقربني وأنبياءه املرسلني ،وقد وقع إلينا من رسول اهلل
)2()

[احلديث ]379 :سئل اإلمام الصادق عن اإلمام يعلم الغيب؟ ..قال( :ال ،ولكن
إذا أراد أن يعلم اليشء أع َلمه اهلل ذلك)()3

[احلديث ]380 :قيل لإلمام الصادق( :إنا نسألك أحيان ًا فترسع يف اجلواب،
وأحيان ًا تطرق ثم جتيبنا ،قال( :نعم ،إنه ُينكت يف آذاننا وقلوبنا ،فإذا ُنكت نطقنا وإذا أمسك
عنا أمسكنا)()4

[احلديث ]381 :قيل لإلمام الصادق( :هذا العلم الذي يعلمه عاملُكم :أيشء ُيلقى
يف قلبه أو ُينكت يف أذنه؟ ..فسكت حتى غفل القوم ثم قال( :ذاك وذاك)()5

[احلديث ]382 :قال زرارة لإلمام الصادق :كيف ُيعلم أنه كان امل َلك وال خياف أن
يكون من الشيطان إذا كان ال يرى الشخص؟ ..قال( :إنه ُيلقى عليه السكينة فيعلم أنه من
فزع ،وإن كان الشيطان ـ يا زرارة ـ ال يتعرض لصاحب
امل َلك ،ولو كان من الشيطان اعرتاه م

( )1بحار األنوار ،115/26 :وبصائر الدرجات ص.30
( )2بحار األنوار ،160/26 :والتوحيد ص.128
( )3بحار األنوار ،57/26 :واالختصاص ص ،285بصائر الدرجات ص.91
( )4بحار األنوار ،57/26 :وبصائر الدرجات ص.91
( )5بحار األنوار ،58/26 :وبصائر الدرجات ص.91
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هذا األمر)()1

[احلديث ]383 :قيل لإلمام الصادق( :جعلت فداك ..يفرض اهلل طاعة عبد عىل
العباد ،ثم حيجب عنه خرب السامء؟) ..قال( :اهلل أكرم وأرأف بعباده من أن يفرض عليهم
طاعة عبد حيجب عنه خرب السامء صباح ًا أو مساء)()2

ً

[احلديث ]384 :خرج اإلمام الصادق وهو مغضب ،فلام أخذ جملسه قال( :يا عجب ًا
ألقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ،وما يعلم الغيب إال اهلل ،لقد كنت أبحث عن خادمتي
فالنة ،فام عرفتها يف أي البيوت من الدار هي) ،فقيل له( :جعلنا فداك ،سمعناك تقول كذا
وكذا يف أمر خادمتك ،ونحن نعلم أنك تعلم عل ًام كثري ًا ال ُينسب إىل علم الغيب ،فقال( :يا
وجدت فيام قرأت من
سدير ..ما تقرأ القرآن؟) ،قال :قرأناه جعلت فداك ..قال( :فهل
َ
كتاب اهللَ ﴿ :ق َال ا َّل ِذي ِعندَ ُه ِعل مم ِم َن الكِت ِ
َاب َأنَا آتِ َ
يك بِ ِه َقب َل َأن َيرتَدَّ إِ َلي َك َطر ُف َك﴾
[النمل ،]40 :قال :جعلت فداك ..قد قرأته ،قال( :فهل عرفت َالرجل ،وعلمت ما كان
عنده من علم الكتاب؟) ،قال :فأخربين حتى أعلم ،قال( :قدر قطرة من املطر اجلود ،يف
البحر األخَّض ما يكون ذلك من علم الكتاب؟) قال :جعلت فداك ما أقل هذا ! ..قال:
(يا سدير ..ما أكثره ملن مل ينسبه إىل العلم الذي ُأخربك به ..يا سدير ..فهل وجدت فيام
قرأت من كتاب اهللُ ﴿ :قل َك َفى بِاهللَِّ َش ِهيدً ا َبينِي َو َبينَ ُكم َو َمن ِعندَ ُه ِعل ُم الكِت ِ
َاب﴾ [الرعد:
 ]43كله؟ ..وأومأ بيده إىل صدره فقال( :علم الكتاب كله واهلل عندنا ،ثالث ًا)()3

 2ـ أئمة اهلدى واملواقف العملية:

( )1بحار األنوار ،60/26 :وبصائر الدرجات ص.92
( )2بحار األنوار ،109/26 :وبصائر الدرجات ص.34
( )3بحار األنوار ،171/26 :وبصائر الدرجات ص.58
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من األخطاء التي يقع فيها بعض الدارسني لتاريخ أئمة اهلدى ومواقفهم هو إجراء
املقارنات بينها بغية تفضيل بعضها عىل بعض ،مثلام يقارنون بني موقف اإلمامني احلسن
واحلسني؛ فيتصورون أن اإلمام احلسن كان مساملا صابرا ،واإلمام احلسني كان ثائرا حماربا.
وهذا وهم كبري؛ فكال اإلمامني إمامي هدى ،وهذا يعني أهنام ال يترصفان بمزاجهام،
وال هبوامها ،وإنام بام يرينه مناسبا للوقت والبيئة والظروف ،ولذلك لو أن اإلمام احلسن
عاش إىل أن رأى معاوية يرتك احلكم ليزيد لقام ثائرا عليه ،مثلام فعل أخوه متاما.
وهكذا كان لكل إمام ظروفه اخلاصة به ،والتي جتعل منه مدرسة قائمة بذاهتا يمكن
أن تستفيد منها يف ظروفها املختلفة ،وذلك ما يتيح هلا البعد عن الفتن مهام كان نوعها ،ألن
لدهيا من اهلدي املرتبط هبا ما حيفظها منها.
ومن األحاديث الدالة عىل هذا:
[احلديث ]385 :قيل لإلمام الصادق :أيام أفضل احلسن أم احلسني؟ فقال( :إن
فضل أولنا ُيلحق بفضل آخرنا ،وفضل آخرنا ُيلحق بفضل أولناٌّ ،
وكل له فضل) ،قيل له:
جعلت فداك ،وسع عيل يف اجلواب ،فإين واهلل ما سألتك إال مرتادا ،فقال( :نحن من شجرة
طيبة ،برأنا اهلل من طينة واحدة ،فضلنا من اهلل وعلمنا من عند اهلل ،ونحن أمناؤه عىل خلقه
والدعاة إىل دينه ،أزيدك يا زيد؟!) ،قيل :نعم ،فقال( :خلقنا واحدم وعلمنا واحدم وفضلنا
واحدم وكلنا واحدم عند اهلل تعاىل) ،فقال :أخربين بعدتكم ،فقال( :نحن اثنا عرش هكذا حول
عرش ربنا عز وجل يف مبتدأ خلقنا ،أولنا حممد وأوسطنا حممد وآخرنا حممد)()1

[احلديث ]386 :قال اإلمام الباقر( :ال يستكمل عبدم اإليامن ،حتى يعرف أنه جيري
آلخرهم ما جيري ألوهلم يف احلجة والطاعة ،واحلالل واحلرام سواء ،وملحمد  واإلمام
( )1بحار األنوار ،363/25 :واملحتَّض ص.159
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عيل فضلهام)()1

[احلديث ]387 :قال اإلمام الكاظم( :نحن يف العلم والشجاعة سواء ،ويف العطايا
عىل قدر ما نؤمر)()2

[احلديث ]388 :قال اإلمام الصادق( :اعلم أن أمري املؤمنني اإلمام عيل أفضل عند
اهلل من األئمة كلهم ،وله ثواب أعامهلم ،وعىل قدر أعامهلم ُفضلوا)( ،)3وهذا التفضيل
اخلاص لإلمام عيل ،بناء عىل ورود النص بذلك ،وليس من باب املقارنة بني أعامله وأعامل
غريه من األئمة؛ فلو كانوا يف عهده لفعلوا ما فعل.
رابعا ـ اإلمام املهدي ووظائفه يف تصحيح مسار األمة ،ورس تأخر ظهوره:
وهي أحاديث كثرية جدا ،وكلها تتوافق مع ما ورد يف املصادر السنية ،وختتلف عنها
يف أمرين:
أوهلام :يف حتديد اإلمام املهدي ،وكونه اإلمام الثاين عرش من العرتة الطاهرة.
ثانيهام :ذكر غيابه الطويل ،وتفسري سبب ذلك ،ودعوة األمة إىل االرتباط الروحي
به ،يف تلك الفرتة باعتباره إمام املسلمني ،مع الدعوة لتهيئة األجواء لظهوره.
وال نرى يف كال األمرين أي حرج ،ال من الناحية العقلية ،وال من الناحية الرشعية،
بل نرى يف ذلك الكثري من املصالح التي ال تتحقق من دون ذلك.
وأوهلا قطع الطريق عىل أولئك الذين يدعون املهدوية كل حني ،ويغرون السذج من
الناس ،ويستعملون البشارات النبوية مطية لذلك.

( )1بحار األنوار ،353/25 :وقرب اإلسناد ص.152
( )2بحار األنوار ،357/25 :وبصائر الدرجات ص.141
( )3بحار األنوار ،361/25 :واملحتَّض ص.89
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والثاين التخلص من التبعية املطلقة للحكام املستبدين الذين حيكمون بغري رشيعة
اهلل؛ فاملؤمن يعتقد بأن حاكمه احلقيقي هو اإلمام املهدي ،وأن غريه من املستبدين أخذوا
حق غريهم ،واستولوا عليه ظلام؛ وأما العادلون منهم؛ فإنه يعتربهم نواب مؤقتني له إىل
حني ظهوره.
والثالث االرتباط الروحي به ،والذي حيدث آثارا كثرية يف النفس ،ال ختتلف عن
آثار احلارضين لعرصه ،مثلام حصل ألويس القرين والذي مل يترشف بجلوسه مع رسول اهلل
 ،ولكن أشواقه الروحية أوصلته إىل املحال التي مل يصل إليها الذين ترشفوا بذلك.
والرابع ،ما يطلق عليه إجيابية االنتظار ،وذلك بتحضري النفس واملجتمع لظهوره،
وهو ما جيعل كل فرد من املنتظرين جنديا إلمامه الغائب.
وغريها من املصالح التي أشارت إليها أحاديث أئمة اهلدى ،أما توافق ذلك مع
العقل؛ فنحن ال نتحدث مع عقل غري املسلم ،أو غري املؤمن باهلل ،ذلك أنه عقل ينكر النبوة
نفسها ،بل ينكر كل اخلوارق ،ولذلك ال يستطيع أن يعقل هذا ،حتى يتعرف أوال عىل قدرة
اهلل املطلقة ،والتي ال تعجز عن يشء.
وأما عقل املسلم؛ فإنه ال يسأل مثل هذه األسئلة ،لتوفر إجابتها يف القرآن الكريم؛
فاهلل تعاىل حدثنا عن أهل الكهف وأعامرهم الطويلة ،وحدثنا عن عزيز ،وحدثنا عن املسيح
عليه السالم ،واألحاديث تذكر طول عمره ،وأنه سيظهر مع اإلمام املهدي يف وقت واحد
عىل الرغم من أنه رفع قبل ذلك بقرون كثرية.
وهكذا؛ فإن الذي يستغرب مثل هذا ،ويرده باسم العقل ،ال عالقة له بعقل املؤمن،
وإنام بعقل امللحد والكافر الذي ال يؤمن باملعجزات واخلوارق ،وال بقدرة اهلل املطلقة.
وهلذا ،فإن عقل املؤمن الذي ينطلق من ثقته يف تلك األخبار الكثرية التي تذكر ذلك،
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وهي متواترة عن أئمة أهل البيت ،ابتداء من اإلمام عيل ..ال حرج عليه يف ذلك اإليامن،
وال يستطيع أحد من الناس أن ينكر عليه ،باسم العقل إال إذا كان ملحدا أو كافرا..
ولذلك نرى أن تلك النصوص وحدها كافية ملن يريد أن يسلم هلا من دون حاجة
للبحث يف ميالده ،أو عدم ميالده ..فيكفيه أن يعلم أنه ال ختلو األرض من إمام إما ظاهر،
أو غائب ..وما دام ال يوجد إمام ظاهر؛ فإن ذلك يعني أنه غائب.
انطالقا من هذا نورد هنا األحاديث الدالة عىل ذلك ،وفق الرشوط التي ذكرناها يف
مقدمة السلسلة:
[احلديث ]389 :وهو قوله ( :ال تقوم الساعة حتى يقوم القائم احلق منا ،وذلك
حني يأذن اهلل عز وجل له ،و َمن تبعه نجا و َمن ختلف عنه هلك ،اهلل اهلل عباد اهلل! ،فأتوه ولو
عىل الثلج ،فإنه خليفة اهلل عز وجل وخليفتي)()1

[احلديث ]390 :وهو قوله ( :والذي بعثني باحلق بشري ًا ،ليغيبن القائم من
ولدي بعهد معهود إليه مني ،حتى يقول أكثر الناس:ما هلل يف آل حممد حاجة ،ويشك
آخرون يف والدته ،فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه ،وال جيعل للشيطان إليه سبي ً
ال بشكه،
فيزيله عن ملتي وخيرجه من ديني ،فقد أخرج أبويكم من اجلنة من قبل ،وإن اهلل عز وجل
جعل الشياطني أولياء الذين ال يؤمنون)()2

[احلديث ]391 :قوله ( :إن خلفائي وأوصيائي وحجج اهلل عىل اخللق بعدي اثنا
عرش أوهلم أخي وآخرهم ولدي) ،قيل :يارسول اهلل ومن أخوك؟ قال :عيل بن أيب طالب،
قيل فمن ولدك؟ قال( :املهدي يمالها قسطا وعدال كام ملئت جورا وظلام والذي بعثني

( )1بحار األنوار ،65/51 :والعيون.
( )2بحار األنوار ،68/51 :وإكامل الدين.
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باحلق نبيا لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد الطال اهلل ذلك اليوم حتى خيرج فيه ولدي
املهدي فينزل روح اهلل عيسى بن مريم عليه السالم فيصيل خلفه وترشق االرض بنور رهبا
ويبلغ سلطانه املرشق واملغرب) ()1

[احلديث ]392 :قوله ( :طوبى ملن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم به يف غيبته قبل
قيامه ويتوىل أولياءه ويعادي أعداءه ذاك من رفقائي وذوي موديت وأكرم امتي عيل يوم
القيامة) ()2

[احلديث ]393 :قوله ( :املهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي أشبه الناس
يب خلقا وخلقا تكونه له غيبة وحرية حتى يضل اخللق عن أدياهنم فعند ذلك يقبل
كالشهاب الثاقب فيمالها عدال وقسطا كام ملئت ظلام وجورا) ()3

[احلديث ]394 :قوله ( :املهدي من ولدي تكون له غيبة وحرية تضل فيها االمم
يأيت بذخرية االنبياء فيمالها عدال وقسطا كام ملئت جورا وظلام) ()4

[احلديث ]395 :قوله ( :عيل بن أيب طالب إمام امتي وخليفتي عليهم بعدي
ومن ولده القائم املنتظر الذي يمال اهلل عزوجل به االرض عدال وقسطا كام ملئت جورا
وظلام والذي بعثني باحلق بشريا إن الثابتني عىل القول به يف زمان غيبته العز من الكربيت
األْحر) ،فقام إليه جابر بن عبداهلل االنصاري فقال :يارسول اهلل وللقائم من ولدك غيبة؟
فقال( :إي وريب ِ
ص اهللَُّ ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو َيم َح َق الكَافِ ِري َن ﴾ [آل عمران ،]141 :يا
﴿ول ُي َمح َ
َ
جابر إن هذا المر من أمر اهلل ورس من رس اهلل ،مطوي عن عباده ،فاياك والشك يف أمر اهلل
( )1بحار األنوار ()71 /51
( )2بحار األنوار ()71 /51
( )3بحار األنوار ()71 /51
( )4بحار األنوار ()71 /51
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فهو كفر) ()1

[احلديث ]396 :قوله ( :القائم من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي وشامئله
شامئيل وسنته سنتي يقيم الناس عىل ملتي ورشيعتي ويدعوهم إىل كتاب اهلل عزوجل من
أطاعه أطاعني ومن عصاه عصاين ومن أنكره يف غيبته فقد أنكرين ومن كذبه فقد كذبني
ومن صدقه فقد صدقني إىل اهلل أشكو املكذبني يل يف أمره واجلاحدين لقويل يف شأنه
واملضلني المتي عن طريقته) وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) ()2

[احلديث ]397 :عن جبري بن نوف أيب الوداك قال :قلت أليب سعيد اخلدري :واهلل
مايأيت علينا عام إال وهو رش من املايض وال أمري إال وهو رش ممن كان قبله ،فقال أبوسعيد:
سمعته من رسول اهلل  يقول ما تقول ،ولكن سمعت رسول اهلل  يقول( :ال يزال بكم
االمر حتى يولد يف الفتنة واجلور من اليعرف غريها حتى متأل االرض جورا فال يقدر أحد
يقول :اهلل ،ثم يبعث اهلل عزوجل رجال مني ومن عرتيت فيمال االرض عدال كام مالها من
كان قبله جورا ،وخيرج له االرض أفالذ كبدها وحيثو املال حثوا وال يعده عدا وذلك حتى
يَّضب االسالم بجرانه)()3

[احلديث ]398 :عن عبدالرْحان بن أيب ليىل عن أبيه ،قال :بكى النبي  فقيل :مم
بكاؤك يارسول اهلل قال :أخربين جربيل عليه السالم أهنم يظلمونه ويمنعونه حقه ويقاتلونه
ويقتلون ولده ويظلموهنم بعده ،وأخربين عن ربه عز وجل أن ذلك يزول إذا قام قائمهم
وعلت كلمتهم وأمجعت االمة عىل حمبتهم ،وكان الشانئ هلم قليال والكاره هلم ذليال وكثر

( )1بحار األنوار ()73 /51
( )2بحار األنوار ()73 /51
( )3بحار األنوار ()68 /51
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املادح هلم وذلك حني تغري البالد وتضعف العباد واالياس من الفرج وعند ذلك يظهر
القائم فيهم ..اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم ابني وهو من ولد ابنتي يظهر اهلل احلق هبم
وخيمد الباطل بأسيافهم ويتبعهم الناس بني راغب إليهم وخائف هلم) ،ثم قال( :معارش
املؤمنني ابرشوا بالفرج فإن وعد اهلل الخيلف وقضاؤه اليرد ،وهو احلكيم اخلبري فان فتح
اهلل قريب اللهم إهنم أهيل فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا اللهم اكألهم واحفظهم
وارعهم وكن هلم وانرصهم وأعنهم وأعزهم وال تذهلم واخلفني فيهم إنك عىل كل شئ
قدير) ()1

[احلديث ]399 :عن جابر أنه سأل رسول اهلل  :فهل يقع لشيعته االنتفاع به يف
غيبته؟ .فقال ( :إي والذي بعثني بالنبوة إهنم يستضيئون بنوره ،وينتفعون بواليته يف
غيبته كا´نتفاع الناس بالشمس وإن جللها سحاب)()2

[احلديث ]400 :وهو ما روي عن أصبغ بن نباتة ،قال :أتيت أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب ،فوجدته مفكر ًا ينكت يف األرض ،فقلت:يا أمري املؤمنني ،ما يل أراك مفكر ًا
تنكت يف األرض أرغبة فيها؟ ،قال:ال واهلل ما رغبت فيها وال يف الدنيا يوم ًا قط ،ولكني
رت يف مولود يكون من ظهري احلادي عرش من ولدي هو املهدي ،يمألها عدالً كام
فك ُ
ُملئت ظل ًام وجور ًا ،تكون له حرية وغيبة ،يضل فيها أقوا مم وهيتدي فيها آخرون ،فقلت :يا
م
خملوق ،وأنى لك بالعلم هبذا األمر يا
أمري املؤمنني ،وإن هذا لكائ من؟ ،فقال:نعم ،كام أنه
أصبغ؟! ،أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العرتة ،قلت:وما يكون بعد ذلك؟ ،قال:ثم

( )1بحار األنوار ()67 /51
( )2بحار األنوار ()250 /36
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يفعل اهلل ما يشاء ،فإن له إرادات وغايات وهنايات)()1

[احلديث ]401 :قال اإلمام عيل( :صاحب هذا األمر الرشيد الطريد الفريد
الوحيد)()2

[احلديث ]402 :قال اإلمام عيل يصف حكومة اإلمام املهدي( :يعطف اهلوى عىل
اهلدى إذا عطفوا اهلدى عىل اهلوى ،ويعطف الرأي عىل القرآن إذا عطفوا القرآن عىل الرأي،
حتى تقوم احلرب بكم عىل ساق ،باديا نواجذها ،مملوءة أخالفها ،حلوا رضاعها ،علقام
عاقبتها ،أال ويف غد ـ وسيأيت غد بام ال تعرفون ـ يأخذ الوايل من غريها عامهلا عىل مساوئ
أعامهلا ،وخترج له األرض أفاليذ كبدها ،وتلقي إليه سلام مقاليدها ،فرييكم كيف عدل
السرية ،وحييي ميت الكتاب والسنة)
ثم قال( :كأين به قد نعق بالشام ،وفحص براياته يف ضواحي كوفان ،فعطف عليها
عطف الَّضوس ،وفرش األرض بالرؤوس ،قد فغرت فاغرته ،وثقلت يف األرض وطأته،
بعيد اجلولة ،عظيم الصولة ،واهلل ليرشدنكم يف أطراف األرض ،حتى ال يبقى منكم إال
قليل كالكحل يف العني ،فال تزالون كذلك حتى تؤوب إىل العرب عوازب أحالمها..
فالزموا السنن القائمة ،واآلثار البينة ،والعهد القريب الذي عليه باقي النبوة ،واعلموا أن
الشيطان إنام يسني لكم طرقه لتتبعوا عقبه) ()3

[احلديث ]403 :روي أنه ملا صالح اإلمام احلسن معاوية ،دخل عليه الناس فالمه
بعضهم عىل بيعته ،فقال( :وحيكم ،ما تدرون ما عملت؟ ،واهلل الذي عملت خري لشيعتي

( )1بحار األنوار ،118/51 :وإكامل الدين.
( )2بحار األنوار ،120/51 :وإكامل الدين.
( )3هنج البالغة :اخلطبة رقم()138

199

رتض الطاعة عليكم ،وأحد
مما طلعت عليه الشمس أو غربت ،أال تعلمون أنني إمامكم مف َ
سيدي شباب أهل اجلنة بنص من رسول اهلل ؟) ،قالوا :بىل ،قال( :أما علمتم أن اخلَّض
ملا خرق السفينة ،وقتل الغالم ،وأقام اجلدار ،كان ذلك سخط ًا ملوسى بن عمران ،إذ خفي
عليه وجه احلكمة فيه ،وكان ذلك عند اهلل حكم ًة وصواب ًا ،أما علمتم أنه ما منا أحدم إال
ويقع يف عنقه بيع مة لطاغية زمانه ،إال القائم الذي يصيل روح اهلل عيسى بن مريم خلفه ،فإن
اهلل عز وجل ُخيفي والدته و ُيغيب شخصه ،لئال يكون ألحد يف عنقه بيع مة ،إذا خرج ذاك
التاسع من ولد أخي احلسني ابن سيدة اإلماء ،يطيل اهلل عمره يف غيبته ،ثم يظهره بقدرته
يف صورة شاب ابن دون أربعني سنة ،ذلك ليعلم أن اهلل عىل كل يشء قدير)()1

[احلديث ]404 :روي أن بعضهم دخل عىل اإلمام الكاظم فقال له :يا ابن رسول
اهلل ،أنت القائم باحلق؟ ،فقال( :أنا القائم باحلق ،ولكن القائم الذي يطهر األرض من أعداء
اهلل ويمألها عدالً كام ُملئت جور ًا ،هو اخلامس من ولدي ،له غيب مة يطول أمدها خوف ًا عىل
نفسه ،يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون) ،ثم قال( :طوبى لشيعتنا املتمسكني بحبنا يف
غيبة قائمنا ،الثابتني عىل مواالتنا والرباءة من أعدائنا ،أولئك منا ونحن منهم ،قد رضوا بنا
أئمة ورضينا هبم شيعة وطوبى هلم ،هم واهلل معنا يف درجتنا يوم القيامة)()2

يب
[احلديث ]405 :قول اإلمام الصادق يف بعض مصاديق قوله تعاىلَ ﴿ :أ َّمن ُجيِ ُ
السو َء َو َجي َع ُل ُكم ُخ َل َفا َء األَر ِ
ض﴾ [النمل( :]62 :نزلت يف
املُض َط َّر إِ َذا َدعَا ُه َو َيك ِش ُ
ف ُّ
القائم ،هو واهلل املضطر إذا صىل يف املقام ركعتني ودعا اهلل فأجابه ،ويكشف السوء وجيعله

( )1بحار األنوار ،132/51 :وإكامل الدين.
( )2بحار األنوار ،151/51 :وإكامل الدين.
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خليف ًة يف األرض)()1

[احلديث ]406 :قول اإلمام الباقر يف بعض مصاديق قوله تعاىلُ ﴿ :قل َأ َر َأي ُتم إِن
َأص َب َح َماؤُ ُكم غَو ًرا َف َمن َيأتِي ُكم بِ َامء َم ِعني ﴾ [امللك( :]30 :هذه نزلت يف القائم ،يقول:
إن أصبح إمامكم غائب ًا عنكم ال تدرون أين هو ،فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار
السامء واألرض ،وحالل اهلل عز وجل وحرامه؟ ،ثم قال:واهلل ما جاء تأويل اآلية ،وال بد
أن جييء تأويلها)()2

[احلديث ]407 :قول اإلمام الصادق يف بعض مصاديق قوله تعاىلَ ﴿ :وتِل َك األَ َّيا ُم
ني الن ِ
َّاس﴾ [آل عمران( :]140 :ما زال منذ خلق اهلل آدم دولة هلل ودولة إلبليس،
ُندَ ِاو ُهلَا َب َ
فأين دولة اهلل؟ ،أما هو قائم واحد)()3

م

[احلديث ]408 :قول اإلمام الصادق يف بعض مصاديق قوله تعاىلَ ﴿ :و َلئِن َأ َّخرنَا
اب إِ َىل ُأ َّمة َمعدُ و َدة َل َي ُقو ُل َّن َما َحيبِ ُس ُه َأ َال َيو َم َيأتِ ِ
رصو ًفا عَن ُهم َو َح َ
اق
عَن ُه ُم ال َع َذ َ
يهم َلي َس َم ُ
ِ ِهبم َما كَا ُنوا ِب ِه َيستَه ِز ُئ َ
ون﴾ [هود( :]8 :يعني عدة كعدة بدرُ ،جيمعون له يف ساعة واحدة
قزع ًا كقزع اخلريف)()4

[احلديث ]409 :قول اإلمام الباقر يف بعض مصاديق قوله تعاىلُ ﴿ :ي ِريدُ َ
ون لِ ُيط ِف ُئوا
ُنور اهللَِّ بِ َأفو ِ
اه ِهم َواهللَُّ ُمتِ ُّم ُن ِ
ور ِه َو َلو ك َِر َه الكَافِ ُر َ
ون﴾ [الصف( :]8 :لو تركتم هذا األمر،
َ
َ
ما تركه اهلل)()5

( )1بحار األنوار ،48/51 :وتفسري القمي.
( )2بحار األنوار ،52/51 :وإكامل الدين.
( )3بحار األنوار ،54/51 :وتفسري العيايش.
( )4بحار األنوار.55/51 :
( )5بحار األنوار.59/51 :
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[احلديث ]410 :قول اإلمام عيل( :لتعطفن الدنيا علينا بعد شامسها عطف
الَّضوس عىل ولدها) ،ثم تال قوله تعاىلَ ﴿ :و ُن ِريدُ َأن ن َُم َّن ع ََىل ا َّل ِذي َن اس ُتض ِع ُفوا ِيف األَر ِ
ض
َونَج َع َل ُهم َأئِ َّم ًة َونَج َع َل ُه ُم ال َو ِ
ارثِنيَ ﴾ [القصص)1()]5 :
[احلديث ]411 :قال اإلمام السجاد( :متتدُّ الغيبة بويل اهلل الثاين عرش من أوصياء
رسول اهلل  ،واألئمة بعده .يا أبا خالد :إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته املنتظرون
لظهوره أفضل أهل كل زمان ،ألن اهلل تعاىل ذكره أعطاهم من العقول واألفهام واملعرفة ما
صارت به الغيبة عندهم بمنزلة املشاهدة ،وجعلهم يف ذلك الزمان بمنزلة املجاهدين بني
يدي رسول اهلل  بالسيف؛ أولئك املخلصون حق ًا ،وشيعتنا صدق ًا ،والدعاة إىل دين اهلل
رس ًا ،وجهر ًا)()2

[احلديث ]412 :قيل لإلمام الرضا :إنا نرجو أن تكون صاحب هذا األمر ،وأن
ورضبت الدراهم باسمك ،فقال( :ما منا
يسوقه اهلل إليك عفوا بغري سيف ،فقد بويع لك ُ
وْحلت إليه األموال،
وسئل عن املسائلُ ،
أحدم اختلف الكتب إليه ،و ُأشري إليه باألصابعُ ،
إال اغتيل أو مات عىل فراشه ،حتى يبعث اهلل هلذا األمر غالم ًا منا خفي املولد واملنشأ غري
خفي يف نفسه)()3

[احلديث ]413 :قيل لإلمام الصادق :جعلت فداك ،قد طال هذا األمر علينا حتى
ضاقت قلوبنا ومتنا كمد ًا ،فقال( :إن هذا األمر آيس ما يكون وأشد ً
غام ،ينادي مناد من
السامء باسم القائم واسم أبيه) ،قيل :ما اسمه؟! ،قال( :اسمه اسم نبي ،واسم أبيه اسم

( )1بحار األنوار.64/51 :
( )2بحار األنوار ()122 /52
( )3بحار األنوار ،37/51 :وغيبة النعامين.
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ويص)()1

[احلديث ]414 :عن سدير الصرييف قال :دخلت أنا واملفضل بن عمر وأبو بصري
خيربي
مسح
ٌّ
وأبان بن تغلب ،عىل موالنا اإلمام الصادق ،فرأيناه جالس ًا عىل الرتاب ،وعليه م
مطو مق بال جيب ،مقرص الكمني ،وهو يبكي بكاء الواله الثكىل ،ذات الكبد احلرى ،قد نال
احلزن من وجنتيه ،وشاع التغري يف عارضيه ،وأبىل الدموع حمجريه ،وهو يقول( :سيدي،
غيبتك نفت رقادي ،وضيقت عيل مهادي ،وأرست مني راحة فؤادي ..سيدي ،غيبتك
أوصلت مصايب بفجائع األبد ،وفقد الواحد بعد الواحد ،يفني اجلمع والعدد ،فام أحس
بدمعة ترقى من عيني ،وأنني يفرت من صدري عن دوارج الرزايا ،وسوالف الباليا ،إال ُمثل
لعيني عن مصائب أعظمها وأفظعها ،وتراقي أشدها وأنكرها ،ونوائب خملوطة بغضبك،
ونوازل معجونة بسخطك) ،قال سدير :فاستطارت عقولنا وهل ًا ،وتصدعت قلوبنا جزع ًا
من ذلك اخلطب اهلائل واحلادث الغائل ،وظننا أنه سمة ملكروهة قارعة ،أو حلت به من
الدهر بائق مة ،فقلنا:ال أبكى اهلل يا بن خري الورى عينيك ،من أي حادثة تستنزف دمعتك،
وتستمطر عربتك؟ ،وأية حالة حتمت عليك هذا املأتم؟ ،فزفر اإلمام الصادق زفر ًة انتفخ
منها جوفه ،واشتد منها خوفه ،وقال( :وحيكم ،إين نظرت يف كتاب اجلفر صبيحة هذا اليوم
ـ وهو الكتاب املشتمل عىل علم املنايا والباليا والرزايا ،وعلم ما كان وما يكون إىل يوم
القيامة ،الذي خص اهلل به حممد ًا  واألئمة من بعده ـ وتأملت فيه مولد قائمنا وغيبته،
وإبطاؤه وطول عمره ،وبلوى املؤمنني به من بعده يف ذلك الزمان ،وتولد الشكوك يف
قلوهبم من طول غيبته ،وارتداد أكثرهم عن دينهم ،وخلعهم ربقة اإلسالم من أعناقهم،
التي قال اهلل تقدس ذكرهَ ﴿ :و ُك َّل إِن َسان َألزَ منَا ُه َطائِ َر ُه ِيف ُعنُ ِق ِه﴾ [اإلرساء ]13 :يعني
( )1بحار األنوار ،38/51 :وغيبة النعامين.
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الوالية ،فأخذتني الرقة ،واستولت عيل األحزان)()1

[احلديث ]415 :عن عبد اهلل بن الفضل اهلاشمي قال :سمعت الصادق جعفر بن
حممد يقول :إن لصاحب هذا األمر غيبة البد منها يرتاب فيها كل مبطل .فقلت ِ
وملَ ،جعلت
فداك؟ قال :ألمر مل يؤذن لنا يف كشفه لكم .قلت :فام وجه احلكمة يف غيبته؟ قال( :وجه
احلكمة يف غيبته وجه احلكمة يف غياب من تقدمه من حجج اهلل تعاىل ذكره ،إن وجه احلكمة
يف ذلك ال ينكشف إال بعد ظهوره كام لو مل ينكشف وجه احلكمة فيام أتاه اخلَّض عليه
السالم من خرق السفينة ،وقتل الغالم ،وإقامة اجلدار ملوسى عليه السالم إىل وقت
ورس من رس اهلل ،وغيب من
افرتاقهام ..يا ابن الفضل :إن هذا األمر أمر من (أمر) اهلل تعاىلٌّ ،
غيب اهلل ،ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها
غري منكشف)()2

احلق
[احلديث ]416 :قول اإلمام الصادق( :وكذلك القائم متتد أيام غيبته ليرصح ُّ
عن حمضه ،ويصفو اإليامن من الكدر ،بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين
خيشى عليهم النفاق إذا أحسوا باالستخالف ،والتمكني واألمن املنترش يف عهد القائم)،
فقيل له :يا ابن رسول اهلل ،إن النواصب تزعم أن هذه اآلية ﴿ َوعَدَ اهللَُّ ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِمن ُكم
احل ِ
ِ
ِ
ات َل َيستَخلِ َفن َُّهم ِيف األَر ِ
ف ا َّل ِذي َن ِمن َقبلِ ِهم َو َل ُي َمكنَ َّن َهل ُم
ض ك ََام استَخ َل َ
َوعَم ُلوا َّ
الص َ
ِدين َُه ُم ا َّل ِذي ارت ََىض َهلُم َو َل ُي َبد َلن َُّهم ِمن َبع ِد َخوفِ ِهم َأمنًا﴾ [النور ،]55 :نزلت يف أيب بكر
وعمر وعثامن وعيل قال :ال هيدي اهلل قلوب الناصبة ،متى كان الدين الذي ارتضاه اهلل
ورسوله متمكن ًا بانتشار األمن يف األمة وذهاب اخلوف من قلوهبا ،وارتفاع الشك من

( )1بحار األنوار ،220/51 :وإكامل الدين.
( )2بحار األنوار ()91 /52
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صدورها يف عهد أحد من هؤالء؟ ،ويف عهد اإلمام عيل مع ارتداد املسلمني والفتن التي
كانت تثور يف أيامهم ،واحلروب التي كانت تنشب بني الكفار وبينهم ،ثم تال اإلمام
ِ
َرصنَا َفنُج َي َمن ن ََشا ُء
الصادقَ ﴿ :حتَّى إِ َذا استَي َأ َس ُّ
الر ُس ُل َو َظنُّوا َأ َّهنُم َقد ُكذ ُبوا َجا َء ُهم ن ُ
َو َال ُي َر ُّد َبأ ُسنَا ع ِ
َن ال َقو ِم املُج ِر ِمنيَ ﴾ [يوسف ،]110 :وأما العبد الصالح اخلَّض فإن اهلل
تبارك وتعاىل ما طول عمره لنبوة قدرها له ،وال لكتاب ينزله عليه ،وال لرشيعة ينسخ هبا
رشيعة من كان قبلها من األنبياء ،وال إلمامة يلزم عباده االقتداء هبا ،وال لطاعة يفرضها
له ،بىل ،إن اهلل تبارك وتعاىل ملا كان يف سابق علمه أن يقدر من عمر القائم يف أيام غيبته ما
يقدر ،وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر يف الطول ،طول عمر العبد
الصالح من غري سبب أوجب ذلك ،إال لعلة االستدالل به عىل عمر القائم ،وليقطع بذلك
حجة املعاندين لئال يكون للناس عىل اهلل حجة)()1

[احلديث ]417 :وعن املفضل بن عمر أنه قال :سألت سيدي الصادق عليه السالم
هل املأمول املنتظر املهدي عليه السالم ِمن وقت موقت يعلمه الناس؟ فقال :حاشا هلل أن
يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا .فقلت :يا سيدي! ومل ذاك؟ قال :ألنه هو الساعة التي
ِ
ِ
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :يس َأ ُلون ََك ع ِ
الساع َِة َأ َّي َ
يها لِ َوقتِ َها
ان ُمر َس َ
جيل َ
اها ُقل إِن ََّام عل ُم َها عندَ َريب َال ُ َ
َن َّ
إِ َّال ُهو َث ُق َلت ِيف السامو ِ
ات َواألَر ِ
ض َال تَأتِي ُكم إِ َّال َبغ َت ًة﴾ [األعراف ،]187 :وهو الساعة
َّ َ َ
َ

التي قال اهلل تعاىلَ ﴿ :يس َأ ُلون ََك ع ِ
الساع َِة َأ َّي َ
اها﴾ [النازعات ،]42 :وقال عنده
ان ُمر َس َ
َن َّ
علم الساعة ومل يقل أهنا عند أحد ،وقالَ ﴿ :ف َهل َين ُظ ُر َ
السا َع َة َأن تَأتِ َي ُهم َبغ َت ًة َف َقد َجا َء
ون إِ َّال َّ
َأرشا ُطها َف َأنَّى َهلم إِ َذا جاءهتم ِذكر ُاهم ﴾ [حممد ،]18 :وقال﴿ :اق َ ِ
السا َع ُة َوان َش َّق
َ َ
رت َبت َّ
َ
َ
َ َ ُ
ُ
﴿و َما ُيد ِر َ
يب (َ )17يستَع ِج ُل ِ َهبا ا َّل ِذي َن َال
السا َع َة َق ِر م
ال َق َم ُر﴾ [القمر ،]1 :وقالَ :
يك َل َع َّل َّ
( )1بحار األنوار ،223/51 :وإكامل الدين.
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ون َأ َّهنَا احلَ ُّق َأ َال إِ َّن ا َّل ِذي َن ُي َام ُر َ
ون ِمن َها َو َيع َل ُم َ
ون ِ َهبا َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُمش ِف ُق َ
ُيؤ ِمنُ َ
الساع َِة
ون ِيف َّ
َل ِفي َض َالل َب ِعيد﴾ [الشورى ،]18 ،17 :قلت فام معنى يامرون؟ قال :يقولون متى ولد،
ومن رآه ،وأين يكون ،ومتى يظهر؛ ُّ
وكل ذلك استعجاالً ألمر اهلل ،وشك ًا يف قضائه،
ودخوالً يف قدرته ،أولئك الذين خرسوا الدنيا ،وان للكافرين لرش مآب ..قلت :أفال يوقت
له وقت؟ فقال( :يا مفضل! ال أوقت له وقت ًا ،وال يوقت له وقت؛ إن َمن وقت ملهدينا وقت ًا
فقد شارك اهلل تعاىل يف علمه ،وادعى إنه ظهر عىل رسه ،وما هلل من رس إال وقد وقع إىل هذا
اخللق املعكوس ،الضال عن اهلل ،الراغب عن أولياء اهلل ،وما هلل من خرب إال وهم أخص به
لرسه وهو عندهم ،وقد أصني من جهلهم ،وإنام ألقى اهلل إليهم ليكون حجة عليهم)()1

[احلديث ]418 :سئل اإلمام حممد التقي عن احلجة اإلمام املهدي ،فقيل له :يا بن
رسول اهلل ِمل َ سمي القائم؟ قال( :ألنه يقوم بعد موت ذكره ،وارتداد أكثر القائلني بإمامته)،
قيلِ :
ومل سمي املنتظر؟ فقال( :ألن له غيبة يكثر أيامها ،ويطول أمدها فينتظر خروجه
املخلصون ،وينكره املرتابون ،ويستهزئ بذكره اجلاحدون ،ويكذب فيها الوقاتون ،وهيلك
فيها املستعجلون ،وينجو فيها املسلمون)()2

فمن احلجة ،واإلمام
[احلديث ]419 :سئل اإلمام العسكري :يا ابن رسول اهلل! َ
بعدك؟ قال( :ابني هو اإلمام ،واحلجة من بعدي؛ َمن مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة
جاهلية ،أما إن له غيب ًة حيار فيها اجلاهلون ،وهيلك املبطلون ويكذب فيها الوقاتون ،ثم
خيرج كأين أنظر إىل األعالم التي ختفق فوق رأسه بنجف الكوفة)()3

( )1بحار األنوار ()1 /53
( )2بحار األنوار ()30 /51
( )3بحار األنوار ()160 /51
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[احلديث ]420 :ما روي عن اإلمام احلجة أنه قال( :وأما علة ما وقع من الغيبة فإن
اهلل عز وجل يقولَ ( :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ال تَس َألوا عَن َأش َيا َء إِن ُتبدَ َل ُكم ت َُسؤ ُكم)؛ إنه مل يكن
ألحد من آبائي عليهم السالم إال وقد وقعت يف عنقه بيعة لطاغية زمانه ،وإين أخرج حني
أخرج وال بيعة ألحد من الطواغيت يف عنقي ..وأما وجه اإلنتفاع يب يف غيبتي فكاالنتفاع
السحاب ،وإين ألمان ألهل األرض كام أن النجوم أمان
بالشمس إذا غيبتها عن األبصار ُّ
ألهل السامء؛ فأغلقوا باب السؤال عام ال يعنيكم ،وال تتكلفوا علم ما قد كفيتم ،وأكثروا
الدعاء بتعجيل الفرج ،فإن يف ذلك فرجكم ،والسالم عليك يا اسحاق بن يعقوب ،وعىل
من اتبع اهلدى)()1

َ

( )1بحار األنوار ()92 /52
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الفصل الثالث
االمتداد الرسايل والفتن التي تعرض له يف املصادر السنية
من خالل استقرائنا للمضامني الواردة يف املصادر السنية يمكننا تقسيمها إىل
قسمني ،مها:
 .1ما ورد يف بيان مدى أمهية هذا النوع من األحاديث ،وكوهنا امتدادا للرسالة،
وليست جمرد أحاديث للتسلية ،أو إلقامة احلجة عىل النبوة ،وقد نذكر هنا من أحاديث
الصحابة ما يدل عىل فهمهم لذلك.
 .2ما ورد يف بيان أنواع الفتن ،وكيفية التعامل معها.
وسنورد هذه األحاديث يف هذا املبحث بحسب أصنافها ،مع بيان صعوبة التصنيف
الدقيق ،ذلك أن احلديث الواحد قد ترد فيه مجيع أنواع التصنيف أو بعضها.
أوال ـ أحاديث الفتن وعالقتها باالمتداد الرسايل:
ورد يف الكثري من أحاديث الفتن واملالحم ما يدل داللة رصحية عىل أن املقصد منها
ليس جمرد التنبؤ بالواقع ،مما يدخل يف دالئل النبوة ،وإنام املقصد األكرب هو استعامهلا
واالستفادة منها يف مواجهة الفتن ،وذلك ما يعني امتداد النبوة ونصحها لكل األجيال.
وسنورد هنا ما ورد يف ذلك من األحاديث مقسمني هلا بحسب وجوه االستدالل
هلا عىل هذا املعنى:
 .1ما ورد رصحيا يف الداللة عىل االمتداد الرسايل:
وهي األحاديث التي يرصح فيها رسول اهلل  أو الصحايب الراوي للحديث بأن
املقصد من تلك األحاديث ،ليس جمرد التنبؤ بام سيحصل يف املستقبل ،وإنام االستفادة منه
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يف احلذر واحليطة واختاذ املوقف املناسب ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]421 :قوله ( : إنه مل يكن قبيل نبي إال كان حقا عليه أن يدل أمته عىل
خري ما يعلمه هلم ،وينذرهم رش ما يعلمه هلم ،وإن أمتكم هذه جعل عافيتها يف أوهلا،
وأمور تنكروهنا ،وجتيء فتن مة فيزلق بعضها بعضا ،وجتيء الفتنة
وسيصيب آخرها بالء
م
فيقول املؤمن هذه مهلكتي ،ثم تنكشف وجتيء الفتنة فيقول املؤمن هذه هذه ،فمن أحب
أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة ،فلتأته منيته وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،وليأت إىل
الناس الذي حيب أن يؤيت إليه ،ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن
استطاع ،فإن جاء آخر ينازعه فارضبوا عنق اآلخر)()1

[احلديث ]422 :قوله ( :إهنا ستكون بعدي أثرة ،وأمور تنكروهنا) ،قالوا :يا
رسول اهلل ،كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال( :تؤدون احلق الذي عليكم ،وتسألون اهلل
الذي لكم)()2

[احلديث ]423 :قول حذيفة :كان الناس يسألون النبي  عن اخلري ،وكنت أسأله
عن الرش خمافة أن يدركني ،فقلت :يا رسول اهلل! إنا كنا يف جاهلية ورش ،فجاءنا اهلل هبذا
اخلري ،فهل بعد هذا اخلري من رش؟ قال( :نعم) ،قلت :وهل بعد ذلك الرش من خري؟ قال:
(نعم وفيه دخ من) ،قلت :وما دخنه ؟ قال( :قو مم يستنون بغري سنتي وهيدون بغري هديي،
تعرف منهم وتنكر) ،فقلت :فهل بعد ذلك اخلري من رش؟ قال( :نعم ،دعا مة عىل أبواب
جهنم ،من أجاهبم قذفوه فيها) ،فقلت يا رسول اهلل :فام ترى إن أدركني ذلك؟ قال( :تلزم
مجاعة املسلمني وإمامهم) ،قلت :فإن مل يكن هلم مجاع مة وال إما مم؟ قال( :فاعتزل تلك الفرق

( )1مسلم ( )1844والنسائي ()4191
( )2رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()141/10
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كلها ،ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك)()1

[احلديث ]424 :سئل رسول اهلل  عن قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َع َلي ُكم
َّض ُكم َمن َض َّل إِ َذا اهتَدَ ي ُتم إِ َىل اهللَِّ َمر ِج ُع ُكم َمجِي ًعا َف ُينَب ُئ ُكم بِ َام ُكن ُتم تَع َم ُل َ
ون﴾
َأن ُف َس ُكم َال َي ُ ُّ
[املائدة ]105 :فقال(:ائتمروا باملعروف ،وانتهوا عن املنكر ،حتى إذا رأيتم شحا مطاعا
وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ،فعليك بنفسك ودع عنك العوام،
فإن من ورائكم أياما الصرب فيهن مثل القبض عىل اجلمر ،للعامل فيهن مثل أجر مخسني
رجال يعملون مثل عملكم) ،قيل :يا رسول اهلل ،أجر مخسني منا أو منهم؟ قال(:بل أجر
مخسني منكم)()2

وهو يشري إىل االمتداد الرسايل ،حيث أن النبي  ذكر أن تطبيق اآلية الكريمة
مرتبط بالزمن التي تنترش فيه تلك القيم التي وصفها.
[احلديث ]425 :قوله ( :إنكم يف زمان من ترك فيه عرش ما أمر هلك ،ثم يأيت
زمان من عمل فيه بعرش ما أمر به نجا)()3
م

خري من القائم ،والقائم فيها
[احلديث ]426 :قوله ( :ستكون فت من القاعد فيها م
خري من الساعي ،من ترشف إليها تسترشفه ،ومن وجد ملجأ
خري من املايش ،واملايش فيها م
م
أو معاذا فليعذ به)()4

غنم يتبع هبا شعف
[احلديث ]427 :قوله ( :يوشك أن يكون خري مال املسلم م

( )1البخاري ( )3606ومسلم ( )1847وأبو داود ()4244
( )2أبو داود ( ،)4341والرتمذي ( ،)3058وقال :حديث حسن غريب.
( )3الرتمذي ()2267
( )4البخاري ( )3601ومسلم ()2886
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اجلبال ومواقع القطر ،يفر بدينه من الفتن)()1

 .2ما ذكره الصحابة من اشتامل النبوءات النبوية لكل الوقائع:
وهي األحاديث التي يرصح فيها الصحابة بأن رسول اهلل  كان هيتم هبذا النوع
من احلديث ،ويبينه هلم مفصال ،وأهنم كانوا يرون كل ما ذكره حمققا يف الواقع ،إال أن منهم
من نيس بعض ذلك ،أو كله ،وهلذا وقع التقصري يف التعامل مع تلك التنبيهات النبوية بسبب
نسياهنا ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]428 :قول حذيفة( :قام فينا رسول اهلل  مقاما فام ترك شيئا يكون بني
يدي الساعة إال ذكره يف مقامه ذلك ،حفظه من حفظه ،ونسيه من نسيه ،وقد علمه أصحايب
هؤالء ،وإنه ليكون منه اليشء قد نسيته ،فأراه فأذكره كام يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب
عنه ،ثم إذا رآه عرفه)()2

[احلديث ]429 :قول حذيفة( :أخربين رسول اهلل  بام هو كائن إال أن تقوم
الساعة ،فام منه يشء ،إال وقد سألته إال أين مل أسأله ما خيرج أهل املدينة من املدينة؟)()3

[احلديث ]430 :قول حذيفة( :واهلل ما أدري أنيس أصحايب أم تناسوا ،واهلل ما ترك
رسول اهلل  من قائد فتنة إىل انقضاء الدنيا ،يبلغ من معه ثالثامئة فصاعدا إال قد سامه لنا
باسمه واسم أبيه واسم قبيلته)()4

[احلديث ]431 :قول املغرية( :قام فينا رسول اهلل  مقاما فأخربنا بام هو كائن يف

( )1البخاري ()19
( )2رواه أْحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ،سبل اهلدى والرشاد ()139/10
( )3رواه أْحد ومسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()139/10
( )4أبو داود ( )4243وقال األلباين :ضعيف ()913
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أمته إىل يوم القيامة ،وعاه من وعاه ونسيه من نسيه)()1

[احلديث ]432 :قول عمرو بن أخطب األنصاري( :صىل بنا رسول اهلل  يوما
الفجر ،وصعد املنرب ،فخطبنا حتى حَّضت الظهر ،فنزل ،فصىل ،ثم صعد املنرب ،فخطبنا
حتى حَّضت العرص ثم نزل فصىل ،ثم صعد املنرب ،فخطب حتى غربت الشمس فأخربنا
بام كان وبام هو كائن إىل يوم القيامة فام علمنا احتفظناه فأعلمنا أحفظنا)()2

[احلديث ]433 :قول أيب ذر( :لقد تركنا رسول اهلل  وما يقلب طائر جناحني يف
السامء إال ذكر لنا منه علام)()3

[احلديث ]434 :قول أيب سعيد( :قام فينا رسول اهلل  مقاما فحدثنا بام هو كائن
إىل يوم القيامة)()4

 3ـ ما ورد يف بيان دور الفتن يف متحيص األمة:
وهو ما يتوافق مع اآليات القرآنية الكثرية التي خترب بأن كل األمم تتعرض للفتن
واالبتالء واالختبار ،حتي يميز طيبها من خبيثها ،وصاحلها من فاسدها ،كقوله تعاىلَ ﴿ :أم
ِ
ِ
الصابِ ِري َن﴾ [آل عمران:
اجلن َة َوملََّا َيع َل ِم اهلل ا َّل ِذي َن َج َ
اهدُ وا من ُكم َو َيع َل َم َّ
َحسب ُتم َأن تَد ُخ ُلوا َ
]142
وأخرب عن الفتن التي ستحصل لألمة ،واعتربها من االختبارات الالزمة لألمم،
اء و َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّض ُع َ
ون
الَّضاء َل َع َّل ُهم َي َّ َّ
فقالَ ﴿ :و َما َأر َسلنَا يف َقر َية من نَبِي إ َّال َأ َخذنَا َأه َل َها بِال َبأ َس َ َّ
ِ
(ُ )94ث َّم َبدَّ لنَا َمك َ
الرسا ُء
َان َّ
الَّضا ُء َو َّ َّ
السيئَة احلَ َسنَ َة َحتَّى َع َفوا َو َقا ُلوا َقد َم َّس آ َبا َءنَا َّ َّ
( )1رواه أْحد ،سبل اهلدى والرشاد ()139/10
( )2رواه أْحد ومسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()139/10
( )3رواه أْحد وابن سعد ،سبل اهلدى والرشاد ()140/10
( )4رواه عبد بن ْحيد ،سبل اهلدى والرشاد ()140/10
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َاهم َبغ َت ًة َو ُهم َال َيش ُع ُر َ
ون﴾ [األعراف]95 ،94 :
َف َأ َخذن ُ
ومن األحاديث الواردة يف هذا املعنى:
[احلديث ]435 :عن عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل  قال( :يوشك أن يأيت زمان
يغربل الناس فيه غربلة ،وتبقى حثالة من الناس ،قد مرجت عهودهم وأماناهتم واختلفوا
هكذا وهكذا ،وشبك بني أصابعه) ،قالوا :يا رسول اهلل ،فكيف تأمرنا؟ قال( :تأخذون ما
تعرفون وتدعون ما تنكرون ،وتقبلون عىل األمر خاصتكم ،وتدعون أمر عامتكم)()1

[احلديث ]436 :عن عمر قال :قال رسول اهلل ( :ستغربلون حتى تصريوا يف
حثالة من الناس ،قد مرجت عهودهم ،وخرجت أماناهتم) ،فقال قائل :فكيف بنا يا رسول
اهلل؟ قال( :تعملون بام تعرفون ،وتنكرون ما تنكرونه بقلوبكم)()2

[احلديث ]437 :عن عمر قال :قال رسول اهلل ( :ستغربلون حتى تصريوا يف
حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخربت أماناهتم) ،فقال قائل :فكيف بنا يا رسول
اهلل؟ فقال( :تقولون بام تعرفون ،وترتكون ما تنكرونه بقلوبكم)()3

[احلديث ]438 :عن النعامن بن بشري أن رسول اهلل  قال :بادروا باألعامل فتنا
كقطع الليل املظلم ،يصبح الرجل فيها مؤمنا ويميس كافرا ،ويميس مؤمنا ،ويصبح كافرا،
يبيع دينه بعرض من الدنيا)()4

ومما يدل عىل حصول ذلك يف ذلك اجليل ما علق به راوي احلديث عليه ،فقد قال:
(ولقد رأيناهم صورا وال عقوال ،جسام وال أحالم ،فراش بار وذباب يغدون بدرمهني
( )1رواه ا حلاكم واللفظ له واحلارث وأْحد وأبو داود وابن ماجه ،سبل اهلدى والرشاد ()160/10
( )2رواه أبو نعيم يف احللية ،سبل اهلدى والرشاد ()160/10
( )3رواه الدارقطني يف اإلفراد والطرباين يف األوسط وأبو نعيم يف احللية ،سبل اهلدى والرشاد ()160/10
( )4رواه مسلم والرتمذي ،سبل اهلدى والرشاد ()142/10
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ويروحون بدرمهني ،يبيع أحدهم دينه بثمن العري)
[احلديث ]439 :عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل ( :لتفتنن أمتي بعدي فتنا
كقطع الليل املظلم ،يصبح الرجل فيها مؤمنا ويميس كافرا ،ويميس مؤمنا ويصبح كافرا،
يبيع أقوام دينهم لعرض من الدنيا قليل)()1

[احلديث ]440 :قال ابن مسعود( :ال يقول أحدكم (اللهم إين أعوذ بك من الفتنة،
فإنه ليس منكم أحدم إال يشتمل عىل فتنة ،ولكن من استعاذ فليستعذ من مضالهتا) ،فإن اهلل
ِ
ِ
ِ
يم ﴾ [األنفال:
تعاىل يقولَ ﴿ :واع َل ُموا َأن ََّام َأم َوا ُل ُكم َو َأو َال ُد ُكم فتنَ مة َو َأ َّن اهللََّ عندَ ُه َأج مر عَظ م
)2()]28

[احلديث ]441 :ما روي أنه ملا صار طلحة والزبري وعائشة إىل البرصة ،بعث عيل
عامر بن يارس وحسنا ،فقدما علينا الكوفة ،فصعدا املنرب وكان حسن بن عيل يف أعاله وعامر
أسفل منه ،فاجتمعنا إليهام ،فقال عامر( :إن عائشة قد صارت إىل البرصة ،واهلل إهنا لزوجة
نبيكم ،ولكن اهلل ابتالكم ليعلم إياه تطيعون أم هي)()3

[احلديث ]442 :ما روي أنه دخل أبو موسى وأبو مسعود عىل عامر حيث أتى
الكوفة ليستنفر الناس ،فقاال :ما رأينا منك أمرا منذ أسلمت أكره عندنا من إرساعك يف
هذا األمر ،فقال( :ما رأيت منكام أمرا منذ أسلمتام أكره عندي من إبطائكام عن هذا
األمر)()4

ثانيا ـ ما ورد يف بيان أنواع الفتن ،وكيفية التعامل معها:
( )1رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد ()142/10
( )2الطرباين ( )8931وقال اهليثمي ( )223/7وإسناده منقطع وفيه املسعودي وقد اختلط.
( )3البخاري ()7100
( )4البخاري ()7104
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مل يكتف رسول اهلل  باإلشارة إىل الفتن والتحذير منها ،ومن أسباهبا ،وإنام كان
يذكر أنواعها ،وكيفية التعامل مع كل نوع منها ،وخيرب عن أسبابه ومواطنه ومن تكون له
اليد الطوىل فيه.
ومن التصنيفات التي وردت حوهلا ما ورد يف األحاديث التالية:
[احلديث ]443 :قوله ( :أربع فتن تكون بعدي :األوىل تسفك فيها الدماء،
والثانية تستحل فيها الدماء واألموال ،والثالثة تستحل فيها الدماء واألموال والفروج،
والرابعة صامء عمياء مطبقة متور مور املوج يف البحر حتى ال جيد أحد من الناس منها ملجأ
تطيف بالشام ،وتغشى العراق ،وختبط اجلزيرة بيدها ورجلها ،تعدل األمة فيها بالبالء عدل
األديم ،ثم ال يستطيع أحد من الناس أن يقول فيها :مه مه ،ال يدفعوهنا من ناحية إال
انفقعت من ناحية أخرى)()1

[احلديث ]444 :قول حذيفة( :واهلل إين ألعلم الناس بكل فتنة هي كائن مة فيام بيني
وبني الساعة ،وما يب إال أن يكون رسول اهلل  أرس إيل يف ذلك شيئا ما مل حيدثه غريي،
م
ثالث ال يكدن يذرن
ولكنه قال يوما وهو يف جملس يتحدث فيه عن الفتن ويعدهن :منهن
كبار ،فذهب أولئك الرهط الذين
شيئا ،ومنهن فت من كرياح الصيف ،ومنها
صغار ،ومنها م
م
سمعوه معي كلهم غريي()2

[احلديث ]445 :قول حذيفة :كنا عند عمر ،فقال :أيكم حيفظ من حديث النبي 

يف الفتنة؟ فقلت :أنا أحفظه ،فقال :هات إنك جلري مء ،وكيف قال؟ قلت :سمعته يقول:
(فتنة الرجل يف أهله وماله ونفسه وولده وجاره ،يكفرها الصيام والصالة والصدقة واألمر

( )1رواه نعيم بن ْحاد يف الفتن بسند جيد رجاله ثقات ،سبل اهلدى والرشاد ()164/10
( )2مسلم ()2891
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باملعروف والنهي عن املنكر) ،فقال عمر :ليس هذا أريد ،إنام أريد التي متوج كموج البحر،
قلت :مالك وهلا يا أمري املؤمنني؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا ،قال :فيكرس الباب أو يفتح؟
قال :قلت :بل يكرس ،قال :ذلك أحرى أن ال يغلق أبدا ،قال فقلنا حلذيفة :هل كان عمر
يعلم من الباب؟ قال :نعم ،كام يعلم أن دون غد ليلة ،إين حدثته حديثا ليس باألغاليط،
قال :فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب؟ فقلنا ملرسوق سله ،فسأله فقال :عمر(.)1
وقد أيسء فهم هذا احلديث؛ حيث توهم البعض أن اجليل الذي نشأ يف عهد اخلليفة
األول والثاين كانا بمنجاة من الفتن ،وهذا غري صحيح ،ذلك أن األحاديث تشري إىل أن
الفتن واالختبارات اإلهلية ال تعفي أي جيل من األجيال ،حتى اجليل الذي كان فيه رسول
اهلل  ،وعاش معه؛ فقد ذكر اهلل تعاىل تلك االختبارات الكثرية التي سقط فيها من زعموا
اتباعهم لرسول اهلل  ،لكنهم ختلفوا عنه أحوج ما يكون إليهم ،كام ذكر ذلك يف سورة
التوبة.
وهلذا؛ فإن هذا احلديث خيرب فيه حذيفة بأن الفتنة الثانية ،والتي هي أشد من األوىل،
ستبدأ بعد عمر ،وال يعني ذلك أن عمر ومن قبله مل يكونوا يعيشون يف ظالل فتنة أخرى.
[احلديث ]446 :قول حذيفة :سمعت النبي  يقول( :تعرض الفتن عىل القلوب
كاحلصري عودا عودا ،فأي قلب أرشهبا نكتت فيه نكتة سوداء ،وأي قلب أنكرها نكتت فيه
نكتة بيضاء ،حتى تصري عىل قلبني عىل أبيض مثل الصفا فال تَّضه فتن مة ما دامت السموات
واألرض ،واآلخر أسود مربا مد كالكوز جمخيا ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال ما أرشب
من هواه) ،وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكرس ،قال عمر :أكرسا ال أبا لك،
فلو أنه فتح لعله كان يعاد ،قال :ال بل يكرس ،وحدثته أن ذلك الباب م
رجل يقتل أو يموت
( )1البخاري ( )1435واللفظ له،ومسلم (،)144والرتمذي ()2258
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حديثا ليس باألغاليط ،قال أبو خالد :فقلت لسعد :يا أبا مالك! ما أسود مربا مد؟قال:شدة
البياض يف سواد ،قلت :فام الكوز جمخيا؟قال:منكوسا()1

[احلديث ]447 :وهو ما يشري إىل أنواع الفتن التي ستمر هبا األمة ونص احلديث
هو ما حدث به ابن عمر قال :كنا قعودا عند النبي  ،فذكر الفتن فأكثر يف ذكرها ،حتى
وحرب ،ثم فتنة الرساء دخنها من حتت قدمي رجل
هرب
م
ذكر فتنة األحالس ،قال( :هي م
من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني ،وإنام أوليائي املتقون ،ثم يصطلح الناس عىل رجل
كورك عىل ضلع ،ثم فتنة الدهيامء ال تدع أحدا من هذه األمة إال لطمته لطمة ،فإذا قيل
انقضت متادت ،يصبح الرجل فيها مؤمنا ويميس كافرا ،حتى يصري الناس إىل فسطاطني،
فسطاط إيامن ال نفاق فيه ،وفسطاط نفاق ال إيامن فيه ،فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من
يومه أو غده)()2

[احلديث ]448 :ما روي عن اإلمام عيل قال :قال يل رسول اهلل ( :ستكون فتن
وستحاج قومك) قلت فام تأمرين؟ قال( :أحكم بالكتاب)()3

[احلديث ]449 :ما روي عن ابن مسعود قال :قال لنا رسول اهلل ( :أحذركم
سبع فتن فتنة تقبل من املدينة ،وفتنة بمكة ،وفتنة من اليمن ،وفتنة تقبل من الشام ،وفتنة
تقبل من املرشق ،وفتنة تقبل من املغرب ،وفتنة من بطن الشام وهي السفياين) ،قال ابن
مسعود منكم من يدرك أوهلا ومن هذه األمة من يدرك آخرها .قال الوليد بن عياش:
فكانت فتنة املدينة من قبل طلحة والزبري ،وفتنة مكة فتنة ابن الزبري وفتنة الشام من قبل بني

( )1أخرجها مسلم ()144
( )2أبو داود ( )4242وأْحد ( )133/2وقال األلباين :صحيح ()3568
( )3رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()151/10
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أمية ،وفتنة املرشق من قبل هؤالء(.)1
بناء عىل هذه األحاديث وغريها ،رأينا أنه يمكن تقسيم الفتن إىل مخسة أنواع كربى،
وذلك بحسب املوقف من وصايا رسول اهلل  املرتبطة بالعرتة ،ذلك أنه  أخرب أن األمة
لو متسكت هبم ،ألمنت من الفتن ،وهو ما يدل عىل أن كثرة الفتن وأنواعها مرتبطة بمدى
ذلك التمسك؛ فكلام كان العزل هلم أكثر ،والتفريط فيهم أعظم ،كانت الفتن أشد ،وهذه
األنواع هي:
الفتنة األوىل :وهي التي يمكن تسميتها فتنة [عزل العرتة] ،وهي مع كوهنا أخف
الفتن من حيث مظاهرها ،لكنها كانت األساس الذي قامت عليه كل الفتن بعدها.
الفتنة الثانية :وهي تطورت فيها املواجهة مع العرتة إىل إعالن احلرب عليها ،وقد
حصل بسبب ذلك تسلط املستبدين الظلمة ،لينحرفوا بقيم الدين إىل ما يتناسب مع
طبيعتهم.
الفتنة الثالثة :وهي التي استعملها أصحاب امللك العضوض يف قتل العرتة واملوالني
هلا ،وعدم االكتفاء بالتضييق احليس عليها.
الفتنة الرابعة :وهي الفتن املرتبطة بوهن األمة وضعفها وارتدادها عن قيم دينها.
الفتنة اخلامسة :وهي الفتن الكثرية املرتبطة بآخر الزمان ،والتي تنتهي بقيام الساعة.
وسنذكر يف هذا املبحث ما ورد من أحاديث حول الفتن األربعة األوىل ،أما ما يرتبط
بعالمات الساعة؛ فسنذكرها يف حملها من هذه السلسلة.
الفتنة األوىل :فتنة عزل العرتة:
وهي الفتنة التي أشار إليها قوله تعاىلَ ﴿ :و َما حمُ ََّمدم إِ َّال َر ُس م
ول َقد َخ َلت ِمن َقبلِ ِه
( )1رواه احلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()151/10
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ِ ِ
ِ
ِ
َّض اهللََّ َشيئًا
الر ُس ُل َأ َفإِن َم َ
ُّ
ات َأو ُقت َل ان َق َلب ُتم ع ََىل َأع َقابِ ُكم َو َمن َين َقلب ع ََىل عَق َبيه َف َلن َي ُ َّ
َو َس َيج ِزي اهللَُّ ال َّشاكِ ِري َن﴾ [آل عمران]144 :
ويشري إليها من قصص األنبياء عليهم السالم ما حصل من قوم موسى عليه السالم،
والذين تركوا وصيته بمجرد أن غاب عنهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َما َأع َج َل َك عَن َقو ِم َك
وال ِء ع ََىل َأ َث ِري َوع ِ
وسى (َ )83ق َال ُهم ُأ َ
َجل ُت إِ َلي َك َرب لِ َرت َىض (َ )84ق َال َفإِنَّا َقد َف َتنَّا
َيا ُم َ
ِ
ِ
الس ِام ِر ُّي ﴾ [طه]85 - 83 :
َقو َم َك من َبعد َك َو َأ َض َّل ُه ُم َّ
وهلذا كان رسول اهلل  يشري إىل هذه الفتنة ،وحيذر منها يف الكثري من األحاديث،
والتي يمكن تصنيفها إىل:
أ ـ ما ورد يف بيان قرب الفتن وكثرهتا:
وهي أحاديث خياطب فيها رسول اهلل  أصحابه ،ليحذرهم من الفتن التي
تنتظرهم ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]450 :عن أسامة أن النبي  أرشف عىل أطم من آطام املدينة،
فقال(:هل تدرون ما أرى؟) قال :ال ،قال(:فإين أرى مواقع الفتن خالل بيوتكم كمواقع
املطر)()1

[احلديث ]451 :عن ابن عمر ،قال رسول اهلل ( :ال ترجعوا بعدي كفارا يَّضب
بعضكم رقاب بعض)()2

[احلديث ]452 :عن أم سلمة أن رسول اهلل  استيقظ ليلة فزعا ،يقول( :سبحان

( )1البخاري ( )2467ومسلم ()2885
( )2البخاري ( )7077ومسلم ( )66وأبو داود ( )4686والنسائي ()127 -126/7
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اهلل! ماذا فتح اهلل من اخلزائن ،وماذا أنزل من الفتن)()1

[احلديث ]453 :عن كرز بن علقمة اخلزاعي أن رجال سأل رسول اهلل  هل
لإلسالم منتهى؟ فقال رسول اهلل ( :أيام أهل بيت من العرب أو العجم أراد اهلل هبم خريا
أدخل عليهم اإلسالم) ،قال :ثم ماذا؟ قال( :ثم تقع الفتن كالظلل) ،فقال الرجل كال،
واهلل إن شاء اهلل قال( :بىل والذي نفيس بيده ثم تعودون فيها أساود صبا يَّضب بعضكم
رقاب بعض)()2

[احلديث ]454 :عن حذيفة ،قال :قال رسول اهلل ( :أحصوا يل كم يلفظ
اإلسالم؟) فقلنا يا رسول اهلل :أختاف علينا ونحن ما بني الستامئة إىل السبعامئة؟ قال( :إنكم
ال تدرون لعلكم أن تبتلوا) ،فابتلينا حتى جعل الرجل منا ال يصيل إال رسا(.)3
ب ـ ما ورد من حتذير املبدلني واملغريين:
وهي أحاديث كثرية ،حيذر فيها رسول اهلل  أصحابه املقربني من التبديل والتغيري
وترك ما أمروا به من وصايا ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]455 :عن ابن عباس ،قال :قال رسول اهلل ( :إال إنه جياء برجال من
أمتي ،فيؤخذ هبم ذات الشامل فأقول :أصيحايب ،فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك،
فأقول كام قال العبد الصالحَ ﴿ :و ُكن ُت َع َلي ِهم َش ِهيدً ا َما ُدم ُت فِ ِ
يهم َف َل َّام ت ََو َّفيتَنِي ُكن َت َأن َت
ِ
يب َع َلي ِهم َو َأن َت ع ََىل ُكل َيشء َش ِهيدم ﴾ [املائدة ،]117 :فيقال( :إهنم مل يزالوا مرتدين
الرق َ
َّ
عىل أعقاهبم منذ فارقتهم)()4

( )1رواه مسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()143/10
( )2رواه الطياليس والبيهقي وأْحد والطرباين يف الكبري واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()142/10
( )3البخاري ( )3060ومسلم ()149
( )4رواه البخاري  ،69 /6مسلم .2195 /4
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[احلديث ]456 :عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ( :أال ليذادن رجال من
حويض كام يذاد البعري الضال ،فأنادهيم ،أال هلم ،فيقال :إهنم قد بدلوا فأقول :فسحقا
فسحقا)()1

ج ـ ما ورد يف بيان املوقف من الوصايا النبوية:
وهو ما يعرف بحديث [رزية اخلميس] ،والذي كان يذكره ابن عباس متأسفا متأملا،
لكونه السبب يف كل ما حصل لألمة من فتن.
[احلديث ]457 :ونص احلديث هو ما روي عن ابن عباس أنه قال :ملا حَّض رسول
اهلل  ،ويف البيت رجال منهم عمر بن اخلطاب ،قال النبي ( :هلم أكتب لكم كتاب ًا ال
تضلوا بعده) ،فقال عمر :إن النبي  قد غلب عليه الوجع ،وعندكم القرآن ،حسبنا كتاب
اهلل؛ فاختلف أهل البيت فاختصموا ،منهم من يقول :قربوا يكتب لكم النبي  كتاب ًا لن
تضلوا بعده ،ومنهم من يقول ما قال عمر ،فلام أكثروا اللغو ،واالختالف عند النبي ،
قال رسول اهلل ( :قوموا) ،قال عبيد اهلل( :راوي احلديث عن ابن عباس ،وهو ابنه):
فكان ابن عباس يقول( :إن الرزية كل الرزية ،ما حال بني رسول اهلل  وبني أن يكتب هلم
ذلك الكتاب من اختالفهم ،ولغطهم)()2

وال يعنينا هنا البحث عمن رمى رسول اهلل  باهلجر الذي يعني اخلرف واهلذيان
وعدم العقل ،وإنام يعنينا البحث عن الوصية التي كان رسول اهلل  يود أن يبلغها أمته،
ألن ذلك يف كل األحوال يبقى غيبا خمزونا نتأسف عليه ونحزن حزنا شديدا ،ألن رسول
اهلل  أخرب أهنم لو طبقوا ما يف ذلك الكتاب مل يضلوا أبدا.

( )1رواه مسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()95/10
( )2رواه البخاري ( )6932ومسلم ()1637
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وقد كان سببها هو النظر إىل رسول اهلل  باعتباره برشا عاديا يمكنه أن هيجر
ويصيبه اخلرف ،وبذلك ال ُيرتك له املجال ،ليذكر وصيته األخرية لألمة ،والتي حتفظها من
كل انحراف قد يقع هلا.
بل إن اهلجر ليس خاصا بالسنة املطهرة ،واالكتفاء بدهلا بالكتاب عرب تلك املقولة
اخلطرية (حسبنا كتاب اهلل) ،والتي تعني االكتفاء بالكتاب عن السنة ،وهو ما أشار إليه 

يف قوله( :أال هل عسى م
متكئ عىل أريكته فيقول :بيننا وبينكم
رجل يبلغه احلديث عني وهو
م
كتاب اهلل ،فام وجدنا فيه حالال استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول
اهلل كام حرم اهلل)()1

وإنام كان اهلجر للقرآن الكريم نفسه ،ذلك أنه يذكر وصية األنبياء عليهم السالم،
اه ِ ِ
ِ
وب
يم َبنيه َو َيع ُق ُ
وهو ما يدل عىل أنه من سنن األنبياء ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َو َّىص ِ َهبا إِب َر ُ
َيا َبنِ َّي إِ َّن اهللََّ اص َط َفى َل ُك ُم الدي َن َف َال َمتُو ُت َّن إِ َّال َو َأن ُتم ُمسلِ ُم َ
ون (َ )132أم ُكن ُتم ُش َهدَ ا َء إِذ
ِ
ِ
يه ما تَعبدُ َ ِ
ِ ِ ِ
ِ
يم
وب املَو ُ
ت إِذ َق َال ل َبن َ ُ
َّض َيع ُق َ
ون من َبعدي َقا ُلوا نَع ُبدُ إِ َهل َ َك َوإِ َل َه آ َبائ َك إِب َراه َ
َح َ َ
اق إِ َهلا و ِ
ِ
احدً ا َونَح ُن َل ُه ُمسلِ ُم َ
ون ﴾ [البقرة]133 ،132 :
َوإِس َامع َيل َوإِس َح َ ً َ
ولألسف؛ فإن األمة يف أجبال كثرية بدل أن تبحث يف األحاديث األخرى عن تلك
الوصية يف مظان أخرى ـ ألنه يستحيل عىل رسول اهلل  أال يذكر ما يريده إال يف حلظات
موته ـ بدل ذلك راحت تربر ما فعله الصحابة الذين حالوا بني رسول اهلل  واإلدالء
بوصيته.
ومن أمثلة ذلك ما قاله املازري عن هذه احلادثة؛ فقد قال( :إنام جاز للصحابة
االختالف يف هذا الكتاب مع رصيح أمره هلم بذلك ،ألن األوامر قد يقارهنا ما ينقلها من
( )1رواه الرتمذي ( )2664وقال :هذا احلديث حسن غريب من هذا الوجه ،وابن ماجة ( ،)12والدارمي ()586
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الوجوب ،فكأنه ظهرت منه أي من كالم الرسول  قرينة دلت عىل أن األمر ليس عىل
التحتم ،بل عىل االختيار ،فاختلف اجتهادهم ،وصمم عمر عىل االمتناع ملا قام عنده من
القرائن بأنه  قال ذلك عن غري قصد جازم ،وعزمه  كان إما بالوحي وإما باالجتهاد،
وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإال فباالجتهاد أيض ًا)1()..

وما قاله عجيب جدا ،فكيف يقال ألمر رسول اهلل  أنه مل يكن عىل سبيل احلتم
واللزوم ،وقد ورد يف القرآن الكريم التشديد عىل إجابة رسول اهلل  مطلقا ،قال تعاىل:
َجي ُبوا هللَِّ َولِلرس ِ
﴿ َيا َأهيا ا َّل ِذي َن آمنُوا است ِ
ول إِ َذا َدعَا ُكم َملِا ُحييِي ُكم﴾ [األنفال ،]24 :بل حذر
َّ ُ
َ
ُّ َ
بعدها من الفتنة التي قد تنجر من عدم إجابته ،فقالَ ﴿ :وا َّت ُقوا فِتنَ ًة َال ُت ِصي َب َّن ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا
ِ
اص ًة َواع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َش ِديدُ ال ِع َق ِ
اب ﴾ [األنفال]25 :
من ُكم َخ َّ
ثم كيف يقال بأن ذلك األمر مل يكن عىل سبيل احلتم واللزوم ،وقد قال  مبينا
أمهيته وخطره( :هلم أكتب لكم كتاب ًا ال تضلوا بعده) ،فهل هناك يشء أهم من عدم
الضالل ..بل عدم الضالل األبدي؟
وقريب مما ذكره املازري ما ذكره البيهقي يف (دالئل النبوة) عندما قال( :إنام قصد
عمر التخفيف عىل رسول اهلل  حني غلبه الوجع ،ولو كان مراده  أن يكتب ما ال
يستغنون عنه مل يرتكه الختالفهم وال لغريه لقوله تعاىل ﴿ َبلغ َما ُأن ِز َل إِ َلي َك﴾ [املائدة]67 :
كام مل يرتك تبليغ غري ذلك ملخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه ،وكام أمر يف ذلك احلال
بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغري ذلك مما ذكره يف احلديث)()2

وما ذكره البيهقي ال يقل غرابة عام ذكره املازري ،ألنه يتناىف مع ما ورد يف احلديث

( )1كام نقله ابن حجر يف الفتح ()740/7
( )2نقله عنه النووي يف رشح مسلم ()132/11
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من االهتامم بالوصية ،أما ترك رسول اهلل  للكتابة ،فليس تقصريا منه  ،وإنام يفرس
األمر فيها كام يفرس سكوته عن حتديد ليلة القدر بعدما حصل التنازع.
فعن عبادة بن الصامت قال :خرج النبي  ليخربنا ليلة القدر فتالحى (أي ختاصم
وتنازع) رجالن من املسلمني ،فقال( :خرجت ألخربكم بليلة القدر ،فتالحى فالن وفالن
فرفعت ،وعسى أن يكون خري ًا لكم ،فالتمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة)()1

ُ

وهكذا كان التنازع سببا يف احلرمان من حتديد ليلة القدر ..ألهنا نعمة كربى ..فلام مل
يقدروها حق قدرها حرموا من ذلك ..وهكذا كان حرماهنم من تلك الوصية العظيمة
بسبب التنازع ..ألنه حصل له علم  بأن هؤالء الذين اجرتأوا عىل التنازع بني يديه لن
يصعب عليهم أن يمزقوا وصيته أو يؤولوها أو يفعلوا هبا أي يشء.
وال يقل عام ذكره املازري والبيهقي من التأويل ما ذكره القرطبي حني قال( :ائتوين
أمر ،وكان حق املأمور أن يبادر لالمتثال ،لكن ظهر لعمر مع طائفة أنه ليس عىل الوجوب،
وأنه من باب اإلرشاد لألصلح ،فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه يف تلك احلالة
مع استحضارهم لقوله تعاىلَ ﴿ :ما َف َّرطنَا ِيف الكِت ِ
َاب ِمن َيشء﴾ [األنعام ،]38 :وقوله
ِ
َاب تِب َيانًا لِ ُكل َيشء ﴾ [النحل ،]89 :وهلذا قال عمر :حسبنا
تعاىلَ ﴿ :ونَزَّ لنَا َع َلي َك الكت َ
كتاب اهلل ،وظهر لطائفة أخرى أن األوىل أن يكتب ملا فيه من زيادة اإليضاح ،ودل أمره هلم
بالقيام عىل أن أمره األول كان عىل االختيار ،وهلذا عاش  بعد ذلك أيام ًا ومل يعاود أمرهم
بذلك ،ولو كان واجب ًا مل يرتكه الختالفهم ،ألنه مل يرتك التبليغ ملخالفة من خالف ،وقد كان
الصحابة يراجعونه يف بعض األمور ما مل جيزم باألمر فإذا عزم امتثلوا)()2

( )1رواه البخاري []64/2
( )2نقله ابن حجر يف الفتح )252/1
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أما النووي فقد نقل إمجاع الرشاح عىل أن احلكمة كانت مع عمر وغريه من الصحابة
الذين منعوا النبي  من الكتابة ،فقال( :أما كالم عمر فقد اتفق العلامء املتكلمون يف رشح
احلديث عىل أنه من دالئل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره ،ألنه خيش أن يكتب  أمور ًا
ربام عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها ألهنا منصوصة ال حمالة لالجتهاد فيها ،فقال
عمر :حسبنا كتاب اهلل لقوله تعاىلَ ﴿ :ما َف َّرطنَا ِيف الكِت ِ
َاب ِمن َيشء﴾ [األنعام]38 :وقوله
تعاىل﴿ :ال َيو َم َأك َمل ُت َل ُكم ِدينَ ُكم﴾ [املائدة ،]3 :فعلم أن اهلل تعاىل أكمل دينه فأمن
الضاللة عىل األمة وأراد الرتفيه عىل رسول اهلل  ،فكان عمر أفقه من ابن عباس
وموافقيه)()1

أما ابن تيمية ،فقد استطاع بذكائه الالحمدود ،وبحكمته الالهنائية أن يكتشف ما يف
ذلك الكتاب الذي مل يمله  ،فقال ـ بكل جرأة ـ( :الذي وقع يف مرضه كان من أهون
األشياء وأبينها ،وقد ثبت يف الصحيح أنه قال لعائشة يف مرضه( :ادعي يل أباك وأخاك حتى
أكتب أليب بكر كتاب ًا ال خيتلف عليه الناس من بعدي) ،ثم قال :يأبى اهلل واملؤمنون إال أبا
هم أن يكتب كتاب ًا فقال عمر :ماله أهجر؟ فشك عمر هل هذا
بكر ،فلام كان يوم اخلميس َّ
القول من هجر احلمى؟ أو هو مما يقول عىل عادته؟ فخاف عمر أن يكون من هجر احلمى،
فكان هذا مما خفى عىل عمر ،كام خفى عليه موت النبي  بل أنكره ،ثم قال بعضهم :هاتوا
كتاب ًا ،وقال بعضهم :ال تأتوا بكتاب ،فرأى النبي  أن الكتاب يف هذا الوقت مل يبق فيه
فائدة؛ ألهنم يشكون هل أماله مع تغريه باملرض أم مع سالمته من ذلك ،فال يرفع النزاع،
فرتكه ،ومل تكن كتابة الكتاب مما أوجبه اهلل عليه أن يكتبه أو يبلغه يف ذلك الوقت؛ إذ لو كان
كذلك ملا ترك  ما أمره اهلل به ،لكن ذلك مما رآه مصلحة لدفع النزاع يف خالفة أيب بكر،
( )1النووي يف رشح مسلم ()132/11
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ورأى أن اخلالف ال بد أن يقع ،وقد سأل ربه ألمته ثالث ًا فأعطاه اثنتني ،ومنعه واحدة ،سأله
أن ال هيلكهم بسنة عامة ،فأعطاه إياها ،وسأله أن ال يسلط عليهم عدو ًا من غريهم ،فأعطاه
إياها ،وسأله أن ال جيعل بأسهم بينهم ،فمنعه إياها ،وهذا ثبت يف الصحيح)()1

ثم قال معقبا عىل قول ابن عباس( :الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهلل  وبني
أن يكتب الكتاب)( :فإهنا رزية أي مصيبة يف حق الذين شكوا يف خالفة أيب بكر ،وطعنوا
فيها ،وابن عباس قال ذلك ملا ظهر أهل األهواء من اخلوارج والروافض ونحوهم ،وإال
فابن عباس كان يفتي بام يف كتاب اهلل ،فإن مل جيد يف كتاب اهلل فبام يف سنة رسول اهلل ،فإن مل
جيد يف سنة رسول اهلل  فبام أفتى أبو بكر وعمر ،ثم إن النبي  ترك كتابة الكتاب
باختياره ،فلم يكن يف ذلك نزاع ،ولو استمر عىل إرادة الكتاب ما قدر أحد أن يمنعه)()2

ولألسف؛ فإن هؤالء الذين وقفوا هذا املوقف من كتابة رسول اهلل  لوصيته يف
مرض موته ،اختلف موقفهم متاما مع أصحابه الذين أحلوهم من املنزلة ما مل حيلوا رسول
اهلل  ،بل أجازوا هلم ما مل جييزوا له ،وهلذا نراهم يذكرون بإعجاب شديد موقف أيب بكر
يف مرض موته عند وصيته لعمر ،ويعتربون ذلك من حرص أيب بكر عىل األمة من بعده،
ورْحته هبا ،مع أن احلالة التي أمىل فيها أبو بكر وصيته أخطر من احلالة التي كان فيها رسول
اهلل .
فقد روى الطربي يف تارخيه ،وابن عساكر يف تاريخ دمشق ،وابن سعد يف الطبقات،
وابن حبان يف الثقات( :دعا أبو بكر عثامن خالي ًا فقال له :أكتب بسم اهلل الرْحن الرحيم هذا
ما عهد أبو بكر بن أيب قحافة إىل املسلمني :أما بعد ..قال :ثم أغمي عليه ،فذهب عنه،

( )1منهاج السنة ()318-315/6
( )2منهاج السنة ()318-315/6
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فكتب عثامن :أما بعد :فإين قد استخلفت عليكم عمر بن اخلطاب ،ومل آلكم خري ًا منه .ثم
عيلًً .فقرأ عليه ،فكرب أبو بكر وقال :أراك خفت أن خيتلف الناس
أفاق أبو بكر فقال :أقرأ َّ
إن أفتتلت نفيس يف غشيتي! قال :نعم! قال :جزاك اهلل خري ًا عن اإلسالم وأهله .وأقرها أبو
بكر ريض اهلل عنه من هذا املوضع)()1

وهكذا نجدهم يروون عن أم املؤمنني عائشة قوهلا خماطبه عبداهلل بن عمر( :يا بني
أبلغ عمر سالمي وقل له :ال تدع أمة حممد بال راع ،استخلف عليهم ،وال تدعهم بعدك
ال ،فإين أخشى عليهم الفتنة)()2
مه ً

د ـ ما ورد يف شأن أيب ذر والبالء الذي يقع له:
والذي أخرب رسول اهلل  أنه يمثل اهلدى والصدق ،وأخرب يف نفس الوقت أنه من
الناجني من الفتنة األوىل ،وأنه سيتعرض بسبب ذلك للبالء والنفي ،حتى يموت وحيدا،
ويف كل ذلك يدعو رسول اهلل  إىل البحث عن أسباب ما حصل أليب ذر ،وملاذا حل به
ذلك البالء ،حتى تفرق بني أئمة اهلدى وغريهم.
ومن األحاديث الواردة يف هذا:
[احلديث ]458 :ما ورد عن رسول اهلل  من اعتباره لسانا من ألسنة احلق ،التي
إن اختلفنا عدنا إليها( ..)3فقد قال يف حقه( :ما أقلت الغرباء ،وال أظلت اخلَّضاء ،من
( )1تاريخ الطربي  .618 :2تاريخ مدينة دمشق  .411 :3الطبقات الكربى  .200 :3الثقات .192 :2
(ِ )2
االمامة والسياسة.28 / 1 :
( )3يمكن اعتبار حديث صدق أيب ذر وزهده من أظهر مصاديق التواتر املعنوي ،إذ أخرجه مجلة احلفاظ عىل اختالف
ألفاظه كابن سعد والرتمذي وابن ماجة وأْحد وابن أيب شيبة وابن جرير وأيب عمر وأيب نعيم والبغوي واحلاكم وابن عساكر
والطرباين وابن اجلوزي وغريهم .انظر :الطبقات  4ـ  167و ،168سنن ابن ماجة  1ـ  ،68مسند أْحد  2ـ  163و 175و،223
و 5ـ  ،197و 6ـ  ،442مستدرك احلاكم  3ـ  ،342و 4ـ  480وقد صححه وأقره عليه الذهبي ،مصابيح السنة  2ـ  ،228صفة
الصفوة  1ـ  ،340االستيعاب  1ـ  ،84جممع الزوائد  9ـ  ،329اإلصابة البن حجر  3ـ  622و 4ـ  ،62كنز العامل  6ـ  169و8
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رجل أصدق هلجة من أيب ذر)( ،)1وقال( :ما أظلت اخلَّضاء وال أقلت الغرباء من ذي هلجة
أصدق من أيب ذر ،شبيه عيسى ابن مريم) ،فقال عمر :يا رسول اهلل ،أفنعرف ذلك له؟.
قال( :نعم ،فاعرفوه)()2

[احلديث ]459 :ما ورد من الداللة عىل كون بالئه كان جهادا يف سبيل اهلل ،فقد
روي عنه قوله :بينا أنا واقف مع رسول اهلل  ،فقال يل( :يا أبا ذر أنت رجل صالح،
وسيصيبك بالء بعدي) ،قلت :يف اهلل؟ قال( :يف اهلل) ،قلت :مرحبا بأمر اهلل(.)3
[احلديث ]460 :ما ورد يف تشبيهه باملسيح عليه السالم ووقوفه يف وجه التحريف،
فقد قال ( :أبو ذر يميش يف األرض بزهد عيسى ابن مريم)( ،)4وقد روي عنه قوله:
(أوصاين خلييل  بست :حب املساكني ،وأن أنظر إىل من هو حتتي ،وال أنظر إىل من هو
فوقي ،وأن أقول احلق وإن كان مرا ،وأن ال تأخذين يف اهلل لومة الئم)()5

[احلديث ]461 :ما ورد يف نفيه بسبب مواجهته للفتنة األوىل ،فعن أيب ذر أن رسول
اهلل  قال( :يا أبا ذر ،كيف تصنع ،إن أخرجت من املدينة؟) قال :للسعة والدعة إىل مكة
فأكون ْحامة من ْحام مكة ،قال( :فكيف تصنع إذا أخرجت من مكة؟) قال :للسعة
والدعة ،إىل الشام واألرض املقدسة ،قال( :فكيف تصنع إذا أخرجت من الشام؟) قال:
قلت :والذي بعثك باحلق أضع سيفي عىل عاتقي وأقاتل حتى أموت قال( :أو خري من

ـ  15ـ  ،17ومجلة كتب احلديث والرجال والرتاجم.
( )1رواه الرتمذي وابن ماجة ()156
( )2الرتمذي  2ـ .221
( )3حلية األولياء وطبقات األصفياء ()162 /1
( )4االستيعاب  1ـ  ،83وأسد الغابة  5ـ  ،188واإلصابة  4ـ .164
( )5حلية األولياء وطبقات األصفياء ()159 /1
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ذلك؟ تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا)()1

[احلديث ]462 :وعن أيب ذر قال :بينا أنا نائم يف املسجد خرج رسول اهلل 

فَّضبني برجله وقال( :أال أراك نائام فيه؟) قلت :يا نبي اهلل ،غلبتني عيني .قال( :كيف
تصنع إذا أخرجت منه) ،قال :آيت الشام واألرض املقدسة .قال( :فكيف تصنع إذا أخرجت
منه) قال :ما أصنع يا نبي اهلل أرضب بسيفي .فقال النبي ( :أال أدلك عىل ما هو خري لك
من ذلك وأقرب رشدا تسمع وتطيع وتنساق هلم حيث ساقوك) قال أبو ذر :واهلل ،أللقني
اهلل ،وأنا سامع مطيع لعثامن(.)2
[احلديث ]463 :وعن القرظي قال :خرج أبو ذر إىل الربذة فأصابه قدره ،فأوصاهم
أن غسلوين وكفنوين ،ثم ضعوين عىل قارعة الطريق ،فأول ركب يمرون بكم فقولوا :هذا
أبو ذر صاحب رسول اهلل  فأعينونا عىل غسله ودفنه ففعلوا ،فأقبل عبد اهلل بن مسعود
يف ركب من العراق ،وقد وضعت اجلنازة عىل قارعة الطريق ،فقام عليه غالم ،فقال :هذا
أبو ذر صاحب رسول اهلل  قال :فبكى عبد اهلل بن مسعود قال :سمعت رسول اهلل 
يقول( :متيش وحدك ،ومتوت وحدك وتبعث وحدك)()3

[احلديث ]464 :وعن إبراهيم بن األشرت عن أبيه قال :أن أبا ذر حَّضه املوت،
وهو بالربذة ،فبكت امرأته ،قال :ما يبكيك؟ قالت :وما يل ال أبكي وأنت متوت بفالة من
األرض وليس عندي ثوب يسع لك كفنا فقال :ال تبكي ،فإين سمعت رسول اهلل  يقول:
(ليموتن رجل منكم بفالة من األرض فيشهده عصابة من املؤمنني) ،فكل من كان معي يف

( )1رواه أْحد بن منيع وابن حبان ،والنسائي يف الكربى وابن ماجه خمترصا ،سبل اهلدى والرشاد ()102/10
( )2رواه أْحد ،سبل اهلدى والرشاد ()102/10
( )3رواه أْحد وإسحاق ،سبل اهلدى والرشاد ()102/10
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املجلس مات يف مجاعة وقرية فلم يبق منهم غريي ،وقد أصبحت بفالة أموت فراقبي
الطريق ،فإنك سوف ترين ما أقول ،فإين واهلل ما كذبت ،وال كذبت ،قالت :أنى وقد انقطع
احلاج ،قال :راقبي الطريق ،قال :فبينا هي كذلك ،إذا هي بقوم ختب هبم رواحلهم كأهنم
الرخم عىل رحاهلم ،فأقبل القوم حتى وقفوا عليها ،فقالوا :مالك؟ قالت :امرؤ من
املسلمني تكفنونه وتؤجرون فيه قالوا :ومن هو؟ قالت :أبو ذر ،فغدوه بإبلهم ووضعوا
السياط يف نحورها يبتدرونه ،قال :أبرشوا ،فأنتم الذين قال رسول اهلل  فيكم ما قال :ثم
أصبحت اليوم حيث ترون ،ولو أن يل ثوبا من ثيايب يسعني مل أكفن إال فيه ،فأنشدكم اهلل ال
يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أمريا أو بريدا ،فكل القوم قد نال من ذلك إال فتى من
األنصار ،وكان مع القوم ،قال :أنا أكفنك يف ردائي هذا الذي عيل ويف ثوبني يف عيبتي من
غزل أمي ،قال :أنت فكفني(.)1
[احلديث ]465 :عن أيب ذر قال :قال رسول اهلل ( :يا أبا ذر ،إين أراك منفيا ،وإين
أحب لك ما أحب لنفيس ،ال تأمرن عىل اثنني وال تولني مال يتيم)()2

[احلديث ]466 :عن أيب ذر قال :قال رسول اهلل ( :يا أبا ذر ،إنك ضعيف ،وإهنا
أمانة ،وإهنا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)()3

[احلديث ]467 :ما روي عنه من أن كل ما كان يدعو إليه هو نفس ما كان يدعو
إليه رسول اهلل  ،وهو ما يدل عىل كون أحاديثه يف حكم املرفوع ،فقد روي عنه قوله( :ما

( )1رواه أْحد ،سبل اهلدى والرشاد ()102/10
( )2رواه أْحد وأبو داود والنسائي وابن حبان واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()103/10
( )3رواه أبو داود والطياليس وابن أيب شيبة ومسلم وابن سعد وابن خزيمة وأبو عوانة واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد
()103/10
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قلت إال شيئا قد سمعته من نبيهم )1()

[احلديث ]468 :من قوله يف بعض خطبة يف مواجهة الفتنة األوىل( :أما بعد ،فإنا
كنا يف جاهليتنا ،قبل أن ينزل علينا الكتاب ،ويبعث فينا الرسول ،ونحن نويف بالعهد،
ونصدق احلديث ،ونحسن اجلوار ،ونقري الضيف ،ونوايس الفقري .فلام بعث اهلل تعاىل فينا
رسول اهلل ،وأنزل علينا كتابه ،كانت تلك األخالق يرضاها اهلل ورسوله ،وكان أحق هبا
أهل اإلسالم ،وأوىل أن حيفظوها ،فلبثوا بذلك ما شاء اهلل أن يلبثوا ..ثم إن الوالة ،قد
أحدثوا أعامالً ِقباح ًا ال نعرفها .من سنَّة تطفى ! وبدعة حتيى ! وقائل بحق َّ
مكذب ،وأثرة
لغري تقى ،وأمني ـ مستأثر عليه ـ من الصاحلني)()2

ُ

[احلديث ]469 :من أقواله يف ذكر التهديدات التي كان يتعرض هلا بسبب مواقفه
من الفتنة( :إن بني أمية هتددين بالفقر والقتل ،ولبطن األرض أحب إيل من ظهرها ،وللفقر
أحب إيل من الغنى) ،فسأله بعضهم عن رس تلك التهديدات ،وقال له :يا أبا ذر ما لك إذا
جلست إىل قوم قاموا وتركوك؟ فقال( :إين أهناهم عن الكنوز)()3

[احلديث ]470 :وروي أن رجال أتاه فقال :إن مصدقي عثامن ازدادوا علينا ،أنغيب
عنهم بقدر ما ازدادوا علينا؟ فقال( :ال ،قف مالك ،وقل ما كان لكم من حق فخذوه ،وما
كان باطال فذروه ،فام تعدوا عليك جعل يف ميزانك يوم القيامة) ،فسمعه بعض القرشيني،
فقال( :أما هناك أمري املؤمنني عن الفتيا؟) ،فقال( :أرقيب أنت عيل؟ فوالذي نفيس بيده لو
وضعتم الصمصامة ههنا ،ثم ظننت أين منفذ كلمة سمعتها من رسول اهلل  قبل أن حتتزوا

( )1رواه مسلم)992( - 34 :
( )2أعيان الشيعة 355 / 16 :ـ .356
( )3حلية األولياء وطبقات األصفياء ()163 /1
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ألنفذهتا)()1

[احلديث ]471 :وروي أنه دخل جملسا ،فوجدهم يقتسمون ماال لبعض األثرياء،
وكان يف املجلس كعب األحبار ،وبدل أن يسألوا أبا ذر ،وهو صاحب رسول اهلل ،
وتلميذه ،راحوا يسألون كعبا ،فقالوا :ما تقول فيمن مجع هذا املال فكان يتصدق منه
ويعطي يف السبل ويفعل ويفعل؟ فقال كعب :إين ألرجو له خريا ،فغضب أبو ذر ورفع
العصا عىل كعب ،وقال( :وما يدريك يا ابن اليهودية؟ ليودن صاحب هذا املال يوم القيامة
لو كانت عقارب تلسع السويداء من قلبه)()2

[احلديث ]472 :وروى األحنف بن قيس بعض مواقفه يف مواجهة الفتنة األوىل،
فقال :جلست إىل مإل من قريش ،فجاء رجل خشن الشعر والثياب واهليئة ،حتى قام عليهم
فسلم ،ثم قال :برش الكانزين برضف حيمى عليه يف نار جهنم ،ثم يوضع عىل حلمة ثدي
أحدهم حتى خيرج من نغض كتفه ،ويوضع عىل نغض كتفه حتى خيرج من حلمة ثديه،
يتزلزل ،ثم وىل ،فجلس إىل سارية ،وتبعته وجلست إليه وأنا ال أدري من هو؟ فقلت له:
ال أرى القوم إال قد كرهوا الذي قلت ،قال :إهنم ال يعقلون شيئا ،قال يل خلييل ،قال :قلت:
من خليلك؟ قال النبي ( :يا أبا ذر أتبرص أحدا؟) قال :فنظرت إىل الشمس ما بقي من
النهار ،وأنا أرى أن رسول اهلل  يرسلني يف حاجة له ،قلت :نعم ،قال( :ما أحب أن يل
مثل أحد ذهبا ،أنفقه كله ،إال ثالثة دنانري) وإن هؤالء ال يعقلون ،إنام جيمعون الدنيا ،ال
واهلل ،ال أسأهلم دنيا ،وال أستفتيهم عن دين ،حتى ألقى اهلل)()3

( )1املرجع السابق()160 /1
( )2حلية األولياء وطبقات األصفياء ()160 /1
( )3رواه البخاري.1408 ،1407 ،
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[احلديث ]473 :وروي أن بعضهم قال له( :ما لك وإلخوتك من قريش ،ال
تعرتهيم وتصيب منهم) ،قلت له بكل قوة( :ال ،وربك ،ال أسأهلم عن دنيا ،وال أستفتيهم
عن دين ،حتى أحلق باهلل ورسوله)()1

[احلديث ]474 :قال فيه اإلمام عيل يثني عليه ،ويعتربه من صحابة رسول اهلل 

املنتجبني الصادقني( :وعى علام ،شحيحا حريصا؛ شحيحا عىل دينه ،حريصا عىل العلم،
وكان يكثر السؤال ،فيعطى ويمنع ،أما أن قد ملئ له يف وعائه حتى امتأل)( ،)2وذكر نرصته
للحق ،فقال( :مل يبق اليوم أحد ال يبايل يف اهلل لومة الئم غري أيب ذر) ثم رضب بيده إىل
صدره(.)3
الفتنة الثانية :فتنة حرب العرتة:
وهي الفتنة التي مل يكتف الواقعون فيها بعزل اإلمام عيل عن اعتباره إمام اهلدى
الذي ترجع إليه األمة يف كل شؤوهنا ،مثلام كانت ترجع إىل رسول اهلل  ،وإنام راحوا
يعلنون احلرب عليه ،مع أهنم كانوا من أكثر املساملني ملن سبقه من اخللفاء.
ومل تكن تلك احلرب خاصة بشخصه ،وإنام كانت مرتبطة بالدين نفسه ،وهلذا أخرب
رسول اهلل  أن حرب اإلمام عيل ليست حربا ألجل مناصب سياسية ،وإنام هي حرب يف
مواجهة تأويل القرآن وحتريفه عن القيم النبيلة التي جاء هبا.
وهلذا ورد يف األحاديث الكثرية ما يدعو األمة إىل الوقوف يف صفه حني ُتعلن عليه
تلك احلرب ،مع ذكر العالمات الدالة عىل ذلك ،وسنذكر هنا ما ورد من إشارات إىل ذلك

( )1رواه مسلم)992( - 34 :
( )2رواه الضياء يف املختارة ()123 /2
( )3رواه ابن سعد الطبقات الكربى)231/4( ،
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من خالل املصادر السنية:
أ .ما ورد يف الداللة عىل دور اإلمام عيل يف مقاتلة املبدلني للدين:
وهي أحاديث كثرية سبق ذكرها يف فضل اإلمام عيل ،ومنها:
[احلديث ]475 :ما روي عن أيب سعيد قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :إن
منكم من يقاتل عىل تأويل القرآن كام قاتلت عىل تنزيله) ،فقال أبو بكر :أنا هو يا رسول
اهلل ،قال :ال ،قال عمر :أنا هو يا رسول اهلل ،قال( :ال ،ولكنه خاصف النعل ،وكان قد
أعطى عليا نعله خيصفها)()1

[احلديث ]476 :ومنها ما روي عن عيل بن ربيعة قال :سمعت عليا يقول عىل
منربكم هذا( :عهد إيل رسول اهلل  أن أقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني)()2

ب .ما ورد يف مناقب أصحاب اإلمام عيل:
وهي إشارات واضحة من رسول اهلل  عىل أن هؤالء األصحاب الصادقني الذين
مل يغريوا ومل يبدلوا عبارة عن رايات متثل احلقيقة واهلدى؛ فمن اتبعهم اهتدى ،ومن
خالفهم ضل ،وسنذكر بعض ما ورد يف ذلك فيام ييل:
ما ورد يف شأن عامر بن يارس:
وهي أحاديث كثرية بلغت مبلغ التواتر ،وهلذا كان الكثري من الصحابة يتبعون عامرا
أيام الفتنة ،لريوا اجلهة التي يكون فيها ،ليكونوا معه فيها.
وما ذكره رسول اهلل  يف هذا الشأن ليس خاصا بذلك اجليل ،بل هو لكل األجيال؛
فلذلك كان عىل األمة أن تبحث يف مواقف عامر بن يارس ،وتعتربها ممثلة ملوقف رسول اهلل

( )1رواه أبو يعىل برجال الصحيح ،،سبل اهلدى والرشاد)290/11( ،
( )2رواه أبو يعىل ،سبل اهلدى والرشاد)290/11( ،
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 ،ذلك أن كل األحاديث تشري إىل ذلك.
وقبل أن نذكر أحاديث رسول اهلل  الصحيحة الرصحية حول دور عامر يف بيان
املوقف من تلك الفتنة ،نذكر بعض أحاديثه فيها ،فقد روي عنه أنه كان يقول( :يا أهل
اإلسالم أتريدون أن تنظروا إىل من عادى اهلل ورسوله وجاهدمها ،فلام أراد اهلل أن ينرص
دينه وينرص رسوله أتى النبي  فأسلم ،وهو واهلل فيام ُيرى راهب غري راغب ،وقبض
رسول اهلل  وإنا واهلل لنعرفه بعداوة املسلم ومودة املجرم! أال وإنه معاوية فالعنوه لعنه
اهلل ،وقاتلوه فإنه ممن يطفئ نور اهلل ويظاهر أعداء اهلل)()1

وكان يقول( :اللهم إنك تعلم أين لو أعلم أن رضاك يف أن أقذف بنفيس يف هذا
البحر لفعلته ،اللهم إنك تعلم أين لو أعلم أن رضاك يف أن أضع ظبة سيفي يف صدري ثم
أنحني عليها حتى خترج من ظهري لفعلت ،وإين ال أعلم اليوم عم ً
ال هو أرىض لك من
ال من األعامل هو أرىض لك منه لفعلته)()2
جهاد هؤالء الفاسقني ،ولو أعلم أن عم ً

وحدث عبد اهلل بن سلمة عنه ،قال :كنا عند عامر بصفني وعنده شاعر ينشده هجاء
يف معاوية وعمرو؛ وعامر يقول له :الصق بالعجوزين ،فقال له رجل :أيقال الشعر عندكم
ويسب أصحاب رسول اهلل  ويسب أصحاب بدر؟! فقال( :إن شئت فاسمع ،وإن شئت
فاذهب ،فإن معاوية وعمر ًا قعدا بسبيل اهلل يصدان عنه ،فاهلل ساهبام وكل مسلم ،وإنه ملا
هجانا املرشكون شكونا ذلك إىل رسول اهلل  فقال( :قولوا هلم كام يقولون لكم فإن كنا
لنعلمه اإلماء باملدينة)()3

( )1وقعة صفني (ص  ،)213تاريخ الطربي.82 /3 :
( )2تاريخ الطربي :ج  / 3ص .96
( )3أنساب األرشاف.328 /1 :
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وعنه قال :رأيت عامر ًا يوم صفني شيخ ًا كبري ًا آدم طواالً أخذ احلربة بيده ويده ترعد
فقال( :والذي نفيس بيده لقد قاتلت صاحب هذه الراية مع رسول اهلل  ثالث مرات
وهذه الرابعة ،والذي نفيس بيده لو رضبونا حتى يبلغونا سعفات هجر لعرفت أن مصلحينا
عىل احلق وأهنم عىل الضاللة)()1

ومن تلك األحاديث املرتبطة بدور عامر يف حتديد الفئة الباغية:
[احلديث ]477 :ما روي عن حذيفة بن اليامن ـ مع أنه مل حيَّض تلك الفتنة ،ولكن
رسول اهلل  أخربه عنها كام أخرب األمة مجيعا ـ فقد روي أنه جاءه نفر يسألونه عن الفتنة
وكيفية التعامل معها ،وقالوا له :يا أبا عبد اهلل ،إن رسول اهلل  استجار من أن تصطلم
أمته ،فأجري من ذلك ،واستجار من أن يذوق بعضها بأس بعض فمنع من ذلك ،فقال
حذيفة :إنى سمعت رسول اهلل  يقول( :إن ابن سمية مل خيري بني أمرين قط إال اختار
أرشدمها ـ يعنى عامرا فالزموا ـ سمته)()2

[احلديث ]478 :روي أن بني عبس قالوا حلذيفة :إن أمري املؤمنني عثامن قد قتل فام
تأمرنا؟ قال :آمركم أن تلزموا عامرا ،قالوا :إن عامرا ال يفارق عليا ،قال :إن احلسد هو
لعيل أفضل من عامر أبعد ما بني
أهلك اجلسد ،وإنام ينفركم من عامر قربه من عيل ،فواهلل م
الرتاب والسحاب ،وإن عامرا ملن األخيار ،وهو يعلم أهنم إن لزموا عامرا كانوا مع عيل)3(.

( )1قال اهليثمي يف جممع الزوائد (ج  / 7ص  :)175رواه أْحد والطرباين ورجال أْحد رجال الصحيح غري عبد اهلل بن
سلمة وهو ث قة ،وقال البوصريي يف كتابه( :إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة( ،ج  / 8ص  :)5رواه أبوداود الطياليس
وأبو يعىل وأْحد بن حنبل بسند صحيح.
( )2وقعة صفني (ص)342 :
( )3قال اهليثمي ( )243/7الطرباين رجاله ثقات إال أين مل أعرف الرجل املبهم.
ويقصد بالرجل املبهم هو (سيار أيب احلكم) الراوي عن حذيفة)
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للكبري بمبهم.
[احلديث ]479 :روي عن عبد اهلل بن عمرو أنه قال لرجلني اختصام يف رأس عامر،
يقول :كل واحد منهام أنا قتلته ،فقال عبد اهلل :ليطب به أحدكام نفسا لصاحبه فإين سمعت
رسول اهلل  ، يقول( :تقتله الفئة الباغية) ،فقال معاوية :فام بالك معنا؟ قال :إن أيب شكاين
إىل النبي  ،فقال( :أطع أباك ما دام حيا وال تعصه ،فأنا معكم ولست أقاتل أحدا)(.)1
[احلديث ]480 :قوله ( :إين ال أدري ما قدر بقائي فيكم ..فاهتدوا هبدي
عامر)()2

[احلديث ]481 :عن علقمة ،قال( :قدمت الشام ،فقلت :من ها هنا؟ ،قالوا أبو
الدرداء ،قال :أفيكم الذي أجاره اهلل من الشيطان عىل لسان نبيه ؟)( ،)3وهو يقصد عامر
بن يارس.
[احلديث ]482 :عن موالة لعامر بن يارس قالت :اشتكى عامر بن يارس شكوى ثقل
منها ،فغيش عليه فأفاق ،ونحن نبكي حوله قال :ما يبكيكم؟ أحتسبون أين أموت عىل
فرايش ،أخربين حبيبي رسول اهلل  أنه تقتلني الفئة الباغية ،وأنا آخر زادي مذقة من لبن،
ويف رواية ضياح لبن ويف لفظ( :أن آخر زادك من الدنيا ضياح من لبن)()4

[احلديث ]483 :عن أم سلمة وعامر بن يارس وغريمها أن رسول اهلل  قال ،وهو

( )1أْحد ( )165 -164/2وقال اهليثمي ( :)244/7رجاله ثقات.
( )2رواه الرتمذي ()3799
( )3رواه البخاري ()3287
( )4رواه الطرباين والبزار بإسناد حسن ،سبل اهلدى والرشاد ()151/10
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يبني املسجد لعامر بن يارس( :تقتلك الفئة الباغية)()1

[احلديث ]484 :عن إسامعيل بن عبد الرْحن األنصاري أن رسول اهلل  قال
لعامر( :أبرش ،عامر ،تقتلك الفئة الباغية)()2

[احلديث ]485 :قوله  يف احلديث الذي روي بطرق متواترة كثرية(( :)3ويح عامر
تقتله الفئة الباغية ،عامر يدعوهم إىل اهلل ،ويدعونه إىل النار)()4

وقد تعرض هذا احلديث وغريه للتالعب والتأويل من املدافعني عن الفئة الباغية،
بل إهنم حولوه إىل مدح معاوية بدل ثلبه.
ومن األمثلة عىل ذلك قول ابن كثري يف رشحه للحديث( :وهذا احلديث من دالئل
النبوة حيث أخرب  عن عامر أنه تقتله الفئة الباغية ،وقد قتله أهل الشام يف وقعة صفني،
( )1رواه مسلم وابن عساكر وابن أيب شيبة ،سبل اهلدى والرشاد ()152/10
( )2رواه الرتمذي ،سبل اهلدى والرشاد ()152/10
( ) 3فقد رواه مسلم وابن عساكر وابن أيب شيبة عن أم سلمة ،واإلمام أْحد وابن عساكر والطرباين يف الكبري ،وأبو يعىل،
واخلطيب عن عثامن ،واإلمام أْحد وابن سعد وابن أيب شيبة وأبو يعىل والطرباين يف الكبري واحلاكم عن عمرو بن العاص ،وابن
عساكر وابن أيب شيبة وأبو يعىل وأبو عوانة والطرباين يف الكبري عن أيب رافع ،وأبو يعىل وابن سعد يف كتاب املواالة والطرباين
يف الكبري والدار قطني يف األفراد عن عامر بن يارس وابن عساكر عن ابن عباس وعن حذيفة وعن أيب هريرة وعن جابر بن عبد
اهلل وعن جابر بن سمرة وعن أنس عن أيب أمامة وعن عبد اهلل بن كعب بن مالك عن أبيه وعن عمرو بن العاص ،وابن أيب
شيبة ،واإلمام اْحد وابن سعد والبغوي وأبو نعيم والطرباين يف الكبري ،واحلاكم عن عمرو بن حرام ،واإلمام اْحد وأبو يعىل
والطرب اين يف الكبري وابن عساكر عن ابن عمرو وأبو يعىل والطرباين يف الكبري عن معاوية بن عتبة ،والطرباين عن أيب رافع
والطرباين عن أيب أيوب ،والطرباين يف الكبري ،والباوردي وابن قانع ،والدار قطني يف األفراد عن أيب البشري بن عمرو عن زياد
بن اجلرد ،والبزار برجال الصحيح عن أيب سعيد اخلدري ،وأبو يعىل برجال الصحيح عن أيب هريرة والطرباين برجال ثقات عن
عبد اهلل بن عمرو وأبيه عمرو ومعاوية والبزار عن أيب مسعود ،وحذيفة والطرباين بإسناد حسن .انظر :معجزات حسية (ص:
)240
( )4رواه أْحد [ ،]306 /5والبخاري ( ،)2812ومسلم [ ،]2915 /71 /70[ ،]226 /9والنسائي يف الكربى [/5
 ،]156كتاب اخلصائص :حديث [ ،]8548وابن سعد [ ]191 /3وغريهم
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وعامر مع عيل وأهل العراق ..وقد كان عيل أحق باألمر من معاوية ..وال يلزم من تسمية
أصحاب معاوية بغاة تكفريهم ،كام حياوله جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغريهم ،ألهنم،
وإن كانوا بغاة يف نفس األمر ،فإهنم كانوا جمتهدين فيام تعاطوه من القتال ،وليس كل جمتهد
مصيبا ،بل املصيب له أجران ،واملخطئ له أجر)()1

وقال يف تأويل قوله ( :يدعوهم إىل اجلنة ،ويدعونه إىل النار)( :فإن عامرا
وأصحابه يدعون أهل الشام إىل األلفة واجتامع الكلمة ،وأهل الشام يريدون أن يستأثروا
باألمر دون من هو أحق به ،وأن يكون الناس أوزاعا عىل كل قطر إمام برأسه ،وهذا يؤدي
إىل افرتاق الكلمة ،واختالف األمة ،فهو الزم مذهبهم وناشئ عن مسلكهم ،وإن كانوا ال
يقصدونه)()2

ولست أدري كيف عرف أهنم ال يقصدونه ،وأن كل تلك الدماء التي سالت
والتحريف الذي حصل كان جمرد اجتهاد مأجور عليه ،يؤدي إىل اجلنة بدل أدائه إىل النار.
[احلديث ]486 :ما روي يف صدقه وإيامنه وتبشريه باجلنة ،ومنها قوله ( :ملئ
عامر إيامنا إىل مشاشه)( ،)3وقوله( :دم عامر وحلمه؛ حرام عىل النار أن تأكله أو متسه)(،)4
وقوله( :إن اجلنة تشتاق إىل ثالثة :عيل وعامر وأيب ذر)()5
[احلديث ]487 :عن جابر بن عبد اهلل(:مر رسول اهلل  بعامر وأهله وهم يعذبون،

( )1البداية والنهاية)538 /4( ،
( )2البداية والنهاية)538 /4( ،
( )3رواه النسائي ()5007
( )4رواه البزار ( ،)51 /3وابن عساكر ()1 /314 /12
( )5اهليثمي يف جممع الزوائد  9ـ 39
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فقال( :أبرشوا آل عامر ،وآل يارس ،فإن موعدكم اجلنة)( )1ويف رواية( :عذب املرشكون
عامرا بالنار ،فكان النبي  يمر به فيمر يده عىل رأسه ويقول( :يا نار كوين بردا وسالما عىل
عامر كام كنت عىل إبراهيم ،تقتلك الفئة الباغية)()2
ما ورد يف شأن املقداد بن األسود:
وهو من أصحاب اإلمام عيل املخلصني ،والذين ورد يف حقهم من األحاديث ما
يدل عىل اعتبارهم من العالمات التي ُيميز هبا بني احلق والباطل عندما ختتلط األمور ،فهو
أحد األربعة الذين أخرب رسول اهلل  عن شوق اجلنة هلم ،وهو أحد الذين أمر رسول اهلل
 بحبهم ،والتأيس به يف ذلك.
ففي احلديث ،قال رسول اهلل ( :إن اجلنة تشتاق إىل أربعة :إىل عامر ،وعيل وسلامن،
واملقداد)( ،)3وقال( :إن اهلل تعاىل أمرين بحب أربعة ،وأخربين أنه حيبهم ،وإنك يا عيل منهم،
واملقداد وأبو ذر وسلامن)()4

وهو صاحب ذلك املشهد الذي متنى عبد اهلل بن مسعود ـ عىل جاللة قدره ـ أن يكون
صاحبه ،فقال( :لقد شهدت من املقداد مشهدا ألن أكون أنا صاحبه أحب إيل مما يف األرض
من يشء ،وكان رجال فارسا ،وكان رسول اهلل  إذا غضب اْحرت وجنتاه ،فأتاه املقداد
عىل تلك احلال فقال( :أبرش يا رسول اهلل ،فواهلل ال نقول لك كام قالت بنو إرسائيل ملوسى
عليه السالم :اذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون ،ولكن والذي بعثك باحلق
لنكونن من بني يديك ،ومن خلفك ،وعن يمينك ،وعن شاملك ،أو يفتح اهلل عز وجل
( )1رواه احلاكم ( ،)5666وقال( :صحيح عىل رشط مسلم ،ومل خيرجاه) ووافقه الذهبي.
( )2سري أعالم النبالء ()247 /3
( )3حلية األولياء وطبقات األصفياء ()142 /1
( )4حلية األولياء وطبقات األصفياء ()172 /1
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لك)()1

وهو من الذين آتاهم اهلل البصرية؛ الذين ميزوا بني اجلاهلية واإلسالم ،والقيم التي
متثلهام ،ومل يغرت بالصحبة املجردة عن القيم ،وقد رد عىل من قال له( :طوبى هلاتني العينني
اللتني رأتا رسول اهلل  ،واهلل لوددنا أنا رأينا ما رأيت ،وشهدنا ما شهدت) ،بقوله( :ما
حيمل الرجل أن يتمنى حمَّضا غيبة اهلل عنه ال يدري كيف يكون فيه ،واهلل لقد حَّض رسول
اهلل  أقوام كبهم اهلل عىل مناخرهم يف جهنم مل جييبوه ومل يصدقوه ،أال حيمد اهلل تعاىل
أحدكم أن ال تعرفوا إال ربكم مصدقني بام جاء به نبيكم ،فقد كفيتم البالء بغريكم ،واهلل
لقد بعث النبي  عىل أشد حال بعث عليها نبي من األنبياء يف فرتة وجاهلية مل يروا أن
دينا أفضل من عبادة األوثان ،فجاء بفرقان فرق بني احلق والباطل ،وفرق بني الوالد وولده،
حتى إن كان الرجل لريى والده أو ولده أو أخاه كافرا ،وقد فتح اهلل تعاىل قفل قلبه لإليامن
ليعلم أنه قد هلك من دخل النار ،فال تقر عينه وهو يعلم أن ْحيمه يف النار ،وأهنا التي قال
اهلل تعاىل﴿ :ر َّبنَا َهب َلنَا ِمن َأز َو ِ
اجنَا َو ُذر َّياتِنَا ُق َّر َة َأع ُني َواج َعلنَا لِل ُمت َِّقنيَ إِ َما ًما﴾ [الفرقان:
َ
)2()]74

وهو من رواة أحاديث الفتن ،واملخرب بوقوعها ،الذين أدركوا بأن االختبارات
اإلهلية ليست متوقفة عىل فرتة دون فرتة ،وأن ادعاء اإلسالم والصحبة ليسا كافيني ،وقد
قال يف ذلك( :العجب من قوم مررت هبم آنفا ،يتمنون الفتنة ،ويزعمون ليبتلينهم اهلل فيها
بام ابتىل به رسول اهلل  وأصحابه ،وأيم اهلل لقد سمعت رسول اهلل  يقول( :إن السعيد
ملن جنب الفتن ـ يرددها ثالثا ـ وإن ابتيل فصرب) ،وأيم اهلل ال أشهد ألحد أنه من أهل اجلنة

( )1حلية األولياء وطبقات األصفياء ()172 /1
( )2رواه مسلم (250 )3154 /4
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حتى أعلم بام يموت عليه بعد حديث سمعته من رسول اهلل  ،سمعت رسول اهلل 
يقول( :لقلب ابن آدم أرسع انقالبا من القدر إذا استجمعت غليا)()1

وروي من دفاعه عن آل بيت النبوة ،وتنفيذه لوصايا رسول اهلل  يف ذلك أنه قال:
(ما رأيت مثل ما أوذي به أهل هذا البيت بعد نبيهم) ،فقال له عبد الرْحن بن عوف :وما
أنت وذاك يا مقداد ،فقال( :إين واهلل ألحبهم حلب رسول اهلل  إياهم ،وإن احلق معهم
وفيهم ،يا عبد الرْحن أعجب من قريش وإنام تطوهلم عىل الناس بفضل أهل هذا البيت،
قد اجتمعوا عىل نزع سلطان رسول اهلل  بعده من أيدهيم ،أما وأيم اهلل يا عبد الرْحن لو
أجد عىل قريش أنصارا لقاتلتهم كقتايل إياهم مع النبي  يوم بدر)()2

ويدل هلذا ما ورد يف املصادر الشيعية من أن اإلمام الصادق ذكره يف مجلة الذين
طالبوا بعد وفاة رسول اهلل  بتطبيق وصيته ،وحكم اإلمام عيل ،ومل يرجعوا عن ذلك إال
خشية من تفرق صف املسلمني ،فقد قال( :كان الذي أنكر عىل أيب بكر اثنى عرش رجال
من املهاجرين :خالد بن سعيد بن العاص ،وكان من بني أمية وسلامن الفاريس وأبو ذر
الغفاري واملقداد بن األسود وعامر بن يارس وبريدة األسلمي ومن األنصار أبو اهلشيم بن
التيهان وسهل وعثامن ابنا حنيف وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتني وأيب بن كعب وأبو أيوب
األنصاري) ،وقال( :إنام منزلة املقداد يف هذه األُمة كمنزلة ألف يف القرآن ،ال يلزق هبا
يشء)()3

ومما كتبه اإلمام الرضا للمأمون يف حمض اإلسالم ،ورشائع الدين قوله( :والذين

( )1حلية األولياء وطبقات األصفياء ()175 /1
( )2مروج الذهب ج  ،2ص .352
( )3االختصاص.10:
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مضوا عىل منهاج نبيهم  ومل يغريوا ،ومل يبدلوا ،مثل :سلامن الفاريس ،وأيب ذر الغفاري،
واملِقداد بن األسود)()1
وقد روي من نصائحه التي أسداها للخليفة األول منكرا عليه قوله( :يا أبا بكر تب
إىل ربك والزم بيتك ،وابك عىل خطيئتك ،وسلم األمر لصاحبه الذي هو أوىل به منك ،فقد
علمت ما عقده رسول اهلل  يف عنقك من بيعته ،وألزمك من النفوذ حتت راية أسامة بن
زيد وهو مواله ،ونبه عىل بطالن وجوب هذا األمر لك وملن عضدك عليه بضمه لكام إىل
علم النفاق ومعدن الشنان والشقاق عمرو بن العاص الذي أنزل اهلل فيه عىل نبيه ﴿ :إِ َّن
ِ
رت﴾ [الكوثر ،]3 :فال اختالف بني أهل العلم أهنا نزلت يف عمرو ،وهو كان
َشان َئ َك ُه َو األَب َ ُ
أمريا عليكام يف الوقت الذي أنفذه رسول اهلل  يف غزاة ذات السالسل ،وأن عمرا قلد كام
حرس عسكره ،فأين احلرس إىل اخلالفة ،اتق اهلل وبادر باالستقالة قبل فوهتا ،فإن ذلك
أسلم لك يف حياتك وبعد وفاتك ،وال تركن إىل دنياك وال تغرنك قريش وغريها ،فعن
قليل تضمحل عنك دنياك ثم تصري إىل ربك فيجزيك بعملك ،وقد علمت وتيقنت أن عيل
ابن أيب طالب هو صاحب األمر بعد رسول اهلل  ،فسلمه إليه بام جعله اهلل له فإنه أتم
لسرتك واخف لوزرك ،فقد واهلل نصحت لك إن قبلت نصحي وإىل اهلل ترجع األمور)()2

ما ورد يف شأن أويس القرين:
وهو من أصحاب اإلمام عيل املخلصني الذين استشهدوا معه يف صفني ،وهو من
الذين اتفقت األمة عىل كونه من الذين أثنى عليهم رسول اهلل  مع كونه من التابعني ،ومل
يكتف رسول اهلل  بالثناء عليه ،وإنام دعا إىل البحث عنه ،وطلب االستغفار منه ،ويف

( )1عيون أخبار الرضا عليه السالم للشيخ الصدوق 134:2
( )2االحتجاج ،ص.102
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ذلك إشارة إىل كونه علام من أعالم اهلداية عندما تتنزل الفتن ،ومما ورد يف حقه من
األحاديث يف املصادر السنية:
[احلديث ]488 :عن عبد الرْحن بن أيب ليىل قال :نادى رجل من أهل الشام يوم
صفني ،فقال :فيكم أويس القرين؟ قالوا :نعم ،قال :إين سمعت رسول اهلل  يقول( :إن
من خري التابعني أويس القرين) ،ثم رضب دابته فدخل فيهم(.)1
[احلديث ]489 :عن اإلمام عيل أن رسول اهلل  قال( :خري التابعني أويس
القرين)()2

[احلديث ]490 :عن عمر أن رسول اهلل  قال( :يأيت عليكم أويس بن عامر مع
أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن ،وكان به برص فربأ منه إال موضع درهم ،له والدة،
وهو هبا بر ،لو أقسم عىل اهلل ألبره ،فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل)()3

ويف رواية( :إن رجال من أهل اليمن يقدم عليكم ،وال يدع باليمن غري أم له قد كان
به بياض فدعا اهلل أن يذهبه عنه فأذهبه عنه إال موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم
فليستغفر لكم)
ويف رواية( :إن خري التابعني رجل يقال له :أويس ،وله والدة هو هبا بر ،لو أقسم
عىل اهلل ألبره ،وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم)
[احلديث ]491 :عن عمر قال :قال رسول اهلل ( :إنه سيكون يف التابعني رجل
من قرن يقال له :أويس بن عامر خيرج به وضح فيدعو اهلل أن يذهبه عنه ،فيذهب ،فيقول:

( )1رواه ابن سعد واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()101/10
( )2رواه احلاكم والبيهقي وابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد ()101/10
( )3رواه أْحد ومسلم واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()101/10
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اللهم دع يل يف جسدي منه ما أذكر به نعمتك عيل ،فيدع له منه ما يذكر به نعمته عليه ،فمن
أدركه منكم فاستطاع أن يستغفر له فليستغفر له)()1

[احلديث ]492 :عن ابن عباس أن رسول اهلل  قال( :سيكون يف أمتي رجل يقال
له أويس بن عبد اهلل القرين وإن شفاعته يف أمتي مثل ربيعة ومَّض)()2

[احلديث ]493 :عن أسيد بن جابر عن عمر أنه قال ألويس القرين :استغفر يل،
قال :كيف أستغفر لك وأنت صاحب رسول اهلل ؟ قال :سمعت رسول اهلل  يقول:
(إن خري التابعني رجل يقال له أويس القرين)()3

ومما ورد يف حقه يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]494 :قال اإلمام عيل( :أخربين حبيبي رسول اهلل  أين أدرك رج ً
ال من
ُأمته ُيقال له ُأويس ال َقرين ،يكون من حزب اهلل ورسوله ،يموت عىل الشهادة ،يدخل يف
شفاعته مثل ربيعة ومَّض)()4

[احلديث ]495 :وقال اإلمام الباقر( :شهد مع عيل بن أيب طالب من التابعني ثالثة
نفر بصفني شهد هلم رسول اهلل  باجلنة ومل يرهم :أويس ال َقرين وزيد بن صوحان العبدي
وجندب اخلري األزدي رْحة اهلل عليهم)()5
ُ

[احلديث ]496 :وقال اإلمام الكاظم( :إذا كان يوم القيامة نادى مناد :أين حواري
حممد بن عبد اهلل رسول اهلل  ،الذين مل ينقضوا العهد ومضوا عليه؟ فيقوم سلامن واملقداد
( )1رواه أبو يعىل والبيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()101/10
( )2رواه ابن عدي ،وابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد ()101/10
( )3رواه ابن سعد واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()101/10
( )4اإلرشاد .۳۱4/ ۱
( )5االختصاص.۸۱ :
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وأبو ذر ..ثم ينادي مناد :أين حواري عيل بن أيب طالب ،ويص حممد بن عبد اهلل رسول
اهلل؟ فيقوم… و ُأويس ال َقرين… فهؤالء املتحورة أول السابقني ،وأول املقربني ،وأول
املتحورين من التابعني)()1

ج .ما ورد يف مثالب أعداء اإلمام عيل:
وهي إشارات واضحة من رسول اهلل  إىل أئمة الفتنة ورؤوسها ،والذين تنحرف
بسببهم األمة عن رساطها املستقيم إىل تلك املسالك التي وقعت فيها األمم األخرى.
ولألسف؛ فإن األحاديث الواردة يف ذلك ،مع وضوحها الشديد ،وصحتها ،واتفاق
األمة عليها ،وداللة الواقع والتاريخ عىل مقتضياهتا إال أن هناك من ال يزال يكتمها أو يؤوهلا
أو حياول التالعب هبا ،كام رشحنا ذلك بتفصيل يف كتاب (معاوية بن أيب سفيان يف امليزان)
وسنذكر هنا ما ورد يف شأن معاوية خصوصا ،باعتباره رأس الفتنة األكرب ،ومثله ما
ورد يف شأن يزيد وبني أمية ،والذين حولوا اإلسالم إىل كرسوية وقيرصية ،ومكنوا لليهود
وتالميذ اليهود من حتريف الدين وتفسري القرآن وتأسيس الكثري من القيم البعيدة عن
الدين األصيل.
وقبل أن نذكر ذلك ننبه إىل اآليات القرآنية املشرية إليها ،وهي تلك اآليات التي
تشري إىل النفاق الذي جلأ إليه أئمة الفتنة بعد أن انترص رسول اهلل  عليهم بفتح مكة ،وهلذا
تظاهروا باإلسالم ،وانتظروا الفرص لالنقضاض عليه من جديد.
كام أشار إىل ذلك عامر بن يارس يوم صفني ،عندما ذكر أمرهم وأمر الصلح فقال:
(واهلل ما أسلموا ،ولكن استسلموا وأرسوا الكفر فلام رأوا عليه أعوان ًا أظهروه) ()2

( )1رجال الكيش.43/ ۱
( )2رواه الطرباين يف الكبري ،ورواه ابن أيب خيثمة يف تارخيه املسمى تاريخ ابن أيب خيثمة ،)991 / 2 :وانظر :اهليثمي يف
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وقال يف حديث آخر( :يا أهل اإلسالم أتريدون أن تنظروا إىل من عادى اهلل ورسوله
وجاهدمها فلام أراد اهلل أن ينرص دينه وينرص رسوله أتى النبي  فأسلم وهو اهلل فيام ُيرى
راهب غري راغب وقبض رسول اهلل  وإنا واهلل لنعرفه بعداوة املسلم ومودة املجرم! أال
وإنه معاوية فالعنوه لعنه اهلل وقاتلوه فإنه ممن يطفي نور اهلل ويظاهر أعداء اهلل)()1

وعن عبد اهلل بن سلمة قال :رأيت عامر ًا يوم صفني شيخ ًا كبري ًا آدم طواالً أخذ احلربة
بيده ويده ترعد فقال( :والذي نفيس بيده لقد قاتلت صاحب هذه الراية مع رسول اهلل 

ثالث مرات وهذه الرابعة ،والذي نفيس بيده لو رضبونا حتى يبلغونا سعفات هجر لعرفت
أن مصلحينا عىل احلق وأهنم عىل الضاللة)()2

و عن عبد اهلل بن سلمة ،قال :كنا عند عامر بصفني وعنده شاعر ينشده هجاء يف
معاوية وعمرو؛ وعامر يقول له :الصق بالعجوزين فقال له رجل :أيقال الشعر عندكم
ويسب أصحاب رسول اهلل  ويسب أصحاب بدر؟! فقال( :إن شئت فاسمع ،وإن شئت
فاذهب ،فإن معاوية وعمر ًا قعدا بسبيل اهلل يصدان عنه ،فاهلل ساهبام وكل مسلم ،وإنه ملا
جممع الزوائد ()118/1
وقد علق الشيخ حسن بن فرحان عىل هذا احلديث اخلطري بقوله( :السند صحيح عىل رشط الشيخني إال سعد بن حذيفة
بن اليامن وهو تابعي كبري ثقة ،بل حيتمل أن له صحبة .فالسند صحيح ورجاله كلهم ثقات سمع بعضهم من بعض .وعنعنة
األعمش يف الصحيحني ،وهذا القول قاله عامر بن يارس يوم صفني ،ومعناه واضح؛ فعامر بن يارس ميزان تلك احلروب يقسم
باهلل أن معاوية وأمثاله من رموز أهل الشام مل يسلموا يوم فتح مكة ،وإنام استسلموا وخضعوا حتى جيدوا عىل احلق أعوان ًا ،وله
شاهد من حديث ابن عمر يف قصة التحكيم( :أوىل هبذا األمر من رضبك وأباك عىل اإلسالم حتى دخلتم فيه كره ًا) واصله يف
صحيح البخاري) [بحث يف إسالم معاوية ،ص]67
( )1نرص (ص ،)213تاريخ الطربي)82 / 3 :
( )2قال اهليثمي يف جممع الزوائد (ج  / 7ص  :)175رواه أْحد والطرباين ورجال أْحد رجال الصحيح غري عبد اهلل بن
سلمة وهو ثقة ،وقال البوصريي يف كتابه( :إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة( ،ج  / 8ص  :)5رواه أبوداود الطياليس
وأبو يعىل وأْحد بن حنبل بسند صحيح.
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هجانا املرشكون شكونا ذلك إىل رسول اهلل  فقال :قولوا هلم كام يقولون لكم فإن كنا
لنعلمه اإلماء باملدينة)()1

ومن اآليات التي تشري إىل هذا ،بل تكاد ترصح به قوله تعاىلَ ﴿:ل َقد َح َّق ال َقو ُل ع ََىل
َاق ِهم َأغ َال ًال َف ِهي إِ َىل األَذ َق ِ
ون ( )7إِنَّا جعلنَا ِيف َأعن ِ
ان َف ُهم ُمق َم ُح َ
َأك َث ِر ِهم َف ُهم َال ُيؤ ِمنُ َ
ون ()8
َ َ
َ
ِ
َو َج َعلنَا ِمن َب ِ
رص َ
ون (َ )9و َس َوا مء
ني َأي ِدهيِم َسدًّ ا َو ِمن َخل ِف ِهم َسدًّ ا َف َأغ َشين ُ
َاهم َف ُهم َال ُيب ُ
َع َلي ِهم َأ َأن َذر َ ُهتم َأم َمل ُتن ِذر ُهم َال ُيؤ ِمنُ َ
ون﴾ [يس]10 - 7 :
فهذه اآليات ـ باتفاق مجيع املفرسين ـ نزلت يف كفار قريش ،وهي تقصد ـ أول ما
تقصد ـ رؤساءهم الكبار الذين حوهلم السلفية إىل مؤمنني صادقني ،بل صحابة أجالء ،مع
أن القرآن الكريم أخرب أنه سواء أنذروا أومل ينذروا ،فإهنم ال يؤمنون..
ونحن يف ذلك بني أن نصدق القرآن الكريم ،وإخباراته الغيبية ،وإما أن نصدق تلك
املقوالت التي خالفت القرآن خمالفة شديدة حني مل تكتف بإثبات اإليامن ألولئك الذين
أخرب اهلل تعاىل أهنم لن يؤمنوا ،وإنام أضافت إليه الدفاع عنهم ،واعتبارهم من أركان الدين
وأعمدته ،بل أخرجت من امللة من مل يؤمن بذلك.
﴿و َي ُقو ُل َ
ون َمتَى َه َذا ال َفت ُح
ومن اآليات الكريمة الدالة عىل هذا املعنى قوله تعاىلَ :
إِن ُكن ُتم ص ِ
اد ِقنيَ (ُ )28قل َيو َم ال َفتحِ َال َين َف ُع ا َّل ِذي َن َك َف ُروا إِ َيام ُهنُم َو َال ُهم ُين َظ ُر َ
ون ()29
َ
َف َأع ِرض عَن ُهم َوانتَظِر إِ َّهنُم ُمنتَظِ ُر َ
ون ﴾ [السجدة]30 - 28 :
فمن مصاديق الفتح يف هذه اآلية ـ وبحسب التفسري القرآين الذي هو أهم التفاسري
وأدقها وأصحها ـ فتح مكة ،أو الفتح الذي حصل بعد صلح احلديبية ،حيت أرسع الكثري
إىل اإلسالم ال قناعة به ،وإنام بسبب انتصاراته ،فأسلموا رغبة أو رهبة ،ومل يسلموا قناعة
( )1أنساب األرشاف)328 / 1 :
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وإذعانا.
ولألسف فإن الكثري من األمة تبنى أولئك الذين أسلموا بعد الفتح ،أو بعد صلح
احلديبية أكثر مما تتبنى غريهم من السابقني ،مع أن اهلل تعاىل أشار يف القرآن الكريم إىل الفرق
الكبري بينهام.
وبناء عىل هذا جيتهدون يف نفي ارتباط اآليات الكريمة بفتح مكة مع ورود الكثري
من الروايات عن السلف الذين يعتمدوهنم يف الداللة عىل ذلك ،وقد قال ابن كثري معربا
عن هذا ..( :ومن زعم أن املراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة ،وأخطأ فأفحش،
فإن يوم الفتح قد قبل رسول اهلل  إسالم الطلقاء ،وقد كانوا قريبا من ألفني ،ولو كان
املراد فتح مكة ملا قبل إسالمهم)()1

وهذا تربير عجيب ،فرسول اهلل  كان يقبل إسالم أي كان من غري بحث يف باطنه،
ولذلك قبل إسالم املنافقني ،وتعامل معهم كام يتعامل مع املسلمني أنفسهم ،مع علمه
بباطنهم ،وبكفرهم ،بل بكوهنم أشد كفرا من الكفار الرصحاء أنفسهم.
ومشكلة هؤالء هي أهنم يتصورون أن قريشا ال يمكن أن تنافق ..وأن النفاق خاص
باألوس واخلزرج ،فلذلك يذكرون أن عبد اهلل بن أيب بن سلول نافق عندما دخل رسول
اهلل  املدينة حرصا عىل نفسه ومصاحله ..وال يتصورون أن أبا سفيان أو معاوية أو غريمها
من صناديد قريش نافقوا بعد دخول رسول اهلل  مكة ..ولست أدري الدليل الذي خصوا
به النفاق يف أهل املدينة ،وعصموا منه أهل مكة ،مع أن األدلة الواقعية الكثرية تدل عىل أن
صناديد قريش كانوا أكثر عتوا وطغيانا من صناديد املدينة.
ومن اآليات القرآنية الواضحة والرصحية يف شدة كفر كبار كفار قريش ،وأهنم ال
( )1تفسري ابن كثري :ج  / 6ص .374
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خيتلفون عن كبار قوم عاد وثمود ،تلك اآليات التي تذكر رشوطهم لإليامن ،باعتبارها
َّاس ِيف َه َذا ال ُقر ِ
رصفنَا لِلن ِ
آن
رشوطا تعجيزية ال يمكن حتققها ،ومنها قوله تعاىلَ :
﴿و َل َقد َ َّ
ورا (َ )89و َقا ُلوا َلن ُنؤ ِم َن َل َك َحتَّى تَف ُج َر َلنَا ِم َن األَر ِ
ِمن ُكل َم َثل َف َأ َبى َأك َث ُر الن ِ
ض
َّاس إِ َّال ُك ُف ً
ون َل َك جنَّ مة ِمن ن ِ
َين ُبوعًا (َ )90أو َت ُك َ
َخيل َو ِعنَب َف ُت َفج َر األَهنَ َار ِخ َال َهلَا تَف ِج ًريا (َ )91أو
َ
ِ
ِ
يت بِاهللَِّ َواملَ َالئِك َِة َقبِ ًيال (َ )92أو َي ُك َ
ون َل َك َبي مت ِمن
الس َام َء ك ََام زَ عَم َت َع َلينَا ك َس ًفا َأو تَأ ِ َ
ُتسق َط َّ
الس َام ِء َو َلن ُنؤ ِم َن لِ ُر ِقي َك َحتَّى ُتنَز َل َع َلينَا كِتَا ًبا نَق َرؤُ ُه ُقل ُسب َح َ
ان َريب
زُ خ ُرف َأو تَر َقى ِيف َّ
ِ
رشا َر ُس ً
َّاس َأن ُيؤ ِمنُوا إِذ َجا َء ُه ُم اهلُدَ ى إِ َّال َأن َقا ُلوا
وال (َ )93و َما َمن ََع الن َ
َهل ُكن ُت إ َّال َب َ ً
رشا َر ُس ً
وال ﴾ [اإلرساء]94 - 89 :
َأ َب َع َث اهللَُّ َب َ ً
ويؤيد هذا تلك الوقائع التارخيية املسجلة يف كتب احلديث والسرية ،والتي تبني
تعنت رؤوس الرشك ـ بمن فيهم البيت السفياين نفسه ـ أمام املعجزات واخلوارق التي كان
يظهرها اهلل عىل يدي نبيه .
فهل يمكن ملن رأى القمر منشقا يف السامء ـ كام دلت عىل ذلك الروايات الكثرية ـ ثم
ال يؤمن ،بل يزداد كفرا وعتوا ،بل يضيف إىل ذلك كل أنواع الصد عن سبيل اهلل ..هل
يمكن ملن كان هذا حاله أن يؤمن ،وحيسن إيامنه عندما يرى جيش املسلمني داخال إىل بلده،
وليس له أي حيلة يف صده؟
ومن اآليات القرآنية املخربة عن مستقبل كفار قريش الذين واجهوا رسول اهلل 

ِ
ِ ِ
ِ
السا َع ُة َبغ َت ًة
باملحاربة والصد قوله تعاىلَ :
﴿و َال َيزَ ُال ا َّلذي َن َك َف ُروا ِيف مر َية من ُه َحتَّى تَأت َي ُه ُم َّ
ِ
اب َيوم ع َِقيم ﴾ [احلج]55 :
َأو َيأت َي ُهم ع ََذ ُ
وهي إخبار من اهلل تعاىل بأن أولئك املرشكني ختم عىل قلوهبم ،وأهنم ال يؤمنون
حتى تأتيهم الساعة.
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ومن اآليات القرآنية املخربة عن موقف كفار قريش من القرآن الكريم ،وسعيهم
الدؤوب ملعارضته وحماربته قوله تعاىل﴿ :و َق َال ا َّل ِذين َك َفروا َال تَسمعوا ِهل َذا ال ُقر ِ
آن َوالغَوا
َ
َ ُ
َ ُ َ
فِ ِ
يه َل َع َّل ُكم تَغلِ ُب َ
ون (َ )26ف َلنُ ِذي َق َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ع ََذا ًبا َش ِديدً ا َو َلنَج ِز َين َُّهم َأس َو َأ ا َّل ِذي كَا ُنوا
ِ
ِ
ِ
يها َد ُار اخلُل ِد َجزَ ا ًء ِب َام كَا ُنوا ِبآ َياتِنَا َجي َحدُ َ
َيع َم ُل َ
ون﴾
ون (َ )27ذل َك َجزَ ا ُء َأعدَ اء اهللَِّ الن َُّار َهلُم ف َ
[فصلت]28 - 26 :
وهي يف تطبيقها التارخيي ال تنحرص يف مكة املكرمة ،وال يف أولئك الصناديد من
املرشكني ،وإنام متتد إىل الفرتة التي قام فيها أولئك الصناديد وأبناؤهم باالنقالب عىل
اإلسالم املحمدي األصيل ،فقد استمر معاوية يف صد املسلمني عن كتاب اهلل وشغلهم
باإلرسائيليات وغريها ،وال يزال تأثري ذلك إىل اليوم.
ومن اآليات القرآنية املخربة عن طبع اهلل عىل قلوب املحاربني لرسول اهلل  من
كفار قريش ،قوله تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك بِ َأ َّهنُ ُم است ََح ُّبوا احلَ َيا َة الدُّ ن َيا ع ََىل اآل ِخ َر ِة َو َأ َّن اهللََّ َال َهي ِدي
ال َقو َم الكَافِ ِري َن (ُ )107أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َط َب َع اهللَُّ ع ََىل ُق ُل ِ ِ
وهبم َو َسم ِع ِهم َو َأب َص ِار ِهم َو ُأو َلئِ َك

ِ
ِ ِ
ِ
ارس َ
ُه ُم الغَافِ ُل َ
ون (ُ )109ث َّم إِ َّن َر َّب َك لِ َّل ِذي َن
ون (َ )108ال َج َر َم َأ َّهنُم يف اآلخ َرة ُه ُم اخلَ ُ
ِ
ِ
ِ
يم (﴾ )110
اج ُروا ِمن َبع ِد َما ُفتِنُوا ُث َّم َج َ
َه َ
ور َرح م
ربوا إِ َّن َر َّب َك من َبعد َها َل َغ ُف م
اهدُ وا َو َص َ ُ
[النحل]110 - 107 :
فهذه اآليات مل تستثن إال املهاجرين ،وبذلك فإن الطلقاء قسم ثالث ،ليسوا
مهاجرين وال أنصارا ،وهم واقعون بذلك حتت الوعيد وخاصة رؤساؤهم وكبارهم.
ومن اآليات القرآنية املخربة عن طبع اهلل عىل قلوب املحاربني لرسول اهلل  من
كفار قريش ،قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َس َوا مء َع َلي ِهم َأ َأن َذر َ ُهتم َأم َمل ُتن ِذر ُهم َال ُيؤ ِمنُ َ
ون
ِ
ِ ِ
ِ
(َ )6خت ََم اهللَُّ ع ََىل ُق ُل ِ ِ
يم ﴾
وهبم َوع ََىل َسمع ِهم َوع ََىل َأب َص ِارهم غ َش َاو مة َو َهلُم ع ََذ م
اب عَظ م
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[البقرة]7 ،6 :
وأول املقصودين باآلية ـ باعتبارها من أوائل ما نزل باملدينة املنورة ـ هم كفار قريش
الذين أخرجوا رسول اهلل  واملؤمنني معه من مكة املكرمة ،واآليات واضحة يف كون اهلل
طبع عىل قلوهبم ،وختم عليها ،فلذلك يستحيل أن يؤمنوا.
ومن اآليات القرآنية املخربة عن مستقبل املحاربني لرسول اهلل  من كفار قريش،
اآليات الكريمة التي تشبههم بكفار األمم من قبلهم ،ألن سنة اهلل فيهم مجيعا واحدة ،ومنها
قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َلن ُتغنِ َي عَن ُهم َأم َو ُاهلُم َو َال َأو َال ُد ُهم ِم َن اهللَِّ َشيئًا َو ُأو َلئِ َك ُهم
ب ِ
َو ُقو ُد الن ِ
آل فِرعَو َن َوا َّل ِذي َن ِمن َقبلِ ِهم ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َف َأ َخ َذ ُه ُم اهللَُّ بِ ُذ ُن ِ
َّار (َ )10كدَ أ ِ
وهبِم
َواهللَُّ َش ِديدُ ال ِع َق ِ
رش َ
اب (ُ )11قل لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا َس ُتغ َل ُب َ
ون إِ َىل َج َهن ََّم َوبِئ َس املِ َها ُد﴾ [آل
ون َو ُحت َ ُ
عمران]12 - 10 :
واآلية األخرية واضحة الداللة يف بيان مستقبل أولئك املرشكني ،سواء يف الدنيا أو
يف اآلخرة.
هذه جمرد نامذج عن اآليات القرآنية الكثرية الدالة عىل موقف قريش من اإلسالم،
والتي مل تكتف باستعامل كل الوسائل حلربه ،وإنام امتد ذلك بعد وفاة رسول اهلل  بعد أن
مكن الطلقاء من املناصب بحجة كوهنم قرشيني ،و ُعزل األنصار وغريهم إىل أن تم هلم ما
يريدون؛ فأعادوا الكرسوية والقيرصية إىل األمة.
بناء عىل هذا سنذكر هنا ما ورد من األحاديث يف ذلك ،والتي ال تزال حمل ريبة عند
الكثريين من أبناء املدرسة السنية رغم وجودها يف مصادرهم.
ما ورد يف شأن معاوية بن أيب سفيان:
وهي أحاديث كثرية جدا ،يدعمها الواقع والصحابة الكبار الذين أثنى عليهم
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رسول اهلل  ،وسنذكر هنا ما ورد من تلك األحاديث ،وما يدعمها من مواقف الصحابة
املتفق عىل جاللتهم ،والذين أثنت األحاديث الصحيحة عىل مواقفهم ودينهم.
وننبه إىل أن النواصب مل يكتفوا بكتامن تلك األحاديث ،أو تكذيبها ،وإنام راحوا
يضعون األحاديث التي تعظم معاوية وتذكر فضله ،والتي سنتعرض هلا عند احلديث عن
األحاديث املردودة.
[احلديث ]497 :عن أيب عبيدة بن اجلراح قال :قال رسول اهلل ( :ال يزال أمر
هذه األمة قائام بالقسط ،حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية)()1
[احلديث ]498 :قال ( :أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية)()2

وقد صححه األلباين ،وال شك يف انطباقه عىل معاوية ..ألن يزيد كان تابعا ألبيه،
ومل يأت بجديد ،وأوليات معاوية يف تغيري السنن كثرية جدا ،وأوهلا وأعظمها تغيري نظام
احلكم اإلسالمي.
[احلديث ]499 :قوله ( :اخلالفة ثالثون عام ًا ،ثم يكون امللك العضوض)()3

وقد تالعب بعضهم هبذا احلديث بام شاءت هلم أهواؤهم ،فرووا يف نقضه أحاديث
أخرى أقل منه درجة ،لكنهم قدموها عليه ،كام هو شأهنم يف التالعب بالنصوص ،منها
هذه الرواية العجيبة التي تنطق ألفاظها بكذهبا( :أول هذا األمر نبوة ورْحة ،ثم يكون
خالفة ورْحة ،ثم يكون ملكًا ورْحة ،ثم يتكادمون عليها تكادم احلمري ،فعليكم باجلهاد،
( )1رواه احلارث وابن منيع ونعيم بن ْحاد يف الفتن وابن عساكر وأبو يعىل ،سبل اهلدى والرشاد ()89/10
( )2رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ( ،)35866وابن أيب عاصم ( ،)63وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان ( ،)132/1وابن عدي
يف الكامل ( ،)164/3وابن عساكر يف تاريخ دمشق ()160/18
( )3سنن الرتمذي 436/4 :ــ سنن أيب داوود ،36/5 :فضائل الصحابة -لالمام أْحد بن حنبل ص  ،17مسند اْحد ج
 5ص .221
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وإن أفضل جهادكم الرباط ،وإن أفضل رباطكم عسقالن)()1

[احلديث ]500 :ما حدث به عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال :كنت جالسا عند
رسول اهلل  فقال( :يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت عىل غري ملتى) ،قال :وكنت
تركت أيب قد وضع له وضوءا ،فكنت كحابس البول خمافة أن جيىء ،قال :فطلع معاوية،
فقال النبي ( :هذا هو)()2

قال الشيخ حسن بن فرحان معلقا عليه( :وهو صحيح اإلسناد وفق منهج أهل
احلديث ،إال أن بعضهم إذا مل يلتزم بمنهجه الذي ارتضاه فهذا شأنه ،كأي مجاعة أو دولة،
فإذا وضعت دولة هلا قانون ًا فيه معايري الفساد ،ثم ال تطبقه عىل الفاسدين فهذا شأهنا ،وال
يعني أهنم غري فاسدين ،واحلديث قد روي بأسانيد عىل رشط الصحيح ،يف قوة الرجال
واالتصال يف السند ،ورجاله كلهم رجال الشيخني ،وأشهر طرقه طريق عبد اهلل بن عمرو
بن العاص (وأرجح أنه أذاعه بعد موت معاوية وبعد توبته عىل يد احلسني بن عيل بمكة يف
أواخر عهد معاوية) ،وقد روي بأسانيد أقل صحة عن جابر بن عبد اهلل وعبد اهلل بن عمر،
وله شواهد من طريق آخر عن ابن عمر (وبسبب ذلك هدد معاوية بقتل عمر) ،ولو كان
هناك إنصاف لكان من عالمات النبوة)()3

[احلديث ]501 :عن الرباء بن عازب ،قال :أقبل أبو سفيان ومعه معاوية ،فقال
رسول اهلل ( :اللهم العن التابع واملتبوع اللهم عليك باألقيعس) ،فقال ابن الرباء ألبيه:
من األقيعس؟ قال :معاوية(.)4
( )1رواه الطرباين
( )2البالذري يف كتابه مجل من أنساب األرشاف ( )1978 / 5وغريه.
( )3مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة.17/1 :
( )4وقعة صفني.217:
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قال الشيخ حسن بن فرحان املالكي تعليقا عليه( :ورد يف معاوية وأبيه وأخيه ،وله
طرق كثرية جد ًا ،أغلبها صحيح لذاته ،وفق منهج أهل احلديث ،بل قد يصل هذا احلديث
للتواتر ،فهو مروي من طرق سفينة واحلسن بن عيل والرباء بن عازب وعاصم الليثي وابن
عمر واملهاجر بن قنفذ ،وكل هذه الطرق صحيحة األسانيد مع أقرار بعض أصحاب
معاوية كعمرو بن العاص واملغرية بن شعبة ،فاحلديث يقرتب من التواتر ألن الطرق كلها
بني الصحيح واحلسن ،وسيتفاجأ هؤالء الغالة قطع ًا بصحة األسانيد ،وإذا ضعفوها فأنا
معهم برشط أن نطرد ذلك ،ثم ينظرون هل يبقى لنا حديث كثري بعد هذا التشدد)()1

قلت لعامر أرأيتم صنيعكم هذا الذي
[احلديث ]502 :عن أيب نَّضة عن قيس قالُ :
صنعتم يف أمر عيل :أرأي ًا رأيتموه أو شيئ ًا عهده إليكم رسول اهلل ؟ فقال :ما عهد إلينا
رسول اهلل  شيئ ًا مل يعهده إىل الناس كافة ولكن حذيفة أخربين عن النبي  قال :قال
النبي ( :يف أصحايب اثنا عرش منافق ًا فيهم ثامنية ال يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف سم
اخلياط ،ثامنية منهم تكفيكهم :الدبيلة ،وأربعة مل أحفظ ما قال شعبة فيهم)()2

ويف رواية أخرى يف صحيح مسلم ،قال رسول اهلل ( :يف أمتي اثنا عرش منافق ًا ال
يدخلون اجلنة وال جيدون رحيها حتى يلج اجلمل يف سم اخلياط ثامنية منهم تكفيكهم:
الدبيلة رساج من النار يظهر يف أكتافهم حتى ينجم من صدورهم)
وقد روي بروايات أخرى سبب ورود احلديث ،وكون معاوية من املنافقني الذين
مهوا بقتل رسول اهلل  ،فعن حذيفة قال :كنت آخذ ًا بزمام ناقة رسول اهلل  أقود وعامر
يسوق أو عامر يقود وأنا أسوق به إذ استقبلنا اثنا عرش رج ً
ال متلثمني قال :هؤالء املنافقون

( )1مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة.18/1 :
( )2صحيح مسلم)2143/4
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قلت :يا رسول اهلل أال تبعث إىل كل رجل منهم فتقتله؟ فقال :أكره أن
إىل يوم القيامةُ ،
يتحدث الناس أن حممد ًا يقتل أصحابه وعسى يكفينيهم الدبيلة ،قلنا :وما الدبيلة؟ قال:
شهاب من نار يوضع عىل نياط قلب أحدهم فيقتله)()1

وقد ثبت تارخييا ومن خالل مصادر السنة أن معاوية أصيب بالدبيلة ،ومات هبا،
ومن تلك الروايات ما روي عن أيب بردة بن أيب موسى قال :دخلت عىل معاوية بن أيب
سفيان وبه قرحة بظهره وهو يتأوه منها تأوه ًا شديدا ً فقلت :أكل هذا من هذه؟ فقال :ما
يرسين أن هذا التأوه مل يكن سمعت رسول اهلل  يقول( :ما من مسلم يصيبه أذى يف جسده
إال كان كفارة خلطاياه) وهذا أشد األذى)()2

واملحدثون يذكرون بفخر عظيم ما ذكره معاوية من األجر املرتبط باملرض ،وينسون
حديث حذيفة وعامر ،وأصحاب الدبلية الذين أخرب رسول اهلل  بنفاقهم.
باإلضافة إىل ذلك كله فإن يف احلديث (إشارة واضحة لنفاق معاوية ،وال يعرف هذا
إال من تدبر احلديث هبدوء ،فقد قاله عامر وهو متجه إىل قتال أهل الشام جواب ًا عىل قيس
بن عباد ،واحلديث يفيد التخليد يف النار ،ألن فيه (ال يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف سم
اخلياط)..وهو رأي راوي احلديث عامر بن يارس ،وبه احتج وهو منطلق لقتال معاوية)()3

[احلديث ]503 :ما روي أن عبادة بن الصامت ،قام قائام يف وسط دار أمري املؤمنني
عثامن بن عفان فقال :إين سمعت رسول اهلل  حممدا أبا القاسم يقول( :سييل أموركم من
بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون ،وينكرون عليكم ما تعرفون ،فال طاعة ملن عىص اهلل،

( )1رواه الطرباين يف (األوسط)( ،جممع الزوائد)111-109/1
( )2املعجم األوسط) للطرباين78/6
( )3مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة.18/1 :
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فال تعتبوا أنفسكم ،فوالذي نفيس بيده ،إن معاوية من أولئك) ،فام راجعه عثامن حرفا)()1

وقد علق عليه الشيخ حسن املالكي بقوله( :وسنده حسن ،وعبادة بن الصامت
بدري كبري ،ليس من الطلقاء وال األعراب وال املنافقني حتى نتهمه يف روايته أو تفسريه
للحديث ،وعىل كل حال فإذا مل يكن فهمه هلذا احلديث من فهم السلف الصالح فأين
سنجد فهم السلف الصالح؟ واحلديث رواه الشايش يف مسنده واحلاكم يف املستدرك كام ً
ال
ورواه أْحد مبتور ًا)()2

[احلديث ]504 :عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل ( :لكل أمة فرعون ،وفرعون
هذه األمة معاوية بن أيب سفيان)()3

[احلديث ]505 :عن عبد اهلل بن عمر قال( :ما بني تابوت معاوية وتابوت فرعون
إال درجة ،وما انخفضت تلك الدرجة إال أنه قال( :أنا ربكم األعىل)()4

[احلديث ]506 :عن أيب ذر قال :قلت ملعاوية ،أما انا فأشهد إين سمعت رسول اهلل
 يقول :إن أحدنا فرعون هذه األمة ،فقال معاوية :أما أنا فال(.)5
( )1رواه احلاكم ( )402 ،401/3والشايش ( )172/3والبزار ( )164/7ثم أْحد يف املسند ( – )415/8مع برته -قال
الشيخ حسن( :قد تربع بعض املحدثني كأْحد فحذف أول احلديث –قصة بقر روايا اخلمر -وحذف آخره (قول عبادة :واهلل
إن معاوية ملنهم)!! وهذه من أخطاء أْحد – وعىل منهجه شيخه سفيان بن عيينة وتلميذه البخاري لكن أهل اجلرح والتعديل
ال يتكلمون! -وهؤالء املحدثون حيذفون من احلديث ماخيالف عقيدهتم! فكل ما خيشون أنه قدح يف فالن أو فالن! أو ما خيشون
أن حيتج به عليهم املخالفون ،حذفوه أو برتوه وهم يعرتفون هبذا وال يرون يف ذلك رضر ًا ،فمن جيرؤ عىل تضعيفهم؟ وقد رصح
أْحد يف هذا احلديث باحلذف –حذف قصة اخلمر -عندما قال)فذكر احلديث) !!-فهو يلمح إىل أن احلديث معروف عند أهل
احلديث لكنه حترج من إيراد هذا) [مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة].146/1 :
( )2مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة.20/1 :
( )3املنتخب من علل اخلالل.32/1 :
( )4وقعة صفني :ج  / 1ص .211
( )5أخبار أصبهان (ج/7ص ،)40وهذا تعريض من أيب ذر بمعاوية ،وقد كذب معاوية عندما قلب احلديث إىل ايب ذر،
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وقد خصص الشيخ حسن املالكي هذا احلديث برواياته املختلفة بدراسة مهمة ذكر
فيها طرق احلديث وأسانيده ،وكيف تالعب املحدثون يف القديم واحلديث به ،ومما جاء يف
مقدمته قوله( :هل هلذه األمة فرعون؟ أتت األحاديث السنية برجلني ،وردت يف كل منهام
أحاديث بأنه فرعون هذه األمة ،ومها أبو جهل ومعاوية ،إال أن احلديث يف أيب جهل ضعيف
منقطع وال واقع له من حيث السلطة واجلنود والسحرة ،واحلديث يف معاوية صحيح
اإلسناد ويدعمه الواقع من حيث امللك واجلنود والسحرة واالضطهاد وتفريق األمة
شيع ًا ..وكان حديث معاوية متداوالً يعرفه خواص أهل العلم يف الوسط السني إال شهرته
تذبل مع الزمن حتى كانت النكبة الثقافية األخرية يف عهد املتوكل العبايس ،فأضاعت كثري ًا
من األحاديث واألحداث املتداولة قبلها ،حتى أصبح مشهورها غريب ًا ،فاملرحلة املتوكلية
نرصت الشق الناصبي يف أهل السنة وكان قلي ً
ال إىل أبلغ حد ممكن ،وكانت نتيجة هذه
املرحلة املتوكلية أن قادت السلفي ُة املحدث ُة َ
أهل السنة إىل االنغالق والتقوقع والتعصب
الشديد والتكفري والتصنيف ،مع عمليات هائلة من العبث باحلديث من اإلخفاء
لألحاديث غري املرغوب فيها والبرت هلا وحتريفها وتقوية ما يضادها ولو كان موضوع ًا)()1

وقال يف موضع آخر ذاكرا مدى قوته ،وكيف حاول املحدثون حتريفه وجتاهله:
(وهو من حديث أيب ذر ،وله شاهد من حديث ابن عمر من ثالث طرق عنه ،وأسانيده
صحيحة يف اجلملة ،وهي أصح من تلك التي يف أيب جهل عىل األقل ،مع توفر الدواعي
عىل كتم األوىل ونرش الثانية ،ثم له شواهد كحديث التابوت واملوت عىل غري امللة والدعوة
إىل النار ..وكل مثالب معاوية تشهد لبعضها ،كلها نفاق وبغي ونار وظلم وفرعنة ..وقد

فهو يعلم أن ابى ذر أبعد عن أن يكون فرعون هذه األمة.
( )1دراسة حديثية موسعة حلديث (معاوية فرعون هذه األمة) ،ص.5
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حاول بعض أهل احلديث زحلقة هذا احلديث إىل أيب جهل والسند يف ذلك منقطع ،وأبو
جهل ال يشبه فرعون ال يف سلطانه وال سحرته! وليس له أثر يف األمة ،إنام ذلك معاوية،
خاصة مع صحة األسانيد يف ذلك ،ويمكن للتحقق من ذلك استعراض اآليات التي
حتدثت عن فرعون ،ثم النظر يف سرية معاوية ،وسيندهش املتدبر ،وال يمنع السلفية من
التصحيح إال ألفتهم للمألوف ووحشتهم من الغريب ،مع اعرتافهم بأن احلق سيعود غريب ًا
مع غربة اإلسالم نفسه ،فالغربة قد تكون من معايري الصحة وليس العكس ،وقد فهم
النواصب هذا احلديث يف معاوية ،فلذلك حاول بعضهم معارضته وتشبيه عيل بفرعون
بدالً من معاوية؛ كام فعل ابن تيمية()1وهذه طريقة ابن تيمية ،فكل األوصاف التي عاب هبا
علي ًا يف منهاج السنة إنام وجدها وحتقق أهنا يف معاوية ،فلذلك أراد قطع الطريق عىل من
تسول له نفسه اهتام معاوية ،بتهديده بأن هذا الوصف أو ذاك أقرب إىل عيل بن أيب طالب،
فآذن اهلل باملحاربة كمعاوية ،حاربه معاوية بالسيف بدعوى دم عثامن وحاربه ابن تيمية
بالقلم بدعوى السلفية ،واالثنان من الدهاة ،أخذ األول أكثر األمة يف القرون األوىل ،وأخذ
الثاين نصف األمة يف القرون األخرية! فإذا كان هذا دهاء الفقيه  -الذي ليس معه دولة -
وهو ابن تيمية يف حماربة اإلمام عيل ،وقد أخذ نصف األمة معه ،فكيف بدهاء املنافق الذي
بيده الدولة وعلامئها وقصاصها وجيوشها؟ ال بد أن يكون أثره كبري ًا جد ًا عند أكثر األمة
ولو بمستويات متفاوتة)()2

ما ورد يف شأن بني أمية ومن ساندهم من القرشيني:
وهي أحاديث رصحية متفق عليها بني املدارس اإلسالمية ،وموافقة للقرآن الكريم

( )1منهاج السنة ()292 /4
( )2مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة.20/1 :

259

تبني الثورة املضادة ،أو االنقالب الذي يقوم به القرشيون ،وخاصة أعدى أعداء رسول اهلل
 بني أمية من جرائم يف تبديل الدين وقيمه النبيلة ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]507 :عن حذيفة أن رسول اهلل  قال( :إن هذا احلي من مَّض ال يدع
عبدا هلل صاحلا يف األرض إال فتنته وأهلكته حتى يدركها اهلل عز وجل بجنود من عنده أو
من السامء ،فيذهلا حتى ال متنع ذنب تلعة)()1

[احلديث ]508 :عن صخرة بن حبيب قال :أتى رسول اهلل  بمروان بن احلكم،
وهو مولود ،ليحنكه فلم يفعل وقال( :ويل ألمتي من هذا وولد هذا)()2

[احلديث ]509 :عن جبري بن مطعم قال :كنا مع النبي  :فمر احلكم بن أيب
العاص فقال( :ويل ألمتي مما يف صلب هذا)()3

[احلديث ]510 :عن أيب ذر وغريه أن رسول اهلل  قال( :إذا بلغ بنو احلكم ـ أو
بنو أيب العاص أو بنو أمية ـ ثالثني رجال ،اختذوا عباد اهلل خوال ،ومال اهلل دوال ،وكتاب اهلل
دغال)()4

[احلديث ]511 :عن أيب هريرة أن رسول اهلل  قال( :رأيت يف منامي كأن بني
احلكم بن أيب العاص ينزون عىل منربي كام تنزو القردة)()5

[احلديث ]512 :روي أن رسول اهلل  رأى بني احلكم ينزون عىل منربه ،فأصبح
( )1رواه ابن أيب شيبة وأْحد والطياليس وابن أيب شيبة وأْحدوالطرباين واحلاكم والضياء ،سبل اهلدى والرشاد
()155/10
( )2رواه ابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد ()90/10
( )3رواه ابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد ()90/10
( )4رواه الطرباين يف الكبري ،والبيهقي وأبو يعىل وأْحد وأبو يعىل والطرباين يف الكبري ،واحلاكم والدارقطني ونعيم بن ْحاد
يف الفتن ،وابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد ()90/10
( )5رواه احلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()90/10
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كاملتغيظ ،فام رؤي رسول اهلل  مستجمعا ضاحكا حتى مات()1

[احلديث ]513 :عن ثوبان قال :قال رسول اهلل ( :رأيت بني مروان يتعاورون
منربي ،فساءين ذلك ،ورأيت بني العباس يتعاورون منربي ،فرسين ذلك) ،ويف لفظ( :بني
هاشم مكان بني العباس)()2

[احلديث ]514 :عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل  للحكم( :إن هذا سيخالف
كتاب اهلل ،وسنة نبيه ،وخيرج من صلبه فتن يبلغ دخاهنا السامء ،وبعضكم يومئذ شيعته)()3

[احلديث ]515 :عن حممد بن يزيد بن أيب زياد الثقفي قال :قدم قيس بن خرشة
عىل النبي  ،فقال :أبايعك عىل ما جاء من اهلل تعاىل وعىل أن أقول باحلق ،فقال النبي :
(يا قيس ،عسى أن يمدك الدهر ،أن يلقاك بعدي من ال تستطيع أن تقول باحلق معهم)،
قال قيس :واهلل ال أبايعك عىل يشء إال وفيت لك به ،فقال النبي ( :إذا ال يَّضك برش)،
وكان قيس يعيب زياد بن أيب سفيان ،وابنه عبيد اهلل ،فبلغ ذلك عبيد اهلل ،فأرسل إليه فقال:
أنت الذي تفرتي عىل اهلل تعاىل وعىل رسوله؟ قال :ال ،ولكن إن شئت أخربتك بمن يفرتي
عىل اهلل وعىل رسوله؟ قال :من ذاك؟ قال :أنت وأبوك الذي أمركام ،قال قيس :وما الذي
افرتيت عىل اهلل ورسوله؟ فقال :تزعم أنه ال يَّضك برش ،قال :نعم ،قال :لتعلمن اليوم أنك
قد كذبت ،ائتوين بصاحب العذاب وبالعذاب ،قال :فامل قيس عند ذلك ،فامت(.)4
[احلديث ]516 :عن ثوبان قال :قال رسول اهلل ( :ال تزال اخلالفة يف بني أمية

( )1رواه البيهقي يف الدالئل ،سبل اهلدى والرشاد ()90/10
( )2رواه الطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()90/10
( )3رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد ()90/10
( )4رواه الطرباين والبيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()118/10
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يتلقفوهنا تلقف الكرة)()1

[احلديث ]517 :ما رواه سعيد بن عمرو بن العاص قال :كنت مع مروان وأيب
هريرة يف مسجد النبي  ،فسمعت أبا هريرة يقول :سمعت الصادق املصدوق يقول:
(هالك أمتي عىل يدي أغيلمة من قريش ،فقال مروان :غلمة ،قال أبو هريرة( :إن شئت أن
أسميهم بني فالن وبني فالن)()2

وقد علق الشيخ حسن بن فرحان عىل احلديث بقوله( :والسؤال :يا ترى من هم
هؤالء الذين يكون هالك األمة عىل أيدهيم ،سواء اهلالك املادي أو املعنوي؟ فهل نقبت
عنهم السلفية املحدثة لتعرف سبب بالء هذه األمة وهالكها؟ هل اهتموا هبذا احلديث كام
اهتموا بأسطورة عبد اهلل بن سبأ والفرق الضالة وذم العقل والرأي وغريها من األمور التي
مل حيذر منها ال كتاب وال سنة؟ كال ..إذن فهذا نبي اهلل  خيربنا بأصل الضالل واهلالك
والبدعة والفتنة الذي أصاب هذه األمة ،وقال لنا برصاحة ووضوح ونصيحة تامة :إن
سبب ذلك سفهاء من قريش يكون فساد وهالك األمة برمتها عىل أيدهيم ،ومع ذلك جتد
السلفية املحدثة تذهب إىل أن اخلطر الذي أدى إىل فساد األمة هو عبد اهلل بن سبأ والعقل
واملنطق والفلسفة والفرق الضالة وأهل الرأي والصوفية والشيعة واملعتزلة
واجلهمية...الخ! وال يأتون عىل ذكر سفهاء قريش بحرف واحد)()3

[احلديث ]518 :عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ( :هيلك الناس هذا احلى من
قريش) ،قالوا :فام تأمرنا؟ قال( :لو أن الناس اعتزلوهم؟)()4

( )1رواه الطرباين يف األوسط ،وابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد ()91/10
( )2أْحد ( )324/2والبخاري ()242/4
( )3مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة.18/1 :
( )4صحيح البخاري)242 / 4 :
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وهذا احلديث مع أحاديث أخرى دالله منه  عىل كيفية التعامل مع الفئة الباغية
بعد أن يتحقق نرصها عىل الفئة املؤمنة الصادقة ،وهي القيام بنوع من العصيان املدين جتاهها
حتى ال يمتد تأثريها لباقي شؤون احلياة ،بعد أن امتد للسياسة واالقتصاد.
لكن الكثري لألسف مل يلقوا هلذا احلديث باال ،بل راحوا ينرشون فضائل تلك الفئة،
ويدافعون عنها ،ويتقربون إليها.
يقول الشيخ حسن املالكي تعليقا عىل احلديث( :لكن أكثر األمة مل يعتزلوهم ،بل
أعانوهم وسوغوا هلم ،ووضعوا يف فضائلهم األحاديث ودخل هذا الذم الصحيح مع ذلك
الوضع القبيح يف كتب الصحيح! وهنا يتم إفساد حديث بحديث! واضطربت معامل الدين
وأوامر الرشيعة ،وهذا نتيجة طبيعية للحلف بني الغفلة والظلم ،فلو أن سلفكم اعتزل
الظاملني من سفهاء قريش (األمراء) كام أوىص هذا احلديث ألمكن اإلبقاء عىل الدين صافي ًا
عند العلامء والفقهاء والصاحلني ،بال خشية من تأثري السلطة وال انتقاء وال برت وال حتريف
فض ً
ال عن الوضع الذي يشهد الدين والعقل والواقع ببطالنه ،أنتم جيب أن تعرتفوا بأن
عقولكم صغار ،ولذلك رْحكم الرشع وأمركم بأمر كاالعتزال ألن الرشع يعرف أن
اإلنسان خلق ضعيف ًا ،لكنكم قلتم :ال ..لن نخشى يف اهلل لومة الئم ،ولن يستطيعوا
إضاللنا ،فوكلكم اهلل إىل أنفسكم فضللتم بضالهلم وظلمتهم بظلمهم وأفسدتم بإفسادهم
وأهلكتم هبالكم ،ومن ترك التوكل عىل اهلل وتنفيذ أوامره حرفي ًا وكله اهلل إىل نفسه ،فكان
اهلوى إليه أقرب والضعف به ألصق)()1

وقد رد الشيخ حسن عىل كل االحتامالت التي قد يؤول هبا احلديث ،فقال( :وهذا
احلل النبوي العتزال سفهاء قريش وظلمتهم مل يكن املقصود به منافقي األنصار قطع ًا ،ألن
( )1مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة.81/2 :
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نص احلديث ينص عىل قريش ،وال يراد به كفار قريش املقتولني ببدر قطع ًا ألن التحذير
مستقبيل ،وعن سفهاء قريش ال كفارها ،فإذا قلنا بعدالة اخللفاء األربعة يف اجلملة – مع أن
احلاكم الفعيل أيام عثامن كان معاوية -فلم يبق إال سفهاء بني أمية ومعاوية أوهلم ،فالبالء
من هنا يبدأ ،من سفهاء قريش الذين هيلكون األمة دين ًا ودنيا ،من تبديل السنن وتعطيل
معامل الدين وأحكام الرشيعة وسن امللك العضوض ،فهل جاء التحذير اخلاص منهم عىل
لسان أحرص األمة وأدهلا عىل أبواب السالمة؟ اجلواب نعم ،ولكن أهل الرواية بعد أن
هجروا كتاب اهلل ْحلوا األحاديث عىل ظهورهم كبني إرسائيل ..فال يمعنون يف معنى
احلديث الصحيح ،وال هيتدون لعلل احلديث الضعيف ،وهذا مرجعه إىل هجر الكتاب
وضعف العقل وألفة السائد من املعايري واألفكار)()1

[احلديث ]519 :عن سعيد بن املسيب قال :ولد ألخي أم سلمة غالم فسموه
الوليد ،فقال رسول اهلل ( :تسمون باسم فراعنتكم؟ سيكون يف هذه األمة رجل يقال له
الوليد هو رش ألمتي من فرعون لقومه)()2

[احلديث ]520 :عن عمر ،قال :ولد ألخي أم سلمة زوج النبي  غال مم ،فسموه
الوليد ،فقال ( :سميتموه بأسامء فراعنتكم ،ليكونن يف هذه األمة م
رجل يقال له الوليد،
هلو أشد عىل هذه األمة من فرعون لقومه)()3

[احلديث ]521 :ما ورد حول يزيد بن معاوية وجرائمه ،ومنها ما روي عن امرأة
بني املغرية أهنا سألت عبد اهلل بن عمرو :هل جتد يزيد بن معاوية يف الكتاب؟ قال( :ال أجده
( )1مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة.83/2 :
( )2رواه البيهقي وقال :مرسل حسن ،وأبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()104/10
( )3أْحد ( )18/1وقال ابن حبان يف املجروحني ( :125/1هذا خرب باطل ما قال رسول اهلل  هذا وال عمر وال سعيد
حدث به وال الزهري رواه.
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باسمه ،ولكن أجد رجال من شجرة معاوية ،يسفك الدماء ويستحل األموال ،وينقض هذا
البيت حجرا حجرا ،فإن كان ذلك وأنا حي وإال فذكريني) ،قال ابن احلويرث :وكان منزهلا
عىل أيب قبيس ،فلام كان زمن احلجاج وابن الزبري ،ورأيت البيت ينقض قالت :رحم اهلل ابن
عمرو ،قد كان حيدثنا هبذا)()1

[احلديث ]522 :عن أيوب بن بشري املعاوي أن رسول اهلل  خرج يف سفر فلام مر
بحرة زهرة وقف ،فاسرتجع فسألوه فقال( :يقتل هبذه احلرة خيار أمتي بعد أصحايب)()2

وقد وقع ذلك يف عهد يزيد وبأمر منه ،وقد قال ابن عباس :جاء تأويل هذه اآلية
عىل رأس ستني سنةَ ﴿ :و َلو ُد ِخ َلت َع َلي ِهم ِمن َأق َط ِار َها ُث َّم ُسئِ ُلوا ال ِفتنَ َة َآلتَو َها َو َما َت َل َّب ُثوا
ِ َهبا إِ َّال َي ِس ًريا ﴾ [األحزاب ]14 :قال :ألعطوها يعني إدخال بني حارثة أهل الشام عىل
املدينة)()3

وعن احلسن قال( :ملا كان يوم احلرة قتل أهل املدينة حتى كاد ال ينفلت منهم
أحد)()4

وعن مالك بن أنس قال( :قتل يوم احلرة سبعامئة رجل من ْحلة القرآن منهم ثالثامئة
من الصحابة ،وذلك يف خالفة يزيد)()5

[احلديث ]523 :عن عبد اهلل بن عمرو قال :قال رسول اهلل ( :يزيد ،ال بارك اهلل
يف يزيد الطعان اللعان أما إنه نعي إيل حبيبي حسني ،أتيت برتبته ،ورأيت قاتله ،أما إنه ال
( )1رواه احلاكم بسند جيد ،سبل اهلدى والرشاد ()90/10
( )2رواه البيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()155/10
( )3رواه البيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()155/10
( )4رواه البيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()155/10
( )5رواه البيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()155/10
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يقتل بني ظهراين قوم ،فال ينرصونه إال عمهم اهلل بعقاب)()1

[احلديث ]524 :ما ورد يف شأن الوليد بن عقبة ،وقد روي عنه أنه قال :ملا فتح
رسول اهلل  مكة جعل أهل مكة يأتون بصبياهنم ،فيمسح عىل رؤوسهم ويدعو هلم،
فخرجت يب أمي إليه وأنا مطيب باخللوق ،فلم يمسح عىل رأيس ومل يمسني)()2

وقد علق البيهقي عىل احلديث بقوله( :هذا السابق علم اهلل تعاىل يف الوليد ،فمنع
بركة رسول اهلل  وأخبار الوليد حني استعمله عثامن معروفة ،من رشبه اخلمر وتأخريه
الصالة ،وهو من مجلة األسباب التي نقموا هبا عىل عثامن حتى قتلوه)()3

د .ما ورد يف التحذير من حرب اإلمام عيل:
ونريد هبا تلك األحاديث التي حذر فيها رسول اهلل  ترصحيا أو تلميحا من حرب
اإلمام عيل ،أو اإلساءة إليه ،وهي أحاديث متفق عليها من طرف األمة مجيعا ،لكنها
لألسف لقيت الكثري من اإلعراض والتأويل والتهوين من شأهنا عىل الرغم من كوهنا
وصايا نبوية ترتبط بمصري األمة مجيعا؛ فلكل خطأ حيدث يف ذلك الوقت تأثريه يف صياغة
الدين وعىل مجيع العصور ،وقد صنفنا تلك األحاديث بحسب مواردها ومن تتعلق به إىل
قسمني:
 .1األحاديث التي وجهها رسول اهلل  إىل الصحابة مجيعا ،حمذرا هلم من الوقوع
يف فتنة حرب اإلمام عيل ،أو املشاركة فيها بأي وجه من الوجوه.
.2األحاديث التي وجهها رسول اهلل  إىل آحاد الصحابة وحتذيرهم من املشاركة

( )1رواه ابن عساكر يف تارخيه ،سبل اهلدى والرشاد ()90/10
( )2رواه احلاكم والبيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()111/10
( )3رواه احلاكم والبيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()111/10

266

يف الفتنة.
 1ـ ما ورد يف حتذير الصحابة مجعيا من حماربة اإلمام عيل:
وهي أحاديث واضحة رصحية ،تتناسب مع تلك األحاديث الكثرية التي خترب عن
البغض الذي كان يكنه البعض لإلمام عيل ،والذي حتول بعد ذلك إىل حرب له ،وهي
حرب ال ترتبط بشخصه فقط ،وإنام بالرصاط املستقيم الذي كان يمثله ،ويمكن تقسيم تلك
األحاديث إىل قسمني:
ما ورد يف شأن الفتنة ودور اإلمام عيل فيها:
ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]525 :عن اإلمام عيل قال( :إن مما عهد إيل النبي  أن األمة ستغدر يب
بعده)()1

[احلديث ]526 :عن ابن عباس أن النبي  قال لعيل( :أما إنك ستلقى بعدي
جهدا) قال يف سالمة من ديني؟ قال( :نعم)()2

[احلديث ]527 :عن أيب أيوب قال( :أمر رسول اهلل  عليا بقتال الناكثني
والقاسطني واملارقني)()3

[احلديث ]528 :عن أيب األسود الدييل أن عبد اهلل بن سالم أتى عليا وقد وضع
رجله يف الغرز ،فقال :ال تأيت العراق ،فإنك إن أتيته أصابك به ذباب السيف ،فقال عيل:
(وأيم اهلل لقد قاهلا يل رسول اهلل  قبلك)()4

( )1رواه أبو يعىل واحلاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()149/10
( )2رواه أبو يعىل واحلاكم وصححه ،سبل اهلدى والرشاد ()149/10
( )3رواه احلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()149/10
( )4رواه احلميدي وابن أيب عمرو البزار وأبو يعىل وابن حبان واحلاكم وأبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()149/10
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ولألسف فإن املغرضني واملؤولة يغفلون عن القائم باحلروب التي ووجه هبا اإلمام
عيل ،والتي يشري إليها هذا احلديث ،ويقرصون اهتاممهم بالعراق وأهله ،مع أن أكثر الذين
حاربوا اإلمام عيل من الشام واحلجاز.
ما ورد يف شأن حرب صفني:
وهي أحاديث كثرية واضحة يف الداللة عىل ما سينتج عن حرب صفني من األذى
ال للمقتولني فقط ،والذين بلغ عددهم ـ حسبام تذكر بعض املصادر ـ سبعني ألفا ،بل إىل
الدين نفسه ،فآثار حرب صفني ال تزال ممتدة طول التاريخ إىل اليوم ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]529 :عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ( :ال تقوم الساعة حتى يقتتل
فئتان عظيمتان تكون بينهام مقتلة عظيمة)()1

وقد أضاف بعض الرواة إىل احلديث عبارة [دعوامها واحدة] ،وهي خمالفة ملا ورد
يف األحاديث الكثرية املتواترة التي خترب عن اختالف دعوى كل منهام ،ومنها قوله  عن
عامر بن يارس( :ويح عامر تقتله الفئة الباغية ،عامر يدعوهم إىل اهلل ،ويدعونه إىل النار)(،)2
ويف رواية (يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار)
وقد تعلق بذلك الذين هيونون من شأن حرب صفني ،ويعتربون أهنا جمرد اجتهاد
من أصحاهبا ،وأهنم لذلك معذورون ،بل مأجورون عىل الرغم من املقتلة العظيمة التي
حصلت فيها ،وآثارها السلبية الكربى عىل الدين ،ويف مجيع مراحل التاريخ.
[احلديث ]530 :عن اإلمام عيل قال قال رسول اهلل ( :أن بني إرسائيل اختلفوا

( )1رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()149/10
( )2رواه أْحد [ ،]306 /5والبخاري ( ،)2812ومسلم [ ،]2915 /71 /70[ ،]226 /9والنسائي يف الكربى [/5
 ،]156كتاب اخلصائص :حديث [ ،]8548وابن سعد [ ]191 /3وغريهم
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فلم يزل اختالفهم بينهم حتى بعثوا حكمني فضال وأضال وأن هذه األمة ستختلف ،فال
يزال اختالفهم بينهم حتى يبعثوا حكمني ضال وضل من اتبعهام)()1

[احلديث ]531 :عن أيب موسى األشعري قال :قال رسول اهلل ( :يكون يف هذه
األمة حكامن ضاالن ضال من تبعهام) قال سويد بن غفلة ،فقلت :يا أبا موسى أنشدك اهلل
أليس إنام عناك رسول اهلل  ، فقال( :إهنا ستكون فتنة يف أمتي أنت فيها يا أبا موسى نائام
خري منك قاعدا وقاعدا خري منك قائام وقائام خري منك ماشيا فخصك رسول اهلل  ومل
يعم الناس)()2

[احلديث ]532 :عن احلارث قال :كنت مع عيل بصفني ،فرأيت بعريا من إبل الشام
جاء عليه راكبه ونقله ،فألقى ما عليه وجعل يتخلل الصفوف إىل عيل ،فجعل مشفره فيام
بني رأس عيل ومنكبه وجعل حيركها بجرانه فقال عيل( :واهلل إهنا للعالمة التي بيني وبني
رسول اهلل )3()

[احلديث ]533 :عن حذيفة ،قال( :كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم  فرقتني
يَّضب بعضكم وجوه بعض بالسيف ،فقيل :يا أبا عبد اهلل :فكيف نصنع إن أدركنا ذلك
الزمان؟ قال :انظروا الفرقة التي تدعو إىل أمر عيل فالزموها فإهنا عىل اهلدى(.)4
ما ورد يف شأن املارقني:
وهي أحاديث كثرية واضحة يف حتذير املارقني الذين خرجوا عىل اإلمام عيل بسبب
التحكيم ،وهم أحد أصناف املؤولة الذين أخرب رسول اهلل  عنهم ،وحذر منهم ،ومن
( )1رواه البيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()150/10
( )2رواه الطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()149/10
( )3رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()149/10
( )4قال اهليثمي ( :)236/7البزار ورجاله ثقات ()3283
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تلك األحاديث:
[احلديث ]534 :عن زيد بن وهب :أنه كان يف اجليش الذين كانوا مع عيل الذين
عيل :أهيا الناس! إين سمعت رسول اهلل  يقول( :خيرج قو مم من
ساروا إىل اخلوارج ،فقال م
أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم إىل قراءهتم بيشء وال صالتكم إىل صالهتم بيشء وال
صيامكم إىل صيامهم بيشء ،يقرؤون القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم ،ال جتاوز صالهتم
تراقيهم ،يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية ،لو يعلم اجليش الذين يصيبوهنم
عض ليس له
ما قىض هلم عىل لسان نبيهم لنكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجال له م
بيض ،فتذهبون إىل معاوية وأهل الشام
ذراع ،عىل عضده مثل حلمة الثدي ،عليه
شعرات م
م
وترتكون هؤالء القوم خيلفونكم يف ذراريكم وأموالكم ،واهلل إين ألرجو أن يكونوا هؤالء
القوم ،فإهنم قد سفكوا الدم احلرام ،وأغاروا يف رسح الناس فسريوا) ،قال سلمة بن كهيل:
فنزلني زيد بن وهب منزال منزال ،حتى قال :مررنا عىل قنظرة فلام التقينا وعىل اخلوارج
يومئذ عبد اهلل بن وهب الراسبي ،فقال هلم :ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفوهنا ،فإين
أخاف أن يناشدوكم كام ناشدوكم يوم حروراء ،فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا
السيوف ،وشجرهم الناس برماحهم ،وقتل بعضهم عىل بعض ،وما أصيب يومئذ من
عيل بنفسه
عيل :التمسوا فيهم املخدج ،فالتمسوه فلم جيدوه ،فقام م
الناس إال رجالن ،فقال م
حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم عىل بعض ،قال :أخرجوهم فوجدوه مما ييل األرض ،فكرب
ثم قال :صدق اهلل وبلغ رسوله ،فقام إليه عبيدة السلامين فقال :يا أمري املؤمنني! اهلل الذي ال
إله إال هو أسمعت هذا احلديث من رسول اهلل  ؟ قال :أي ،واهلل الذي ال إله إال هو،
حتى استحلفه ثالثا وهو حيلف له(.)1
( )1مسلم ( )1066وأبو داود ()4768
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ويف رواية( :واستخرجوه من حتت قتىل يف الطني ،قال أبو الويضء :فكأين أنظر إليه
قريطق ،له إحدى يديه مثل ثدي املرأة عليها شعريات مثل الشعريات التي
م
حبيش عليه
م
تكون عىل ذنب الريبوع)()1

قال أبو مريم :إن كان ذلك املخدج ملعنا يومئذ يف املسجد نجالسه بالليل والنهار،
وكان فقريا ورأيته مع املساكني يشهد طعام عيل مع الناس ،وقد كسوته برنسا ،وكان يسمى
نافع ا ذا الثدية ،وكان يف يده مثل ثدي املرأة ،عىل رأسه حلمة مثل حلمة الثدي ،عليه
شعريات مثل سبالة السنور(.)2
م
[احلديث ]535 :عن عبد اهلل بن أيب رافع :أن احلرورية ملا خرجوا عىل عيل ،فقالوا
ال حكم إال هلل ،قال عيل :كلمة حق أريد هبا م
باطل ،إن رسول اهلل  وصف لنا ناسا إين
ألعرف صفتهم يف هؤالء ،يقولون احلق بألسنتهم ال جياوز هذا منهم ،وأشار إىل حلقه،
ومن أبغض خلق اهلل إليه ،منهم أسود إحدى يديه طبى( )3شاة أو حلمة ثدي ،فلام قتلهم
عيل ،قال :انظروا فنظروا فلم جيدوا شيئا ،فقال :ارجعوا فواهلل ما كذبت وال كذبت مرتني
م
أو ثالثا ثم وجدوه يف خربة فأتوا به حتى وضعوه بني يديه(.)4
ما ورد يف حتذير بعض الصحابة من املشاركة يف الفتنة:
وهي تشمل تلك األحاديث التي يأمر فيها رسول اهلل  باعتزال الفتنة ،وكرس
السيوف ،ولزوم البيوت ،والتي توهم البعض عمومها ،ولو كان األمر ذلك لكانت
متناقضة مع األحاديث الكثرية التي يأمر فيها رسول اهلل  بمتابعة اإلمام عيل ،ونرصه،
( )1أبو داود ()4769
( )2أبو داود ()4770
(ُ )3طب ُى شاه أش رضع شاة .النهاية.
( )4مسلم ()1066
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واعتبار ذلك حفظا للدين من التأويل والتحريف.
ولذلك نحن بني أمرين :إما أن نرجح إحدي النوعني من الروايات ،ونلقي األخرى
عىل الرغم من كثرة األحاديث الواردة فيها ،واملتفق عليها بني األمة مجيعا ،أو نفعلهام مجيعا،
وذلك باعتبار الروايات التي يدعو فيها رسول اهلل  إىل اعتزال الفتنة خاصة بأولئك
الصحابة الذين شاركوا فيها ،وكأن رسول اهلل  يقول هلم :إن ابتليتم بالفتنة ،ومل تستطيعوا
نرص اإلمام عيل ،فاكتفوا هبذه اخلطيئة ،وال تتجاوزوها إىل حربه..
ويدل هلذا ما روي عن أيب موسى األشعري قال :قال رسول اهلل ( :يكون يف هذه
األمة حكامن ضاالن ضال من تبعهام) ،قال سويد بن غفلة ،فقلت :يا أبا موسى أنشدك اهلل
أليس إنام عناك رسول اهلل  ، فقال( :إهنا ستكون فتنة يف أمتي أنت فيها يا أبا موسى نائام
خري منك قاعدا ،وقاعدا خري منك قائام ،وقائام خري منك ماشيا؛ فخصك رسول اهلل  ومل
يعم الناس)()1

وهذا ليس خاصا بذلك الزمان ،بل هو مرتبط بجميع الفتن ،ذلك أن الصاحلني ال
يعتزلون الفتن ،وإنام يشاركون يف مواجهتها وإظهار احلق ،وعدم الوقوف موقف احلياد،
أما غريهم من الضعفاء؛ فاألحاديث تدعوهم إىل عدم االنغامس فيها حتى ال يقعوا يف
مضالهتا.
ومن األحاديث الواردة يف هذا الباب ،والتي فيها ما يشري إىل أن سوء الفهم املرتبط
هبا كان من العرص االول نتيجة عدم تطبيق وصايا رسول اهلل  يف الفتنة ،وخاصة يف
الدعوة ملتابعة عامر بن يارس وكونه علام عىل الطائفة التي جيب نرصهتا:
[احلديث ]536 :عن األحنف بن قيس ،قال :خرجت وأنا أريد هذا الرجل ـ يقصد
( )1رواه الطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()149/10
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اإلمام عيل ـ فلقيني أبو بكرة فقال :أين تريد يا أحنف؟ قلت :أريد نرص ابن عم رسول اهلل
 ،فقال :يا أحنف! ارجع فإين سمعته  يقول( :إذا تواجه املسلامن بسيفيهام ،فالقاتل
واملقتول يف النار) ،فقلت أو قيل يا رسول اهلل :هذا القاتل فام بال املقتول؟ قال( :إنه قد أراد
قتل صاحبه)()1

فأبو بكرة أساء فهم احلديث ،ولو أنه فهمه عىل ضوء األحاديث األخرى ،لعرف
املقصودين من اعتزال الفتنة.
[احلديث ]537 :ما روي عن ابن عمرو ،أنه قال :شبك النبي  أصابعه
وقال(:كيف أنت يا عبد اهلل بن عمرو إذا بقيت يف حثالة قد مرجت عهودهم وأماناهتم،
واختلفوا فصاروا هكذا؟) قال :فكيف يا رسول اهلل؟ قال(:تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر،
وتقبل عىل خاصتك ،وتدعهم وعوامهم)()2

[احلديث ]538 :ما روي عن أيب ذر ،أنه قال :قال رسول اهلل ( :يا أبا ذر) قلت:
لبيك يا رسول اهلل وسعديك ،قال(:كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟)
قلت :ما خار اهلل يل ورسوله ،قال(:عليك بمن أنت منه) قلت :يا رسول اهلل ،أفال آخذ
سيفي فأضعه عىل عاتقي؟ قال(:شاركت القوم إذا) قلت :فام تأمرين؟ قال(:تلزم بيتك)
قلت :فإن دخل عيل بيتي؟ قال(:فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك عىل
وجهك يبوء بإثمك وإثمه)()3

[احلديث ]539 :عن عديسة بنت أهبان ،قالت :جاء عيل إىل أيب فدعاه إىل اخلروج

( )1البخاري ( )7083ومسلم ( ،)2888وأبو داود ( )4268والنسائي ()125/7
خمترصا ،وذكر الزيادة ابن حجر يف الفتح ()566/8
( )2البخاري ()380
ً
( )3أبو داود ()4261
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معه ،فقال له :إن خلييل وابن عمك عهد إيل إذا اختلف الناس أن أختذ سيفا من خشب فقد
اختذته ،فإن شئت خرجت به معك،فرتكه(.)1
[احلديث ]540 :عن أيب موسى ،قال :قال رسول اهلل ( :إن بني يدي الساعة فتنا
كقطع الليل املظلم ،يصبح الرجل فيها مؤمنا ويميس كافرا ،ويميس مؤمنا ويصبح كافرا،
خري من القائم ،واملايش فيها خري من الساعي ،فكرسوا قسيكم ،وقطعوا
القاعد فيها م
أوتاركم وارضبوا سيوفكم باحلجارة ،فإن دخل عىل أحد منكم فليكن كخري ابني آدم)()2
ويف رواية :قالوا :فام تأمرنا؟ قال(:كونوا أحالس بيوتكم)()3

[احلديث ]541 :عن أم مالك البهزية ،قالت :ذكر النبي  فتنة فقرهبا ،فقلت :يا
م
م
ورجل آخذ
قال(:رجل يف ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه،
رسول اهلل ،من خري الناس فيها؟
برأس فرسه خييف العدو وخيوفونه)(..)4
واملقصود باخلريية هنا هي كون املعتزل يف الفتنة خري من الذي كان موقفه سلبيا
فيها ،أما الذي كان موقفه إجيابيا فهو أفضل بكثري ،بل ال يمكن املقارنة بني املحايد
وصاحب الدور اإلجيايب كام سنرى ذلك يف سائر األحاديث.
[احلديث ]542 :عن حممد بن عيل ،أن حرملة موىل أسامة أخربه ،قال :أرسلني
أسامة إىل عيل ليعطيني ،وقال :إنه سيسألك اآلن فيقول :ما خلف صاحبك؟ فقل له :يقول
أمر مل أره ،قال حرملة:
لك لو كنت يف شدق األسد ألحببت أن أكون معك ،ولكن هذا م
فسألني فأخربته فلم يعطني شيئا فذهبت إىل حسن وحسني وابن جعفر فأوقروا يل
( )1الرتمذي ( )2203وقال :حديث حسن غريب.
( )2أبو داود ( )4259والرتمذي ( )2204وقال :هذا حديث حسن غريب صحيح.
( )3أبو داود ()2262
( )4الرتمذي ( )2177وقال :حديث حسن غريب.و أْحد ()419/6
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راحلتي(.)1
[احلديث ]543 :عن حذيفة قال( :ما أحدم من الناس تدركه الفتنة إال وأنا أخافها
عليه،إال حممد بن مسلمة فإين سمعت رسول اهلل  يقول(:ال تَّضك الفتنة)(.)2
وهذا احلديث أيسء فهمه بناء عىل عدم تطبيق ما ذكرنا من معايري ..فرسول اهلل 
أثنى عىل عامر بن يارس أكثر مما أثنى عىل حممد بن مسلمة ،وهو يدل عىل أن موقف عامر هو
املوقف الرشعي السليم ..أما موقف ابن مسلمة فهو موقف الضعفاء ،وهو أفضل من
الذين ارتكسوا يف الفتنة وسلوا سيوفهم فيها.
[احلديث ]544 :عن أيب بردة قال :مررت بالربذة فإذا فسطاط ،فقلت ملن هذا؟
فقيل ملحمد بن مسلمة فاستأذنت عليه ،فدخلت عليه فقلت رْحك اهلل ،إنك من هذا األمر
بمكان فلو خرجت إىل الناس فأمرت وهنيت فقال :إن رسول اهلل  قال( :إنه ستكون فتنة
وفرقة واختالف فإذا كان ذلك فأت بسيفك أحدا فارضب به عرضه واكرس نبلك ،واقطع
وترك ،واجلس يف بيتك ،فقد كان ذلك ،ثم استنزل سيفا كان معلقا بعمود الفسطاط
فاخرتطه فإذا سيف من خشب) ،قال :قد فعلت ما أمرين به رسول اهلل  واختذت هذا
أرهب به الناس)()3

[احلديث ]545 :عن معقل بن يسار قال :قال رسول اهلل ( :العبادة يف اهلرج
كهجرة إيل)()4

[احلديث ]546 :عن املقداد قال رسول اهلل ( :إن السعيد ملن جنب الفتن ،إن
( )1البخاري ()7110
( )2أبو داود ()4663
( )3رواه أْحد بن منيع والبيهقي يف الكربى وابن أيب شيبة وابن ماجة ،سبل اهلدى والرشاد ()128/10
( )4مسلم ( ،)2948والرتمذي ()2201
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السعيد ملن جنب الفتن ،إن السعيد ملن جنب الفتن ،وملن ابتيل فصرب فواها)()1

وهذا احلديث رصيح يف أن الذي يبتىل هبا ويكون إجيابيا فيها ،درجته أعظم.
[احلديث ]547 :عن يزيد بن أيب عبيد قال :ملا قتل عثامن خرج سلمة بن األكوع إىل
الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أوالدا ،فلم يزل هبا حتى قبل أن يموت بليال ،فنزل
املدينة فامت هبا(.)2
ويف رواية :أن سلمة دخل عىل احلجاج فقال :يا ابن األكوع ،ارتددت عىل عقبيك
تعربت؟ قال :ال ،ولكن رسول اهلل  أذن يل يف البدو.
وهو يدل عىل أن ذلك خاصا به ،وليس عاما جلميع املسلمني.
[احلديث ]548 :عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل  ( :م
ويل للعرب من رش قد
اقرتب ،أفلح من كف يديه)()3

[احلديث ]549 :عن سعيد بن زيد قال :كنا عند النبي  فذكر فتنة عظم أمرها
فقلنا أو قالوا :يا رسول اهلل،لئن أدركتنا هذه لتهلكنا؟ فقال(:كال ،إن بحسبكم القتل) قال
سعيد :فرأيت إخواين قتلوا(.)4
[احلديث ]550 :عن ابن عمر ،قال :دخلت عىل حفصة ونوساهتا( )5تنطف ،قلت:
قد كان من الناس ما ترين فلم جيعل من األمر يش مء ،فقالت :احلق فإهنم ينتظرونك وأخشى
أن يكون يف احتباسك عنهم فرق مة ،فلم تدعه حتى تذهب ،فلام تفرق الناس خطب معاوية،
( )1أبو داود ()4263
( )2البخاري ( )7087ومسلم ()1862
( )3أبو داود ()4249
( )4أبو داود ()4277
( )5نوساهتا :بفتح النون أي ذوائبها ومعنى تنطف أي تقطر كأهنا قد اغتسلت.
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وقال :من كان يريد أن يتكلم يف هذا األمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه،
قال حبيب بن مسلمة :فهال أجبته؟ قال عبد اهلل :فحللت حبويت ومهمت أن أقول :أحق
هبذا األمر منك من قاتلك وأباك عىل اإلسالم ،فخشيت أن أقول كلمة تفرق بني اجلمع
وتسفك الدم وحتمل عني غري ذلك ،فذكرت ما أعد اهلل يف اجلنان ،قال حبيب :حفظت
وعصمت(.)1
وقد روي ندمه عىل ذلك ،حيث قال( :مل أجدين آيس عىل يشء إال أين مل أقاتل الفئة
الباغية مع عيل)()2

 2ـ ما ورد يف حتذير آحاد الصحابة من حماربة اإلمام عيل:
وقد ورد فيها روايات كثرية يف مصادر السنة والشيعة ،وأمهها ما ورد يف شأن حتذير
أم املؤمنني عائشة والزبري بن العوام ،ومن تلك األحاديث:
ما ورد يف حتذير عائشة من حماربة اإلمام عيل:
وهي أحاديث متفق عليها بني املدارس اإلسالمية ،وهي مع كوهنا وردت بصيغة
النبوءات إال أهنا حتمل يف طياهتا حتذيرا شديدا ،ولكن لألسف هون شأنه ،واعترب وكأنه
جمرد وصف ملا سيقع لألمة بعد رسول اهلل  عىل الرغم من أنه قتل يف تلك احلرب ما بني
ستة آالف إىل مخس وعرشين ألف قتيل( ،)3وعىل الرغم من أن آثارها ال تزال ممتدة إىل
اآلن ،وكان يمكن تفادهيا لو طبقت وصايا رسول اهلل  بمجرد تذكرها.
وأحب أن أنبه أن نقطة اخلالف الفارقة بني السنة والشيعة يف املوقف من عائشة ،هو
( )1البخاري ()4108
( )2قال اهليثمي ( )242/7الطرباين بأسانيد وأحدها رجاله رجال الصحيح.
( )3خليفة بن خياط ،ج  ،1ص 112؛ الطربي ،تاريخ الطربي ،ج  ،4ص 539؛ ابن أعثم الكويف ،كتاب الفتوح ،ج ،2
ص488 - 487؛ املسعودي ،مروج الذهب ،ج  ،3ص .96 - 95
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يف موقفها من حرب اجلمل ،أو موقفها من اإلمام عيل خصوصا ،وهو موقف متفق عليه
يف ختطئتها بسبب ذلك ،وقد نقل الزيلعي اإلمجاع عىل ذلك ،فقال( :وأمجعوا عىل أن عليا
كان مصيبا يف قتال أهل اجلمل ،وهم طلحة ،والزبري ،وعائشة ،ومن معهم ،وأهل صفني،
وهم معاوية ،وعسكره ،وقد أظهرت عائشة الندم ،كام أخرجه ابن عبد الرب يف كتاب
االستيعاب عن ابن أيب عتيق ،وهو عبد اهلل بن حممد بن عبد الرْحن بن أيب بكر الصديق،
قال :قالت عائشة البن عمر :يا أبا عبد الرْحن ،ما منعك أن تنهاين عن مسريي؟! قال:
رأيت رجال غلب عليك  -يعني ابن الزبري -فقالت :أما واهلل لو هنيتني ما خرجت)()1

وعلق األلباين عىل بعض األحاديث التي تذكر نبوءة رسول اهلل  بخروج عائشة
يف حرب اجلمل ،فقال( :ومجلة القول أن احلديث صحيح اإلسناد ،وال إشكال يف متنه..
فإن غاية ما فيه أن عائشة ملا علمت باحلوأب كان عليها أن ترجع ،واحلديث يدل أهنا مل
ترجع! وهذا مما ال يليق أن ينسب ألم املؤمنني .وجوابنا عىل ذلك أنه ليس كل ما يقع من
الكمل يكون الئقا هبم ،إذ ال عصمة إال هلل وحده .والسني ال ينبغي له أن يغايل فيمن حيرتمه
حتى يرفعه إىل مصاف األئمة الشيعة املعصومني! وال نشك أن خروج أم املؤمنني كان خطأ
من أصله ،ولذلك مهت بالرجوع حني علمت بتحقق نبوءة النبي عند احلوأب ،ولكن
الزبري أقنعها برتك الرجوع بقوله( :عسى اهلل أن يصلح بك بني الناس) وال نشك أنه كان
خمطئا يف ذلك أيضا .والعقل يقطع بأنه ال مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتني
املتقاتلتني اللتني وقع فيهام مئات القتىل .وال شك أن عائشة املخطئة ألسباب كثرية ،وأدلة
واضحة ،ومنها ندمها عىل خروجها ،وذلك هو الالئق بفضلها وكامهلا ،وذلك مما يدل عىل

( )1نصب الراية ()69 /4
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أن خطأها من اخلطأ املغفور بل املأجور)()1

باإلضافة هلذا؛ فإن كل مراجع الشيعة الكبار ،وعىل مدار التاريخ ،احرتموا عرض
رسول اهلل  ،بل احرتموا عرض مجيع األنبياء ،بل اعتربوا من عصمة النبي عصمة
عرضه ،ولذلك مل يسيئوا لرسول اهلل  يف عرضه ،حتى لو اختلفوا مع بعض أمهات
املؤمنني بسبب حرهبم لإلمام عيل ..ألن أمهات املؤمنني وإن عصموا يف أعراضهم بسبب
ارتباطهم باملعصوم إال أهنم ليسوا معصومني فيام عدا ذلك ،وقد نص القرآن الكريم عىل
ذلك ،بل ذكر أن من نساء األنبياء من وقع يف الكفر ذاته ..وفرق كبري بني الكفر والفاحشة..
فالفاحشة ترتبط بعرض النبي ،بخالف الكفر وغريه ،فال عالقة لذلك بعرض النبي ..بل
إن القرآن الكريم ذكر أن أبناء األنبياء أنفسهم ليسوا معصومني من الكفر ،وقد قص علينا
من قصة ابن نوح عليه السالم ما يثبت ذلك ،وقص علينا من أمر امرأة نوح ولوط ما يدل
عىل ذلك أيضا.
ومن األمثلة عىل ذلك ما قاله العالمة السيد رشف الدين املوسوي ،وهو من أعالم
الشيعة الكبار يف هذا العرص ،فقد قال يف أجوبة مسائل جار اهلل( :من الوجوه التي اعتمد
عليها الناصب موسى جار اهلل يف تكفري الشيعة اإلمامية أهنم يطولون ألسنتهم عىل عائشة،
ويتكلمون يف حقه ا من أمر االفك والعياذ باهلل ما ال يليق بشأهنا ..إىل آخر افكه وهبتانه..
واجلواب أهنا عند االمامية ،ويف نفس األمر والواقع أنقى جيبا ،وأطهر ثوبا وأعىل نفسا
وأغىل عرضا وامنع صوتا وارفع جنابا وأعز خدرا واسمى مقاما من أن جيوز عليها غري
النزاهة أو يمكن يف حقها اال العفة والصيانة ،وكتب االمامية قديمها وحديثها شاهد عدل
بام أقول ،عىل أن أصوهلم يف عصمة االنبياء حتيل ما هبتها به أهل االفك بتاتا ،وقواعدهم
( )1نصب الراية ()70 - 69 / 4
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متنع وقوعه عقال ولذا رصح فقيه الطائفة وثقتها أستاذنا املقدس الشيخ حممد طه النجفي
أعىل اهلل مقامه بام يستقل بحكمه العقل من وجوب نزاهة األنبياء عن أقل عائبة ولزوم
طهارة أعراضهم عن أدنى وصمة ،فنحن واهلل ال نحتاج يف براءهتا اىل دليل ،وال نجوز
عليها وال عىل غريها من أزواج األنبياء واألوصياء كل ما كان من هذا القبيل)
ثم نقل عن الرشيف املرتىض علم اهلدى ردا عىل من نسب اخلنا اىل امرأة نوح ـ كام
يقول بذلك ابن تيمية نفسه ـ( :إن األنبياء عليهم الصالة والسالم جيب عقال ان ينـزهوا عن
مثل هذه احلال ألهنا تعر وتشني وتغض من القدر ،وقد جنب اهلل تعاىل أنبياءه عليهم الصالة
والسالم ما هو دون ذلك تعظيام هلم وتوقريا لكل ما ينفر عن القبول منهم)
ثم نقل اإلمجاع عىل ذلك ،فقال( :وعىل ذلك امجاع مفرسي الشيعة ومتكلميهم
وسائر علامئهم)
ثم بني موضع انتقاد الشيعة هلا ،وهو مما يتفقون فيه مع السنة ،فقال( :نعم ننتقد من
﴿و َقر َن ِيف ُب ُيوتِ ُك َّن ﴾ [األحزاب]33 :
أفعال أم املؤمنني خروجها من بيتها بعد قوله تعاىلَ :
وركوهبا اجلمل بعد حتذيرها من ذلك وجميئها اىل البرصة تقود جيشا عرمرما تطلب عىل
زعمها بدم عثامن ،وهي التي أمالت حربه وألبت عليه وقالت فيه ما قالت ،ونلومها عىل
أفعاهلا يف البرصة يوم اجلمل األصغر مع عثامن بن حنيف وحكيم بن جبلة ونستنكر أعامهلا
يوم اجلمل األكرب مع أمري املؤمنني ويوم البغل حيث ظنت أن بني هاشم يريدون دفن
احلسن املجتبى عند جده  فكان ما كان منها ومن مروان ،بل نعتب عليها يف سائر سريهتا
مع سائر أهل البيت عليهم السالم)
وهذا الذي قاله رشف الدين املوسوي هو نفسه الذي تنص عليه كل املراجع الشيعية
املعتمدة ..أما الروايات الباطلة التي اعتمدها عليها املغرضون فهي مرفوضة من مجيع
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املراجع ملعارضتها العقل والفطرة والقرآن الكريم.
وأحب أن أنبه هنا أيضا إىل أن الروايات الواردة عن الشيعة يف حادثة اإلفك ،وكوهنا
مرتبطة بامرية القبطية ال عالقة له باهتام عائشة ،بل لو أننا متعنا يف األمر ،وتدبرناه بعقولنا
ال بأهوائنا لوجدنا القول بذلك أكرم لعائشة ،ألن هؤالء الذين يتصورون أهنم يدافعون
عن عرض رسول اهلل  يذكرون يف رواياهتم التي يعتقدون صحتها أن رسول اهلل 
راوده الشك يف كون األمر كام يذكر األفاكون ..ويف ذلك جتويز لوقوع مثل هذا األمر
املستحيل يف حق أزواج األنبياء عليهم الصالة والسالم.
بناء عىل هذه التنبيهات نذكر األحاديث الواردة يف هذا يف املصادر السنية:
[احلديث ]551 :عن أم سلمة قال :ذكر النبي  خروج بعض أمهات املؤمنني،
فضحكت عائشة ،فقال( :أنظري يا ْحرياء أن ال تكوين أنت) ،ثم التفت إىل عيل فقال( :إن
وليت من أمرها شيئا فارفق هبا)()1

وقد روي يف املصادر املعتربة عند الشيعة أن عليا بعد انتصاره يف معركة اجلمل مل
يسئ إليها ومل يؤذها ،بل ردها مكرمة إىل بيتها ،بعد أن عاتبها عىل خروجها الذي سبب فتنة
للمسلمني.
[احلديث ]552 :عن قيس قال :ملا بلغت عائشة بعض ديار بني عامر نبحت عليها
الكالب ،فقالت :أي ماء هذا؟ قالوا احلوأب قالت :ما أظنني إال راجعة ،قال الزبري :ال بعد
تقدمي فرياك الناس ويصلح اهلل ذات بينهم .قالت ما أظنني إال راجعة ،سمعت رسول اهلل
 يقول( :كيف بإحداكن إذا نبحتها كالب احلوأب)()2

( )1رواه احلاكم وصححه والبيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()148/10
( )2رواه أْحد وأبو يعىل والبزار واحلاكم والبيهقي وأبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()148/10
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[احلديث ]553 :عن ابن عباس قال ،قال رسول اهلل ( :أيتكن صاحبة اجلمل
األْحر األدبب خترج حتى تنبحها كالب احلوأب يقتل حوهلا قتىل كثري)()1

[احلديث ]554 :عن حذيفة أنه قيل له :حدثنا ما سمعت من رسول اهلل  قال:
(لو فعلت لرمجتموين) قلنا :سبحان اهلل! قال( :لو حدثتكم أن بعض أمهاتكم تغزوكم يف
كتيبة تَّضبكم بالسيف ما صدقتموين) قالوا :سبحان اهلل ،ومن يصدقك هبذا قال( :أتتكم
احلمراء يف كتيبة تسوق هبا أعالجها) ،قال البيهقي ،أخرب هبذا حذيفة ومات قبل مسري
عائشة(.)2
[احلديث ]555 :عن أيب بكرة سمعت رسول اهلل  يقول( :خيرج قوم هلكى ال
يفلحون قائدهم امرأة)()3

[احلديث ]556 :عن أيب رافع أن رسول اهلل  قال لعيل( :إنه سيكون بينك وبني
عائشة أمر فإذا كان ذلك فارددها إىل مأمنها)()4

ما ورد يف حتذير الزبري من حماربة اإلمام عيل:
وهو من قادة فتنة حرب اجلمل ،وقد حذره رسول اهلل  من ذلك ،لكنه أخرب عن
نسيانه لوصية الرسول  مع أمهيتها الشديدة ،ومع ما انجر عن نسياهنا من اآلثار اخلطرية،
ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]557 :عن أيب األسود قال :شهدت الزبري خرج يريد عليا ،فقال له عيل:
أنشدك اهلل هل سمعت رسول اهلل  يقول( :تقاتله وأنت له ظامل) ،فقال :مل أذكر ،ثم مىض
( )1رواه البزار وأبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()148/10
( )2رواه احلاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()149/10
( )3رواه البزار والبيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()149/10
( )4رواه أْحد والبزار والطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()149/10
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الزبري منرصفا(.)1
[احلديث ]558 :عن أيب جروة املازين قال :سمعت عليا يقول للزبري :نشدتك باهلل
أما سمعت رسول اهلل  يقول إنك تقاتلني وأنت ظامل يل؟ قال :بىل ،ولكن نسيت(.)2
[احلديث ]559 :قال عيل للزبري :أما تذكر يوم كنت أنا وأنت ،فقال لك رسول اهلل
( : أحتبه) فقلت وما يمنعني ،فقال( :أما إنك ستخرج عليه وتقاتله وأنت ظامل) ،قال:
فرجع الزبري(.)3
[احلديث ]560 :عن عبد السالم قال :قال عيل للزبري يوم اجلمل :أنشدك اهلل هل
سمعت رسول اهلل  يقول( :لتقاتلنه وأنت ظامل له ثم لينرصن عليك) ،قال :قد سمعته ال
جرم ال أقاتلك(.)4
الفتنة الثالثة :فتنة حماوالت القضاء عىل العرتة:
وهي الفتنة التي حاولت أن تقيض عىل العرتة وذكرها وكل أنواع التعلق هبا ،ومل
تكتف بذلك ،بل قامت بتلك املجزرة العظيمة يف حقها ،وحق املوالني هلا.
وقد ذكرنا سابقا ما ورد من األحاديث يف حق اإلمام احلسني وما حصل يف كربالء،
وهلذا سنكتفي هنا بذكر غريها من األحاديث:
أ ـ ما ورد يف شأن األذى الذي تتعرض له العرتة:
وهي تشري إىل أن كل ما حصل لألمة من فتن كان بسبب إعراضها عن وصايا رسول
اهلل  بأهل بيته ،باعتبارهم اختبار اهلل تعاىل لألمة ،وهي يف ذلك تشبه ما حصل لبني
( )1رواه احلاكم وصححه والبيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()149/10
( )2رواه أبو يعىل واحلاكم والبيهقي وأبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()149/10
( )3رواه احلاكم ،عن قيس ،سبل اهلدى والرشاد ()149/10
( )4رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()149/10
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إرسائيل بسبب إعراضهم عن هارون ،وتشبه ما حصل لثمود وموقفهم من الناقة ،بعد أن
أوصاهم نبيهم بمراعاهتا وعدم إذيتها ،وهلذا نزل عليهم العذاب بمجرد ذبحهم هلا ،كام
ِ
ِ ِ
َري ُه َقد َجا َءت ُكم
قال تعاىلَ ﴿ :وإِ َىل َث ُمو َد َأ َخ ُ
اهم َصاحلًا َق َال َيا َقو ِم اع ُبدُ وا اهللََّ َما َل ُكم من إ َله غ ُ
وها تَأ ُكل ِيف َأر ِ
وها ِب ُسوء َف َيأ ُخ َذ ُكم
ض اهللَِّ َو َال َمت َ ُّس َ
َبينَ مة ِمن َرب ُكم َه ِذ ِه نَا َق ُة اهللَِّ َل ُكم آ َي ًة َف َذ ُر َ

ِ
يم ﴾ [األعراف ،]73 :ثم ذكر ما حصل هلم ،فقالَ ﴿ :ف َع َق ُروا النَّا َق َة َو َعتَوا عَن
ع ََذ م
اب َأل م
ِ
ِ
ِ
َأم ِر رهبِم و َقا ُلوا ي ِ
ِ
الرج َف ُة
َ َ
َ
اصال ُح ائتنَا بِ َام تَعدُ نَا إِن ُكن َت م َن املُر َسلنيَ (َ )77ف َأ َخ َذ ُهت ُم َّ
َ
َف َأص َب ُحوا ِيف َد ِار ِهم َجاثِ ِمنيَ ﴾ [األعراف]78 ،77 :
وها تَأ ُكل ِيف َأر ِ
ض اهللَِّ َو َال
وقال يف موضع آخرَ ﴿ :و َيا َقو ِم َه ِذ ِه نَا َق ُة اهللَِّ َل ُكم آ َي ًة َف َذ ُر َ
وها َف َق َال َمت َ َّت ُعوا ِيف َد ِار ُكم َث َال َث َة َأ َّيام َذلِ َك
يب (َ )64ف َع َق ُر َ
َمت َ ُّس َ
اب َق ِر م
وها بِ ُسوء َف َيأ ُخ َذ ُكم ع ََذ م

َري َمك ُذوب﴾ [هود]65 ،64 :
َوعدم غ ُ
وال يستغرب هذا؛ فاهلل تعاىل اخترب املالئكة وإبليس بالسجود آلدم ،ومن خالله
حتدد مصريهم ،أما املالئكة فبقوا عىل كرامتهم ،وأما إبليس فانحدر ذلك االنحدار
السحيق.
ومن األحاديث الواردة يف هذا:
[احلديث ]561 :عن أيب سعيد قال :قال رسول اهلل ( :أن أهل بيتي سيلقون من
بعدي من أمتي قتال وترشيدا ،وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو املغرية وبنو خمزوم)()1

[احلديث ]562 :عن ابن مسعود قال( :بينا نحن عند رسول اهلل  إذا أقبل فئة من
بني هاشم ،فلام رآهم رسول اهلل  اغرورقت عينه)()2

( )1رواه ابن عساكر ونعيم بن ْحاد يف الفتن ،واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()152/10
( )2رواه البيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()152/10
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[احلديث ]563 :أنه  قال لعيل( :أتدري من أشقى اآلخرين؟) قال :اهلل ورسوله
أعلم ،قال( :قاتلك)()1

وهذا احلديث يشري إىل الفتنة التي تعرضت هلا ثمود بقتلها الناقة ،كام قال تعاىل﴿ :
اها (َ )12ف َق َال َهلُم َر ُس ُ
اها
ول اهللَِّ نَا َق َة اهللَِّ َو ُسق َي َ
ك ََّذ َبت َث ُمو ُد بِ َطغ َو َاها ( )11إِ ِذ ان َب َع َث َأش َق َ
اها﴾
وها َفدَ مدَ َم َع َلي ِهم َر ُّ ُهبم بِ َذنبِ ِهم َف َس َّو َاها (َ )14و َال َخي ُ
َاف ُعق َب َ
(َ )13فك ََّذ ُبو ُه َف َع َق ُر َ
[الشمس]15 - 11 :
[احلديث ]564 :قال رسول اهلل ( :إنك امرؤ مستخلف وإنك مقتول ،وإن هذه
خمضوبة من هذه) حليته من رأسه)()2

ب ـ ما ورد يف شأن األذى الذي يتعرض له املوالون للعرتة:
وذلك بعد أن سن معاوية سنة سب اإلمام عيل ،والتي رفضها املوالون له؛ فتعرضوا
بسبب ذلك لكل أنواع األذى ،ومن األحاديث الواردة يف هذا:
[احلديث ]565 :ما ورد يف حق عمرو بن احلمق واألذى الذي تعرض له بسبب
صحبته ووالئه ووفائه لإلمام عيل ،فقد روي عنه أنه قال :بعث رسول اهلل  رسية ،فقالوا:
يا رسول اهلل ،إنك تبعثنا ،وال لنا زاد وال طعام ،وال علم لنا بالطريق ،فقال( :إنكم ستمرون
برجل صبيح الوجه يطعمكم من الطعام ويسقيكم من الرشاب ،ويدلكم عىل الطريق ،وهو
من أهل اجلنة) ،فلم يزل القوم عىل جعل يشري بعضهم إىل بعض ،وينظرون إيل فقلت :يشري
بعضكم إىل بعض وينظرون إيل؟ فقلت :ما لكم يشري بعضكم إىل بعض وتنظرون إيل
فقالوا :أبرش ببرشى اهلل ورسوله  فإنا نعرف فيك نعت رسول اهلل  ،فأخربوين بام قال

( )1رواه أْحد يف املناقب ،سبل اهلدى والرشاد ()153/10
( )2رواه الطرباين وأبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()153/10
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هلم ،فأطعمتهم وسقيتهم وزودهتم وخرجت معهم حتى دللتهم عىل الطريق ،ثم رجعت
إىل أهيل وأوصيتهم بإبيل ثم خرجت إىل رسول اهلل  فقلت :ما الذي تدعو إليه؟ قال:
(أدعو إىل شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأين رسول اهلل وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وحج البيت،
وصوم رمضان) فقلت :إذا أجبناك إىل هذا فنحن آمنون عىل أهلنا ودمائنا وأموالنا؟ قال:
(نعم) ،فأسلمت ثم رجعت إىل أهيل ،فأعلمتهم بإسالمي ،فأسلم عىل يدي برش كثري منهم،
ثم هاجرت إىل رسول اهلل  فبينا أنا عنده ذات يوم فقال( :يا عمرو ،هل لك أن أريك آية
اجلنة ،تأكل الطعام ،وترشب الرشاب ومتيش يف األسواق؟) قلت :بىل ،بأيب أنت وأمي،
قال( :هذا وقومه ،وأشار إىل عيل بن أيب طالب) وقال يل( :يا عمرو ،هل لك أن أريك آية
النار تأكل الطعام ،وترشب الرشاب ،ومتيش يف األسواق؟) قلت :بىل ،بأيب أنت وأمي ،قال:
(هذا) ،وأشار إىل رجل ،فلام وقعت الفتنة ذكرت قول رسول اهلل  ففررت من آية النار
إىل آية اجلنة ،ويرى بني أمية قاتيل بعد هذا ،قلت :اهلل ورسوله أعلم ،قال :واهلل ،لو كنت
حجرا يف جوف حجر الستخرجني بنو أمية حتى يقتلوين ،حدثني به حبيبي رسول اهلل 

أن رأيس أول رأس جتز وحيتز يف اإلسالم وينقل من بلد إىل بلد(.)1
وقد حصل ما أخرب عنه رسول اهلل  فقد كان عمرو بن احلمق أيام الفتنة من أعظم
املوالني لإلمام عيل ،وقد قال له يف وقعة صفني( :واهلل ،ما جئتك ملال من الدنيا تعطينيها،
وال اللتامس السلطان ترفع به ذكري ،إال ألنك ابن عم رسول اهلل  ،وأوىل الناس بالناس،
وزوج فاطمة سيدة نساء العاملني ،وأبو الذرية التي بقيت لرسول اهلل  ،وأعظم سه ًام
لإلسالم من املهاجرين واألنصار ،واهلل ،لو كلفتني نقل اجلبال الروايس ،ونزح البحور
الطوامي أبد ًا حتى يأيت عيل يومي ،ويف يدي سيفي أهز به عدوك ،وأقوي به وليك ،ويعلو
( )1رواه الطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()113/10
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به اهلل كعبك ،ويفلج به حجتك ،ما ظننت أين أديت من حقك كل احلق الذي جيب لك
عيل) ،فقال له اإلمام عيل( :اللهم نور قلبه باليقني ،واهده إىل الرصاط املستقيم ،ليت يف
شيعتي مائة مثلك)

()1

وقد اس ُتشهد عام  50هـ ،باملوصل يف شامل العراق ،و ُأرسل برأسه إىل معاوية هدية،
وهو (أول رأس ُأهدي يف اإلسالم)

()2

وقد قال اإلمام احلسني يف رسالته إىل معاوية يذكر جرائمة( :أو لست قاتل عمرو
بن احلمق صاحب رسول اهلل  ،العبد الصالح الذي أبلته العبادة ،فنحل جسمه وصفرت
لونه؟ بعدما آمنته وأعطيته من عهود اهلل ومواثيقه ما لو أعطيته طائر ًا لنزل إليك من رأس
اجلبل ،ثم قتلته جرأة عىل ربك واستخفاف ًا بذلك العهد)

()3

وقال اإلمام الكاظم يثني عليه( :إذا كان يوم القيامة نادى مناد :أين حواري حممد
بن عبد اهلل رسول اهلل  ،الذين مل ينقضوا العهد ومضوا عليه؟ فيقوم سلامن واملقداد وأبو
ذر ..ثم ينادي مناد :أين حواري عيل بن أيب طالب ،ويص حممد بن عبد اهلل رسول اهلل ؟
فيقوم عمرو بن احلمق؛ فهؤالء املتحورة أول السابقني ،وأول املقربني ،وأول املتحورين
من التابعني)

()4

[احلديث ]566 :عن رفاعة بن شداد البجيل أنه خرج مع عمرو بن احلمق حني
طلبه معاوية قال :فقال يل يا رفاعة أن القوم قاتيل ،إن رسول اهلل  أخربين أن اجلن واإلنس
تشرتك يف دمي ،قال رفاعة :فام تم حديثه حتى رأيت أعنة اخليل فودعته وواثبته حية فلسعته
( )1رجال الكيش .253/ ۱
( )2املصنف البن أيب شيبة .۷۲۳/ ۷
( )3رجال الكيش .253/ ۱
( )4رجال الكيش .43/ ۱
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وأدركوه فاحتزوا رأسه وكان أول رأس أهدي يف اإلسالم)()1

[احلديث ]567 :ما ورد يف إخباره  عن قتل بعض املوالني لإلمام عيل ظلام بعذراء
من دمشق ،ومنها ما روي عن أيب األسود ،قال :دخل معاوية عىل عائشة فقالت :ما ْحلك
عىل قتل أهل عذراء حجر وأصحابه؟ فقال :يا أم املؤمنني ،إين رأيت قتلهم صالحا لألمة،
وبقاءهم فسادا لألمة ،فقالت :سمعت رسول اهلل  يقول( :سيقتل بعذراء ناس يغضب
اهلل هلم ،وأهل السامء)()2

[احلديث ]568 :عن سعيد بن أيب هالل أن معاوية حج فدخل عىل عائشة فقالت:
يا معاوية قتلت حجر بن األدبر وأصحابه؟ أما واهلل ،لقد بلغني أنه سيقتل بعذراء سبعة نفر
يغضب اهلل هلم وأهل السامء)()3

ج ـ ما ورد يف شأن األذى الذي يتعرض له األنصار بسبب مواقفهم من العرتة:
وهو ما حصل أيام الفتن حيث عزل أكثر األنصار بسبب مواقفهم الطيبة من اإلمام
عيل والعرتة الطاهرة ،ذلك أن بعض الصحابة تصوروا أن لقريش حقا يف حكم املسلمني؛
وأهنم لذلك يمكنهم أن يقربوا من شاءوا ،ويبعدوا من شاءوا ،وقد كان األنصار من مجلة
املبعدين ،ومن األحاديث التي حتذر من هذا النوع من األذى:
[احلديث ]569 :عن أسيد بن حضري وأنس أن رسول اهلل  قال لألنصار حني
أفاء اهلل عليه أموال هوازن( :إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حتى تلقوين عىل
احلوض)()4

( )1رواه ابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد ()156/10
( )2رواه يعقوب بن سفيان وابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد ()156/10
( )3رواه ابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد ()156/10
( )4رواه أْحد والبخاري ومسلم والبيهقي والرتمذي والنسائي ،سبل اهلدى والرشاد ()115/10
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[احلديث ]570 :عن ابن مسعود قال :قال رسول اهلل ( :ستكون بعدي أثرة
وأمور تنكروهنا) ،قالوا :يا رسول اهلل ،ما تأمرنا؟ قال( :تؤدون احلق الذي عليكم،
وتسألون اهلل الذي لكم)()1

[احلديث ]571 :عن أنس أن رسول اهلل  قال لألنصار( :ستلقون بعدي أثرة يف
القسم ،واألمر ،فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض)()2

[احلديث ]572 :عن مقسم أن أبا أيوب أتى معاوية فذكر حاجة له فجفاه ومل يرفع
به رأسا ،فقال أبو أيوب :أما أن رسول اهلل  قد خربنا أنه ستصيبنا بعده أثرة قال :فبم
أمركم؟ قال :أمرنا أن نصرب حتى نرد عليه احلوض ،قال :فاصربوا إذا ،فغضب أبو أيوب،
وحلف أن ال يكلمه أبدا()3

[احلديث ]573 :ومن هذا الباب ما وري من اعتبار بغض األنصار عالمة النفاق،
وقد حتقق هذا أيام الفتنة ،ومن تلك األحاديث( :آية اإليامن حب األنصار ،وآية النفاق
بغض األنصار)

()4

[احلديث ]574 :عن الرباء :عن النبي  أنه قال يف األنصار( :ال حيبهم إال مؤم من،

وال ي ِ
منافقَ ،من أحبهم أحبه اهلل ،ومن أبغَضهم أبغَضه اهلل)
بغضهم إال م
ُ

( )1رواه أْحد والبخاري ومسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()115/10
( )2رواه احلاكم وأبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()115/10
( )3رواه احلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()115/10
( )4رواه البخاري ( ،)17ومسلم ()244
( )5مسلم ،حديث ()75
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()5

[احلديث ]575 :عن أيب سعيد ،قال :قال رسول اهلل ( :ال ي ِ
األنصار م
رجل
بغض
ُ
َ
يؤمن باهلل واليوم اآلخر)

()1

د ـ ما ورد يف شأن سب العرتة وإذيتها ،وخصوصا اإلمام عيل:
وهو يف حتقق ما تنبأ به رسول اهلل  ،وحذر منه من عدم اكتفاء النواصب بعزل
العرتة أو قتاهلم ،وإنام إضافة سبهم وتشوهيهم واستعامل كل الوسائل إلذيتهم وإذية
منارصهيم ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]576 :عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال :أمر معاوية بن أيب
سفيان سعد ًا فقال :ما منعك أن تسب أبا تراب ؟ فقال :أما ذكرت ثالث ًا قاهلن له رسول اهلل
 ، فلن أسبه ألن تكون يل واحدة منهن أحب إيل من ْحر النعم ،سمعت رسول اهلل 

يقول له :خلفه يف مغازيه فقال له عيل :يا رسول اهلل خلفتني مع النساء والصبيان ؟ فقال له
رسول اهلل  :أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ،إال أنه ال نبوة بعدي،
وسمعته يقول يوم خيرب :ألعطني الراية رج ً
ال حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله،

قال:

فتطاولنا هلا فقال :ادعوا يل علي ًا ،فأيت به أرمد فبصق يف عينه ودفع الراية إليه ،ففتح اهلل عليه،
وملا نزلت هذه اآلية ﴿ َف ُقل َت َعا َلوا نَد ُع َأبنَا َءنَا َو َأبنَا َء ُكم َونِ َسا َءنَا َونِ َسا َء ُكم َو َأن ُف َسنَا
َو َأن ُف َس ُكم﴾ [آل عمران ]61 :دعا رسول اهلل  علي ًا وفاطمة وحسن ًا وحسين ًا فقال :اللهم
هؤالء أهيل)

()2

وقد اتفق عىل هذا مجيع املؤرخني ،ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره ابن األثري يف
أحداث سنة  51هـ ،حيث قال( :يف هذه السنة قتل حجر بن عدي وأصحابه ،وسبب ذلك

( )1مسلم حديث ()77
( )2رواه مسلم (برقم )2404
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أن معاوية استعمل املغرية بن شعبة عىل الكوفة سنة إحدى وأربعني ،فلام أمره عليها دعاه
وقال له :أما بعد فإن لذي احللم قبل اليوم ما تقرع العصا ،وقد جيزي عنك احلكيم بغري
التعليم ،وقد أردت إيصاءك بأشياء كثرية أنا تاركها اعتامدا عىل برصك ،ولست تاركا
إيصاءك بخصلة :ال ترتك شتم عيل وذمه ،والرتحم عىل عثامن واالستغفار له ،والعيب
ألصحاب عيل واإلقصاء هلم ،واإلطراء بشيعة عثامن واإلدناء هلم ،فقال له املغرية :قد
جربت وجربت ،وعملت قبلك لغريك فلم يذممني ،وستبلو فتحمد أو تذم .فقال :بل نحمد
إن شاء اهلل؛ فأقام املغرية عامال عىل الكوفة وهو أحسن يشء سرية ،غري أنه ال يدع شتم عيل
والوقوع فيه والدعاء لعثامن واالستغفار له ،فإذا سمع ذلك حجر بن عدي قال :بل إياكم
ذم اهلل ولعن! ثم قام وقال :أنا أشهد أن من تذمون أحق بالفضل ،ومن تزكون أوىل بالذم.
فيقول له املغرية :يا حجر اتق هذا السلطان وغضبه وسطوته ،فإن غضب السلطان هيلك
أمثالك ،ثم يكف عنه ويصفح)

()1

وينقلون أن قوم ًا من بني ُأمية قالوا ملعاوية( :إنك قد بلغت ما أملت ،فلو كففت عن
لعن هذا الرجل) ،فقال :ال واهلل حتى يربو عليه الصغري ،وهيرم عليه الكبري ،وال يذكر له
ذاكر فض ً
ال)

()2

ومع وضوح داللة هذا احلديث ،واتفاق املؤرخني عىل وقوعه إال أنه لألسف وجد
يف أعالم املدرسة السنية من يؤول ما فعله معاوية ويدافع عنه ،وبتكلف شديد ،ومن األمثلة
عىل ذلك قول النووي تعليقا عىل احلديث( :قول معاوية هذا ،ليس فيه ترصيح بأنه أمر
سعد ًا بسبه ،وإنام سأله عن السبب املانع له من السب ،كأنه يقول :هل امتنعت تورع ًا أو

( )1الكامل يف التاريخ ()69 /3
( )2رشح هنج البالغة .57 :4
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خوف ًا أو غري ذلك .فإن كان تورع ًا وإجالالً له عن السب ،فأنت مصيب حمسن ،وإن كان
غري ذلك فله جواب آخر ،ولعل سعد ًا قد كان يف طائفة يسبون ،فلم يسب معهم ،وعجز
عن اإلنكار ،أو أنكر عليهم ،فسأله هذا السؤال ،قالوا :وحيتمل تأوي ً
ال آخر أن معناه :ما
منعك أن ختطئه يف رأيه واجتهاده ،وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ) ()1

وقال القرطبي( :وهذا ليس بترصيح بالسب ،وإنام هو سؤال عن سبب امتناعه
ليستخرج من عنده من ذلك ،أو من نقيضه ،كام قد ظهر من جوابه ،وملا سمع ذلك معاوية
سكت وأذعن ،وعرف احلق ملستحقه)

()2

[احلديث ]577 :عن سهل بن سعد قال :اس ُتعمل عىل املدينة رجل من آل مروان
قال :فدعا سهل بن سعد فأمر أن يشتم علي ًا ،فأبى سهل ،فقال له :أما إذا أبيت فقل :لعن اهلل
أبا تراب ،فقال سهل( :ما كان لعيل اسم أحب إليه من أيب تراب ،وإن كان ليفرح به إذا ُد ِع َي
هبا ،جاء رسول اهلل  بيت فاطمة ،فلم جيد علي َا يف البيت ،فقال إلنسان :انظر أين هو؟
فجاء فقال :يا رسول اهلل هو يف املسجد راقد ،فجاء رسول اهلل  وهو مضطجع ،قد سقط
رداؤه عن ِشقه فأصاب تراب ،فجعل رسول اهلل  يمسحه عنه وهو يقول :قم أبا تراب،
قم أبا تراب) ()3

[احلديث ]578 :كتبت ُأم سلمة إىل معاوية( :إنكم تلعنون اهلل ورسوله عىل
منابركم ،وذلك أنكم تلعنون عيل بن أيب طالب ومن أحبه ،وأنا أشهدُ َّ
أن اهلل أحبه
ورسوله)()4

( )1رشح صحيح مسلم ()175 / 15
( )2املفهم ()278 / 6
( )3رواه مسلم (برقم )2409
( )4مسند أْحد  .455 :7واملعجم الكبري .323 :23
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الفتنة الرابعة :فتن وهن األمة وضعفها وارتدادها الكامل عن قيم دينها:
وهي أحاديث كثرية جدا ،وتكاد تكون حمل اتفاق بني األمة مجيعا ،وهي ناجتة عن
الفتن السابقة ،ذلك أن األمة بعد تركها لوصايا نبيها  ،وتشتتها يف دينها ،وتوسع ذلك
التشتت مع الزمن ليتحول إىل رصاع وطائفية ،يصيبها الوهن والفشل يف مجيع النواحي.
وقد رسمت األحاديث النبوية الكثري مما حيصل من فتن ،بل ذكرت أسباهبا ،وكيفية
النجاة منها ،حتى يتحصن هبا كل من أراد أن يتمسك بحبل النبوة املمتد لكل فرد من أفراد
األمة ،ويف كل األجيال ،وقد رأينا أنه يمكن تصنيف األحاديث الواردة يف هذا املجال إىل
األصناف التالية:
أ ـ ما ورد يف التحذير من حتريف الدين وتشوهيه والبعد عنه:
وهي أحاديث كثرية تشري إىل أن ما حيصل لألمة من فتن يعود سببه للتحريفات
والتشوهيات التي قام هبا األئمة املضللون للدين ليتناسب مع األمزجة واألهواء ،ومن تلك
األحاديث:
[احلديث ]579 :قال رسول اهلل ( :سيأيت عىل أمتي زمان يكثر فيه القراء ،ويقل
الفقهاء ،ويقبض العلم ،ويكثر اهلرج ثم يأيت من بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي
ال جياوز تراقيهم ،ثم يأيت من بعد ذلك زمان جيادل املنافق الكافر املرشك باهلل املؤمن بمثل
ما يقول)()1

[احلديث ]580 :قال رسول اهلل ( :يدرس اإلسالم كام يدرس ويشء الثوب،
حتى ال يعلم أحد ال صالة وال صيام وال نسك ،حتى إن الرجل واملرأة ليقوالن :قد كان

( )1رواه الطرباين يف األوسط واحلاكم وأبو نرص السجزي يف اإلبانة ،سبل اهلدى والرشاد ()146/10
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من قبلنا ،يقولون :ال إله إال اهلل؟)()1

[احلديث ]581 :قال رسول اهلل ( :لتنتقضن عرى اإلسالم عروة عروة فكلام
انقضت عروة تشبثت بالتي تليها ،فأوهلا نقضا احلكم وآخرها الصالة)()2

[احلديث ]582 :قال رسول اهلل ( :لتنتقضن عرى اإلسالم عروة عروة،
وليكونن أئمة مضلون ،وليخرجن عىل أثر ذلك الدجالون الثالثة)()3

[احلديث ]583 :قال رسول اهلل ( :كيف أنتم إذا مرج أمر الدين ،وظهرت
الرغبة ،واختلفت اإلخوان وحرق البيت العتيق)()4

[احلديث ]584 :قال رسول اهلل ( :يا أهيا الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض
العلم ،وقبل أن يرفع العلم) ،قيل :يا رسول اهلل ،كيف يرفع العلم وهذا القرآن بني أظهرنا؟
فقال( :ثكلتك أمك ،وهذه اليهود والنصارى أو ليست بني أظهرهم املصاحف مل يصبحوا
يتعلقوا باحلرف مما جاءهتم به أنبياؤهم أال وإن ذهاب العلم أن تذهب ْحلته)()5

[احلديث ]585 :قال رسول اهلل ( :يا أهيا الناس ،عليكم بالعلم قبل أن يقبض،
وقبل أن يرفع ،العامل واملتعلم رشيكان يف األجر وال خري يف سائر الناس بعد)()6

[احلديث ]586 :قال رسول اهلل ( :إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من
العباد ،ولكن يقبض العلم بقبض العلامء ،حتى إذا مل يبق عاملا ،اختذ الناس رؤوسا جهاال،
( )1رواه مسدد برجال ثقات وابن ماجة ،واحلاكم وصححه ،سبل اهلدى والرشاد ()161/10
( )2رواه أْحد والبخاري يف تارخيه وأبو يعىل وابن حبان والطرباين يف الكبري ،والبيهقي واحلاكم يف السنن والشعب،
والضياء ،سبل اهلدى والرشاد ()162/10
( )3رواه احلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()161/10
( )4رواه ابن أيب شيبة وأْحد وأْحد بن منيع بسند حسن ،سبل اهلدى والرشاد ()162/10
( )5رواه أْحد والدارمي والطرباين يف الكبري وأبو الشيخ يف تفسريه ،وابن مردويه ،سبل اهلدى والرشاد ()127/10
( )6رواه الطرباين يف الكبري واخلطيب ،سبل اهلدى والرشاد ()127/10
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فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا)()1

[احلديث ]587 :قال رسول اهلل ( :إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من
الناس ولكن يقبض العلامء ،فإذا ذهب العلامء اختذ الناس رؤوسا جهاال ،فأفتوا بغري علم
فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل)()2

[احلديث ]588 :قال رسول اهلل ( :سيكون يف آخر أمتي ناس حيدثونكم بام مل
تسمعوا أنتم وال آباؤكم فإياكم وإياهم)()3

[احلديث ]589 :قال رسول اهلل ( :ال تقوم الساعة حتى يطوف إبليس يف
األسواق ،ويقول حدثني فالن ابن فالن بكذا وكذا)()4

[احلديث ]590 :قال رسول اهلل ( :ال تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان،
قريب من ثالثني،
يكون بينهام مقتله عظيم مة دعوامها واحدةم ،وحتى يبعث دجالون كذابون
م
كلهم يزعم أنه رسول اهلل ،وحتى يقبض العلم ،وتكثر الزالزل ،ويتقارب الزمان ،وتظهر
الفتن ،ويكثر اهلرج ،وهو القتل ،وحتى يكثر فيكم املال فيفيض ،حتى هيم رب املال من
يقبل صدقته ،وحتى يعرضه فيقول الذي عرض هو عليه :ال أرب يل فيه ،وحتى يتطاول
الناس يف البنيان ،وحتى يمر الرجل بقرب الرجل فيقول :يا ليتني مكانه ،وحتى تطلع
الشمس من مغرهبا فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون ،فذلك حني ال ينفع نفسا إيامهنا
مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إيامهنا خريا ،فلتقومن الساعة وقد نرش الرجالن ثوهبام
بينهام فال يتبايعانه وال يطويانه ،ولتقومن الساعة وقد انرصف الرجل بلبن لقحته فال
( )1رواه أْحد وابن أيب شيبة والبخاري ومسلم والرتمذي وابن ماجه ،سبل اهلدى والرشاد ()127/10
( )2رواه الطرباين يف األوسط ،سبل اهلدى والرشاد ()127/10
( )3رواه مسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()124/10
( )4رواه ابن عدي والبيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()124/10
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يطعمه ،ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فال يسقى فيه ،ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته
إىل فيه فال يطعمها)()1

[احلديث ]591 :قال رسول اهلل ( :افرتقت اليهود عىل إحدى وسبعني فرقة،
وافرتقت النصارى عىل اثنتني وسبعني فرقة ،وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة ،الناجية
منهم واحدة)()2

[احلديث ]592 :قال رسول اهلل ( :سيأيت عىل أمتي ما أتى عىل بني إرسائيل مثال
بمثل حذو النعل بالنعل ،إن بني إرسائيل تفرقوا عىل ثنتني وسبعني ملة ،وستفرق أمتي عىل
ثالث وسبعني ملة كلها يف النار غري واحدة) قيل :وما تلك الواحدة؟ قال( :ما أنا عليه
اليوم وأصحايب)()3

واملقصود بأصحابه يف احلديث أولئك الذين حافظوا عىل هديه ،ومل يبدلوا ويغريوا،
كام يشري إىل ذلك حديث احلوض ،والذي يذكر فيه رسول اهلل  ما استحدثه بعض
أصحابه ،ويتربأ منه.
[احلديث ]593 :عن أنس بن مالك قال :بينا نحن نقرأ ،فينا العريب والعجمي
واألسود إذ خرج علينا رسول اهلل  قال( :أنتم بخري تقرؤون كتاب اهلل ،وفيكم رسول
اهلل  ، وسيأيت قوم يثقفونه كام يثقفون القدح يتعجلون أجورهم وال يتأجلوهنا)()4

[احلديث ]594 :قال رسول اهلل ( :يظهر الدين حتى جياوز التجار ،وختاض
البحار باخليل يف سبيل اهلل ،حتى يرد الكفر إىل موطنه ،وليأتني عىل الناس زمان يتعلمون
( )1البخاري ( )7121واللفظ له ،ومسلم ( )157باختصار.
( )2رواه أْحد واألربعة واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()159/10
( )3رواه احلاكم وابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد ()159/10
( )4رواه أْحد ،سبل اهلدى والرشاد ()131/10
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فيه القرآن يتعلمونه ويقرأونه ،ثم يقولون :قد قرأنا القرآن ،فمن أقرأ منا؟ ومن أفقه منا
ومن أعلم منا؟) ثم التفت إىل أصحابه ،فقال( :هل يف أولئك من خري؟) قالوا :ال ،قال:
(أولئك منكم من هذه األمة ،وأولئك هم وقود النار)()1

[احلديث ]595 :قال رسول اهلل ( :ثم يأيت من بعدهم أقوام يقرأون القرآن،
يقولون :قد قرأنا القرآن من أقرأ منا؟ أو من أفقه منا؟ أو من أعلم منا؟)()2

[احلديث ]596 :عن جابر أن رسول اهلل  رأى قوما يقرأون القرآن ،فقال( :اقرأوا
القرآن قبل أن يأيت قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه وال يتأجلونه)()3

[احلديث ]597 :قال رسول اهلل ( :سيخرج يف آخر الزمان قوم حدثاء األسنان
سفهاء األحالم يقرأون القرآن ال يتجاوز تراقيهم ،يقولون من قول خري الربية يمرقون من
الدين كام يمرق السهم من الرمية ،فإذا رأيتموهم ،فاقتلوهم فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم
القيامة)()4

وأمر رسول اهلل  بقتاهلم دليل عىل أهنم يامرسون العنف ،وهو ما حتقق يف الواقع.
[احلديث ]598 :قال رسول اهلل ( :خيرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست
قراءتكم إىل قراءهتم شيئا ،وال صالتكم إىل صالهتم شيئا وال صيامكم إىل صيامهم شيئا،
يقرأون القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم ال جتاوز صالهتم تراقيهم ،يمرقون من اإلسالم
كام يمرق السهم من الرمية)()5

( )1رواه أبو يعىل والبزار والطرباين والبزار ،سبل اهلدى والرشاد ()131/10
( )2رواه ابن أيب شيبة ،سبل اهلدى والرشاد ()131/10
( )3رواه أْحد بن منيع ،سبل اهلدى والرشاد ()131/10
( )4رواه البخاري ومسلم وأْحد والنسائي وابن جرير وأبو داود الطياليس وابن ماجه ،سبل اهلدى والرشاد ()131/10
( )5رواه مسلم وأبو داود وأبو عوانة ،سبل اهلدى والرشاد ()131/10
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[احلديث ]599 :قال رسول اهلل ( :يرث هذا القرآن قوم يرشبونه رشب اللبن،
ال جياوز تراقيهم)()1

[احلديث ]600 :قال رسول اهلل ( :خيرج يف آخر الزمان قوم يقرأون القرآن ال
جياوز تراقيهم سيامهم التحليق إذا لقيتموهم فاقتلوهم)()2

[احلديث ]601 :قال رسول اهلل ( :خيرج يف آخر الزمان قوم كأن هذا منهم
يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم ،يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية سيامهم
التحليق ال يزالون خيرجون حتى خيرج آخرهم مع املسيح الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم،
هم رش اخللق واخلليفة)()3

وهو دليل عىل وجود هذا النوع من املتدينني يف مجيع األزمنة ،وليس خاصا باخلوارج
فقط كام يذكر من يؤول احلديث ليرصفه عن مصاديقه.
[احلديث ]602 :قال رسول اهلل ( :خيرج قوم أحداء أشداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن
يقرأونه ينثرونه نثر الدقل ال جياوز تراقيهم فإذا رأيتموهم فأتوهم فاقتلوهم فاملأجور من
قتل هؤالء)()4

[احلديث ]603 :قال رسول اهلل ( :خيرج قوم من املرشق حلقان الرؤوس،
يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم .طوبى ملن قتلوه ،وطوبى ملن قتلهم)()5

[احلديث ]604 :قال رسول اهلل ( :خيرج فيكم قوم حتقرون صالتكم مع
( )1رواه أبو نرص السجزي يف اإلبانة والديلمي ،سبل اهلدى والرشاد ()132/10
( )2رواه ابن ماجه ،سبل اهلدى والرشاد ()132/10
( )3رواه ابن أيب شيبة وأْحد والنسائي والطرباين يف الكبري واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()132/10
( )4رواه أْحد والبخاري والطرباين يف الكبري ،والبيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()132/10
( )5رواه السجزي يف اإلبانة واخلطيب وابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد ()132/10
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صالهتم ،وصيامكم مع صيامهم ،وعلمكم مع علمهم ،ويقرأون القرآن ال جياوز
حناجرهم ،يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية ،ينظر يف النصل فال يرى شيئا،
وينظر يف القدح فال يرى شيئا ،وينظر يف الريش فال يرى شيئا ،ويتامرى يف الفوق هل علق
به من الدم يشء)()1

[احلديث ]605 :قال اإلمام عيل ـ وهو حديث موقوف له حكم املرفوع ـ( :إذا رأيتم
الرايات السود فالزموا األرض فال حتركوا أيديكم وال أرجلكم ،ثم يظهر قوم ضعفاء ال
يؤبه هلم ،قلوهبم كزبر احلديد ،هم أصحاب الدولة ،ال يفون بعهد وال ميثاق ،يدعون إىل
احلق وليسوا من أهله ،أسامؤهم الكنى ونسبتهم القرى ،وشعورهم مرخاة كشعور النساء،
حتى خيتلفوا فيام بينهم ،ثم يؤيت اهلل احلق من يشاء)()2

وهذا احلديث يصف داعش ،أو ما يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية بدقة عالية(،)3
فأول لفظة يف احلديث وهي قوله( :ال يؤبه هبم) :وهذا متحقق يف الواقع ،اذ أنه مل يأبه هبم
أحد إىل أن اجتاحوا نصف العراق ،وهزموا املسلحني يف سوريا.
أما قوله( :قلوهبم كزبر احلديد) ،فهذا واقع ،فقسوة قلوهبم حمل إتفاق ،ولذلك
ارتفعوا عند املتطرفني ألهنم مرجعهم الفكري.
أما قوله( :هم أصحاب الدولة) فهذا اللفظ هو الشفرة ،وهو الرس ،وهو املعجزة،
فهذا متحقق بشكل ال يمكن ألحد أن خيرتعه قبل  1200سنة.
أما قوله( :ال يفون بعهد وال ميثاق) وهذا أيض ًا متواتر عنهم ،وقصص نكثهم
( )1رواه البخاري ومسلم والنسائي ،سبل اهلدى والرشاد ()132/10
( )2رواه نعيم بن ْحاد يف كتاب الفتن (ص  ،)573وقد ذكر الشيخ حسن بن فرحان املالكي أن إسناده حسن  -بالقرائن
 السيام مع تصديق الواقع له ،ثم هو أثر يف املالحم وليس حديث ًا يف الترشيع ،فاألثر صحيح إن شاء اهلل.( )3انظر :حديث عيل بن أيب طالب يف داعش ،حلسن بن فرحان املالكي.
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بالعهود وقتلهم الوسطاء والضيوف متواترة.
أما قوله( :يدعون إىل احلق وليسوا من أهله) وهذا متحقق أيض ًا ـ ولذلك يغرون
كثري ًا من الناس ،فيظنوهنم أهل حق ،والعلم هبم هش ،ألن الناس يتبعون أشباههم.
أما قوله( :أسامؤهم الكنى ونسبتهم القرى) ،فهو صحيح حيث نجدهم يسمون:
أبو فالن البغدادي ،أو فالن الشيشاين ،أبو فالن الليبي ،وهذا متحقق فيهم كلهم ،وليس
جمرد نسبة نادرة.
أما قوله( :وشعورهم مرخاة كشعور النساء) وهذه غريبة جد ًا ،وهذا يدل عىل أن
الصحابة والتابعني مل يكونوا هكذا ،وإنام كان شعرهم متوسط ًا مرج ً
ال كأهل الرساة.
هذه حوايل ثامن صفات جمتمعة فيهم ال جتتمع يف غريهم ،كل من سواهم عىل األقل
ليست فيهم كلمة (هم أصحاب الدولة)
وهذا يدل عىل أن النبوءات ليست كلها باطلة كام يزعم البعض ،وال يشرتط فيها
صحة السند مادام ظهرت املصاديق عىل األرض واجتمعت هبذا الوضوح الفج يف داعش.
[احلديث ]606 :قال رسول اهلل ( :يأيت عىل الناس زمان يتعلمون القرآن
فيجمعون حروفه ،ويضيعون حدوده ،ويل هلم مما مجعوا وويل هلم مما صنعوا ،إن أوىل
الناس هبذا القرآن من مجعه مل ير عليه أثره)()1

[احلديث ]607 :قال رسول اهلل ( :سيكون بعدي من أمتي قوم يقرأون القرآن،
ال جياوز حالقيمهم ،خيرجون من الدين كام خيرج السهم من الرمية ثم ال يعودون فيه ،هم
رش اخللق واخلليقة سيامهم التحليق)()2

( )1رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()133/10
( )2رواه أْحد ومسلم وابن ماجه والطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد ()133/10
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[احلديث ]608 :قال رسول اهلل ( :ال تقوم الساعة حتى يتباهى الناس يف
املساجد)()1

[احلديث ]609 :قال رسول اهلل ( :ما أمرت بتشييد املساجد) ،قال ابن عباس:
لتزخرفنها كام زخرفت اليهود والنصارى(.)2
[احلديث ]610 :قال رسول اهلل ( :أراكم سترشفون مساجدكم بعدي كام رشفت
اليهود كنائسها وكام رشفت النصارى بيعها)()3

[احلديث ]611 :قال رسول اهلل ( :سيكون يف آخر أمتي أقوام يزخرفون
مساجدهم وخيربون قلوهبم ،يتقي أحدهم عىل ثوبه ما ال يتقي عىل دينه ،ال يبايل أحدهم
إذا سلمت له دنياه ما كان من أمر دينه)()4

[احلديث ]612 :قال رسول اهلل ( :من قرأ القرآن فليسأل به اهلل ،فإنه ستجيء
أقوام يقرأون القرآن ،ويسألون به الناس)()5

[احلديث ]613 :قال رسول اهلل ( :اقرؤوا القرآن ،وسلوا اهلل به قبل أن يأيت قوم
يقرأون القرآن فيسألون الناس به)()6

[احلديث ]614 :قال رسول اهلل ( :اقرأوا القرآن ،وابتغوا به اهلل من قبل أن يأيت
قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه وال يتأجلونه)()7
( )1رواه أْحد وأبو داود والنسائي والبيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()133/10
( )2رواه أبو داود ،سبل اهلدى والرشاد ()133/10
( )3رواه ابن ماجه ،سبل اهلدى والرشاد ()133/10
( )4رواه احلاكم يف تارخيه ،سبل اهلدى والرشاد ()133/10
( )5رواه أْحد وابن منده ،سبل اهلدى والرشاد ()133/10
( )6رواه أْحد والطرباين يف الكبري ،والبيهقي يف الشعب ،سبل اهلدى والرشاد ()133/10
( )7رواه أْحد وأبو داود وابن منيع والبيهقي يف الشعب والضياء ،سبل اهلدى والرشاد ()135/10
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[احلديث ]615 :قال رسول اهلل ( :اقرأوا القرآن ،واسألوا اهلل به ،فإنه سيقرؤه
قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه وال يتأجلونه)()1

[احلديث ]616 :قال رسول اهلل ( :لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا
بذارع ،حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم) ،فقلنا يا رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال:
(فمن مها)()2

[احلديث ]617 :قال رسول اهلل ( :ال يذهب الليل والنهار حتى تعبد الالت
والعزى) ،قلت :يا رسول اهلل! إن كنت ألظن حني أنزل اهللُ ﴿ ،ه َو ا َّل ِذي َأر َس َل َر ُسو َل ُه
ين ُكل ِه َو َلو ك َِر َه املُ ِ
احلق لِ ُيظ ِه َر ُه ع ََىل الد ِ
بِاهلُدَ ى َو ِد ِ
رش ُك َ
ون﴾ [التوبة ]33 :أن ذلك تا مم،
ين َ
قال( :إنه سيكون من ذلك ما شاء اهلل ثم يبعث اهلل رحيا طيبة فيتوىف كل من كان يف قلبه
مثقال حبة من خردل من إيامن ،فيبقى من ال خري فيه ،فريجعون إىل دين آبائهم)()3

[احلديث ]618 :قال رسول اهلل ( :ال تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي
باملرشكني ،وحتى يعبدوا األوثان)()4

[احلديث ]619 :قال رسول اهلل ( :من اقرتاب الساعة أن يرى اهلالل قبال ،فيقال
للثالثني ،وأن تتخذ املساجد طرقا ،وأن يظهر موت الفجأة)()5

[احلديث ]620 :قال رسول اهلل ( :يدرس اإلسالم كام يدرس ويش الثوب حتى
ال يدرى ما صيا مم وال صال مة وال م
نسك وال صدق مة ،وليرسى عىل كتاب اهلل تعاىل يف ليلة فال
( )1رواه ابن أيب شيبة ،سبل اهلدى والرشاد ()135/10
( )2البخاري ( )4356ومسلم ()2669
( )3مسلم ()2907
( )4رواه مسلم والرتمذي ،سبل اهلدى والرشاد ()95/10
( )5الطرباين يف األوسط ( )9376والصغري ()1132/129/2
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يبقى يف األرض منه آي مة ،وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبري والعجوز ،يقولون :أدركنا
آباءنا عىل هذه الكلمة ،ال إله إال اهلل ،فنحن نقوهلا)()1

[احلديث ]621 :قال رسول اهلل ( :يكون أمام الدجال سنون خوادع ،يكثر فيها
املطر ويقل النبت ،ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ،ويؤمتن فيها اخلائن وخيون
فيها األمني ،وينطق فيها الرويبضة) ،قيل :يا رسول اهلل! وما الرويبضة؟ قال( :من ال يؤبه
له)()2

[احلديث ]622 :قال رسول اهلل ( :إن من أرشاط الساعة أن يتدافع أهل املسجد
فال جيدون إماما يصيل هبم ،واهلل تعاىل املوفق للصواب)()3

[احلديث ]623 :وهو يشري إىل التغيري الذي حيصل يف قسمة الفرائض واملواريث،
ونص احلديث هو قوله ( :تعلموا الفرائض وعلموها الناس ،فإنه نصف العلم ،وإنه
ينسى ،وهو أول يشء ينزع من أمتي)()4

[احلديث ]624 :قال رسول اهلل ( :تعلموا الفرائض ،وعلموا الناس ،فإين امرؤ
مقبوض ،وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى خيتلف اثنان يف الفريضة ،فال جيدان من
يفصل بينهام)()5

ب ـ ما ورد يف التحذير من االنحراف السيايس:
وهي أحاديث كثرية حتذر من العلامنية التي حتول إليها النظام السيايس اإلسالمي
( )1ابن ماجة ( )4049وقال األلباين :صحيح ()3273
( )2الطرباين ( )68 ،67/18وقال اهليثمي ()330/7
( )3رواه أْحد وأبو داود والبيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()157/10
( )4رواه ابن ماجه والدارقطني واحلاكم والشريازي يف األلقاب والبيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()126/10
( )5رواه أْحد والرتمذي والنسائي والبيهقي واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()127/10
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بسبب إبعاد أحكام الدين وقيمه عن احلكم ،وذلك بسبب توهم أن احلكم من الدنيا وليس
من الدين ،ولذلك مل يراعوا يف اختيارهم للوالة دينهم وتقواهم وفقههم ،وهو ما تسبب يف
ذلك االنفصال احلاد بني القيم اإلسالمية والنظام السيايس يف العرص األول ،بعد أن حتول
إىل ملكية ودكتاتورية ال ختتلف عن غريها من امللكيات والدكتاتوريات التي جاء اإلسالم
ملحاربتها وختليص املستضعفني منها.
واألحاديث الواردة يف هذا املجال تدعو إىل استعامل أسلوبني يف التعامل مع هؤالء
الظلمة املنحرفني عن عدالة اإلسالم:
أوهلام :املواجهة ،والتي تكون عند حتقق القدرة وتوفر الشوكة التي تسمح بذلك،
مثلام كان عليه حال املسلمني يف املدينة املنورة.
ثانيهام :ممارسة التقية ،وعدم املواجهة ،حرصا عىل خدمة القيم اإلسالمية يف
اجلوانب األخرى ،مثلام كان عليه حال املسلمني يف مكة املكرمة.
ولذلك ال نرى تعارضا بني األحاديث الواردة يف هذا الباب ،وقد ذكرنا أنه ال جيوز
طرح أي حديث ما دام من املمكن اجلمع بينه وبني غريه.
ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]625 :قال رسول اهلل ( :خذوا العطاء ما دام عطاء ،فإذا صار رشوة
عىل الدين فال تأخذوه ولستم بتاركيه ،يمنعكم من ذلك املخافة والفقر ،أال وإن رحى
اإليامن دائرة ،وإن رحى اإلسالم دائرة ،فدوروا مع الكتاب حيث يدور ،أال وإن السلطان
والكتاب سيفرتقان أال فال تفارقوا الكتاب ،أال إنه سيكون عليكم أمراء إن أطعتموهم
أضلوكم ،وإن عصيتموهم قتلوكم) ،قالوا :فكيف نصنع يا رسول اهلل؟ قال( :كام صنع
أصحاب عيسى ابن مريم ْحلوا عىل اخلشب ونرشوا باملناشري ،موت يف طاعة اهلل ،خري من
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حياة يف معصية اهلل)()1

[احلديث ]626 :عن أيب سعيد قال :خطبنا رسول اهلل  فقال يف خطبته( :أال إين
أوشك أن أدعى فأجيب ،فيليكم عامل من بعدي يعملون بام تعملون ويعملون ما تعرفون،
وطاعة أولئك طاعة ،فتلبثون كذلك زمانا ،ثم فيليكم عامل من بعدهم يعملون بام ال
تعملون ،ويعملون بام ال تعرفون فمن قادهم ،وناصحهم ،فأولئك قد هلكوا وأهلكوا
خالطوهم بأجسادكم ،وذايلوهم بأعاملكم ،واشهدوا عىل املحسن أنه حمسن وعىل امليسء
أنه ميسء)()2
[احلديث ]627 :قال رسول اهلل ( :كيف أنتم إذا جاءت عليكم الوالة؟)()3

[احلديث ]628 :قال رسول اهلل ( :ستكون بعدي أئمة يعطون احلكمة عىل
منابرهم ،فإذا نزلوا نزعت منهم ،وأجسادهم رش من اجليف)()4

[احلديث ]629 :قال رسول اهلل ( :سيكون عليكم أمراء من بعدي ،يأمرونكم
بام تعرفون ،ويعملون بام تنكرون ،فليس أولئك عليكم بأئمة)()5

[احلديث ]630 :قال رسول اهلل ( :إال إنه سيكون عليكم أمراء يقضون ألنفسهم
ما ال يقضون لكم ،فإذا عصيتموهم قتلوكم ،وإن أطعتموهم أضلوكم) ،قالوا :يا رسول
اهلل ،كيف نصنع؟ قال( :كام صنع أصحاب عيسى ابن مريم نرشوا باملناشري وْحلوا عىل

( )1رواه أْحد بن منيع وإسحاق ،سبل اهلدى والرشاد ()136/10
( )2رواه الطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()137/10
( )3رواه الطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()137/10
( )4رواه الطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()137/10
( )5رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد ()83/10
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اخلشب ،موت يف طاعة ،خري من حياة يف معصية اهلل)()1

[احلديث ]631 :عن عبادة بن الصامت قال :ذكر رسول اهلل  األمراء فقال:
(يكون عليكم أمراء إن أطعتموهم أدخلوكم النار ،وإن عصيتموهم قتلوكم) ،فقال رجل
منهم :يا رسول اهلل ،سمهم لنا ،لعلنا نحثوا يف وجوههم الرتاب ،فقال رسول اهلل :
(لعلهم حيثون يف وجهك ويفقئون عينيك)()2

[احلديث ]632 :قال رسول اهلل ( :ثالثون نبوة ،وثالثون ملكا وجربوتا وما
وراء ذلك ال خري فيه)()3

[احلديث ]633 :عن كعب بن عجرة قال :خرج علينا رسول اهلل  قال( :إهنا
ستكون عليكم أمراء من بعدي يعظون باحلكمة عىل منابر ،فإذا نزلوا اختلست منهم،
وقلوهبم أنتن من اجليف)()4
[احلديث ]634 :قال رسول اهلل ( :إنام أخاف عىل أمتي األئمة املضلون)()5

[احلديث ]635 :قال رسول اهلل ( :إين ال أخاف عىل أمتي إال األئمة املضلني،
وإذا وضع السيف يف أمتي ال يرفع عنهم إىل يوم القيامة)()6

[احلديث ]636 :قال رسول اهلل ( :يكون يف آخر الزمان أمراء ظلمة ،ووزراء
فسقة ،وقضاة خونة ،وفقهاء كذبة ،فمن أدرك ذلك الزمان فال يكونن هلم جابيا ،وال عريفا

( )1رواه الطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()137/10
( )2رواه الطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()137/10
( )3رواه الطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()137/10
( )4رواه الطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()137/10
( )5رواه أْحد ،سبل اهلدى والرشاد ()137/10
( )6رواه أْحد ،سبل اهلدى والرشاد ()138/10
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وال رشطيا)()1

[احلديث ]637 :قال رسول اهلل ( :ال تقوم الساعة حتى يبعث اهلل أمراء كذبة
ووزراء فجرة ،وأمناء خونة ،وقراء فسقة ،سمتهم سمت الرهبان فيلبسهم اهلل فتنة غرباء
مظلمة يتهوكون فيها هتوك اليهود يف الظلم)()2
[احلديث ]638 :قال رسول اهلل ( :يكون عليكم أمراء هم رش من املجوس)()3

[احلديث ]639 :قال رسول اهلل ( :خيرج رجال من هذه األمة يف آخر الزمان
معهم سياط كأذناب البقر ،يغدون يف سخط اهلل ويروحون يف غضبه)()4

[احلديث ]640 :قال رسول اهلل ( :إن طالت بك حياة يوشك أن ترى قوما
يغدون يف سخط اهلل ويروحون يف لعنة اهلل ،بأيدهيم مثل أذناب البقر)()5

[احلديث ]641 :قال رسول اهلل ( :سيكون أمراء ال يرد عليهم قوهلم يتقاْحون
يف النار كام تتقاحم القردة ،يتبع بعضهم بعضا)()6

[احلديث ]642 :قال رسول اهلل ( :ليأتني عىل الناس زمان يكون عليهم أمراء
سفهاء ،يقدمون رشار الناس ،ويظهرون بخيارهم ،ويؤخرون الصالة عن مواقيتها ،فمن
أدرك ذلك منكم ،فال يكونن عريفا وال رشطيا وال جابيا وال خازنا)()7

[احلديث ]643 :قال رسول اهلل ( :تعوذوا باهلل من رأس السبعني ،ومن إمارة
( )1رواه الطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()138/10
( )2رواه البزار ،سبل اهلدى والرشاد ()138/10
( )3رواه الطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()138/10
( )4رواه أْحد والطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()138/10
( )5رواه البزار ،سبل اهلدى والرشاد ()138/10
( )6رواه أبو يعىل ،سبل اهلدى والرشاد ()138/10
( )7رواه أبو يعىل وابن حبان ،سبل اهلدى والرشاد ()138/10
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الصبيان) ،وقال( :ال تذهب الدنيا حتى تصري للكع بن لكع)()1

[احلديث ]644 :قال رسول اهلل ( :اسمعوا ،إنه سيكون عليكم أمراء ،فال
تعينوهم عىل ظلمهم ،وال تصدقوهم بكذهبم ،فإنه من أعاهنم عىل ظلمهم وصدقهم
بكذهبم ،فلن يرد عيل احلوض)()2

[احلديث ]645 :قال رسول اهلل ( :اسمعوا ،هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء
فمن دخل عليهم فصدقهم بكذهبم ،وأعاهنم عىل ظلمهم فليس مني ولست منه ،وليس
بوارد عيل احلوض ،ومن مل يدخل عليهم ومل يعنهم عىل ظلمهم ومل يصدقهم بكذهبم ،فهو
مني وأنا منه ،وهو وارد عىل احلوض)()3

[احلديث ]646 :قال رسول اهلل ( :ستفتح عليكم مشارق األرض ومغارهبا أال
وعامهلا يف النار إال من اتقى اهلل وأدى األمانة)()4

ج ـ ما ورد يف التحذير من متزق األمة وهواهنا:
وهي أحاديث تشري إىل أن من عقوبات اهلل تعاىل هلذه األمة نتيجة تفرطيها يف هدي
رهبا ،ووصايا نبيها الفرقة التي حتصل بينها ،والتي جتعلها ضعيفة ،ولقمة سائغة ألعدائها
ينهشوهنا ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]647 :قال رسول اهلل ( :يوشك أن تداعى عليكم األمم كام تداعى
األكلة إىل قصعتها) قيل :من قلة؟ قال( :ال ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل ،جيعل الوهن يف

( )1رواه أْحد بن منيع وابن أيب شيبة ،وأبو يعىل ،سبل اهلدى والرشاد ()138/10
( )2رواه أْحد وابن حبان وأبو يعىل والطرباين يف الكبري والضياء ،سبل اهلدى والرشاد ()139/10
( )3رواه الرتمذي وقال :صحيح غريب وابن حبان والنسائي ،سبل اهلدى والرشاد ()139/10
( )4رواه احلسن ،سبل اهلدى والرشاد ()164/10
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قلوبكم ،وينزع الرعب من قلوب عدوكم بحبكم الدنيا وكراهيتكم املوت)()1

[احلديث ]648 :قال رسول اهلل ( :إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف
جزيرة العرب ،ولكن يف التحريش بينهم)()2

[احلديث ]649 :قال رسول اهلل ( :يكون بعدي قوم يأخذون امللك يقتل عليه
بعضهم بعضا)()3

[احلديث ]650 :قال رسول اهلل ( :سألت ريب أربعا ،فأعطاين ثالثا ،ومنعني
واحدة ،سألته أال جيمع أمتي عىل ضاللة فأعطانيها ،وسألته أن ال هيلكهم بالسنني كام
أهلكت األمم قبلهم فأعطانيها ،وسألته أن ال يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض
فمنعنيها)()4

[احلديث ]651 :قال رسول اهلل ( :سألت ريب ثالثا فأعطاين اثنتني ومنعني
واحدة ،سألته أن ال هيلك أمتي بالسنة فأعطانيها ،وسألته أن ال هيلك أمتي بالغرق
فأعطانيها ،وسألته أال جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها)()5

[احلديث ]652 :وهو يشري إىل ما يفعله األتراك باملسلمني ،وهو ما حتقق يف الكثري
من الفرتات التارخيية( ،)6وربام يشري إىل أحداث الحقة يف املستقبل ،ونص احلديث هو قوله
( :جييء قوم صغار العيون ،عراض الوجوه كأن وجوههم احلجف ،فيلحقون أهل
( )1رواه الطياليس ،سبل اهلدى والرشاد ()162/10
( )2رواه مسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()97/10
( )3رواه ابن أيب شيبة والطرباين يف الكبري رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()94/10
( )4رواه أْحد والطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد ()160/10
( )5رواه ابن أيب شيبة وأْحد ومسلم وابن خذيمة وابن حبان ،سبل اهلدى والرشاد ()161/10
( )6أرشنا إىل الكثري من التفاصيل التارخيية املرتبطة بذلك يف مقال بعنوان :أهيام أكثر جرما :العثامنيون أم الصفويون؟ ،من
كتاب :صفحات من أسفار املجد املزيف (ص)193 :
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اإلسالم بمنابت الشيح كأين أنظر إليهم ،وقد ربطوا خيوهلم بسواري املسجد) ،قيل :يا
رسول اهلل ،من هم؟ قال( :الرتك)()1

[احلديث ]653 :قال رسول اهلل ( :ال تقوم الساعة حتى يقاتل املسلمون الرتك،
صغار األعنيْ ،حر الوجوه ،ذلف األنوف ،كأن وجوههم املجان املطرقة) ويف لفظ( :قوما
وجوههم كاملجان املطرقة ،يلبسون الشعر ،ويمشون يف الشعر) ،ويف لفظ( :ال تقوم الساعة
حتى تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر ،وليأتني عىل أحدكم زمان ألن يراين أحب إليه من أن يكون
له مثل أهله ،وماله)()2

[احلديث ]654 :قال رسول اهلل ( :إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار
األعني ،حتى كأن وجوههم احلجف ثالث مرات ،حتى يلحقوهم بجزيرة العرب ،أما
السابقة األوىل فينجو من هرب منهم ،وأما الثانية فينجو بعض وهيلك بعض ،وأما الثالثة
فيصطلمون من بقي منهم) ،قالوا :يا رسول اهلل ،من هم؟ قال( :الرتك والذي نفيس بيده
لريبطن خيوهلم إىل جنب سواري املسلمني)()3

[احلديث ]655 :قال رسول اهلل ( :لتظهرن الرتك عىل العرب حتى تلحقها
بمنابت الشيح والقيصوم)()4

[احلديث ]656 :قال رسول اهلل ( :اتركوا الرتك ما تركوكم ،فإن أول من يسلب
أمتي ملكهم وما خوهلم اهلل بنو قنطوراء)()5

( )1رواه احلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()93/10
( )2رواه ابن أيب شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسائي ،سبل اهلدى والرشاد ()93/10
( )3رواه أْحد والبزار واحلاكم بسند صحيح ،سبل اهلدى والرشاد ()93/10
( )4رواه أبو يعىل ،سبل اهلدى والرشاد ()93/10
( )5رواه الطرباين وأبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()93/10
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[احلديث ]657 :قال رسول اهلل ( :كأين بالرتك قد أتتكم عىل براذين حمدمة
اآلذان حتى تربطها بشط الفرات)()1

د ـ ما ورد يف التحذير من التثاقل إىل الدنيا:
وهي أحاديث كثرية تشري إىل أن ما حيصل لألمة من فتن هو بسبب انغامسها يف
الرتف واألهواء ،كام قال تعاىل خمربا عام وقع يف أتباع األنبياء من ذلك بسبب هجرهم
ِ
َاب َيأ ُخ ُذ َ
ون ع ََر َض َه َذا األَدنَى
ف ِمن َبع ِد ِهم َخل م
لوصايا أنبيائهمَ ﴿ :ف َخ َل َ
ف َو ِر ُثوا الكت َ
اق الكِت ِ
ون َس ُيغ َف ُر َلنَا َوإِن َيأ ِ ِهتم ع ََر مض ِمث ُل ُه َيأ ُخ ُذو ُه َأ َمل ُيؤ َخذ َع َلي ِهم ِمي َث ُ
َو َي ُقو ُل َ
َاب َأن َال
ي ُقو ُلوا ع ََىل اهللَِّ إِ َّال احل َّق ودرسوا ما فِ ِ
ون َأ َف َال تَع ِق ُل َ
يه َوالدَّ ُار اآل ِخ َر ُة َخ مري لِ َّل ِذي َن َي َّت ُق َ
ون ﴾
َ
َ َ ََ ُ َ
[األعراف]169 :
ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]658 :قال رسول اهلل ( :يوشك األمم أن تداعى عليكم كام تداعى
األكلة إىل قصعتها) ،فقال م
قائل :من قلة نحن يومئذ؟ فقال( :بل أنتم يومئذ كثريون،
ولكنكم غثا مء كغثاء السيل ،ولينزعن اهلل من صدور عدوكم املهابة منكم ،وليقذفن يف
قلوبكم الوهن) ،قيل وما الوهن يا رسول اهلل؟ قال( :حب الدنيا وكراهية املوت)()2

[احلديث ]659 :قال رسول اهلل ( :إن بني يدي الساعة فتنا كقطع الليل املظلم،
فتنا كقطع الدخان ،يموت فيها قلب الرجل املؤمن كام يموت بدنه يصبح الرجل مؤمنا،
ويميس كافرا ،ويميس مؤمنا ويصبح كافرا يبيع فيها قوم أخالقهم ،ودينهم بعرض من

( )1رواه الطرباين واحلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()93/10
( )2أبو داود ( )4297وقال األلباين :صحيح ()3610
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الدنيا قليل)()1

[احلديث ]660 :قال رسول اهلل ( :ال تذهب الليايل واأليام حتى يقوم القائم،
فيقول :من يبيعنا دينه بكف من دراهم؟)()2

[احلديث ]661 :قال رسول اهلل ( :أصابتكم فتنة الَّضاء فصربتم ،وإن أخوف
ما أخاف عليكم فتنة الرساء من قبل النساء إذا تسورن الذهب ،ولبسن ريط الشام ،وعصب
اليمن وأتعبن الغني وكلفن الفقري ما ال جيد)()3

[احلديث ]662 :قال رسول اهلل ( :إذا مشت أمتي املطيطاء( )4وخدمتها أبناء
امللوك وفارس والروم ،سلط رشارها عىل خيارها)()5

[احلديث ]663 :قال رسول اهلل ( :إن الدنيا خَّضة حلوة ،وإن اهلل مستخلفكم
فيها ،لينظر كيف تعملون ،فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إرسائيل كانت يف
النساء)()6

[احلديث ]664 :قال رسول اهلل ( :واهلل ،ما أخشى عليكم الفقر ،ولكن أخشى
عليكم أن تبسط عليكم الدنيا ،كام بسطت عىل من كان قبلكم ،فتنافسوا كام تنافسوا
وتلهيكم كام أهلتهم)()7

( )1رواه ابن أيب شيبة وأْحد ،سبل اهلدى والرشاد ()145/10
( )2رواه أبو يعىل ،سبل اهلدى والرشاد ()145/10
( )3رواه اخلطيب ،سبل اهلدى والرشاد ()164/10
( )4املطيطاء :مشية فيها تبخرت ومد اليدين.
( )5الرتمذي ()2261
()6رواه مسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()71/10
()7رواه البخاري ومسلم ،،سبل اهلدى والرشاد ()71/10
رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()71/10
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[احلديث ]665 :قال رسول اهلل ( :هل لكم من أنامط؟) قلنا :يا رسول اهلل ،وأنى
لنا أنامط؟ قال( :إهنا ستكون لكم أنامط ،فأنا أقول اليوم المرأيت نحي عني أنامطك ،فتقول:
أمل يقل رسول اهلل  إهنا ستكون لكم أنامط بعدي)()1

[احلديث ]666 :قال رسول اهلل ( :عسى أن تدركوا زمانا حتى يغدى عىل
أحدكم بجفنة ،ويراح عليه بأخرى ،وتلبسون أمثال أستار الكعبة) ،قالوا :يا رسول اهلل،
أنحن اليوم خري أم ذاك اليوم؟ قال(:بل أنتم اليوم خري ،أنتم اليوم متحابون ،وأنتم يومئذ
متباغضون ،يَّضب بعضكم رقاب بعض)()2

[احلديث ]667 :قال رسول اهلل ( :ستفتح مشارق األرض ومغارهبا عىل أمتي
أال وعامهلا يف النار ،إال من اتقى اهلل ،وأدى األمانة)()3

[احلديث ]668 :قال رسول اهلل ( :لعلكم ستفتحون بعدي مدائن عظاما،
وتتخذون يف أسواقها جمالس ،فإذا كان ذلك فردوا السالم ،وغضوا من أبصاركم ،وأهدوا
األعمى ،وأعينوا املظلوم)()4

[احلديث ]669 :قال رسول اهلل ( :إنكم ستدركون زمانا من أدركه منكم
يلبسون فيه مثل أستار الكعبة ،ويغدى ويراح عليه باجلفان)()5

[احلديث ]670 :قال رسول اهلل ( :يظهر معدن يف أرض بني سليم ،يقال له:
فرعون أو فرعون وذلك بلسان أيب اجلهم قريب من السواء خيرج إليه رشار الناس ،أو حيرش
( )1رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()71/10
( )2رواه اإلمام أْحد ،واحلاكم وصححه ،سبل اهلدى والرشاد ()71/10
( )3رواه أبو نعيم يف احللية ،سبل اهلدى والرشاد ()71/10
( )4رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد ()72/10
( )5رواه البغوي ،سبل اهلدى والرشاد ()72/10
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إليه رشار الناس)()1

[احلديث ]671 :عن ابن عمر قال :أتى رسول اهلل  بقطعة من ذهب كانت أول
صدقة جاءته من معدن لنا ،فقال( :إهنا ستكون معادن وسيكون فيها رش اخللق)()2

[احلديث ]672 :عن رافع بن خديج عن رجل من بني سليم عن جده أنه أتى
رسول اهلل  بفضة ،فقال :من معدن لنا؟ فقال النبي ( :إنه سيكون معادن حيَّضها
رشار الناس)()3

[احلديث ]673 :قال رسول اهلل ( :إهنا ستفتح عليكم الدنيا حتى تتخذوا بيوتكم
كام نتخذ الكعبة )،قلنا :ونحن عىل ديننا اليوم؟ قال( :وأنتم عىل دينكم اليوم) ،قلنا فنحن
يومئذ خري أم ذلك اليوم؟ قال( :بل أنتم اليوم خري)()4

هـ ـ ما ورد يف التحذير من االنحرافات االجتامعية:
وهي أحاديث كثرية تشري إىل أن من مظاهر االبتعاد عن دين اهلل وهجر وصايا
رسول اهلل  الوقوع يف االنحرافات االجتامعية التي وقعت فيها سائر األمم نتيجة بعدها
عن دينها ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]674 :قال رسول اهلل ( :إن من أرشاط الساعة الفحش والتفحش،
وسوء اجلوار ،وقطع األرحام ،وأن يؤمتن اخلائن ،وخيون األمني ،كمثل القطعة الذهب
اجليدة أوقد عليها ،فخلصت ووزنت فلم تنقص ،ومثل املؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا
ووضعت طيبا ،أال إن أفضل الشهداء املقسطون ،أال إن أفضل املهاجرين من هجر ما حرم
( )1رواه أبو يعىل ،سبل اهلدى والرشاد ()125/10
( )2رواه الطرباين برجال الصحيح رواه أبو يعىل ،سبل اهلدى والرشاد ()125/10
( )3رواه ابن أيب شيبة رواه أبو يعىل ،سبل اهلدى والرشاد ()125/10
( )4رواه البزار برجال ثقات ،والطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد ()135/10
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اهلل عليه ،إال أن أفضل املسلمني من سلم املسلمون من لسانه ويده ،أال إن حويض طوله
كعرضه أبيض من اللبن وأحىل من العسل آنيته عدد النجوم من أقداح الذهب والفضة،
من رشب منه رشبة مل يظمأ آخر ما عليها أبدا)()1

[احلديث ]645 :قال رسول اهلل ( :إن من أرشاط الساعة أن يرفع العلم ويثبت
اجلهل ،ويفشو الزنا ،ويرشب اخلمر ،ويقل الرجال ،وتكثر النساء حتى يكون خلمسني
امرأة قيم واحد)()2

[احلديث ]646 :قال رسول اهلل ( :يتقارب الزمان ،وينقص العلم ،ويلقى
الشح ،وتظهر الفتن ،ويكثر اهلرج) ،قيل :يا رسول اهلل ،إنا لنقتل يف العام األلف واأللفني
من املرشكني؟ قال( :ال أعني ذلك ،ولكن يقتل بعضكم بعضا) ،قالوا :يا رسول اهلل أنى
يقتل بعضنا بعضا ،ونحن أحياء ونفعل؟ قال( :يميت اهلل قلوب أهل ذلك الزمان كام يميت
أبداهنم)()3

[احلديث ]677 :قال رسول اهلل ( :إن من أرشاط الساعة إخراب العامر ،وإعامر
اخلراب ،وأن يكون الغزو فداء ،وأن يتمرس الرجل بأمانته كام يتمرس البعري بالشجرة)()4

[احلديث ]678 :قال رسول اهلل ( :بني يدي الساعة فتن كقطع الليل املظلم
يصبح الرجل فيها مؤمنا ويميس كافرا ويميس مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض

( )1رواه اخلرائطي يف (مساوئ األخالق) ،سبل اهلدى والرشاد ()164/10
( )2رواه أبو داود الطياليس وأْحد وابن أيب شيبة وعبد بن ْحيد والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجة ،سبل
اهلدى والرشاد ()164/10
( )3رواه ابن أيب شيبة وأْحد وأبو داود واحلارث والبخاري ومسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()146/10
( )4رواه البغوي وابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد ()164/10
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من الدنيا قليل)()1

[احلديث ]679 :قال رسول اهلل ( :صنفان من أهل النار مل أرمها ،قوم معهم
سياط كأذناب البقر يَّضبون هبا الناس ،ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن
كأسنمة البخت ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها ،وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا)()2

[احلديث ]680 :قال رسول اهلل ( :ال تقوم الساعة حتى خيرج قوم يأكلون
بألسنتهم كام يأكل البقر بألسنتهم من األرض)()3

[احلديث ]681 :عن حذيفة قال :حدثنا رسول اهلل  حديثني ،قد رأينا أحدمها
وأنا أنتظر اآلخر ،حدثنا أن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن ،فعلموا من
القرآن وعلموا من السنة ،ثم حدثنا عن رفع األمانة ،قال( :ينام الرجل النومة فتقبض
األمانة من قلبه ،فيظل أثرها مثل أثر الوكت ،ثم ينام النومة فتقبض األمانة من قلبه فيظل
أثرها مثل املجل كجمر ،دحرجته عىل رجلك فنفط فرتاه منتربا ،وليس فيه يشء فيصبح
الناس يتبايعون ،فال يكاد أحدهم يؤدي األمانة ،حتى يقال :إن يف بني فالن رجال أمينا،
حتى يقال للرجل :ما أجلده ،ما أكرمه ما أظرفه ما أعقله وما يف قلبه مثقال حبة من خردل
من إيامن)()4
[احلديث ]682 :قال رسول اهلل ( :أول ما تفقدون من دينكم األمانة)()5

[احلديث ]683 :قال رسول اهلل ( :أول ما يرفع من الناس األمانة ،وآخر ما يبقى
( )1رواه احلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()164/10
( )2رواه مسلم رواه أبو يعىل ،سبل اهلدى والرشاد ()125/10
( )3رواه مسدد وابن أيب شيبة وأْحد والضياء يف املختارة والنسائي ،سبل اهلدى والرشاد ()126/10
( )4رواه مسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()126/10
( )5رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد ()126/10
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من دينهم الصالة ،ورب مصل ال خالق له عند اهلل)()1
[احلديث ]684 :قال رسول اهلل ( :أول ملا يرفع من هذه األمة احلياء واألمانة)()2

[احلديث ]685 :قال رسول اهلل ( :ال تقوم الساعة حتى يقبض العلم ،وتكثر
الزالزل ،ويتقارب الزمان ،وتظهر الفتن ويكثر اهلرج وهو القتل حتى يكثر فيكم املال
فيفيض)()3

[احلديث ]686 :قال رسول اهلل ( :ليكونن من أمتي قو مم يستحلون احلر واحلرير
واخلمر واملعازف ،ولينزلن أقوا مم إىل جنب علم تروح عليهم سارح مة هلم ،فيأتيهم م
رجل
حلاجة فيقولون ارجع إلينا غدا ،فيبيتهم اهلل ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إىل
يوم القيامة) ()4

[احلديث ]687 :قال رسول اهلل ( :سيكون يف آخر أمتي رجال يركبون عىل
رسوج كأشباه الرحال ينزلون عىل أبواب املساجد ،نساؤهم كاسيات عاريات ،عىل
رؤوسهم كأسنمة البخت فالعنوهن فإهنن ملعونات لو كانت وراءكم أمة من األمم ،خلدم
نساؤكم نساءهم كام خدمتكم نساء األمم من قبلكم) ولفظ الطرباين( :سيكون يف أمتي
رجال يركب نساؤهم عىل رسوج كأشباه الرجال)()5

[احلديث ]688 :قال رسول اهلل ( :إذا رأيتم الاليت ألقني عىل رؤوسهن مثل

( )1رواه احلكيم الرتمذي ،سبل اهلدى والرشاد ()126/10
( )2رواه الطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()126/10
( )3رواه البخاري ،سبل اهلدى والرشاد ()127/10
( )4ذكره البخاري تعلي ًقا ()5590
( )5رواه أْحد والطرباين ،سبل اهلدى والرشاد ()135/10
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أسنمة البقر ،فأعلموهن أهنن ال تقبل هلن صالة)()1

[احلديث ]689 :قال رسول اهلل ( :صنفان من أهل النار مل أرمها بعد :قوم معهم
سياط كأذناب البقر يَّضبون هبا الناس ،ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن
كأسنمة البخت املائلة ،ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها ،وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا
وكذا!)()2

[احلديث ]690 :وهو ما يشري إىل ظواهر العنف التي حتدث بني املسلمني ،ونص
احلديث هو قوله ( :ستكون فتن مة صامء بكامء عمياء ،من أرشف هلا استرشفت له،
وإرشاف اللسان فيها كوقوع السيف)()3

[احلديث ]691 :قال رسول اهلل ( :من مشى إىل رجل من أمتي ليقتله فليقل
هكذا ،فالقاتل يف النار واملقتول يف اجلنة)()4

[احلديث ]692 :وهو ما يشري إىل انتشار التشاؤم واالنتحار بسبب البعد عن الدين
احلقيقي وقيمه النبيلة ،ومن تلك األحاديث قوله ( :ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل
بقرب الرجل فيقول :يا ليتني كنت مكانك)()5

[احلديث ]693 :قال رسول اهلل ( :ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل عىل القرب،
فيقول :لوددت أين مكان صاحبه ملا يلقى الناس من الفتن)()6

( )1رواه الطرباين يف الكبري ،سبل اهلدى والرشاد ()136/10
( )2رواه أْحد ومسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()136/10
( )3أبو داود ()4264
( )4أبو داود ()4260
( )5رواه اإلمامان مالك وأْحد والبخاري ومسلم والبيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()144/10
( )6رواه نعيم بن ْحاد يف الفتن ،سبل اهلدى والرشاد ()144/10
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[احلديث ]694 :قال رسول اهلل ( :ال تقوم الساعة حتى يرى احلي امليت عىل
أعواده ،فيقول :يا ليته كان مكان هذا ،فيقول له القائل :هل تدري عىل ما مات؟ فيقول
كائن ما كان)()1

[احلديث ]695 :قال رسول اهلل ( :والذي نفيس بيده ،ال تذهب الدنيا حتى يمر
الرجل عىل القرب فيتمرغ عليه ويقول :يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القرب وليس به الدين
إال البالء)()2

و ـ ما ورد يف الطائفة الناجية من الفتن:
وهي أحاديث تتوافق مع القرآن الكريم باإلضافة إىل توافقها مع العقل والفطرة
السليمة:
أما توافقها مع القرآن الكريم؛ فيدل عليه ما ورد فيه من اإلشارة إىل أن وقوع مجيع
األمة يف الباطل يعني انتصاره عىل احلق مع أن اهلل تعاىل أخرب أن احلق لن ينطفئ نوره أبدا،
ون لِيط ِف ُئوا ُنور اهللَِّ بِ َأفو ِ
اه ِهم َواهللَُّ ُمتِ ُّم ُن ِ
ور ِه َو َلو ك َِر َه الكَافِ ُر َ
ون ﴾
َ
كام قال تعاىلُ ﴿ :ي ِريدُ َ ُ
َ
احل ُّق َوزَ َه َق ال َباطِ ُل إِ َّن ال َباطِ َل ك َ
َان زَ ُهو ًقا ﴾ [اإلرساء:
[الصف ،]8 :وقالَ ﴿ :و ُقل َجا َء َ
]81
وأخرب عن بني إرسائيل أهنم مل جيمعوا عىل حتريف الدين ،بل بقيت منهم طائفة
ِ
وسى ُأ َّم مة َهيدُ َ
احلق َوبِ ِه
ون بِ َ
صاحلة ،إىل أن جاء اإلسالم فاتبعته ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ومن َقو ِم ُم َ
َيع ِد ُل َ
ون ﴾ [األعراف]159 :
َان ِمن ال ُقر ِ
ون ِمن َقبلِ ُكم ُأو ُلو
وأخرب عن أن هذا سنة مجيع األقوام ،فقالَ ﴿ :ف َلو َال ك َ َ ُ

( )1رواه الديلمي ،سبل اهلدى والرشاد ()144/10
( )2رواه مسلم وابن ماجه ،سبل اهلدى والرشاد ()144/10
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َن ال َفس ِ
ِ
اد ِيف األَر ِ
ض إِ َّال َقلِ ًيال ِممَّن َأن َجينَا ِمن ُهم ﴾ [هود]116 :
َبق َّية َين َهو َن ع ِ َ
وأما داللة العقل والفطرة عىل ذلك؛ فإن من رْحة اهلل تعاىل بعباده ،ورعايته هلم ،أن
يوفر هلم سبل اهلداية يف كل األجيال؛ فال يبقى جيل إال وجيد من يمكنه أن يستند إليه يف
اهلداية.
باإلضافة إىل أن ذلك أيضا مما تقتضيه العدالة يف االختبار واالبتالء ،ففي كل عرص
يوجد الصاحلون الذين جتب مواالهتم ،واملنحرفون الذين جتب الرباءة منهم ،وربام قتاهلم،
وهلذا ورد يف األحاديث حتديد أوصافهم وأماكنهم وأنواع الفتن التي تظهر منهم ،حتى
يكون ذلك عالمة عىل متييز الصاحلني من غريهم.
ومن تلك األحاديث املرصحة هبذا ،أو املشريه إليه:
ما ورد يف احلديث من أن األمة ال جتتمع عىل ضاللة:
وهي أحاديث متوافقة مع القرآن الكريم والفطرة والعقل السليم ،ذلك أن اهلل تعاىل
جعل هذه األمة هي طوق النجاة لكل البرش ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وك ََذلِ َك َج َعلنَا ُكم ُأ َّم ًة َو َس ًطا
لِ َت ُكو ُنوا ُش َهدَ ا َء ع ََىل الن ِ
الر ُس ُ
َّاس َو َي ُك َ
ول َع َلي ُكم َش ِهيدً ا ﴾ [البقرة]143 :
ون َّ
ولذلك إن وقع االنحراف فيها مجيعا ،ارتفعت عناية اهلل تعاىل بعباده ،بتوفري كل
فرص اهلداية هلم ،وذلك مستحيل ،ومن األحاديث الواردة يف هذا:
[احلديث ]696 :ما ورد يف احلديث من أن األمة ال جتتمع عىل ضاللة ،وهو ما عرب
عنه رسول اهلل  بقوله( :إن اهلل قد أجار أمتي من أن جتتمع عىل ضاللة)()1

واملراد باإلمجاع هنا إمجاع األمة ،ال إمجاع الطائفة الذي عرب عنه أْحد بقوله( :من

( )1أبو داود  ،98/4حديث  ،4253وابن ماجه ،حديث رقم.3950
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ادعى اإلمجاع فقد كذب ،وما يدريك لعلهم اختلفوا)( ،)1ذلك أنه ال يصح أن يسمى هذا
النوع إمجاعا ،فاألمة اإلسالمية تشمل مجيع الطوائف ،ال طائفة بعينها ،ولذلك فإن الذي
يذكر اإلمجاع حيتاج أن يعرف موقف املدارس اإلسالمية املختلفة من القضية املطروحة.
[احلديث ]697 :قال رسول اهلل ( :إن اهلل أجاركم من ثالث خالل :أن ال يدعو
عليكم نبيكم ،فتهلكوا مجيعا ،وأن ال يظهر أهل الباطل عىل أهل احلق ،وأن ال جتتمعوا عىل
ضاللة)

()2

أما ما روي يف رواية أخرى( :إن أمتي ال جتتمع عىل ضاللة ،فإذا رأيتم اختالفا
فعليكم بالسواد األعظم)()3

فغري صحيحة ،وتتناىف مع ما ورد يف القرآن الكريم من ذم الكثرة ،كام قال تعاىل﴿ :
َو َما َأك َث ُر الن ِ
َّاس َو َلو َح َرص َت بِ ُمؤ ِمنِنيَ ﴾ [يوسف ،]103 :كام تتناىف مع األحاديث الواردة
يف مدح الغرباء والصاحلني وبيان قلتهم.
ما ورد يف احلديث من أنه ستبقى طائفة ملتزمة باحلق:
وهي أحاديث متفق عليها بني املدارس اإلسالمية ،ولألسف الكل يدعيها مع عدم
مراعاة رشوطها ،وهي تطبيق مجيع وصايا رسول اهلل  ،وعدم االقتصار عىل بعضها ،ومن
تلك األحاديث:
[احلديث ]698 :قال رسول اهلل ( :ال يزال من أمتي أمة قائمة بأمر اهلل ال يَّضهم
من خذهلم وال من خالفهم حتى يأيت أمر اهلل)()4

( )1إقامة الدليل عىل إبطال التحليل ص.275
( )2ابن ماجه ،رقم.3950
( )3سنن ابن ماجه ()3950
( )4البخاري  ،731/6حديث  ،3641ومسلم .1524/3
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[احلديث ]699 :قال رسول اهلل ( :ال تقوم الساعة حتى يظهر الفحش وقطيعة
الرحم وسوء اجلوار ،وخيون األمني) ،قيل :يا رسول اهلل! فكيف املؤمن يومئذ؟ قال:
(كالنخلة وقعت ومل تفسد ،وأكلت فلم تكرس ،ووضعت طيبا)()1

[احلديث ]700 :قال رسول اهلل ( :يأيت عىل الناس زمان حتل فيه الغربة ،وال
يسلم لذي دين دينه إال من فر بدينه من شاهق إىل شاهق ،أو من جحر إىل جحر ،كالطائر
يغري فراخه ،وكالثعلب بأشباله ،يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ،ويعتزل الناس إال من خري)()2

[احلديث ]701 :قال رسول اهلل ( :ال تزال طائف مة من أمتي يقاتلون عىل احلق
ظاهرين إىل يوم القيامة ،فينزل عيسى ،فيقول أمريهم :تعال صل لنا ،فيقول :ال ،إن
بعضكم عىل بعض أمراء تكرمة اهلل هذه األمة)()3

[احلديث ]702 :ما ورد يف احلديث من حتول اإلسالم إىل دين غريب ،وفضل
الغرباء الذين يتمسكون فيه ،ومنها قوله ( :بدأ اإلسالم غري ًبا وسيعود غري ًبا كام بدأ،
فطوبى للغرباء)()4
ويف رواية :قيل :يا رسول اهلل ،ومن الغرباء؟ قال( :النُّزَّ اع من القبائل()6())5
ويف رواية( :ا َّلذين ُيصلِحون إذا فسد الناس)()7

(الفرارون بدينهم ،يبعثهم اهلل تعاىل مع عيسى
ويف رواية :قيل :ومن الغرباء؟ قالَّ :
( )1البزار ()2432/407/6
( )2رواه احلارث ،سبل اهلدى والرشاد ()164/10
( )3مسلم ()156
( )4رواه مسلم ()208
( )5أي من القبيلة الرجل والرجالن.
( )6ابن ماجه ()3978
( )7السنن الواردة يف الفتن أليب عمرو الداين ( )25 /1وغريه.
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ابن مريم)()1

[احلديث ]703 :قوله َّ :
(إن اإلسالم بدأ غري ًبا ،ويرجع غري ًبا ،فطوبى للغرباء،
حون ما أفسد الناس بعدي من سنَّتي)()2
الذين ُيصلِ َ

َ

ُ

[احلديث ]704 :قوله ( :طوبى للغرباء) ،قيل :وما الغرباء؟ قال( :قوم صاحلون
عصيهم أك َثر ِممَّن ُيطيعهم)()3
ِ
قليل يف ناس سوء كثريَ ،من َي
ُ
ما ورد فيمن يشتاق إليهم رسول اهلل :
وهي حمل اتفاق من األمة وتدل عىل أن املعية احلقيقية لرسول اهلل  ليست خاصة
بالصحابة فقط ،وإنام هي شاملة جلميع العصور ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]705 :قال رسول اهلل ( :إن أناسا من أمتي يأتون بعدي يود أحدهم
لو اشرتى رؤيتي بأهله وماله)()4

[احلديث ]706 :روي أن رسول اهلل  أتى املقربة ،فقال( :السالم عليكم دار قوم
مؤمنني وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا) قالوا :أولسنا إخوانك يا
رسول اهلل؟ قال( :أنتم أصحايب وإخواننا الذين مل يأتوا بعد) ،فقالوا :كيف تعرف من مل
يأت بعد من أمتك يا رسول اهلل؟ فقال( :أرأيت لو أن رجال له خيل غر حمجلة بني ظهري
خيل دهم هبم أال يعرف خيله؟) ،قالوا :بىل يا رسول اهلل .قال( :فإهنم يأتون غرا حمجلني
من الوضوء ،وأنا فرطهم عىل احلوض ،أال ليذادن رجال عن حويض كام يذاد البعري الضال

( )1حلية األولياء)25 /1( ،
( )2الرتمذي ()2630
( )3أْحد ()177 /2
( )4رواه احلاكم ،سبل اهلدى والرشاد ()117/10
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أنادهيم :أال هلم؛ فيقال إهنم قد بدلوا بعدك ،فأقول :سحقا سحقا)()1

ما ورد يف شأن مواطن الفئة املنصورة وغريها:
وهي أحاديث كثرية ،تعرضت للتأويل بسبب عدم مراعاهتا لألحاديث األخرى،
وخاصة املتعلقة بوصايا رسول اهلل  ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]707 :قوله ( :اللهم بارك لنا يف شأمنا ويف يمننا .قالوا :ويف نجدنا ؟
قال :اللهم بارك لنا يف شأمنا ويف يمننا .قالوا :ويف نجدنا ؟ قال :هناك الزالزل والفتن ،وهبا
يطلع قرن الشيطان)()2

وهذا احلديث مع أحاديث أخرى كثرية يشري إىل املواطن التي تظهر فيها الفتن،
وتنترش يف العامل اإلسالمي ،كام يدل عىل املواضع املباركة ،والتي تساهم يف وعي األمة
وخروجها من الفتن.
ونحب أن ننبه هنا جمموعة تنبيهات ترتبط باحلديث:
 .1أن هذا احلديث ال يعني أن كل سكان الشام واليمن مباركون ،وكل سكان نجد
َّاس إِنَّا َخ َلقنَا ُكم
أهل فتنة؛ فاحلديث ال يقصد ذلك ،وهو يتناىف مع قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم
من َذكَر َو ُأن َثى َو َج َعلنَا ُكم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َر َم ُكم عندَ اهللَِّ َأت َقا ُكم إِ َّن اهللََّ عَل م
َخبِ مري﴾ [احلجرات ،]13 :ولكن املقصود هو ربط تلك اجلهات بأحداث تقع فيها ،مما
يدخل يف النبوءات الغيبية.
 .2أن اجلهات الشامية أو اليمنية التابعة لنجد يف فكرها ومواقفها نجدية وليست
شامية وال يمنية ،ذلك أن العربة ليست باألماكن ،وإنام باألفكار واملواقف ،وقد ظهرت

( )1رواه مسلم ()367
( )2رواه البخاري ( )1037ومسلم ()2905
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أكثر الفتن التي فرقت صف األمة ،ونرشت األحقاد بينها ،يف منطقة نجد املعروفة ،حتى
أن الرسائل والكتب التي صدرت منها إبان الدعوة الوهابية سميت [جمموعة الرسائل
واملسائل النجدية]
 .3أنه مع وضوح احلديث ،وداللته عىل نجد التي يعرفها العامل أمجع إال أن املؤولة
حاولوا رصفها عن حماهلا احلقيقية ،وحتويل املقصود منها إىل العراق ،مع أن كل العلامء قبل
الدعوة الوهابية ،كانوا يفهمون من نجد املنطقة املعروفة ،كام قال ابن تيمية الذي يستند إليه
أصحاب الدعوة السلفية يف أكثر أطروحاهتم( :قد تواتر عن النبي  إخباره بأن الفتنة
ورأس الكفر من املرشق الذي هو مرشق مدينته كنجد وما يرشق عنها) ..ثم ساق بعض
األحاديث الواردة يف ذلك يف الصحيحني وغريمها إىل أن قال( :وال ريب أن من هؤالء
ظهرت الردة وغريها من الكفر ،من جهة مسيلمة الكذاب وأتباعه وطليحة األسدي
وأتباعه ،وسجاح وأتباعها ،حتى قاتلهم أبو بكر الصديق ومن معه من املؤمنني ،حتى قتل
من قتل ،وعاد إىل اإلسالم من عاد مؤمنا أو منافقا) ()1

باإلضافة إىل ذلك؛ فإن معنى النجد يف اللغة هو املرتفع ،والرياض التي هي قاعدة
رتا ،أما ارتفاع العراق التقريبي عن سطح
نجد يبلغ ارتفاعها عن سطح األرض  635م ً
رتا)
البحر فال يعدو ( 34م ً
[احلديث ]708 :ما ورد يف اإلشارة إىل دور فارس يف خروج األمة من الفتنة،
ودورها يف التمهيد لإلمام املهدي ،وقد سبق ذكر بعض األحاديث يف ذلك عند احلديث
﴿وإِن َتت ََو َّلوا
عن اإلمام املهدي ،ومن تلك األحاديث ما ورد يف بيان املراد من قوله تعاىلَ :
ِ
َري ُكم ُث َّم َال َي ُكو ُنوا َأم َثا َل ُكم﴾ [حممد ،]38 :فقد روي عن أيب هريرة أنه قال:
َيستَبدل َقو ًما غ َ
( )1انظر :بيان تلبيس اجلهمية البن تيمية ج  1ص .24 - 17
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ِ
تال رسول اهلل هذه اآليةِ َ :
َري ُكم ُث َّم َال َي ُكو ُنوا َأم َثا َل ُكم﴾ ،قالوا:
﴿وإن َتت ََو َّلوا َيستَبدل َقو ًما غ َ
ومن يستبدل بنا؟ قال :فَّضب رسول اهلل  عىل منكب سلامن ـ أي سلامن الفاريس ـ ثم
قال( :هذا وقومه)()1

واآلية واضحة يف هتديد اهلل سبحانه وتعاىل للعرب الذين نـزل القرآن الكريم بني
ظهرانيهم أهنم يف حال توليهم وختليهم عن الدور املناط هبم ،سيتوىل ذلك قوم آخرون،
وأهنم سيؤدون األمانة بصدق وإخالص ،وأهنم لن يكونوا أمثال القوم األولني الذين
شوهوا الرسالة ..وقد وضح رسول اهلل  يف احلديث أن هؤالء البدائل هم سلامن وقومه.
[احلديث ]709 :وهو ما ورد يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :و َ
آخ ِري َن ِمن ُهم ملََّا َيل َح ُقوا ِهبِم
ِ
يم﴾ [اجلمعة ،]3 :فقد أخرب رسول اهلل  أن مصداق هذه اآلية منطبق
َو ُه َو ال َع ِزيزُ احلَك ُ
عىل فارس ،فعن أيب هريرة ،قال :كنا جلوسا عند النبي  فأنـزلت عليه سورة اجلمعة﴿ :
َو َ
آخ ِري َن ِمن ُهم ملََّا َيل َح ُقوا ِهبِم ﴾ قالوا :من هم يا رسول اهلل؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثالثا،
وفينا سلامن الفاريس ،فوضع رسول اهلل  يده عىل سلامن ثم قال( :لو كان اإليامن عند
الثريا لناله رجال ـ أو :رجل ـ من هؤالء)()2

[احلديث ]710 :عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل  ـ وذكرت عنده فارس ـ
فقال( :فارس عصبتنا أهل البيت)()3

[احلديث ]711 :عن أيب هريرة قال( :ذكرت املوايل أو األعاجم عند رسول اهلل 
فقال( :واهلل ألنا أوثق هبم منكم ،أو من بعضكم)()4

( )1رواه الرتمذي ،ح()3260
( )2رواه مسلم ،والرتمذي ،والنسائي ،وابن أيب حاتم ،وابن جرير ،تفسري ابن كثري)116 /8( ،
( )3رواه أبو نعيم يف أخبار أصبهان ( ،)11 /1والديلمي ()332 /2
( )4رواه أبو نعيم يف ذكر أصبهان ،ص .12
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وهذا يدل عىل اشتهار ذلك يف الزمن األول ،حتى أنه روي أن األشعث جاء إىل
اإلمام ع يل؛ فجعل يتخطى الرقاب حتى قرب منه ،ثم قال له :يا أمري املؤمنني غلبتنا هذه
احلمراء عىل قربك ،يعني العجم ،فركض املنرب برجله حتى قال صعصعة بن صوحان :ما
لنا ولألشعث! ليقولن أمري املؤمنني اليوم يف العرب قوالً ال يزال يذكر ،فقال اإلمام عيل:
(من عذيري من هؤالء الضياطرة ،يتمرغ أحدهم عىل فراشه مترغ احلامر ،وهيجر قوما
للذكر! أفتأمرين أن أطردهم؟! ما كنت ألطردهم فأكون من اجلاهلني ،أما والذي فلق احلبة
وبرأ النسمة ،ليَّضبنكم عىل الدين عود ًا كام رضبتموهم عليه بدء ًا)()1

ويدل هلذا الكثري من األحاديث الواردة يف املصادر الشيعية ،ومنها ما روي عن
اإلمام الكاظم أنه قال ( :رجل من قم ،يدعو الناس إىل احلق ،جيتمع معه قوم قلوهبم كزبر
احلديد ،ال تزهلم الرياح العواصف ،ال يملون من احلرب وال جيبنون ،وعىل اهلل يتوكلون
والعاقبة للمتقني)()2

ما ورد يف البشارة بانتصارات الطائفة املنصورة:
وهي متوافقة مع ما ورد يف القرآن الكريم من اإلشارة إىل انتصار املستضعفني،
وظهور اإلسالم عىل الدين كله ،وختلص البرشية من كل الطواغيت والدجالني.
وقد سبق ذكر بعض األحاديث املرتبطة بانتصارات اإلمام املهدي ،ومنها غريها،
والتي مل حيدد فيها قادة االنتصار ،ونحن نوردها ال من باب قبوهلا قبوال مطلقا ،ألهنا قد
تكون من إضافات الرواة ،ولكنا كذلك ال يمكننا رفضها؛ فقد تكون صحيحة إىل رسول

( )1رواه ابن أيب احلديد يف رشح النهج.284 / 20 :
( )2بحار األنوار ، 216 / 60 :وقد نقلها صاحب البحار عن كتاب تاريخ قم ملؤلفه احلسن بن حممد احلسن القمي الذي
ألفه قبل أكثر من ألف سنة.
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اهلل  ،وليس يف العقل وال يف القرآن الكريم ما ينفيها ..ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]712 :قال رسول اهلل ( :ال تقوم الساعة حتى يقاتل املسلمون اليهود،
فيقتلهم املسلمون ،حتى خيتبئ اليهودي من وراء احلجر والشجر ،فيقول احلجر أو الشجر:
هيودي خلفي ،فتعال فاقتله ،إال الغرقد ،فإنه من شجر اليهود)()1
يا مسلم ،يا عبد اهلل ،هذا
م

م

[احلديث ]713 :قال رسول اهلل ( :تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم ،ثم يقول
هيودي ورائي ،فاقتله)()2
احلجر :يا مسلم هذا
م

وال يستغرب حصول مثل هذه الكرامات اإلهلية ،وهو يدل عىل أن الذين يتمكنون
من االنتصار عىل اليهود يف قمة التقوى والصالح ،وليسوا جمرد جنود عاديني.
[احلديث ]714 :قال رسول اهلل ( :ينزل الدجال يف هذه السبخة بمر قناة [واد يف
املدينة] ،فيكون أكثر من خيرج إليه النساء ،حتى إن الرجل لريجع إىل ْحيمه وإىل أمه وابنته
وأخته وعمته ،فيوثقها رباطا خمافة أن خترج إليه ،ثم يسلط اهلل املسلمني عليه ،فيقتلونه
ويقتلون شيعته ،حتى إن اليهودي ليختبئ حتت الشجرة أو احلجر فيقول احلجر أو الشجرة
هيودي حتتي فاقتله)
للمسلم :هذا
م

()3

[احلديث ]715 :قال رسول اهلل ( :بني امللحمة وفتح املدينة ست سنني ،وخيرج
املسيح الدجال يف السابعة)(.)4
وكل هذه األحاديث السابقة حمل اتفاق بني األمة مجيعا ،وقد روي عن أئمة اهلدى
اإلشارة إىل مكان امللحمة يف مرج ابن عامر من عكا ويافا عىل الساحل حتى القدس يف
( )1البخاري (،)2926ومسلم ()2922
( )2البخاري ( ،)3593ومسلم ()2921
( )3رواه أْحد ()255/9
( )4أبو داود ()4296
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السهل الفلسطيني ،ويشريون اىل زماهنا وأهنا بعد ظهور اإلمام املهدي وحتريره القدس من
قبضة اليهود ونقض الروم اهلدنة معه التي توسط فيها املسيح عليه السالم بعد نزوله(.)1
وهي حمل اتفاق بني اليهود واملسيحيني سواء كانوا من رجال دينهم أو سياسييهم؛
فهم يذكرون معركة هرجمدون ـ أو امللحمة الفاصلـة ـ كمـا يسميهـا املسلمون ـ وهيتمون هبا،
تقول الكاتبة األمريكية (جريس هالسل) يف كتاهبا( :النبوءة والسياسة)( :أظهرت دراسة
ملؤسسة سن لنسن نرشت يف اكتوبر  1985أن واحد ًا وستني مليون أمريكي يستمعون
بانتظام إىل مذيعني يبرشون عىل شاشات التلفزيون األمريكي بقرب وقوع معركة
هرجمدون ،وبأهنا ستكون معركة نووية ،وأن الشعوب املسيحية جيب أن تستعد خلوض هذه
املعركة الرهيبة)

()2

ويف استطالع للرأي أجراه الواعظ األمريكي (هول لندساي)( :أثبت أن %72.5
ال أو آج ً
من املسيحيني األمريكيني أكدوا أهنم يعتقدون أن احلرب قادمة وستؤدي عاج ً
ال
إىل وقوع معركة هرجمدون)()3

وتذكر الكاتبة( :أن النبوءات التوراتية حتولت يف الواليات املتحدة االمريكية اىل
مصدر يستمد منه عرشات املاليني من الناس نسق معتقداهتم ومن بينهم أناس يرشحون
أنفسهم النتخابات الرئاسة االمريكية وكلهم يعتقدون قرب هناية العامل ووقوع معركة
هرجمدون ،وهلذا فهم يشجعون التسلح النووي ويستعجلون وقوع هذه املعركة باعتبار ان

( )1انظر مقاال بعنوان :معركة هرجمدون الفاصلة ،حسن عبد األمري الظاملي ،جملة االنتظار ،وقد استفدنا االقتباسات
الواردة يف هذا املحل من مقاله.
( )2د .أْحد حجازي ،معركة هرجمدون وعودة املسيح واملهدي املنتظر ،ص .66
( )3املرجع السابق ،ص.44
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ذلك سيقرب جميء املسيح)

()1

ومن األمثلة عىل هذا ما حتدث به الرئيس االمريكي ريكن عام  1980مع املذيع
االنجييل (جيم بيكر) يف مقابلة تلفزيونية أجريت معه ،فقد قال( :إننا قد نكون اجليل الذي
سيشهد معركة هرجمدون) ،ويف ترصيح آخر له( :ان هذا اجليل بالتحديد هو اجليل الذي
سريى هرجمدون)

()2

أما الرئيس األمريكي بوش؛ فقد كان مهتام هبا كثريا ،وقد قالت عنه جملة [دير
شبيغل] االملانية( :منذ ذلك الوقت أصبح بوش واحد ًا من الستني مليون أمريكي الذين
يؤمنون بالوالدة الثانية للمسيح وهذا ما دعاه اىل القول :بأن املسيح هو أهم الفالسفة
السياسيني يف مجيع األزمنة ألنه ساعدين عىل التوقف عن رشب اخلمر)

()3

وورد يف تقرير ملنظمة حقوق اإلنسان صدر يف قربص عام ( :1990توجد هيئات
ومجعيات سياسية وأصولية يف الواليات املتحدة وكل دول العامل تتفق يف أن هناية العامل قد
اقرتبت ،واننا نعيش اآلن يف األيام األخرية التي ستقع فيها معركة هرجمدون ،وهي املعركة
الفاصلة التي ستبدأ بقيام العامل بشن حرب ضد ارسائيل ،وبعد ان ينهزم اليهود يأيت املسيح
ليحاسب أعداءهم وحيقق النرص ،ثم حيكم املسيح العامل ملدة ألف عام يعيش العامل يف حب
وسالم كاملني)()4

ونحب أن ننبه هنا إىل أنه ورد يف [قاموس الكتاب املقدس] حتديد ملكاهنا ،وهو
يتوافق مع ما ورد يف الروايات ،فقد جاء فيه( :تقع جمدون يف مرج ابن عامر ،وزاد يف قيمتها
( )1معركة هرجمدون ،ص.67
( )2معركة هرجمدون ،ص.68
( )3النبوءة والسياسة ،ص .47
( )4أْحد السقا ،عودة املسيح املنتظر ،ص.71
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االسرتاتيجية أهنا تقع عىل خط املواصالت بني القسمني الشاميل واجلنويب من فلسطني..
وهرجمدون :كلمة عربية مكونة من مقطعني ،هر أو هار :بمعنى جبل ،جمدون :اسم واد يف
ال شامل تل أبيب و 20مي ً
فلسطني يقع يف مرج ابن عامر عىل بعد  55مي ً
ال جنوب رشق
حيفا وعىل بعد  15مي ً
ال من شاطيء البحر املتوسط ،وتعرف جمدون اآلن باسم (تل
املتسلم) وكلمة هرجمدون :بمعنى جبل جمدون)()1

[احلديث ]715 :عن عبد اهلل بن عمرو قال :بينام نحن عند النبي  نكتب ،إذ
سئل :أي املدينتني تفتح أوال ،قسطنطينة أو رومية؟ فقال( :ال بل مدينة هرقل أوال)()2

وليس املراد بالفتح هنا ما اشتهر يف التاريخ من الغزو العسكري ،وإنام يراد به انضامم
هاتني املدينتني ملعسكر الصاحلني.

( )1قاموس الكتاب املقدس للدكتور بطرس عبد امللك ص.99
( )2الدارمي ()486
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الفصل الرابع
االمتداد الرسايل والفتن التي تعرض له يف املصادر الشيعية
من خالل استقرائنا للمضامني الواردة يف املصادر الشيعية حول االمتداد الرسايل
والفتن التي تعرض له نجد أن هلا تشاهبا كبريا بنظرياهتا يف املصادر السنية ،وربام يعود ذلك
ملا ذكرناه يف مقدمة الكتاب من اعتامد كال املدرستني عىل ما كتبه نعيم بن ْحاد يف [كتاب
الفتن] ،كام عرب عن ذلك عيل بن موسى بن طاووس يف كتابه [املالحم والفتن] عند بيانه
لقيمة كتاب أيب نعيم ،وذكر أن ذلك بسبب كونه (..أقرب عهد بالصحابة والتابعني وقد
زكاه مجاعة من املفرسين)( ،)1ثم ذكر بعض الروايات عن األعالم الذين وثقوه ،والذين
ذكروا عالقته الطيبة بأصحاب اإلمام عيل ،وروايته عنهم.
ولذلك؛ فإن معظم اخلالف بني املدرستني ليس يف نصوص األحاديث والروايات،
وإنام يف تطبيقها عىل املصاديق الالئقة هبا ،حيث نجد كل مصنف أو شارح لتلك األحاديث
يطبقها عىل ما يراه من الواقع الذي عاشه.
وبناء عىل هذا ،وحتى ال نكرر األحاديث التي سبق ذكرها؛ فسنقترص عىل ما ورد
من أحاديث ترتبط بزيادة بيان وتوضيح مصاديق األحاديث الواردة يف املصادر السنية،
ذلك أن دور أئمة اهلدى بالنسبة للسنة النبوية يشبه دور السنة بالنسبة للقرآن الكريم؛ فهي
تزيده توضيحا وتبني طريقة تنفيذه.
وبناء عىل هذا سنذكر األحاديث املرتبطة بالفتن املتعلقة هبجر وصية رسول اهلل 

( )1املالحم والفتن يف ظهور الغائب املنتظر ،ص .19
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بأهل بيته عموما ،وباإلمام عيل خصوصا ،ثم الفتن الناجتة عن ذلك ،والتي يؤول إليها حال
األمة يف الفرتات التارخيية الالحقة.
ونحب أن ننبه هنا أولئك املترسعني الذين يستغربون أن يناط مجيع أمر األمة إىل
املوقف من تلك الوصايا النبوية املرتبطة بخالفته إىل أن ذلك ليس مستغربا؛ فقد ربط اهلل
تعاىل مصري إبليس بسجدة واحدة آلدم عليه السالم ،كام ربط مصري آدم وزوجه باألكل من
شجرة واحدة ..وهكذا كان مصري البرشية مجيعا مرتبطا بتلك السجدة واألكلة.
وهو يف احلقيقة ليس مرتبطا هبا بقدر ارتباطه بالتكليف اإلهلي ومراعاته واحرتامه،
ذلك أن إبليس مل يعاقب بسبب عدم سجوده آلدم ،وإنام بسبب تكربه وبغيه وحسده ..ومن
نفس الدوافع انطلق أولئك الذين استكربوا عىل وصايا رسول اهلل  اخلاصة بخالفته
وامتداد وظيفته.
وأما غريهم ممن مل يامرس ذلك اإلقصاء؛ فإن تكليفه الرشعي مرتبط بالقبول به،
والرضا عنه ،أو ممارسة ما فعله أولئك الذين ضيعوا الوصايا النبوية.
وهلذا نجد يف الروايات الشيعية ربط كل ما حدث لألمة يف تارخيها الطويل من فتن
بتقصريها يف حق اإلمامة ،وتضييعها هلا ،ووضعها يف غري أهلها ،ثم ربط ذلك بام ورد يف
القرآن الكريم من اإلخبار عن تعرض هذه األمة لالبتالء ،مثلها مثل سائر األمم ،والتي
أخرب اهلل تعاىل عن تضييعهم هلذا اجلانب ،فقالَ ﴿ :و ِم َن ا َّل ِذي َن َقا ُلوا إِنَّا ن ََص َارى َأ َخذنَا
ف
ِمي َثا َق ُهم َفن َُسوا َح ًّظا ِممَّا ُذك ُروا بِ ِه َف َأغ َرينَا َبين َُه ُم ال َعدَ َاو َة َوال َبغ َضا َء إِ َىل َيو ِم ال ِق َيا َم ِة َو َسو َ
ُينَب ُئ ُه ُم اهللَُّ بِ َام كَا ُنوا َيصنَ ُع َ
ون﴾ [املائدة]14 :
فاآلية الكريمة تشري إىل أن ما حصل من عداوة وبغضاء بني النصارى كان بسبب
نسياهنم بعضا مما ذكروا به ..ومثل ذلك أخرب عن اليهود ،فقالَ ﴿ :فبِ َام نَق ِض ِهم ِمي َثا َق ُهم
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ِ
ون الكَلِم عَن مو ِ
حير ُف َ
اض ِع ِه َون َُسوا َح ًّظا ِممَّا ُذك ُروا بِ ِه ﴾
َل َعن ُ
ََ
َ
وهبم َقاس َي ًة ُ َ
َّاهم َو َج َعلنَا ُق ُل َ ُ
[املائدة]13 :
بناء عىل هذا ،قسمنا هذا الفصل إىل مخسة أقسام:
األول :تأيس أئمة اهلدى برسول اهلل  باالهتامم بالفتن وأسباهبا واحلرص عىل
التحذير منها مع بيان أن مصادرهم فيها هي ما توارثوه من رسول اهلل  من العلوم ،وليس
من العلم بالغيب الذي يقول به الغالة.
الثاين :ما ورد يف شأن هجر الوصية ،وكيفية مواجهة أئمة اهلدى هلا ،وقد رأينا أن
كل األحاديث الواردة فيها متفقة مع نظرياهتا يف املصادر السنية ،والتي حتذر من تضييع
األمة لوصايا نبيها يف حق عرتهتا.
الثالث :ما ورد يف التحريفات الناجتة عن هجر الوصية.
الرابع :ما ورد يف الفتن التي ستبتىل هبا األمة بسبب عدم مراعاهتا لإلمامة واالمتداد
الرسايل ،وهي نتيجة طبيعية هلجر الوصية.
اخلامس :ما ورد يف شأن الناجني من الفتن وفضلهم وصفاهتم وفضل املمهدين
لإلمام املهدي.
أوال ـ اهتامم أئمة اهلدى بالفتن ومصادرهم فيها:
وهي أحاديث كثرية يذكر فيها أئمة اهلدى أن مصادرهم يف التعرف عىل الفتن هي
القرآن الكريم والنبوة ،وأن كل ما يذكرونه منها ليس من عندهم ،وال من آرائهم وال من
االطالع عىل الغيب ،وإنام هي من العلوم التي ال يمكن أن تتحقق إمامتهم من دوهنا ،ومن
تلك األحاديث:
[احلديث ]717 :قال اإلمام عيل( :ال يقولن أحدكم :اللهم إين أعوذ بك من الفتنة،
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ألنه ليس أحد إال وهو مشتمل عىل فتنة ،ولكن من استعاذ فليستعذ من مضالت الفتن،
كم َو َأو َال ُد ُكم فِتنَ مة﴾ [األنفال)1()]28 :
فإن اهلل سبحانه يقولَ ﴿ :واع َل ُموا َأن ََّام َأم َوا ُل ُ
[احلديث ]718 :بعد أن ذكر اإلمام عيل بعض النبوءات الغيبية ،قال له بعض
أصحابه :لقد أعطيت يا أمري املؤمنني علم الغيب؟! ،فضحك اإلمام عيل ،وقال للرجل
وكان كلبيا( :يا أخا كلب ،ليس هو بعلم غيب ،وإنام هو تعلم من ذي علم ،وإنام علم
ِ
ِ
الساع َِة َو ُينَز ُل الغَي َث
الغيب :علم الساعة ،وما عدده للا سبحانه بقوله﴿ :إِ َّن اهللََّ عندَ ُه عل ُم َّ
ِ
وت إِ َّن
ب َغدً ا َو َما تَد ِري نَف مس بِ َأي َأرض َمت ُ ُ
َو َيع َل ُم َما ِيف األَر َحا ِم َو َما تَد ِري نَف مس َما َذا تَكس ُ
ِ
يم َخبِ مري﴾ [لقامن ،]34 :فيعلم اهلل سبحانه ما يف األرحام :من ذكر أو أنثى ،وقبيح
اهللََّ عَل م
أو مجيل ،وسخي أو بخيل ،وشقي أو سعيد ،ومن يكون يف النار حطبا أو يف اجلنان للنبيني
مرافقا ،فهذا علم الغيب الذي ال يعلمه أحد إال اهلل ،وما سوى ذلك فعلم علمه اهلل نبيه 
فعلمنيه ،ودعا يل بأن يعيه صدري ،وتضطم عليه جوانحي)

()2

[احلديث ]719 :سئل اإلمام عيل عن الفتنة ،فقال :إنه ملا أنزل اهلل سبحانه قوله:
ِ
رت ُكوا َأن َي ُقو ُلوا آ َمنَّا َو ُهم َال ُيف َتنُ َ
ون﴾ [العنكبوت ]2 :علمت أن الفتنة
ب الن ُ
﴿ َأ َحس َ
َّاس َأن ُي َ
ال تنزل بنا ورسول اهلل  بني أظهرنا ،فقلت :يا رسول اهلل ،ما هذه الفتنة التي أخربك اهلل
تعاىل هبا؟ فقال( :يا عيل ،إن أمتي سيفتنون بعدي) ،فقلت :يا رسول اهلل ،أو ليس قد قلت
يل يوم أحد حيث استشهد من استشهد من املسلمني ،وحيزت عني الشهادة ،فشق ذلك
عيل ،فقلت يل( :أبرش فإن الشهادة من ورائك) ،فقال يل( :إن ذلك لكذلك ،فكيف صربك
إذا؟) ،فقلت :يا رسول اهلل ،ليس هذا من مواطن الصرب ،ولكن من مواطن البرشى

( )1هنج البالغة :احلكمة( ،)93واألمايل للطويس :ص .580
( )2هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)128وغرر احلكم ودرر الكلم :ص .118
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والشكر ،وقال( :يا عيل ،إن القوم سيفتنون بأمواهلم ،ويمنون بدينهم عىل رهبم ،ويتمنون
رْحته ،ويأمنون سطوته ،ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة ،واألهواء الساهية؛
فيستحلون اخلمر بالنبيذ ،والسحت باهلدية ،والربا بالبيع) ،قلت :يا رسول اهلل ،فبأي
املنازل أنزهلم عند ذلك؟ أ بمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ فقال( :بمنزلة فتنة)()1

[احلديث ]720 :قال اإلمام عيل( :أما بعد ْحد اهلل والثناء عليه ،أهيا الناس ،فإين
فقأت عني الفتنة ،ومل يكن ليجرتئ عليها أحد غريي بعد أن ماج غيهبها ،واشتد كلبها،
فاسألوين قبل أن تفقدوين ،فو الذي نفيس بيده ال تسألوين عن يشء فيام بينكم وبني الساعة،
وال عن فئة هتدي مائة وتضل مائة ،إال أنبأتكم بناعقها ،وقائدها وسائقها ،ومناخ ركاهبا،
وحمط رحاهلا ،ومن يقتل من أهلها قتال ،ومن يموت منهم موتا ،ولو قد فقدمتوين ،ونزلت
بكم كرائه األمور ،وحوازب اخلطوب ،ألطرق كثري من السائلني ،وفشل كثري من
املسؤولني ،وذلك إذا قلصت حربكم ،وشمرت عن ساق ،وضاقت الدنيا عليكم ضيقا،
تستطيلون معه أيام البالء عليكم ،حتى يفتح اهلل لبقية األبرار منكم) ()2

[احلديث ]421 :قال اإلمام عيل يف وقت الشورى بعد وفاة عثامن( :لن يرسع أحد
قبيل إىل دعوة حق ،وصلة رحم ،وعائدة كرم ،فاسمعوا قويل ،وعوا منطقي ،عسى أن تروا
هذا األمر من بعد هذا اليوم تنتىض فيه السيوف ،وختان فيه العهود ،حتى يكون بعضكم
أئمة ألهل الضاللة ،وشيعة ألهل اجلهالة)()3

[احلديث ]722 :قال اإلمام عيل يف خطبة له حيذر من الفتن( :وأْحد اهلل وأستعينه

( )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()156
( )2هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)93وكتاب سليم بن قيس :ص .713 -712
( )3هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)139وتاريخ الطربي :ج  3ص .300
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عىل مداحر الشيطان ومزاجره ،واالعتصام من حبائله وخماتله ،وأشهد أن ال إله إال اهلل،
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،ونجيبه وصفوته ،ال يؤازى فضله ،وال جيرب فقده ،أضاءت
به البالد بعد الضاللة املظلمة ،واجلهالة الغالبة ،واجلفوة اجلافية ،والناس يستحلون احلريم،
ويستذلون احلكيم ،حييون عىل فرتة ،ويموتون عىل كفرة ،ثم إنكم معرش العرب أغراض
باليا قد اقرتبت ،فاتقوا سكرات النعمة ،واحذروا بوائق النقمة ،وتثبتوا يف قتام العشوة،
واعوجاج الفتنة ،عند طلوع جنينها ،وظهور كمينها ،وانتصاب قطبها ،ومدار رحاها ،تبدأ
يف مدارج خفية ،وتؤول إىل فظاعة جلية ،شباهبا كشباب الغالم ،وآثارها كآثار السالم،
يتوارثها الظلمة بالعهود ،أوهلم قائد آلخرهم ،وآخرهم مقتد بأوهلم ،يتنافسون يف دنيا دنية،
ويتكالبون عىل جيفة مرحية ،وعن قليل يتربأ التابع من املتبوع ،والقائد من املقود ،فيتزايلون
بالبغضاء ،ويتالعنون عند اللقاء ..ثم يأيت بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف ،والقاصمة
الزحوف ،فتزيغ قلوب بعد استقامة ،وتضل رجال بعد سالمة ،وختتلف األهواء عند
هجومها ،وتلتبس اآلراء عند نجومها ،من أرشف هلا قصمته ،ومن سعى فيها حطمته،
يتكادمون فيها تكادم احلمر يف العانة ،قد اضطرب معقود احلبل ،وعمي وجه األمر ،تغيض
فيها احلكمة ،وتنطق فيها الظلمة ،وتدق أهل البدو بمسحلها ،وترضهم بكلكلها ،يضيع
يف غبارها الوحدان ،وهيلك يف طريقها الركبان ،ترد بمر القضاء ،وحتلب عبيط الدماء،
وتثلم منار الدين ،وتنقض عقد اليقني ،هيرب منها األكياس ،ويدبرها األرجاس ،مرعاد
مرباق ،كاشفة عن ساق ،تقطع فيها األرحام ،ويفارق عليها اإلسالم ،بريئها سقيم،
وظاعنها مقيم ،بني قتيل مطلول ،وخائف مستجري ،خيتلون بعقد األيامن ،وبغرور اإليامن،
فال تكونوا أنصاب الفتن ،وأعالم البدع ،والزموا ما عقد عليه حبل اجلامعة ،وبنيت عليه
أركان الطاعة ،واقدموا عىل اهلل مظلومني ،وال تقدموا عليه ظاملني ،واتقوا مدارج الشيطان،
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ومهابط العدوان ،وال تدخلوا بطونكم لعق احلرام؛ فإنكم بعني من حرم عليكم املعصية،
وسهل لكم سبل الطاعة)()1

[احلديث ]723 :قال اإلمام عيل( :أهيا الناس ،ال جيرمنكم شقاقي ،وال يستهوينكم
عصياين ،وال ترتاموا باألبصار عند ما تسمعونه مني ،فو الذي فلق احلبة وبرأ النسمة ،إن
الذي أنبئكم به عن النبي األمي  ما كذب املبلغ ،وال جهل السامع ..لكأين أنظر إىل
ضليل قد نعق بالشام ،وفحص براياته يف ضواحي كوفان ،فإذا فغرت فاغرته ،واشتدت
شكيمته ،وثقلت يف األرض وطأته ،عضت الفتنة أبناءها بأنياهبا ،وماجت احلرب
بأمواجها ،وبدا من األيام كلوحها ،ومن الليايل كدوحها ..فإذا أينع زرعه ،وقام عىل ينعه،
وهدرت شقاشقه ،وبرقت بوارقه ،عقدت رايات الفتن املعضلة ،وأقبلن كالليل املظلم،
والبحر امللتطم ..هذا وكم خيرق الكوفة من قاصف ،ويمر عليها من عاصف ،وعن قليل
تلتف القرون بالقرون ،وحيصد القائم ،وحيطم املحصود) ()2

[احلديث ]724 :قال اإلمام عيل( :إنه سيأيت عليكم من بعدي زمان ليس فيه يشء
أخفى من احلق ،وال أظهر من الباطل ،وال أكثر من الكذب عىل اهلل ورسوله ،وليس عند
أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تيل حق تالوته ،وال أنفق منه إذا حرف عن
مواضعه ،وال يف البالد يشء أنكر من املعروف ،وال أعرف من املنكر ،فقد نبذ الكتاب
ْحلته ،وتناساه حفظته ..فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان ،وصاحبان مصطحبان يف
طريق واحد ال يؤوهيام مؤو ..فالكتاب وأهله يف ذلك الزمان يف الناس وليسا فيهم ،ومعهم
وليسا معهم ،ألن الضاللة ال توافق اهلدى وإن اجتمعا .فاجتمع القوم عىل الفرقة ،وافرتقوا

( )1هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)151وبحار األنوار :ج  34ص  227 -226ب .33
( )2هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)101ورشح هنج البالغة البن أيب احلديد :ج  7ص  96اخلطبة رقم()100
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عىل اجلامعة ،كأهنم أئمة الكتاب ،وليس الكتاب إمامهم ،فلم يبق عندهم منه إال اسمه ،وال

يعرفون إال خطه وزبره ،ومن قبل ما مثلوا بالصاحلني كل مثلة ،وسموا صدقهم عىل للا
فرية ،وجعلوا يف احلسنة عقوبة السيئة)()1

[احلديث ]725 :قال اإلمام عيل( :إنام سميت الشبهة شبهة؛ ألهنا تشبه احلق ،فأما
أولياء اهلل فضياؤهم فيها اليقني ،ودليلهم سمت اهلدى ،وأما أعداء اهلل فدعاؤهم فيها
الضالل ،ودليلهم العمى ،فام ينجو من املوت من خافه ،وال يعطى البقاء من أحبه) ()2

[احلديث ]726 :قال اإلمام عيل( :إنام بدء وقوع الفتن :أهواء تتبع ،وأحكام تبتدع،
خيالف فيها كتاب اهلل ،ويتوىل عليها رجال رجاال عىل غري دين اهلل ،فلو أن الباطل خلص
من مزاج احلق ،مل خيف عىل املرتادين ،ولو أن احلق خلص من لبس الباطل ،انقطعت عنه
ألسن املعاندين ،ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان ،فهنالك يستويل

الشيطان عىل أوليائه ،وينجو الذين سبقت هلم من للا

احلسنى) ()3

[احلديث ]727 :روي أن اإلمام الصادق ،بكى بكاء شديد ،فسئل عن سببه ،فقال:
(ويكم إين نظرت يف كتاب اجلفر صبيحة هذا اليوم ،وهو الكتاب املشتمل عىل علم املنايا
والباليا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إىل يوم القيامة الذي خص اهلل تقدس اسمه به
حممدا  واألئمة من بعده ،وتأملت فيه مولد قائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى
املؤمنني به من بعده يف ذلك الزمان وتولد الشكوك يف قلوهبم من طول غيبته وارتداد

( )1هنج البالغة :اخلطبة رقم .147
( )2هنج البالغة للرشيف الريض :اخلطبة رقم( ،)38وغرر احلكم ودرر الكلم :ص .72
( )3هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)50واملحاسن :ج  1ص .208
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أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة اإلسالم من أعناقهم)()1

ثانيا ـ ما ورد يف شأن هجر الوصية وكيفية مواجهة أئمة اهلدى هلا:
وهي األحاديث التي تؤكد ما ورد يف املصادر السنية من هجر األمة لوصية نبيها 

املرتبطة باإلمامة واالمتداد الرسايل ،بسبب تصورها عدم احلاجة لإلمامة ،وأنه يمكن أن
يتوالها أي أحد ظفر برشف الصحبة.
وقد قسمنا األحاديث الواردة يف هذا الشأن إىل األقسام التالية:
 .1أنواع األذى التي تصيب العرتة:
وهي أحاديث كثرية تتفق مع نظرياهتا الواردة يف املصادر السنية ،باإلضافة إىل
توافقها مع ما اتفق عليه املؤرخون من ذلك البالء العظيم الذي نزل بأهل بيت النبوة ابتداء
من العرص األول لإلسالم إىل الدرجة التي أصبح فيها سبهم عبادة.
وهي تتوافق مع القرآن الكريم الذي يشري كثريا إىل اخلالف الذي يقع يف األمم بعد
أنبيائها بسبب البغي واحلسد ،وهذا ما حصل ألهل بيت النبوة ،وخاصة يف ظل النظام
العشائري الذي كانت تقوم عليه قريش خصوصا ،ولذلك تصوروا أنه ال حيق لبني هاشم
أن جيمعوا بني النبوة واإلمامة ،العتقادهم أن اإلمامة من الدنيا ،وليست من الدين.
وذلك اخلالف رد طبيعي عىل عدم اإليامن باإلمامة ،ذلك أن الذي ال يؤمن هبا يتيح
ألي شخص أن يفتي ويفرس الدين بحسب ما يراه ،وهو ما جيعل للدين قراءات ومصادر
متعددة ال ينتج عنها إال اخلالف وربام الشقاق.
ومن األحاديث الواردة يف هذا:
نائم ورأسه يف
[احلديث ]728 :قال اإلمام عيل :كنا جلوس ًا عند النبي  وهو م
( )1بحار األنوار.219 / 51 :
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حجري ،فتذاكرنا الدجال فاستيقظ النبي  حممر ًا وجهه ،فقال( :لغري الدجال أخوف
حرب ملن حارهبم
عليكم من الدجال :األئمة املضلون ،وسفك دماء عرتيت من بعدي ،أنا
م
وسلم ملن ساملهم)()1

م

[احلديث ]729 :عن سلامن الفارسى قال :كنت جالس ًا بني يدي رسول اهلل  يف
مرضته التي ُقبض فيها ،فدخلت فاطمة فلام رأت ما بأبيها  من الضعف ،بكت حتى
ِ
يبكيك يا فاطمة؟!) ،قالت :يا
جرت دموعها عىل خدهيا ،فقال هلا رسول اهلل ( :ما
رسول اهلل ،أخشى الضيعة عىل نفيس وولدي بعدك ،فاغرورقت عينا رسول اهلل 
ِ
علمت أنا أهل بيت اختار اهلل لنا اآلخرة عىل الدنيا ،وإنه
بالبكاء ،ثم قال( :يا فاطمة ،أما
حتَم الفناء عىل مجيع خلقه ،وأن اهلل تبارك وتعاىل اطلع إىل األرض اطالع ًة فاختارين منهم
وجعلني نبي ًا ،واطلع إىل األرض اطالع ًة ثاني ًة ،فاختار منها زوجك ،فأوحى اهلل إيل أن
ِ
أزوجك إياه ،وأن أختذه ولي ًا ووزير ًا ،وأن أجعله خليفتي يف أمتي ،فأبوك خري أنبياء اهلل
ورسله ،وبعلك خري األوصياء ،وأنت أول من يلحق يب من أهيل ..ثم اطلع إىل األرض
ِ
وابناك حسن وحسني سيدا
اطالع ًة ثالث ًة فاختارك ِوولدك ِوأنت سيدة نساء أهل اجلنة،
ِ
بعلك أوصيائي إىل يوم القيامة ،كلهم هادون مهديون ..يا عيل،
شباب أهل اجلنة ،وأبناء
إن اهلل تبارك وتعاىل قد قىض الفرقة واالختالف عىل هذه األمة ،ولو شاء جلمعهم عىل اهلدى
حتى ال خيتلف اثنان من هذه األمة ،وال ينازع يف يشء من أمره ،وال جيحد املفضول ذا
الفضل فضله ،ولو شاء لعجل النقمة والتغيري حتى ُيكذ َب الظامل ،ويعلم احلق أين مصريه،
ولكنه جعل الدنيا دار األعامل وجعل اآلخرة دار القرار ﴿ لِ َيج ِز َي ا َّل ِذي َن َأ َسا ُءوا بِ َام ع َِم ُلوا
َو َجي ِز َي ا َّل ِذي َن َأح َسنُوا بِاحلُسنَى﴾ [النجم ،]31 :فقال اإلمام عيل( :احلمد هلل شكر ًا عىل
( )1بحار األنوار ،48/28 :وأمايل الطويس .126/2
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نعامئه ،وصرب ًا عىل بالئه)()1

[احلديث ]730 :قال اإلمام عيل :كنت أميش مع رسول اهلل  يف بعض طرق
املدينة ،،فلام خال له الطريق اعتنقني ،ثم أجهش باكي ًا وقال( :بأيب الوحيد الشهيد) ،فقلت:
يا رسول اهلل ما يبكيك؟! ،فقال ( :ضغاين يف صدور أقوام ال يبدوهنا لك إال من بعدي:
أحقاد بدر وترات ُأحد) ،قلت :يف سالمة من ديني؟ ،قال( :يف سالمة من دينك ،فأبرش يا
عيل فإن حياتك وموتك معي ،وأنت أخي وأنت وصيي وأنت صفيي ووزيري ووارثي،
واملؤدي عني وأنت تقيض ديني وتنجز عدايت عني ،وأنت تربئ ذمتي وتؤدي أمانتي،
وتقاتل عىل سنتي الناكثني من أمتي والقاسطني واملارقني ،وأنت مني بمنزلة هارون من
موسى ،ولك هبارون أسوة حسنة إذ استضعفه قومه وكادوا يقتلونه ،فاصرب لظلم قريش
إياك ،وتظاهرهم عليك ،فإنك بمنزلة هارون من موسى ومن تبعه ،وهم بمنزلة العجل
ومن تبعه ،وإن موسى أمر هارون ـ حني استخلفه عليهم ـ إن ضلوا فوجد أعوان ًا أن
جياهدهم هبم ،وإن مل جيد أعوان ًا أن يكف يده وحيقن دمه ،وال يفرق بينهم ..يا عيل ،ما بعث
اهلل رسوالً إال وأسلم معه قومه طوع ًا ،وقوم آخرون كره ًا ،فسلط اهلل الذين أسلموا كره ًا
عىل الذين أسلموا طوع ًا ،فقتلوهم ليكون أعظم ألجورهم ..يا عيل ،إنه ما اختلفت أمة
بعد نبيها إال ظهر أهل باطلها عىل أهل حقها ،وإن اهلل قىض الفرقة واالختالف عىل هذه
األمة)()2

[احلديث ]731 :وهو حديث طويل روي عن ابن عباس نرى أنه ترصف فيه
الرواة ،ولذلك نكتفي منه بام وقع االتفاق عليه يف األحاديث األخرى ،ونصه أن رسول اهلل

( )1بحار األنوار ،54/28 :وكامل الدين ص.262
( )2بحار األنوار ،55/28 :وكتاب سليم ص.72
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 مجع أهل بيته ،فبكى ،فسئل عن ذلك ،فقال( :أما عيل بن أيب طالب فإنه أخي وشقيقي،
وصاحب األمر بعدي وصاحب لوائي يف الدنيا واآلخرة ،وصاحب حويض وشفاعتي،
وهو موىل كل مسلم وإمام كل مؤمن ،وقائد كل تقي ،وهو وصيي وخليفتي عىل أهيل
وأمتي يف حيايت وبعد مويت ،حمبه حمبي ،ومبغضه مبغيض ،وبواليته صارت أمتي مرحوم ًة،
وبعداوته صارت املخالفة له منها ملعون ًة ..وإين بكيت حني أقبل ،ألين ذكرت غدر األمة
به بعدي ،حتى أنه ل ُيزال عن مقعدي وقد جعله اهلل له بعدي ،ثم ال يزال األمر به حتى
يَّضب عىل قرنه رضب ًة ختضب منها حليته يف أفضل الشهور)
وقال عن فاطمة الزهراء( :وأما ابنتي فاطمة فإهنا سيدة نساء العاملني من األولني
واآلخرين ،وهي بضعة مني ،وهي نور عيني ،وهي ثمرة فؤادي ،وهي روحي التي بني
جنبي ،متى قامت يف حمراهبا بني يدي رهبا جل جالله ،زهر نورها ملالئكة السامء ،كام يزهر
ذكرت ما ُيصنع هبا بعدي ،كأين هبا وقد دخل
نور الكواكب ألهل األرض ..وإين ملا رأيتها
ُ
الذل بيتها ،وان ُتهكت حرمتها ،و ُغصبت حقها ،و ُمنعت إرثها ،و ُكرست جنبتها ،وأسقط
جنينها ..فال تزال بعدي حمزون ًة مكروب ًة باكي ًة ،تتذكر انقطاع الوحي عن بيتها مرة ،وتتذكر
فراقي أخرى)
وقال عن اإلمام احلسن( :أما احلسن فإنه ابني وولدي ومني ،وقرة عيني ،وضياء
قلبي ،وثمرة فؤادي ،وهو سيد شباب أهل اجلنة ،وحجة اهلل عىل األمة ،أمره أمري ،وقوله
قويل ،من تبعه فإنه مني ،ومن عصاه فليس مني ،وإين ملا نظرت إليه تذكرت ما جيري عليه
من الذل بعدي؛ فال يزال األمر به حتى ُيقتل بالسم ظل ًام وعدوان ًا)
وقال عن اإلمام احلسني( :أما احلسني فإنه مني ،وهو ابني ،وخري اخللق بعد أخيه،
وهو إمام املسلمني ،وهو سيد شباب أهل اجلنة ،أمره أمري ،وطاعته طاعتي ،من تبعه فإنه
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مني ،ومن عصاه فليس مني ،وإين ملا رأيته تذكرت ما ُيصنع به بعدي)
ثم بكى رسول اهلل  وبكى من حوله ،ثم قام وهو يقول( :اللهم ،إين أشكو إليك
ما يلقى أهل بيتي بعدي ،ثم دخل منزله)()1

[احلديث ]732 :عن أم الفضل بن العباس قالت :ملا َث ُقل رسول اهلل  يف مرضه
الذي توىف فيه ،أفاق إفاق ًة ونحن نبكي فقال :ما الذي يبكيكم؟ ،قلت :يا رسول اهلل ،نبكي
لغري خصلة ،نبكي لفراقك إيانا ،والنقطاع خرب السامء عنا ،ونبكي األمة من بعدك ،فقال
( :أما إنكم املقهورون واملستضعفون من بعدي)()2

[احلديث ]733 :قال اإلمام الصادق( :ملا ُأرسى بالنبي  قيل له :إن اهلل خمتربك
يف ثالث لينظر كيف صربك؟ ،قال :أسلم ألمرك يا رب ،وال قوة يل عىل الصرب إال بك ،فام
قبلت يا رب
هن؟ قيل :أوهلن :اجلوع واألثرة عىل نفسك وعىل أهلك ألهل احلاجة ،قالُ :
ورضيت وسلمت ،ومنك التوفيق والصرب ..وأما الثانية :فالتكذيب واخلوف الشديد،
وبذ ُلك مهجتَك يف ،وحماربة أهل الكفر باملك ونفسك ،والصرب عىل ما يصيبك منهم من
األذى ومن أهل النفاق ،واألمل يف احلرب واجلراح ،قال :يا رب قبلت ورضيت وسلمت،
ومنك التوفيق والصرب ..وأما الثالثة :فام يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل :أما أخوك
فيلقى من أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ واحلرمان واجلهد والظلم وآخر ذلك القتل،
فقال :يا رب سلمت وقبلت ،ومنك التوفيق والصرب)()3

 3ـ ما ورد من احتجاجات اإلمام عيل للرافضني لإلمامة:

( )1بحار األنوار ،40/28 :وأمايل الصدوق ص.68
( )2بحار األنوار ،40/28 :وأمايل الطويس .122/1
( )3بحار األنوار ،62/28 :وكامل الزيارات ص.332
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وهي أحاديث تتوافق مع ما ورد يف املصادر السنية من غدر األمة باإلمام عيل ،وعدم
وفائها له بحقه يف اإلمامة ،وما تقتضيه من اعتباره املرجع الذي يؤول إليه املسلمون يف أمور
دينهم بعد رسول اهلل .
وهلذا كان اإلمام عيل يذكر بتلك األحاديث ومقتضياهتا ،ويبني آثار ذلك وعواقبه
يف مسرية االنحراف الذي ستقع فيه األمة.
وقد رأينا أنه يمكن االكتفاء من تلك االحتجاجات هنا بثالثة أحاديث طويلة ،جتمع
ما ورد ذكره يف سائر األحاديث.
احلديث األول:
وهو حديث طويل( )1يذكر فيه اإلمام عيل بعض ما امتحنه اهلل به ليستحق اإلمامة،
وهو يتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من أن اإلمامة هبة إهلية ال ُتنال إال بعد االبتالء
اهيم ربه بِكَلِامت َف َأ َمتهن َق َال إِين ج ِ
ِ
ِ
اع ُل َك لِلن ِ
َّاس
َ
َّ ُ َّ
واالختبار ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وإِذ ابت ََىل إِب َر َ َ ُّ ُ َ
إِ َما ًما َق َال َو ِمن ُذر َّيتِي َق َال َال َين َُال عَه ِدي ال َّظاملِنيَ ﴾ [البقرة ،]124 :وقالَ ﴿ :و َج َعلنَا ِمن ُهم
ون بِ َأم ِرنَا ملََّا صربوا وكَا ُنوا بِآياتِنَا ي ِ
وقنُ َ
َأئِ َّم ًة َهيدُ َ
ون﴾ [السجدة]24 :
َ ُ
َ َُ َ
وقد قسمنا احلديث إىل مقاطع بحسب معانيه ،وحذفنا ما نرى أنه من احلشو الذي
قد يرصف عن املعاين الواردة فيه:
[احلديث ]734 :عن حممد بن احلنفية ،قال :أتى رأس اليهود عيل بن أيب طالب عند
منرصفه من وقعة النهروان ،وهو جالس يف مسجد الكوفة ،فقال :يا أمري املؤمنني ،إين أريد
أن أسألك عن أشياء ال يعلمها إال نبي أو ويص نبي ،فقال :سل عام بدا لك يا أخا اليهود،
قال :إنا نجد يف الكتاب أن هللا عز وجل إذا بعث نبيا أوحى إليه :أن يتخذ من أهل بيته من
( )1اخلصال  2ـ  572ـ  ،580بحار األنوار ()432 /31
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يقوم بأمر ربه يف أمته من بعده ،وأن يعهد إليه فيهم عهدا حيتذيه ويعمل به يف أمته من بعده،

وأن للا

عز وجل يمتحن األوصياء يف حياة األنبياء ،ويمتحنهم بعد وفاهتم ،فأخربين كم

يمتحن للا األوصياء يف حياة األنبياء من مرة؟ وكم يمتحنهم بعد وفاهتم من مرة؟ وإىل ما
يصري آخر أمر األوصياء إذا ريض

للا

حمنتهم؟ فقال له عيل :والذي فلق البحر لبني

إرسائيل ،وأنزل التوراة عىل موسى ،لئن أخربتك بحق عام تسأل عنه لتقرن به؟ قال :نعم.
قال :فو الذي ال إله غريه لئن صدقتك لتسلمن؟ قال :نعم ،قال عيل( :إن هللا تبارك وتعاىل
ذكره ،يمتحن األوصياء يف حياة األنبياء يف سبعة مواطن ليبتيل طاعتهم ،فإذا ريض حمنتهم
أمر األنبياء أن يتخذوهم أولياء يف حياهتم وأوصياء بعد وفاهتم ،فصري طاعة األوصياء يف
أعناق األمم موصولة بطاعة األنبياء عليهم السالم ،ثم يمتحن األوصياء بعد وفاة األنبياء
يف سبعة مواطن ،ليبلو صربهم ،فإذا ريض حمنتهم ختم هلم بالشهادة ليلحقهم باألنبياء ،فقد
أكمل هللا هلم السعادة) ،فقال له اليهودي :صدقت يا أمري املؤمنني ،فأخربنا كم امتحنك هللا

عز وجل يف حياة حممد  من مرة؟ وكم امتحنك بعد وفاته من مرة؟ وإىل ما يصري آخر
أمرك؟
[احلديث ]735 :قال اإلمام عيل( :إن هللا تعاىل ذكره امتحنني يف حياة نبينا  يف
سبعة مواطن فوجدين فيهن ـ من غري تزكية لنفيس بنعمة اهلل ـ له مطيعا .أما أوهلن فإن هللا

تبارك وتعاىل أوحى إىل نبينا  بالنبوة ،وْحله الرسالة ،وأنا أحدث أهل بيتي سنا ،أخدمه
يف بيته ،وأسعى بني يديه يف أمره ،فدعا صغري بني عبد املطلب وكبريهم إىل شهادة أن ال إله
إال هللا وأنه رسول اهلل ،فامتنعوا من ذلك وأنكروه ،وجحدوه ونابذوه ،واعتزلوه واجتنبوه،
وسائر الناس ،معصية له وخالفا عليه ،واستعظاما ملا أورد عليهم مما مل حتتمله قلوهبم ،ومل
تدركه عقوهلم ،وأجبت رسول

للا

 وحدي إىل ما دعا إليه ،مرسعا مطيعا موقنا مل
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تتخاجلني يف ذلك األخاليج ،فمكثنا بذلك ثالث حجج ،ليس عىل ظهر األرض خلق يصيل
ويشهد لرسول

للا

 بام آتاه

للا

غريي وغري ابنة خويلد (رْحها اهلل) ،ثم التفت إىل

أصحابه فقال :أليس كذلك؟ قالوا :بىل يا أمري املؤمنني.
[احلديث ]736 :قال اإلمام عيل( :وأما الثانية ،فإن قريشا مل تزل ختيل اآلراء،
وتعمل احليل يف قتل النبي  ،حتى إذا كان آخر يوم اجتمعت فيه يف دار الندوة ،وإبليس
امللعون حلارض يف صورة أعور ثقيف ،فلم يزل يَّضب أمرها ظهورا وبطونا ،حتى اجتمعت
آراؤها عىل أن ينتدب من كل فخذ من قريش رجل ،ثم يأخذ كل رجل منهم سيفه ،ثم يأتوا
النبي  وهو نائم عىل فراشه ،فيَّضبوه بأسيافهم مجيعا رضبة رجل واحد فيقتلوه ،فإذا
قتلوه منعت قريش رجاهلا ومل تسلمه ،فيميض دمه هدرا ،فهبط جربئيل عليه السالم عىل
النبي  فأنبأه بذلك ،وأخربه بالليلة التي جيتمعون له فيها ،والساعة التي يأتون فراشه
فيها ،وأمره باخلروج يف الوقت الذي خرج فيه إىل الغار ،وأنبأين رسول هللا  باخلرب،
وأمرين أن أضطجع مضجعه وأن أقيه بنفيس ،فأرسعت إىل ذلك مطيعا له مرسورا به،
ولنفيس عىل أن أفتك موطنا ،فمىض عليه السالم لوجهه ،واضطجعت مضجعه ،وأقبلت
رجاالت قريش موقنة يف أنفسها بقتل النبي  ،فلام استوى يب وهبم البيت الذي أنا فيه
هنضت بسيفي ،فدفعتهم عن نفيس بام قد علمه الناس) ،ثم أقبل عىل أصحابه فقال :أليس
كذلك؟ قالوا :بىل يا أمري املؤمنني.
[احلديث ]737 :قال اإلمام عيل( :أما الثالثة ،فإن ابني ربيعة وابن عتبة كانوا فرسان
قريش ،دعوا إىل الرباز يوم بدر ،فلم يربز هلم خلق ،فأهنضني رسول هللا  إىل صاحبي
وأنا أحدث أصحايب سنا ،وأقلهم للحرب جتربة ،فقتل هللا بيدي وليدا وشيبة ،سوى ما
قتلت من جحاجحة قريش يف ذلك اليوم ،وسوى من أرست ،وكان مني أكثر مما كان من
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أحد من أصحايب ،فاستشهد ابن عمي يف ذلك اليوم (رْحه اهلل) ،ثم التفت إىل أصحابه
فقال :أليس كذلك؟ قالوا :بىل يا أمري املؤمنني.
[احلديث ]738 :قال اإلمام عيل( :أما الرابعة ،فإن قريشا والعرب جتمعت وعقدت
بينها عقدا وميثاقا أن ال ترجع من وجوهها ،حتى تقتل رسول هللا  ،وتقتلنا معه معارش
بني عبد املطلب ،ثم أقبلت بحدها وحديدها ،حتى أناخت علينا باملدينة ،واثقة يف أنفسها
بام توجهت ،فهبط جربئيل عليه السالم عىل النبي  فأنبأه اخلرب ،فخندق عىل نفسه وعىل
من معه من املهاجرين واألنصار ،فقدمت قريش وأقامت عىل اخلندق حمارصة ،ترى يف
أنفسها القوة وفينا الضعف ،تربق وترعد ،ورسول هللا  يدعوها ويناشدها القرابة
والرحم ،فتأبى وال يزيدها ذلك إال عتوا ،وفارسها وفارس العرب يومئذ عمرو بن عبد
ود ،هيدر كالبعري املغتلم ،يدعو إىل الرباز ويرجتز ،وخيطر برحمه مرة وبسيفه مرة ،ال يقدم
عليه مقدم ،وال يطمع فيه طامع ،ال ْحية هتيجه ،وال بصرية تشجعه ..فأهنضني إليه رسول
هللا  ،وعممني بيده ،وأعطاين سيفه هذا ،ورضب بيده إىل ذي الفقار ،فخرجت إليه
ونساء أهل املدينة بواك إشفاقا عيل من ابن عبد ود العامري ،فقتله هللا بيدي ،والعرب ال
تعد هلا فارسا غريه ،ورضبني هذه الَّضبة ـ وأومأ بيده إىل هامته ـ فهزم اهلل قريشا والعرب
بذلك وبام كان مني فيهم من النكاية) ،ثم التفت إىل أصحابه فقال :أليس كذلك؟ قالوا:
بىل يا أمري املؤمنني.
[احلديث ]739 :قال اإلمام عيل( :أما اخلامسة ،فإن أهل مكة أقبلوا إلينا عىل بكرة
أبيهم ،استحاشوا من يليهم من قبائل العرب وقريش ،طالبني بثأر مرشكي قريش يف يوم
بدر ويوم اخلندق ،فهبط جربئيل عليه السالم عىل النبي  فأنبأه ذلك ،فتأهب النبي 
هلم ،وعسكر بأصحابه يف سفح أحد ،وأقبل املرشكون إلينا بحملة رجل واحد ،فاستشهد
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من املسلمني من استشهد ،وكان ممن بقي منهم ما كان من اهلزيمة عفا هللا عنهم ،وبقيت مع
رسول هللا  ،ومىض املهاجرون واألنصار إىل منازهلم من املدينة ،كل يقول :قتل النبي 
وقتل أصحابه ،ثم رضب هللا بوجوه املرشكني ،وقد جرحت بني يدي النبي  نيفا وسبعني
جراحة ،ومنها هذه ومنها هذه ـ ثم ألقى رداءه وأمر بيده عىل جراحاته ـ وكان مني يف ذلك
اليوم ما كان هللا عىل ثوابه إن شاء اهلل) ،ثم التفت إىل أصحابه فقال :أليس كذلك؟ قالوا:
بىل يا أمري املؤمنني.
[احلديث ]740 :قال اإلمام عيل( :أما السادسة ،فإنا وردنا مع رسول هللا  مدينة
أصحابك خيرب ،عىل رجال اليهود وفرساهنا من قريش وغريها ،فلقونا بأمثال اجلبال من
اخليل والرجال والسالح ،يف أمنع دار وأكثر عدد ،كل ينادي إىل الرباز ويبادر يف القتال،
فلم يربز هلم من أصحابنا أحد إال وهم قتلوه ،حتى إذا اْحرت احلدق ،ودعيت إىل الرباز،
وأمهت كل رجل منهم نفسه ،والتفت بعض أصحايب إىل بعض وكل يقول( :أوجلهم يا أبا
احلسن ،اهنض) ،فأهنضني رسول هللا  إليهم ،فلم يربز إيل منهم أحد إال قتلته ،وال ثبت
يل فارس إال طعنته ،ثم شددت عليهم شد الليث عىل فريسته ،حتى إذا أدخلتهم جوف
مدينتهم ،يكسع بعضهم بعضا ..حتى افتتحتها وحدي ،مل يكن يل معاون إال هللا وحده)،
ثم التفت إىل أصحابه فقال :أليس كذلك؟ قالوا :بىل يا أمري املؤمنني.
[احلديث ]741 :قال اإلمام عيل( :أما السابعة فإن رسول هللا  ملا توجه بفتح
مكة ،أحب أن يعذر إليهم ،ويدعوهم إىل هللا عز وجل آخرا كام دعاهم أوال ،فكتب إليهم
كتابا حيذرهم وينذرهم عذاب رهبم ،ويعدهم الصفح فيهم ،ويمنيهم مغفرة رهبم ،ونسخ
هلم يف آخره سورة براءة ليتلو عليهم ،ثم عرض عىل مجيع أصحابه امليض إليهم بالكتاب،
وكلهم يرى فيه التثاقل ،فلام رأى ذلك ندب منهم رجال ليوجهه به ،فأتاه جربئيل فقال( :يا
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حممد ،إنه ال يؤدي عنك إال رجل منك) ،فأنبأين رسول هللا  ذلك ،ووجهني بكتابه
ورسالته إىل أهل مكة ،فأتيت مكة وأهلها من قد عرفتم ،ليس منهم أحد إال ولو قدر عىل
أن يضع مني عىل كل جبل إربا لفعل ،ولو ببذل ماله ونفسه وأهله وولده ،فبلغتهم رسالة
النبي  وقرأت عليهم كتابه ،فكل تلقاين بالتهدد والوعيد ،ويبدي البغضاء ،ويظهر
الشحناء ،من رجاهلم ونسائهم ،وكان مني يف ذلك ما قد رأيتم) ،ثم التفت إىل أصحابه
فقال :أليس كذلك؟ قالوا :بىل يا أمري املؤمنني.
[احلديث ]742 :قال اإلمام عيل( :هذه املواطن التي امتحنني فيهن ريب مع رسول
هللا  ،فوجدين فيهن كلها بمنه مطيعا ليس ألحد فيها مثل الذي يل ،ولو وصفت ذلك ال
تسع يل فيه القول ،ولكن هللا هنى عن التزكية) ،فقالوا :صدقت يا أمري املؤمنني ،فو هللا لقد
أعطاك هللا الفضيلة بالقرابة من نبينا  ،وأسعدك بأن جعلك أخاه ،تنزل منه بمنزلة هارون
من موسى ،وفضلك باملواقف التي بارشهتا ،واألهوال التي ركبتها ،وذخرك الذي ذكرت،
وأكثر منه مما مل تذكره ،مما ليس ألحد من املسلمني مثله ،يقول ذلك من شهدك منا مع نبينا،

ومن شهدك منا بعده ،فأخربنا يا أمري املؤمنني ،بام امتحنك للا

به بعد نبينا  فاحتملته

وصربت عليه ،فإنا لو شئنا أن نصف ذلك لك لوصفناه ،علام منا به ،وظهورا عليه ،إال أنا
نحب أن نسمع منك ذلك ،كام سمعنا منك ما امتحنك هللا به يف حياته فأطعته فيه.
[احلديث ]743 :قال اإلمام عيل( :إن اهلل تبارك وتعاىل امتحنني بعد وفاة نبيه 
يف سبعة مواطن ،فوجدين فيهن ـ من غري تزكية لنفيس بمنه ونعمته ـ صبورا ..أما أوهلن:
فإنه مل يكن يل خاصة دون املسلمني عامة أحد آنس به ،وال أعتمد عليه ،وال أستنيم إليه،
وال أتقرب إىل اهلل بطاعته ،وال أهنج به يف الرساء ،وال أسرتيح إليه يف الَّضاء ،غري رسول
اهلل  ،وهو رباين صغريا ،وبوأين كبريا ،وكفاين العيلة ،وجربين من اليتم ،وأغناين عن
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الطلب ،ووقاين املكسب ،وعال يل النفس واألهل والولد ،هذا يف تصاريف أمر الدنيا ،مع
ما خصني به من الدرجات التي قادتني إىل معايل احلظوة عند اهلل ،فنزل يب بوفاة رسول اهلل
 ما مل أكن أظن أن اجلبال لو ْحلت عنوة كانت لتنهض به ،فرأيت الناس من أهيل من بني
جازع ال يملك جزعه ،وال يضبط نفسه ،وال يقوى عىل ْحل فادح ما نزل به ،قد أذهب
اجلزع صربه ،وأذهل عقله ،وحال بينه وبني الفهم واإلفهام ،والقول واالستامع ،وسائر
الناس من غري بني عبد املطلب بني معز يأمر بالصرب ،وبني مساعد باك لبكائهم ،جازع

جلزعهم ،وْحلت نفيس عىل الصرب بعد وفاته ،لزمت الصمت واالشتغال بام أمرين للا

به،

من جتهيزه وتغسيله ،وحتنيطه وتكفينه ،والصالة عليه ،ووضعه يف حفرته ،ومجع أمانة للا
وكتابه ،وعهده الذي ْحلناه إىل خلقه ،واستودعناه فيهم ،ال يشغلني عن ذلك بادر دمعة،
وال هائج زفرة ،وال الذع حرقة ،وال جليل مصيبة ،حتى أديت يف ذلك احلق الواجب هلل
عز وجل ولرسوله  عيل ،وبلغت منه الذي أمرين به ،فاحتملته صابرا حمتسبا) ،ثم التفت
إىل أصحابه فقال :أليس كذلك؟ قالوا :بىل يا أمري املؤمنني.
[احلديث ]744 :قال اإلمام عيل( :أما الثانية ،فإن رسول اهلل  أمرين يف حياته عىل
مجيع أمته ،وأخذ عىل من حَّضه منهم البيعة بالسمع والطاعة ألمري ،وأمرهم أن يبلغ
الشاهد الغائب يف ذلك ،فكنت املؤدي إليهم عن رسول اهلل  أمره إذا حَّضته ،واألمري
عىل من حَّضين منهم إذا فارقته ،ال ختتلج يف نفيس منازعة أحد من اخللق يل يف يشء من
األمور يف حياة النبي  وال بعد وفاته ،ثم أمر اهلل رسوله  بتوجيه اجليش الذي وجهه
مع أسامة بن زيد ،عند الذي أحدث اهلل له من املرض الذي توفاه فيه ،فلم يدع النبي 
أحدا من قبائل العرب وقريش ،واألوس واخلزرج ،وغريهم من سائر الناس ،ممن خياف
عيل نقضه أو منازعته ،وال أحدا ممن يراين بعني البغضاء ،ممن قد قهرته بقتل أبيه أو أخيه أو
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ْحيمه ،إال وجهه يف ذلك اجليش ،وال من املهاجرين واألنصار واملسلمني وغريهم من
املؤلفة قلوهبم واملنافقني ،لتصفو قلوب من يبقى معي بحَّضته ،ولئال يقول قائل شيئا مما
أكره يف جواره ،وال يدفعني دافع عن الوالية والقيام بأمر رعيته وأمته من بعده ،ثم كان
آخر ما تكلم به يف يشء من أمر أمته أن يميض جيش أسامة ،وال يتخلف عنه أحد ممن أهنض
معه ،وتقدم يف ذلك اجليش أشد التقدم ،وأوعز فيه أبلغ اإليعاز ،وأكد فيه أكثر التأكيد ،فلم
أشعر بعد أن قبض رسول اهلل  إال برجال ممن بعث مع أسامة وأهل عسكره قد تركوا
مراكزهم ،وأخلوا مواضعهم ،وخالفوا أمر رسول اهلل  فيام أهنضهم له وأمرهم به،
وتقدم إليهم يف مالزمة أمريهم ،واملسري معه حتت لوائه ،ينفذ لوجهه الذي نفذه إليه،
فخلفوا أمريهم مقيام يف عسكره ،وأقبلوا يتبادرون عىل احليل ،ركضا إىل حل عقدة عقدها
اهلل يل ورسوله  يف أعناقهم فحلوها ،وعهد عاهد اهلل ورسوله فنكثوه ،وعقدوا ألنفسهم
عقدا ضجت به أصواهتم ،واختصت به آراؤهم ،من غري مناظرة ألحد منا بني عبد املطلب،
أو مشاركة يف رأي ،أو استقامة ملا يف أعناقهم من بيعتي ،فعلوا ذلك وأنا برسول اهلل 
مشغول ،وبتجهيزه عن سائر األشياء مصدود ،فإنه كان أمهها وأحق ما بدئ به منها،
فكانت هذه أفدح ما يرد عىل قلبي ،مع الذي أنا فيه من عظيم الرزية ،ومفاجع املصيبة،
وفقد من ال خلف له إال اهلل ،فصربت عليها إذ أتت بعد أختها عىل تقارهبا ورسعة اتصاهلا)،
ثم التفت إىل أصحابه فقال :أليس كذلك؟ قالوا :بىل يا أمري املؤمنني.
[احلديث ]745 :قال اإلمام عيل( :أما الثالثة ،فإن القائم بعد النبي  كان يلقاين
معتذرا يف كل أيامه ،ويلزم غريه ما ارتكبه من أخذ حقي ،ونقض بيعتي ،ويسألني حتليله،
فكنت أقول :تنقيض أيامه ثم يرجع إيل حقي الذي جعله اهلل يل عفوا هينا ،من غري أن
أحدث يف اإلسالم ـ مع حدثه وقرب عهده باجلاهلية ـ حدثا يف طلب حقي بمنازعة ،لعل
352

قائال يقول فيها :نعم ،وقائال يقول :ال ،فيؤول ذلك من القول إىل الفعل ،ومجاعة من
خواص أصحاب رسول اهلل  أعرفهم بالنصيحة هلل ولرسوله  ولكتابه ودينه اإلسالم،
يأتونني عودا وبدءا ،وعالنية ورسا ،فيدعونني إىل أخذ حقي ،ويبذلون أنفسهم يف نرصيت،
ليؤدوا إيل بذلك حق بيعتي يف أعناقهم ،فأقول :رويدا وصربا قليال ،لعل اهلل أن يأتيني
بذلك عفوا بال منازعة وال إراقة الدماء ،فقد ارتاب كثري من الناس بعد وفاة النبي 
وطمع يف األمر بعده من ليس له بأهل ،فقال كل قوم :منا أمري ،وما طمع القائلون يف ذلك
إال ليتناول األمر غريي ،فلام دنت وفاة القائم وانقضت أيامه ،صري األمر من بعده لصاحبه،
وكانت هذه أخت أختها ،وحملها مني مثل حملها ،وأخذها مني ما جعل اهلل يل مثل أخذها،
واجتمع إيل نفر من أصحاب حممد  ممن مىض (رْحه اهلل) وممن بقي أخره اهلل ممن اجتمع،
فقالوا يل فيها مثل الذي قالوا يل يف أختها ،فلم يعد قويل الثاين قويل األول ،صربا واحتسابا،
ويقينا وإشفاقا من أن تفنى عصبة تألفها رسول اهلل  باللني مرة وبالشدة أخرى ،وبالبذل
مرة وبالسيف أخرى ،حتى لقد كان من تألفه هلم :أن كان الناس يف السكن والقرار ،والشبع
والري ،واللباس والوطاء والدثار ،ونحن أهل بيت حممد  ال سقوف لبيوتنا ،وال أبواب
وال سور ،إال اجلرائد وما أشبهها ،وال وطاء لنا وال دثار علينا ،تداولنا الثوب الواحد يف

الصالة أكثرنا ،ونطوي األيام والليايل جوعا عامتنا ،فربام أتانا اليشء مما أفاءه للا
لنا خاصة دون غرينا ،ونحن عىل ما وصفت من حالنا ،فيؤثر به رسول

للا

وصريه

 أرباب

النعم واألموال ،تألفا منه هلم ،واستكانة منه هلم ،فكنت أحق من مل يفرق هذه العصبة التي
ألفها رسول

للا

 ومل حيملها عىل اخلطة التي ال خالص هلا منها ،دون بلوغها أو فناء

آجاهلا؛ ألين لو نصبت نفيس فدعوهتم إىل نرصيت ،كانوا مني ويف أمري عىل إحدى منزلتني:
إما متبع مقاتل أو مقتول إن مل يتبع اجلميع ،وإما خاذل يكفر بخذالنه إن قرص عن نرصيت
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أو أمسك عن طاعتي ،وقد علم أين منه  بمنزلة هارون من موسى ،حيل به يف خمالفتي
واإلمساك عن نرصيت ،ما أحل قوم موسى بأنفسهم يف خمالفتهم هارون وترك طاعته،
ورأيت جترع الغصص ،ورد أنفاس الصعداء ،ولزوم الصرب ،حتى يفتح اهلل أو يقيض بام
أحب ،أزيد يل يف حظي من اهلل ،وأرفق بالعصابة التي وصفت أمرهم ،وكان أمر اهلل قدرا
مقدورا ،ولو مل أتق هذه احلال ثم طلبت حقي لكنت أوىل ممن طلبه ،لعلم من مىض من
أصحاب حممد  ومن بحَّضتك منهم ،أين كنت أكثر عددا ،وأعز عشرية ،وأمنع رجاال،
وأطوع أمرا ،وأوضح حجة ،وأكثر يف هذا مناقب وآثارا بسوابقي وقرابتي ووراثتي ،فضال
عن استحقاقي يف ذلك بالوصية التي ال خمرج للعباد منها ،والبيعة املتقدمة يف أعناقهم ممن
تناوهلا ،ولقد قبض  وإن والية األمة يف يده ويف بيته ،ال يف أيدي الذين تناولوها وال يف
بيوهتم ،وألهل بيته الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ،أوىل باألمر من بعده
من غريهم يف مجيع اخلصال) ،ثم التفت إىل أصحابه فقال :أليس كذلك؟ قالوا :بىل يا أمري
املؤمنني.
[احلديث ]746 :قال اإلمام عيل( :أما الرابعة ،فإن القائم بعد صاحبه كان يشاورين
يف موارد األمور ،ويصدرها عن أمري ،ويناظرين يف غوامضها ،فيمضيها عىل رأيي ،ال أعلم
أحدا ـ وال يعلم أصحايب ـ يناظره يف ذلك غريي ،وال يطمع يف األمر بعده سواي ،فلام أتته
منيته عىل فجأة بال مرض كان قبله ،وال أمر كان أمضاه يف صحة من بدنه ،مل أشك أين قد
اسرتجعت حقي يف عافية باملنزلة التي كنت أطلبها ،والعاقبة التي كنت ألتمسها ،وأن اهلل
سيأيت بذلك عىل أحسن ما رجوت ،وأفضل ما أملت ،وكان من فعله أن ختم أمره بأن
سمى قوما أنا سادسهم ،ومل يساوين بواحد منهم ،وال ذكر مني حاال يف وراثة الرسول ،
وال قرابة وال صهر وال نسب ،وال كان لواحد منهم مثل سابقة من سوابقي ،وال أثر من
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آثاري ،وصريها شورى بيننا ،وصري ابنه فيها حاكام علينا ،وأمره أن يَّضب أعناق النفر
الستة الذين صري األمر فيهم إن مل ينفذوا أمره ،وكفى بالصرب عىل هذا صربا ،فمكث القوم
أيامهم كلها ،كل خيطبها لنفسه وأنا ممسك ،فإذا سألوين عن أمري فناظرهتم يف أيامي
وأيامهم ،وآثاري وآثارهم ،وأوضحت هلم ما جهلوه من وجوه استحقاقي هلا دوهنم،
وذكرهتم عهد رسول اهلل  يل إليهم ،وتأكيده ما أكد من البيعة يل يف أعناقهم ،دعاهم حب
اإلمارة ،وبسط األيدي واأللسن يف األمر والنهي ،والركون إىل الدنيا باالقتداء باملاضني
قبلهم ،إىل تناول ما مل جيعل اهلل هلم ،فإذا خلوت بالواحد منهم بعد الواحد ذكرته أيام اهلل،
وحذرته ما هو قادم عليه وصائر إليه ،التمس مني رشطا بطائفة من الدنيا أصريها له ،فلام
مل جيدوا عندي إال املحجة البيضاء ،واحلمل عىل الكتاب ووصية الرسول  ،من إعطاء
كل امرئ منهم ما جعل اهلل له ،ومنعه مما مل جيعل اهلل له ،شد من القوم مستبد فأزاهلا عني
إىل ابن عفان ،طمعا يف الشحيح معه فيها ،وابن عفان رجل مل يستو به وبواحد ممن حَّض
حال قط ،فضال عمن دوهنم ،ال يبدر القوم التي هي واحدة القوم وسنام فخرهم ،وال
غريها من املآثر التي أكرم اهلل هبا رسوله  ،ومن اختصه معه من أهل بيته ،ثم مل أعلم
القوم أمسوا من يومهم ذلك ،حتى ظهرت ندامتهم ،ونكصوا عىل أعقاهبم ،وأحال بعضهم
عىل بعض ،كل يلوم نفسه ويلوم أصحابه ،ثم مل تطل األيام باملستبد باألمر ابن عفان حتى
أكفروه ،وتربؤوا منه ،ومشى إىل أصحابه خاصة ،وسائر أصحاب النبي  عامة،
يستقليهم من بيعته ،ويتوب إىل للا من فلتته .وكانت هذه أكرب من أختيها وأفظع ،وأحرى
أن ال يصرب عليها ،فنالني منها الذي ال يبلغ وصفه ،وال حيد وقتها ومل يكن عندي إال الصرب
عىل ما أمض وأبلغ منها ،ولقد أتاين الباقون من الستة من يومهم ،كل راجع عام كان منه،
يسألني خلع ابن عفان والوثوب عليه يف أخذ حقي ،ويعطيني صفقته وبيعته عىل املوت
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حتت رايتي ،أو يرد اهلل عيل حقي ،ثم بعد ذلك مرة أخرى ،امتحن القوم فيها بألوان املحن،
مرة بحلق الرؤوس ،ومرة بمواعيد اخللوات ،ومرة بموافاة األماكن ،كل ذلك بقي القوم
بوعدهم ،فو اهلل ما منعني منها إال الذي منعني من أختيها قبلها ،ورأيت اإلبقاء عىل من
بقي من الطائفة أهبج يل ،وآنس لقلبي من فنائها ،وعلمت أين إن ْحلتها عىل دعوة املوت
ركبته ،وأما نفيس فقد علم من حَّض ممن ترى ومن غاب من أصحاب حممد  أن املوت
عندي بمنزلة الرشبة الباردة يف اليوم الشديد احلر من ذي العطش الصدي ،ولقد كنت
عاهدت اهلل ورسوله  أنا وعمي ْحزة ،وأخي جعفر ،وابن عمي عبيدة ،عىل أمر وفينا به
هلل ولرسوله  فتقدمني أصحايب ،وختلفت بعدهم ملا أراد اهلل عز وجل ،فأنزل اهلل فينا:
َاهدُ وا اهللََّ َع َلي ِه َف ِمن ُهم َمن َق َىض نَح َب ُه َو ِمن ُهم َمن َينتَظِ ُر َو َما
﴿ ِم َن املُؤ ِمنِنيَ ِر َج مال َصدَ ُقوا َما ع َ
َبدَّ ُلوا تَب ِد ًيال ﴾ [األحزاب ،]23 :فمن قىض نحبهْ :حزة وعبيدة وجعفر ،وأنا املنتظر وما
بدلت تبديال ،وما أسكتني عن ابن عفان ،وحثني عن اإلمساك عنه ،إال أين عرفت من
أخالقه فيام اختربت منه ما مل يدعه حتى يستدعي األباعد إىل قتله وخلعه ،فضال عن
األقارب ،وأنا يف عزلة ،فصربت حتى كان ذلك ،مل أنطق فيه بحرف من( :ال) وال (نعم)،
ثم أتاين القوم وأنا ـ علم اهلل ـ كاره ،ملعرفتي ما تطاعموا به من اعتقال األموال ،واملرح يف
األرض ،وعلمهم بأن تلك ليست هلم عندي ،وشديد وهلم عادة منتزعة ،فلام مل جيدوها
عندي تعللوا األعاليل) ،ثم التفت إىل أصحابه فقال :أليس كذلك؟ قالوا :بىل يا أمري
املؤمنني.
[احلديث ]747 :قال اإلمام عيل( :أما اخلامسة ،فإن املبايعني ملا مل يطمعوا يف ذلك
مني ،وثبوا بامرأة عيل ،وأنا ويل أمرها والويص عليها ،فحملوها عىل اجلمل ،وشدوها عىل
الرحال ،وأقبلوا هبا ختبط الفيايف ،وتقطع الرباري ،وتنبح عليها كالب احلوأب ،وتظهر هلم
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عالمات الندم يف كل ساعة وعىل كل حال ،يف عصبة قد بايعوين ثانية ،بعد بيعتهم األوىل
يف حياة النبي  ،حتى أتت أهل بلدة قصرية أيدهيم ،طويلة حلاهم ،قليلة عقوهلم ،عازبة
آراؤهم ،جريان بدو ،ووراد بحر ،فأخرجتهم خيبطون بسيوفهم بغري علم ،يرمون بسهامهم
بغري فهم ،فوقفت من أمرهم عىل اثنتني ،كلتامها يف حملة املكروه :إن كففت مل يرجعوا ومل
يصلوا ،وإن أقمت كنت قد رصت إىل الذي كرهت ،فقدمت احلجة باإلعذار واإلنذار،
ودعوت املرأة إىل الرجوع إىل بيتها ،والقوم الذين ْحلوها عىل الوفاء ببيعتهم يل ،والرتك
لنقضهم عهد

للا

عز وجل يف ،وأعطيتهم من نفيس كل الذي قدرت عليه ،وناظرت

بعضهم فرجع ،وذكرته فذكر ..ثم أقبلت عىل الناس بمثل ذلك ،فلم يزدادوا إال جهال
ومتاديا وغيا ،فلام أبوا إال هي ركبتها منهم ،فكانت عليهم الدبرة ،وهبم اهلزيمة ،وهلم
احلرسة ،وفيهم الفناء والقتل ،وْحلت نفيس عىل التي مل أجد منها بدا ،ومل يسعني إذا فعلت
ذلك ،وأظهرته آخرا مثل الذي وسعني فيه أوال ،من اإلغضاء واإلمساك ،ورأيتني إن
أمسكت كنت معينا هلم بإمساكي عىل ما صاروا إليه ،وطمعوا فيه من تناول األطراف،
وسفك الدماء ،وقتل الرعية ،وحتكيم النساء ،كعادة بني األصفر ومن مىض من ملوك سبأ
واألمم اخلالية ،فأصري إىل ما كرهت أوال آخرا ،وقد أمهلت املرأة وجندها يفعلون ما
وصفت بني الفريقني من الناس ،وألقى ما حذرت ،ومل أهجم عىل األمر إال بعد ما قدمت
وأخرت ،وتأنيت وراجعت ،وراسلت وشافهت ،وأعذرت وأنذرت ،وأعطيت القوم كل
يشء التمسوه مني ،بعد أن عرضت عليهم كل يشء مل يلتمسوه ،فلام أبوا إال تلك أقدمت،
فبلغ اهلل يب وهبم ما أراد ،وكان يل عليهم بام كان مني إليهم شهيدا) ،ثم التفت إىل أصحابه
فقال :أليس كذلك؟ قالوا :بىل يا أمري املؤمنني.
[احلديث ]748 :قال اإلمام عيل( :أما السادسة ،فتحكيم احلكمني ،وحماربة ابن
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آكلة األكباد ،وهو طليق معاند هلل ولرسوله واملؤمنني منذ بعث اهلل رسوله  إىل أن فتح
عليه مكة عنوة ،فأخذت بيعته وبيعة أبيه يل معه يف ذلك اليوم ،ويف ثالثة مواطن بعده ،وأبوه
باألمس أول من سلم عيل بإمرة املؤمنني ،وحيضني عىل النهوض يف أخذ حقي من املاضني
قبيل ،جيدد يل بيعته كل ما أتاين ،ثم يتثاءب عيل بام يطعم من أموال املسلمني ،والتحكم
عليهم ،ليستديم قليل ما يفنى بام يفوته من كثري ما يبقى ..وأعجب العجب :أنه ملا رأى ريب
تبارك وتعاىل قد رد إيل حقي ،وأقره يف معدنه ،وانقطع طمعه أن يصبح يف دين اهلل رابعا،
ويف أمانته التي ْحلناها حاكام ،كر عيل العايص ابن العايص فاستامله فامل إليه ،ثم أقبل به
بعد أن أطمعه مرص ،وحرام عليه أن يأخذ من الفيء فوق قسمه درمها ،وحرام عىل الراعي
إيصال درهم إليه فوق حقه ،واإلغضاء له عىل ما يأخذه ،فأقبل خيبط البالد بالظلم ،ويطأها
بالغشم ،فمن بايعه أرضاه ،ومن خالفه ناواه ،ثم توجه إيل ناكثا علينا ،مغريا يف البالد ،رشقا
وغربا ،ويمينا وشامال ،واألنباء تأتيني ،واألخبار ترد عيل بذلك ،فأتاين أعور ثقيف فأشار
عيل بأن أوليه الناحية التي هو هبا ،ألداريه بام الذي أوليه منها ،ويف الذي أشار به الرأي يف

أمر الدنيا ،لو وجدت عند للا

يف توليته يل خمرجا وأصبت لنفيس فيام أتى من ذلك عذرا،

فام عملت الرأي يف ذلك ،وشاورت من أثق بنصيحته هلل عز وجل ولرسوله  ويل
وللمؤمنني ،فكان رأيه يف ابن آكلة األكباد كرأيي ،ينهاين عن توليته ،وحيذرين أن أدخل يف

أمر املسلمني يده ،ومل يكن للا

ليعلم أين أختذ من املضلني عضدا ،فوجهت إليه أخا بجيلة

مرة ،وأخا األشعريني مرة أخرى ،فكالمها ركن إىل دنياه ،وتابع هواه فيام أرضاه ،فلام رأيته
مل يزد فيام انتهك من حمارم اهلل إال متاديا ،شاورت من معي من أصحاب حممد  البدريني،
والذين ارتىض اهلل أمرهم ،وريض عنهم عند بيعتهم ،وغريهم من صلحاء املسلمني
والتابعني ،فكل يوافق رأيه رأيي ،يف غزوته وحماربته ومنعه مما نالت يده ،فنهضت إليه
358

بأصحايب ،أنفذ إليه من كل موضع كتبي ،وأوجه إليه رسيل ،وأدعوه إىل الرجوع عام هو
فيه ،والدخول فيام فيه الناس معي ،فكتب يتحكم عيل ،ويتمنى عيل األماين ،ويشرتط عيل
رشوطا ال يرضاها اهلل عز وجل وال رسوله  وال املسلمون ،ويشرتط عيل يف بعضها أن
أدفع إليه أقواما من أصحاب حممد  أخيارا وأبرارا ،منهم عامر بن يارس ،وأين مثل عامر؟
فو اهلل لقد أتينا مع النبي  وال يعد منا مخسة إال كان سادسهم ،وال أربعة إال كان عامر
خامسهم ،اشرتط دفعهم إليه ليقتلهم ويصلبهم ،وانتحل دم عثامن ولعمر للا ما ألب عىل
عثامن وال أمجع الناس عىل قتله ،إال هو وأشباهه من أهل بيته ،أصحاب الشجرة امللعونة يف
القرآن .فلام مل أجبه إىل ما اشرتط من ذلك ،كر مستعليا يف نفسه بطغيانه وبغيه ،بحمري ال
عقول هلم وال بصائر ،فموه هلم أمرا فاتبعوه ،وأعطاهم من الدنيا ما أماهلم به إليه،
فناجزناهم إىل اهلل بعد اإلعذار واإلنذار ،فلام مل يزده ذلك إال متاديا وبغيا ،لقيناه بعادة اهلل
التي عودناه من النرص عىل أعدائه وعدونا ،وراية رسول اهلل  بأيدينا ،مل يزل اهلل تبارك
وتعاىل يفل حزب الشيطان هبا ،حتى أفىض املوت إليه ،فحل منه حمل السحا ،وهو معلم
رايات أبيه ،التي مل أزل أقاتلها مع رسول اهلل  يف كل املواطن ،فلم جيد من املوت منجى
إال اهلرب ،فركب فرسه ،وقلب رايته ،ال يدري كيف حيتال ،فاستعان برأي ابن العاص،
فأشار إليه بإظهار املصاحف ،ورفعها عىل األعالم ،والدعاء إىل ما فيها ،فقال له :إن ابن أيب
طالب وحزبه أهل بصرية ورْحة ومعنى ،وقد دعوك إىل كتاب اهلل أوال ،وهم جميبوك إليه
آخرا ،فأطاعه فيام أشار به إليه ،إذ رأى أنه ال منجى من القتل غريه ،فرفع املصاحف يدعو
إىل ما فيها بزعمه ،فاملت إىل املصاحف قلوب من بقي من أصحايب ،بعد فناء خيارهم
وجدهم يف قتال أعداء اهلل وأعدائهم عىل بصائرهم ،وظنوا أن ابن آكلة األكباد له الوفاء بام
دعا إليه ،والتامم عىل ما يفارقهم عليه ،فأصغوا إىل دعوته ،وأقبلوا عيل بأمجعهم يف إجابته،
359

فأعلمتهم أن ذلك منه مكر ،ومن ابن العاص معه ،وأهنام إىل املكر أقرب منهام إىل الوفاء،
فلم يقبلوا قويل ،ومل يطيعوا أمري ،وأبوا إال إجابته ،كرهت أم هويت ،شئت أم أبيت ،حتى
أخذ بعضهم يقول لبعض( :إن مل يفعل فأحلقوه بابن عفان ،أو ادفعوه إىل ابن هند برمته)،
فجهدت ـ علم

للا

جهدي ـ ومل أدع غاية يف نفيس إال بلغتها ،يف أن خيلوين ورأيي ،فلم

يفعلوا ،وراودهتم عىل الصرب عىل مقدار فواق الناقة ،أو ركضة الفرس فلم يفعلوا ،ما خال
هذا الشيخ ـ وأومأ بيده إىل األشرت ـ وعصبة من أهل بيتي .فو اهلل ما منعني أن أميض عىل
بصرييت ،إال خمافة أن يقتل هذان ـ وأومأ بيده إىل احلسن واحلسني ـ فينقطع نسل رسول اهلل
 وذريته من أمته ،وخمافة أن يقتل هذان ـ وأومأ بيده إىل عبد اهلل بن جعفر ،وحممد ابن
احلنفية ـ فإين أعلم لو ال مكاين مل يقفا ذلك املوقف ،فلذلك صربت عىل ما أراد القوم ،مع
ما سبق فيه من علم اهلل ،فلام أن رفعنا عن القوم سيوفنا حتكموا يف األمور ،وختريوا األحكام
واآلراء ،وتركوا املصاحف ،وما دعوا إليه من حكم القرآن ،فأبيت أن أحكم يف دين اهلل
أحدا ،إذ كان التحكيم يف ذلك اخلطأ الذي ال شك فيه وال امرتاء .فلام أبوا إال ذلك أردت
أن أحكم رجال من أهل بيتي ،أو من أرىض رأيه وعقله ،وأثق بنصيحته ومودته ودينه،
وأقبلت ال أسمي أحدا إال امتنع ابن هند منه ،وال أدعوه إىل يشء من احلق إال أدبر عنه،
وأقبل ابن هند يسومنا عسفا ،وما ذلك إال باتباع أصحايب له عىل ذلك ،فلام أبوا قالوا :بىل
يا أمري املؤمنني.
[احلديث ]749 :قال اإلمام عيل( :أما السابعة ،فإن رسول اهلل  كان عهد إيل :أن
أقاتل يف آخر أيامي قوما من أصحايب ،يصومون النهار ،ويقومون الليل ،ويتلون كتاب اهلل،
يمرقون من الدين بخالفهم يل ،وحماربتهم إياي مروق السهم من الرمية ،فيهم ذو الثدية،
خيتم يل بقتلهم بالسعادة ،فلام انرصفت إىل موضعي هذا ـ يعني بعد احلكمني ـ أقبل بعض
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القوم عىل بعض بالالئمة فيام صاروا إليه ،من حتكيم احلكمني ،ومل جيدوا ألنفسهم من ذلك
خمرجا إال أن قالوا( :كان ينبغي ألمرينا أن ال يبايع من أخطأ منا ،وأن يميض بحقيقة رأيه
عىل قتل نفسه ،وقتل من خالفه منا ،فقد كفر بمتابعته إيانا ،وطاعته يف اخلطأ لنا ،وأحل لنا
بذلك قتله ،وسفك دمه) .فتجمعوا عىل ذلك من حاهلم ،وخرجوا راكبني رؤوسهم،
ينادون بأعىل أصواهتم :ال حكم إال هلل .ثم تفرقوا فرقا فرقا ،فرقة بالنخيلة ،وفرقة
بحروراء ،وأخرى راكبة رأسها ختبط األرض رشقا ،حتى عربت دجلة ،فلم متر بمسلم إال
امتحنته ،فمن بايعها استحيت ،ومن خالفها قتلت ،فخرجت إىل األوليني واحدة بعد
أخرى ،أدعوهم إىل طاعة للا ومتابعة احلق والرجوع إليه ،فأبيا إال السيف ال يقنعهام غريه،

فلام أعيت احليلة فيهام حاكمتهام إىل للا عز وجل ،فقتل للا
فعلوا ركنا يل قويا وسدا منيعا ،فأبى

للا

هذه وهذه ،وكانوا لو ال ما

إال ما صاروا إليه ،ثم كتبت إىل الفرقة الثالثة

ووجهت رسيل ترتى ،وكانوا من أجلة أصحايب ،وأهل التعبد منهم ،والزهد يف الدنيا،
فأبت إال إتباع أختيها ،واالحتذاء عىل مثاهلام ،وأرسعت يف قتل من خالفها من املسلمني،
وتتابعت إيل األخبار بفعلها ،فخرجت حتى قطعت إليهم دجلة ،وأوجه السفراء النصحاء،
وأطلب العتبى بجهدي ،هبذا مرة وهبذا مرة ـ وأومأ بيده إىل األشرت ،واألحنف بن قيس،

أو سعيد بن قيس الكندي ـ فلام أبوا إال تلك ،ركبتها منهم ،فقتلهم للا

عن آخرهم ،وهم

أربعة آالف أو يزيدون ،حتى مل يفلتني منهم خمرب ،فاستخرجت ذا الثدية من قتالهم بحَّضة
من يرى) ،ثم التفت إىل أصحابه فقال :أليس كذلك؟ قالوا :بىل يا أمري املؤمنني.
[احلديث ]750 :قال اإلمام عيل( :قد وفيتك سبعا وسبعا وبقيت األخرى،
وأوشك هبا وكان قد قربت) ،فبكى أصحاب عيل ،وبكى رأس اليهود ،وقالوا :يا أمري
املؤمنني ،أخربنا باألخرى .فقال( :األخرى أن ختضب هذه ـ وأومأ بيده إىل حليته ـ من هذه
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ـ وأومأ إىل هامته) ،فارتفعت أصوات الناس يف املسجد اجلامع بضجة البكاء ،وأسلم رأس
اليهود عىل يدي أمري املؤمنني من ساعته ،ومل يزل مقيام حتى قتل أمري املؤمنني.
احلديث الثاين:
وهو حديث طويل( )1يفصل فيه اإلمام عيل مناقبه التي تدل عىل أهليته لإلمامة،
وقد ذكرنا الكثري من تفاصيل أدلتها عند ذكرنا للمصادر السنية ،مع العلم أننا حذفنا بعض
ما ُذكر العتقادنا أنه روي باملعنى.
[احلديث ]751 :ونص احلديث هو قوله( :لقد علم املستحفظون من أصحاب
النبي حممد  أنه ليس فيهم رجل له منقبة إال وقد رشكته فيها وفضلته ،ويل سبعون منقبة
مل يرشكني فيها أحد منهم) ،فقيل له :يا أمري املؤمنني! فأخربين هبن ،فقال :إن أول منقبة يل
أين مل أرشك باهلل طرفة عني ،ومل أعبد الالت والعزى ..والثانية :أين مل أرشب اخلمر قط..
والثالثة :أن رسول اهلل  استوهبني من أيب يف صباي ،فكنت أكيله ورشيبه ومؤنسه
وحمدثه ..والرابعة :أين أول الناس إيامنا وإسالما ..واخلامسة :أن رسول اهلل  قال يل :يا
عيل! أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي ..والسادسة :أين كنت آخر
الناس عهدا برسول اهلل  ودليته يف حفرته ..والسابعة :أن رسول اهلل  أنامني عىل فراشه
حيث ذهب إىل الغار وسجاين بربده ،فلام جاء املرشكون ظنوين حممدا فأيقظوين ،وقالوا :ما
فعل صاحبك؟ .فقلت :ذهب يف حاجته .فقالوا :لو كان هرب هلرب هذا معه ..وأما
الثامنة :فإن رسول اهلل  علمني ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف باب ،ومل يعلم
ذلك أحدا غريي ..وأما التاسعة :فإن رسول اهلل  قال يل :يا عيل! إذا حرش اهلل عز وجل
األولني واآلخرين نصب يل منربا فوق منابر النبيني ،ونصب لك منربا فوق منابر الوصيني،
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فرتتقي عليه ..وأما العارشة :فإين سمعت رسول اهلل  يقول :ال أعطى يف القيامة شيئا إال
سألت لك مثله ..وأما احلادية عرشة :فإين سمعت رسول اهلل  يقول :يا عيل! أنت أخي
وأنا أخوك يدك يف يدي حتى ندخل اجلنة ..وأما الثانية عرشة :فإين سمعت رسول اهلل 

يقول :يا عيل! مثلك يف أمتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق ..وأما
الثالثة عرشة :فإن رسول اهلل  عممني بعاممة نفسه بيده ودعا يل بدعوات النرص عىل أعداء
اهلل ،فهزمتهم بإذن اهلل عز وجل ..وأما الرابعة عرشة :فإن رسول اهلل  أمرين أن أمسح
يدي عىل رضع شاة قد يبس رضعها ،فقلت :يا رسول اهلل! بل امسح أنت .فقال :يا عيل!
فعلك فعيل ،فمسحت عليها يدي فدر عيل من لبنها فسقيت رسول اهلل  رشبة ،ثم أتت
عجوز فشكت الظمأ فسقيتها ،فقال رسول اهلل  :إين سألت اهلل عز وجل أن يبارك يف
يدك ففعل ..وأما اخلامسة عرشة :فإن رسول اهلل  أوىص إيل وقال :يا عيل! ال ييل غسيل
غريك ،فقلت له :كيف؟ فكيف يل بتقليبك يا رسول اهلل؟ .فقال :إنك ستعان ،فو اهلل ما
أردت أن أقلب عضوا من أعضائه إال قلب يل ..وأما السابعة عرشة :فإن اهلل عز وجل
زوجني فاطمة وقد كان خطبها أبو بكر وعمر فزوجني اهلل من فوق سبع سامواته ،فقال
رسول اهلل  :هنيئا لك يا عيل ،فإن اهلل عز وجل قد زوجك فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة،
وهي بضعة مني .فقلت :يا رسول اهلل  !أولست منك؟ .قال :بىل يا عيل ،وأنت مني وأنا
منك كيميني من شاميل ،ال أستغني عنك يف الدنيا واآلخرة ..وأما الثامنة عرشة :فإن رسول
اهلل  قال :يا عيل! أنت صاحب لواء احلمد يف اآلخرة ،وأنت يوم القيامة أقرب اخلالئق
مني جملسا يبسط يل ويبسط لك فأكون يف زمرة النبيني ،وتكون يف زمرة الوصيني ،ويوضع
عىل رأسك تاج النور وإكليل الكرامة ..وأما التاسعة عرشة :فإن رسول اهلل  قال :ستقاتل
الناكثني والقاسطني واملارقني ..وأما العرشون :فإين سمعت رسول اهلل  يقول :مثلك يف
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أمتي مثل باب حطة يف بني إرسائيل ،فمن دخل يف واليتك فقد دخل الباب كام أمره اهلل عز
وجل ..وأما احلادية والعرشون :فإين سمعت رسول اهلل  يقول :أنا مدينة العلم وعيل
باهبا ،ولن يدخل املدينة إال من باهبا ،ثم قال :يا عيل! إنك سرتعى ذمتي وتقاتل عىل سنتي،
وختالفك أمتي ..وأما الثالثة والعرشون :فإن رسول اهلل  أعطاين خامته يف حياته ودرعه
ومنطقته وقلدين سيفه وأصحابه كلهم حضور وعمي العباس حارض ،فخصني اهلل عز
وجل منه بذلك دوهنم ..وأما اخلامسة والعرشون :فإين سمعت رسول اهلل  يقول :اجلنة
حمرمة عىل األنبياء حتى أدخلها أنا ،وهي حمرمة عىل األوصياء حتى تدخلها أنت يا عيل ،إن
اهلل تبارك وتعاىل برشين فيك ببرشى مل يبرش هبا نبيا قبيل ،برشين بأنك سيد األوصياء ،وأن
ابنيك احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة يوم القيامة ..وأما الثامنة والعرشون :فإن
رسول اهلل  قال :إن اهلل تبارك وتعاىل وعدين فيك وعدا لن خيلفه ،جعلني نبيا وجعلك
وصيا ،وستلقى من أمتي من بعدي ما لقي موسى من فرعون ،فاصرب واحتسب حتى تلقاين
فأوايل من واالك وأعادي من عاداك ..وأما التاسعة والعرشون :فإين سمعت رسول اهلل 

يقول :يا عيل! أنت صاحب احلوض ال يملكه غريك وسيأتيك قوم فيستسقونك فتقول:
ال ..وأما الثانية والثالثون :فإين سمعت رسول اهلل  يقول :إن اهلل تبارك وتعاىل نرصين
بالرعب فسألته أن ينرصك بمثله فجعل لك من ذلك مثل الذي جعله يل ..وأما الثالثة
والثالثون :فإن رسول اهلل  التقم أذين وعلمني ما كان وما يكون إىل يوم القيامة ،فساق
اهلل تبارك وتعاىل إىل لسان نبيه  ..وأما الرابعة والثالثون :فإن النصارى ادعوا أمرا فأنزل
اهلل عز وجلَ :فمن حاج َك فِ ِ
يه ِمن َبع ِد ما جا َء َك ِم َن ال ِعل ِم َف ُقل تَعا َلوا نَد ُع َأبنا َءنا َو َأبنا َء ُكم
َ َ َّ
َونِسا َءنا َونِسا َء ُكم َو َأن ُف َسنا َو َأن ُف َس ُكم فكانت نفيس نفس رسول اهلل  ،والنساء فاطمة،
واألبناء احلسن واحلسني ،ثم ندم القوم فسألوا رسول اهلل  اإلعفاء فأعفاهم ،والذي أنزل
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التوراة عىل موسى والفرقان عىل حممد  لو باهلونا ملسخوا قردة وخنازير ..وأما السادسة
والثالثون :فإين سمعت رسول اهلل  يقول :ويل لقاتلك ،إنه أشقى من ثمود ومن عاقر
الشه ِ
ِ
داء
الناقة ،وإن عرش الرْحن ليهتز لقتلك ،فأبرش يا عيل ،فإنك يف زمرة الصديقنيَ َو ُّ َ
والص ِ
احلنيَ  ..وأما السابعة والثالثون :فإن اهلل تبارك وتعاىل قد خصني من بني أصحاب
َ َّ
حممد  بعلم الناسخ واملنسوخ واملحكم واملتشابه واخلاص والعام ،وذلك مما من اهلل به
عيل وعىل رسوله  ،وقال يل الرسول  :يا عيل! إن اهلل عز وجل أمرين أن أدنيك وال
أقصيك ،وأعلمك وال أجفوك ،وحق عيل أن أطيع ريب وحق عليك أن تعي ..وأما التاسعة
والثالثون :فإين سمعت رسول اهلل  يقول :كذب من زعم أنه حيبني ويبغض عليا ،ال
جيتمع حبي وحبه إال يف قلب مؤمن ،إن اهلل عز وجل جعل أهل حبي وحبك يا عيل يف أول
زمرة السابقني إىل اجلنة ،وجعل أهل بغيض وبغضك يف أول زمرة الضالني من أمتي إىل
النار ..وأما األربعون :فإن رسول اهلل  وجهني يف بعض الغزوات إىل ركي فإذا ليس فيه
ماء ،فرجعت إليه فأخربته ،فقال :أفيه طني؟ .فقلت :نعم .فقال :ايتني منه ،فأتيت منه
بطني ،فتكلم فيه ،ثم قال :ألقه يف الركي ،فألقيته ،فإذا املاء قد نبع حتى امتأل جوانب الركي،
فجئت إليه فأخربته ،فقال يل :وفقت يا عيل وبربكتك نبع املاء ،فهذه املنقبة خاصة يل من
دون أصحاب النبي  ..وأما احلادية واألربعون :فإين سمعت رسول اهلل  يقول :أبرش
يا عيل! فإن جربئيل عليه السالم أتاين فقال يل :يا حممد! إن اهلل تبارك وتعاىل نظر إىل
أصحابك فوجد ابن عمك وختنك عىل ابنتك فاطمة خري أصحابك ،فجعله وصيك
واملؤدي عنك ..وأما الثانية واألربعون :فإين سمعت رسول اهلل  يقول :أبرش يا عيل! فإن
منزلك يف اجلنة مواجه منزيل ،وأنت معي يف الرفيق األعىل يف أعىل عليني ..وأما الثالثة
واألربعون :فإن رسول اهلل  قال :إن اهلل عز وجل رسخ حبي يف قلوب املؤمنني وكذلك
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رسخ حبك يا عيل يف قلوب املؤمنني ،ورسخ بغيض وبغضك يف قلوب املنافقني ،فال حيبك
إال مؤمن تقي وال يبغضك إال منافق كافر ..وأما اخلامسة واألربعون :فإن رسول اهلل 

دعاين ـ وأنا رمد العني فتفل يف عيني ،وقال :اللهم اجعل حرها يف بردها وبردها يف حرها،
فو اهلل ما اشتكت عيني إىل هذه الساعة ..وأما السادسة واألربعون :فإن رسول اهلل  أمر
أصحابه وعمومته بسد األبواب وفتح بايب بأمر اهلل عز وجل ،فليس ألحد منقبة مثل
منقبتي ..وأما السابعة واألربعون :فإن رسول اهلل  أمرين يف وصيته بقضاء ديونه وعداته،
فقلت :يا رسول اهلل! قد علمت أنه ليس عندي مال .فقال :سيعينك اهلل ،فام أردت أمرا من
قضاء ديونه وعداته إال يرسه اهلل يل حتى قضيت ديونه وعداته ..وأما التاسعة واألربعون:
فإن اهلل تبارك وتعاىل خص نبيه  بالنبوة وخصني النبي  بالوصية ،فمن أحبني فهو
سعيد حيرش يف زمرة األنبياء عليهم السالم ..وأما اخلمسون :فإن رسول اهلل  بعث برباءة
مع أيب بكر ،فلام مىض أتى جربئيل عليه السالم ،فقال :يا حممد! ال يؤدي عنك إال أنت أو
رجل منك ،فوجهني عىل ناقته الغضباء ،فلحقته بذي احلليفة فأخذهتا منه ،فخصني اهلل عز
وجل بذلك ..وأما احلادية واخلمسون :فإن رسول اهلل  أقامني للناس كافة يوم غدير
خم ،فقال :من كنت مواله فعيل موالهَ ،ف ُبعد ًا وسحقا لِل َقو ِم ال َّظاملِنيَ  ..وأما الرابعة
واخلمسون :فإين سمعت رسول اهلل  يقول :يا عيل! سيلعنك بنو أمية ويرد عليهم ملك
بكل لعنة ألف لعنة ..وأما السادسة واخلمسون :فإن اهلل تبارك وتعاىل خصني بام خص به
أولياءه وأهل طاعته وجعلني وارث حممد  ،فمن ساءه ساءه ومن رسه رسه ..وأومى
بيده نحو املدينة ..وأما الثامنة واخلمسون :فإن رسول اهلل  أمرين يف بعض غزواته وقد
نفد املاء ،فقال :يا عيل! ائت بتور ،فأتيته به ،فوضع يده اليمنى ويدي معها يف التور ،فقال:
انبع ،فنبع املاء من بني أصابعنا ..وأما التاسعة واخلمسون :فإن رسول اهلل  وجهني إىل
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خيرب ،فلام أتيته وجدت الباب مغلقا فزعزعته شديدا فقلعته ورميت به أربعني خطوة،
فدخلت فربز إيل مرحب فحمل عيل وْحلت عليه ،وسقيت األرض من دمه ،وقد كان وجه
رجلني من أصحابه فرجعا منكسفني ..وأما الستون :فإين قتلت عمرو بن عبد ود ،وكان
يعد بألف رجل ..وأما الثانية والستون :فإين كنت مع رسول اهلل  يف مجيع املواطن
واحلروب وكانت رايته معي ..وأما الثالثة والستون :فإين مل أفر من الزحف قط ،ومل يبارزين
أحد إال سقيت األرض من دمه ..وأما الرابعة والستون :فإن رسول اهلل  أيت بطري مشوي
من اجلنة فدعا اهلل عز وجل أن يدخل عليه أحب اخللق إليه فوفقني اهلل للدخول عليه حتى
أكلت معه من ذلك الطري ..وأما اخلامسة والستون :فإين كنت أصيل يف املسجد فجاء سائل
فسأل وأنا راكع ،فناولته خامتي من إصبعي ،فأنزل اهلل تبارك وتعاىل يف﴿ :إِن ََّام َولِ ُّي ُك ُم اهللَُّ
ِ
ِ
ِ
ون الزَّ كَا َة َو ُهم َراكِ ُع َ
الص َال َة َو ُيؤ ُت َ
يم َ
ون ﴾ [املائدة..]55 :
ون َّ
َو َر ُسو ُل ُه َوا َّلذي َن آ َمنُوا ا َّلذي َن ُيق ُ
وأما السابعة والستون :فإن رسول اهلل  أمر أن أدعى بإمرة املؤمنني يف حياته وبعد موته
ومل يطلق ذلك ألحد غريي ..وأما التاسعة والستون :فإين سمعت رسول اهلل  يقول:
لوالك ما عرف املنافقون من املؤمنني ..وأما السبعون :فإن رسول اهلل  نام ونومني
وزوجتي فاطمة وابني احلسن واحلسني وألقى علينا عباءة قطوانية ،فأنزل اهلل تبارك وتعاىل
فينا﴿ :إِنَّام ي ِريدُ اهللَُّ لِيذ ِهب عَن ُكم الرجس َأه َل البي ِ
ت َو ُي َطه َر ُكم تَط ِه ًريا﴾ [األحزاب]33 :
َ
َ
ُ َ
َ ُ
ُ
احلديث الثالث:
وهي رواية طويلة( ،)1تصور بعض املحاجات واملناظرات التي كان جيرهيا اإلمام
عيل مع املخالفني له يف اإلمامة ،وهي ختترص أكثر ما يوجد يف حماجات يف هذا املجال ،وننبه
إىل أنا حذفنا منها ما ال نرى احلاجة إليه من باب االختصار ،وفق الرشوط التي ذكرناها يف
( )1االحتجاج  145 / 1ـ  ،155كتاب سليم بن قيس 111 :ـ .125
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مقدمة السلسلة.
[احلديث ]752 :ونص احلديث هو ما حدث به سليم بن قيس اهلاليل ،أنه قال:
رأيت عليا يف مسجد رسول اهلل  يف خالفة عثامن ومجاعة يتحدثون ويتذاكرون العلم،
فذكروا قريشا وفضلها وسوابقها وهجرهتا ..وذكروا األنصار وفضلها وسوابقها
ونرصهتا ..فلم يدعوا شيئا من فضلهم حتى قال كل حي :منا فالن وفالن ،وقالت قريش:
منا رسول اهلل  ،ومنا ْحزة ،ومنا جعفر ،ومنا عبيدة بن احلارث ،وزيد بن حارثة ،ومنا أبو
بكر وعمر وسعد وأبو عبيدة وسامل وابن عوف ..فلم يدعوا من احليني أحدا من أهل
السابقة إال سموه ،ويف احللقة أكثر من مائتي رجل فيهم عيل بن أيب طالب ،وذلك من بكرة
إىل حني الزوال وعثامن يف داره ال يعلم بيشء مما هم فيه ،وعيل بن أيب طالب ال ينطق هو
وال أحد من أهل بيته.
فأقبل القوم عليه ،فقالوا :يا أبا احلسن! ما يمنعك أن تتكلم؟ .فقال :ما من احليني
أحد إال وقد ذكر فضال وقال حقا ،فأنا أسألكم يا معارش قريش واألنصار! بمن أعطاكم
اهلل هذا الفضل؟ أبأنفسكم وعشائركم وأهل بيوتاتكم أم بغريكم؟ ..قالوا :بل أعطانا اهلل
ومن به علينا بمحمد  وعشريته ال بأنفسنا وعشائرنا وال بأهل بيوتاتنا.
قال :صدقتم ،يا معارش قريش واألنصار! ألستم تعلمون أن الذي نلتم به من خري
الدنيا واآلخرة منا أهل البيت خاصة دون غريهم؟ فإن ابن عمي رسول اهلل  قال :إين
وأهل بيتي مل يزل اهلل عز وجل ينقلنا من األصالب الكريمة إىل األرحام الطاهرة ،ومن
األرحام الطاهرة إىل األصالب الكريمة من اآلباء واألمهات مل يلتق واحد منهم عىل سفاح
قط ..فقالوا :نعم قد سمعنا ذلك من رسول اهلل .
قال :فأنشدكم اهلل ،أتقرون أن رسول اهلل  آخى بني كل رجلني من أصحابه وآخى
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بيني وبني نفسه ،وقال :أنت أخي وأنا أخوك يف الدنيا واآلخرة؟ .فقالوا :اللهم نعم.
قال :أتقرون أن رسول اهلل  اشرتى موضع مسجده ومنازله فأتيناه ثم بنى عرشة
منازل تسعة له وجعل يل عارشها يف وسطها ،ثم سد كل باب شارع إىل املسجد غري بايب،
فتكلم يف ذلك من تكلم ،فقال :ما أنا سددت أبوابكم وفتحت بابه ولكن اهلل أمرين بسد
أبوابكم وفتح بابه ،ولقد هنى الناس مجيعا أن يناموا يف املسجد غريي ..قالوا :اللهم نعم.
قال :أفتقرون أن عمر حرص عىل كوة قدر عينه يدعها من منزله إىل املسجد فأبى
عليه ،ثم قال  :إن اهلل أمر موسى عليه السالم أن يبني مسجدا طاهرا ال يسكنه غريه وغري
هارون وابنيه ،وإن اهلل أمرين أن أبني مسجدا طاهرا ال يسكنه غريي وغري أخي وابنيه؟.
قالوا :اللهم نعم.
قال :أفتقرون أن رسول اهلل  قال يف غزوة تبوك :أنت مني بمنزلة هارون من
موسى وأنت ويل كل مؤمن من بعدي؟ .قالوا :اللهم نعم.
قال :أفتقرون أن رسول اهلل  حني دعا أهل نجران إىل املباهلة أنه مل يأت إال يب
وبصاحبتي وابني؟ .قالوا :اللهم نعم.
قال :أتعلمون أنه دفع إيل اللواء يوم خيرب ،ثم قال :ألدفعها إىل رجل حيبه اهلل
ورسوله وحيب اهلل ورسوله ،ليس بجبان وال فرار يفتحها اهلل عىل يديه ؟ .قالوا :اللهم نعم.
قال :أفتقرون أن رسول اهلل  بعثني برباءة وقال :ال يبلغ عني إال رجل مني؟.
قالوا :اللهم نعم.
قال :أفتقرون أن رسول اهلل  مل ينزل به شديدة قط إال قدمني هلا ثقة يب ،وأنه مل يدع
باسمي قط إال أن يقول :يا أخي ..وادعوا يل أخي..؟ .قالوا :اللهم نعم.
قال :أفتقرون أن رسول اهلل  قىض بيني وبني جعفر وزيد يف ابنة ْحزة ،فقال :يا
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عيل! أنت مني وأنا منك وأنت ويل كل مؤمن بعدي؟ .قالوا :اللهم نعم.
قال :أفتقرون أنه كانت يل من رسول اهلل  يف كل يوم وليلة دخلة وخلوة ،إذا سألته
أعطاين ،وإذا سكتت ابتدأين؟ .قالوا :اللهم نعم.
قال :أفتقرون أن رسول اهلل  فضلني عىل ْحزة وجعفر ،فقال لفاطمة :إن زوجك
خري أهيل وخري أمتي ،أقدمهم سلام ،وأعظمهم حلام ؟ .قالوا :اللهم نعم.
قال :أفتقرون أن رسول اهلل  أمرين بغسله وأخربين أن جربئيل عليه السالم يعينني
عليه؟ .قالوا :اللهم نعم.
قال :أفتقرون أن رسول اهلل  قال يف آخر خطبة خطبكم :أهيا الناس! إين قد تركت
فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبام :كتاب اهلل وأهل بيتي؟ .قالوا :اللهم نعم.
ثم قال :أنشدكم باهلل ،أتعلمون أين أول األمة إيامنا باهلل وبرسوله؟ .قالوا :اللهم
نعم.
قال :نشدتكم باهلل ،أتعلمون أن اهلل عز وجل فضل يف كتابه السابق عىل املسبوق يف
غري آية ،وإين مل يسبقني إىل اهلل عز وجل وإىل رسوله ص أحد من هذه األمة؟ .قالوا :اللهم
نعم.
السابِ ُق َ
السابِ ُق َ
ون (ُ )10أو َلئِ َك
ون َّ
قال :أنشدكم باهلل ،أتعلمون حيث نزلتَ ﴿ :و َّ
املُ َق َّر ُب َ
ون ﴾ [الواقعة ]11 ،10 :سئل عنها رسول اهلل  ،فقال :أنزهلا اهلل عز وجل يف
األنبياء ويف أوصيائهم ،فأنا أفضل أنبياء اهلل ورسله وعيل بن أيب طالب وصيي أفضل
األوصياء؟ .قالوا :اللهم نعم.
قال :فأنشدكم باهلل ،أتعلمون حيث نزلتَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َأطِي ُعوا اهللََّ َو َأطِي ُعوا
ول َو ُأ ِ
الر ُس َ
ويل األَم ِر ِمن ُكم﴾ [النساء ،]59 :وحيث نزلت﴿ :إِن ََّام َولِ ُّي ُك ُم اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه
َّ
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ِ
ِ
ِ
ون الزَّ كَا َة َو ُهم َراكِ ُع َ
الص َال َة َو ُيؤ ُت َ
يم َ
ون ﴾ [املائدة ،]55 :وحيث
ون َّ
َوا َّلذي َن آ َمنُوا ا َّلذي َن ُيق ُ
َّخ ُذوا ِمن د ِ
اهدُ وا ِمن ُكم و َمل يت ِ
ِ
ون اهللَِّ
رت ُكوا َوملََّا َيع َل ِم اهللَُّ ا َّل ِذي َن َج َ
ُ
َ َ
نزلتَ ﴿ :أم َحسب ُتم َأن ُت َ
ِ
ِِ
ِِ
يج ًة﴾ [التوبة ،]16 :قال الناس :يا رسول اهلل! أخاصة يف بعض
َو َال َر ُسوله َو َال املُؤمننيَ َول َ
املؤمنني أم عامة بجميعهم ؟ فأمر اهلل عز وجل نبيه أن يعلمهم والة أمرهم وأن يفرس هلم
من الوالية ما فرس هلم من صالهتم وزكاهتم وصومهم وحجهم ،فنصبني للناس بغدير
خم ،ثم خطب ،فقال :أهيا الناس! إن اهلل أرسلني برسالة ضاق هبا صدري فظننت أن
الناس مكذبوين فأوعدين ألبلغها أو ليعذبني ،ثم أمر فنودي بالصالة جامعة ثم خطب،
فقال :أهيا الناس! أتعلمون أن اهلل عز وجل موالي وأنا موىل املؤمنني ،وأنا أوىل هبم من
أنفسهم؟ .قالوا :بىل يا رسول اهلل .قال :قم يا عيل ،فقمت ،فقال :من كنت مواله فعيل
مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ،فقام سلامن ،فقال :يا رسول اهلل والء كام ذا؟.
قال :والء كوالئي ،من كنت أوىل به من نفسه فعيل أوىل به من نفسه ،فأنزل اهلل عز وجل:
يت َل ُك ُم ِ
اإلس َال َم ِدينًا﴾ [املائدة:
﴿ال َيو َم َأك َمل ُت َل ُكم ِدينَ ُكم َو َأمتَم ُت َع َلي ُكم نِع َمتِي َو َر ِض ُ
 ،]3فكرب رسول اهلل  ، وقال :اهلل أكرب متام نبويت ومتام دين اهلل والية عيل بعدي ..قالوا:
اللهم نعم.
ِ ِ
ب
قال :أهيا الناس! أتعلمون أن اهلل عز وجل أنزل يف كتابه﴿ :إِن ََّام ُي ِريدُ اهللَُّ ل ُيذه َ
عَن ُكم الرجس َأه َل البي ِ
ت َو ُي َطه َر ُكم تَط ِه ًريا﴾ [األحزاب ]33 :فجمعني وفاطمة وابني
َ
َ
ُ
حسنا وحسينا ثم ألقى علينا كساء ،وقال :اللهم إن هؤالء أهل بيتي وحلمتي يؤملني ما
يؤملهم ،وجيرحني ما جيرحهم ،فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا .فقالت أم سلمة:
وأنا يا رسول اهلل ؟ .فقال :أنت إىل خري ،فقالوا كلهم :نشهد أن أم سلمة حدثتنا بذلك.
قال :أنشدكم باهلل ،أتعلمون أن اهلل أنزلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو ُكو ُنوا َم َع
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الص ِ
اد ِقنيَ ﴾ [التوبة ]119 :فقال سلامن :يا رسول اهلل! عامة هذه اآلية أم خاصة؟ .فقال:
َّ
أما املأمورون فعامة املؤمنني أمروا بذلك ،وأما الصادقون فخاصة ألخي عيل وأوصيائي
بعده إىل يوم القيامة؟ .فقالوا :اللهم نعم.
قال :فأنشدكم باهلل ،أتعلمون أين قلت لرسول اهلل  يف غزوة تبوك :ومل خلفتني مع
النساء والصبيان ؟ .فقال :إن املدينة ال تصلح إال يب أو بك ،وأنت مني بمنزلة هارون من
موسى إال أنه ال نبي بعدي؟ .قالوا :اللهم نعم.
قال :أنشدكم باهلل ،أتعلمون أن رسول اهلل  قام خطيبا ومل خيطب بعد ذلك ،فقال:
أهيا الناس! إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي فتمسكوا هبام ال تضلوا ،فإن
اللطيف اخلبري أخربين وعهد إيل أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض ،فقام عمر بن
اخلطاب ،فقال :يا رسول اهلل! أكل أهل بيتك؟! .فقال :ال ،ولكن أوصيائي منهم ،أوهلم
عيل أخي ووزيري وخليفتي يف أمتي وويل كل مؤمن بعدي ،هو أوهلم ،ثم ابني احلسن ،ثم
ابني احلسني ،ثم تسعة من ولد احلسني واحد بعد واحد حتى يردوا عيل احلوض شهداء هلل
يف أرضه وحججه عىل خلقه ،وخزان علمه ،ومعادن حكمته ،من أطاعهم أطاع اهلل ،ومن
عصاهم فقد عىص اهلل .فقالوا كلهم :نشهد أن رسول اهلل  قال ذلك.
قال :أتقرون بأن رسول اهلل  قال :من زعم أنه حيبني ويبغض عليا فقد كذب
وليس حيبني؟! .ووضع يده عىل رأيس ،فقال له قائل :كيف ذلك يا رسول اهلل؟ .قال :ألنه
مني وأنا منه ،ومن أحبه فقد أحبني ،ومن أحبني فقد أحب اهلل ،ومن أبغضه فقد أبغضني
ومن أبغضني فقد أبغض اهلل .قال :نحو من عرشين رجال من أفاضل احليني :اللهم نعم.
وسكت بقيتهم.
فقال للسكوت :ما لكم سكتم؟! .قالوا :هؤالء الذين شهدوا عندنا ثقات يف قوهلم
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وفضلهم وسابقتهم ،قالوا :اللهم اشهد عليهم.
ثالثا .ما ورد يف شأن التحريفات الناجتة عن هجر الوصية:
وهي أحاديث تتوافق مع نظرياهتا يف املصادر السنية ،باإلضافة إىل توافقها مع القرآن
الكريم يف إخباره عام تقع فيه األمم من جلوئها إىل آرائها ،واتباعها ألهوائها ،وهجرها
لوصايا نبيها ،ومن األمثلة عىل ذلك هجر بني إرسائيل هلارون عليه السالم ،وجلوئهم بدله
إىل السامري ،والذي كان أول ما فعله حتويل دينهم من التنزيه إىل التجسيم.
وقد قسمنا األحاديث الواردة يف هذا املعنى بحسب مصدر التغيري والتبديل إىل
األقسام التالية:
 1ـ ما ورد يف شأن التحريفات احلاصلة بعد وفاة رسول اهلل :
واألحاديث الواردة يف هذا الباب تتوافق مع قوله تعاىلَ ﴿ :و َما حمُ ََّمدم إِ َّال َر ُس م
ول َقد
ِِ
ِ
ات َأو ُقتِ َل ان َق َلب ُتم ع ََىل َأع َقابِ ُكم َو َمن َين َقلِب ع ََىل ع َِق َبي ِه َف َلن
الر ُس ُل َأ َفإِن َم َ
َخ َلت من َقبله ُّ
َّض اهللََّ َشيئًا َو َس َيج ِزي اهللَُّ َّ
الشاكِ ِري َن ﴾ [آل عمران]144 :
َي ُ َّ
كام أهنا تتوافق مع نظرياهتا يف املصادر السنية ،والتي تدل عىل أن األمة بعد رسول
اهلل  ستخترب يف مواقفها ،وأن هناك من يفشل يف ذلك االختبار ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]753 :عن جبري بن نوف أيب الوداك قال :قلت أليب سعيد اخلدري :واهلل
أمري إال وهو رش ممن كان قبله ،فقال أبو سعيد:
ما يأيت علينا عا مم إال وهو رش من املايض ،وال م
سمعته من رسول اهلل  يقول ما تقول ،ولكن سمعت رسول اهلل  يقول( :ال يزال بكم
األمر حتى يولد يف الفتنة واجلور من ال يعرف عددها ،حتى متأل األرض جور ًا ،فال يقدر
أحدم يقول :اهلل ،ثم يبعث اهلل عز وجل رج ً
ال مني ومن عرتيت فيمأل األرض عدالً ،كام مألها
َمن كان قبله جور ًاُ ،
وخترج له األرض أفالذ كبدها ،وحيثو املال حثوا وال يعده عد ًا ،وذلك
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حني يَّضب اإلسالم بجرانه)()1

[احلديث ]754 :سئل اإلمام الرضا عن قول النبي ( :أصحايب كالنجوم بأهيم
اقتديتم اهتديتم) ،وعن قوله ( :دعوا يل أصحايب) ،فقال( :هذا صحيح ،يريد َمن مل يغري
بعده ومل يبدل) ،قيل :وكيف نعلم أهنم قد غريوا وبدلوا؟ ..قال( :ملا يروونه من أنه 
قال( :ليذادن رجال من أصحايب يوم القيامة عن حويض ،كام تذاد (أي ُتدفع) غرائب اإلبل
عن املاء ،فأقول :يا رب ..أصحايب أصحايب ،فيقال يل :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك،
فيؤخذ هبم ذات الشامل ،فأقول ُبعد ًا هلم وسحق ًا ،أفرتى هذا ملن مل يغري ومل يبدل؟)()2

[احلديث ]755 :دخلت عىل أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت( :ما
ضيعت)()3
يبكيك؟) ..قال( :ال أعرف شيئ ًا مما
أدركت إال هذه الصالة ،وهذه الصالة قد ُ
ُ

[احلديث ]756 :قال النبي ( :إن َم َثيل كمثل رجل استوقد نارا ،فلام أضاءت ما
حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع يف النار تقع فيها ،وجعل حيجـزهن فيغلبن
ويقتحمن فيها ،قال( :وذلك َمثيل ومثلكم ..أنا آخذ بحجزتكم هلموا عن النار ،هلموا عن
النار ،فتغلبونني وتقتحمون فيها)()4

[احلديث ]757 :وهو حديث طويل( )5يبني فيه اإلمام عيل بعض ما غري من أحكام
الدين ،وصعوبة تغيريه ،ونص احلديث هو ما روي عن سليم بن قيس اهلاليل قال :خطب
أمري املؤمنني فحمد اهلل وأثنى عليه ثم صىل عىل النبي  ثم قال( :أال إن أخوف ما أخاف
( )1بحار األنوار ،18/28 :وأمايل الطويس .126/2
( )2بحار األنوار ،19/28 :وعيون األخبار .87/2
( )3بحار األنوار ،32/28 :والطرائف ص.113
( )4بحار األنوار ،32/28 :والطرائف ص.114
( )5الكايف ،21/58/8 :االحتجاج ،146/626/1 :كتاب سليم بن قيس.18/718/2 :
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عليكم خلتان :اتباع اهلوى ،وطول األمل؛ أما اتباع اهلوى :فيصد عن احلق ،وأما طول
األمل :فينيس اآلخرة ،أال إن الدنيا قد ترحلت مدبرة ،وإن اآلخرة قد ترحلت مقبلة ،ولكل
واحدة بنون ،فكونوا من أبناء اآلخرة ،وال تكونوا من أبناء الدنيا .فإن اليوم عمل وال
حساب ،وإن غد ًا حساب وال عمل.
وإنام بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأحكام تبتدع ،خيالف فيها حكم اهللَّ ،يتوىل فيها
خيف عىل
رجال رجاالً ،أال إن احلق لو خلص مل يكن اختالف ،ولو أن الباطل خلص مل َ
ذي حجى .لكنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجلالن مع ًا ،فهنالك
يستويل الشيطان عىل أوليائه ،ونجا الذين سبقت هلم من اهللَّ احلسنى.
وإين سمعت رسول اهللَّ  يقول( :كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغري،
وهيرم فيها الكبري ،جيري الناس عليها ويتخذوهنا سنة ،فإذا غري منها يشء قيل :قد غريت
السنة ،وقد أتى الناس منكر ًا! ثم تشتد البلية وتسبى الذرية ،وتدقهم الفتنة كام تدق النار
احلطب ،وكام تدق الرحا بثفاهلا ،ويتفقهون لغري اهللَّ ،ويتعلمون لغري العمل ،ويطلبون الدنيا
بأعامل اآلخرة)
ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته ،فقال( :قد عملت الوالة قبيل
أعامالً خالفوا فيها رسول اهللَّ  متعمدين خلالفه ،ناقضني لعهده ،مغريين لسنته ،ولو
ْحلت الناس عىل تركها وحولتها إىل مواضعها ،وإىل ما كانت يف عهد رسول اهللَّ  ،لتفرق
ُ
عني جندي حتى أبقى وحدي ،أو قليل من الذين عرفوا فضيل وفرض إمامتي من كتاب
اهللَّ عزوجل وسنة رسول اهللَّ .
أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السالم فرددته إىل املوضع الذي وضعه فيه
رسول اهللَّ  ،ورددت َ
فدك إىل ورثة فاطمة ،ورددت صاع رسول اهللَّ  كام كان،
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وأمضيت قطائع أقطعها رسول اهللَّ  ألقوام مل متض هلم ومل تنفذ ،ورددت دار جعفر إىل
ورثته وهدمتها من املسجد ،ورددت قضايا من اجلور قيض هبا ،ونزعت نسا ًء حتت رجال
بغري حق فرددهتن إىل أزواجهن ..ورددت ما قسم من أرض خيرب ،وحموت دواوين
العطايا ،وأعطيت كام كان رسول اهللَّ  يعطي بالسوية ،ومل أجعلها دولة بني األغنياء
وألقيت املساحة ،وسويت بني املناكح ،وأنفذت مخس الرسول كام أنزل اهللَّ عزوجل
وفرضه ،ورددت مسجد رسول اهللَّ  إىل ما كان عليه ،وسددت ما فتح فيه من األبواب،
وفتحت ما سد منه ،وحرمت املسح عىل اخلفني ،وحددت عىل النبيذ ،وأمرت بإحالل
املتعتني ،وأمرت بالتكبري عىل اجلنائز مخس تكبريات ،وألزمت الناس اجلهر ببسم اهللَّ الرْحن
الرحيم ،وأخرجت من ُأدخل مع رسول اهللَّ  يف مسجده ممن كان رسول اهللَّ  أخرجه،
وأدخلت من أخرج بعد رسول اهللَّ  ممن كان رسول اهللَّ  أدخله ،وْحلت الناس عىل
حكم القرآن وعىل الطالق عىل السنة ،وأخذت الصدقات عىل أصنافها وحدودها ،ورددت
الوضوء والغسل والصالة إىل مواقيتها ورشائعها ومواضعها ،ورددت أهل نجران إىل
مواضعهم ،ورددت سبايا فارس وسائر االُمم إىل كتاب اهللَّ وسنة نبيه  ،إذ ًا لتفرقوا عني.
واهللَّ لقد أمرت الناس أن ال جيتمعوا يف شهر رمضان إال يف فريضة ،وأعلمتهم أن
اجتامعهم يف النوافل بدعة ،فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي :يا أهل اإلسالم،
غريت سنة عمر ،ينهانا عن الصالة يف شهر رمضان تطوع ًا .ولقد خفت أن يثوروا يف ناحية
جانب عسكري ما لقيت من هذه االُمة من الفرقة ،وطاعة أئمة الضاللة ،والدعاة إىل
النار)()1

( )1الكايف ،21/58/8 :االحتجاج ،146/626/1 :كتاب سليم بن قيس.18/718/2 :
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[احلديث ]758 :خطبة فاطمة الزهراء املعروفة باخلطبة الفدكية ،وهي خطبة طويلة
وردت يف املصادر السنية والشيعية( ،)1وقبل أن نورد نصها ،نبني أن هناك أدلة من املصادر
السنية عليها ،ومن الصحاح ،وهو ما سبق ذكره من اخلالف الشديد بني الزهراء وأيب بكر
يف شأن فدك ،وأهنا ظلت غاضبة عليه إىل أن توفيت ،ومل حيَّض جنازهتا إال القليل ،وذلك
يدل عىل أن هلا حوارات وأحاديث معه يف هذا الشأن ،ومن املستغرب عدم نقلها مع كوهنا
بنت رسول اهلل  ،وهلذا نرى أن هذه اخلطبة ،وإن مل تنقل بحروفها إال أهنا تدل عىل املعاين
التي كانت تتحدث عنها ،خاصة وأن الكثري منها يستند للقرآن الكريم.
أما قوة املعاين الواردة يف اخلطبة؛ فهو مما يؤكد ورودها عنها ،ألنه يستحيل أن تكون
سيدة نساء العاملني غري قادرة عىل مثل ذلك التعبري ،وكيف ال تكون كذلك ،وهي بنت
رسول اهلل  ،وزوج اإلمام عيل ،وال أحد جيادل يف بالغتهام.
أما تشددها مع أيب بكر أو مع غريه يف اخلطبة؛ فيكفي للداللة عليه ما ورد يف مجيع
املصادر التارخيية السنية والشيعية من كوهنا مل تبايعه إىل أن توفيت ،وكانت ترى مثل بعض
الصحابة أن رسول اهلل  أوىص لإلمام عيل.
ونص احلديث هو أنه ملا منع أبو بكر فاطمة فدك ،وبلغها ذلك( ،الثت مخارها عىل
رأسها ،واشتملت بجلباهبا ،وأقبلت يف ملة من نساء قومها ،ما خترم مشيتها مشية رسول اهلل
 ،حتى دخلت عىل أيب بكر وهو يف حشد من املهاجرين واألنصار وغريهم فنيطت دوهنا
مالءةم ،فجلست ،ثم أنت أنة أجهش القوم هلا بالبكاء .فارتج املجلس .ثم أمهلت هنية حتى
( )1رواها بعدة طرق عبد احلميد ابن أيب احلديد املتوىف سنة  656يف كتابه (رشح هنج البالغة) ج  16ص213-211
وص249و .252ورواها أبو بكر اجلوهري املتوىف سنة  323يف كتابة (السقيفة وفدك) بعدة طرق .ورواها ابن طيفور املتوىف
سنة  280يف كتابه (بالغات النساء) بعدة طرق .ورواها ابن األثري املتوىف سنة  606يف كتابه (منال الطالب يف رشح طوائل
الراغب) الصفحات  .507-501ورواها اخلوارزمي املتوىف سنة  568عن احلافظ ابن مردويه يف (مقتل احلسني) ج 1ص.77
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إذا سكن نشيج القوم ،وهدأت فورهتم ،افتتحت الكالم بحمد اهلل والثناء عليه والصالة
عىل رسول اهلل ،فعاد القوم يف بكائهم ،فلام أمسكوا عادت يف كالمها ،فقالت ـ بعد الثناء
عىل اهلل تعاىل ـ( :وأشهد أن أيب حممدا  عبده ورسوله ،اختاره وانتجبه قبل أن أرسله،
وسامه قبل أن اجتبله ،واصطفاه قبل أن ابتعثه ،إذ اخلالئق بالغيب مكنون مة ،وبسرت األهاويل
مصون مة ،وبنهاية العدم مقرون مة ،علام من اهلل تعاىل بمآيل األمور ،وإحاطة بحوادث الدهور،
ومعرفة بمواقع املقدور .ابتعثه اهلل تعاىل إمتاما ألمره ،وعزيمة عىل إمضاء حكمه ،وإنفاذا
ملقادير حتمه.
فرأى األمم فرقا يف أدياهنا ،عكفا عىل نرياهنا ،عابدة ألوثاهنا ،منكرة هلل مع عرفاهنا.
فأنار اهلل بمحمد  ظلمها ،وكشف عن القلوب هبمها ،وجىل عن األبصار غممها ،وقام
يف الناس باهلداية ،وأنقذهم من الغواية ،وبرصهم من العامية ،وهداهم إىل الدين القويم،
ودعاهم إىل الطريق املستقيم.
ثم قبضه اهلل إليه قبض رأفة واختيار ،ورغبة وإيثار بمحمد  عن تعب هذه الدار
يف راحة ،قد حف باملالئكة األبرار ،ورضوان الرب الغفار ،وجماورة امللك اجلبار .صىل اهلل
عىل أيب نبيه وأمينه عىل الوحي ،وصفيه وخريته من اخللق ورضيه ،والسالم عليه ورْحة اهلل
وبركاته.
ثم التفتت إىل أهل املجلس وقالت :أنتم عباد اهلل نصب أمره وهنيه وْحلة دينه
حق لكم هلل فيكم ،عهدم قدمه
ووحيه ،وأمناء اهلل عىل أنفسكم ،وبلغاؤه إىل األمم ،وزعمتم م
إليكم ،وبقي مة استخلفها عليكم .كتاب اهلل الناطق ،والقرآن الصادق ،والنور الساطع،
والضياء الالمع ،بين مة بصائره ،منكشف مة رسائره ،متجلي مة ظواهره ،مغتبط مة به أشياعه ،قائدم إىل
الرضوان اتباعه ،مؤد إىل النجاة إسامعه .به تنال حجج اهلل املنورة ،وعزائمه املفرسة،
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وحمارمه املحذرة ،وبيناته اجلالية ،وبراهينه الكافية ،وفضائله املندوبة ،ورخصه املوهوبة،
ورشايعه املكتوبة.
فجعل اهلل اإليامن تطهريا لكم من الرشك ،والصالة تنزهيا لكم عن الكرب ،والزكاة
تزكية للنفس ونامء يف الرزق ،والصيام تثبيتا لإلخالص ،واحلج تشييدا للدين ،والعدل
تنسيقا للقلوب ،وطاعتنا نظاما للملة ،وإمامتنا أمانا من الفرقة ،واجلهاد عزا لإلسالم،
والصرب معونة عىل استيجاب األجر ،واألمر باملعروف مصلحة للعامة ،وبر الوالدين وقاية
من السخط ،وصلة األرحام منامة للعدد ،والقصاص حصنا للدماء ،والوفاء بالنذر تعريضا
للمغفرة ،وتوفية املكاييل واملوازين تغيريا للبخس ،والنهي عن رشب اخلمر تنزهيا عن
الرجس ،واجتناب القذف حجابا عن اللعنة ،وترك الرسقة إجيابا للعفة .وحرم اهلل الرشك
إخالصا له بالربوبية ،فـ ﴿ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق ُت َقاتِ ِه َو َال َمتُو ُت َّن إِ َّال َو َأن ُتم ُمسلِ ُم َ
ون﴾ [آل عمران:
 ]102وأطيعوا اهلل فيام أمركم به وهناكم عنه ،فإنه ﴿إِنَّام َخي َشى اهللََّ ِمن ِعب ِ
اد ِه ال ُع َل َام ُء﴾ [فاطر:
َ
َ
]28
ثم قالت :أهيا الناس! اعلموا أين فاطمة ،وأيب حممدم  ،أقول عودا وبدءا ،وال أقول
ما أقول غلطا ،وال أفعل ما أفعل شططاَ ﴿ :ل َقد َجا َء ُكم َر ُس م
ول ِمن َأن ُف ِس ُكم ع َِزيزم َع َلي ِه َما
عَنِتُّم ح ِريص َع َلي ُكم بِاملُؤ ِمنِنيَ رء م ِ
يم ﴾ [التوبة ،]128 :فإن تعزوه وتعرفوه جتدوه
َ م
وف َرح م
َ ُ
أيب دون نسائكم ،وأخا ابن عمي دون رجالكم ،ولنعم املعزي إليه  ،فبلغ الرسالة صادعا
بالنذارة ،مائال عن مدرجة املرشكني ،ضاربا ثبجهم ،آخذا بأكظامهم ،داعيا إىل سبيل ربه
باحلكمة واملوعظة احلسنة ،يكرس األصنام ،وينكت اهلام ،حتى اهنزم اجلمع وولوا الدبر،
حتى تفرى الليل عن صبحه ،وأسفر احلق عن حمضه ،ونطق زعيم الدين ،وخرست
شقاشق الشياطني ،وطاح وشيظ النفاق ،وانحلت عقد الكفر والشقاق ،وفهتم بكلمة
379

اإلخالص يف نفر من البيض اخلامص ،وكنتم عىل شفا حفرة من النار ،مذقة الشارب ،وهنزة
الطامع ،وقبسة العجالن ،وموطئ األقدام ،ترشبون الطرق ،وتقتاتون الورق ،أذلة
آوا ُكم َو َأ َّيدَ ُكم بِن ِ
خاسئنيَ ﴿ ،ختَا ُف َ
ون َأن َيت َ
َرص ِه ﴾ [األنفال]26 :
َّاس َف َ
َخ َّط َف ُك ُم الن ُ
فأنقذكم اهلل تبارك وتعاىل بمحمد  بعد اللتيا والتي ،وبعد أن مني ببهم الرجال
وذؤبان العرب ومردة أهل الكتابُ ﴿ ،ك َّل َام َأو َقدُ وا ن ًَارا لِل َحر ِ
ب َأط َف َأ َها اهللَُّ ﴾ [املائدة:
 ،]64أونجم م
قرن للشيطان ،وفغرت فاغر مة من املرشكني قذف أخاه يف هلواهتا ،فال ينكفئ
حتى يطأ صامخها بأمخصه ،وخيمد هلبها بسيفه ،مكدودا يف ذات اهلل ،جمتهدا يف أمر اهلل ،قريبا
من رسول اهلل سيد أولياء اهلل ،مشمرا ناصحا ،جمدا كادحا ـ وأنتم يف رفاهية من العيش،
وادعون فاكهون آمنون ،ترتبصون بنا الدوائر ،وتتوكفون األخبار ،وتنكصون عند النزال،
وتفرون عند القتال.
فلام اختار اهلل لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ،ظهر فيكم حسيكة النفاق وسمل
جلباب الدين ،ونطق كاظم الغاوين ،ونبغ خامل األقلني ،وهدر فنيق املبطلني.
فخطر يف عرصاتكم ،وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه ،هاتفا بكم ،فألفاكم لدعوته
مستجيبني ،وللغرة فيه مالحظني .ثم استنهضكم فوجدكم خفافا ،وأْحشكم فألفاكم
رحيب،
قريب ،والكلم
غضابا ،فوسمـتم غري إبلكم ،وأوردتم غري رشبكم ،هذا والعهد
م
م
واجلرح ملا يندمل ،والرسول ملا يقرب ،ابتدارا زعمتم خوف الفتنةَ ﴿ ،أ َال ِيف ال ِفتن َِة َس َق ُطوا َوإِ َّن
َج َهن ََّم ملَُ ِحي َط مة بِالكَافِ ِري َن﴾ [التوبة]49 :
فهيهات منكم ،وكيف بكم ،وأنى تؤفكون؟ وكتاب اهلل بني أظهركم ،أموره ظاهرةم،
وأحكامه زاهرةم ،وأعالمه باهرةم ،وزواجره الئح مة ،وأوامره واضح مة ،قد خلفتموه وراء
ظهوركم ،أرغبة عنه تريدون ،أم بغريه حتكمون﴿ ،بِئ َس لِل َّظاملِنيَ َبدَ ًال ﴾ [الكهف﴿ ]50 :
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اإلس َال ِم ِدينًا َف َلن ُيق َب َل ِمن ُه َو ُه َو ِيف اآل ِخ َر ِة ِم َن اخلَ ِ ِ
َري ِ
ارسي َن ﴾ [آل عمران،]85 :
َو َمن َيب َت ِغ غ َ
ثم مل تلبثوا إ ال ريث أن تسكن نفرهتا ،ويسلس قيادها ثم أخذتم تورون وقدهتا ،وهتيجون
مجرهتا ،وتستجيبون هلتاف الشيطان الغوي ،وإطفاء أنوارالدين اجليل ،وإمهاد سنن النبي
الصفي ،ترسون حسوا يف ارتغاء ،ومتشون ألهله وولده يف اخلمر والَّضاء ،ونصرب منكم
عىل مثل حز املدى ،ووخز السنان يف احلشا ،وأنـتم تزعمون أال إرث لناَ ﴿ ،أ َفحكم اجل ِ
اهلِ َّي ِة
ُ َ َ
ون ومن َأحسن ِمن اهللَِّ حكام لِ َقوم ي ِ
وقنُ َ
ون﴾ [املائدة ]50 :أفال تعلمون؟ بىل جتىل لكم
ُ
َ ُ َ
ُ ً
َيب ُغ َ َ َ
كالشمس الضاحية أين ابنته.
أهيا املسلمون أأغلب عىل إرثيه يا ابن أيب قحافة! أيف كتاب اهلل أن ترث أباك ،وال
أرث أيب؟ ﴿ َل َقد ِجئ ِ
ت َشيئًا َف ِر ًّيا ﴾ [مريم ،]27 :أفعىل عمد تركتم كتاب اهلل ،ونبذمتوه
وراء ظهوركم اذ يقولَ ﴿ :و َو ِر َ
ث ُس َلي َام ُن َد ُاوو َد﴾ [النمل ،]16 :وقال فيام اختص من خرب

ث ِمن ِ
حييي بن زكريا عليهام السالم اذ قال رب ﴿ َهب ِيل ِمن َلدُ ن َك َولِ ًّيا (َ )5ي ِر ُثنِي َو َي ِر ُ
آل
وب﴾ [مريم ،]6 ،5 :وقالَ ﴿ :و ُأو ُلو األَر َحا ِم َبع ُض ُهم َأو َىل بِ َبعض ِيف كِت ِ
َاب اهللَِّ﴾
َيع ُق َ
[األنفال ،]75 :وقال ﴿ :ي ِ
لذك َِر ِمث ُل َحظ األُن َث َي ِ
وصي ُك ُم اهللَُّ ِيف َأو َال ِد ُكم لِ َّ
ني ﴾ [النساء:
ُ
 ،]11وقال ﴿ :إِن تَر َك َخريا الو ِصي ُة لِلوالِدَ ي ِن واألَقربِنيَ بِاملَعر ِ
وف َح ًّقا ع ََىل املُت َِّقنيَ ﴾
ً َ َّ َ
ُ
َ َ
َ
[البقرة ،]180 :وزعمتم أال حظوة يل ،وال إرث من أيب والرحم بيننا!
أفخصكم اهلل بآية أخرج منها أيب؟ أم هل تقولون أهل ملتني ال يتوارثان ،أو لست
أنا وأيب من أهل ملة واحدة؟! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أيب وابن عمي؟
فدونكها خمطومة مرحولة ،تلقاك يوم حرشك ،فنعم احلكم اهلل ،والزعيم حممدم  ،واملوعد
ف
القيامة ،وعند الساعة خيرس املبطلون ،وال ينفعكم إذ تندمون ،و﴿لِ ُكل َن َبإ ُمس َت َق ٌّر َو َسو َ
تَع َل ُم َ
ون﴾ [األنعام]67 :
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ثم رمت بطرفها نحو األنصار فقالت :يا معارش الفتية ،وأعضاد امللة ،وأنصار
اإلسالم! ما هذه الغميزة يف حقي؟ والسنة عن ظالمتي؟ أما كان رسول اهلل  أيب يقول:
(املرء حيفظ يف ولده؟) رسعان ما أحدثتم ،وعجالن ذا إهالة ،ولكم طاق مة بام أحاول ،وقو مة
عىل ما أطلب وازاول!
فخطب م
جليل استوسع وهيه ،واستنهر فتقه ،وانفتق رتقه،
أتقولون مات حممدم ؟!
م
وأظلمت األرض لغيبته ،وكسفت النجوم ملصيبته ،وأكدت اآلمال ،وخشعت اجلبال،
وأضيع احلريم ،وأزيلت احلرمة عند مماته؛ فتلك واهلل النازلة الكربى ،واملصيبة العظمى،
ال مثلها نازل مة وال بائق مة عاجل مة أعلن هبا كتاب اهلل جل ثناؤه يف أفنيتكم يف ممساكم
حكم م
فصل
ومصبحكم هتافا ورصاخا وتالوة وإحلانا ،ولقبله ما حل بأنبياء اهلل ورسله،
م
ِِ
ِ
حتمَ ﴿ :و َما حمُ ََّمدم إِ َّال َر ُس م
ات َأو ُقتِ َل ان َق َلب ُتم ع ََىل
الر ُس ُل َأ َفإِن َم َ
ول َقد َخ َلت من َقبله ُّ
وقضا مء م
ِ ِ
ِ
َّض اهللََّ َشيئًا َو َس َيج ِزي اهللَُّ َّ
الشاكِ ِري َن ﴾ [آل عمران:
َأع َقابِ ُكم َو َمن َين َقلب ع ََىل عَق َبيه َف َلن َي ُ َّ
]144
أهيا بني قيلة! أأهضم تراث أيب وأنتم بمرأى مني ومسمع ،ومبتدأ وجممع؟! تلبسكم
الدعوة ،وتشملكم اخلربة ،وأنتم ذوو العدد والعدة ،واألداة والقوة ،وعندكم السالح
واجلنة؛ توافيكم الدعوة فال جتيبون ،وتأتيكم الرصخة فال تغيثون ،وأنتم موصوفون
بالكفاح ،معرفون باخلري والصالح ،والنجبة التي انتجبت ،واخلرية التي اختريت! قاتلتم
العرب ،وحتملتم الكد والتعب ،وناطحتم األمم ،وكافحتم البهم ،فال نربح أو تربحون،
نأمركم فتأمترون حتى دارت بنا رحى اإلسالم ،ودر حلب األيام ،وخضعت نعرة الرشك،
وسكنت فورة اإلفك ،ومخدت نريان الكفر ،وهدأت دعوة اهلرج ،واستوسق نظام الدين؛
فأنى جرتم بعد البيان ،وأرسرتم بعد اإلعالن ،ونكصتم بعد اإلقدام؟ ﴿ َأ َال ُت َقاتِ ُل َ
ون َقو ًما
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َن َك ُثوا َأيامهنم َو َمهوا بِإِخراجِ الرس ِ
ول َو ُهم َبدَ ُءو ُكم َأ َّو َل َم َّرة َأ َخت َشو َهنُم َفاهللَُّ َأ َح ُّق َأن َخت َشو ُه
َّ ُ
َ
ُّ
َ َُ
إِن ُكن ُتم ُمؤ ِمنِنيَ ﴾ [التوبة]13 :
أال قد أرى أن قد أخلدتم إىل اخلفض ،وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض،
وخلوتم بالدعة ،ونجوتم من الضيق بالسعة ،فمججتم ما وعيتم ،ودسعتم الذي تسوغتم،
﴿إِن تَك ُف ُروا َأن ُتم َو َمن ِيف األَر ِ
ض َمجِي ًعا َفإِ َّن اهللََّ َلغَنِ ٌّي َْحِيدم ﴾ [إبراهيم ]8 :أال وقد قلت ما
قلت عىل معرفة مني باخلذلة التي خامرتكم ،والغدرة التي استشعرهتا قلوبكم ،ولكنها
فيضة النفس ،ونفثة الغيظ ،وخور القنا ،وبثة الصدور ،وتقدمة احلجة.
فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهر ،نقبة اخلف ،باقية العار ،موسومة بغضب اهلل
وشنار األبد ،موصولة بنار اهلل املوقدة التي تطلع عىل األفئدة .فبعني اهلل ما تفعلون ﴿
َو َس َيع َل ُم ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا َأ َّي ُمن َق َلب َين َقلِ ُب َ
ون ﴾ [الشعراء ،]227 :وأنا ابنة نذير لكم بني يدي
عذاب شديد ،فـ ﴿اعم ُلوا ع ََىل مكَانَتِ ُكم إِنَّا ع ِ
ون (َ )121وانتَظِ ُروا إِنَّا ُمنتَظِ ُر َ
َام ُل َ
ون﴾ [هود:
َ
َ
]122 ،121
فأجاهبا أبوبكر ،فقال :يا ابنة رسول اهلل ،لقد كان أبوك باملؤمنني عطوفا كريام ،رؤوفا
رحيام ،وعىل الكافرين عذابا أليام وعقابا عظيام؛ فإن عزوناه وجدناه أباك دون النساء ،وأخا
لبعلك دون األخالء ،آثره عىل كل ْحيم ،وساعده يف كل أمر جسيم ،ال حيبكم إال كل
سعيد ،وال يبغضكم إال كل شقي؛ فأنتم عرتة رسول اهلل  الطيبون ،واخلرية املنتجبون،
عىل اخلري أدلتنا ،وإىل اجلنة مسالكنا ،وأنت يا خرية النساء وابنة خري األنبياء صادق مة يف
قولك ،سابق مة يف وفور عقلك ،غري مردودة عن حقك ،وال مصدودة عن صدقك ،وواهلل،
ما عدوت رأي رسول اهلل  يقول( :نحن معارش األنبياء ال نورث ذهبا وال فضة وال دارا
وال عقارا ،وإنام نورث الكتب واحلكمة ،والعلم والنبوة ،وما كان لنا من طعمة فلويل األمر
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بعدنا أن حيكم فيه بحكمه) ،وقد جعلنا ما حاولته يف الكراع والسالح يقابل به املسلمون،
وجياهدون الكفار ،وجيالدون املردة ثم الفجار ،وذلك بإمجاع من املسلمني مل أتفرد به
وحدي ،ومل أستبد بام كان الرأي فيه عندي .وهذه حايل ،ومايل هي لك وبني يديك ،النزوي
عنك وال ندخر دونك ،وأنت سيدة أمة أبيك ،والشجرة الطيبة لبنيك ،ال يدفع ما لك من
فضلك ،وال يوضع من فرعك وأصلك؛ حكمك م
نافذ فيام ملكت يداي ،فهل ترين أن
اخالف يف ذلك أباك صىل اهلل عليه وآله؟)
فقالت :سبحان اهلل! ما كان رسول اهلل  عن كتاب اهلل صادفا ،وال ألحكامه
خمالفا ،بل كان يتبع أثره ،ويقفو سوره ،أفتجمعون إىل الغدر اغتالال عليه بالزور؛ وهذا بعد
وفاته شبي مه بام بغي له من الغوائل يف حياته .هذا كتاب اهلل حكام عدال ،وناطقا فصال ،يقول:
ث ِمن ِ
وب ﴾ [مريمَ ﴿ ،]6 :و َو ِر َ
﴿ َي ِر ُثنِي َو َي ِر ُ
ث ُس َلي َام ُن َد ُاوو َد﴾ [النمل ،]16 :فبني
آل َيع ُق َ
عز وجل فيام وزع عليه من األقساط ،ورشع من الفرائض واملرياث ،وأباح من حظ الذكران
واإلناث ما أزاح علة املبطلني ،وأزال التظني والشبهات يف الغابرين ،كال ﴿ َبل َس َّو َلت َل ُكم
ان ع ََىل َما ت َِص ُف َ
رب َمجِ ميل َواهللَُّ املُس َت َع ُ
ون ﴾ [يوسف]18 :
َأن ُف ُس ُكم َأم ًرا َف َص م
فقال أبو بكر :صدق اهلل ورسوله ،وصدقت ابنته؛ أنت معدن احلكمة ،وموطن
اهلدى والرْحة ،وركن الدين وعني احلجة ،ال أبعد صوابك ،وال أنكر خطابك هؤالء
املسلمون بيني وبينك ،قلدوين ما تقلدت ،وباتفاق منهم أخذت ما أخذت غري مكابر وال
مستبد وال مستأثر ،وهم بذلك شهو مد.
فالتفتت فاطمة وقالت :معارش الناس املرسعة إىل قيل الباطل ،املغضية عىل الفعل
ون ال ُقر َ
القبيح اخلارس ﴿ َأ َف َال َيتَدَ َّب ُر َ
آن َأم ع ََىل ُق ُلوب َأق َف ُ
اهلَا﴾ [حممد ]24 :كال بل ران عىل
قلوبكم ما أسأتم من أعاملكم ،فأخذ بسمعكم وأبصاركم ،ولبئس ما تأولتم ،وساء ما
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أرشتم ،ورش ما منه اعتضتم ،لتجدن واهلل حممله ثقيال ،وغبه وبيال إذا كشف لكم الغطاء،
ِ
وبان ما وراءه الَّضاءَ ﴿ ،و َبدَ ا َهلُم ِم َن اهللَِّ َما َمل َي ُكو ُنوا َحيت َِس ُب َ
رس
ون﴾ [الزمر ]47 :و﴿ َو َخ َ
ُهنَالِ َك املُبطِ ُل َ
ون ﴾ [غافر]78 :
[احلديث ]759 :قال اإلمام عيل مبينا مقاصده من احلروب التي قام هبا يف وجه
املحرفني( :أال وقد قطعتم قيد اإلسالم ،وعطلتم حدوده ،وأمتم أحكامه ،أال وقد أمرين
اهلل بقتال أهل البغي والنكث والفساد يف األرض ،فأما الناكثون فقد قاتلت ،وأما القاسطون
فقد جاهدت ،وأما املارقة فقد دوخت ،وأما شيطان الردهة فقد كفيته بصعقة سمعت هلا
وجبة قلبه ورجة صدره ،وبقيت بقية من أهل البغي .ولئن أذن اهلل يف الكرة عليهم ألديلن
منهم إال ما يتشذر يف أطراف البالد تشذرا) ()1

[احلديث ]760 :قال النبي  لإلمام عيل( :كيف بك يا عيل إذ ولوها من بعدى
فالنا) ،قال :هذا سيفي أحول بينهم وبينها ،قال النبي ( :أو تكون صابرا حمتسبا فهو خري
لك منها) ،قال عىل :فإذا كان خريا يل فأصرب وأحتسب ،ثم ذكر فالنا وفالنا كذلك ،ثم
قال( :كيف بك إذا بويعت ثم خلعت) ،فأمسك عيل ،فقال( :اخرت يا عيل السيف أو النار)،
قال عيل( :فام زلت أرضب أمري ظهرا لبطن فام يسعني إال جهاد القوم وقتاهلم)()2

[احلديث ]761 :قال اإلمام عيل حمذرا من ترك وصية رسول اهلل ( :وأخذوا يمينا
وشامال :ظعنا يف مسالك الغي ،وتركا ملذاهب الرشد ،فال تستعجلوا ما هو كائن مرصد،
وال تستبطئوا ما جييء به الغد ،فكم من مستعجل بام إن أدركه ود أنه مل يدركه ،وما أقرب
اليوم من تباشري غد ..يا قوم ،هذا إبان ورود كل موعود ،ودنو من طلعة ما ال تعرفون..

( )1هنج البالغة ،خطبه .192
( )2املناقب ج  3ص .203
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أال وإن من أدركها منا يرسي فيها برساج منري ،وحيذو فيها عىل مثال الصاحلني؛ ليحل فيها
ربقا ،ويعتق فيها رقا ،ويصدع شعبا ،ويشعب صدعا يف سرتة عن الناس ،ال يبرص القائف
أثره ،ولو تابع نظره ..ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القني النصل ،جتىل بالتنزيل أبصارهم،
ويرمى بالتفسري يف مسامعهم ،ويغبقون كأس احلكمة بعد الصبوح ،وطال األمد هبم
ليستكملوا اخلزي ،ويستوجبوا الغري ،حتى إذا اخلولق األجل ،واسرتاح قوم إىل الفتن،
وأشالوا عن لقاح حرهبم ،مل يمنوا عىل اهلل بالصرب ،ومل يستعظموا بذل أنفسهم يف احلق،
حتى إذا وافق وارد القضاء انقطاع مدة البالءْ ،حلوا بصائرهم عىل أسيافهم ،ودانوا لرهبم
بأمر واعظهم ،حتى إذا قبض اهلل رسوله  ،رجع قوم عىل األعقاب ،وغالتهم السبل،
واتكلوا عىل الوالئج ووصلوا غري الرحم ،وهجروا السبب الذي أمروا بمودته ،ونقلوا
البناء عن رص أساسه ،فبنوه يف غري موضعه ،معادن كل خطيئة ،وأبواب كل ضارب يف
غمرة ،قد ماروا يف احلرية ،وذهلوا يف السكرة عىل سنة من آل فرعون ،من منقطع إىل الدنيا
راكن ،أو مفارق للدين مباين)()1

[احلديث ]762 :روي أن احلارث بن حوط أتى اإلمام عيل فقال :أ تراين أظن
أصحاب اجلمل كانوا عىل ضاللة فقال اإلمام( :يا حارث ،إنك نظرت حتتك ومل تنظر
فوقك فحرت إنك مل تعرف احلق فتعرف من أتاه ،ومل تعرف الباطل فتعرف من أتاه) ،فقال
احلارث :فإين أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد اهلل بن عمر ،فقال اإلمام( :إن سعيدا وعبد
اهلل بن عمر مل ينرصا احلق ،ومل خيذال الباطل)()2

[احلديث ]763 :قال اإلمام عيل لعامر بن يارس ،وقد سمعه يراجع املغرية بن شعبة

( )1هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)150واملسرتشد للطربي اإلمامي :ص  401ح .134
( )2هنج البالغة ،قصار .262

386

كالما( :دعه يا عامر ،فإنه مل يأخذ من الدين إال ما قاربه من الدنيا ،وعىل عمد لبس عىل
نفسه ،ليجعل الشبهات عاذرا لسقطاته) ()1

[احلديث ]764 :قال بعض اليهود لإلمام عيل :ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه،
فقال اإلمام( :إنام اختلفنا عنه ال فيه ،ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحر حتى قلتم
لنبيكم( :اجعل لنا إهلا كام هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون) ()2

 2ـ ما ورد يف شأن التحريفات التي قام هبا معاوية وأصحابه:
وهي أحاديث تتوافق مع نظرياهتا يف املدرسة السنية ،والتي سبق ذكرها ،وهي مما
يدل عليه العقل والواقع ،ذلك أن األمة مجيعا متفقة عىل احلرب التي جرت بني اإلمام عيل
ومعاوية ،ويستحيل أن يكون اإلمام عيل اكتفى بحربه مع معاوية عىل اجلانب العسكري
دون التحذير من حتريفاته وتبديالته وتأويالته ،والتي أخرب رسول اهلل  أهنا الدافع األول
لتلك احلروب(.)3
( )1هنج البالغة ،قصار .405
( )2هنج البالغة ،قصار .317
( )3من األمثلة عىل ذلك ما يرون عن اإلمام عيل وموقفه من يوم ِصفني ،وقوله( :زعموا أنا بغَينَا عليهم ،وزعمنا أهنم
بغَوا علينا؛ فقاتلناهم عىل ذلك( ،تاريخ دمشق ()343 /1
والتي تبناها كل من رفض األحاديث الكثرية التي تضخم تلك احلرب ،وتبني آثارها اخلطرية عىل اإلسالم ،ومن ذلك
قول ابن كثري( :ثم كان ما كان بينه ـ أي معاوية ـ وبني عيل بعد قتل عثامن عىل سبيل االجتهاد والرأي ،فجرى بينهام قتال عظيم..
وكان احلق والصواب مع عيل ،ومعاوية معذور عند مجهور العلامء سل ًفا وخل ًفا) البداية والنهاية ()126 /8
وقال ابن خلدون( :وملا وق عت الفتنة بني عيل ومعاوية كان طريقهم فيها احلق واالجتهاد ،ومل يكونوا يف حماربتهم لغرض
دنيوي ،أو إليثار باطل ،أو الستشعار حقد كام قد يتومهه متوهم ،وينزع إليه ملحد ،وإنام اختلف اجتهادهم يف احلق ،وسفه كل
قائام فيها بقصد الباطل وإنام قصد
واحد نظر صاحبه يف اجتهاده يف احلق ،فاقتتلوا عليه ،وإن كان املصيب عل ًّيا ،فلم يكن معاوية ً
احلق وأخطأ ،والكل كانوا يف مقاصدهم عىل احلق) املقدمة ()257 /1
ومثل ذلك ما ورد يف هنج البالغة من تلك اخلطبة املدسوسة لإلمام عيل والتي جاء فيها( :وبدء أمرنا أنا التقينا والقوم من
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وقد رأينا أنه يمكن تقسيم األحاديث الواردة يف هذا الباب إىل ثالثة أقسام:
أ ـ ما ورد يف حتذير اإلمام عيل من معاوية وفتنته:
وهي أحاديث كثرية ذكرها يف خطبه ،وهي تدل عىل أن فتنة معاوية ال ترتبط فقط
بذلك الواقع ،أو تلك املطالب التي يظهرها ،وإنام هي فتنة متتد لإلسالم نفسه لتحرفه عن
قيمه النبيلة التي جاء هبا ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]765 :قال اإلمام عيل يذكر األساليب التي يستعملها معاوية يف حروبه،
والفرق بينه وبينه( :واهلل ما معاوية بأدهى مني ،ولكنه يغدر ويفجر .ولو ال كراهية الغدر
لكنت من أدهى الناس ،ولكن كل غدرة فجرة ،وكل فجرة كفرة .ولكل غادر لواء يعرف
به يوم القيامة) ،واهلل ما أستغفل باملكيدة ،وال أستغمز بالشديدة) ()1

[احلديث ]766 :قال اإلمام عيل يف وصف معاوية ،وما يفعل باألمة بعده( :أما إنه
سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم ،مندحق البطن ،يأكل ما جيد ،ويطلب ما ال جيد،
فاقتلوه ،ولن تقتلوه إال وإنه سيأمركم بسبي والرباءة مني فأما السب فسبوين ،فإنه يل زكاة،
ولكم نجاة ،وأما الرباءة فال تتربؤوا مني فإين ولدت عىل الفطرة ،وسبقت إىل اإليامن
واهلجرة)()2

[احلديث ]767 :قال اإلمام عيل متأملا عىل تبعية أصحاب معاوية له مع باطله:

أهل الشام ،والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ،ودعوتنا يف اإلسالم واحدة ،وال نستزيدهم يف اإليامن باهلل والتصديق برسوله،
وال يستزيدوننا ،األمر واحد إال ما اختلفنا فيه من دم عثامن ونحن منه براء( ،هنج البالغة ()648 /3
وهي ختالف كل ما روي من أحاديث عن اإلمام عيل وغريه ،والتي تذكر أن احلرب سببها تأويل الدين وحتريفه .وأما قتل
عثامن فلم يكن سوى ذريعة ،وهو ما أثبتته األيام.
( )1هنج البالغة ،خطبه .200
( )2هنج البالغة ،خطبه .57
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(ليظهرن هؤالء القوم عليكم ،ليس ألهنم أوىل باحلق منكم ،ولكن إلرساعهم إىل باطل
صاحبهم ،وإبطائكم عن حقي .أهيا القوم الشاهدة أبداهنم ،الغائبة عنهم عقوهلم ،املختلفة
أهواؤهم ،املبتىل هبم أمراؤهم .صاحبكم يطيع اهلل وأنتم تعصونه ،وصاحب أهل الشام
يعيص اهلل وهم يطيعونه .لوددت واهلل أن معاوية صارفني بكم رصف الدينار بالدرهم،
فأخذ مني عرشة منكم وأعطاين رجال منهم) ()1

[احلديث ]768 :قال اإلمام عيل يصف ما فعله معاوية( :أال وإن معاوية قاد ملة من
الغواة ،وعمس عليهم اخلرب ،حتى جعلوا نحورهم أغراض املنية) ()2

[احلديث ]769 :قال اإلمام عيل( :أوليس عجبا أن معاوية يدعو اجلفاة الطغام
فيتبعونه عىل غري معونة وال عطاء ،وأنا أدعوكم ـ وأنتم تريكة اإلسالم .وأقرب بقوم من
اجلهل باهلل قائدهم معاوية ومؤدهبم ابن النابغة) ()3

[احلديث ]770 :قال اإلمام عيل( :وإين واهلل ألظن أن هؤالء القوم سيدالون منكم
باجتامعهم عىل باطلهم ،وتفرقكم عن حقكم ،وبمعصيتكم إمامكم يف احلق ،وطاعتهم
إمامهم يف الباطل ،وبأدائهم األمانة إىل صاحبهم وخيانتكم) ()4

[احلديث ]771 :قال اإلمام عيل( :وهلم اخلطب يف ابن أيب سفيان ،فلقد أضحكني
الدهر بعد إبكائه وال غرو واهلل ،فيا له خطبا يستفرغ العجب ،ويكثر األود حاول القوم
إطفاء نور اهلل من مصباحه ،وسد فواره من ينبوعه ،وجدحوا بيني وبينهم رشبا وبيئا ،فإن
ترتفع عنا وعنهم حمن البلوى ،أْحلهم من احلق عىل حمضه ،وإن تكن األخرىَ ﴿ ،ف َال تَذ َهب
( )1هنج البالغة ،خطبه .97
( )2هنج البالغة ،خطبه .51
( )3هنج البالغة ،خطبه .180
( )4هنج البالغة ،خطبه .25
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ون﴾ [فاطر)1( )]8 :
نَفس َك َع َلي ِهم َحرسات إِ َّن اهللََّ عَلِيم بِام َيصنَ ُع َ

ََ

ُ

م َ

[احلديث ]772 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل سهل بن حنيف األنصاري ،وهو
عامله عىل املدينة ،يف قوم من أهلها حلقوا بمعاوية( :أما بعد ،فقد بلغني أن رجاال ممن قبلك
يتسللون إىل معاوية ،فال تأسف عىل ما يفوتك من عددهم ،ويذهب عنك من مددهم،
فكفى هلم غيا ،ولك منهم شافيا ،فرارهم من اهلدى واحلق ،وإيضاعهم إىل العمى واجلهل
فإنام هم أهل دنيا مقبلون عليها ،ومهطعون إليها ،وقد عرفوا العدل ورأوه ،وسمعوه
ووعوه ،وعلموا أن الناس عندنا يف احلق أسوة ،فهربوا إىل األثرة ،فبعدا هلم وسحقا إهنم ـ
واهلل ـ مل ينفروا من جور ،ومل يلحقوا بعدل ،وإنا لنطمع يف هذا األمر أن يذلل اهلل لنا صعبه،
ويسهل لنا حزنه ،إن شاء اهلل ،والسالم) ()2

[احلديث ]773 :قال اإلمام عيل يف ذكر عمرو بن العاص ،وما كان يبثه من
إشاعات لتشوهيه( :عجبا البن النابغة يزعم ألهل الشام أن يف دعابة ،وأين امرؤ تلعابة:
أعافس وأمارس لقد قال باطال ،ونطق آثام ،أما ـ ورش القول الكذب ـ إنه ليقول فيكذب،
ويعد فيخلف ،ويسأل فيبخل ،ويسأل فيلحف ،وخيون العهد ،ويقطع اإلل فإذا كان عند
احلرب فأي زاجر وآمر هو ما مل تأخذ السيوف مآخذها ،فإذا كان ذلك كان أكرب مكيدته أن
يمنح القرم سبته .أما واهلل إين ليمنعني من اللعب ذكر املوت ،وإنه ليمنعه من قول احلق
نسيان اآلخرة ،إنه مل يبايع معاوية حتى رشط أن يؤتيه أتية ،ويرضخ له عىل ترك الدين
رضيخة) ()3

( )1هنج البالغة ،خطبه .162
( )2هنج البالغة ،رسالة .70
( )3هنج البالغة ،خطبه .84
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[احلديث ]774 :قال اإلمام عيل يف خطبة يذكر عمرو بن العاص( :ومل يبايع حتى
رشط أن يؤتيه عىل البيعة ثمنا ،فال ظفرت يد البائع ،وخزيت أمانة املبتاع ،فخذوا للحرب
أهبتها ،وأعدوا هلا عدهتا ،فقد شب لظاها ،وعال سناها ،واستشعروا الصرب ،فإنه أدعى إىل
النرص)()1

[احلديث ]775 :قال اإلمام عيل( :أال وإن القوم اختاروا ألنفسهم أقرب القوم مما
حتبون ،وإنكم اخرتتم ألنفسكم أقرب القوم مما تكرهون .وإنام عهدكم بعبد اهلل بن قيس
باألمس يقول( :إهنا فتنة فقطعوا أوتاركم ،وشيموا سيوفكم) فإن كان صادقا فقد أخطأ
بمسريه غري مستكره ،وإن كان كاذبا فقد لزمته التهمة .فادفعوا يف صدر عمرو بن العاص
بعبد اهلل بن العباس) ()2

[احلديث ]776 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل عمرو بن العاص( :فإنك قد جعلت
دينك تبعا لدنيا امرئ ظاهر غيه ،مهتوك سرته ،يشني الكريم بمجلسه ،ويسفه احلليم
بخلطته ،فاتبعت أثره ،وطلبت فضله ،اتباع الكلب للَّضغام يلوذ بمخالبه ،وينتظر ما يلقى
إليه من فضل فريسته ،فأذهبت دنياك وآخرتك ولو باحلق أخذت أدركت ما طلبت .فإن
يمكني اهلل منك ومن ابن أيب سفيان أجزكام بام قدمتام ،وإن تعجزا وتبقيا فام أمامكام رش
لكام ،والسالم) ()3

[احلديث ]777 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل جرير بن عبد اهلل البجيل ملا أرسله إىل
معاوية ( :أما بعد ،فإذا أتاك كتايب فاْحل معاوية عىل الفصل ،وخذه باألمر اجلزم ،ثم خريه

( )1هنج البالغة ،خطبه .26
( )2هنج البالغة ،خطبه .238
( )3هنج البالغة ،رسالة .39
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بني حرب جملية ،أو سلم خمزية فإن اختار احلرب فانبذ إليه ،وإن اختار السلم فخذ بيعته،
والسالم) ()1

ب ـ ما ورد من رسائل اإلمام عيل إىل معاوية:
وهي رسائل كثرية تبني الدوافع احلقيقية حلرب صفني ،وكوهنا حربا للدفاع عن
اإلسالم يف وجه الثورة املضادة التي أعلنها الطلقاء ،واستعانوا فيها بضعاف القلوب من
الذين مل يعرفوا حقيقة اإلسالم ،ومن تلك الرسائل:
[احلديث ]778 :قال اإلمام عيل يف رسالة كتبها إىل معاوية( :إنه بايعني القوم الذين
بايع وا أبا بكر وعمر وعثامن عىل ما بايعوهم عليه ،فلم يكن للشاهد أن خيتار ،وال للغائب
أن يرد ،وإنام الشورى للمهاجرين واألنصار ،فإن اجتمعوا عىل رجل وسموه إماما كان
ذلك هلل رضا ،فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إىل ما خرج منه ،فإن أبى
قاتلوه عىل اتباعه غري سبيل املؤمنني ،وواله اهلل ما توىل .ولعمري ،يا معاوية ،لئن نظرت
بعقلك دون هواك لتجدين أبرأ الناس من دم عثامن ،ولتعلمن أين كنت يف عزلة عنه إال أن
تتجنى فتجن ما بدا لك والسالم) ()2

[احلديث ]779 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل معاوية( :أما بعد ،فقد أتتني منك
موعظة موصلة ،ورسالة حمربة ،نمقتها بضاللك ،وأمضيتها بسوء رأيك ،وكتاب امرئ
ليس له برص هيديه ،وال قائد يرشده ،قد دعاه اهلوى فأجابه ،وقاده الضالل فاتبعه ،فهجر
الغطا وضل خابطا) ()3

( )1هنج البالغة ،رسالة .8
( )2هنج البالغة ،رسالة .6 6
( )3هنج البالغة ،رسالة .7 7
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[احلديث ]780 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل معاوية ..( :فأراد قومنا قتل نبينا،
واجتياح أصلنا ،ومهوا بنا اهلموم وفعلوا بنا األفاعيل ،ومنعونا العذب ،وأحلسونا اخلوف،
واضطرونا إىل جبل وعر ،وأوقدوا لنا نار احلرب ،فعزم اهلل لنا عىل الذب عن حوزته،
والرمي من وراء حرمته .مؤمننا يبغي بذلك األجر ،وكافرنا حيامي عن األصل .ومن أسلم
من قريش خلو مما نحن فيه بحلف يمنعه ،أو عشرية تقوم دونه ،فهو من القتل بمكان أمن،
وكان رسول اهلل  إذا اْحر البأس ،وأحجم الناس ،قدم أهل بيته فوقى هبم أصحابه حر
السيوف واألسنة ،فقتل عبيدة بن احلارث يوم بدر ،وقتل ْحزة يوم أحد ،وقتل جعفر يوم
مؤتة ،وأراد من لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة ،ولكن آجاهلم عجلت،
ومنيته أجلت .فيا عجبا للدهر إذ رصت يقرن يب من مل يسع بقدمي ،ومل تكن له كسابقتي
التي ال يديل أحد بمثلها ،إال أن يدعي مدع ما ال أعرفه ،وال أظن اهلل يعرفه .واحلمد هلل عىل
كل حال ،وأما ما سألت من دفع قتلة عثامن إليك ،فإين نظرت يف هذا األمر ،فلم أره يسعني
دفعهم إليك وال إىل غريك ،ولعمري لئن مل تنزع عن غيك وشقاقك لتعرفنهم عن قليل
يطلبونك ،ال يكلفونك طلبهم يف بر وال بحر ،وال جبل وال سهل ،إال أنه طلب يسوؤك
وجدانه ،وزور ال يرسك لقيانه ،والسالم ألهله) ()1

[احلديث ]781 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل معاوية( :وكيف أنت صانع إذا
تكشفت عنك جالبيب ما أنت فيه من دنيا قد تبهجت بزينتها ،وخدعت بلذهتا دعتك
فأجبتها ،وقادتك فاتبعتها ،وأمرتك فأطعتها .وإنه يوشك أن يقفك واقف عىل ما ال ينجيك
منه جمن ،فاقعس عن هذا األمر ،وخذ أهبة احلساب ،وشمر ملا قد نزل بك ،وال متكن الغواة
من سمعك ،وإال تفعل أعلمك ما أغفلت من نفسك ،فإنك مرتف قد أخذ الشيطان منك
( )1هنج البالغة ،رسالة .9
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مأخذه ،وبلغ فيك أمله ،وجرى منك جمرى الروح والدم ..ومتى كنتم يا معاوية ساسة
الرعية ،ووالة أمر األمة بغري قدم سابق ،وال رشف باسق ،ونعوذ باهلل من لزوم سوابق
الشقاء .وأحذرك أن تكون متامديا يف غرة األمنية ،خمتلف العالنية والرسيرة .وقد دعوت
إىل احلرب ،فدع الناس جانبا واخرج إيل ،وأعف الفريقني من القتال ،لتعلم أينا املرين عىل
قلبه ،واملغطى عىل برصه فأنا أبو حسن قاتل جدك وأخيك وخالك شدخا يوم بدر ،وذلك
السيف معي ،وبذلك القلب ألقى عدوي ،ما استبدلت دينا ،وال استحدثت نبيا .وإين لعىل
املنهاج الذي تركتموه طائعني ،ودخلتم فيه مكرهني .وزعمت أنك جئت ثائرا بدم عثامن.
ولقد علمت حيث وقع دم عثامن فاطلبه من هناك إن كنت طالبا ،فكأين قد رأيتك تضج
من احلرب إذا عضتك ضجيج اجلامل باألثقال ،وكأين بجامعتك تدعوين جزعا من الَّضب
املتتابع ،والقضاء الواقع ،ومصارع بعد مصارع ،إىل كتاب اهلل ،وهي كافرة جاحدة ،أو
مبايعة حائدة) ()1

[احلديث ]782 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل معاوية( :وأما طلبك إيل الشام فإين مل
أكن ألعطيك اليوم ما منعتك أمس ،وأما قولك :إن احلرب قد أكلت العرب إال حشاشات
أنفس بقيت ،أال ومن أكله احلق فإىل اجلنة ،ومن أكله الباطل فإىل النار .وأما استواؤنا يف
احلرب والرجال فلست بأمىض عىل الشك مني عىل اليقني ،وليس أهل الشام بأحرص عىل
الدنيا من أهل العراق عىل اآلخرة .وأما قولك :إنا بنو عبد مناف ،فكذلك نحن ،ولكن
ليس أمية كهاشم ،وال حرب كعبد املطلب ،وال أبو سفيان كأيب طالب ،وال املهاجر
كالطليق ،وال الرصيح كاللصيق ،وال املحق كاملبطل ،وال املؤمن كاملدغل .ولبئس اخللف
خلف يتبع سلفا هوى يف نار جهنم .ويف أيدينا بعد فضل النبوة التي أذللنا هبا العزيز،
( )1هنج البالغة ،رسالة .10
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ونعشنا هبا الذليل .وملا أدخل اهلل العرب يف دينه أفواجا ،وأسلمت له هذه األمة طوعا
وكرها ،كنتم ممن دخل يف الدين :إما رغبة وإما رهبة ،عىل حني فاز أهل السبق بسبقهم،
وذهب املهاجرون األولون بفضلهم .فال جتعلن للشيطان فيك نصيبا ،وال عىل نفسك
سبيال ،والسالم) ()1

[احلديث ]783 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل معاوية جوابا( :أتاين كتابك تذكر فيه
اصطفاء اهلل حممدا  لدينه ،وتأييده إياه ملن أيده من أصحابه فلقد خبأ لنا الدهر منك عجبا
إذ طفقت ختربنا ببالء اهلل تعاىل عندنا ،ونعمته علينا يف نبينا ،فكنت يف ذلك كناقل التمر إىل
هجر ،أو داعي مسدده إىل النضال .وزعمت أن أفضل الناس يف اإلسالم فالن وفالن
فذكرت أمرا إن تم اعتزلك كله ،وإن نقص مل يلحقك ثلمه .وما أنت والفاضل واملفضول،
والسائس واملسوس وما للطلقاء وأبناء الطلقاء ،والتمييز بني املهاجرين األولني ،وترتيب
درجاهتم وتعريف طبقاهتم هيهات لقد حن قدح ليس منها ،وطفق حيكم فيها من عليه
احلكم هلا أ ال تربع أهيا اإلنسان عىل ظلعك ،وتعرف قصور ذرعك ،وتتأخر حيث أخرك
القدر فام عليك غلبة املغلوب ،وال ظفر الظافر وإنك لذهاب يف التيه ،رواغ عن القصد .أ
ال ترى ـ غري خمرب لك ،ولكن بنعمة اهلل أحدث ـ أن قوما استشهدوا يف سبيل اهلل تعاىل من
املهاجرين واألنصار ،ولكل فضل ،حتى إذا استشهد شهيدنا قيل :سيد الشهداء ،وخصه
رسول اهلل  بسبعني تكبرية عند صالته عليه أوال ترى أن قوما قطعت أيدهيم يف سبيل اهلل
ـ ولكل فضل ـ حتى إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم ،قيل( :الطيار يف اجلنة وذو
اجلناحني) ولو ال ما هنى اهلل عنه من تزكية املرء نفسه ،لذكر ذاكر فضائل مجة ،تعرفها قلوب
املؤمنني ،وال متجها آذان السامعني .فدع عنك من مالت به الرمية فإنا صنائع ربنا ،والناس
( )1هنج البالغة ،رسالة .17
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بعد صنائع لنا .مل يمنعنا قديم عزنا وال عادي طولنا عىل قومك أن خلطناكم بأنفسنا فنكحنا
وأنكحنا فعل األكفاء ،ولستم هناك وأنى يكون ذلك ومنا النبي ومنكم املكذب ،ومنا أسد
اهلل ومنكم أسد األحالف ،ومنا سيدا شباب أهل اجلنة ومنكم صبية النار ،ومنا خري نساء
العاملني ،ومنكم ْحالة احلطب ،يف كثري مما لنا وعليكم فإسالمنا قد سمع ،وجاهليتنا ال
تدفع ،وكتاب اهلل جيمع لنا ما شذ عنا ،وهو قوله سبحانه وتعاىلَ ﴿ :و ُأو ُلو األَر َحا ِم َبع ُض ُهم
ِ
َأو َىل بِ َبعض ِيف كِت ِ
َاب اهللَِّ﴾ [األنفال ،]75 :وقوله تعاىل ﴿ :إِ َّن َأو َىل الن ِ
يم َل َّل ِذي َن
َّاس بِإِب َراه َ
ا َّت َب ُعو ُه َو َه َذا النَّبِ ُّي َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َواهللَُّ َو ِ ُّيل املُؤ ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران ،]68 :فنحن مرة أوىل
بالقرابة ،وتارة أوىل بالطاعة .وملا احتج املهاجرون عىل األنصار يوم السقيفة برسول اهلل 

فلجوا عليهم ،فإن يكن الفلج به فاحلق لنا دونكم ،وإن يكن بغريه فاألنصار عىل دعواهم.
وزعمت أين لكل اخللفاء حسدت ،وعىل كلهم بغيت فإن يكن ذلك كذلك فليست اجلناية
عليك ،فيكون العذر إليك .وتلك شكاة ظاهر عنك عارها ،وقلت :إين كنت أقاد كام يقاد
اجلمل املخشوش حتى أبايع ولعمر اهلل لقد أردت أن تذم فمدحت ،وأن تفضح فافتضحت
وما عىل املسلم من غضاضة يف أن يكون مظلوما ما مل يكن شاكا يف دينه ،وال مرتابا بيقينه
وهذه حجتي إىل غريك قصدها ،ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها .ثم
ذكرت ما كان من أمري وأمر عثامن ،فلك أن جتاب عن هذه لرْحك منه ،فأينا كان أعدى
له ،وأهدى إىل مقاتله أ من بذل له نرصته فاستقعده واستكفه ،أم من استنرصه فرتاخى عنه
وبث املنون إليه ،حتى أتى قدره عليه .كال واهلل لـ ﴿ َقد َيع َل ُم اهللَُّ املُ َعو ِقنيَ ِمن ُكم َوال َقائِلِنيَ
إلخ َو ِ ِ
ِِ
اهنم َه ُل َّم إِ َلينَا َو َال َيأ ُت َ
ون ال َبأ َس إِ َّال َقلِ ًيال﴾ [األحزاب ]18 :وما كنت ألعتذر من أين
كنت أنقم عليه أحداثا فإن كان الذنب إليه إرشادي وهدايتي له فرب ملوم ال ذنب له .وقد
يستفيد الظنة املتنصح وما أردت ﴿إِ َّال ِ
اإلص َال َح َما اس َت َطع ُت َو َما تَوفِ ِيقي إِ َّال بِاهللَِّ َع َلي ِه
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ِ ِ
يب﴾ [هود ،]88 :وذكرت أنه ليس يل وألصحايب عندك إال السيف ،فلقد
ت ََوكَّل ُت َوإِ َليه ُأن ُ
أضحكت بعد استعبار متى ألفيت بني عبد املطلب عن األعداء ناكلني ،وبالسيف خموفني
فلبث قليال يلحق اهليجا ْحل ،فسيطلبك من تطلب ،ويقرب منك ما تستبعد ،وأنا مرقل
نحوك يف جحفل من املهاجرين واألنصار ،والتابعني هلم بإحسان ،شديد زحامهم ،ساطع
قتامهم ،مترسبلني رسابيل املوت أحب اللقاء إليهم لقاء رهبم ،وقد صحبتهم ذرية بدرية،
وسيوف هاشمية ،قد عرفت مواقع نصاهلا يف أخيك ،وخالك وجدك وأهلك ﴿ َو َما ِه َي
ظاملِنيَ بِ َب ِعيد ﴾ [هود)1()]83 :
ِم َن ال َّ
[احلديث ]784 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل معاوية( :فاتق اهلل فيام لديك ،وانظر
يف حقه عليك ،وارجع إىل معرفة ما ال تعذر بجهالته ،فإن للطاعة أعالما واضحة ،وسبال
نرية ،وحمجة هنجة ،وغاية مطلبة ،يردها األكياس ،وخيالفها األنكاس من نكب عنها جار
عن احلق ،وخبط يف التيه ،وغري اهلل نعمته ،وأحل به نقمته .فنفسك نفسك فقد بني اهلل لك
سبيلك ،وحيث تناهت بك أمورك ،فقد أجريت إىل غاية خرس ،وحملة كفر ،فإن نفسك قد
أوجلتك رشا ،وأقحمتك غيا ،وأوردتك املهالك ،وأوعرت عليك املسالك) ()2

[احلديث ]785 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل معاوية( :وأرديت جيال من الناس
كثريا خدعتهم بغيك ،وألقيتهم يف موج بحرك ،تغشاهم الظلامت ،وتتالطم هبم الشبهات،
فجازوا عن وجهتهم ،ونكصوا عىل أعقاهبم ،وتولوا عىل أدبارهم ،وعولوا عىل أحساهبم،
إال من فاء من أهل البصائر ،فإهنم فارقوك بعد معرفتك ،وهربوا إىل اهلل من موازرتك ،إذ
ْحلتهم عىل الصعب ،وعدلت هبم عن القصد .فاتق اهلل يا معاوية يف نفسك ،وجاذب

( )1هنج البالغة ،رسالة .28
( )2هنج البالغة ،رسالة .30
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الشيطان قيادك ،فإن الدنيا منقطعة عنك ،واآلخرة قريبة منك ،والسالم) ()1

[احلديث ]786 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل معاوية( :فسبحان اهلل ما أشد لزومك
لألهواء املبتدعة ،واحلرية املتبعة ،مع تضييع احلقائق واطراح الوثائق ،التي هي هلل طلبة،
وعىل عباده حجة .فأما إكثارك احلجاج عىل عثامن وقتلته ،فإنك إنام نرصت عثامن حيث
كان النرص لك ،وخذلته حيث كان النرص له ،والسالم) ()2

[احلديث ]787 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل معاوية( :فإن البغي والزور يوتغان
املرء يف دينه ودنياه ،ويبديان خلله عند من يعيبه ،وقد علمت أنك غري مدرك ما قيض فواته،
وقد رام أقوام أمرا بغري احلق فتألوا عىل اهلل فأكذهبم ،فاحذر يوما يغتبط فيه من أْحد عاقبة
عمله ،ويندم من أمكن الشيطان من قياده فلم جياذبه .وقد دعوتنا إىل حكم القرآن ولست
من أهله ،ولسنا إياك أجبنا ،ولكنا أجبنا القرآن يف حكمه ،والسالم) ()3

[احلديث ]788 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل معاوية( :إن اهلل سبحانه قد جعل
الدنيا ملا بعدها ،وابتىل فيها أهلها ،ليعلم أهيم أحسن عمال ،ولسنا للدنيا خلقنا ،وال بالسعي
فيها أمرنا ،وإنام وضعنا فيها لنبتيل هبا ،وقد ابتالين اهلل بك وابتالك يب :فجعل أحدنا حجة
عىل اآلخر ،فعدوت عىل الدنيا بتأويل القرآن ،فطلبتني بام مل جتن يدي وال لساين ،وعصيته
أنت وأهل الشام يب ،وألب عاملكم جاهلكم ،وقائمكم قاعدكم فاتق اهلل يف نفسك ونازع
الشيطان قيادك ،وارصف إىل اآلخرة وجهك ،فهي طريقنا وطريقك .واحذر أن يصيبك
اهلل منه بعاجل قارعة متس األصل ،وتقطع الدابر ،فإين أويل لك باهلل ألية غري فاجرة ،لئن

( )1هنج البالغة ،رسالة .32
( )2هنج البالغة ،رسالة .37
( )3هنج البالغة ،رسالة .48
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مجعتني وإياك جوامع األقدار ال أزال بباحتك ﴿ َحتَّى َحي ُك َم اهللَُّ َبينَنَا َو ُه َو َخ ُري احلَاكِ ِمنيَ ﴾
[األعراف)1( )]87 :

[احلديث ]789 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل معاوية( :إنا كنا نحن وأنتم عىل ما
ذكرت من األلفة واجلامعة ،ففرق بيننا وبينكم أمس أنا آمنا وكفرتم ،واليوم أنا استقمنا
وفتنتم ،وما أسلم مسلمكم إال كرها ،وبعد أن كان أنف اإلسالم كله لرسول اهلل  حزبا
وذكرت أين قتلت طلحة والزبري ،ورشدت بعائشة ،ونزلت بني املرصين وذلك أمر غبت
عنه فال عليك ،وال العذر فيه إليك .وذكرت أنك زائري يف املهاجرين واألنصار ،وقد
انقطعت اهلجرة يوم أرس أخوك ،فإن كان فيه عجل فاسرتفه ،فإين إن أزرك فذلك جدير أن
يكون اهلل إنام بعثني إليك للنقمة منك وإن تزرين فكام قال أخو بني أسد :مستقبلني رياح
الصيف تَّضهبم بحاصب بني أغوار وجلمود ..وعندي السيف الذي أعضضته بجدك
وخالك وأخيك يف مقام واحد .وإنك واهلل ما علمت األغلف القلب ،املقارب العقل
واألوىل أن يقال لك :إنك رقيت سلام أطلعك مطلع سوء عليك ال لك ،ألنك نشدت غري
ضالتك ،ورعيت غري سائمتك ،وطلبت أمرا لست من أهله وال يف معدنه ،فام أبعد قولك
من فعلك وقريب ما أشبهت من أعامم وأخوال ْحلتهم الشقاوة ،ومتني الباطل ،عىل
اجلحود بمحمد  فرصعوا مصارعهم حيث علمت ،مل يدفعوا عظيام ،ومل يمنعوا حريام،
بوقع سيوف ما خال منها الوغى ،ومل متاشها اهلوينى .وقد أكثرت يف قتلة عثامن ،فادخل فيام
دخل فيه الناس ،ثم حاكم القوم إيل ،أْحلك وإياهم عىل كتاب اهلل تعاىل وأما تلك التي تريد
فإهنا خدعة الصبي عن اللبن يف أول الفصال ،والسالم ألهله) ()2

( )1هنج البالغة ،رسالة .55
( )2هنج البالغة ،رسالة .64
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[احلديث ]790 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل معاوية( :أما بعد ،فقد آن لك أن تنتفع
باللمح البارص من عيان األمور ،فقد سلكت مدارج أسالفك بادعائك األباطيل،
واقتحامك غرور املني واألكاذيب ،وبانتحالك ما قد عال عنك ،وابتزازك ملا قد اختزن
دونك ،فرارا من احلق ،وجحودا ملا هو ألزم لك من حلمك ودمك مما قد وعاه سمعك،
وملئ به صدرك ،فام ذا بعد احلق إال الضالل املبني ،وبعد البيان إال اللبس فاحذر الشبهة
واشتامهلا عىل لبستها ،فإن الفتنة طاملا أغدفت جالبيبها ،وأغشت األبصار ظلمتها .وقد
أتاين كتاب منك ذو أفانني من القول ضعفت قواها عن السلم ،وأساطري مل حيكها منك علم
وال حلم أصبحت منها كاخلائض يف الدهاس ،واخلابط يف الديامس ،وترقيت إىل مرقبة
بعيدة املرام ،نازحة األعالم ،تقرص دوهنا األنوق وحياذى هبا العيوق .وحاش هلل أن تيل
للمسلمني بعدي صدرا أو وردا ،أو أجري لك عىل أحد منهم عقدا أو عهدا فمن اآلن
فتدارك نفسك ،وانظر هلا ،فإنك إن فرطت حتى ينهد إليك عباد اهلل أرجتت عليك األمور،
ومنعت أمرا هو منك اليوم مقبول ،والسالم) ()1

[احلديث ]791 :قال اإلمام عيل يف رسالة إىل معاوية( :أما بعد ،فإين عىل الرتدد يف
جوابك ،واالستامع إىل كتابك ،ملوهن رأيي ،وخمطئ فراستي .وإنك إذ حتاولني األمور
وتراجعني السطور ،كاملستثقل النائم تكذبه أحالمه ،واملتحري القائم يبهظه مقامه ،ال يدري
أ له ما يأيت أم عليه ،ولست به ،غري أنه بك شبيه .وأقسم باهلل إنه لو ال بعض االستبقاء،
لوصلت إليك مني قوارع ،تقرع العظم ،وهتلس اللحم واعلم أن الشيطان قد ثبطك عن
أن تراجع أحسن أمورك ،وتأذن ملقال نصيحتك ،والسالم ألهله) ()2

( )1هنج البالغة ،رسالة .65
( )2هنج البالغة ،رسالة .73

400

ج ـ ما ورد يف حتذير اإلمام احلسن من معاوية وفتنته:
وقد خصصناها بالذكر ردا عىل أولئك الذين يتومهون أن الصلح الذي اضطر إليه
اإلمام احلسن كان مبنيا عىل صالحية معاوية للحكم ،وأنه أعطاه رشعية بذلك ،مع أنه مل
يكن كذلك ،بل اضطر إليه اإلمام احلسن اضطرارا مثلام اضطر رسول اهلل  إىل صلح
احلديبية ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]792 :روي أن عمرو بن العاص قال ملعاوية :إن احلسن بن عيل رجل
عيي وإنه إذا صعد املنرب ورمقوه بأبصارهم خجل وانقطع ،لو أذنت له ،فقال معاوية :يا أبا
حممد لو صعدت املنرب ووعظتنا! فقام فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال( :من عرفني فقد
عرفني ومن مل يعرفني فأنا احلسن بن عيل وابن سيدة النساء فاطمة بنت رسول اهلل  ،أنا
ابن رسول اهلل ،أنا ابن نبي اهلل ،أنا ابن الرساج املنري ،أنا ابن البشري النذير ،أنا ابن من بعث
رْحة للعاملني ،أنا ابن من بعث إىل اجلن واالنس ،أنا ابن خري خلق اهلل بعد رسول اهلل ،أنا
ابن صاحب الفضائل أنا ابن صاحب املعجزات والدالئل ،أنا ابن أمري املؤمنني ،أنا املدفوع
عن حقي أنا واحد سيدي شباب أهل اجلنة ..أنا ابن الشفيع املطاع ،أنا ابن من قاتل معه
املالئكة ،أنا ابن من خضعت له قريش ،أنا ابن إمام اخللق وابن حممد رسول اهلل  ،)فخيش
معاوية أن يفتتن به الناس ،فقال :يا أبا حممد انزل فقد كفى ما جرى فنزل فقال له معاوية:
ظننت أن ستكون خليفة ،وما أنت وذاك ،فقال احلسن( :إنام اخلليفة من سار بكتاب اهلل،
وسنة رسول اهلل ،ليس اخلليفة من سار باجلور وعطل السنة ،واختذ الدنيا أبا واما ،ملك
ملكا متع به قليال ،ثم تنقطع لذته ،وتبقى تبعته)
ثم نفض ثوبه ،وهنض ليخرج ،فقال ابن العاص :اجلس فاين أسألك مسائل ،فقال:
سل عام بدا لك ،قال عمرو :أخربين عن الكرم والنجدة واملروءة ،فقال( :أما الكرم فالتربع
401

باملعروف واالعطاء قبل السؤال ،وأما النجدة فالذب عن املحارم ،والصرب يف املواطن عند
املكاره ،وأما املروءة فحفظ الرجل دينه ،وإحرازه نفسه من الدنس وقيامه بأداء احلقوق
وإفشاء السالم) ،فخرج .فعذل معاوية عمرا فقال :أفسدت أهل الشام ،فقال عمرو :إليك
عني إن أهل الشام مل حيبوك حمبة إيامن ودين ،إنام أحبوك للدنيا ينالوهنا منك والسيف واملال
بيدك ،فام يغني عن احلسن كالمه(.)1
[احلديث ]793 :روي أن معاوية قدم املدينة فقام خطيبا فنال من اإلمام عيل ،فقام
اإلمام احلسن فخطب فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال له( :إنه مل يبعث نبي إال جعل له ويص
من أهل بيته ،ومل يكن نبي إال وله عدو من املجرمني ،وإن عليا كان ويص رسول اهلل  من
بعده ،وأنا ابن عيل ،وأنت ابن صخر ،وجدك حرب وجدي رسول اهلل  وأمك هند وأمي
فاطمة ،وجديت خدجية وجدتك نثيلة ،فلعن اهلل أألمنا حسبا وأقدمنا كفرا وأمخلنا ذكرا
وأشدنا نفاقا) ،فقال عامة أهل املسجد :آمني ،فنزل معاوية فقطع خطبته(.)2
[احلديث ]794 :روي أنه ملا قدم معاوية الكوفة قيل له إن احلسن بن عيل مرتفع يف
أنفس الناس ،فلو أمرته أن يقوم دون مقامك عىل املنرب فتدركه احلداثة والعي فيسقط من
أنفس الناس ،فأبى عليهم وأبوا عليه إال أن يأمره بذلك ،فأمره فقام دون مقامه يف املنرب
فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال( :أما بعد فانكم لو طلبتم ما بني كذا وكذا لتجدوا رجال جده
نبي مل جتدوه غريي وغري أخي ،وإنا أعطيا صفقتنا هذا الطاغية ـ وأشار بيده إىل أعىل املنرب
إىل معاوية وهو يف مقام رسول اهلل  من املنرب ـ ورأينا حقن دماء املسلمني أفضل من
إهراقها ،وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني) ،وأشار بيده إىل معاوية ،فقال له معاوية:

( )1بحار األنوار ()88 /44
( )2االحتجاج ص .145
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ما أردت بقولك هذا؟ فقال :أردت به ما أراد اهلل عزوجل.
فقام معاوية فخطب خطبة عيية فاحشة ،فثلب فيها أمري املؤمنني عليه السالم فقام
احلسن فقام وهو عىل املنرب( :يا ابن آكلة االكباد ،أو أنت تسب أمري املؤمنني ،وقد قال رسول
اهلل  :من سب عليا فقد سبني ،ومن سبني فقد سب اهلل ،ومن سب اهلل أدخله اهلل نار
جهنم خالدا فيها خملدا ،وله عذاب مقيم) ،ثم انحدر احلسن عن املنرب فدخل داره ومل يصل
هناك بعد ذلك(.)1
[احلديث ]795 :روي أن معاوية قال لإلمام احلسن :أنا أخري منك يا حسن ،قال:
وكيف ذاك؟ قال :ألن الناس قد أمجعوا عيل ومل جيمعوا عليك ،فقال اإلمام( :هيهات
هيهات لرش ما علوت ،يا ابن آكلة األكباد ،املجتمعون عليك رجالن :بني مطيع ومكره،
فالطائع لك عاص هلل ،واملكره معذور بكتاب اهلل ،وحاش هلل أن أقول :أنا خري منك فال
خري فيك ،ولكن اهلل برأين من الرذائل كام برأك من الفضائل) ()2

[احلديث ]796 :وهو حديث طويل عن اإلمام احلسن يبني الفروق بني العرتة
واملوالني هلا ،وغريهم من أصحاب الفئة الباغية ،وخصوصا معاوية ،وقد رواه الشعبي
وأبو خمنف ،وغريمها قالوا :مل يكن يف اإلسالم يوم يف مشاجرة قوم اجتمعوا يف حمفل ،أكثر
ضجيجا وال أعىل كالما ،وال أشد مبالغة يف قول ،من يوم اجتمع فيه عند معاوية بن أيب
سفيان :عمرو بن عثامن بن عفان ،وعمرو بن العاص ،وعتبة بن أيب سفيان ،والوليد بن
عتبة بن أيب معيط ،واملغرية بن شعبة ،وقد تواطؤوا عىل أمر واحد.
فقال عمرو بن العاص ملعاوية :أال تبعث إىل احلسن بن عيل ف ُتحَّضه ،فقد أحيا سرية

( )1بحار األنوار ()91 /44
( )2بحار األنوار ()104 /44
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فصدق ،وهذان يرفعان به إىل ما هو
أبيه وخفقت النعال خلفه :إن أمر فأطيع ،وإن قال ُ
أعظم منهام ،فلو بعثت إليه فقرصنا به أي أظهرنا أنه مقرص وبأبيه ،وسببناه وسببنا أباه،
وصعرنا بقدره وقدر أبيه ،وقعدنا لذلك حتى صدق لك فيه ،فقال هلم معاوية :إين أخاف
أن يقلدكم قالئد يبقى عليكم عارها حتى تدخلكم قبوركم ،واهلل ما رأيته قط إال كرهت
جنابه ،وهبت عتابه ،وإين إن بعثت إليه ألنصف ُته منكم ،قال عمرو بن العاص :أختاف أن
ومرضه عىل صحتنا؟ ،قال :ال ،قال :فابعث إذ ًا إليه.
يتسامى باط ُله عىل حقنا،
ُ
فقال عتبة :هذا رأي ال أعرفه ،واهلل ماتستطيعون أن تلقوه بأكثر وال أعظم مما يف
أنفسكم عليه ،وال يلقاكم إال بأعظم مما يف نفسه عليكم ،وإنه ملن أهل بيت َخ ِصم َج ِدل،
فبعثوا إىل اإلمام احلسن فلام أتاه الرسول قال له :يدعوك معاوية ،قال :و َمن عنده؟ ،قال
الرسول :عنده فالن وفالن ،وسمى ك ًّ
ال منهم باسمه ،فقال اإلمام احلسن :ما هلم خر عليهم
السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث ال يشعرون ،ثم قال :اللهم إين أدرأ بك يف
نحورهم ،وأعوذ بك من رشورهم ،وأستعني بك عليهم ،فاكفنيهم بام شئت وأنى شئت،
من حولك وقوتك يا أرحم الراْحني ،وقال للرسول :هذا كالم الفرج.
فلام أتى معاوية ،وتكلم اجلميع ،وسبوا اإلمام عيل ،قال اإلمام احلسن :احلمد هلل
الذي هدى أولكم بأولنا ،وآخركم بآخرنا ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد النبي وآله وسلم،
ثم قال :اسمعوا مني مقالتي ،وأعريوين فهمكم ،وبك أبدأ يا معاوية ،ثم قال ملعاوية :إنه
لعمر اهلل يا أزرق ،ما شتمني غريك وما هؤالء شتموين ،وال سبني غريك وما هؤالء سبوين،
ولكن شتمتني وسببتني فحش ًا منك ،وسوء رأي ،وبغيا وعدوانا وحسدا علينا ،وعداوة
ملحمد  قديام وحديثا.
كنت أنا وهؤالء يا أزرق ،منازعني يف مسجد رسول اهلل  وحولنا
وإنه واهلل ،لو ُ
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املهاجرون واألنصار ،ما قدروا أن يتكلموا بمثل ما تكلموا به ،وال استقبلوين بام استقبلوين
به ،فاسمعوا مني أهيا املأل املجتمعون املعاونون عيل وال تكتموا حقا علمتموه ،وال تصدقوا
نطقت به ،وسأبدأ بك يا معاوية ،فال أقول فيك إال دون ما فيك.
بباطل
ُ
أنشدكم باهلل ،هل تعلمون أن الرجل الذي شتمتموه صىل القبلتني كلتيهام ،وأنت
ترامها مجيعا ضاللة ،تعبد الالت والعزى؟ ،وبايع البيعتني كلتيهام بيعة الرضوان وبيعة
الفتح ،وأنت يا معاوية باألوىل كافر ،وباألخرى ناكث.
ثم قال :أنشدكم باهلل ،هل تعلمون أنام أقول حقا إنه لقيكم مع رسول اهلل  يوم
بدر ومعه راية النبي  ومعك يا معاوية راية املرشكني ،تعبد الالت والعزى ،وترى حرب
رسول اهلل  واملؤمنني فرض ًا واجب ًا ،ولقيكم يوم ُأحد ومعه راية النبي  ومعك يا
معاوية راية املرشكني ،ولقيكم يوم األحزاب ومعه راية النبي  ومعك يا معاوية راية
املرشكني ،كل ذلك يفلج اهلل حجته ،وحيق دعوته ،ويصدق أحدوثته ،وينرص رايته ،وكل
ذلك رسول اهلل ُ يرى عنه راضيا يف املواطن كلها.
ثم أنشدكم باهلل ،هل تعلمون أن رسول اهلل  حارص بني قريظة وبني النضري ،ثم
بعث عمر بن اخلطاب ومعه راية املهاجرين ،وسعد بن معاذ ومعه راية األنصار ،فأما سعد
وْحل جرحيا ،وأما عمر فرجع وهو جيبن أصحابه وجيبنه أصحابه ،فقال
فجرح ُ
بن معاذ ُ
رسول اهلل  :ألعطني الراية غد ًا رج ً
ال حيب اهلل ورسوله ،وحيبه اهلل ورسوله ،كرار غري
فرار ،ثم ال يرجع حتى يفتح اهلل عليه ،فتعرض هلا أبوبكر وعمر وغريمها من املهاجرين
واألنصار ،وعيل يومئذ أرمد شديد الرمد ،فدعاه رسول اهلل  فتفل يف عينيه فربأ من
الرمد ،فأعطاه الراية فمىض ومل يثن حتى فتح اهلل عليه بمنه وطوله ،وأنت يومئذ بمكة عدو
هلل ورسو ُله فهل ُيسوى بني رجل نصح هلل ولرسوله ،ورجل عادى اهلل ورسوله  ،ثم
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أقسم باهلل ما أسلم قلبك بعد ،ولكن اللسان خائف ،فهو يتكلم بام ليس يف القلب.
ثم أنشدكم باهلل ،أتعلمون أن رسول اهلل  استخلفه عىل املدينة يف غزوة تبوك وال
سخطه ذلك وال كرهه ،وتكلم فيه املنافقون ،فقال :ال ختلفني يا رسول اهلل ،فإين مل أختلف
عنك يف غزوة قط ،فقال رسول اهلل  :أنت وصيي وخليفتي يف أهيل بمنزلة هارون من
موسى ،ثم أخذ بيد اإلمام عيل ثم قال :أهيا الناس ،من توالين فقد توىل اهلل ،ومن توىل عليا
فقد توالين ،ومن أطاعني فقد أطاع اهلل ،ومن أطاع عليا فقد أطاعني ،ومن أحبني فقد
أحب اهلل ،ومن أحب عليا فقد أحبني ،ثم قال :أنشدكم باهلل ،أتعلمون أن رسول اهلل قال
يف حجة الوداع :أهيا الناس ،إين قد تركت فيكم ما مل تضلوا بعده :كتاب اهلل فأحلوا حالله،
وحرموا حرامه ،واعملوا بمحكمه ،وآمنوا بمتشاهبه ،وقولوا آمنا بام أنزل اهلل من الكتاب،
وأحبوا أهل بيتي وعرتيت ،ووالوا من واالهم ،وانرصوهم عىل من عاداهم وإهنام مل يزاال
عيل احلوض يوم القيامة ،ثم دعا وهو عىل املنرب عليا فاجتذبه بيده ،فقال:
فيكم حتى يردا َّ
اللهم ،وال من وااله ،وعاد من عاداه ،اللهم ،من عادى عليا فال جتعل له يف األرض مقعدا،
وال يف السامء مصعدا ،واجعله يف أسفل درك من النار.
أنشدكم باهلل ،أتعلمون أن رسول اهلل  قال له :أنت الذائد عن حويض يوم القيامة،
تذود عنه كام يذود أحدكم الغريبة من وسط إبله.
أنشدكم باهلل ،أتعلمون أنه دخل عىل رسول اهلل  يف مرضه الذي تويف فيه ،فبكى
رسول اهلل  ،فقال عيل :ما يبكيك يا رسول اهلل؟ ،فقالُ :يبكيني أين أعلم أن لك يف قلوب
رجال من أمتي ضغائن ال يبدوهنا حتى أتوىل عنك.
أنشدكم باهلل ،أتعلمون أن رسول اهلل  حني حَّضته الوفاة ،واجتمع أهل بيته قال:
اللهم ،هؤالء أهيل وعرتيت ،اللهم ،وال من واالهم ،وانرصهم عىل من عاداهم ،وقال :إنام
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مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ،من دخل فيها نجا ،ومن ختلف عنها غرق.
أنشدكم باهلل ،أتعلمون أن أصحاب رسول اهلل قد سلموا عليه بالوالية يف عهد
رسول اهلل وحياته .
أنشدكم باهلل ،أتعلمون أن عليا كان عنده علم املنايا ،وعلم القضايا ،وفصل
اخلطاب ،ورسوخ العلم ،ومنزل القرآن ،وكان يف رهط ال نعلمهم يتمون عرشة نبأهم اهلل
أهنم به مؤمنون ،وأنتم يف رهط قريب من عدة أولئك ُلعنوا عىل لسان رسول اهلل  فأشهد
لكم وأشهد عليكم ،أنكم لعناء اهلل عىل لسان نبيه  كلكم أهل البيت.
وأنشدكم باهلل ،هل تعلمون أن رسول اهلل  بعث إليك لتكتب لبني خزيمة حني
أصاهبم خالد بن الوليد ،فانرصف إليه الرسول ،فقال :هو يأكل ،فأعاد الرسول إليك ثالث
مرات ،كل ذلك ينرصف الرسول ويقول :هو يأكل ،فقال رسول اهلل  :اللهم ،ال تشبع
بطنه ،فهي واهلل يف هنمتك وأكلك إىل يوم القيامة ،ثم قال :أنشدكم باهلل ،هل تعلمون أنام
أقول حقا إنك يا معاوية كنت تسوق بأبيك عىل مجل أْحر ،ويقوده أخوك هذا القاعد ،وهذا
يوم األحزاب ،فلعن رسول اهلل  الراكب والقائد والسائق ،فكان أبوك الراكب ،وأنت
يا أزرق السائق ،وأخوك هذا القاعد القائد؟،
ثم أنشدكم باهلل ،هل تعلمون أن رسول اهلل  لعن أبا سفيان يف سبعة مواطن:
أوهلن :حني خرج من مكة إىل املدينة وأبوسفيان جاء من الشام ،فوقع فيه أبوسفيان فسبه
وأوعده وهم أن يبطش به ،ثم رصفه اهلل عز وجل عنه.
والثاين :يوم العري ،حيث طردها أبوسفيان ليحرزها من رسول اهلل  .والثالث:
يوم ُأحد يوم قال رسول اهلل  :اهلل موالنا وال موىل لكم ،وقال أبوسفيان :لنا العزى وال
لكم العزى ،فلعنه اهلل ومالئكته ورسوله واملؤمنون أمجعون.
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والرابع :يوم حنني يوم جاء أبوسفيان بجمع قريش وهوازن ،وجاء عيينة بغطفان
واليهود فردهم اهلل عز وجل بغيظهم مل ينالوا خريا ،هذا قول اهلل عز وجل له يف سورتني،
يف كلتيهام يسمي أبا سفيان وأصحابه كفارا ،وأنت يا معاوية يومئذ مرشك عىل رأى أبيك
بمكة ،وعيل يومئذ مع رسول اهلل  وعىل رأيه ودينه.
ِ ِ
واخلامس :قول اهلل عز وجلُ ﴿ :ه ُم ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َو َصدُّ و ُكم ع ِ
احل َرا ِم
َن املَسجد َ
َ
رسول
َواهل َد َي َمع ُكو ًفا َأن َيب ُلغَ حمَ ِ َّل ُه ﴾ [الفتح ]25 :وصددت أنت وأبوك ومرشكو قريش
اهلل  فلعنه اهلل لعنة شملته وذريته إىل يوم القيامة.
والسادس :يوم األحزاب يوم جاء أبوسفيان بجمع قريش ،وجاء عيينة بن حصن
بن بدر بغطفان فلعن رسول اهلل  القادة واألتباع والساقة إىل يوم القيامة ،فقيل :يا رسول
اهلل أ َما يف األتباع مؤمن؟ ،فقال :ال تصيب اللعنة مؤمنا من األتباع ،وأما القادة فليس فيهم
مؤمن وال جميب وال ناج.
والسابع :يوم الثنية ،يوم شد عىل رسول اهلل اثنا عرش رج ً
ال سبعة منهم من بني أمية،
ومخسة من سائر قريش ،فلعن اهلل تبارك وتعاىل ورسو ُله  من حل الثنية غري النبي وسائقه
وقائده.
ثم أنشدكم باهلل ،هل تعلمون أن أبا سفيان دخل عىل عثامن حني بويع يف مسجد
رسول اهلل  ،فقال :يا بن أخي هل علينا من عني؟ ،فقال :ال ،فقال أبوسفيان :تداولوا
اخلالفة فتيان بني أمية ،فو الذي نفس أيب سفيان بيده ،ما من جنة وال نار.
وأنشدكم باهلل ،أتعلمون أن أبا سفيان أخذ بيد احلسني حني بويع عثامن وقال :يا بن
أخي ،اخرج معي إىل بقيع الغرقد ،فخرج حتى إذا توسط القبور اجرته فصاح بأعىل صوته:
يا أهل القبور ،الذي كنتم تقاتلونا عليه ،صار بأيدينا وأنتم رميم ،فقال احلسني بن عيل :قبح
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اهلل شيبتك ،وقبح وجهك ،ثم نرت يده وتركه ،فلوال النعامن بن بشري أخذ بيده ورده إىل
املدينة هللك ،فهذا لك يا معاوية ،فهل تستطيع أن ترد علينا شيئا؟
فبعثت إليه بشعر معروف
ومن لعنتك يا معاوية أن أباك أبا سفيان كان هيم أن يسلم،
َ
مروي يف قريش عندهم تنهاه عن اإلسالم ،وتصده.
ومنها أن عمر بن اخلطاب والك الشام فخنت به ،ووالك عثامن فرتبصت به ريب
املنون ،ثم أعظم من ذلك أنك قاتلت عليا ،وقد عرفت سوابقه وفضله وعلمه ،عىل أمر هو
أوىل به منك ،ومن غريك عند اهلل وعند الناس ،وال دنية بل أوطات الناس عشوة ،وأرقت
دماء خلق من خلق اهلل بخدعك وكيدك ومتوهيك ،فع َل من ال يؤمن باملعاد ،وال خيشى
العقاب.
فلام بلغ الكتاب أجله رصت إىل رش مثوى ،وعيل إىل خري منقلب واهلل لك باملرصاد،
أمسكت عنه من مساويك وعيوبك ،فقد كرهت به
فهذا لك يا معاوية خاصة ،وما
ُ
التطويل.
وأما أنت يا عمرو بن عثامن ،فلم تكن حقيقا حلمقك أن تتبع هذه األمور ،فإنام مثلك
مثل البعوضة إذ قالت للنخلة :استمسكي فإين ُأريد أن أنزل عنك ،فقالت هلا النخلة :ما
شعرت بوقوعك ،فكيف يشق عيل نزولك؟ ،وإين واهلل ما شعرت أنك حتسن أن تعادي يل
ُ
فيشق عيل ذلك ،وإين ملجيبك يف الذي قلت ،إن سبك عليا أبنقص يف حسبه؟ ،أو تباعده
من رسول اهلل ؟ ،أو بسوء بالء يف اإلسالم؟ ،أو بجور يف حكم ،أو رغبة يف الدنيا؟ ،فإن
قلت واحدة منها فقد كذبت.
وأما قولك :إن لكم فينا تسعة عرش دما بقتىل مرشكي بني أمية ببدر ،فإن اهلل ورسوله
قتلهم ،ولعمري ل ُيقتلن من بني هاشم تسعة عرش وثالثة بعد تسعة عرش ،ثم ُيقتل من بني
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أمية تسعة عرش وتسعة عرش يف موطن واحد ،سوى ما قتل من بني أمية ال حييص عددهم
إال اهلل.
إن رسول اهلل  قال :إذا بلغ ولد الوزغ ثالثني رجال أخذوا مال اهلل بينهم ُدوال،
وعباده َخوال ،وكتابه دغَال ،فإذا بلغوا ثالثامئة وعرش ًا حقت عليهم اللعنة وهلم ،فإذا بلغوا
أربعامئة ومخسة وسبعني كان هالكهم أرسع من لوك مترة ،فأقبل احلكم بن أيب العاص وهم
يف ذلك الذكر والكالم ،فقال رسول اهلل  :اخفضوا أصواتكم ،فإن الوزغ يسمع ،وذلك
حني رآهم رسول اهلل  ومن يملك بعده منهم أمر هذه االمة ـ يعني يف املنام ـ فساءه ذلك
وشق عليه فأنزل اهلل عز وجل يف كتابه﴿ :إِنَّا َأنزَ لنَا ُه ِيف َلي َل ِة ال َقد ِر (َ )1و َما َأد َر َ
اك َما َلي َل ُة
ال َقد ِر (َ )2لي َل ُة ال َقد ِر َخري ِمن َأل ِ
ف َشهر﴾ [القدر ]3 - 1 :فأشهدُ لكم وأشهد عليكم ،ما
م
سلطانكم بعد قتل عيل إال ألف شهر ،التي أجلها اهلل عز وجل يف كتابه.
وأما أنت يا عمرو بن العاص الشانئ اللعني األبرت ،فأول أمرك أمك لبغية ،وإنك
ولدت عىل فراش مشرتك ،فتحاكمت فيك رجال قريش منهم :أبوسفيان بن حرب،
والوليد بن املغرية ،وعثامن بن احلارث ،والنَّض بن احلارث بن كلدة ،والعاص بن وائل،
كلهم يزعم أنك ابنه ،فغلبهم عليك من بني قريش أألمهم حسبا ،وأخبثهم منصبا،
وقلت :أنا شانئ حممد ،وقال العاص بن وائل :إن حممدا
وأعظمهم بغية ،ثم قمت خطيبا
َ
رجل أبرت ال ولد له ،فلو قد مات انقطع ذكره.
ِ
رت﴾ [الكوثر ]3 :فكانت أمك متيش إىل
فأنزل اهلل تبارك وتعاىل﴿ :إِ َّن َشانئ ََك ُه َو األَب َ ُ
كنت يف كل مشهد
عبد قيس لطلب ال ُبغية ،تأتيهم يف دورهم ورحاهلم وبطون أوديتهم ،ثم َ
يشهد رسول اهلل عدوه ،أشدهم له عداوة وأشدهم له تكذيبا.
كنت يف أصحاب السفينة الذين أتوا النجايش ،واملهجر اخلارج إىل احلبشة يف
ثم َ
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اإلشاطة أي التعريض بالقتل بدم جعفر بن أيب طالب ،وسائر املهاجرين إىل النجايش،
فحاق املكر السيئ بك ،وجعل جدك األسفل ،وأبطل أمنيتك ،وخيب سعيك ،وأكذب
ُأحدوثتك وجعل كلمة الذين كفروا السفىل ،وكلمة اهلل هي العليا.
وأما قولك يف عثامن ،فأنت يا قليل احلياء والدين ،أهلبت عليه نارا ،ثم هربت إىل
فلسطني ترتبص به الدوائر ،فلام أتتك خرب قتله حبست نفسك عىل معاوية ،فبعته دينك يا
ُ
عدو لبني هاشم
خبيث بدنيا غريك ،ولسنا نلومك عىل بغضنا ،وال نعاقبك عىل حبنا ،وأنت ٌّ
يف اجلاهلية واإلسالم ،وقد هجوت رسول اهلل  بسبعني بيتا من شعر ،فقال رسول اهلل
 :اللهم ،إين ال ُأحسن الشعر وال ينبغي يل أن أقوله ،فالعن عمرو بن العاص بكل بيت
ألف لعنة.
ثم أنت يا عمرو املؤثر دنيا غريك عىل دينك ،أهديت إىل النجايش اهلدايا ،ورحلت
إليه رحلتك الثانية ،ومل تنهك األوىل عن الثانية ،كل ذلك ترجع مغلوالً حسري ًا تريد بذلك
َ
أحلت عىل صاحبك عامرة بن
رجوت وأملت،
أخطأك ما
هالك جعفر وأصحابه ،فلام
َ
َ
الوليد.
وأما أنت يا وليد بن عقبة ،فو اهلل ما ألومك أن تبغض عليا وقد جلدك يف اخلمر
ثامنني ،وقتل أباك صرب ًا بيده يوم بدر ،أم كيف تسبه فقد سامه اهلل مؤمنا يف عرش آيات من
َان َف ِ
َان ُمؤ ِمنًا ك ََمن ك َ
القرآن ،وسامك فاسقا ،وهو قول اهلل عز وجلَ ﴿ :أ َف َمن ك َ
اس ًقا َال
ون﴾ [السجدة ]18 :وقوله﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا إِن جاء ُكم َف ِ
َيست َُو َ
اس مق بِنَ َبإ َف َت َب َّينُوا َأن
َ َ
َ َ
َ ُّ َ
ُت ِصيبوا َقوما بِجها َلة َف ُتصبِحوا ع ََىل ما َفعل ُتم ن ِ
َاد ِمنيَ ﴾ [احلجرات]6 :
َ َ
ُ
ً َ َ
ُ
وما أنت وذكر قريش ،وإنام أنت ابن عليج من أهل صفورية يقال له ذكوان ،وأما
زعمك أنا قتلنا عثامن ،فو اهلل ما استطاع طلحة والزبري وعائشة أن يقولوا ذلك لعيل بن أيب
ُ
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سألت أمك من أبوك ،إذ تركت ذكوان فألصقتك بعقبة
طالب ،فكيف تقوله أنت؟ ،ولو
َ
بن أيب معيط ،اكتست بذلك عند نفسها سناء ورفعة ،مع ما أعد اهلل لك وألبيك وأمك من
العار واخلزى يف الدنيا واآلخرة ،وما اهلل بظالم للعبيد.
تسب عليا؟ ،ولو
ثم أنت يا وليد ـ واهلل ـ أكرب يف امليالد ممن تدَّ عي له النسب ،فكيف ُّ
نت نسبك إىل أبيك ال إىل من تدعي له ،ولقد قالت لك أمك :يا ُبني،
اشتغلت بنفسك لبي ُ
أبوك واهلل أألم وأخبث من عقبة.
وأما أنت يا عتبة بن أيب سفيان ،فو اهلل ما أنت بحصيف أي بعاقل فأجاوبك ،وال
سببت عليا ألغار به
كنت ولو
َ
رش ُخيشى ،وما ُ
خري ُيرجى ،وال ٌّ
عاقل فأعاتبك ،وما عندك م
لعبد ِ
لست بكفو ِ
عبد عيل بن أيب طالب ع فأرد عليك واعاتبك ،ولكن
عليك ،ألنك عندي َ
اهلل عز وجل لك وألبيك وأمك وأخيك باملرصاد ،فأنت ذرية آبائك الذين ذكرهم اهلل يف
القرآن فقال﴿ :ع ِ
َام َل مة ن ِ
َاص َب مة ( )3تَص َىل ن ًَارا َح ِام َي ًة (ُ )4تس َقى ِمن عَني آنِ َية (َ )5لي َس َهلُم
َط َعا مم ِإ َّال ِمن َ ِ
رضيع (َ )6ال ُيس ِم ُن َو َال ُيغنِي ِمن ُجوع﴾ [الغاشية]7 - 3 :
وال ألومك أن تسب عليا وقد قتل أخاك مبارزة ،واشرتك هو وْحزة بن عبداملطلب
عمك
يف قتل جدك حتى أصالمها اهلل عىل أيدهيام نار جهنم ،وأذاقهام العذاب األليم ،و ُنفي َّ
بأمر رسول اهلل .
رجوهتا فإن يل فيها مللت ََمسا ،وما أنت بنظري
وأما رجائي اخلالفة ،فلعمر اهلل لئن
ُ
أخيك وال خليفة أبيك ،ألن أخاك أكثر متردا عىل اهلل ،وأشد طلبا إلراقة دماء املسلمني،
وطلب ما ليس له بأهل ،خيادع الناس ويمكرهم ،ويمكر اهلل واهلل خري املاكرين ،وأما
قولك :إن عليا كان رش قريش لقريش ،فو اهلل ما حقر مرحوما ،وال قتل مظلوما.
وأما أنت يا مغرية بن شعبة ،فانك هلل عدو ،ولكتابه نابذ ،ولنبيه مكذب ،وأنت
412

الزاين ،وشهد عليك العدول الربرة األتقياء ،ف ُأخرت عقوبتك ،ودفع احلق بالباطل،
والصدق باألغاليط ،وذلك ملا أعد اهلل لك من العذاب األليم واخلزي يف احلياة الدنيا،
ولعذاب اآلخرة أخزى.
سببت عليا :أنقصا من َح َسبه ،أم ُبعد ًا من رسول اهلل  ،أم سوء بالء
فبأي الثالثة
َ
يف اإلسالم ،أم جور ًا يف حكم ،أم رغب ًة يف الدنيا ،إن قلت هبا فقد كذبت وكذبك الناس.
أتزعم أن عليا قتل عثامن مظلوما؟ ،فعيل واهلل أتقى وأنقى من الئمه يف ذلك،
ولعمري إن كان عليا قتل عثامن مظلوما ،فواهلل ما أنت من ذلك يف يشء ،فام نرصته حيا وال
تعصبت له ميتا ،وما زالت الطائف دارك ،تتبع البغايا وحتيي أمر اجلاهلية ،ومتيت اإلسالم
حتى كان يف أمس ما كان.
ِ
ثم قام اإلمام احلسن فنفض ثيابه ،وهو يقول﴿ :اخلبِي َث ُ ِ
اخلبِي ُث َ
ون
ات لل َخبِيثنيَ َو َ
َ
لِل َخبِي َث ِ
ات
ات ﴾ [النور ]26 :هم واهلل يا معاوية :أنت وأصحابك هؤالء وشيعتك ﴿ َوال َّطي َب ُ
ِ
ِ
ِ
لِل َّطيبِنيَ وال َّطيب َ ِ
ون ِممَّا َي ُقو ُل َ
رب ُء َ
يم﴾ [النور:
َ ُ
ون َهلُم َمغف َر مة َو ِرز مق ك َِر م
ون لل َّطي َبات ُأو َلئ َك ُم َ َّ
 ]26هم عيل بن أيب طالب وأصحابه وشيعته.
ثم خرج وهو يقول :ذق وبال ما كسبت يداك ،وما جنيت ،وما قد أعد اهلل لك وهلم
من اخلزي يف احلياة الدنيا والعذاب األليم يف اآلخرة.
ويف نفس احلديث أنه بعد أن انرصف جاءه مروان ،فقال :أنت يا حسن السباب
َ
أردت؟ ،فقال :واهلل ألسبنك وأباك وأهل بيتك سبا ،تغنى
رجال قريش؟ ،فقال :وما الذي
َ
به اإلماء والعبيد.
فقال اإلمام احلسن :أما أنت يا مروان فلست أنا سببتك وال سببت أباك ،ولكن اهلل
عز وجل لعنك ولعن أباك ،وأهل بيتك وذريتك ،واهلل يا مروان ما تنكر أنت وال أحد ممن
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حَّض هذه اللعنة من رسول اهلل  لك وألبيك من قبلك ،وما زادك اهلل يا مروان بام خوفك
الشجر َة املَلعو َن َة ِيف ال ُقر ِ
آن َو ُن َخو ُف ُهم
ُ
إال طغيانا كبريا صدق اهلل وصدق رسوله ،يقولَ ﴿ :و َّ َ َ
َف َام َي ِزيدُ ُهم إِ َّال ُطغ َيانًا كَبِ ًريا ﴾ [اإلرساء ]60 :وأنت يا مروان وذريتك الشجرة امللعونة يف
القرآن عن رسول اهلل )1()

 3ـ ما ورد يف شأن التحريفات التي قام هبا بنو أمية:
وهي أحاديث تتوافق مع نظرياهتا يف املدرسة السنية ،والتي سبق ذكرها ،وهي
توجب عىل األمة أن تراجع كل تراثها ورواياهتا يف ذلك العهد ،ألن بني أمية مل يكتفوا
بالتسلط واالستبداد السيايس ،وإنام قاموا بثورة ثقافية ليجهزوا هبا عىل كل قيم الدين
النبيلة ،لتتناسب مع نظام حكمهم وقيمهم اجلاهلية ،ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]797 :قال اإلمام عيل يف خطبة له( :أال وإن أخوف الفتن عندي عليكم
فتنة بني أمية ،فإهنا فتنة عمياء مظلمة :عمت خطتها ،وخصت بليتها ،وأصاب البالء من
أبرص فيها ،وأخطأ البالء من عمي عنها .وأيم اهلل لتجدن بني أمية لكم أرباب سوء بعدي،
كالناب الَّضوس :تعذم بفيها ،وختبط بيدها ،وتزبن برجلها ،ومتنع درها ،ال يزالون بكم
حتى ال يرتكوا منكم إال نافعا هلم ،أو غري ضائر هبم .وال يزال بالؤهم عنكم حتى ال يكون
انتصار أحدكم منهم إال كانتصار العبد من ربه ،والصاحب من مستصحبه ،ترد عليكم
فتنتهم شوهاء خمشية ،وقطعا جاهلية ،ليس فيها منار هدى ،وال علم يرى ..نحن أهل
البيت منها بمنجاة ،ولسنا فيها بدعاة ،ثم يفرجها اهلل عنكم كتفريج األديم :بمن يسومهم
خسفا ،ويسوقهم عنفا ،ويسقيهم بكأس مصربة ال يعطيهم إال السيف ،وال حيلسهم إال
اخلوف ،فعند ذلك تود قريش ـ بالدنيا وما فيها ـ لو يرونني مقاما واحدا ،ولو قدر جزر
( )1بحار األنوار ،86/44 :واالحتجاج ص.137
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جزور ،ألقبل منهم ما أطلب اليوم بعضه فال يعطونيه)()1

[احلديث ]798 :قال اإلمام عيل يف خطبة له يذكر بني أمية وحتريفهم للدين( :احلمد
هلل املتجيل خللقه بخلقه ،والظاهر لقلوهبم بحجته ،خلق اخللق من غري روية ،إذ كانت
الرويات ال تليق إال بذوي الضامئر ،وليس بذي ضمري يف نفسه ،خرق علمه باطن غيب
السرتات ،وأحاط بغموض عقائد الرسيرات ،اختاره  من شجرة األنبياء ،ومشكاة
الضياء ،وذؤابة العلياء ،ورسة البطحاء ،ومصابيح الظلمة ،وينابيع احلكمة .طبيب دوار
بطبه ،قد أحكم مرامهه ،وأْحى مواسمه ،يضع ذلك حيث احلاجة إليه ،من قلوب عمي،
وآذان صم ،وألسنة بكم ،متتبع بدوائه مواضع الغفلة ،ومواطن احلرية)
ثم قال يذكر بني أمية( :مل يستضيئوا بأضواء احلكمة ،ومل يقدحوا بزناد العلوم
الثاقبة ،فهم يف ذلك كاألنعام السائمة ،والصخور القاسية ،قد انجابت الرسائر ألهل
البصائر ،ووضحت حمجة احلق خلابطها ،وأسفرت الساعة عن وجهها ،وظهرت العالمة
ملتوسمها ..ما يل أراكم أشباحا بال أرواح ،وأرواحا بال أشباح ،ونساكا بال صالح ،وجتارا
بال أرباح ،وأيقاظا نوما ،وشهودا غيبا ،وناظرة عمياء ،وسامعة صامء ،وناطقة بكامء؟)
ثم قال يف وصف بني أمية( :راية ضالل قد قامت عىل قطبها ،وتفرقت بشعبها،
تكيلكم بصاعها ،وختبطكم بباعها ،قائدها خارج من امللة ،قائم عىل الضلة ،فال يبقى يومئذ
منكم إال ثفالة كثفالة القدر ،أو نفاضة كنفاضة العكم ،تعرككم عرك األديم ،وتدوسكم
دوس احلصيد ،وتستخلص املؤمن من بينكم استخالص الطري احلبة البطينة من بني هزيل
احلب)()2

( )1هنج البالغة ،خطبه .93
( )2هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)108وغرر احلكم ودرر الكلم :ص  109ق  1ب  4ف  2ح .1945
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[احلديث ]799 :قال اإلمام عيل يف خطبة له يبني قرص الفرتة التي حيكم فيها بنو
أمية ..( :حتى يظن الظان أن الدنيا معقولة عىل بني أمية متنحهم درها ،وتوردهم صفوها،
وال يرفع عن هذه األمة سوطها وال سيفها ،وكذب الظان لذلك .بل هي جمة من لذيذ
العيش يتطعموهنا برهة ،ثم يلفظوهنا مجلة) ()1

[احلديث ]800 :ملا أخذ مروان بن احلكم أسريا يوم اجلمل ،فاستشفع بعضهم إىل
اإلمام عيل فيه فخىل سبيله ،فقيل له :يبايعك يا أمري املؤمنني؟ قال( :أومل يبايعني بعد قتل
عثامن؟ ال حاجة يل يف بيعته ،إهنا كف هيودية ،لو بايعني بكفه لغدر بسبته ،أما إن له إمرة
كلعقة الكلب أنفه ،وهو أبو األكبش األربعة ،وستلقى األمة منه ومن ولده يوما أْحر) ()2

[احلديث ]801 :قال اإلمام عيل ملا بلغه اهتام بني أمية له باملشاركة يف دم عثامن:
( أومل ينه بني أمية علمها يب عن قريف؟ أوما وزع اجلهال سابقتي عن هتمتي؟! وملا وعظهم
اهلل به أبلغ من لساين ..أنا حجيج املارقني ،وخصيم املرتابني ،عىل كتاب اهلل تعرض االمثال،
وبام يف الصدور جتازى العباد!) ()3

[احلديث ]802 :قال اإلمام عيل يف بيان آثار الدولة األموية عىل الدين والدنيا:
(واهلل ال يزالون حتى ال يدعوا هلل حمرما إال استحلوه ،وال عقدا إال حلوه ،وحتى ال يبقى
ب يت مدر وال وبر إال دخله ظلمهم ونبا به سوء رعيهم ،وحتى يقوم الباكيان يبكيان :باك
يبكي لدينه ،وباك يبكي لدنياه ،وحتى تكون نرصة أحدكم من أحدهم كنرصة العبد من
سيده ،إذا شهد أطاعه ،وإذا غاب اغتابه ،وحتى يكون أعظمكم فيها عناء أحسنكم باهلل

( )1هنج البالغة ،خطبه .87
( )2هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)73وأنساب األرشاف للبالذري :ص .363
( )3هنج البالغة ،خطبه .75
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ظنا ،فإن أتاكم اهلل بعافية فاقبلوا ،وإن ابتليتم فاصربوا ،فإن ﴿الع ِ
اق َب َة لِل ُمت َِّقنيَ ﴾ [هود:
َ
)1( )]49

[احلديث ]803 :قال اإلمام عيل( :فام احلولت لكم الدنيا يف لذهتا ،وال متكنتم من
رضاع أخالفها إال من بعد ما صادفتموها جائال خطامها ،قلقا وضينها ،قد صار حرامها
عند أقوام بمنزلة السدر املخضود ،وحالهلا بعيدا غري موجود ،وصادفتموها ،واهلل ،ظال
ممدودا إىل أجل معدود؛ فاألرض لكم شاغرة ،وأيديكم فيها مبسوطة وأيدي القادة عنكم
مكفوفة ،وسيوفكم عليهم مسلطة ،وسيوفهم عنكم مقبوضة؛ أال وإن لكل دم ثائرا ،ولكل
حق طالبا .وإن الثائر يف دمائنا كاحلاكم يف حق نفسه ،وهو اهلل الذي ال يعجزه من طلب،
وال يفوته من هرب .فأقسم باهلل ،يا بني أمية ،عام قليل لتعرفنها يف أيدي غريكم ويف دار
عدوكم أال إن أبرص األبصار ما نفذ يف اخلري طرفه أال إن أسمع األسامع ما وعى التذكري)
()2

[احلديث ]804 :قال اإلمام عيل يف خطبة له يذكر فتنة بني أمية( :فعند ذلك ال يبقى
بيت مدر وال وبر إال وأدخله الظلمة ترحة ،وأوجلوا فيه نقمة .فيومئذ ال يبقى هلم يف السامء
عاذر ،وال يف األرض نارص .أصفيتم باألمر غري أهله ،وأوردمتوه غري مورده ،وسينتقم اهلل
ممن ظلم ،مأكال بمأكل ومرشبا بمرشب ،من مطاعم العلقم ،ومشارب الصرب واملقر،
ولباس شعار اخلوف ،ودثار السيف .وإنام هم مطايا اخلطيئات وزوامل اآلثام .فأقسم ،ثم
أقسم لتنخمنها أمية من بعدي كام تلفظ النخامة ،ثم ال تذوقها وال تطعم بطعمها أبدا ما كر
اجلديدان) ()3

( )1هنج البالغة ،خطبه .98
( )2هنج البالغة ،خطبه .105
( )3هنج البالغة ،خطبه .158
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[احلديث ]805 :قال اإلمام عيل عن بني أمية( :افرتقوا بعد ألفتهم ،وتشتتوا عن
أصلهم .فمنهم آخذ بغصن أينام مال مال معه .عىل أن اهلل تعاىل سيجمعهم لرش يوم لبني
أمية ،كام جتتمع قزع اخلريف يؤلف اهلل بينهم ،ثم جيمعهم ركاما كركام السحاب ثم يفتح
هلم أبوابا .يسيلون من مستثارهم كسيل اجلنتني ،حيث مل تسلم عليه قارة ،ومل تثبت عليه
أكمة ،ومل يرد سننه رص طود ،وال حداب أرض .يذعذعهم اهلل يف بطون أوديته ،ثم
يسلكهم ينابيع يف األرض ،يأخذ هبم من قوم حقوق قوم ،ويمكن لقوم يف ديار قوم .وأيم
اهلل ،ليذوبن ما يف أيدهيم بعد العلو والتمكني ،كام تذوب األلية عىل النار) ()1

[احلديث ]806 :قال اإلمام عيل يف كتاب كتبه إىل أهل مرص مع مالك االشرت ملا
واله إمارهتا( :أما بعد ،فإن اهلل سبحانه بعث حممدا  نذيرا للعاملني ،ومهيمنا عىل
املرسلني ،فلام مىض تنازع املسلمون االمر من بعده ،فواهلل ما كان يلقى يف روعي ،وال خيطر
ببايل ،أن العرب تزعج هذا االمر من بعده  عن أهل بيته ،وال أهنم منحوه عني من بعده؛
فام راعني إال انثيال الناس عىل فالن يبايعونه ،فأمسكت يدحيتى رأيت راجعة الناس قد
رجعت عن االسالم ،يدعون إىل حمق دين حممد  فخشيت إن مل أنرص االسالم أهله أن
أرى فيه ثلام أو هدما ،تكون املصيبة به عيل أعظم من فوت واليتكم التي إنام هي متاع أيام
قالئل ،يزول منها ما كان ،كام يزول الرساب ،أو كام يتقشع السحاب ،فنهضت يف تلك
االحداث حتى زاح الباطل وزهق ،واطمأن الدين وتنهنه ..وإين واهلل لو لقيتهم واحدا
وهم طالع االرض كلها ما باليت وال استوحشت ،وإين من ضالهلم الذي هم فيه واهلدى
الذي أنا عليه لعىل بصرية من نفيس ويقني من ريب ،وإين إىل لقاء اهلل ملشتاق ،وحلسن ثوابه
ملنتظر راج ،ولكنني آسى أن ييل أمر ]هذه االمة سفهاؤها وفجارها ،فيتخذوا مال اهلل دوال،
( )1هنج البالغة ،خطبه .166
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وعباده خوال ،والصاحلني حربا ،والفاسقني حزبا ،فإن منهم الذي قد رشب فيكم احلرام،
وجلد حدا يف االسالم ،وإن منهم من مل يسلم حتى رضخت له عىل االسالم الرضائخ،
فلوال ذلك ما أكثرت تأليبكم وتأنيبكم ،ومجعكم وحتريضكم ،ولرتكتكم إذ أبيتم وونيتم،
أال ترون إىل أطرافكم قد انتقصت ،وإىل أمصاركم قد افتتحت ،وإىل ممالككم تزوى ،وإىل
بالدكم تغزى ..انفروا ـ رْحكم اهلل ـ إىل قتال عدوكم ،وال تثاقلوا إىل االرض فتقروا
باخلسف ،وتبوؤوا بالذل ،ويكون نصيبكم االخس ،وإن أخا احلرب االرق ،ومن نام مل ينم
عنه ،والسالم)

()1

[احلديث ]807 :قال اإلمام عيل يف ذكر الكوفة والفتن التي تنزل هبا بعده( :كأين
بك يا كوفة متدين مد األديم العكاظي ،تعركني بالنوازل ،وتركبني بالزالزل ،وإين ألعلم
أنه ما أراد بك جبار سوء إال ابتاله

اهلل بشاغل ،ورماه بقاتل) ()2

[احلديث ]808 :قال اإلمام عيل يف ذكر احلجاج بن يوسف وتسليطه عىل الذين
تكاسلوا نرصته( :لو تعلمون ما أعلم مما طوي عنكم غيبه ،إذا خلرجتم إىل الصعدات
تبكون عىل أعاملكم ،وتلتدمون عىل أنفسكم ،ولرتكتم أموالكم ال حارس هلا وال خالف
عليها ،وهلمت كل امرئ منكم نفسه ال يلتفت إىل غريها ،ولكنكم نسيتم ما ذكرتم ،وأمنتم
ما حذرتم ،فتاه عنكم رأيكم ،وتشتت عليكم أمركم ،ولوددت أن اهلل فرق بيني وبينكم،
وأحلقني بمن هو أحق يب منكم :قوم واهلل ميامني الرأي ،مراجيح احللم ،مقاويل باحلق،
متاريك للبغي ،مضوا قدما عىل الطريقة ،وأوجفوا عىل املحجة ،فظفروا بالعقبى الدائمة،
والكرامة الباردة ،أما واهلل ليسلطن عليكم غالم ثقيف الذيال امليال ،يأكل خَّضتكم،

( )1هنج البالغة ،ص.742
( )2هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)47ومستدرك الوسائل :ج  10ص  203ب  12ح .11854
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ويذيب شحمتكم ،إيه أبا وذحة()2())1

[احلديث ]809 :قال اإلمام عيل يف ذكر البرصة والفتن التي تنزل هبا بعده( :يا
أحنف ،كأين به وقد سار باجليش الذي ال يكون له غبار وال جلب ،وال قعقعة جلم ،وال
ْححمة خيل ،يثريون األرض بأقدامهم كأهنا أقدام النعام( ،)3ويل لسكككم العامرة،
والدور املزخرفة التي هلا أجنحة كأجنحة النسور ،وخراطيم كخراطيم الفيلة ،من أولئك
الذين ال يندب قتيلهم ،وال يفقد غائبهم ،أنا كاب الدنيا لوجهها ،وقادرها بقدرها،
وناظرها بعينها ،كأين أراهم قوما كأن وجوههم املجان املطرقة ،يلبسون الرسق والديباج،
ويعتقبون اخليل العتاق ،ويكون هناك استحرار قتل ،حتى يميش املجروح عىل املقتول،
ويكون املفلت أقل من املأسور)()4

[احلديث ]810 :قال اإلمام عيل خماطبا أهل البرصة(:فمن استطاع عند ذلك أن
يعتقل نفسه عىل اهلل عز وجل فليفعل ،فإن أطعتموين فإين حاملكم ـ إن شاء اهلل ـ عىل سبيل
اجلنة ،وإن كان ذا مشقة شديدة ،ومذاقة مريرة ...وأما فالنة فأدركها رأي النساء ،وضغن
غال يف صدرها كمرجل القني ،ولو دعيت لتنال من غريي ما أتت إيل مل تفعل ،وهلا بعد
حرمتها األوىل ،واحلساب عىل اهلل تعاىل ..سبيل أبلج املنهاج ،أنور الرساج ،فباإليامن

( )1قال الرشيف الريض :الوذحة :اخلنفساء ،وهذا القول يومئ به إىل احلجاج ،وله مع الوذحة حديث ليس هذا موضع
ذكره.
( )2هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)116ومن ال حيَّضه الفقيه :ج  1ص  428 -427باب وجوب اجلمعة وفضلها ح
.1263
( )3قال الرشيف الريض :يومئ بذلك إىل صاحب الزنج.
( )4هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)128وغرر احلكم ودرر الكلم :ص  118ق  1ب  5ف  2فضائله ح  2060ورشح هنج
البالغة البن أيب احلديد :ج  8ص  125اخلطبة رقم()128
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يستدل عىل الصاحلات ،وبالصاحلات يستدل عىل اإليامن ،وباإليامن يعمر العلم ،وبالعلم
يرهب املوت ،وباملوت ختتم الدنيا ،وبالدنيا حترز اآلخرة ،وبالقيامة تزلف اجلنة ،وتربز
اجلحيم للغاوين ،وإن اخللق ال مقرص هلم عن القيامة ،مرقلني يف مضامرها إىل الغاية
القصوى ،قد شخصوا من مستقر األجداث ،وصاروا إىل مصاير الغايات ،لكل دار أهلها،
ال يستبدلون هبا ،وال ينقلون عنها ،وإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر خللقان من خلق
اهلل سبحانه ،وإهنام ال يقربان من أجل ،وال ينقصان من رزق ..وعليكم بكتاب اهلل؛ فإنه
احلبل املتني ،والنور املبني ،والشفاء النافع ،والري الناقع ،والعصمة للمتمسك ،والنجاة
للمتعلق ،ال يعوج فيقام ،وال يزيغ فيستعتب ،وال ختلقه كثرة الرد ،وولوج السمع ،من قال
به صدق ،ومن عمل به سبق)()1

[احلديث ]811 :عن اإلمام احلسن أنه مر يف مسجد رسول اهلل  بحلقة فيها قوم
من بني امية ،فتغامزوا به ،وذلك عند ماتغلب معاوية عىل ظاهر أمره فرآهم وتغامزهم به،
فصىل ركعتني ثم قال( :قد رأيت تغامزكم أما واهلل ال متلكون يوما إال ملكنا يومني ،وال
شهرا إال ملكنا شهرين وال سنة إال ملكنا سنتني ،وإنا لنأكل يف سلطانكم ،ونرشب ونلبس
ونركب ،وأنتم ال تأكلون يف سلطاننا وال ترشبون) ،فقال له رجل :فكيف يكون ذلك يا أبا
حممد؟ وأنتم أجود الناس وأرأفهم وأرْحهم ،تأمنون يف سلطان القوم ،وال يأمنون يف
سلطانكم؟ فقال( :ألهنم عادونا بكيد الشيطان ،وكيد الشيطان ضعيف ،وعاديناهم بكيد
اهلل وكيد اهلل شديد)()2

( )1هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)156ورشح هنج البالغة البن أيب احلديد :ج  9ص  189اخلطبة رقم( ،)156وكنز
العامل :ج  16ص  197 -183ح .44216
( )2مناقب آل أبى طالب ج  4ص .8
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رابعا ـ ما ورد يف الفتن الناجتة عن عدم مراعاة اإلمامة واالمتداد الرسايل:
وهي أحاديث كثرية خترب عن االنحرافات التي تقع فيها األمة بسبب تضييعها
لوصايا نبيها  ،وهي ال ختتلف كثريا عن شبيهاهتا يف املصادر السنية ،والفرق الوحيد بينهام
أن الرتكيز فيها حول سبب تلك الفتن ،وهو تضييع أمر اإلمامة ،وحتويلها إىل غري أهلها،
ولذلك تذكر أن انجالء الفتن يكون بعودة األمة إىل اإلمامة ،والذي يتحقق بكامله يف العرص
الذي يظهر فيه اإلمام املهدي.
وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من أن اإلمامة هي التي تعصم األمة من
ال فتن ومظاهرها ،وأنه يف حال عدم االعرتاف هبا وتفعيلها يسهل عىل املندسني أن حيرفوا
الدين بحسب ما تقتضيه أهواؤهم وأمزجتهم ،مثلام حصل يف األديان السابقة.
ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]812 :عن أنس بن مالك قال( :كان رسول اهلل  يقول :تفرقت أمة
موسى عىل إحدى وسبعني ملة سبعون منها يف النار ،وواحدة يف اجلنة ،وتفرقت أمة عيسى
عىل اثنتني وسبعني فرقة إحدى وسبعون فرقة يف النار ،وواحدة يف اجلنة ،وتعلوا أمتي عىل
الفريقني مجيعا بملة واحدة يف اجلنة وثنتان وسبعون يف النار ،قالوا :من هم يارسول اهلل؟
قال :اجلامعات اجلامعات ..قال يعقوب بن زيد :كان عيل بن أيب طالب إذا حدث هذا
احلديث عن رسول اهلل  تال فيه قرآنا ﴿ َو َلو َأ َّهنُم َأ َقا ُموا التَّو َرا َة َو ِ
اإلن ِج َيل َو َما ُأن ِز َل إِ َلي ِهم
ِمن رهبِم َألَ َك ُلوا ِمن َفو ِق ِهم و ِمن َحت ِ
ت َأر ُجلِ ِهم ِمن ُهم ُأ َّم مة ُمقت َِصدَ مة َوكَثِ مري ِمن ُهم َسا َء َما
َ
َ
احلق َوبِ ِه َيع ِد ُل َ
ون﴾ [املائدة ،]66 ،65 :وتال أيضا ﴿ َو ِمم َّن َخ َلقنَا ُأ َّم مة َهيدُ َ
َيع َم ُل َ
ون ﴾
ون بِ َ
[األعراف ]181 :يعنى أمة حممد )1()

( )1تفسري العياشى ج  1ص .331
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[احلديث ]813 :قال رسول اهلل ( :سيأيت عىل أمتي ما أتى عىل بني إرسائيل مثل
بمثل وإهنم تفرقوا عىل اثنتني وسبعني ملة ،وستفرق أمتي عىل ثالث وسبعني ملة ،تزيد
عليهم واحدة كلها يف النار غري واحدة ،قال :قيل :يا رسول اهلل وما تلك الواحدة؟ قال:
(هو ما نحن عليه اليوم أنا وأهل بيتي) ،ويف رواية( :أنا وأصحابى)()1

واملراد بأصحابه ـ كام فرس ذلك يف أحاديث أخرى ـ الذين مل يغريوا ومل يبدلوا ،وظلوا
حمافظني عىل وصية رسول اهلل  بأهل بيته ،وبذلك تتوافق الروايتان.
[احلديث ]814 :قال رسول اهلل ( :تفرتق أمتي ثالث فرق فرقة عىل احلق
الينقص الباطل منه شيئا حيبونني وحيبون أهل بيتي ،مثلهم كمثل الذهب اجليد كلام أدخلته
النار فأوقدت عليه مل يزده إال جودة ،وفرقة عىل الباطل ال ينقص احلق منه شيئا يبغضونني
ويبغضون أهل بيتي مثلهم مثل احلديد كلام أدخلته النار فأوقدت عليه مل يزده إال رشا،
وفرقة مدهدهة عىل ملة السامري اليقولون المساس ،لكنهم يقولون القتال)

()2

[احلديث ]815 :قال رسول اهلل ( :كل ما كان يف األمم السالفة فانه يكون يف هذه
االمة مثله ،حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة)

()3

[احلديث ]816 :قال رسول اهلل ( :يأتى عىل الناس زمان الصابر منهم عىل دينه
كالقابض عىل اجلمر)

()4

[احلديث ]817 :قال رسول اهلل ( :يأتى عىل الناس زمان الصابر منهم عىل دينه
له أجر مخسني منكم) ،قالوا يا رسول اهلل  أجر مخسني منا؟! قال( :نعم أجر مخسني منكم
( )1معانى االخبار.323 :
( )2اماىل املقيد.26 :
( )3كامل الدين.576 :
( )4أماىل الطوسى ج  1ص  360ـ .363
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قاهلا ثالثا)()1

[احلديث ]818 :قال رسول اهلل ( :سيأيت عىل الناس زمان ختبث فيه رسائرهم،
وحتسن فيه عالنيتهم طمع ًا يف الدنيا ،ال يريدون به ما عند رهبم ،يكون دينهم رياء ال
خيالطهم خوف ،يعمهم اهلل بعقاب ،فيدعونه دعاء الغريق فال يستجيب هلم)()2

[احلديث ]819 :قال رسول اهلل ( :كيف بكم إذا فسد نساؤكم ،وفسق شبانكم،
ومل تأمروا باملعروف ومل تنهوا عن املنكر؟) ،فقيل له :ويكون ذلك يا رسول اهلل؟ قال( :نعم،
ورش من ذلك ،كيف بكم إذا أمرتم باملنكر ،وهنيتم عن املعروف؟ قيل :يا رسول اهلل،
ٌّ
ورش من ذلك ،كيف بكم إذا رأيتم املعروف منكر ًا واملنكر
ويكون ذلك؟ قال( :نعمٌّ ،
معروف ًا؟)()3

م
زمان عىل أمتي ال يبقى من القرآن إال
[احلديث ]820 :قال رسول اهلل ( :سيأيت
رسمه ،وال من اإلسالم إال اسمهُ ،يسمون به وهم أبعد الناس منه ،مساجدُ هم عامرةم ،وهي
خراب من اهلدى ،فقهاء ذلك الزمان رش فقهاء حتت ظل السامء ،منهم خرجت الفتنة
م
وإليهم تعود)()4

[احلديث ]821 :عن خالد بن خالد اليشكري قال :خرجت سنة فتح تسرت حتى
قدمت الكوفة ،فدخلت املسجد فاذا أنا بحلقة فيها رجل جهم من الرجال ،فقلت :من
هذا؟ فقال القوم :أما تعرفه؟ فقلت :ال ،فقالوا هذا حذيفة بن اليامن صاحب رسول اهلل
 ،قال :فقعدت إليه فحدث القوم فقال :كان الناس يسألون رسول اهلل  عن اخلري،
( )1اماىل الطوسى ج  2ص .99
( )2بحار األنوار ،290/69 :والكايف .296/2
( )3بحار األنوار ،181/52 :وقرب اإلسناد.
( )4بحار األنوار ،191/52 :وثواب األعامل.
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وكنت أسأله عن الرش ،فأنكر ذلك القوم عليه فقال :سأحدثكم بام أنكرتم ،إنه جاء أمر
االسالم فجاء أمر ليس كأمر اجلاهلية ،وكنت أعطيت من القرآن فقها ،وكان رجال جييئون
فيسألون النبي  فقلت :يا رسول اهلل أيكون بعد هذا اخلري رش؟ قال نعم ،قلت :فام
العصمة منه؟ قال :السيف ،قال :قلت :وما بعد السيف بقية؟ قال :نعم ،يكون إمارة عىل
أقذاء ،وهدنة عىل دخن ،قال :قلت :ثم ماذا؟ قال :ثم تفشو رعاة الضاللة ،فان رأيت يومئذ
خليفة عدل فالزمه ،وإال فمت عاضا عىل جذل شجرة)

()1

[احلديث ]822 :سئل اإلمام عيل عن موعد خروج الدجال ،فقال للسائل( :ما
املسؤول عنه بأعلم من السائل ،ولكن لذلك عالمات وهيئات يتبع بعضها بعض ًا ،كحذو
النعل بالنعل ،وإن شئت أنبأتك هبا؟)
ثم قال( :احفظ ،فإن عالمة ذلك إذا أمات الناس الصالة ،وأضاعوا األمانة،
واستحلوا الكذب ،وأكلوا الربا ،وأخذوا الرشا ،وشيدوا البنيان ،وباعوا الدين بالدنيا،
واستعملوا السفهاء ،وقطعوا األرحام ،واتبعوا األهواء ،واستخفوا بالدماء .وكان احللم
ضعف ًا ،والظلم فخر ًا ،وكانت األمراء فجرةً ،والوزراء ظلم ًة ،والعرفاء خون ًة ،والقراء
فسق ًة ،وظهرت شهادات الزور ،واستعلن الفجور ،وقول البهتان ،واإلثم والطغيان،
وحليت املصاحف ،وزُ خرفت املساجد ،و ُطولت املنار ،و ُأكرم األرشار ،وازدْحت
ُ
الصفوف ،واختلفت األهواء ،و ُنقضت العقود ،واقرتب املوعود ،وعلت أصوات الفساق
وصدق الكاذب،
واستمع منهم ،وكان زعيم القوم أرذهلم ،واتُّقي الفاجر خماف َة رشهُ ،
و ُاؤمتن اخلائنُ ،
واختذت القيان واملعازف ،ولعن آخر هذه األمة أوهلا ،وتشبه النساء
بالرجال والرجال بالنساء ،وشهد شاهدم من غري أن ُيستشهد ،وشهد اآلخر قضا ًء لذمام
( )1أماىل الطوسى ج  1ص .224
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بغري حق عرفه ،و ُتفقه لغري الدين ،وآثروا عمل الدنيا عىل اآلخرة ،ولبسوا جلود الضأن
وأمر من الصرب ،فعند ذلك الوحا الوحا،
عىل قلوب الذئاب ،وقلوهبم أنتن من اجليفُّ ،
العجل العجل ،خري املساكن يومئذ بيت املقدس ،ليأتني عىل الناس م
زمان يتمنى أحدهم أنه
من سكانه)()1

[احلديث ]823 :قال اإلمام عيل حمذرا من الفتن( :أين تذهب بكم املذاهب ،وتتيه
بكم الغياهب ،وختدعكم الكواذب؟ ومن أين تؤتون؟ وأنى تؤفكون؟ فلكل أجل كتاب،
ولكل غيبة إياب ،فاستمعوا من ربانيكم ،وأحَّضوه قلوبكم ،واستيقظوا إن هتف بكم،
وليصدق رائد أهله ،وليجمع شمله ،وليحَّض ذهنه ،فلقد فلق لكم األمر فلق اخلرزة،
وقرفه قرف الصمغة ..فعند ذلك أخذ الباطل مآخذه ،وركب اجلهل مراكبه ،وعظمت
الطاغية ،وقلت الداعية ،وصال الدهر صيال السبع العقور ،وهدر فنيق الباطل بعد كظوم،
وتواخى الناس عىل الفجور ،وهتاجروا عىل الدين ،وحتابوا عىل الكذب ،وتباغضوا عىل
الصدق؛ فإذا كان ذلك :كان الولد غيظا ،واملطر قيظا ،وتفيض اللئام فيضا ،وتغيض الكرام
غيضا ،وكان أهل ذلك الزمان ذئابا ،وسالطينه سباعا ،وأوساطه أكاال ،وفقراؤه أمواتا،
وغار الصدق ،وفاض الكذب ،واستعملت املودة باللسان ،وتشاجر الناس بالقلوب،
وصار الفسوق نسبا ،والعفاف عجبا ،ولبس اإلسالم لبس الفرو مقلوبا)()2

[احلديث ]824 :قال اإلمام عيل خمربا عن استمرار الفتن وعدم اقتصارها عىل
زمانه ،وقد قاله ملا قيل له بعد وقعة النهروان( :يا أمري املؤمنني ،هلك القوم بأمجعهم) ،فقال:
(كال واهلل ،إهنم نطف يف أصالب الرجال وقرارات النساء ،كلام نجم منهم قرن قطع حتى

( )1بحار األنوار ،193/52 :وإكامل الدين.207/2
( )2هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)108وغرر احلكم ودرر الكلم :ص  109ق  1ب  4ف  2ح .1945
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يكون آخرهم لصوصا سالبني)()1

ورأيت
رأيت احلق قد مات وذهب أهله،
َ
[احلديث ]825 :قال اإلمام الصادق( :إذا َ
ووجه عىل
اجلور قد شمل البالد ،ورأيت القرآن قد خلق ،و ُأحدث فيه ما ليس فيهُ ،
ورأيت أهل الباطل قد استعلوا عىل أهل
ورأيت الدين قد انكفأ كام ينكفئ اإلناء،
األهواء،
َ
َ
ورأيت الفسق قد ظهر ،واكتفى
احلق ،ورأيت الرش ظاهر ًا ال ُينهى عنه و ُيعذر أصحابه،
َ
ورأيت الفاسق
ورأيت املؤمن صامت ًا ال ُيقبل قوله،
الرجال بالرجال والنساء بالنساء،
َ
َ
ورأيت األرحام قد
ورأيت الصغري يستحقر بالكبري،
يكذب وال ُيرد عليه كذبه وفريته،
َ
َ
ورأيت الغالم ُيعطى
ورأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه وال يرد عليه قوله،
تقطعت،
َ
َ
ورأيت الكافر فرح ًا ملا يرى يف املؤمن ،مرح ًا
ورأيت النساء يتزوجن النساء،
ما ُتعطى املرأة،
َ
َ
ورأيت اخلمور ُترشب عالني ًة ،وجيتمع عليها من ال خياف
ملا يرى يف األرض من الفساد،
َ
ورأيت الفاسق فيام ال حيب اهلل قوي ًا حممود ًا،
ورأيت اآلمر باملعروف ذليالً،
اهلل عز وجل،
َ
َ
ورأيت املرأة تقهر زوجها ،وتعمل ما ال
ورأيت الليل ال ُيستخفى به من اجلرأة عىل اهلل،
َ
َ
ورأيت القرآن قد ث ُقل عىل الناس استامعه ،وخف عىل الناس
يشتهي ،وتنفق عىل زوجها،
َ
ورأيت طلب احلج
ورأيت الغيبة ُتستملح ،ويبرش هبا الناس بعضهم بعض ًا،
استامع الباطل،
َ
َ
ورأيت الرجل عنده املال
ورأيت الرجل يطلب الرئاسة ل َعرض الدنيا،
واجلهاد لغري اهلل،
َ
َ
ورأيت البهائم
ورأيت الرجل ُيميس نشوان ،ويصبح سكران،
الكثري مل يزكه منذ ملكه،
َ
َ
ورأيت كل
ورأيت قلوب الناس قد قست ،ومجدت أعينهم ،وث ُقل الذكر عليهم،
ُتنكح،
َ
َ
ورأيت الناس يتسافدون كام تسافد البهائم،
عام حيدث فيه من البدعة والرش أكثر مما كان،
َ
ورأيت النساء قد غلبن عىل امللك ،وغلبن عىل كل
ال ينكر أحدم منكر ًا ختوف ًا من الناس،
َ
( )1هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)60ورشح هنج البالغة البن أيب احلديد :ج  5ص  14اخلطبة رقم()59
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ورأيت املساجد حمتشي ًة ممن ال خياف اهلل ،جمتمعون فيها
أمر ،ال ُيؤتى إال ما هلن فيه هوى،
َ
للغيبة وأكل حلوم أهل احلق ،ورأيت الصالة قد اس ُتخف بأوقاهتا ،فكن عىل حذر ،واطلب
من اهلل عز وجل النجاة ،واعلم أن الناس يف سخط اهلل عز وجل ،وإنام يمهلهم ألمر ُيراد
هبم ،فكن مرتقب ًا ،واجتهد لرياك اهلل عز وجل يف خالف ما هم عليه ،فإن نزل هبم العذاب
وكنت فيهم ،عجلت إىل رْحة اهلل ،وإن ُأخرت ابتلوا وكنت قد خرجت مما هم فيه ،من
قريب من
اجلرأة عىل اهلل عز وجل ،واعلم أن اهلل ال يضيع أجر املحسنني ،وأن رْحة اهلل
م
املحسنني)()1

خامسا ـ ما ورد يف شأن الناجني من الفتن وفضلهم وصفاهتم:
وهي أحاديث تتوافق مع نظرياهتا يف املصادر السنية ،ومع القرآن الكريم ،والذي
يبني أن نور اهلل لن ينطفئ أبدا ،وأن القائمني عىل احلق سيظل هلم وجود ،حتى ال تنقطع
اهلداية والرعاية اإلهلية ،وقد سبق ذكر ما يدل عىل ذلك من القرآن الكريم واألحاديث
الواردة يف املصادر السنية.
وقد قسمنا األحاديث الواردة يف هذا الشأن إىل قسمني:
1ـ األحاديث الواردة يف الناجني من الفتن عموما:
وهي أحاديث كثرية تتوافق مع نظرياهتا يف املصادر السنية ،ومنها:
[احلديث ]826 :قال رسول اهلل ( :إن اإلسالم بدأ غريب ًا ،وسيعود غريب ًا ،فطوبى
للغرباء)()2

[احلديث ]827 :قال رسول اهلل  ذات يوم ـ وعنده مجاعة من أصحابه ـ( :اللهم،

( )1بحار األنوار ،260/52 :وروضة الكايف ص.36
( )2بحار األنوار ،191/52 :وإكامل الدين .308/1
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لقني إخواين) مرتني ،فقال َمن حوله من أصحابه( :أ َما نحن إخوانك يا رسول اهلل؟!،
فقال( :ال ،إنكم أصحايب ،وإخواين قو مم يف آخر الزمان آمنوا ومل يروين ،لقد عرفنيهم اهلل
بأسامئهم وأسامء آبائهم ،من قبل أن خيرجهم من أصالب آبائهم وأرحام أمهاهتم ،ألحدُ هم
أشدُّ بقي ًة عىل دينه من خرط القتاد يف الليلة الظلامء ،أو كالقابض عىل مجر الغضا ،أولئك
مصابيج الدجى ،ينجيهم اهلل من كل فتنة غرباء مظلمة)()1

[احلديث ]828 :قال رسول اهلل  لإلمام عيل( :يا عيل ،اعلم أن أعظم الناس يقين ًا
وحجب عنهم احلجة ،فآمنوا بسواد يف
قو مم يكونون يف آخر الزمان ،مل يلحقوا النبي ُ
بياض)()2

[احلديث ]829 :قال رسول اهلل ( :سيأيت قو مم من بعدكم ،الرجل الواحد منهم
له أجر مخسني منكم) ،قالوا :يا رسول اهلل ،نحن كنا معك ببدر و ُأحد وحنني ،ونزل فينا
القرآن ،فقال( :إنكم لو حتملوا ملا ُْحلوا مل تصربوا صربهم)()3

[احلديث ]830 :قال رسول اهلل ( :يا ليتني قد لقيت إخواين) ،فقال له أبو بكر
وعمرَ :أو لسنا إخوانك آمنا بك وهاجرنا معك؟ قال( :قد آمنتم وهاجرتم ،ويا ليتني قد
لقيت إخواين) ،فأعادا القول ،فقال رسول اهلل ( :أنتم أصحايب ولكن إخواين الذين
يأتون من بعدكم ،يؤمنون يب وحيبوين وينرصوين ويصدقوين ،وما رأوين ،فيا ليتني قد لقيت
إخواين)()4

[احلديث ]831 :بعد قتال اإلمام عيل اخلوارج يوم النهروان ،قام إليه م
رجل فقال:
( )1بحار األنوار ،124/52 :وبصائر الدرجات.
( )2بحار األنوار ،125/52 :وإكامل الدين.
( )3بحار األنوار ،130/52 :وغيبة الشيخ ص.291
( )4بحار األنوار ،132/52 :وجمالس املفيد.
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(يا أمري املؤمنني ،طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا املوقف ،وقتلنا معك هؤالء اخلوارج ،فقال
أناس مل خيلق اهلل
اإلمام عيل( :والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ،لقد شهدَ نا يف هذا املوقف م
آباءهم وال أجدادهم بعد) ،فقال الرجل :وكيف يشهدنا قو مم مل ُخيلقوا؟ ،قال( :بىل ،قو مم
يكونون يف آخر الزمان يرشكوننا فيام نحن فيه ،ويسلمون لنا ،فأولئك رشكاؤنا فيام كنا فيه
حق ًا حق ًا)()1

[احلديث ]832 :قال اإلمام السجاد( :متتد الغيبة بويل اهلل الثاين عرش من أوصياء
رسول اهلل  واألئمة بعده ،وإن أهل زمان غيبته ،القائلون بإمامته ،املنتظرون لظهوره
أفضل أهل كل زمان ،ألن اهلل ـ تعاىل ذكره ـ أعطاهم من العقول واألفهام واملعرفة ما
صارت به الغيبة عندهم بمنزلة املشاهدة ،وجعلهم يف ذلك الزمان بمنزلة املجاهدين بني
يدي رسول اهلل  بالسيف ،أولئك املخلصون حقا ،وشيعتنا صدق ًا ،والدعاة إىل دين اهلل
رس ًا وجهر ًا)()2

[احلديث ]833 :قيل لإلمام الباقر :أوصنا يا ابن رسول اهلل ،فقال( :ل ُي ِعن قو ُّيكم
ضعي َفكم ،وليعطف غنيكم عىل فقريكم ،ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه ،واكتموا
أرسارنا ،وال حتملوا الناس عىل أعناقنا ،وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا ،فإن وجدمتوه يف
القرآن موافق ًا فخذوا به ،وإن مل جتدوه موافق ًا فردوه ،وإن اشتبه األمر عليكم فقفوا عنده،
وردوه إلينا حتى نرشح لكم من ذلك ما ُرشح لنا ،فإذا كنتم كام أوصيناكم ،ومل تعدوا إىل
غريه ،فامت منكم مي مت قبل أن خيرج قائمنا كان شهيد ًا ،ومن أدرك قائمنا ف ُقتل معه كان له

( )1بحار األنوار ،131/52 :واملحاسن.
( )2بحار األنوار ،122/52 :واالحتجاج.
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أجر شهيدين ،ومن قتل بني يديه عدو ًا لنا كان له أجر عرشين شهيد ًا)()1

م
زمان يغيب عنهم إمامهم ،فيا
[احلديث ]834 :قال اإلمام الباقر( :يأيت عىل الناس
طوبى للثابتني عىل أمرنا يف ذلك الزمان ،إن أدنى ما يكون هلم من الثواب أن ينادهيم الباري
عز وجل :عبادي ،آمنتم برسي ،وصدقتم بغيبي ،فأبرشوا بحسن الثواب مني ،فأنتم عبادي
وإمائي حقا ،منكم أتقبل ،وعنكم أعفو ،ولكم أغفر ،وبكم أسقي عبادي الغيث ،وأدفع
عنهم البالء ،ولوالكم ألنزلت عليهم عذايب) ،قيل :يا ابن رسول اهلل ،فام أفضل ما يستعمله
املؤمن يف ذلك الزمان؟ قال( :حفظ اللسان ولزوم البيت)()2

[احلديث ]835 :قيل لإلمام الصادق( :ما تقول فيمن مات عىل هذا األمر منتظر ًا
له؟) ،قال( :هو بمنزلة من كان مع القائم يف فسطاطه ،ثم سكت هنيئ ًة ،ثم قال( :هو كمن
كان مع رسول اهلل )3()

[احلديث ]836 :قيل لإلمام الصادق :العبادة مع اإلمام منكم املسترت يف الرس يف
دولة الباطل أفضل ،أم العبادة يف ظهور احلق ودولته مع اإلمام الظاهر منكم؟) ،فقال:
(الصدقة يف الرس واهلل أفضل من الصدقة يف العالنية ،وكذلك عبادتكم يف الرس مع إمامكم
املسترت يف دولة الباطل أفضل ،خلوفكم من عدوكم يف دولة الباطل وحال اهلدنة ،ممن يعبد
اهلل يف ظهور احلق مع اإلمام الظاهر يف دولة احلق ،وليس العبادة مع اخلوف يف دولة الباطل
مثل العبادة مع األمن يف دولة احلق ،واعلموا أن َمن صىل منكم صالة فريضة وحدان ًا،
مسترت ًا هبا من عدوه يف وقتها فأمتها ،كتب اهلل عز وجل له هبا مخسة وعرشين صالة فريضة

( )1بحار األنوار ،123/52 :وأمايل الطويس.
( )2بحار األنوار ،145/52 :وإكامل الدين .446/1
( )3بحار األنوار ،125/52 :واملحاسن ص.172
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وحدانية ،ومن صىل منكم صالة نافلة يف وقتها فأمتها ،كتب اهلل عز وجل له هبا عرش
صلوات نوافل ،ومن عمل منكم حسن ًة كتب اهلل له هبا عرشين حسنة ،و ُيضاعف اهلل تعاىل
حسنات املؤمن منكم إذا أحسن أعامله ،ودان اهلل بالتقية عىل دينه وعىل إمامه وعىل نفسه،
وأمسك من لسانه أضعافا مضاعفة كثرية ،إن اهلل عز وجل كريم)
فقيل له :جعلت فداك ،قد رغبتني يف العمل ،وحثثتني عليه ،ولكني أحب أن أعلم:
كيف رصنا نحن اليوم أفضل أعامالً من أصحاب اإلمام منكم الظاهر يف دولة احلق ،ونحن
وهم عىل دين واحد ،وهو دين اهلل عز وجل؟
فقال( :إنكم سبقتموهم إىل الدخول يف دين اهلل وإىل الصالة والصوم واحلج وإىل
كل فقه وخري ،وإىل عبادة اهلل رس ًا من عدوكم مع اإلمام املسترت ،مطيعون له ،صابرون معه،
منتظرون لدولة احلق ،خائفون عىل إمامكم وعىل أنفسكم من امللوك ،تنظرون إىل حق
إمامكم وحقكم يف أيدي الظلمة ،قد منعوكم ذلك واضطروكم إىل جذب الدنيا وطلب
املعاش ،مع الصرب عىل دينكم ،وعبادتكم ،وطاعة ربكم ،واخلوف من عدوكم ،فبذلك
ضاعف اهلل أعاملكم ،فهنيئ ًا لكم هنيئ ًا.
فقيل له :جعلت فداك ،فام نتمنى إذ ًا أن نكون من أصحاب القائم يف ظهور احلق،
ونحن اليوم يف إمامتك وطاعتك أفضل أعامالً من أعامل أصحاب دولة احلق؟
فقال( :سبحان اهلل ،أما حتبون أن ُيظهر اهلل عز وجل احلق والعدل يف البالد ،وحيسن
حال عامة الناس ،وجيمع اهلل الكلمة ،ويؤلف بني القلوب املختلفة ،وال ُيعىص اهلل يف أرضه،
و ُيقام حدود اهلل يف خلقه ،و ُيرد احلق إىل أهله ،فيظهروه حتى ال يستخفي بيشء من احلق
خمافة أحد من اخللق؟ ..أما واهلل ،ال يموت منكم مي مت عىل احلال التي أنتم عليها ،إال كان
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أفضل عند اهلل عز وجل من كثري ممن شهد بدر ًا و ُأحد ًا ،فأبرشوا !)()1

[احلديث ]837 :قال اإلمام الصادق( :فام متدون أعينكم؟ ،فام تستعجلون؟ ،ألستم
آمنني؟ ،أليس الرجل منكم خيرج من بيته فيقيض حوائجه ثم يرجع مل ُخيتطف؟ ،إن كان من
قبلكم عىل ما أنتم عليه ليؤخذ الرجل منهم ف ُتقطع يداه ورجاله ،و ُيصلب عىل جذوع
النخل ،و ُينرش باملنشار ثم ال يعدو ذنب نفسه ،ثم تال هذه اآليةَ ﴿ :أم َح ِسب ُتم َأن تَد ُخ ُلوا
ِ
ِ
ِ
ِ
الَّضا ُء َوزُ ل ِز ُلوا َحتَّى َي ُق َ
ول
اجلَنَّ َة َوملََّا َيأت ُكم َم َث ُل ا َّلذي َن َخ َلوا من َقبل ُكم َم َّست ُه ُم ال َبأ َسا ُء َو َّ َّ
ِ
ِ
يب﴾ [البقرة)2()]214 :
الر ُس ُ
َرص اهللَِّ َق ِر م
َّ
َرص اهللَِّ َأ َال إ َّن ن َ
ول َوا َّلذي َن آ َمنُوا َم َع ُه َمتَى ن ُ
[احلديث ]838 :قال اإلمام الصادق ذات يوم( :أال أخربكم بام ال يقبل اهلل عز وجل
من العباد عم ً
ال إال به؟) ،فقيل :بىل ،فقال( :شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا عبده
ورسوله ،واإلقرار بام أمر اهلل ،والوالية لنا ،والرباءة من أعدائنا ،يعني أئمة خاصة والتسليم
هلم ،والورع ،واالجتهاد ،والطمأنينة ،واالنتظار للقائم) ،ثم قال( :إن لنا دول ًة جييء اهلل هبا
إذا شاء) ،ثم قال( :من ُرس أن يكون من أصحاب القائم ،فلينتظر وليعمل بالورع وحماسن
األخالق وهو منتظر ،فإن مات وقام القائم بعده كان له من األجر مثل أجر من أدركه،
فجدوا وانتظروا ،هنيئ ًا لكم أيتها العصابة املرحومة !)()3

[احلديث ]839 :قيل لإلمام الصادق :جعلت فداك ،متى الفرج؟ ،فقال( :أنت ممن
يريد الدنيا؟ ،من عرف هذا األمر فقد ُفرج عنه بانتظاره)()4

[احلديث ]840 :قال اإلمام الصادق( :ستصيبكم شبه مة فتبقون بال علم ُيرى وال
( )1بحار األنوار ،128/52 :وإكامل الدين .357/2
( )2بحار األنوار ،130/52 :وغيبة الشيخ.
( )3بحار األنوار ،140/52 :وغيبة النعامين.
( )4بحار األنوار ،142/52 :وغيبة النعامين.
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إمام هدى ،ال ينجو منها إال من دعا بدعاء الغريق) ،قيل( :وكيف دعاء الغريق؟) ،قال:
تقول( :يا اهلل ،يا رْحن ،يا رحيم ،يا مقلب القلوب ،ثبت قلبي عىل دينك) ،قيل :يا مقلب
القلوب واألبصار ،ثبت قلبي عىل دينك ،فقال( :إن اهلل عز وجل مقلب القلوب واألبصار،
ولكن قل كام أقول( :يا مقلب القلوب ،ثبت قلبي عىل دينك)()1

[احلديث ]841 :سئل اإلمام الرضا عن يشء من الفرج ،فقال( :أليس انتظار
الفرج من الفرج؟ ..إن اهلل عز وجل يقولَ ﴿ :فانتَظِ ُروا إِين َم َع ُكم ِم َن املُنتَظِ ِري َن﴾
[األعراف)2()]71 :

[احلديث ]842 :قال اإلمام الرضا( :ما أحسن الصرب وانتظار الفرج ،أما سمعت
ِ
ِ
يب﴾ [هود ،]93 :وقوله عز وجلَ ﴿ :فانتَظِ ُروا إِين
قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وارتَق ُبوا إِين َم َع ُكم َرق م
َم َع ُكم ِم َن املُنتَظِ ِري َن﴾ [األعراف ،]71 :فعليكم بالصرب ،فإنه إنام جييء الفرج عىل اليأس،
فقد كان الذين من قبلكم أصرب منكم)()3

 2ـ األحاديث الواردة يف أصحاب اإلمام املهدي واملمهدين له:
وهي أحاديث كثرية تتوافق مع نظرياهتا يف املصادر السنية ،وهي تدل عىل أن
االنتظار احلقيقي لإلمام املهدي هو الذي يرتبط بالعمل اإلجيايب يف خدمة اإلسالم وقيمه
النبيلة ،وليس انتظار الكساىل املقعدين الذين مل يفهموا الدور احلقيقي لإلمام املهدي.
ومن تلك األحاديث:
[احلديث ]843 :قال رسول اهلل ( :طوبى ملن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به

( )1بحار األنوار ،149/52 :وإكامل الدين .21/2
( )2بحار األنوار ،128/52 :وإكامل الدين.
( )3بحار األنوار ،129/52 :وإكامل الدين.
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قبل قيامه ،يتوىل وليه ،ويتربأ من عدوه ،ويتوىل األئمة اهلادية من قبله ،أولئك رفقائي وذوو
ودي وموديت ،وأكرم أمتي عيل ،وأكرم خلق اهلل عيل)()1

َّ

َّ

[احلديث ]844 :قال رسول اهلل ( :إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من
السامء :أهيا الناس إن اهلل قطع عنكم مدة اجلبارين ،ووىل األمر خري أمة حممد  فاحلقوا
بمكة ،فيخرج النجباء من مرص ،واألبدال من الشام وعصائب العراق ،رهبان بالليل،
ليوث بالنهار ،كأن قلوهبم زبر احلديد ،فيبايعونه بني الركن واملقام)()2

[احلديث ]845 :عن جابر بن عبد اهلل يف اللوح الذي وجده عند فاطمة الزهراء:
(ثم ُأكمل ذلك بابنه رْح ًة للعاملني عليه كامل موسى ،وهباء عيسى ،وصرب أيوب ،سيذل
أوليائي يف زمانه ،ويتهادون رؤوسهم كام يتهادى رؤوس الرتك والديلم ،ف ُيقتلون
وحيرقون ،ويكونون خائفني مرعوبني وجلنيُ ،تصبغ األرض بدمائهم ،ويفشو الويل
ُ
والرنني يف نسائهم ،أولئك أوليائي حق ًا ،هبم أرفع كل فتنة عمياء حندس (أي الشديد
الظلمة) ،وهبم أكشف الزالزل ،وأدفع اآلصار (أي األثقال) واألغالل أولئك عليهم
صلوات من رهبم ورْح مة ،وأولئك هم املهتدون)()3
م

[احلديث ]846 :قال اإلمام عيل يذكر اإلمام املهدي( :كأنني به قد عرب من وادي
م
شمراخ يزهر ،يدعو ويقول يف دعائه( :ال اله
السالم إىل مسيل السهلة عىل فرس حمجل له
إال اهلل حق ًا حق ًا ،ال إله إال اهلل إيامن ًا وصدق ًا ،ال إله إال اهلل تعبد ًا ورق ًا ،اللهم ،معز كل مؤمن
وحيد ،ومذل كل جبار عنيد ،أنت كنفي حني ُتعييني املذاهب ،وتضيق عيل األرض بام

( )1بحار األنوار ،130/52 :وغيبة الشيخ ص.290
( )2بحار األنوار ج 52ص.304
( )3بحار األنوار ،143/52 :والكايف .527/1
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لكنت من املغلوبني ،يا
رحبت ،اللهم ،خلقتني وكنت غني ًا عن خلقي ،ولوال نرصك إياي
ُ
منرش الرْحة من مواضعها ،وخمرج الربكات من معادهنا ،ويا من خص نفسه بشموخ
الرفعة ،فأولياؤه بعزه يتعززون ،يا من وضعت له امللوك نري املذلة عىل أعناقهم ،فهم من
فطرت به خلقكٌّ ،
فكل لك مذعنون ،أسألك أن
سطوته خائفون ،أسألك باسمك الذي
َ
تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن تنجز يل أمري ،وتعجل يل يف الفرج ،وتكفيني وتعافيني،
وتقيض حوائجي ،الساعة الساعة ،الليلة الليلة ،إنك عىل كل يشء قدير)()1

[احلديث ]847 :قال اإلمام عيل( :لتمألن األرض ظل ًام وجور ًا حتى ال يقول أحد
ام وجور ًا)()2
اهلل إال متخفي ًا ،ثم يأيت اهلل بقوم صاحلني يملؤهنا قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ً

[احلديث ]848 :قال اإلمام عيل( :أال وإن املهدي أحسن الناس خلق ًا وخلق ًا ،ثم
إذا قام اجتمع إليه أصحابه ،عىل عدة أهل بدر وهم ثالثامئة وثالثة عرش رجالً ،كأهنم ليوث
قد خرجوا من غاباهتم ،مثل زبر احلديد ،لو أهنم مهوا بإزالة اجلبال ألزالوها عن مواضعها،
فهم الذين وحدوا اهلل حق توحيده ،هلم بالليل أصوات كأصوات الثواكل ،خوف ًا وخشية
من اهلل تعاىل ،قوام الليل ،صوام النهار ،كأنام رباهم أب وأحد وأم واحدة ،قلوهبم جمتمعة
باملحبة والنصيحة)()3

[احلديث ]849 :قال اإلمام الباقر( :كأين بقوم قد خرجوا باملرشق ،يطلبون احلق
فال ُيع َطونه ثم يطلبونه فال ُيع َطونه ،فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم عىل عواتقهم ،ف ُيع َطون
ما سألوا فال يقبلونه حتى يقوموا ،وال يدفعوهنا إال إىل صاحبكم ،قتالهم شهدا مء ،أما إين

( )1بحار األنوار ،392/52 :والعدد.
( )2بحار األنوار ج 13ص.29
( )3إلزام الناصب ج 2ص.200
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لو أدركت ذلك ألبقيت نفيس لصاحب هذا األمر)()1

[احلديث ]850 :قال اإلمام الباقر( :كأين بأصحاب القائم وقد أحاطوا بام بني
مطيع هلم ،حتى سباع األرض وسباع الطري تطلب رضاهم
اخلافقني ،ليس من يشء إال وهو
م
يف كل يشء ،حتى تفخر األرض عىل األرض ،وتقول( :مر يب اليوم م
رجل من أصحاب
القائم)()2

[احلديث ]851 :قال اإلمام الباقر( :تنزل الرايات السود التي خترج من خراسان
إىل الكوفة ،فإذا ظهر املهدي بعث إليه بالبيعة)()3

[احلديث ]852 :قال اإلمام الباقر( :أصحاب القائم ثالثامئة وثالثة عرش رجالً،
أوالد العجم ،بعضهم حيمل يف السحاب هنار ًا( ،)4يعرف باسمه واسم أبيه ونسبه وحليته،
وبعضهم نائم عىل فراشه فيوافيه يف مكة عىل غري ميعاد)()5

[احلديث ]853 :قال اإلمام الباقر( :يبايع القائم بني الركن واملقام ثالثامئة ونيف،
عدة أهل بدر ،فيهم النجباء من أهل مرص ،واألبدال من أهل الشام ،واألخيار من أهل
العراق)()6

[احلديث ]854 :قال اإلمام الصادق( :إن اهلل عز وجل ُيلقي يف قلوب شيعتنا
الرعب ،فإذا قام قائمنا وظهر مهدينا ،كان الرجل أجرأ من ليث وأمىض من سنان)()7
( )1بحار األنوار ،243/52 :وغيبة النعامين ص.145
( )2بحار األنوار ،327/52 :وإكامل الدين.
( )3الغيبة للطويس ص .289
( )4وربام يشري هذا إىل السفر بالطائرات  ،وخاصة عند ذكره للنوم فيها أثناء السفر ،وربام يشري إىل كرامة إهلية خاصة.
( )5الغيبة للنعامين باب  20حديث .8
( )6بحار األنوار ج 52ص.224
( )7بحار األنوار ،371 /52 :وكشف الغمة.
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[احلديث ]855 :سئل اإلمام الصادق :كم خيرج مع القائم ،فإهنم يقولون إنه خيرج
معه مثل عدة أهل بدر ثالثامئة وثالثة عرش رجالً ،قال( :ما خيرج إال يف أويل قوة ،وما يكون
أولو القوة أقل من عرشة آالف)()1

ومقصوده أن من يمهد له ال ينحرصون يف أصحابه الثالثامئة وثالثة عرش ،بل هذا
العدد هم املجتمعون عنده يف بدو خروجه(.)2
[احلديث ]856 :قال اإلمام الصادق( :ورجال كأن قلوهبم زبر احلديد ،ال يشوهبا
شك يف ذات اهلل ،أشد من احلجر ،لو ْحلوا عىل اجلبال ألزالوها ..كأن عىل خيوهلم العقبان
يتمسحون برسج اإلمام يطلبون بذلك الربكة ،وحيفون به ،يقونه بأنفسهم يف احلروب،
ويكفونه ما يريد ..رجال ال ينامون الليل ،هلم دوي يف صالهتم كدوي النحل ،يبيتون قيام ًا
عىل أطرافهم ،ويصبحون عىل خيوهلم ،رهبان بالليل ،ليوث بالنهار ،هم أطوع له من األمة
لسيدها ،كأن قلوهبم القناديل ،وهم من خشية اهلل مشفقون ،يدعون بالشهادة ،ويتمنون أن
يقتلوا يف سبيل اهلل ،شعارهم :يا لثارات احلسني( ،)3إذا ساروا يسري الرعب أمامهم مسرية
شهر ،يمشون إىل املوىل إرساالً ،هبم ينرص اهلل إمام احلق)()4

[احلديث ]857 :قال اإلمام الكاظم يذكر املمهدين لإلمام املهدي( :رجل من قم،
يدعو الناس إىل احلق ،جيتمع معه قوم قلوهبم كزبر احلديد ،ال تزهلم الرياح العواصف ،ال
يملون من احلرب وال جيبنون ،وعىل اهلل يتوكلون والعاقبة للمتقني)()5

( )1إكامل الدين .368/2
( )2بحار األنوار.323/52 :
( )3يكنى بثارات احلسني عن نرصة املستضعفني.
( )4بحار األنوار ج 52ص .308
( )5بحار األنوار ، 216 / 60 :وقد نقلها صاحب البحار عن كتاب تاريخ قم ملؤلفه احلسن بن حممد احلسن القمي الذي
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ومع أن الرواية ـ كسائر الروايات واألحاديث املرتبطة بالنبوءات ـ مل تذكر اسم
الرجل ،وال زمانه ،ولكنا ـ من خالل عرضها عىل التاريخ ـ ال نجد شخصا تنطبق عليه
كانطباقها عىل اإلمام اخلميني والشعب اإليراين ،واللذين أثني عىل كليهام يف الرواية.
ِ
ويؤيد هذه الرواية ما ورد يف تفسري قوله تعاىلِ َ :
َري ُكم
﴿وإن َتت ََو َّلوا َيستَبدل َقو ًما غ َ
ُث َّم َال َي ُكو ُنوا َأم َثا َل ُكم﴾ [حممد ،]38 :فقد ورد يف تفسريها يف مصادر السنة عن أيب هريرة
ِ
أنه قال :تال رسول اهلل هذه اآليةِ َ :
َري ُكم ُث َّم َال َي ُكو ُنوا
﴿وإن َتت ََو َّلوا َيستَبدل َقو ًما غ َ
َأم َثا َل ُكم﴾ ،قالوا :ومن يستبدل بنا؟ قال :فَّضب رسول اهلل  عىل منكب سلامن ـ أي
سلامن الفاريس ـ ثم قال( :هذا وقومه)()1

ويؤيدها ما ورد من الروايات حول مدينة قم ،واألدوار املناطة هبا ،ومنها ما روي
عن اإلمام الصادق أنه قال(:إنام سمي قم ألن أهله جيتمعون مع قائم آل حممد  ويقومون
معه ،ويستقيمون عليه وينرصونه)()2

وروي أن مجاعة من أهل الري دخلوا عليه ،وقالوا :نحن من أهل الري ،فقال:
مرحب ًا بإخواننا من أهل قم .فقالوا :نحن من أهل الري ،فقال :مرحب ًا بإخواننا من أهل قم.
فقالوا :نحن من أهل الري .فأعاد الكالم! قالوا ذلك مرار ًا وأجاهبم بمثل ما أجاب به أوالً،
فقال( :إن هلل حرم ًا وهو مكة وإن لرسوله حرم ًا وهو املدينة ،وإن ألمرياملؤمنني حرم ًا وهو
الكوفة ،وإن لنا حرم ًا وهو بلدة قم ،وستدفن فيها امرأة من أوالدي تسمى فاطمة ،فمن
زارها وجبت له اجلنة) ،قال الراوي :وكان هذا الكالم منه قبل أن يولد الكاظم(.)3
ألفه قبل أكثر من ألف سنة.
( )1رواه الرتمذي ،ح()3260
( )2بحار األنوار.215/57:
( )3بحار األنوار.217/57:
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وقال( :إن اهلل احتج بالكوفة عىل سائر البالد ،وباملؤمنني من أهلها عىل غريهم من
أهل البالد ،واحتج ببلدة قم عىل سائر البالد ،وبأهلها عىل مجيع أهل املرشق واملغرب من
اجلن واإلنس ،ومل َيدَ ع قم وأهله مستضعف ًا بل وفقهم وأيدهم) ،ثم قال( :سيأيت زمان
تكون بلدة قم وأهلها حجة عىل اخلالئق ،وذلك يف زمان غيبة قائمنا إىل ظهوره ،ولوال ذلك
لساخت األرض بأهلها .وإن املالئكة لتدفع الباليا عن قم وأهله ،وما قصده جبار بسوء
إال قصمه قاصم اجلبارين ،وشغله عنه بداهية أو مصيبة أو عدو ،و ُينيس اهلل اجلبارين يف
دولتهم ذكر قم وأهله ،كام نسوا ذكر اهلل)()1

[احلديث ]858 :قيل لإلمام الرضا :أنت صاحب هذا األمر؟ ،فقال( :أنا صاحب
لست بالذي أمألها عدالً كام ُملئت جور ًا ،وكيف أكون ذاك عىل ما ترى
هذا األمر ،ولكني ُ
من ضعف بدين؟ ،وإن القائم هو الذي إذا خرج كان يف سن الشيوخ ،ومنظر الشباب ،قوي ًا
يف بدنه ،حتى لو مد يده إىل أعظم شجرة عىل وجه األرض لقلعها ،ولو صاح بني اجلبال
لتدكدكت صخورها ،يكون معه عصا موسى ،وخاتم سليامن ،ذاك الرابع من ولدي ،يغيبه
ام)()2
اهلل يف سرته ما شاء اهلل ،ثم ُيظهره فيمأل به األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ً

ُ

( )1بحار األنوار.213/57:
( )2بحار األنوار ،322/52 :وإكامل الدين.

440

الفصل اخلامس
األحاديث املردودة حول اإلمامة واالمتداد الرسايل
بام أن الوصايا النبوية املتعلقة باإلمامة وما يقف يف وجهها من الفتن ،من أكرب
العقبات التي حتول بني الفئة الباغية ومرشوعها الشيطاين املضاد للدين احلق؛ فقد
استعملت كل إمكانياهتا يف حتريف تلك الوصايا وتشوهيها عرب ضخ الكثري من الروايات
املضادة ملعانيها ،أو املشوهة هلا.
وهو نفس املنهج الذي قام به املرشكون حني كانوا يستعملون الباطل واللغو
للرصف عن القرآن الكريم ،كام قال تعاىل﴿ :و َق َال ا َّل ِذين َك َفروا َال تَسمعوا ِهل َذا ال ُقر ِ
آن
َ
َ ُ
َ ُ َ
والغَوا فِ ِ
يه َل َع َّل ُكم تَغلِ ُب َ
ون ﴾ [فصلت]26 :
َ
وقد وصف اهلل تعاىل ما كانوا يامرسونه لرصف الناس عن القرآن الكريم ،فقال﴿ :
َري ِعلم ويت ِ
َّاس من يش َ ِرتي َهلو احل ِد ِ
ِ
يل اهللَِّ بِغ ِ
يث لِ ُي ِض َّل عَن َسبِ ِ
َّخ َذ َها ُهزُ ًوا ُأو َلئِ َك
ََ
َوم َن الن ِ َ َ
َ َ
ِ
ربا َك َأن َمل َيس َمع َها َك َأ َّن ِيف ُأ ُذنَي ِه َوق ًرا
َهلُم ع ََذ م
اب ُم ِهنيم (َ )6وإِ َذا ُتت َىل َع َليه آ َيا ُتنَا َو َّىل ُمستَك ِ ً
َف َبرش ُه بِ َع َذاب َألِيم﴾ [لقامن]7 ،6 :
واملراد باللهو كل األحاديث الفارغة اململوءة بام تنبهر به األسامع ،مما يغذي اخليال،
لكنه ال يفيد يف الواقع أي فائدة.
وهلذا؛ فإن الفئة الباغية ـ بشقيها السيايس والديني ـ استعملت إلنجاح الثورة املضادة
التي قامت هبا يف مواجهة اإلمامة واالمتداد الرسايل ،ثالثة أنواع من الروايات:
األوىل :تلك الروايات املشوهة واملسيئة ألئمة اهلدى ،وتصويرهم بصورة خمالفة
متاما ملا ورد يف الروايات الصحيحة الكثرية عنهم ،وهي روايات ختدم املرشوع الذي قام به
441

بنو أمية للقضاء عىل كل أثر للوالء خلصومهم من آل بيت النبوة.
وقد أشار إىل هذا النوع من الروايات اإلمام الرضا بقوله( :إن خمالفينا وضعوا
أخبار ًا يف فضائلنا وجعلوها عىل أقسام ثالثة :أحدها :الغلو ،وثانيها :التقصري يف أمرنا،
وثالثها :الترصيح بمثالب أعدائنا ،فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إىل
القول بربوبيتنا ،وإذا سمعوا التقصري اعتقدوه فينا ،وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسامئهم
ثلبونا بأسامئنا)()1

الثانية :تلك الروايات التي وضعت ملناقب الكثري من الصحابة ،والتي ختالف يف
معانيها القرآن الكريم ،أو تضاد تلك الوصايا املرتبطة بأئمة اهلدى ،والغرض من ذلك متييع
ما ورد عنهم ،وكأن رسول اهلل  كان يثني كل حني عىل من يستحق ومن ال يستحق.
وقد أشار إىل هذا النوع من الروايات اإلمام أْحد؛ فقد حدث عنه ابنه عبد اهلل بن
أْحد قال :سألت أيب فقلت :ما تقول يف عيل ومعاوية؟ فأطرق ثم قال( :إيش أقول فيهام؟
إن علي ًا كان كثري األعداء ،ففتش أعداؤه له عيب ًا فلم جيدوا ،فجاءوا إىل رجل قد حاربه
وقاتله فأطروه كياد ًا منهم له)()2

َ

وقد علق ابن حجر عىل هذه الرواية بقوله( :فأشار هبذا إىل ما اختلقوه ملعاوية من
الفضائل مما ال أصل له ،وقد ورد يف فضائل معاوية أحاديث كثرية لكن ليس فيها ما يصح
من طريق اإلسناد ،وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغريمها)()3

الثالثة :الروايات التي وضعت يف املالحم والفتن ،والتي تغرقها يف األساطري

( )1بحار األنوار ،278/25 :واالحتجاج ص ،242تفسري اإلمام ص.18
( )2املوضوعات البن اجلوزي.24 /2 :
( )3فتح الباري.104 /7:
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واخلرافات ،وتبعدها عن الواقع ،وهي أشبه بتلك اإلرسائيليات التي ُفرس هبا القصص
القرآين ،ليبعده عن تأثريه الواقعي.
بناء عىل هذا سنذكر هنا جماميع ألمثال تلك الروايات واألحاديث التي نرى رضورة
ردها ملخالفتها للقرآن الكريم ،ولسائر األحاديث الصحيحة املتفق عليها بني األمة مجيعا.
أوال ـ األحاديث املشوهة ألئمة اهلدى واملسيئة هلم:
وهي أحاديث كثرية لألسف متأل الرتاث السني والشيعي ،وال تتناسب مع غريها
من األحاديث املقبولة التي ذكرناها ،وقد قام بوضعها صنفان من البغاة:
أوهلام :النواصب من أعداء العرتة الطاهرة ،والذين متتلئ هبم كتب احلديث
والرجال ،وينال بعضهم أرشف أنواع األوسمة مع أن رسول اهلل  اعترب بغض اإلمام عيل
نفاقا ،وكان األصل رمي كل راو متهم يف والئه لإلمام عيل والعرتة الطاهرة ،لكن العكس
هو الذي حصل.
ثانيهام ـ الغالة من الشيعة ،والذين حذر منهم األئمة حتذيرا شديدا ،بل اعتربوهم
أخطر من النواصب أنفسهم ،وذلك بسبب تشوهيهم لإلمامة باملبالغات يف حقها ،وحتويلها
إىل نوع من الرشك ،كام ذكرنا األحاديث الدالة عىل ذلك سابقا.
ويمكننا من خالل االستقراء حرص األحاديث املردودة الواردة يف هذا الباب إىل
األنواع التالية:
 1ـ األحاديث املشوهة ألئمة اهلدى:
وهي أحاديث نجدها لألسف يف مصادر السنة والشيعة ،وختالف كل ما ورد عن
أئمة اهلدى من قيم نبيلة ،باإلضافة إىل خمالفتها للقرآن الكريم ،وهي فوق ذلك مروية
بأسانيد مملوءة بالضعف.
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وسنكتفي هنا بنموذجني منها ،كالمها له عالقة بتعدد الزوجات ..أحدمها مرتبط
باإلمام عيل ،والثاين باإلمام احلسن.
النموذج األول :تشويه اإلمام عيل
وهي رواية ال تشوه اإلمام عيل فقط ،وإنام تشوه رسول اهلل  ،وجتعله من املخالفني
للقرآن الكريم ،واملعقبني عىل أحكامه.
ونص الرواية هو ما حدث به املسور بن خمرمة أن عيل بن أيب طالب خطب بنت أيب
جهل ،وعنده فاطمة بنت رسول اهلل  ،فلام سمعت بذلك فاطمة أتت النبي  ،فقالت
عيل ناكحا ابنة أيب جهل ،فقام رسول
له :إن قومك يتحدثون أنك ال تغضب لبناتك ،وهذا م
اهلل ؛ فسمعته حني تشهد يقول( :أما بعد فإين أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني
فصدقني ،ووعدين فوىف يل ،وإنام فاطمة بضع مة مني يؤذيني ما آذاها ،وإهنا واهلل ال جتتمع
عيل اخلطبة(.)1
بنت رسول اهلل وبنت عدو اهلل عند رجل واحد أبدا) ،قال :فرتك م
وهي رواية ظاهرة الوضع ،وأن الذي وضعها من النواصب املمتلئني باحلقد عىل
اإلمام عيل؛ فلذلك راح يطعنه يف وفائه لرسول اهلل  ووفائه لزوجته فاطمة بضعة رسول
اهلل  ، ليس بتعديد الزوجات فقط ،وإنام بالزواج من بنت أيب جهل عدو رسول اهلل 

اللدود.
وربام يكون مقصده من ذلك الرد عىل ما ورد من الروايات الكثرية عن غضب
الزهراء عىل أيب بكر وغريه من الصحابة يف شأن حقها يف فدك ،ولذلك راحوا يضعون من
احلديث ما يبني غضبها عىل اإلمام عيل ،ليستوي الطرفان.
ولذلك نرى النواصب يشيدون هبذه الرواية ،ويعتربوهنا ،ويعظموهنا ،ويبنون
( )1رواه البخاري ( ،)3110ومسلم ()2449
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مواقفهم من اإلمام عيل عىل أساسها( ،)1مع أن أي قارئ هلا يكتشف أهنا ال تشوه اإلمام
عيل فقط ،وإنام تشوه قبل ذلك رسول اهلل  ،بل تطعنه يف حتكيمه لكتاب ربه ،ورْحته
بأمته.
فهي تصور أن رسول اهلل  رحم ابنته ،ولبى مطلبها يف نفورها من التعدد ،يف نفس
الوقت الذي يرىض ذلك لغريها من النساء ،وهو ما يتناىف مع عدالة رسول اهلل  ورْحته
الشاملة التي جتعله يتعامل مع مجيع نساء األمة بنفس معاملته البنته.
ومن العجيب أن الذين يدافعون عن هذه الرواية ويربروهنا يستشهدون لذلك بام
ورد يف رواية أخرى ،قال فيها رسول اهلل ( :وأنا أختوف أن تفتن يف دينها)( ،)2و(إن
فاطمة مني ،وإين أختوف أن تفتن يف دينها)()3

والتي علق عليها بعضهم بقوله( :إن الغرية من األمور التي جبلت عليها املرأة،
فخيش النبي  أن تدفعها الغرية لفعل ما ال يليق بحاهلا ومنزلتها ،وهي سيدة نساء العاملني،
خاصة وأهنا فقدت أمها ،ثم أخواهتا واحدة بعد واحدة ،فلم يبق هلا من تستأنس به ممن
خيفف عليها األمر ممن تفيض إليه برسها إذا حصلت هلا الغرية)
مباح لعيل ،لكنه منعه النبي  رعاية خلاطر
وقال آخر( :السياق يشعر بأن ذلك م
فاطمة ،وقبل هو ذلك امتثاال ألمر النبي  والذي يظهر يل أنه ال يبعد أن يعد يف خصائص

( )1من األمثلة عىل ذلك قول ابن القيم( :وىف ذكره  صهره اآلخر ،وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه ،ووعده فوىف له،
وهتييج له عىل االقتداء به ،وهذا يشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه ال يريبها وال يؤذهيا ،فهيجه عىل
تعريض بعيل ريض اهلل عنه،
م
م
الوفاء له ،كام وىف له صهره اآلخر) زاد املعاد ()118/5
( )2البخاري ()3110
( )3مسلم ()2449
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النبي  أن ال يتزوج عىل بناته ،وحيتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة)()1

ولو أن هؤالء نظروا إىل سند الرواية وحده لكفاهم داللة عىل وضعها وتدليسها؛
فرواهتا من النواصب شديدي البغض لإلمام عيل؛ فمنهم عروة بن الزبري ،واملسور بن
خمرمة ،وكان من أعوان عبداهلل بن الزبري وأنصاره واملقتولني معه يف الكعبة ،وكان من
اخلوارج ،ومنهم عبداهلل بن أيب مليكة ،وهو قايض الزبري ومؤذنه ،وكل هؤالء (عىل مذهب
إمامهم عبداهلل بن الزبري الذي اشتهر بعدائه ألهل البيت ،وتلك أخباره يف واقعة اجلمل
وغريها ،ثم حرصه بني هاشم يف الشعب بمكة فإما البيعة له وإما القتل ،ثم إخراجه حممد
بن احلنفية من مكة واملدينة وابن عباس إىل الطائف ..وقد قال أمري املؤمنني كلمته القصرية
ال منا أهل البيت حتى نشأ ابنه املشؤوم عبد اهلل)()2
املعروفة( :ما زال الزبري رج ً

النموذج الثاين :تشويه اإلمام احلسن
وهي روايات كثرية وردت يف املصادر السنية والشيعية ،نقلها النواصب بعضهم عن
بعض ،ثم تلقفها أصحاب كتب احلديث التي هتتم بالرواية أكثر من اهتاممها بالدراية.
وهي تذكر أن اإلمام احلسن كان كثري الزواج والطالق ،وأنه مل يكن يطلق نساءه إال
ألجل أن يتزوج نساء جددا ،ألن الرشع ال يبيح له أن جيمع فوق أربع نسوة.
وهذه الروايات تتناىف مع ما كان عليه اإلمام احلسن وسائر أئمة اهلدى من الزهد يف
الدنيا ،واالهتامم بأداء الواجبات الرسالية الكثرية املناطة هبم ،باإلضافة إىل أهنا ترميه
بالقسوة والشدة؛ فالذي يقدم عىل الطالق لغري سبب سوى الزواج مرة أخرى ،وبعدد
جديد من النسوة ،ليس يف قلبه أدنى رْحة وعطف ،وهو أمر يتنزه عنه املؤمنون العوام؛

( )1فتح الباري ()329/9
( )2هنج البالغة.453/555 ،
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فكيف بإمام من أئمة اهلدى.
ومن الروايات الواردة يف هذا يف املصادر الشيعية ما روي أن عليا قال وهو عىل
املنرب( :ال تزوجوا احلسن فإنه رجل مطالق) ،فقام رجل من مهدان فقال :بىل واهلل لنزوجنه
وهو ابن رسول اهلل  وابن أمري املؤمنني؛ فإن شاء أمسك وإن شاء طلق(.)1
ويف سند هذه الرواية :حممد بن أيب عمري ،وقد ذكره السيد اخلوئي ،ورجح أنه بياع
السابري ومل يوثقه ،وعىل هذا يكون سند الرواية ضعيف ًا(.)2
ومنها ما روي عن اإلمام الصادق أنه قال :إن احلسن بن عيل طلق مخسني امرأة فقام
عيل بالكوفة فقال :يا معارش أهل الكوفة ال تنكحوا احلسن فإنه رجل مطالق فقام إليه رجل
فقال :بىل واهلل لننكحنه فإنه ابن رسول اهلل وابن فاطمة ،فإن أعجبته أمسك وإن كره
طلق(.)3
والرواية ضعيفة السند؛ فإن حييى بن أيب العالء جمهول ومل يوثق فال يعتمد عليها،
ولذلك حكم املجليس بأن احلديث جمهول ،وقال السيد اخلوئي يف الراوي جمهول(.)4
ومثلها روايات أخرى يف املصادر السنية ،منها أن اإلمام عيل قال( :يا أهل العراق
أو يا أهل الكوفة ال تزوجوا حسنا فإنه رجل مطالق) ،وقوله( :ما زال احلسن يتزوج
ويطلق حتى حسبت أن يكون عداوة يف القبائل) ()5

( )1مرآة العقول ج 21ص .96
( )2معجم رجال احلديث ج  20ص .25
( )3وسائل الشيعة ،ج  22ص .9
( )4احلدائق النارضة ـ املحقق البحراين ج  2ص .148
( )5املصنف ـ ابن أيب شيبة الكويف ج  4ص .172
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وهو يدل عىل أن مصدر هذه الروايات مجيعا واحد ،وهو تلك الفئة الباغية التي
استعملت كل الوسائل لتشويه أئمة اهلدى ،واحلط من شأهنم ،كام اتفقت عىل ذلك كل
املصادر التارخيية.
وقد اختلفت تلك الروايات يف عدد زوجاته ..فقد ذكر بعضهم أن أزواجه أربعة
وستني عدا اجلواري ..وذكر أبو طالب املكي يف [قوت القلوب] أن تزوج مائتني ومخسني
امرأة وقيل ثالثامئة ..وروي يف مكارم األخالق :أنه تزوج زيادة عىل مائتني وربام كان يعقد
عىل أربع يف عقد واحد.
وقد استعرض الشيخ حسني الرايض الروايات الواردة يف هذا الباب ،وناقش
أسانيدها ،وبني ضعفها مجيعا ،ثم علق عليها بمجموعة من االنتقادات املهمة نلخصها فيام
ييل(:)1
 .1أن هذه الروايات اختلفت يف عدد الزوجات ،وهو يدل عىل اضطراهبا ..فبعض
الروايات تذكر  50امرأة ..وبعضها تذكر  70امرأة ..وبعضها تذكر  90امرأة ..وبعضها
تذكر  250امرأة ..وبعضها تذكر  300امرأة ،وربام يقال أكثر من ذلك ألن املغرية بن شعبة
تزوج بـ  1000امرأة ،كام هو مشهور ،وهنا يريدون أن يقيسوا اإلمام احلسن باملغرية بن
شعبة.
 .2أن عدد أوالده ال يتناسب مع ما روي من كثرة نسائه ،فقد ذكر املدائني وغريه
أن اإلمام احلسن إنام خلف  12ولد ًا وبنت ًا ،وهو ال يتناسب مع  300امرأة التي ذكرها
املدائني وغريه..

( )1انظر مقاال بعنوان [من التهم التي الصقت باالمام احلسن أنه كثري الزواج والطالق] ،وقد نرشت يف املوقع الرسمي
للشيخ حسني الرايض ،حتت عنوان [شبهات حول اإلمام احلسن]
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 .3أن اإلمام احلسن كان كثري ًا ما يناظر أعداءه سواء كان معاوية أو عمرو بن
العاص ،أو غريمها ،ومل نر يف مناظرة من املناظرات أهنم تطرقوا إىل أن اإلمام احلسن كان
كثري الزواج ألن هذه هتمة ليست قليلة.
 2ـ أحاديث الغلو يف حق أئمة اهلدى:
وهي أحاديث بدأ نرشها ابتداء من عهد اإلمام عيل ،كام تدل عىل ذلك الروايات،
واستمر يف مجيع العهود ،وربام إىل يومنا هذا؛ فال يزال الغالة يضعون يف كل حني أحاديث
جديدة ،يرووهنا من غري سند ،ليحولوا األئمة إىل شخصيات أسطورية ال ختتلف عن تلك
الشخصيات التي تتحدث عنها األساطري الوثنية.
وقد ذكرنا يف الفصل السابق مواجهة األئمة الشديدة هلؤالء الغالة ،بل حكمهم
عليهم بالتكفري ،واعتبارهم رشا من النواصب ،وال نريد أن نكرر ذلك هنا ،ولكنا سنذكر
نامذج عن الغلو الذي حدث بعد األئمة نتيجة تأثر بعض الشيعة بام ُيطلق عليه التصوف
الفلسفي ،والذي جعل هؤالء يطبقون نفس ما يردده الصوفية عىل األئمة.
ومصدرنا يف هذه النامذج كتاب [مشارق أنوار اليقني يف أرسار أمري املؤمنني]،
للحافظ رجب الربيس ،والذي ال تزال بعض املجامع الشيعية تتداول رواياته لألسف مع
كوهنا متناقضة مع تلك األحاديث التي حيذر فيها أئمة اهلدى من التصوف الفلسفي ،كام
حيذرون من الغلو.
وقبل رسد بعض ما ورد فيه من نامذج الغلو نذكر أن مجيع من ترجم للكاتب ذكر
تأثره بالتصوف وعالقته بالغلو ،وإن اختلفوا يف تقدير مدى غلوه.
ومن األمثلة عىل ذلك ما قاله العالمة األميني يف ترمجته له ،فقد قال( :الشيخ ريض
الدين رجب بن حممد بن رجب الربيس احليل املعروف باحلافظ :من عرفاء علامء اإلمامية
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وفقهائها املشاركني يف العلوم ،عىل فضله الواضح يف فن احلديث ،وتقدمه يف األدب
وقرض الشعر وإجادته ،وتضلعه يف علم احلروف وأرسارها واستخراج فوائدها ،وبذلك
كله جتد كتبه طافحة بالتحقيق ودقة النظر ،وله يف العرفان واحلروف مسالك خاصة ،كام أن
له يف والء أئمة الدين عليهمالسالم آراء ونظريات ال يرتضيها لفيف من الناس ،ولذلك
رموه بالغلو واالرتفاع ،غري أن احلق أن مجيع ما يثبته املرتجم هلم عليهمالسالم من الشؤون
هي دون مرتبة الغلو وغري درجة النبوة)()1

وبخالفه نجد العالمة املجليس ـ مع كونه من اإلخباريني ـ يقف منه موقفا متشددا؛
فقد قال عنه يف البحار( :ال أعتمد عىل ما يتفرد يف نقله الشتامل كتابيه ـ مشارق االنوار
واأللفني ـ عىل ما يوهم اخلبط واالرتفاع واخللط)
وقال عنه احلر العاميل( :يف كتابه افراط وربام نسب اىل الغلو)
وقال عنه حمسن االمني يف أعيان الشيعة( :يف طبعه شذوذ ،ويف مؤلفاته خبط وخلط
ويشء من الغلو)
وعىل النقيض من هؤالء نجد من يقدس الكتاب ،وجيعله من الكتب املعتربة،
ويت وهم أن ذلك هو عني التحقيق ،ومن ذلك ما عرب عنه حمقق كتابه بقوله ـ تعليقا عىل من
انتقده ـ( :ولذلك جتد كثريا من علامئنا املحققني يف املعرفة باألرسار يثبتون ألئمة اهلدى كل
هاتيك الشؤون وغريها مما ال يتحمله غريهم ،وكان يف علامء قم من يرمي بالغلو كل من
روى شيئا من تلكم األرسار حتى قال قائلهم :إن أول مراتب الغلو نفي السهو عن النبي
 إىل أن جاء بعدهم املحققون وعرفوا احلقيقة فلم يقيموا لكثري من تلكم التضعيفات
وزنا ،وهذه بلية مني هبا كثريون من أهل احلقائق والعرفان ومنهم املرتجم ،ومل تزل الفئتان
( )1الغدير 33 / 7 :ـ .68
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عىل طريف نقيض ،وقد تقوم احلرب بينهام عىل أشدها ،والصلح خري)()1

وهو يقصد بالتحقيق واملحققني هنا تلك النظريات العرفانية املستلهمة من كتب ابن
عريب واجلييل والقونوي وغريهم ،والتي حتاول أن تعطي فلسفة ملثل هذه املعاين ،وهي ال
تكتفي هبا يف مصاديق وحمال حمدودة ،بل تعممها لكل من يشم فيه رائحة الوالية ،بل أصبح
لقب الوالية خاصا بمن يتفوه بمثل هذه األبيات التي يقول فيها صاحبها(:)2
تـقــدم يل عـنــد املـهـيـمـن ســـــابـق

من الفضل واستدعاه حكم املشيئة

فـيل عـزة املـلــك الـقــديـم ألنـنـي

بـــعـــزة ريب يف الـــعـــوامل عـــزيت

ويل مقعد التنزيه عن كل حادث

ويل حَّضـة التجريد عن كل رشكة

جلسـت بكريس التفرد فاسـتوى

.من اهلل عرش يل عىل مــاء قــدريت

تراين ببطن الغيـب إذ أنـا ظـاهر

ومــا ثـم غـريي ظــاهـر حـني غـيـبـتـي

جتليـت من لوح البطون ومل يكن

جتـىل مـنــه غـري حتـقـيـق حـكـمـتـي

ألين قـبــل الـكـون إذ أنــا بـعــده

ومل يــك كـون غـري تـلـويـن هبـجـتـي

جتليت قبل باسـم لوح القضـا كام

جتليـت بعـد بـاســـم نـاري وجنتي

تـرامــت بــأنـواري املـقــاديـر إنـنـي

ـب بــدت يف كـثـريت أحــديـتـي
عـجـيـ م

وقال آخر:
قــالــت األولــيــاء مجــعــا بــعــزم

قطـب عىل مجيع األنـام
أنـت
م

قلت كفوا ثم اســمعوا نص قويل

إنام القطـب خـادمي وغالمي

كـل قطـب يطوف بـالبيـت ســـبعـا

طـائف بخيـامي
م
وأنـا البيـت

كشـــف احلجب والســـتور لعيني

ودعــاين حلَّضــــة ومــقــام

( )1مشارق أنوار اليقني ،ص.7
( )2القصيدة للشيخ الصويف حممد احلراق.

451

فــاخرتقــت الســـتور مجعــا حلبي

عنـد عرش اإللـه كـان مقـامي

وكســـــاين بــتــاج ترشـــيــف عــز

وطـراز وخـلــعــة بــاخـتــتــام

فـرس الـعـز حتــت رسج جـوادي

وركـايب عـال وعزمي جلـامي

وإذا مــا جــذبــت قـوس مـرامـي

كان نار اجلحيم منها سهامي

ســائر األرض كلها حتت حكمي

وهي يف قبضـــتي كفرخ ْحام

مطلع الشمس ثم أقىص الغروب

خــطــويت وأقــلــهــا بــاهــتــامم

وعىل مثال هذه القصائد الواردة يف كتب املدرسة السنية نجد هذه النامذج يف هذا
الكتاب املتأثر هبذا النوع من التصوف ،والتي يمكن تصنيفها إىل األنواع التالية:
أ ـ الغلو املرتبط باألحاديث املوضوعة اخلالية من اإلسناد:
وهي أحاديث تشابه األحاديث التي يروهيا الصوفية عادة يف كتبهم خالية من كل
سند ،وربام يكون إسنادها هي ما يراه الشيخ يف رؤاه املنامية أو كشوفه ،ثم يذكرها بكل ثقة،
ويتقبلها من بعده ،باعتبارها أحاديث مسندة.
وسنكتفي منها هنا بنموذجني ،كالمها رفضه أكثر علامء الشيعة املعتدلني ،ومها:
اخلطبة االفتخارية:
وهي خطبة طويلة عزاها ـ من غري سند ـ الشيخ ريض الدين الربيس احليل إىل األصبغ
بن نباتة ،وهي متناقضة مع كل املعاين والقيم والتي مثلها اإلمام عيل بسلوكه وأخالقه ،كام
دعا إليها يف أحاديثه وخطبه وحكمه.
ومن الغلو الوارد فيها( :أعطيت الرصاط وامليزان واللواء والكوثر ،أنا املقدم عىل
بني آدم يوم القيامة ،أنا املحاسب للخلق ،أنا منزهلم منازهلم ،أنا عذاب أهل النار ،أال كل
ذلك من فضل اهلل عيل ،ومن أنكر أن يل يف األرض كرة بعد كرة وعودا بعد رجعة ،حديثا
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كام كنت قديام ،فقد رد علينا ،ومن رد علينا فقد رد عىل اهلل .أنا صاحب الدعوات ،أنا
صاحب الصلوات ،أنا صاحب النقامت ،أنا صاحب الدالالت ،أنا صاحب اآليات
العجيبات ،أنا عامل أرسار الربيات ،أنا قرن من حديد ،أنا أبدا جديد ،أنا منزل املالئكة
منازهلا ،أنا آخذ العهد عىل األرواح يف األزل ،أنا املنادي هلمَ ﴿ :أ َلس ُت بِ َرب ُكم ﴾ [األعراف:
 ] 172بأمر قيوم مل يزل .أنا كلمة اهلل الناطقة يف خلقه ،أنا آخذ العهد عىل مجيع اخلالئق يف
الصلوات ،أنا غوث األرامل واليتامى ،أنا باب مدينة العلم ،أنا كهف احللم ،أنا عامة اهلل
القائمة ،أنا صاحب لواء احلمد ،أنا صاحب اهلبات بعد اهلبات ولو أخربتكم لكفرتم .أنا
قاتل اجلبابرة ،أنا الذخرية يف الدنيا واآلخرة ،أنا سيد املؤمنني ،أنا علم املهتدين ،أنا صاحب
اليمني ،أنا اليقني ،أنا إمام املتقني ،أنا السابق إىل الدين ،أنا حبل اهلل املتني ،أنا الذي أمألها
عدال كام ملئت ظلام وجورا بسيفي هذا .أنا صاحب جربيل ،أنا تابع ميكائيل ،أنا شجرة
اهلدى ،أنا علم التقى ،أنا حارش اخللق إىل اهلل بالكلمة التي هبا جيمع اخلاليق ،أنا منشئ
األنام ،أنا جامع األحكام ،أنا صاحب القضيب األزهر واجلمل األْحر ،أنا باب اليقني)()1

ومنه( :أنا املتكلم بالوحي ،أنا صاحب النجوم ،أنا مدبرها بأمر ريب وعلم اهلل الذي
خصني به ،أنا صاحب الرايات الصفر ،أنا صاحب الرايات احلمر ،أنا الغائب املنتظر ألمر
العظيم ،أنا املعطي ،أنا املبذل ،أنا القابض يدي عىل القبض ،الواصف لنفيس ،أنا الناظر
لدين ريب ،أنا احلامي البن عمي ،أنا مدرجة يف األكفان ،أنا وايل الرْحن ،أنا صاحب اخلَّض
وهارون ،أنا صاحب موسى ويوشع بن نون ،أنا صاحب اجلنة ،أنا صاحب القطر واملطر،
أنا صاحب الزالزل واخلسوف ،أنا مروع األلوف ،أنا قاتل الكفار ،أنا إمام األبرار ،أنا
البيت املعمور ،أنا السقف املرفوع ،أنا البحر املسجور ،أنا باطن احلرم ،أنا عامد األمم ،أنا
( )1مشارق أنوار اليقني يف أرسار أمري املؤمنني ص.166-165 :
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صاح ب األمر األعظم ،هل من ناطق يناطقني؟ أنا النار ،ولوال أين أسمع كالم اهلل وقول
رسول اهلل  لوضعت سيفي فيكم وقتلتكم عن آخركم ،أنا شهر رمضان ،أنا ليلة القدر،
أنا أم الكتاب ،أنا فصل اخلطاب ،أنا سورة احلمد ،أنا صاحب الصالة يف احلَّض والسفر،
بل نحن الصالة والصيام والليايل واأليام والشهور واألعوام ،أنا صاحب احلرش والنحر،
أنا الواضع عن أمة حممد الوزر ،أنا باب السجود ،أنا العابد ،أنا املخلوق ،أنا الشاهد ،أنا
املشهود ،أنا صاحب السندس األخَّض ،أنا املذكور يف الساموات واألرض ،أنا املايض مع
رسول اهلل يف الساموات ،أنا صاحب الكتاب والقوس ،أنا صاحب شيت بن آدم ،أنا
صاحب موسى وإرم ،أنا يب تَّضب األمثال ،أنا السامء اخلَّض ،أنا صاحب الدنيا الغرباء،
أنا صاحب الغيث بعد القنوط .ها أنا ذا فمن ذا مثيل ،أنا صاحب الرعد األكرب ،أنا صاحب
البحر األكدر ،أنا مكلم الشمس ،أنا الصاعقة عىل األعداء ،أنا غوث من أطاع من الورى
واهلل ريب ال إله غريه)()1

وبعد هذه اخلطبة اململوءة بالغلو الذي يتناقض مع كل ما روي عن اإلمام عيل من
خطب ومواعظ وأدعية يذكر بعض ما حيصل بعده من فتن ،وهي أيضا ال ختتلف عام ذكره
يف اخلطبة من املعاين املتناقضة مع القرآن الكريم ومع املعاين الواردة يف سائر خطبه ،ومن
األمثلة عىل ذلك قوله فيها( :ثم تقبل دولة بني العباس بالفرج والبأس ،وتبنى مدينة يقال
هلا الزوراء بني دجلة والفرات ،ملعون من سكنها ،منها خترج طينة اجلبارين ،تعىل فيها
القصور ،وتسبل الستور ،ويتعلون باملكر والفجور ،فيتداوهلا بنو العباس  42ملكا عىل عدد
سني امللك)()2

( )1املرجع السابق ،ص.166 :
( )2املرجع السابق ،ص .166
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وهذه التفاصيل تدل عىل أهنا كتبت بعد سقوط الدولة العباسية ،وأن راوهيا عىل
علم بتارخيها وعدد ملوكها ،وإال فإن عادة النبوءات أال تشتمل عىل أمثال هذه التفاصيل.
باإلضافة إىل ذلك؛ فإن ما ذكره عن مدينة الزوراء ،ولعن من سكنها يتناقض مع ما
ورد يف النصوص املقدسة من عدم ارتباط اللعن باألماكن ،بل باألعامل ،ولذلك فإن ساكن
الزوراء وغريها ال يتحمل جرائر ما حصل فيها ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َال ت َِز ُر َو ِاز َر مة ِوز َر
ُأخ َرى﴾ [األنعام]164 :
اخلطبة التطنجية:
وهي خطبة طويلة قدم هلا الشيخ الربيس بقوله( :ومن خطبة له تسمى التطنجية،
ظاهرها أنيق ،وباطنها عميق ،فليحذر قارئها من سوء ظنه ،فإن فيها من تنزيه اخلالق ما ال
يطيقه أحد من اخلالئق ،خطبها أمري املؤمنني عليهالسالم بني الكوفة واملدينة)()1

ثم ساق اخلطبة بطوهلا ،وهي خطبة ركيكة األسلوب ،ظاهرة التكلف ،وواضعها
حياول استعامل بعض الكلامت أو التعابري التي يستعملها اإلمام عيل يف سائر خطبه ليموه
هبا.
ومن األمثلة عىل ما ورد فيها من الغلو واخلرافة( :أنا الواقف عىل التطنجني ،أنا
الناظر إىل املغربني واملرشقني ،رأيت رْحة اهلل والفردوس رأي العني ،وهو يف البحر السابع
جيري يف الفلك يف زخاخريه النجوم واحلبك ،ورأيت األرض ملتفة كالتفاف الثوب
القصور ،وهي يف خزف من التطنج األيمن مما ييل املرشق والتطنجان ،خليجان من ماء
كأهنام أيسار تطنجني ،وأنا املتويل دائرهتا ،وما الفردوس وما هم فيه إال كاخلاتم يف اإلصبع،
ولقد رأيت الشمس عند غروهبا وهي كالطاير املنرصف إىل وكره ،ولو ال اصطكاك رأس
( )1مشارق األنوار ،ص .263
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الفردوس ،واختالط التطنجني ،ورصير الفلك ،يسمع من يف السموات واألرض رميم
ْحيم دخوهلا يف املاء األسود ،وهي العني احلمئة)()1

ومنها( :ولقد علمت من عجائب خلق اهلل ما ال يعلمه إال اهلل ،وعرفت ما كان وما
يكون وما كان يف الذر األول مع من تقدم من آدم األول ،ولقد كشف يل فعرفت ،وعلمني
ريب فتعلمت ،أال فعوا وال تضجوا وال ترجتوا فلوال خويف عليكم أن تقولوا جن أو ارتد
ألخربتكم بام كانوا وما أنتم فيه وما تلقونه إىل يوم القيامة ،علم أو عز إيل فعلمت ،ولقد
سرت علمه عن مجيع النبيني إال صاحب رشيعتكم هذه صلوات اهلل عليه وآله ،فعلمني
علمه ،وعلمته علمي ،أال وإنا نحن النذر األوىل ،ونحن نذر اآلخرة واألوىل ،ونذر كل
زمان وأوان ،وبنا هلك من هلك ،وبنا نجا من نجا ،فال تستطيعوا ذلك فينا ،فو الذي فلق
احلبة ،وبرأ النسمة ،وتفرد باجلربوت والعظمة ،لقد سخرت يل الرياح واهلواء والطري،
وعرضت عيل الدنيا ،فأعرضت عنها ،أنا كاب الدنيا لوجهها فحنى ،متى يلحق يب
اللواحق ،لقد علمت ما فوق الفردوس األعىل ،وما حتت السابعة السفىل ،وما يف السموات
العىل ،وما بينهام وما حتت الثرى كل ذلك علم إحاطة ال علم أخبار ،أقسم برب العرش
العظيم ،لو شئت أخربتكم بآبائكم وأسالفكم أين كانوا وممن كانوا وأين هم اآلن وما
صاروا إليه)()2

ومنها( :أنا صاحب الطوفان األول ،أنا صاحب الطوفان الثاين ،أنا صاحب سيل
العرم ،أنا صاحب األرسار املكنونات ،أنا صاحب عاد واجلنات ،أنا صاحب ثمود
واآليات ،أنا مدمرها ،أنا مزلزهلا ،أنا مرجعها ،أنا مهلكها ،أنا مدبرها ،أنا بانيها ،أنا داحيها،

( )1املرجع السابق ،ص.263
( )2املرجع السابق ،ص.264
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أنا مميتها ،أنا حمييها ،أنا األول ،أنا اآلخر ،أنا الظاهر ،أنا الباطل ،أنا مع الكور قبل الكور،
أنا مع الدور قبل الدور ،أنا مع القلم قبل القلم ،أنا مع اللوح قبل اللوح ،أنا صاحب األزلية
األولية ،أنا صاحب جابلقا وجابرسا ،أنا صاحب الرفوف وهبرم ،أنا مدبر العامل األول حني
ال سامؤكم هذه وال غرباؤكم)()1

ومنها( :كأين بضعيفكم يقول أال تسمعون إىل ما يدعيه ابن أيب طالب يف نفسه،
وباألمس تكفهر عليه عساكر أهل الشام فال خيرج إليها؟ ..وباعث حممد وإبراهيم ألقتلن
أهل الشام بكم قتالت وأي قتالت ،وحقي وعظمتي ألقتلن أهل الشام بكم قتالت وأي
قتالت ،وألقتلن أهل صفني بكل قتلة سبعني قتلة ،وألردن إىل كل مسلم حياة جديدة،
وألسلمن إليه صاحبه وقاتله ،إىل أن يشفى غليل صدري منه ،وألقتلن بعامر بن يارس
وبأويس القرين ألف قتيل أو ال يقال ال وكيف وأين ومتى وأنى وحتى ،فكيف إذا رأيتم
صاحب الشام ينرش باملناشري ،ويقطع باملساطري ،ثم ألذيقنه أليم العقاب ،أال فابرشوا ،فإيل
يرد أمر اخللق غدا بأمر ريب ،فال يستعظم ما قلت ،فإنا أعطينا علم املنايا والباليا ،والتأويل
والتنزيل ،وفصل اخلطاب وعلم النوازل ،والوقايع والباليا ،فال يعزب عنا يشء)()2

ومنها( :أال وكم عجائب تركتها ،ودالئل كتمتها ،ال أجد هلا ْحلة ،أنا صاحب
إبليس بالسجود ،أنا معذبه وجنوده عىل الكرب والغرور بأمر اهلل ،أنا رافع إدريس مكانا
عليا ،أنا منطق عيسى يف املهد صبيا ،أنا مدين امليادين وواضع األرض ،أنا قاسمها أمخاسا،
فجعلت مخسا برا ،ومخسا بحرا ،ومخسا جباال ،ومخسا عامرا ،ومخسا خرابا ،أنا خرقت القلزم
من الرتجيم ،وخرقت العقيم من احليم ،وخرقت كال من كل ،وخرقت بعضا يف بعض ،أنا

( )1املرجع السابق ،ص.264
( )2املرجع السابق ،ص.265

457

طريثا ،أنا جانبوثا ،أنا البارحلون ،أنا عليوثوثا ،أنا املسرتق عىل البحار يف نواليم الزخار
عند البيار ،حتى خيرج يل ما أعد يل فيه من اخليل والرجل ،فآخذ ما أحببت ،وأترك ما
أردت)()1

ومنها( :أنا مربج األبراج وعاقد الرياح ،ومفتح األفراج وباسط العجاج ،أنا
صاحب الطور ،أنا ذلك النور الظاهر ،أنا ذلك الربهان الباهر ،وإنام كشف ملوسى شقص
من شقص الذر من املثقال ،وكل ذلك بعلم من اهلل ذي اجلالل ،أنا صاحب جنات اخللود،
أنا جمري األهنار أهنارا من ماء تيار ،وأهنارا من لبن ،وأهنارا من عسل مصفى ،وأهنارا من
مخر لذة للشاربني ،أنا حجبت جهنم وجعلتها طبقات السعري ،وسقري اجلري ،واألخرى
عمقيوس أعددهتا للظاملني ،وأودعت ذلك كله وادي برهوت ،وهو والفلق ورب ما خلق،
خيلد فيه اجلبت والطاغوت وعبيدمها ،ومن كفر بذي امللك وامللكوت ،أنا صانع األقاليم
بأمر العليم احلكيم ،أنا الكلمة التي هبا متت األمور ودهرت الدهور ،أنا جعلت األقاليم
أرباعا ،واجلزائر سبعا ،فإقليم اجلنوب معدن الربكات ،وإقليم الشامل معدن السطوات،
وإقليم الصبا معدن الزالزل وإقليم الدبور معدن اهللكات)()2

ب ـ الغلو املرتبط باالجتهاد املبني عىل النظريات الصوفية:
وأمثلتها كثرية جدا ،وهي تنتهج نفس منهج ابن عريب وغريه ،من التفسري الباطني
للقرآن الكريم ،والذي ال يعتمد عىل أي دليل سوى التخرجيات واالستنباطات املبنية عىل
أرسار احلروف أو الكشف واإلهلام وغريها من مصادر التلقي غري املعصومة.
ومن األمثلة عىل ذلك ما حاول به الربيس تطبيقه عىل اإلمام عيل يف فصل بعنوان:

( )1املرجع السابق ،ص.265
( )2املرجع السابق ،ص.266

458

[عيل الرس يف فواتح السور]،حيث قال( :ثم إن اهلل سبحانه أوحى إىل نبيه  أن عليا معه
يف الرس املودع يف فواتح السور ،واالسم األكرب األعظم املوحى إىل الرسل من الرس ،والرس
املكتوب عىل وجه الشمس والقمر واملاء واحلجر ،وأنه ذات الذوات ،والذات يف الذات،
يف الذات للذات ،ألن أحدية الباري متنزهة عن األسامء والصفات ،متعالية عن النعوت
واإلشارات ،وأنه هو االسم الذي إليه ترجع احلروف والعبارات ،والكلمة املتَّضع هبا إىل
اهلل سائر الربيات ،وأنه الغيب املخزون بني الالم والفاء والواو واهلاء والكاف والنون ،فقال
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾
احلك ُ
سبحانه﴿ :حم ( )1عسق ( )2ك ََذل َك ُيوحي إِ َلي َك َوإِ َىل ا َّلذي َن من َقبل َك اهللَُّ ال َع ِزيزُ َ
[الشورى ..]3 - 1 :وإليه اإلشارة بقوله( :ال صالة إال بفاحتة الكتاب)( ،)1ومعناه ال
صالة للعبد وال صلة له بالرب ،إال بحب عيل ومعرفته)()2

وقال يف فصل بعنوان[ :اإلمام حميط بالكون]( :ثم رصح لنا أن الويل هو املحيط
بكل يشء ،فهو حميط بالعامل ،واهلل من ورائهم حميط ،فقالَ ﴿ :و ُك َّل َيشء َأح َصينَا ُه ِيف إِ َمام
ُمبِني﴾ [يس ،]12 :فأخربنا سبحانه أن مجيع ما جرى به قلمه وخطه يف اللوح املحفوظ يف
الغيب ،أحصيناه يف إمام مبني ،وهو اللوح احلفيظ ملا يف األرض والسامء ،هو اإلمام املبني
وهو عيل ،فاللوح املحفوظ عيل ،وهو أعىل وأفضل من اللوح بوجوده( ،األول) ألن اللوح
وعاء اخلط وظرف السطور ،واإلمام حميط بالسطور وأرسار السطور ،فهو أفضل من
اللوح( ..الثاين) ألن اللوح املحفوظ بوزن مفعول ،واإلمام املبني بوزن فعيل ،وهو بمعنى
فاعل ،فهو عامل بأرسار اللوح ،واسم الفاعل أرشف من اسم املفعول( ..الثالث) أن الويل
املطلق واليته شاملة للكل ،وحميط بالكل واللوح داخل فيها فهو دال عىل اللوح املحفوظ

( )1صحيح مسلم 295 / 1 :ح .595
( )2مشارق أنوار اليقني يف أرسار أمري املؤمنني ص.191 :
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وعال عليه ،وعامل بام فيه)()1

وقال يف فصل عقب هذا مطبقا ما يطبقه الصوفية مما يسمونه أرسار احلروف( :ثم
ذكر يف آخر هذه السورة آية فيها اسم اهلل األعظم فقالَ ﴿ :س َال مم َقو ًال ِمن َرب َر ِحيم﴾
[يس ،]58 :وخيرج من تكسري حروفها السبيل السالم أنا هو حممد ،ثم دلنا بعد هذا املقام
العظيم لنبيه عىل مقام آخر فيها لوليه ،وأنه هو كلمة اجلبار ومنبع سائر األرسار ،ومطلع
فائض األنوار ،فقال﴿ :إِن ََّام َأم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َشيئًا َأن َي ُق َ
ول َل ُه ُكن َف َي ُك ُ
ون﴾ [يس ،]82 :فجعل
وجوده الوجود ،واملوجود بني حريف األمر ومها الكاف والنون ،وباطن الكاف والنون
االسم املخزون املكنون ،ملن عرف هذا الرس املصون ،وإليه اإلشارة بقولهَ ﴿ :أ َال َل ُه اخلَل ُق
َواألَم ُر﴾ [األعراف ،]54 :واخللق واألمر مها العني وامليم ،وذلك ألن ظهور األفعال عن
الصفات ،وجتيل الصفات عن الذات)()2

وقال يف فصل آخر حتت عنوان [آل حممد االسم األعظم]( :أمل تعلم أنا إذا اعتربنا
األسامء والصفات ،فإنا ال نجد أعظم من ثالثة أسامء :اسم الذات ،واسم الصفات ،واسم
هو رس الذات وروح الصفات ،وهي الكلمة اجلارية يف سائر املوجودات ،فهي رس الذات
ورس الصفات وهبا تنفعل الكائنات ،فاسم اهلل ا ل ه ا ل ه وهو اسم املقدس وهو علم عىل
ذات األحد احلق ،واسم الصفات لألحد الواحد وهو حممد ،واالسم الذي هو روح
الصفات ورس الذات ع ل ي ،وهو نور النور ،وكل واحد من هذه الثالثة اسم أعظم ،فاسم
اجلاللة هو االسم املقدس واملكرم ،واسم حممد  هو ظاهر االسم األعظم ،ألن الواحد
صورة الوجود ،ومنبع املوجود ،وظاهر املعدود ،واسم ع ل ي ظاهر الباطن وباطن

( )1املرجع السابق ،ص.236
( )2املرجع السابق ،ص.192
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الظاهر ،فهو االسم األعظم باحلقيقة ،ألنه جامع رس الربوبية ،ورس النبوة ،ورس الوالية،
ورس احلكم والسلطنة ،ورس اجلربوت والعظمة ،ورس الترصف اإلهلي .وإليه اإلشارة
بقوله﴿ :و َله املَ َث ُل األَع َىل ِيف السامو ِ
ات َواألَر ِ
ض﴾ [الروم ،]27 :وهو عيل؛ وبيان ذلك أنك
َّ َ َ
َ ُ
إذا قلت :ا ل م تضمن بكل حرف منها حممد وعيل ،وإذا قلت اهلل فإنه علم عىل ذات املعبود
واجب الوجود ،وإذا قلت :يا اهلل ،فالياء ناديت ،واالسم ناجيت ،واملعنى عنيت ،فهو اسم
الذات املقدسة ،أو إذا أشبعت ضمة اهلاء منه برزت الذات ويف طي حروفه اسم عيل ،فهو
يشري باملعنى إىل ذات الرب املعبود ،وباحلروف إىل الكلمة التي قام هبا الوجود ،إذا قلت:
ال إله إال هو ،وهي حروف التنزيه والنفي واإلثبات وهي عرشة)()1

وهكذا يطبق القرآن الكريم مجيعا عىل هذه املعاين ،مستدال هلا بام ورد يف الرواية التي
سبق احلديث عن ردها ،والتي تنص عىل (أن القرآن الكريم ثالثة أثالث :ثلث يف مدح عيل
وعرتته وحمبيه ،وثلث يف مثالب أعدائه وخمالفيه ،والثلث اآلخر ظاهره الرشائع واألحكام
وتبيني احلالل واحلرام وباطنه اسم حممد وعيل)()2

 3ـ أحاديث الغلو يف حق أتباع أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية تتناقض مع القيم الواردة يف القرآن الكريم والسنة املطهرة،
باإلضافة إىل تناقضها مع ما ورد من األحاديث عن أئمة اهلدى ،والتي جتعل الوالء هلم رهنا
عىل األعامل الصاحلة ،وليس جمرد دعاوى.
ومن أحسن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف كتاب [مشارق األنوار] يف فصل حتت عنوان
[حديث الطني] ،حيث نقل فيه هذا احلديث الغريب عن اإلمام الصادق أنه قال( :إن اهلل

( )1املرجع السابق ،ص.247
( )2املرجع السابق ،ص.236
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ملا أراد أن خيلق اخللق وال يشء هناك خلق أرضا طيبة ،وأجرى عليها ماء عذبا سبعة أيام،
وعرض عليها واليتنا فقبلت ،فأخذ من ذلك املاء العذب طينتنا ،ثم خلق من ثفل ذلك املاء
طينة شيعتنا فهم منا ولو كنا وآباؤهم من املاء الذي نحن منه لكنا وآباؤهم سواء ،ثم خلق
أرضا سبخة وأخرى عليها ماء مالح ثم عرض عليها واليتنا فأبت فأجرى عليها ذلك املاء
َاهم
سبعة أيام ثم خلق من ذلك املاء الطغاة واألئمة الكفار ،وإليه اإلشارة بقولهَ ﴿ :و َج َعلن ُ
ون إِ َىل الن ِ
َأئِ َّم ًة َيد ُع َ
َّار ﴾ [القصص ]41 :ثم خلق من ثفل ذلك شيعة أعدائنا ،ثم مزج ثفل
ذلك الطني بطينة شيعتنا ،مل يشهد أعداؤنا الشهادتني ومل يصلوا ومل يصوموا فام ظهر منهم
من اخلريات واحلسنات فليست منهم وال هلم ،إنام هو من مزاج طينة شيعتنا هلم ،ثم مزج
املاء الثاين باملاء األول ثم عركه عرك األديم ثم قبض منه قبضة وقال :وهذه اجلنة وال أبايل،
ثم قبض قبضة وقال :وهذه النار وال أبايل)()1

وقد علق عليه صاحب املشارق بقوله( :متسك أهل األخبار بأذيال هذا احلديث
ظاهر ،وأنكره أكثر أهل العدل لداللة ظاهره عىل األخبار وهو حديث حسن مملوء بالعدل
كيف يتكلم وقد رصح القرآن به ،وإليه اإلشارة بقولهَ ﴿ :ف ِر ميق ِيف ِ
الس ِع ِري﴾
اجلنَّة َو َف ِر ميق ِيف َّ
َ
[الشورى ،]7 :وقولهَ ﴿ :ف ِمن ُهم َش ِق ٌّي َو َس ِعيدم ﴾ [هود)]105 :
وهكذا راح يقتطع ما شاء من اآليات القرآنية عن حماهلا ليثبت من خالهلا أن
التكليف اإلهلي جمرد عبث ال معنى له ،ذلك أن مصري كل إنسان مرتبط بالطينة التي خلق
منها ،وال يمكنه الفكاك من ذلك أبدا.
ومل يكتف بتلك اآليات التي حرف معانيها ،بل راح حياول تأييدها بالعقل؛ فيقول:
(وذلك ألن علم اهلل سبحانه سابق عىل أفعال العباد والحق وكاشف فهو سبحانه يعلم قبل
( )1بحار األنوار 279 / 26 :ح .22
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إجيادهم من املطيع ومن العايص ،ألنه ليس عند اهلل زمان وال مكان ،ثم أخذ عليهم العهد
يف الذرات وهو رمز رفيع ومعناه علم قبل إنشاء ذراهتم ،من جبلته االنقياد للطاعة ،ومن
جبلته الظلم واالنقياد للمعصية فام يغني النذر فصاروا يف العلم قبضتني :مطيع بالقوة،
وعاص بالقوة ،ثم ملا أوجدهم وكلفهم كشف العلم السابق ما يف جبالهتم فصاروا فريقني،
كام قال وقوله احلق مؤمن بالفعل وكافر ،ولذلك قال :وال أبايل ،وفيه إشارة لطيفة معناها
ال أبايل بعد أن فطرهتم عىل التوحيد ،وعرضت عليهم اإليامن يف عامل األرواح ،ثم ذكرهتم
العهد يف ظلم األشباح ،فمنهم من أبرص فاستبرص ومنهم من أنكر فاستكرب ،فال أبايل إن
نسب اجلربية الظلم إيل وأنا العدل احلكيم ،وال أبايل يوم القيامة فريقا يف اجلنة بإيامهنم
وفريقا يف السعري بكفرهم وطغياهنم)()1

ثم يورد حديثا آخر جيعل من املوالني لإلمام عيل أدوات لكرس امليزان والرصاط
واحلساب وكل ما ورد يف القرآن الكريم حول املحكمة اإلهلية املمتلئة بالعدالة ،فقد ورد
فيه مرفوعا إىل رسول اهلل ( :يا عيل إن اهلل حيبك وحيب من حيبك ،وإن املالئكة تستغفر
لك ولشيعتك وملحبي شيعتك ،وإذا كان يوم القيامة نادى مناد :أين حمبو عيل؟ فيقوم قوم
من الصاحلني؟ فيقال هلم :خذوا بيد من شئتم وادخلوا اجلنة ،وإن الرجل الواحد ينجي من
النار ألف رجل ،ثم ينادي املنادي :أين البقية من حمبو عيل؟ فيقوم قوم مقتصدون ،فيقال
هلم :متنوا عىل اهلل ما شئتم؛ فيعطى كل واحد منهم ما طلب؛ ثم ينادي :أين البقية من حمبي
عيل؟ فيقوم قوم قد ظلموا أنفسهم ،فيقال :أين مبغضو عيل؟ فيقوم خلق كثري ،فيقال:
اجعلوا كل ألف من هؤالء لواحد من حمبي عيل فيجعل أعامل أعدائك ملحبيك فينجون من

( )1مشارق أنوار اليقني ،ص .243
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النار ،وأنت األجل األكرم ،وأنت العيل العظيم ،حمبك حمب اهلل ورسوله ،ومبغضك مبغض
اهلل ورسوله)()1

ومن األحاديث املردودة يف هذا الباب ،والتي يكفي نصها يف معرفة كذهبا ووضعها
وتدليسها ما روي عن أيب احلجاج قال :قال يل أبو جعفر( :يا أبا احلجاج إن اهلل خلق حممد ًا
وآل حممد من طينة عليني ،وخلق قلوهبم من طينة فوق ذلك ،وخلق شيعتنا من طينة دون
عليني ،وخلق قلوهبم من طينة عليني ،فقلوب شيعتنا من أبدان آل حممد ،وإن اهلل خلق عدو
آل حممد من طني سجني وخلق قلوهبم من طني أخبث من ذلك ،وخلق شيعتهم من طني
دون طني سجني وخلق قلوهبم من طني سجني ،فقلوهبم من أبدان أولئك وكل قلب حين
إىل بدنه)()2

ومنها ما روي عن اإلمام الصادق أنه قال( :إن اهلل خلقنا من عليني ،وخلق أرواحنا
من فوق ذلك ،وخلق أرواح شيعتنا من عليني ،وخلق أجسادهم من دون ذلك ،فمن أجل
ذلك القرابة بيننا وبينهم وقلوهبم حتن إلينا)()3

ومنها ما روي عن اإلمام الصادق أنه قال( :إن اهلل خلقنا من نور عظمته ،ثم َص َّو َر
َخل َقنَا من طينة خمزونة مكنونة من حتت العرش ،فأسكن ذلك النور فيه ،فكنا نحن خلق ًا
وبرش ًا نورانيني مل جيعل ألحد يف مثل الذي خلقنا منه نصيب ًا ،وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا،
وأبداهنم من طينة خمزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة ،ومل جيعل اهلل ألحد يف مثل الذي
خلقهم منه نصيب ًا إال لألنبياء ،ولذلك رصنا نحن وهم :الناس ،وصار سائر الناس مهج

( )1بحار األنوار 28 / 42 :ح .7
( )2بصائر الدرجات ص.34
( )3الكايف ج 1ص ،117عنه البحار ج 58ص ،44بصائر الدرجات ص.39
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للنار وإىل النار)()1

ومنها ما روي عن أيب اسحاق الليثي قال :قلت أليب جعفر حممد بن عيل الباقر يا
ابن رسول اهلل أخربين عن املؤمن املستبرص إذا بلغ يف املعرفة وكمل هل يزين؟ قال :اللهم
ال ،قلت :فيلوط؟ قال :اللهم ال ،قلت :فيرسق؟ قال :ال ،قلت :فيرشب اخلمر؟ قال :ال،
قلت :فيأيت بكبرية من هذه الكبائر أو فاحشة من هذه الفواحش؟ قال :ال قلت :فيذنب
ذنب ًا؟ قال :نعم هو مؤمن مذنب ملم ،قلت ما معنى ملم؟ قال :امللم بالذنب ال يلزمه وال
يصري عليه قال :فقلت سبحان اهلل ما أعجب هذا ال يزين وال يلوط وال يرسق وال يرشب
اخلمر وال يأيت بكبرية من الكبائر وال فاحشة! فقال :ال عجب من أمر اهلل ،إن اهلل تعاىل يفعل
ما يشاء و﴿ َال ُيس َأ ُل ع ََّام َيف َع ُل َو ُهم ُيس َأ ُل َ
ون﴾ [األنبياء ]23 :فمم عجبت يا ابراهيم؟ سل
وال تستنكف وال تستحي فإن هذا العلم ال يتعلمه مستكرب وال مستحي ،قلت :يا ابن
رسول اهلل اين أجد من شيعتكم من يرشب اخلمر ويقطع الطريق وخييف السبل ويزين
ويلوط ويأكل الربا ويرتكب الفواحش ويتهاون بالصالة والصيام والزكاة ويقطع الرحم
ويأيت الكبائر ،فكيف هذا ومل ذاك؟! ..فقال :يا ابراهيم هل خيتلج يف صدرك يشء غري هذا،
قلت :نعم يا ابن رسول اهلل أخرى أعظم من ذلك! فقال :وهو ما يا أبا اسحاق؟ قال :فقلت
يا بن رسول اهلل وأجد من أعدائكم ومناصبيكم من يكثر من الصالة ومن الصيام وخيرج
الزكاة ويتابع بني احلج والعمرة وحيرص عىل اجلهاد ويأثر عىل الرب وعىل صلة األرحام
ويقيض حقوق إخوانه ويواسيهم من ماله ويتجنب رشب اخلمر والزنا واللواط وسائر
الفواحش فمم ذاك؟! ومل ذاك؟! فرسه يل يا ابن رسول اهلل وبرهنه وبينه ،فقد واهلل كثر
فكري وأسهر لييل وضاق ذرعي ..قال :فتبسم الباقر ،ثم قال :يا ابراهيم خذ إليك بيان ًا
( )1الكايف ج 1ص.389
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شافي ًا فيام سألت وعل ًام مكنون ًا من خزائن علم اهلل ورسه ،أخربين يا ابراهيم كيف جتد
اعتقادمها قلت :يا ابن رسول اهلل أجد حمبيكم وشيعتكم عىل ما هم فيه مما وصفته من أفعاهلم
لو ُأعطي أحدمها ما بني املرشق واملغرب ذهب ًا وفضة أن يزول عن واليتكم وحمبتكم إىل
مواالة غريكم وإىل حمبتهم ما زال ولو رضبت خياشيمه بالسيوف فيكم ولو قتل فيكم ما
ارتدع وال رجع عن حمبتكم وواليتكم ،ورأي الناصب عىل ما هو عليه مما وصفته من
أفعاهلم لو أعطى أحدكم ما بني املرشق واملغرب ذهب ًا وفضة أن يزول عن حمبة الطواغيت
ومواالهتم إىل مواالتكم ما فعل وال زال ولو رضبت خياشيمه بالسيوف فيهم ولو قتل
فيهم ما ارتدع وال رجع وإذا سمع أحدهم منقبة لكم وفض ً
ال اشمأز من ذلك وتغري لونه
ورأي كراهية ذلك يف وجهه بغض ًا لكم وحمبة هلم ..فتبسم الباقر ،ثم قال :يا ابراهيم ها هنا
هلكت العاملة الناصبة ﴿تَص َىل ن ًَارا َح ِام َي ًة (ُ )4تس َقى ِمن عَني آنِ َية﴾ [الغاشية ]5 ،4 :ومن
ِ ِ
ِ
ورا﴾ [الفرقان]23 :
أجل ذلك قال تعاىلَ ﴿ :و َقدمنَا إِ َىل َما عَم ُلوا من ع ََمل َف َج َعلنَا ُه َه َبا ًء َمن ُث ً
وحيك يا ابراهيم ،أتدري ما السبب والقصة يف ذلك وما الذي قد خفي عىل الناس منه،
قلت :يا ابن رسول اهلل فبينه يل وارشحه وبرهنه؟ قال :يا ابراهيم إن اهلل تبارك وتعاىل مل يزل
عامل ًا قدي ًام خلق األشياء ال من يشء ومن زعم أن اهلل تعاىل خلق األشياء من يشء فقد كفر
ألنه لو كان ذلك اليشء الذي خلق منه األشياء قدي ًام معه يف أزليته وهويته كان ذلك اليشء
أزلي ًا بل خلق اهلل تعاىل األشياء كلها ال من يشء ،فكان مما خلق اهلل تعاىل أرض ًا طيبة ثم فجر
منها ماء عذب ًا زالالً فعرض عليها واليتنا أهل البيت فقبلتها فأجرى ذلك املاء عليها سبعة
أيام طبقها وعمها ،ثم أنضب ذلك املاء عنها ،فأخذ من صفوة ذلك الطني طين ًا فجعله طني
األئمة عليهم السالم ،ثم أخذ ثفل ذلك الطني فخلق منه شيعتنا ولو ترك طينتكم يا إبراهيم
عىل حاله كام ترك طينتنا لكنتم ونحن شيئ ًا واحد ًا ،قلت :يا ابن رسول اهلل فام فعل بطينتنا؟
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قال :أخربك يا ابراهيم خلق اهلل تعاىل بعد ذلك أرض ًا سبخة خبيثة منتنة ،ثم فجر منها ماء
أجاج ًا آسن ًا ماحل ًا فعرض عليها واليتنا أهل البيت فلم تقبلها فأجرى ذلك املاء عليها سبعة
أيام حتى طبقها وعمها ،ثم نضب ذلك املاء عنها ،ثم أخذ من ذلك الطني فخلق منه الطغاة
وأئمتهم ،ثم مزجه بثفل طينتكم ولو ترك طينتهم عىل حاهلا ومل يمزج بطينتكم مل يشهدوا
الشهادتني وال صلوا وال صاموا وال زكوا وال حجوا وال أدوا األمانة وال أشبهوكم يف
الصور وليس يشء أكرب عىل املؤمن من أن يرى صورة عدوه مثل صورته .قلت يا بن رسول
اهلل فام صنع بالطينتني؟ قال :مزج بينهام باملاء األول واملاء الثاين ،ثم عركها عرك األديم ،ثم
أخذ من ذلك قبضة ،فقال :هذه إىل اجلنة وال أبايل ،وأخذ قبضة أخرى ،وقال :هذه إىل النار
وال أبايل ثم خلط بينهام ووقع من سنخ املؤمن وطينته عىل سنخ الكافر وطينته ووقع من
سنخ الكافر وطينته عىل سنخ املؤمن وطينته ،فام رأيته من شيعتنا من زنا أو لواط أو ترك
صالة أو صوم أو حج أو جهاد أو خيانة أو كبرية من هذه الكبائر فهو من طينة الناصب
وعنرصه الذي قد مزج فيه ألن من سنخ الناصب وعنرصه وطينته اكتساب املآثم
والفواحش والكبائر ،وما رأيت من الناصب من مواظبته عىل الصالة والصيام والزكاة
واحلج واجلهاد وأبواب الرب فهو من طينة املؤمن وسنخه الذي قد مزج فيه ألن من سنخ
املؤمن وعنرصه وطينته اكتساب احلسنات واستعامل اخلري واجتناب املآثم فإذا عرضت هذه
االعامل كلها عىل اهلل تعاىل قال :أنا عدل ال أجور ومنصف ال أظلم وحكم ال أحيف وال
أميل وال أشطط احلقوا األعامل السيئة التي اجرتحها املؤمن بسنخ الناصب وطينته ،وأحلقوا
االعامل احلسنة التي اكتسبها الناصب بسنخ املؤمن وطينته ردوها كلها إىل أصلها ،فإين أنا
اهلل ال إله إال أنا عامل الرس وأخفى ،وأنا املطلع عىل قلوب عبادي ال أحيف وال أظلم وال
ألزم أحد ًا إال ما عرفته منه قبل أن أخلقه ..ثم قال الباقر :اقرأ يا ابراهيم هذه اآلية قلت :يا
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ابن رسول اهلل أية آية ،قال :قوله تعاىلَ ﴿ :ق َال َم َعا َذ اهللَِّ َأن نَأ ُخ َذ إِ َّال َمن َو َجدنَا َمتَا َعنَا ِعندَ ُه
إِنَّا إِ ًذا َل َظاملُِ َ
ون﴾ [يوسف ]79 :هو يف الظاهر ما تفهمونه هو واهلل يف الباطن هذا بعينه ،يا
ابراهيم إن للقرآن ظاهر ًا وباطن ًا وحمك ًام ومتشاهب ًا وناسخ ًا ومنسوخ ًا ،ثم قال :أخربين يا
ابراهيم عن الشمس إذا طلعت وبدا شعاعها يف البلدان أهو باين من القرص؟ قلت :يف
حال طلوعه باين ،قال :أليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع بالقرص حتى يعود
إليه؟ قلت :نعم ،قال :كذلك يعود كل يشء إىل سنخه وجوهره وأصله ،فإذا كان يوم
القيامة نزع اهلل تعاىل سنخ الناصب وطينته مع أثقاله وأوزاره من املؤمن فيلحقها كلها
بالناصب وينزع سنخ املؤمن وطينته مع حسناته وأبواب بره واجتهاده من الناصب فيلحقها
كلها باملؤمن ،أفرتى ها هنا ظل ًام أو عدوان ًا؟ قلت :ال يا ابن رسول اهلل ،قال :هذا واهلل
القضاء الفاصل واحلكم القاطع والعدل البني ﴿ َال ُيس َأ ُل ع ََّام َيف َع ُل َو ُهم ُيس َأ ُل َ
ون﴾ [األنبياء:
 ]23هذا يا ابراهيم احلق من ربك فال تكن من املمرتين هذا من حكم امللكوت ،قلت :يا
ابن رسول اهلل وما حكم امللكوت؟ قال :حكم اهلل حكم أنبيائه ،وقصة اخلَّض وموسى ‘
ف تَص ِرب ع ََىل ما َمل ُ ِ
ِ
ِ
حتط بِ ِه
ربا (َ )67وكَي َ
حني استصحبه ،فقال ﴿ :إِن ََّك َلن تَستَط َ
َ
ُ
يع َمع َي َص ً
ربا ﴾ [الكهف ]68 ،67 :افهم يا إبراهيم واعقل ،أنكر موسى عىل اخلَّض واستفظع
ُخ ً
أفعاله ،حتى قال له اخلَّض يا موسى ما فعلته عن أمري إنام فعلته عن أمر اهلل تعاىل ،من هذا
وحيك يا إبراهيم ،قرآن ُيتىل ،وأخبار تؤثر عن اهلل تعاىل من رد منها حرف ًا فقد كفر وأرشك
ورد عىل اهلل تعاىل ..قال الليثي :فكأين مل أعقل اآليات وأنا أقرأها أربعني سنة إال ذلك اليوم
فقلت :يا ابن رسول اهلل ما أعجب هذا تؤخذ حسنات أعدائكم فرتد عىل شيعتكم ،وتؤخذ
سيئات حمبيكم فرتد عىل مبغضيكم؟! قال :أي اهلل الذي ال إله إال هو فالق احلبة وبارئ
النسمة وفاطر االرض والسامء ما أخربتك إال باحلق وما أنبأتك إال الصدق وما ظلمهم
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اهلل ،وما اهلل بظالم للعبيد ،وإن ما أخربتك ملوجود يف القرآن كله ،قلت :هذا بعينه يوجد يف
القرآن؟! قال :نعم يوجد يف أكثر من ثالثني موضع ًا يف القرآن ،أحتب أن أقرأ ذلك عليك؟
قلت بىل يا ابن رسول اهلل ،فقال :قال اهلل تعاىل ﴿ َو َق َال ا َّل ِذي َن َك َف ُروا لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا اتَّبِ ُعوا
اهم ِمن َيشء إِهنم َلك ِ
َاذ ُب َ
ون ()12
َسبِي َلنَا َولنَح ِمل َخ َطا َيا ُكم َو َما ُهم بِ َح ِاملِنيَ ِمن َخ َطا َي ُ
َّ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
رت َ
ون﴾ [العنكبوت:
َو َل َيحم ُل َّن َأث َق َاهلُم َو َأث َق ًاال َم َع َأث َقاهلم َو َل ُيس َأ ُل َّن َيو َم الق َيا َمة ع ََّام كَا ُنوا َيف َ ُ
)1()]13 ،12

إىل آخر الرواية ،والتي تتناىف مع كل القيم الواردة يف القرآن الكريم والسنة املطهرة
وأحاديث أئمة اهلدى ،ومع ذلك نجد أن هناك من يتعلق هبا ،وحياول تربيرها وتأويلها
بإيراد نصوص نظرية هلا يف كتب املدرسة السنية ..مع أن كل ما خيالف القرآن الكريم
مرفوض سواء ورد يف املصادر السنية أو الشيعية.
وأول ما يرفضه هو ما ورد يف القرآن الكريم من أن طينة البرش واحدة ،قال تعاىل:
﴿ َو َل َقد َخ َلقنَا ِ
اإلن َس َ
ان ِمن ُس َال َلة ِمن طِني (ُ )12ث َّم َج َعلنَا ُه ُنط َف ًة ِيف َق َرار َمكِني﴾ [املؤمنون:
 ،]13 ،12وقالُ ﴿ :ه َو ا َّل ِذي َخ َل َق ُكم ِمن طِني ُث َّم َق َىض َأ َج ًال َو َأ َج مل ُم َس ًّمى ِعندَ ُه ُث َّم َأن ُتم
رت َ
ون﴾ [األنعام]2 :
َمت َ ُ
َّاس
وهكذا أخرب أن مجيع النفوس مصدرها من نفس واحدة ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ا َّت ُقوا رب ُكم ا َّل ِذي َخ َل َق ُكم ِمن نَفس و ِ
احدَ ة َو َخ َل َق ِمن َها زَ و َج َها َو َب َّث ِمن ُه َام ِر َج ًاال كَثِ ًريا َونِ َسا ًء
َ
َ َّ ُ
﴾ [النساء ،]1 :وقال﴿ :و ُهو ا َّل ِذي َأن َش َأ ُكم ِمن نَفس و ِ
احدَ ة َف ُمس َت َق ٌّر َو ُمستَو َد مع َقد َف َّصلنَا
َ
َ َ
اآلي ِ
ات لِ َقوم َيف َق ُه َ
ون﴾ [األنعام]98 :
َ
وهلذا خياطب اهلل تعاىل البرش مجيعا بكوهنم من مصدر واحد ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َبنِي آ َد َم
( )1علل الرشائع ج 2ص ،606عنه البحار ج 5ص ،228خمترص البصائر ص.223
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ِ
ِ
ِ
الشي َط ُ
َال َيفتِنَنَّ ُك ُم َّ
اس ُه َام﴾ [األعراف،]27 :
ان ك ََام َأخ َر َج َأ َب َوي ُكم م َن اجلَنَّة َين ِز ُع عَن ُه َام ل َب َ
َّاس إِنَّا َخ َلقنَا ُكم ِمن َذكَر َو ُأن َثى َو َج َعلنَا ُكم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن
وقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ
يم َخبِ مري﴾ [احلجرات]13 :
َأك َر َم ُكم عندَ اهللَِّ َأت َقا ُكم إِ َّن اهللََّ عَل م
وأحب أن أنبه هنا إىل اجلريمة التي يرتكبها الطائفيون حني يرسعون إىل استعامل
أمثال هذه الروايات لَّضب كل ما ورد عن أئمة اهلدى من املعاين والقيم الطيبة الكثرية،
بدل أن يكتفوا برد الضعيف واملوضوع واملدلس.
أما ورود بعض تلك األحاديث يف الكايف وغريه من الكتب املعتربة؛ فهو ال يعني
صحتها؛ فليس هناك كتاب صحيح صحة مطلقة ،وقد كتب بعضهم دراسة علمية حول
الكايف والرواة املرتوكني فيه بعنوان [املرتوكون ومروياهتم يف أصول الكايف] ،وقد ذكر فيه
أن العدد اإلمجايل ألحاديث الكايف  16199حدي ًثا ،وأن منها ما ال يقل عن  9485حدي ًثا
من الضعيف بشهادة عدد من نقاد الشيعة اإلمامية أنفسهم.
باإلضافة إىل ذلك ذكر أن يف كتاب الكايف جمموعة كبرية جدًّ ا من الرواة املرتوكني
عند نقاد احلديث من الشيعة ،منهم من نص عىل تركه معظم رجاهلم وعلامئهم يف اجلرح
والتعديل ،ومنهم من اخ ُتلِف فيه عندهم ،وبلغ عدد املرتوكني يف هذا الكتاب نحو مائة
راو ،وبلغ عدد مروياهتم ()2130
مع العلم أن احلديث املرتوك عند الشيعة اإلمامية ،رش أنواع احلديث ،إذ تأيت مرتبته
بعد املوضوع مبارشة.
ثانيا ـ أحاديث املناقب التي وضعتها الفئة الباغية:
وهي أحاديث كثرية جدا ،والكثري منها يتناقض مع األحاديث األخرى املتفق عليها
بني األمة مج يعا ،وهي ال تتناقض معها فقط ،بل تتناقض مع ما تقتضيه اإلمامة من تفرد
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شخص واحد باملزايا التي تقتضيها.
ومن األمثلة عىل ذلك أن األحاديث الكثرية تثبت علم اإلمام عيل بالقرآن الكريم،
وبكل قضايا الدين أصوهلا وفروعها ،وأنه ال يدانيه يف ذلك أحد من الناس ،وأنه لذلك
استحق أن يكون إماما ومرجعا لألمة ،والواقع يدل عليه؛ فقد كان أكثر الناس معارشة
لرسول اهلل  ،وأكثرهم تلمذة عىل يديه ،ولذلك كان وعيه وفهمه وعلمه بالدين أعظم
وعي وفهم وعلم.
لكن روايات املناقب ختالف هذه الناحية ،حيث أهنا توزع هذه الفضائل ،ويف غري
حماهلا املناسبة هلا ،والتي دل عليها الواقع ،وكأهنا تريد أن تريض اجلميع ،ولو عىل حساب
احلقيقة.
ومثال ذلك مثال من يشهد لشخص بأنه أعلم الناس بالرياضيات ..لكنه يذكر يف
نفس الوقت أن آخر هو األعلم باجلرب ..وآخر هو األعلم باهلندسة ..وآخر هو األعلم
بالرياضيات التطبيقية ..وآخر هو األعلم بفرع آخر من فروع الرياضيات ..وهكذا يزال
عن األول أعلميته بالرياضيات بطريقة غري مبارشة.
ومن األمثلة عىل ذلك ما روي عن رسول اهلل  أنه قال( :أرحم أمتى بأمتى أبو
بكر ،وأشدهم ىف أمر اهلل عمر ،وأصدقهم حياء عثامن ،وأقرؤهم لكتاب اهلل أبى بن كعب،
وأفرضهم زيد بن ثابت ،وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل ،أال وإن لكل أمة أمينا،
وإن أمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح)()1

وهو حديث مشهور متداول لكنه معلول سندا ومتنا ،أما إعالله السندي؛ فقد عرب
وعاصم األحول ،واختلف
عنه احلافظ أبو احلسن الدارقطني بقوله( :يرويه خالدم احلذاء،
م
( )1الرتمذي (ح)3791
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عنهام :فأما حديث خالد احلذاء ،فرواه إسامعيل ابن علية عن خالد عن أيب قالبة مرسال..
واختلف عن الثوري :فرواه قبيصة عن الثوري عن خالد وعاصم عن أيب قالبة عن أنس..
وخالفه معىل بن عبد الرْحن ،فرواه عن الثوري عن عاصم عن أيب قالبة عن ابن عمر،
وكيع عن الثوري عن خالد عن أيب قالبة عن
وعن خالد عن أيب قالبة عن أنس ..ورواه
م
أنس ..ورواه ابن عيينة ،وْحاد بن سلمة ،وْحاد بن زيد عن عاصم عن أيب قالبة مرسال..
ورواه أبو قحذم النَّض بن معبد عن أيب قالبة مرسال أيضا ..وروى شعبة من هذا احلديث
كلمة ،وهي فضيلة أيب عبيدة بن اجلراح خاصة عن خالد عن أيب قالبة عن أنس ..واختلف
عن شعبة يف ذلك :فقيل :عن سليامن بن حرب عن شعبة عن ثابت عن أنس .وقيل :عن
أيب عيل عبيد اهلل بن عبد املجيد احلنفي عن شعبة عن عاصم األحول عن أنس .وقيل :عن
أيب عمر احلويض عن شعبة عن قتادة عن أنس .وأصحها :عن شعبة عن خالد عن أيب قالبة
عن أنس)()1

بل إن ابن تيمية نفسه ضعفه ،فقد قال( :وبعضهم حيتج لذلك بقوله( :أفرضكم
م
ضعيف؛ ال أصل له .ومل يكن زيدم عىل عهد النبي  معروفا بالفرائض،
م
حديث
زيد) .وهو
حتى أبو عبيدة مل يصح فيه إال قوله( :لكل أمة أمنيم وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن
اجلراح)()2

وأما إعالل متنه ،فقد عرب عنه الفضل بن شاذان يف قوله يف بعض حجاجه( :فأول
ما ننقم عليكم من ذلك ما رويتموه عن علامئكم أن رسول اهلل  قال( :إن زيدا أفرضكم
وعيل أقضاكم وأبى أقرؤكم ومعاذ أعلمكم باحلالل واحلرام وقد علمتم أن القاىض ال

( )1العلل( ،ح)2676
( )2جمموع الفتاوى ()342 /31

472

يكون قاضيا حتى يعرف هذه اخلالل كلها ال شك فيه إذ ال يكون أقضاهم حتى يعرف
الفرائض فيكون عاملا بام أمر اهلل به منها ىف كتابه وسنة نبيه ،وال يكون أعلمهم باحلالل
واحلرام حتى يعرف الفرائض ألهنا هى من احلالل واحلرام)()1

ومثل ذلك األحاديث الكثرية التي وضعت يف حق أيب بكر وعمر خصوصا ،والتي
وضعت يف عهد معاوية للحط من شأن اإلمام عيل من جهة ،ولكوهنام كانا سببا يف تويل
معاوية وغريه من الطلقاء تلك املناصب الرفيعة التي مل يكونوا يستحقوهنا.
ومن األمثلة عنها ما رووه مرفوعا إىل رسول اهلل  أنه قال( :أبو بكر وعمر سيدا
كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين ما خال النبيني واملرسلني)()2

وهو ظاهر الوضع ،وأن املقصود منه سلب تلك املنقبة العظيمة التي خص هبا
رسول اهلل  اإلمامني احلسن واحلسني ،وكوهنام سيدي شباب أهل اجلنة ،ولذلك استعمله
ابن تيمية يف التهوين من شأهنام ،فقد قال( :ومها  -يعني احلسن واحلسني  -وإن كانا سيدا
شباب أهل اجلنة ،فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنة ،وهذا الصنف أكمل من ذلك
الصنف)()3

وهكذا حاول القاري أن يثبت بذلك احلديث أن من كان سيدا عىل الكهول فهو
سيد عىل الشباب ،فقال( :الكهول :مجع الكهل ،وهو  -عىل ما يف القاموس  -من جاوز
الثالثني أو أربعا وثالثني إىل إحدى ومخسني ،فاعترب ما كانوا عليه يف الدنيا حال هذا
احلديث ،وإال مل يكن يف اجلنة م
كهل ،وقيل :سيدا من مات كهال من املسلمني فدخل اجلنة،

( )1اإليضاح ،ص.314
( )2الرتمذي ( ،)3666وابن ماجة ()95
( )3منهاج السنة النبوية ()169 /4
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ألنه ليس فيها م
كهل ،بل من يدخلها ابن ثالث وثالثني ،وإذ كانا سيدي الكهول ،فأوىل أن
يكونا سيدي شباب أهلها)()1

وبام أن أمثال هذه التحاليل ال تكفي؛ فقد راحوا يضعون أحاديث أخرى يلغون فيها
السيادة عن احلسنني ،فقد رووا عن عيل أنه قال( :كنت عند النبي  ،فأقبل أبو بكر،
وعمر ،فقال( :يا عيل ،هذان سيدا كهول أهل اجلنة وشباهبا بعد النبيني واملرسلني)()2

ومثل ذلك ما ورد من ختصيص عمر بن اخلطاب بتحديث املالئكة له دون سائر
الصحابة مع أسبقيتهم له يف اإلسالم ،وتضحياهتم الكثرية يف سبيله ،ذلك ألن الفئة الباغية
تعظم عمر أكثر من غريه من الصحابة ،بل تعتربه ويل نعمتها ،فهو الذي وىل معاوية عىل
الشام ،ولذلك بالغت كثريا يف تفضيله حتى عىل من سبقه إىل اإلسالم من الصحابة متخلني
عن نظريتهم يف كون األفضل هو األسبق.
فقد روى أبو هريرة عن رسول اهلل  أنه قال( :لقد كان فيمن كان قبلكم من بني
ارسائيل رجال يكلمون من غري أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر)()3

ومثله ذلك األحاديث املرتبطة بمناقب عثامن ،ومنها قوله سمعت رسول اهلل ،
يقول( :إنكم تلقون بعدي فتنة واختالفا) ،أو قال( :اختالفا وفتنة) ،فقال له قائل من
الناس :فمن لنا يا رسول اهلل؟ قال( :عليكم باألمني وأصحابه) ،وهو يشري إىل عثامن
بذلك(.)4
وال شك أن أصحابه الذين يقصدهم هنا هم مروان ومعاوية وغريمها من الفئة
( )1مرقاة املفاتيح ()3913 /9
( )2رواه عبد اهلل بن أْحد يف زوائد الزهد ()602
( )3رواه البخاري يف باب (مناقب عمر) يف.194/2 :
( )4أْحد )8522( 344/2
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الباغية.
بناء عىل هذا سنذكر هنا بعض النامذج عن تلك األحاديث التي مل يرد منها إال
التهوين من شأن العرتة ،ووصايا رسول اهلل  املرتبطة هبا.
 1ـ األحاديث املوضوعة يف حق معاوية:
وهي أحاديث كثرية ،وضعت يف عهد معاوية أو بعده ،تزلفا له ،أو تزلفا لألمويني،
أو ربام تزلفا للعباسيني الذين اعتربوا أئمة اهلدى أعداء منافسني هلم.
ولذلك أضيفت يف عهدهم [العقيدة يف معاوية] إىل جانب العقيدة يف اهلل ورسله
ومالئكته يف عقائد أهل السنة واجلامعة؛ فال يعترب سنيا عندهم إال من عظم معاوية ،وهلذا
ألفوا الكتب والرسائل يف بيان فضائله والدفاع عنه( ،)1وال يمكن الدفاع عنه من دون
( )1من الكتب املؤلفة عنه ما كتبه احلافظ أبوبكر بن أيب الدنيا (ت )281 :يف حلم معاوية (املوجود منتقى منه جمرد
األسانيد ،خمطوط يف الظاهرية ،ويستخرج أغلبه من تاريخ ابن عساكر)،
وصنف يف مناقبه أبوبكر ابن أيب عاصم (ت ،)287 :وأبوعمر غالم ثعلب (ت ،)345 :وأبوبكر النقاش (ت)351 :
ذكر كتاهبام ابن حجر يف فتح الباري .104/7
ومجع أبوالفتح بن أيب الفوارس (ت )412 :يف فضائل معاوية (منهاج السنة  ،)84/4وصنف أبوالقاسم السقطي (ت:
 )406جزءا يف فضائل معاوية (خمطوط يف الظاهرية) ،وكذا عيل بن احلسن الصيقيل القزويني (التدوين  ،)352/3وللحسني
بن عيل األهوازي (ت ) 446 :كتاب رشح عقد أهل اإليامن يف معاوية بن أيب سفيان (يف الظاهرية اجلزء السابع عرش منه)
وألْحد رضا الربيلوي (ت )1340 :كتاب األحاديث الراوية ملناقب الصحايب معاوية (كام يف معجم املوضوعات املطروقة
ص)595
وقد طبعت مؤخرا رسائل :ابن أيب الدنيا ،والسقطي ،واألهوازي معا ،بتحقيق هزايمة وياسني ،نرش مؤسسة ْحادة ،إربد،
األردن  ،كام طبع رسالة ابن أيب الدنيا لوحدها :إبراهيم صالح يف دار البشائر بدمشق.
أما من ذب عن معاوية ودافع عنه :فمنهم أبويعىل حممد بن احلسني الفراء يف كتابه :تنـزيه خال املؤمنني معاوية بن أيب سفيان
من الظلم والفسق يف مطالبته بدم أمري املؤمنني عثامن (حققه عبد احلميد بن عيل الفقيهي ،ثم حققه أبوعبد اهلل األثري وطبعه
بدار النبالء بعامن)
والبن تيمية جواب سؤال عن معاوية بن أيب سفيان (حققه صالح الدين املنجد ،وطبع بدار الكتاب العريب يف بريوت،
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التهوين من عدوه األكرب اإلمام عيل.
ومن األمثلة عىل ذلك قول اآلجري يف (الرشيعة)( :معاوية رْحه اهلل كاتب رسول
اهلل  عىل وحي اهلل عز وجل وهو القرآن بأمر اهلل عز وجل وصاحب رسول اهلل  ومن
دعا له النبي  أن يقيه العذاب ودعا له أن يعلمه اهلل الكتاب ويمكن له يف البالد وأن جيعله
هادي ًا مهدي ًا ..وهو ممن قال اهلل عز وجل ﴿ َيو َم ال ُخي ِزي اهللَُّ النَّبِ َّي َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َم َع ُه ﴾
(التحريم )8 :فقد ضمن اهلل الكريم له أن ال خيزيه ألنه ممن آمن برسول اهلل )1()

وقال ابن بطة يف (اإلبانة الصغرى)( :ترتحم عىل أيب عبد الرْحن معاوية بن أيب
سفيان أخي أم حبيبة زوج النبي  خال املؤمنني أمجعني وكاتب الوحي وتذكر فضائله)()2

وهلذا ـ أيضا ـ نراهم جييزون نقد عامر والطعن فيه وتأويل ما ورد يف فضله من
وطبع ناقصا ضمن جمموع الفتاوى  453/4وانظر  79-58/35منه)
وألحد علامء اليمن سنة  :1137نصيحة اإلخوان يف ترك السب ملعاوية بن أيب سفيان (كام يف ذيل كشف الظنون )652/4
وألْحد بن حجر اهليتمي :تطهري اجل نان واللسان عن اخلوض والتفوه بثلب معاوية بن أيب سفيان (طبع آخر الصواعق
املحرقة له ،وطبع يف مكتبة الصحابة بطنطا وغريها مفردا ،واخترصه الشيخ سليامن اخلرايش ،وقدم له مقدمة مفيدة)
وللشيخ حسن بن علوي بن شهاب الدين العلوي احلَّضمي (ت :)1332الرقية الشافية من نفثات سموم النصائح
الكافية (طبع يف سنغافورة عام  1328ويعاد طبعه إن شاء اهلل)
ولعرصيه القاسمي كتاب نقد النصائح الكافية (طبع) ،ولعبد العزيز بن حامد الفرهاوري :الناهية عن الطعن يف أمري
املؤمنني معاوية (طبع)
وقد مجع الشيخ حممد مال اهلل كالم ابن تيمية عن معاوية يف منهاج السنة (طبع) ،وللشيخ زيد الفياض رسالة يف الدفاع عن
معاوية (مل تطبع ،كام يف ذيل األعالم للعالونة )68/2
وللشيخ عبد املحسن العباد رسالة :أقوال املنصفني يف الصحايب اخلليفة معاوية (طبع باجلامعة اإلسالمية يف طيبة)
وللمؤرخ حممود شاكر ترمجة مفردة ملعاوية ضمن سلسلة خلفاء اإلسالم (طبع يف املكتب اإلسالمي ببريوت)
ولألستاذ منري الغضبان كتاب معاوية بن أيب سفيان صحايب كبري وملك جماهد (طبع بدار القلم يف دمشق)
( )1الرشيعة [ .496 / 3
( )2اإلبانة الصغرى [ ص.] 299 :
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نصوص ،بينام يعتربون الكالم يف معاوية طامة كربى ،وزندقة عظمى ،وبدعة ليس
لصاحبها قرار سوى يف النار ،فقد رووا عن عبد اهلل بن املبارك قوله( :معاوية عندنا حمنة،
فمن رأيناه ينظر إىل معاوية َشزر ًا؛ اهتمناه عىل القوم ،أعني عىل أصحاب حممد )1()

ورووا عن الربيع بن نافع قوله( :معاوية بن أيب سفيان سرت أصحاب رسول اهلل 
فإذا كشف الرجل السرت اجرتئ عىل ما وراءه)()2

ورووا كذبا وزورا عن النسائي أنه ُسئِ َل عن معاوية ،فقال( :إنام اإلسالم كدار هلا
باب ،فباب اإلسالم الصحابة فمن آذى الصحابة إنام أراد اإلسالم ،كمن نقر الباب إنام
يريد دخول الدار ،قال :فمن أراد معاوية؛ فإنام أراد الصحابة)()3

وهذا تزوير وكذب عىل اإلمام النسائي ،ألن املؤرخني يذكرون تعرضه ملحنة سببها
كتابه يف يف فضل اإلمام عيل بن أيب طالب الذي مجع فيه األحاديث الواردة يف فضل االمام
عيل وأهل بيته ،فقد ذكروا أنه بعد أن ترك مرص يف أواخر عمره قصد دمشق ونزهلا ،فوجد
الكثري من أهلها منحرفني عن االمام عيل ،فأخذ عىل نفسه وضع كتاب يضم مناقبه
وفضائله رجاء أن هيتدي به من يطالعه أو يلقى إليه سمعه ،فأتى به والقاه عىل مسامعهم
بصورة دروس متواصلة ..وبعد ان فرغ منه سئل عن معاوية وما روي من فضائله ،فقال:
(أما يرىض معاوية أن خيرج رأسا برأس حتى يفضل؟) ،ويف رواية( :ما أعرف له فضيلة إال
ال أشبع اهلل بطنك) ،فهجموا عليه وداسوه حتى أخرجوه من املسجد ،فقال :اْحلوين إىل
مكة ،فحمل إليها ،فتوىف هبا(.)4
( )1تاريخ دمشق.209/59
( )2تاريخ بغداد .209/1
( )3هتذيب الكامل .،340-339/1
( )4انظر :تذكرة احلفاظ للذهبي ص،699ووفيات األعيان البن خلكان ج 1ص 77واملقفى الكبري للمقريزي ج1
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بناء عىل هذا سنذكر هنا بعض النامذج عن تلك األحاديث التي وضعت لتحسني
صورة معاوية ،والتي يدافع عنها وحياول تصحيحها كل أولئك الذين يستعملون كل
الوسائل للتهوين من شأن اإلمام عيل ،وتضعيف كل حديث صحيح ورد فيه ،أو تأويله،
أو متييعه.
[النموذج ]1 :وهي األحاديث التي وضعت إلعطاء رشعية حلكمه ،وهي متناقضة
مع كل تلك األحاديث التي حتذر من امللك العضوض ،ومن عالقة معاوية به ،والتي سبق
ذكرها.
ومن تلك األحاديث التي يدافعون عنها ما رواه معاوية قال :كنت أوضئ رسول
اهلل  ذات يوم؛ أفرغ عليه من إناء يف يدي ،فنظر إيل نظرة شديدة ،ففزعت ،فسقط اإلناء
من يدي ،فقال( :يا معاوية؛ إن وليت شيئا من أمر أمتي فاتق اهلل واعدل ،فام زلت أطمع
فيها منذ ذلك اليوم ،وأسأل اهلل أن يرزقني العدل فيكم)()1

واملحدثون الذين رووا هذا احلديث ،ويستدلون به ،جيتهدون يف تصحيحه يذكرون
وثاقة الرواة الذين رووه ،ويغفلون عن معاوية ،مع أهنم لو طبقوا عليه أحاديث رسول اهلل
 العتربوه أكرب املدلسني والوضاعني والكاذبني ،وكيف ال يكون كذلك وهو الذي مل
يكتف ببغض اإلمام عيل ،بل كان يقاتله ويسبه ويستعمل كل الوسائل للتهوين من شأنه.
وهلذا نرى ابن تيمية وتالميذه يستعملون أمثال ذلك احلديث ،ويعتربون عهد
معاوية أفضل من عهد اإلمام عيل ،فقد قال( :جرى بعد موت معاوية من الفتن والفرقة
واالختالف ما ظهر به مصداق ما أخرب به النبي  ،حيث قال( :سيكون نبوة ورْحة ،ثم
ملك ورْحة ،ثم يكون م
يكون خالفة نبوة ورْحة ،ثم يكون م
ملك عضوض) ،فكانت نبوة
ص ،402والبداية والنهاية البن كثري ج 11ص 124وغريها كثري.
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النبي  نبوة ورْحة ،وكانت خالفة اخللفاء الراشدين خالفة نبوة ورْحة ،وكانت إمارة
ملك عضوض)()1
معاوية ملكا ورْحة ،وبعده وقع م

[النموذج ]2 :ما يروونه من أدعية رسول اهلل  له ،ومنها أنه  ذكر معاوية ،فقال:
(اللهم اجعله هاديا مهديا ،واهد به)( ،)2وأنه دعا ملعاوية فقال( :اللهم علمه الكتاب
واحلساب ،وقه العذاب)()3

أما دعاؤه عليه؛ فقد حولوه إىل فضيلة من الفضائل ،وسأذكر احلديث ،ثم أذكر
تالعبهم به ،فقد روي عن ابن عباس قال( :كنت ألعب مع الصبيان ،فجاء رسول اهلل ،
فتواريت خلف باب ،قال :فجاء فحطأين حطأة ،وقال :اذهب وادع يل معاوية ،قال :فجئت
فقلت :هو يأكل .قال :ثم قال يل :اذهب فادع يل معاوية .قال :فجئت فقلت :هو يأكل،
فقال :ال أشبع اهلل بطنه)()4

فهذا احلديث مع وضوحه يف حتذير األمة من معاوية ،وذمه إال أهنم عدوه من
فضائله معاوية( ،)5كام عرب عن ذلك ابن كثري بقوله( :وقد انتفع معاوية هبذه الدعوة يف دنياه
وأخراه ،أما ىف دنياه فإنه ملا صار إىل الشام أمريا كان يأكل يف اليوم سبع مرات ،جياء بقصعة
م
وبصل فيأكل منها ،ويأكل ىف اليوم سبع أكالت بلحم ،ومن احللوى والفاكهة
حلم كثري
فيها م
( )1جمموع الفتاوى ()19 /35
( )2رواه البخاري يف التاريخ ( )240/5والرتمذي ( )3842وابن سعد ( )418/7وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين
( 358/2رقم  )1129والبغوي يف معجم الصحابة ()491/4
( )3رواه أْحد يف املسند ( )127/4وفضائل الصحابة (- )1748ومن طريقه اخلالل يف العلل ( )141والسنة ()449/2
وابن عساكر ()75/59
مسلم ( 2010/4رقم )2604
()4
م
( )5وأشار هلذا البيهقي يف دالئل النبوة ( )243/6والذهبي يف السري ( 124/3و ،)130/14ويف تذكرة احلفاظ
( ،)699/2وابن كثري يف البداية والنهاية ()402/11
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شيئا كثريا ،ويقول( :واهلل ما أشبع ،وإنام أعيا) ،وهذه نعم مة ومعد مة يرغب فيها كل امللوك)()1

وقال الشيخ ربيع بن عبد الرؤوف الزواوي معلقا عىل هذه التأويالت( :انظر إىل
وجيمعون شتاهتا ،و ُيرك َ
قلوهبم
أهل العلم كيف يبحثون عن الفضائلَ ،
بون ُمتَفر َقها ،ألن َ

ِ
بعض أهل الكالم النصوص؛ ليخرتع للقوم
يبرت ُ
َسل َمت ألصحاب الرسول  ،واليوم ُ ُ
ُذنوبا ونقائص ُيطلِقون األلسنة هبا)()2

وقال عبد اهلل بن جعفر بن فارس( :معناه واهلل أعلم :ال أشبع اهلل بطنه يف الدنيا حتى
ال يكون ممن جيوع يوم القيامة ،ألن اخلرب عن النبي  أنه قال :أطول الناس شبعا يف الدنيا
أطوهلم جوعا يوم القيامة)()3

بل إهنم اخرتعوا ألجله حديثا مسيئا لرسول اهلل  ،وهم ال يروونه إال ألجل الرفع
من شأن معاوية ،فقد رووا أنه  قال ألم سليم( :يا أم سليم؛ أما تعلمني أن رشطي عىل
برش أرىض كام يرىض البرش؛ وأغضب كام يغضب
ريب؟ أين اشرتطت عىل ريب فقلت :إنام أنا م
البرش ،فأيام أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس هلا بأهل أن جتعلها له طهورا وزكاة وقربة
تقربه هبا منه يوم القيامة)()4

وهلذا ال يذكرون دعاء رسول اهلل  عىل معاوية ،إال ويذكرون معه هذا احلديث،
ومن األمثلة عىل ذلك قول النووي حتت عنوان( :باب من لعنه النبي  أو سبه أو دعا
عليه وليس هو أهال لذلك؛ كان له زكاة وأجرا ورْحة) ،ثم ساق احلديث ،وقال بعده( :وقد
فهم مسلم من هذا احلديث أن معاوية مل يكن مستحقا للدعاء عليه ،فلهذا أدخله يف هذا
( )1البداية والنهاية ()402/11
ِ
( )2تصحيح األفهام حول ما ُأثري من خالف بني الصحابة الكرام ص.62
( )3يف زياداته عىل مسند الطياليس ()465/4
( )4رواه مسلم ( 2010-2009/4رقم )2603
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الباب ،وجعله غريه من مناقب معاوية؛ ألنه يف احلقيقة يصري دعاء له)()1

ومل يكتف بذلك ،بل راح يقول( :إن ما وقع من سبه  ودعائه ونحوه ليس
بمقصود ،بل هو مما جرت به عادة العرب يف وصل كالمها بال نية ،كقوله :تربت يمينك،
وعقرى ،وحلقى ،ويف هذا احلديث :ال كربت سنك ،ويف حديث معاوية :ال أشبع اهلل بطنه،
ونحو ذلك ،ال يقصدون بيشء من ذلك حقيقة الدعاء ،فخاف  أن يصادف يشء من
ذلك إجابة ،فسأل ربه سبحانه وتعاىل ورغب إليه يف أن جيعل ذلك رْحة وكفارة وقربة
وطهورا وأجرا ،وإنام كان يقع هذا منه يف النادر والشاذ من األزمان ،ومل يكن  فاحشا
وال متفحشا وال لعانا وال منتقام لنفسه)()2

[النموذج ]3 :ما يروونه من نبوءات رسول اهلل  عنه وعن ابنه يزيد ،فقد رووا
عن أم حرام ،قالت :أتانا النبي  يوما فقال عندنا ،فاستيقظ وهو يضحك ،فقلت :ما
يضحكك يا رسول اهلل؛ بأيب أنت وأمي؟ قال( :أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر
كامللوك عىل األرسة) فقلت :ادع اهلل أن جيعلني منهم .قال( :فإنك منهم) قالت :ثم نام،
فاستيقظ أيضا وهو يضحك ،فسألته ،فقال مثل مقالته ،فقلت :ادع اهلل أن جيعلني منهم.
قال( :أنت من األولني) ،قال :فتزوجها عبادة بن الصامت بعد ،فغزا يف البحر؛ فحملها
معه ،فلام أن جاءت قربت هلا بغلة فركبتها ،فرصعتها؛ فاندقت عنقها)()3

وقد تعلق به كل من يذكر فضائل معاوية ويزيد ،ويعتربونه من األحاديث التي
تضمن هلام اجلنة (.)4
( )1رشح النووي عىل مسلم ()156/16
( )2رشح النووي عىل مسلم ()156/16
( )3رواه البخاري ( 6282و )6283ومسلم (.)1912
( )4من األمثلة عىل ذلك قول ابن عبد الرب عن هذا احلديث يف التمهيد (( :)235/1وفيه م
فضل ملعاوية ،إذ جعل من غزا
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[النموذج ]4 :ما يروونه من أحاديث تذكر تدينه وتقواه ،والتي يتالعبون بواسطتها
بعقول من يغفلون عن سائر األحاديث الواردة يف شأنه ،والتي تبني دوره السلبي اخلطري يف
األمة ،والذي ال خيتلف عن دور السامري يف بني إرسائيل.
ومن تلك األحاديث ما يروونه عن مرجانة أم علقمة قالت( :قدم معاوية بن أيب
سفيان املدينة ،فأرسل إىل عائشة :أن أرسيل إيل بأنبجانية رسول اهلل  وشعره ،فأرسلت
به معي ،حتى دخلت به عليه ،فأخذ األنبجانية فلبسها ،وأخذ شعره فدعا بامء فغسله،
فرشبه وأفاض عىل جلده)()1

ومنها ما يروونه عن أيب سعيد اخلدري ،قال :خرج معاوية عىل حلقة يف املسجد،
فقال :ما أجلسكم؟ قالوا :جلسنا نذكر اهلل .قال :آهلل! ما أجلسكم إال ذاك؟ قالوا :واهلل ما
أجلسنا إال ذاك.قال :أما إين مل أستحلفكم هتمة لكم ،وما كان أحدم بمنـزلتي من رسول اهلل
 أقل عنه حديثا مني ،وإن رسول اهلل  خرج عىل حلقة من أصحابه ،فقال( :ما
أجلسكم؟" قالوا :جلسنا نذكر اهلل ونحمده عىل ما هدانا لإلسالم؛ ومن به علينا .قال:
(آهلل! ما أجلسكم إال ذاك؟" قالوا :واهلل ما أجلسنا إال ذاك .قال( :أما إين مل أستحلفكم
هتمة لكم ،ولكنه أتاين جربيل فأخربين أن اهلل عز وجل يباهي بكم املالئكة)()2

والشاهد من احلديث قول معاوية( :وما كان أحدم بمنـزلتي من رسول اهلل  أقل
عنه حديثا مني)
[النموذج ]4 :ما يروونه من أحاديث يف فضل أمه وأبيه ،يف الوقت الذي يكفرون

حتت رايته من األولني) ،وعده اآلجري ( )2441/5والاللكائي ( )1438/8وغريمها من فضائل معاوية.
( )1رواه ابن سعد ( )112/1ومن طريقه ابن عساكر ()153/59
( )2رواه مسلم ( 2075/4رقم )2701
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فيه أبا طالب ،وحيكمون عليه باخللود يف جهنم ،ومن تلك األحاديث ما يروونه عن هند
بنت عتبة (امرأة أيب سفيان ،وأم معاوية) أهنا جاءت إىل النبي  فقالت :يا رسول اهلل،
واهلل ما كان عىل ظهر األرض أهل خباء أحب إيل من أن يذهلم اهلل من أهل خبائك ،ثم ما
أصبح اليوم عىل ظهر األرض أهل خباء أحب إيل من أن يعزهم اهلل من أهل خبائك .فقال
النبي :

(وأيضا والذي نفيس بيده)()1

قال ابن كثري( :فاملدحة يف قوله( :وأيضا والذي نفيس بيده) ،وهو أنه  كان يود
أن هند وأهلها وكل كافر يذلوا يف حال كفرهم ،فلام أسلموا كان حيب أن يعزوا ،فأعزهم
اهلل ،يعني أهل خبائها)()2

 2ـ األحاديث املوضوعة يف املبرشين باجلنة
وهي أحاديث قد يكون بعضها صحيحا ،ولكن الفهم اخلاطئ تطرق إليها ،ذلك أن
من مهام رسول اهلل  ـ كام يذكر القرآن الكريم ـ التبشري باجلنة ،ولذلك ،فإنه يبرش هبا كل
من عمل عمال صاحلا ،ليذكر له من خالل ذلك التبشري أنه ـ بعمله ذلك ـ يمكنه أن يدخل
اجلنة ،وهو ال يعني الضامن املطلق بدخوهلا.
وذلك يشبه من يرى تلميذا جيتهد يف دراسته؛ فيبرشه أنه إن دام عىل ذلك ،فسينجح،
وهو ال يعني ضامن النجاح له ،ذلك أن التلميذ قد يقرص بعد ذلك ،ولذلك يتخلف عن
النجاح الذي برش به.
وهكذا؛ فإن كل اآليات القرآنية التي وردت يف فضل الصحابة وتبشريهم برضوان
ِ
يض اهللَُّ ع ِ
َن املُؤ ِمنِنيَ إِذ
اهلل وجنته ينطبق عليها هذا املعيار ،فعندما يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :ل َقد َر َ
( )1رواه البخاري يف مناقب هند (رقم  )3825ومسلم ( 1339/3رقم )1714
( )2البداية والنهاية ()411/11
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ِ
الش َج َر ِة َف َعلِ َم َما ِيف ُق ُل ِ
ُي َبايِ ُعون ََك َحت َت َّ
اهبم َفت ًحا َق ِري ًبا ()18
السكينَ َة َع َلي ِهم َو َأ َث َ ُ
وهبِم َف َأنزَ َل َّ
ِ ِ
وهنَا َوك َ
َان اهللَُّ ع َِزيزً ا َحكِ ًيام﴾ [الفتح ]19 ،18 :ال يعني الرضوان
َو َم َغان َم كَث َري ًة َيأ ُخ ُذ َ
املطلق ،بل يعني الرضوان املرتبط بذلك العمل ،وهو بيعة رسول اهلل  يف ذلك املوقف.
وهلذا قدم اهلل تعاىل عىل تلك اآليات احتامل حصول النكث من بعض املبايعني ،وهو
يعني ختلفه عن الرضون بعد استحقاقه له ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ُي َبايِ ُعون ََك إِن ََّام ُي َبايِ ُع َ
ون اهللََّ
َاهدَ َع َليه اهللََّ َفسيؤتِ ِ
َيدُ اهللَِّ َفو َق َأي ِدهيِم َف َمن َنك َ
يه
َث َفإِن ََّام َين ُك ُث ع ََىل نَف ِس ِه َو َمن َأو َىف بِ َام ع َ
َ ُ
ُ

َأج ًرا عَظِ ًيام﴾ [الفتح]10 :

وهذا ما فهمه الصحابة أنفسهم ،فقد روي عن العالء بن املسيب عن أبيه قال :لقيت
الرباء بن عازب فقلت :طوبى لك ،صحبت النبي  ،وبايعته حتت الشجرة ،فقال( :يا ابن
أخي إنك ال تدري ما أحدثنا بعده)()1

بل إن أبا الغادية ،قاتل عامر ،كان ممن حَّض بيعة الرضوان ،وقد ورد يف احلديث ما
يدل عىل كونه من أهل النار ،فقد قال ( :قاتل عامر وسالبه يف النار) ()2

وقد قال األلباين عنه( :وأبو الغادية هو اجلهني وهو صحايب كام أثبت ذلك مجع،
وقد قال احلافظ يف آخر ترمجته من اإلصابة بعد أن ساق احلديث ،وجزم ابن معني بأنه قاتل
عامر :والظن بالصحابة يف تلك احلروب ،أنه كانوا فيها متأولني ،وللمجتهد املخطىء أجر،
وإذا ثبت هذا يف حق آحاد الناس ،فثبوته للصحابة بالطريق األوىل) ()3

وهلذا راح أولئك الذين مل يفهموا معنى البشارة بالرضوان واجلنة يتأولون هذا

( )1البخاري .56 /5
( )2املستدرك للحاكم ()5661
( )3سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين،ج ،5ص.18
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احلديث عىل الرغم من اعرتافهم بصحته؛ فقد قال ابن حزم( :وعامر ريض اهلل عنه قتله أبو
الغادية يسار ابن سبع السلمي شهد بيعة الرضوان ،فهو من شهد اهلل له بأنه علم ما يف قلبه
وأنزل السكينة عليه وريض عنه ،فأبو الغادية ريض اهلل عنه متأول جمتهد خمطئ فيه ،باغ عليه
مأجور أجرا واحدا)()1

وقد علق عليه األلباين بقوله( :هذا حق ،لكن تطبيقه عىل كل فرد من أفرادهم
مشكل؛ ألنه يلزم تناقض القاعدة املذكورة بمثل حديث الرتمجة ،إذ ال يمكن القول بأن أبا
غادية القاتل لعامر مأجور؛ ألنه قتله جمتهدا ،ورسول اهلل  يقول :قاتل عامر يف النار!
فالصواب أن يقال :إن القاعدة صحيحة إال ما دل الدليل القاطع عىل خالفها فيستثنى ذلك
منها كام هو الشأن هنا ،وهذا خري من رضب احلديث الصحيح هبا .واهلل أعلم)()2

وربام يكون الذي دفع األلباين إىل هذا التعليق كون أحد قتلة عثامن بن عفان من أهل
بيعة الرضوان ،وهو الصحايب عبد الرْحن بن عديس البلوي ،الذي قال عنه ابن عبد الرب
يف ترمجته( :شهد احلديبية ممن بايع حتت الشجرة رسول اهلل  ،هو كان األمري عىل اجليش
القادمني من مرص إىل املدينة الذين حارصوا عثامن وقتلوه)()3

ون ِم َن املُ َه ِ
ون األَ َّو ُل َ
السابِ ُق َ
اج ِري َن َواألَن َص ِار
ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َّ
ِ
َوا َّل ِذي َن ا َّت َب ُع ُ ِ
يض اهللَُّ عَن ُهم َو َر ُضوا عَن ُه َو َأعَدَّ َهلُم َجنَّات َجت ِري َحتت ََها األَهنَ ُار
وهم بِإح َسان َر َ
ِ
ِ
ِِ ِ
يم ﴾ [التوبة ،]100 :وقوله﴿ :حمُ ََّمدم َر ُس ُ
ول اهللَِّ َوا َّل ِذي َن
َخالدي َن ف َ
يها َأ َبدً ا َذل َك ال َفوزُ ال َعظ ُ
َم َع ُه َأ ِشدَّ ا ُء ع ََىل ال ُك َّف ِار ُر َْحَا ُء َبين َُهم ت ََر ُاهم ُر َّك ًعا ُس َّجدً ا َيب َت ُغ َ
ون َفض ًال ِم َن اهللَِّ َو ِرض َوانًا

( )1الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم ،ج ،4ص.125
( )2سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين،ج ،5ص.18
( )3االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب ،ج ،2ص.840
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وه ِهم ِمن َأ َث ِر السج ِ
ِسيام ُهم ِيف وج ِ
ود َذلِ َك َم َث ُل ُهم ِيف التَّو َر ِاة َو َم َث ُل ُهم ِيف ِ
اإلن ِج ِ
يل َكزَ رع َأخ َر َج
ُّ ُ
ُ ُ
َ
ِِ
اع لِ َي ِغ َ
يظ ِهبِ ُم ال ُك َّف َار َو َعدَ اهللَُّ ا َّل ِذي َن
ب الزُّ َّر َ
َشط َأ ُه َفآزَ َر ُه َفاستَغ َل َظ َفاست ََوى ع ََىل ُسوقه ُيع ِج ُ
احل ِ
ِ
ِ
ات ِمن ُهم َمغ ِف َر ًة َو َأج ًرا عَظِ ًيام﴾ [الفتح]29 :
آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
فهي ال تعني الضامن املطلق بالرضوان ودخول اجلنة ،وإنام تبني أهليتهم هلا إن هم
ثبتوا ومل يغريوا ويبدلوا ،كام أشار إىل ذلك ما ورد يف احلديث :أن رسول اهلل  قال لشهداء
أحد :هؤالء أشهد عليهم ،فقال أبو بكر :ألسنا يا رسول اهلل بإخواهنم ،أسلمنا كام أسلمو،
وجاهدنا كام جاهدوا ،فقال رسول اهلل ( :بىل ،ولكن ال أدري ما حتدثون بعدي) ،فبكى
أبو بكر ،ثم بكى .ثم قال( :أئنا لكائنون بعدك؟!)()1

ومما يؤكد ذلك أن بعض أولئك السابقني ارتد عن اإلسالم ،فكل من أرخوا
للصحابة يذكرون عبيد اهلل بن جحش ،وسابقيته لإلسالم ،وهجرته إىل احلبشة ،وارتداده
بعد ذلك ،فقد قال ابن حجر العسقالين( :وعىل هذا حيمل حال من ارتد من قريش وهلذا
مل يعرج ابو سفيان عىل ذكرهم وفيهم صهره زوج ابنته ام حبيبة وهو عبيد اهلل بن جحش
فانه كان اسلم وهاجر اىل احلبشة بزوجته ثم تنرص باحلبشة ومات عىل نرصانيته)()2

لكن مع كل هذا ،ومع كثرة األحاديث الواردة يف البشارات باجلنة ،ويف شموهلا
للكثري من الصحابة ،من أمثال بالل وعامر وأيب ذر واملقداد وغريهم من املستضعفني من
غري قريش ،إال أهنم خيترصون املبرشين باجلنة يف عرشة من القرشيني ،عىل الرغم من تأخر
إسالم بعضهم.
ونص احلديث هو ما روي عن سعيد بن زيد قال :أشهد عىل رسول اهلل  أين

( )1موطأ مالك .461 :2
( )2فتح الباري رشح صحيح البخاري .162/8
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سمعته يقول( :عرشة يف اجلنة :النبي يف اجلنة ،وأبو بكر يف اجلنة ،وطلحة يف اجلنة ،وعمر يف
اجلنة ،وعثامن يف اجلنة ،وسعد بن مالك يف اجلنة ،وعبد الرْحن بن عوف يف اجلنة ،ولو شئت
لسميت العارش) ،قال :فقالوا :من هو ؟ قال :سعيد بن زيد(.)1
ونص احلديث نفسه يدل عىل تنزه رسول اهلل  عن ذكره هبذه الصيغة ،ذلك أن
رسول اهلل  كان مبرشا لألمة مجيعا؛ فكيف خيترص بشارته يف عرشة من أصحابه ،ألن ذلك
يؤذي اآلخرين ،وييسء إليهم ،ومثله مثل أستاذ خياطب تالميذه النجباء الكثريين قائال:
سينجح منكم فالن وفالن وفالن ..فذلك مما يفت يف عضد غريهم ،ويؤذهيم ،ورسول اهلل
 أرحم بأمته من أن يفعل ذلك.
ولذلك كانت تقرتت بشاراته باألعامل ،كوسيلة من وسائل الرتغيب فيها ،مثلام
روي يف احلديث أنه  قال لبالل عند صالة الغداة( :يا بالل ،حدثني بأرجى عمل عملتَه
يدي يف اجلنة!) ،قال بالل:
عندك يف اإلسالم منف َعة؛ فإين
ُ
سمعت الليلة خشف نعليك بني َّ
ِ
علمت عم ً
طهورا تا ًّما يف ساعة ِمن
أتطهر
(ما
ُ
ال يف اإلسالم أرجى عندي منف َعة ،من أين ال َّ
ً
صليت بذلك الطهور ما كتب اهلل يل أن أصيل)()2
ليل وال هنار ،إال
ُ

فرسول اهلل  يف هذا احلديث كان يريد من أصحابه أن يقتدوا ببالل يف هذا العمل،
ولذلك دهلم عليه من خالل هذا األسلوب ،وهو ال يعني الضامنة املطلقة بدخول اجلنة،
وقد وضحنا معنى ذلك بتفصيل يف كتاب [أرسار ما بعد املوت بني الدين والعقل] ،وهو

( )1الرتمذي (ج )334 / 4
( )2رواه البخاري  110 / 1رقم ،1149 :صحيح مسلم  1910 / 4رقم.2458 :
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ارتباط الدنيا باآلخرة ،كام ورد يف احلديث عنه  قوله( :اجلنة أقرب إىل أحدكم من رشاك
نعله ،والنار مثل ذلك)()1

ومثله ما روي عن أنس بن مالك قال :كنا جلوسا مع رسول اهلل  فقال( :يطلع
رجل من أهل اجلنة) فطلع م
عليكم اآلن م
رجل من األنصار تنطف حليته من وضوئه قد تعلق
نعليه يف يده الشامل ،فلام كان الغد قال النبي  مثل ذلك ،فطلع ذلك الرجل مثل املرة
األوىل ،فلام كان اليوم الثالث قال النبي  مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل عىل مثل
حاله األوىل ،فلام قام النبي  تبعه عبد اهلل بن عمرو بن العاص فقال :إين الحيت أيب
فأقسمت أن ال أدخل عليه ثالثا ،فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى متيض فعلت .قال نعم
أنس :وكان عبد اهلل حيدث أنه بات معه تلك الليايل الثالث فلم يره يقوم من الليل شيئا،
قال م
غري أنه إذا تعار وتقلب عىل فراشه ذكر اهلل عز وجل وكرب حتى يقوم لصالة الفجر .قال
عبد اهلل :غري أين مل أسمعه يقول إال خريا .فلام مضت الثالث ليال وكدت أن أحتقر عمله
هجر ثم ،ولكن سمعت رسول اهلل
قلت :يا عبد اهلل إين مل يكن بيني وبني أيب
م
غضب وال م
 يقول لك ثالث مرار( :يطلع عليكم اآلن م
رجل من أهل اجلنة) فطلعت أنت الثالث
مرار ،فأردت أن آوي إليك ألنظر ما عملك فأقتدي به ،فلم أرك تعمل كثري عمل ،فام الذي
بلغ بك ما قال رسول اهلل  ؟ فقال ما هو إال ما رأيت ،قال :فلام وليت دعاين فقال :ما
هو إال ما رأيت؛ غري أين ال أجد يف نفيس ألحد من املسلمني غشا وال أحسد أحدا عىل خري
أعطاه اهلل إياه .فقال عبد اهلل :هذه التي بلغت بك ،وهي التي ال نطيق(.)2

( )1رواه البخاري )6123( 2380 /5
( )2رواه أْحد ( ،)12720وعبد الرزاق يف املصنف ( )20559وابن املبارك يف الزهد ( )694والنسائي يف الكربى
( )10699وعبد بن ْحيد يف مسنده ( )1157والضياء يف املختارة (.)2619
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وعىل هذا املعنى حتمل كل األحاديث الواردة يف هذا الباب ،ولو أن بعضها كان
ظاهر الوضع ،مثلام يروى عن أيب موسى األشعري :أنه توضأ يف بيته ،ثم خرج ،فقلت:
أللزمن رسول اهلل  وألكونن معه يومي هذا .قال :فجاء املسجد فسأل عن النبي 
فقالوا :خرج ووجه ههنا ،فخرجت عىل أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس ،فجلست عند
الباب وباهبا من جريد ،حتى قىض رسول اهلل  حاجته ،فتوضأ فقمت إليه ،فإذا هو
جالس عىل بئر أريس وتوسط قفها ،وكشف عن ساقيه ودالمها يف البئر فسلمت عليه ثم
انرصفت ،فجلست عند الباب فقلت :أكونن بواب رسول اهلل  .فجاء أبو بكر فدفع
الباب فقلت :من هذا؟ فقال :أبو بكر .فقلت :عىل رسلك ،ثم ذهبت فقلت :يا رسول اهلل
هذا أبو بكر يستأذن فقال( :ائذن له وبرشه باجلنة) .فأقبلت حتى قلت أليب بكر :ادخل
ورسول اهلل  يبرشك باجلنة .فدخل أبوبكر فجلس عن يمني رسول اهلل  معه يف القف،
ودىل رجليه يف البئر كام صنع النبي  وكشف عن ساقيه ،ثم رجعت وجلست ،وقد تركت
أخي يتوضأ ويلحقني فقلت :إن يرد اهلل بفالن خريا -يريد أخاه -يأت به ،فإذا إنسان حيرك
الباب فقلت :من هذا؟ فقال :عمر بن اخلطاب .فقلت :عىل رسلك .ثم جئت إىل رسول
اهلل  فسلمت عليه فقلت :هذا عمر بن اخلطاب يستأذن .فقال( :ائذن له وبرشه باجلنة).
فجئت فقلت :ادخل وبرشك رسول اهلل  باجلنة .فدخل فجلس مع رسول اهلل  يف
القف عن يساره ،ودىل رجليه يف البئر ،ثم رجعت فجلست .فقلت :إن يرد اهلل بفالن خريا
يأت به ،فجاء إنسان حيرك الباب فقلت :من هذا؟ فقال :عثامن بن عفان .فقلت :عىل
رسلك .فجئت إىل رسول اهلل  فأخربته فقال( :ائذن له وبرشه باجلنة عىل بلوى تصيبه)،
فجئت فقلت له :ادخل وبرشك رسول اهلل  باجلنة عىل بلوى تصيبك ،فدخل فوجد
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القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق اآلخر .قال رشك بن عبد اهلل قال سعيد بن املسيب:
فأولتها قبورهم(.)1
 3ـ األحاديث املوضوعة يف فضائل التابعني ومن بعدهم:
وهي من األحاديث التي استعملت ألغراض سياسية أو مذهبية ،وربام ملواجهة
تلك احلجاج التي كان حيتاج هبا أئمة اهلدى عىل وصايا رسول اهلل  املتعلقة هبم ،ولذلك
وضعت األحاديث التي تضعهم مع غريهم يف حمل واحد ،ومن تلك األحاديث:
[النموذج ]1 :األحاديث املوضوعة يف فضائل العباسيني ،وهي قد يكون بعضها
صحيحا ،لكنه غري وبدل وترصف فيها الرواة ليحولوه إىل فضيلة للعباسيني مع أنه ينطبق
عليهم نفس ما ينطبق عىل األمويني من األحاديث الواردة يف امللك العضوض.
ومن تلك األحاديث ما يذكرونه يف فضل السفاح العبايس ،وأن رسول اهلل  برش
به ،فقال( :خيرج رجل من أهل بيتي عند انقطاع من الزمان) ،ويف لفظ( :خيرج من أهل
بيتي رجل يقال له :السفاح ،فيكون عطاؤه املال حثيا)( ،)2وربام يكون احلديث صحيحا،
واملراد منه اإلمام املهدي ،وليس أبا العباس السفاح صاحب اجلرائم الكثرية.
ومنها ما يروونه عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل ( :منا السفاح ،ومنا املنصور،
ومنا املهدي)()3

ومنها ما يروونه عن ابن عباس واخلطيب عن أيب سعيد قال :قال رسول اهلل :
(منا القائم ،ومنا املنصور ،ومنا السفاح ومنا املهدي ،فأما القائم فتأتيه اخلالفة ومل هيرق فيها

( )1البخاري ،الفتح [ ]25/7رقم.]3674[ :
( )2رواه أْحد ،سبل اهلدى والرشاد ()91/10
( )3رواه البيهقي وأبو نعيم كالمها يف الدالئل واخلطيب ،سبل اهلدى والرشاد ()91/10
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حمجمة من دم ،وأم ا املنصور فال ترد له راية ،وأما السفاح فهو يسفح املال والدم ،وأما
املهدي فيمأل األرض عدال كام ملئت ظلام)()1

ومنها ما يروونه عن جابر قال :قال رسول اهلل ( :ليكونن يف ولد العباس ملوك
يلون أمر أمتي ،يعز اهلل تعاىل هبم الدين)()2

ومنها ما يروونه عن ابن عباس عن أم الفضل أن رسول اهلل  قال للعباس( :يا
عباس ،أنت عمي وصنو أيب ،وخري من أخلف بعدي من أهيل ،إذا كانت سنة مخس وثالثني
ومائة فهي لك ولولدك ،منهم السفاح ،ومنهم املنصور ،ومنهم املهدي)()3

ومنها ما يروونه عن عامر بن يارس أن رسول اهلل  قال( :يا عباس إن اهلل بدأ هذا
األمر يب وسيختمه بغالم من ولدك يملؤها عدال كام ملئت جورا ،وهو الذي يصيل بعيسى
عليه الصالة والسالم)()4

ومنها ما يروونه عن ابن عباس قال :حدثتني أم الفضل ،قالت :مررت بالنبي 

فقال( :إنك حامل بغالم فإذا ولدت فأتيني به) ،قلت :يا رسول اهلل أنى ذاك ،وقد حتالفت
قريش أن ال يأتوا النساء؟ قال( :هو ما قد أخربتك) ،قالت :فلام ولدته أتيته به ،فأذن يف أذنه
اليمنى ،وأقام يف اليرسى وألبأه من ريقه ،وسامه عبد اهلل وقال( :اذهبي بأيب اخللفاء)،
فأخربت العباس فأتاه فذكر له ،فقال( :هو ما أخربتك ،هذا أبو اخللفاء حتى يكون منهم
السفاح ،حتى يكون منهم املهدي ،حتى يكون منهم من يصيل بعيسى عليه الصالة

( )1رواه اخلطيب والبيهقي وأبو نعيم كالمها يف الدالئل ،سبل اهلدى والرشاد ()91/10
( )2رواه الدارقطني يف اإلفراد وابن عساكر وابن النجار ،سبل اهلدى والرشاد ()91/10
( )3رواه اخلطيب ،سبل اهلدى والرشاد ()91/10
( )4رواه الدارقطني يف اإلفراد واخلطيب وابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد ()91/10
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والسالم)()1
ومنها ما يروونه عن رسول اهلل  أنه قال( :املهدي من ولد العباس عمي) ()2

[النموذج ]2 :األحاديث املوضوعة يف مناقب الفقهاء ،والتي قد يكون بعضها
صحيحا لكنهم يؤولونه ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله ( :لو كان العلم معلقا بالثريا لناله
رجال من فارس)( ،)3والذي قال الصاحلي فيه تعليقا عليه( :وما جزم به شيخنا من أن
اإلمام أبا حنيفة هو املراد من هذا احلديث السابق ظاهر ال شك فيه ،ألنه مل يبلغ من أبناء
فارس يف العلم مبلغه ،وال مبلغ أصحابه ،وليس املراد بفارس البلد املعروف ،بل جنس من
العجم وهم الفرس ،كان جد اإلمام أيب حنيفة منهم(.)4
ومن األمثلة عنها ما يروونه عن رسول اهلل  أنه قال( :إن يف أمتي رجال اسمه
النعامن وكنيته أبو حنيفة هو رساج أمتي هو رساج أمتي .هو رساج أمتي)()5
ومنها( :يكون يف آخر الزمان رجل يكنى بأيب حنيفة هو خري هذه األمة)()6

( )1رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()91/10
( )2ورواه ابن اجلوزي يف (العلل املتناهية)( )1431\855\2وقال:حديث عثامن تفرد به حممد بن الوليد ،قال ابن
عدي:كان يضع احلديث ويصله ويرسق ويقلب األسانيد واملتون ،قال سمعت احلسن بن أبى معرش يقول هو كذاب قال
األلباين :موضوع.،وذكر نحوا من الكالم املتقدم يف الوليد وزاد :وقال أبو عروبة:كذاب،وهبذا أعله املناوي يف (الفيض) نقال
عن ابن اجلوزي وبه تبني خطأ السيوطي يف إيراده هلذا احلديث يف اجلامع الصغري قال :ومما يدل عىل كذب هذا احلديث أنه
خمالف لقوله ( :املهدي من عرتيت من ولد فاطمة) وقد تقدم برقم (( )7الضعيفة)  )80قال الشيخ أْحد يف (إبراز الوهم
املكنون)(ص :) 133قد مجع بأنه عبايس األم ،حسني األب ،وليس بذاك ،واحلديث ال يصح وقال أخوه عبد اهلل يف كتابه
(املهدي)( :)44هو ضعيف جدا
( )3رواه أْحد وأبو نعيم والبخاري ومسلم والرتمذي ،،سبل اهلدى والرشاد ()116/10
( )4سبل اهلدى والرشاد ()116/10
( )5اخلطيب البغدادي يف تارخيه  13ص .335
( )6اخلطيب اخلوارزمي يف مناقب أيب حنيفة  1ص .14
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ومنها( :إن سائر األنبياء تفتخر يب وأنا أفتخر بأيب حنيفة ،وهو رجل تقي عند ريب،
وكأنه جبل من العلم ،وكأنه نبي من أنبياء بني إرسائيل ،فمن أحبه فقد أحبني ،ومن أبغضه
فقد أبغضني)()1
ومنها( :لو كان يف أمة موسى وعيسى مثل أيب حنيفة ملا هتودوا وما تنرصوا)()2

ومثله ما يذكرونه يف مناقب اإلمام مالك ،فعن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل :
(يوشك الناس أن يَّضبوا أكباد اإلبل ،فال جيدوا عاملا أعلم من عامل املدينة) ،قال سفيان بن
عيينة نوى هذا العامل مالك بن أنس ،ومل يعرف هبذا االسم غريه ،وال رضبت أكباد اإلبل
إىل أحد مثل ما رضبت إليه(.)3
وقال أبو مصعب :كان الناس يزدْحون عىل باب مالك ويقتتلون عليه من الزحام،
يعني لطلب العلم ،وممن روي عنه من األئمة املشهورين ،حممد بن شهاب الزهري،
والسفيانان ،والشافعي ،واألوزاعي إمام أهل الشام ،والليث بن سعد إمام أهل مرص ،وأبو
حنيفة النعامن بن ثابت اإلمام ،وصاحباه أبو يوسف وحممد بن احلسن ،وعبد الرْحن بن
مهدي شيخ اإلمام أْحد ،وحييى شيخ البخاري ،وأبو رجاء قتيبة بن سعد شيخ البخاري
ومسلم ،وذا النون املرصي ،والفضل بن عياض ،وعبد اهلل بن املبارك ،وإبراهيم بن
أدهم(.)4
ومثله ما يذكرونه يف مناقب اإلمام الشافعي ،فقد رووا عن ابن عباس قال :قال

( )1قال العجلوين :ال يصلح وإن تعددت طرقه .كشف اخلفاء ج  1ص .33
( )2كشف اخلفاء  1ص .33
( )3رواه احلاكم وصححه ،سبل اهلدى والرشاد ()117/10
( )4سبل اهلدى والرشاد ()117/10
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رسول اهلل ( :اللهم اهد قريشا ،فإن علم العامل يسع طباق األرض)( ،)1ويف رواية( :فإن
عاملها يمأل طباق األرض علام)()2

ثانيا ـ األحاديث املردودة حول االمتداد الرسايل:
وهي أيضا كثرية ،والقصد يف أكثرها اإلغراب الذي يشابه اإلرسائيليات ،باإلضافة
إىل تفاصيلها الكثرية التي ال ترد عادة يف النبوءات الغيبية ،باإلضافة إىل أن بعضها يتناقض
مع القيم القرآنية والفطرية.
وقد يكون من بني تلك األحاديث بعض ما أوردناه سابقا من تفاصيل حول الفتن
التي تسبق اإلمام املهدي ،وخاصة تلك التي تذكر األسامء بدقة ،وإنام ذكرناها يف حمل
األحاديث املقبولة باعتبار معانيها العامة متفق عليها بني املسلمني مجيعا.
وبام أن هذا النوع من احلديث مما متتلئ به مصادر السنة والشيعة؛ فسنذكر هنا نامذج
عام ورد يف كليهام.
 1ـ ما ورد يف املصادر السنية:
من النامذج عن األحاديث الغريبة ،والتي نرى ردها ،ال بجميع تفاصيلها ،وإنام
بالكثري منها:
أ ـ األحاديث الغريبة الواردة يف فتح القسطنطينية:
ومن أمثلتها ما رواه أبو هريرة عن رسول اهلل  أنه قال( :ال تقوم الساعة حتى ينزل
الروم باألعامق أو بدابق ،فيخرج إليهم جيش من املدينة ،من خيار أهل األرض يومئذ ،فإذا
تصافوا ،قالت الروم :خلوا بيننا وبني الذين سبوا منا نقاتلهم .فيقول املسلمون :ال ،واهلل

( )1رواه أْحد والرتمذي ،سبل اهلدى والرشاد ()117/10
( )2رواه اخلطيب وابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد ()117/10
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ال نخيل بينكم وبني إخواننا .فيقاتلوهنم ،فينهزم ثلث ال يتوب اهلل عليهم أبدا ،ويقتل ثلثهم،
أفضل الشهداء عند اهلل ،ويفتتح الثلث ،ال يفتنون أبدا ،فيفتتحون قسطنطينية ،فبينام هم
يقتسمون الغنائم ،قد علقوا سيوفهم بالزيتون ،إذ صاح فيهم الشيطان :إن املسيح قد
خلفكم يف أهليكم ،فيخرجون ،وذلك باطل ،فإذا جاءوا الشأم خرج ،فبينام هم يعدون
للقتال ،يسوون الصفوف ،إذ أقيمت الصالة ،فينزل عيسى ابن مريم صىل اهلل عليه وسلم،
فأمهم ،فإذا رآه عدو اهلل ذاب كام يذوب امللح يف املاء ،فلو تركه النذاب حتى هيلك ،ولكن
يقتله اهلل بيده ،فريهيم دمه يف حربته)()1

فهذا احلديث الغريب يربط فتح القسطنطينية بالدجال ،بل جيعله عالمة من عالمات
الساعة الكربى من خروج الدجال ،ونزول املسيح ..وذلك مما مل حيصل يف الواقع التارخيي.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن احلديث يربر كل تلك السلوكات العدوانية التي مورست
باسم الفتح مع أن اهلدف هو الغنائم ،فقد ورد يف احلديث (فيفتتحون قسطنطينية ،فبينام هم
يقتسمون الغنائم ،قد علقوا سيوفهم بالزيتون) ،ولست أدري كيف يتناسب اسم الفتح مع
اقتسام الغنائم ،وهل الذي يقوم بإنقاذ الناس يستل ما يف جيوهبم.
ومن األحاديث املتعلقة هبذا ما رواه عن النبي  أنه قال( :سمعتم بمدينة ،جانب
منها يف الرب ،وجانب منها يف البحر؟ قالوا :نعم يا رسول اهلل ،قال :ال تقوم الساعة حتى
يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق ،فإذا جاؤوها نزلوا ،فلم يقاتلوا بسالح ،ومل يرموا
بسهم ،قالوا :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،فيسقط أحد جانبيها  -قال ثور بن يزيد :ال أعلمه
إال قال :الذي يف البحر  -ثم يقولون الثانية :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،فيسقط جانبها اآلخر،
ثم يقولون الثالثة :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،فيفرج فيدخلوهنا فيغنمون ،فبينام هم يقتسمون
( )1رواه مسلم يف صحيحه ()175/8رقم ( )2897يف الفتن ،باب فتح قسطنطينية ،ونزول عيسى ابن مريم.
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املغانم ،إذ جاءهم الرصيخ ،فقال :إن الدجال قد خرج ،فيرتكون كل يشء ويرجعون(.)1
وهذا احلديث الذي رواه مسلم أيضا يتناقض مع احلديث السابق ،وقد استفاد منه
املحدثون أن الروم أو األتراك من بني إسحاق ،مع أن ذلك ال يدل عليه أي يشء.
ومن عجائب احلديث أن هؤالء يفتحون هذه املدينة ذات اجليش القوي بدون
سالح ،بل بأذكار يرددوهنا فقط.
واحلديث ال ينسى كسابقه اقتسام املغانم باعتبارها هدفا من األهداف الكربى..
واحلديث يربط مثل سابقه فتح القسطنطينية بظهور الدجال ..ولست أدري هل ما
حصل قبل قرون من فتح القسطنطينية وحتوهلا إىل عاصمة للخالفة اإلسالمية ،وامتالئها
باملساجد ليس فتحا ،فإن كان كذلك فليس هناك أي أرض مفتوحة للمسلمني.
وقد حاول أْحد شاكر أن يتالعب بمعنى الفتح يف هذا احلديث ،فقال( :فتح
القسطنطينية املبرش به يف احلديث سيكون يف مستقبل قريب أو بعيد يعلمه اهلل عز وجل،
وهو الفتح الصحيح هلا حني يعود املسلمون إىل دينهم الذي أعرضوا عنه ،وأما فتح الرتك
الذي كان قبل عرصنا هذا فإنه كان متهيدا للفتح األعظم ،ثم هي قد خرجت بعد ذلك من
أيدي املسلمني منذ أعلنت حكومتهم هناك أهنا حكومة غري إسالمية وغري دينية وعاهدت
الكفار أعداء اإلسالم ،وحكمت أمتها بأحكام القوانني الوثنية الكافرة ،وسيعود الفتح
اإلسالمي هلا إن شاء اهلل كام برش به رسول اهلل )2()

وحديثه هذا يتناقض مع ما ورد يف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم وغريه أن
النبي  قال( :تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهلل ،ثم تغزون فارس فيفتحها اهلل ،ثم تغزون

( )1رواه مسلم يف الفتن ()33 :18
( )2حاشية عمدة التفسري  2 / 256حتقيق أْحد شاكر.
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الروم فيفتحها اهلل ،ثم تغزون الدجال فيفتحه اهلل)()1

فقد ذكر فتحا واحدا جلزيرة العرب ولفارس وللقسطنطينية ..لكنهم يف سبيل
تصحيح أحاديث أيب هريرة ،وعدم القبول بنقدها خيرتعون العجائب.
ب ـ ما ورد من األحاديث التي تبعث التشاؤم يف مستقبل األمة:
وهو ما يتناقض مع تلك النصوص املقدسة الكثرية التي تبني عودة األمة إىل دينها،
وظهور اإلسالم عىل الدين كله ،وتنعم البرشية به أجياال طويلة.
ومن تلك األحاديث ما يروونه عن رسول اهلل  أنه قال( :ال يأيت عليكم عام وال
يوم إال والذي بعده رش منه حتى تلقوا ربكم)()2

ومنها ما روي عن النواس بن سمعان أنه قال( :ذكر رسول اهلل  الدجال ذات
غداة ،فخفض فيه ورفع ،حتى ظنناه يف طائفة النخل ،فلام رحنا إليه عرف ذلك فينا ،فقال:
ما شأنكم؟ قلنا :يا رسول اهلل ،ذكرت الدجال الغداة ،فخفضت فيه ،ورفعت ،حتى ظنناه
يف طائفة النخل ،فقال :غري الدجال أخوفني عليكم ،إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه
شاب
دونكم ،وإن خيرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ،واهلل خليفتي عىل كل مسلم ،إنه م
قطط ،عينه طافئة ،كأين أشبهه بـ (عبد العزى بن قطن) ،فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح
(سورة الكهف) ،إنه خارج خلة بني الشام والعراق ،فعاث يمينا ،وعاث شامال ،يا عباد
اهلل ،فاثبتوا ،قلنا :يا رسول اهلل ،وما لبثه يف األرض؟ قال :أربعون يوما :يوم كسنة ،ويوم
كشهر ،ويوم كجمعة ،وسائر أيامه كأيامكم ،قلنا :يا رسول اهلل ،فذاك اليوم الذي كسنة:
أتكفينا فيه صالة يوم؟ قال :ال ،اقدروا له قدره ،قلنا :يا رسول اهلل ،وما إرساعه يف األرض؟

( )1مسلم وأْحد وابن ماجه وغريهم.
( )2رواه أْحد والبخاري والنسائي وابن حبان ،سبل اهلدى والرشاد ()122/10
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قال :كالغيث استدبرته الريح ،فيأيت عىل القوم ،فيدعوهم فيؤمنون به ،ويستجيبون له،
فيأمر السامء فتمطر ،واألرض فتنبت ،فرتوح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا ،وأسبغه
رضوعا ،وأمده خوارص ،ثم يأيت القوم فيدعوهم ،فريدون عليه قوله ،فينرصف عنهم،
فيصبحون ممحلني ،ليس بأيدهيم يشء من أمواهلم ،ويمر باخلربة ،فيقول هلا :أخرجي
كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ،ثم يدعو رجال ممتلئا شبابا ،فيَّضبه بالسيف،
فيقطعه جزلتني ،رمية الغرض ،ثم يدعوه فيقبل ،ويتهلل وجهه يضحك ،فبينام هو كذلك،
إذ بعث اهلل املسيح بن مريم عليه السالم ،فينزل عند املنارة البيضاء رشقي دمشق ،بني
مهرودتني ،واضعا كفيه عىل أجنحة ملكني ،إذا طأطأ رأسه قطر ،وإذا رفعه حتدر منه مجان
كاللؤلؤ ،فال حيل لكافر جيد ريح نفسه إال مات ،ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ،فيطلبه
حتى يدركه بباب لد ،فيقتله ،ثم يأيت عيسى بن مريم قو مم قد عصمهم اهلل منه ،فيمسح عن
وجوههم ،وحيدثهم بدرجاهتم يف اجلنة ،فبينام هو كذلك إذ أوحى اهلل عز وجل إىل عيسى
بن مريم :إين قد أخرجت عبادا يل ،ال يدان ألحد بقتاهلم ،فحرز عبادي إىل الطور ،ويبعث
اهلل يأجوج ومأجوج ،وهم من كل حدب ينسلون ،فيمر أوائلهم عىل بحرية طربية،
فيرشبون ما فيها ،ويمر آخرهم ،فيقولون :لقد كان هبذه مرة ماء ،وحيرص نبي اهلل عيسى
عليه السالم ،وأصحابه ،حتى يكون رأس الثور ألحدهم خريا من مائة دينار ،فريغب نبي
اهلل عيسى عليه السالم وأصحابه ،فريسل اهلل عليهم النغف يف رقاهبم ،فيصبحون فرسى،
كموت نفس واحدة ،ثم هيبط نبي اهلل عيسى عليه السالم وأصحابه إىل األرض ،فال جيدون
يف األرض موضع شرب إال مأله زمههم ونتنهم ،فريغب نبي اهلل عيسى وأصحابه إىل اهلل،
فريسل اهلل طريا كأعناق البخت ،فتحملهم فتطرحهم حيثام شاء اهلل ،ثم يرسل اهلل مطرا ال
يكن منه بيت مدر وال وبر ،فيغسل األرض حتى يرتكها كالزلفة ،ثم يقال لألرض :أنبتي
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ثمرتك ،وردي بركتك ،فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ،ويستظلون بقحفها ،ويبارك يف
الرسل ،حتى إن اللقحة من اإلبل لتكفي الفئام من الناس ،واللقحة من البقر لتكفي القبيلة
من الناس ،واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس ،فبينام هم كذلك ،إذ بعث اهلل رحيا
طيبة ،فتأخذهم حتت آباطهم ،فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ،ويبقى رشار الناس،
يتهارجون فيها هتارج احلمر ،فعليهم تقوم الساعة)()1

ونحن ال نرد كل التفاصيل الواردة يف هذا احلديث ،وخاصة تلك التي دلت عليها
غريها من األحاديث ،وإنام نرد ذلك الرتتيب ،والزمان املرتبط به ،والذي جيعل من الفرتة
التي يظهر اهلل فيها اإلسالم عىل الدين كله ،فرتة قصرية ،ال تنعم فيها البرشية إال بتلك
الربكات املادية التي وصفها احلديث.
ج ـ ما ورد من األحاديث الغريبة املرتبطة باملستقبل:
والتي هي حمل شك ،خاصة أن الذين رووها من املتعلقني باإلرسائيليات ،واملهتمني
بالغرائب واخلرافات.
ومن األمثلة عنها ما روي عن فاطمة بنت قيس ،قالت :سمعت نداء املنادي منادي
رسول اهلل  ينادي :الصالة جامعة ،فخرجت إىل املسجد ،فصليت مع رسول اهلل ،
فكنت يف النساء التي تيل ظهور القوم ،فلام قىض رسول اهلل  صالته ،جلس عىل املنرب
وهو يضحك ،فقال :ليلزم كل إنسان مصاله ،ثم قال :أتدرون مل مجعتكم؟ قالوا :اهلل
ورسوله أعلم ،قال :إين واهلل ما مجعتكم لرغبة ،وال لرهبة ،ولكن مجعتكم ألن متيام الداري
كان رجال نرصانيا ،فجاء فبايع وأسلم ،وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن
املسيح الدجال ،حدثني أنه ركب يف سفينة بحرية مع ثالثني رجال من خلم وجذام ،فلعب
( )1رواه مسلم رقم ( )2937وأبو داود رقم ( )4321و( )4322والرتمذي رقم ()2241
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هبم املوج شهرا يف البحر ،ثم أرفؤوا إىل جزيرة يف البحر حتى مغرب الشمس ،فجلسوا يف
أقرب السفينة ،فدخلوا اجلزيرة ،فلقيتهم دابة أهلب ،كثري الشعر ،ال يدرون ما قبله من
دبره ،فقالوا :ويلك ،ما أنت؟ قالت :أنا اجلساسة ،قالوا :وما اجلساسة؟ قالت :أهيا القوم،
انطلقوا إىل هذا الرجل الذي يف الدير ،فإنه إىل خربكم باألشواق ،قال :ملا سمت لنا رجال،
فرقنا منها أن تكون شيطانة ،قال :فانطلقنا رساعا حتى دخلنا الدير ،فإذا فيه أعظم إنسان
رأيناه قط خلقا ،وأشده وثاقا ،جمموعة يداه إىل عنقه ،ما بني ركبتيه إىل كعبيه باحلديد ،قلنا:
ويلك ما أنت؟ قال :قد قدرتم عىل خربي ،فأخربوين :ما أنتم؟ قالوا :نحن أناس من
العرب ،ركبنا يف سفينة بحرية ،فصادفنا البحر حني اغتلم ،فلعب بنا املوج شهرا ،ثم أرفأنا
إىل جزيرتك هذه ،فجلسنا يف أقرهبا فدخلنا اجلزيرة ،فلقيتنا دابة أهلب ،كثري الشعر ،ال
ندري ما قبله من دبره ،من كثرة الشعر ،فقلنا :ويلك ما أنت؟ فقالت :أنا اجلساسة ،قلنا:
وما اجلساسة؟ قالت :اعمدوا إىل هذا الرجل الذي يف الدير ،فإنه إىل خربكم باألشواق،
فأقبلنا إليك رساعا ،وفزعنا منها ،ومل نأمن أن تكون شيطانة ،فقال :أخربوين عن نخل
بيسان ،قلنا :عن أي شأهنا تستخرب؟ قال :أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له :نعم ،قال:
أما إنه يوشك أن ال تثمر ،قال :أخربوين عن بحرية الطربية ،قلنا :عن أي شأهنا تستخرب؟
قال :هل فيها ماء؟ قالوا :هي كثرية املاء ،قال :أما إن ماءها يوشك أن يذهب[ ،ص]335:
قال :أخربوين عن عني زغر ،قالوا :عن أي شأهنا تستخرب؟ قال :هل يف العني ماء ،وهل
يزرع أهلها بامء العني؟ قلنا له :نعم ،هي كثرية املاء ،وأهلها يزرعون من مائها ،قال:
أخربوين عن نبي األميني ،ما فعل؟ قالوا[ :قد] خرج من مكة ،ونزل يثرب ،قال :أقاتله
العرب؟ قلنا :نعم ،قال :كيف صنع هبم؟ فأخربناه أنه قد ظهر عىل من يليه من العرب،
وأطاعوه ،قال هلم :قد كان ذلك؟ قلنا :نعم ،قال :أما إن ذاك خري هلم أن يطيعوه ،وإين
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خمربكم عني ،أنا املسيح ،وإين أوشك أن يؤذن يل يف اخلروج ،فأخرج فأسري يف األرض ،فال
أدع قرية إال هبطتها يف أربعني ليلة ،غري مكة وطيبة ،فهام حمرمتان عيل كلتامها ،كلام أردت
أن أدخل واحدة ،أو واحدا منهام ،استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدين عنها ،وإن عىل
كل نقب منها مالئكة حيرسوهنا ،قالت :قال رسول اهلل  :وطعن بمخرصته يف املنرب :هذه
طيبة ،هذه طيبة ـ يعني املدينة ـ أال هل كنت حدثتكم عن ذلك؟ فقال الناس :نعم ،قال:
فإنه أعجبني حديث متيم :أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن املدينة ومكة ،أال إنه يف
بحر الشام أو بحر اليمن ،ال بل من قبل املرشق ،ما هو؟ من قبل املرشق ،ما هو؟ ـ وأومأ
بيده إىل املرشق ـ قالت :فحفظت هذا من رسول اهلل )1()

ومنها ما رواه أبو هريرة عن رسول اهلل  أنه قال( :ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل
بقرب الرجل فيقول :يا ليتني مكانه)()2

ومثل هذا حصل يف كل األزمنة ،ففيها مجيعا كان هناك من يتمنى املوت ،بسبب
اآلالم التي تصيبه يف احلياة ،بل إن رسول اهلل  نفسه هنى عن ذلك ،كام ورد يف احلديث
عن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل ( :ال يتمنني أحدكم املوت من رض أصابه ،فإن
كان ال بد فاعال ،فليقل :اللهم أحيني ما كانت احلياة خريا يل ،وتوفني إذا كانت الوفاة خريا
يل) ،وقد عقب أنس عىل هذا احلديث بقوله( :لوال أن رسول اهلل  قال( :ال يتمنني أحدكم
املوت ،لتمنيته)()3

ومن تلك األحاديث الغريبة التي حدث هبا أبو هريرة عن رسول اهلل  وال ندري

( )1رواه مسلم رقم ( ،)2942وأبو داود رقم ( )4325و( )4326و( ،)4327والرتمذي رقم ()2254
( )2رواه البخاري  ،75 / 6ومسلم رقم ()2922
( )3رواه البخاري  107 / 10و ،108ومسلم رقم ()2680
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معناها ،وال نثق فيه ثقة مطلقة ،قوله( :ال تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا ال تكن منه
بيوت املدر ،وال تكن منه إال بيوت الشعر)()1

ومنها حكايته أن رسول اهلل  قال( :ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان
من األعاجم ْحر الوجوه فطس األنوف صغار األعني كأن وجوههم املجان املطرقة نعاهلم
الشعر)()2

ومنها إخباره عن طلوع الشمس من مغرهبا ،فقد روى عن رسول اهلل  أنه قال:
( ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت من مغرهبا ورآها الناس آمنوا
أمجعون فذلك حني َ
﴿ال َين َف ُع نَف ًسا إِ َيام ُهنَا َمل َت ُكن آ َمنَت ِمن َقب ُل َأو ك ََس َبت ِيف إِ َيام ِهنَا
َخريا﴾[األنعام)3()]158 :

ً

ومثل هذا احلدث الكوين العظيم يقتيض أدلة أقوى ،وأسانيد أكثر ،وال جيدي فيه
أمثال أيب هريرة ..باإلضافة إىل أن احلديث مما يستدل به السلفية عىل أن الشمس تدور حول
األرض.
ومن أحاديثه املرتبطة هبذا الباب ،والتي أثارت جدال كبريا بني الرشاح حكايته أن
رسول اهلل  قال( :ال تقوم الساعة حتى حيرس الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس
عليه ،فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ،فيقول كل رجل منهم :لعيل أكون أنا أنجو)()4

و يف رواية (يوشك الفرات أن حيرس عن كنز من ذهب فمن حَّضه فال يأخذ منه
( )1أْحد ( ،262/2رقم )7554
( )2رواه أْحد ( ،319/2رقم  ،)8223والبخارى ( ،1315/3رقم .)3395
( )3رواه أْحد ( ،231/2رقم  ،)7161والبخارى ( ،1697/4رقم  ،)4359ومسلم ( ،137/1رقم  ،)157وأبو داود
( ،115/4رقم  ،)4312وابن ماجه ( ،1352/2رقم )4068
( )4رواه البخاري ( ،)100 / 8ومسلم (برقم )2894
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شيئا)()1

ويف رواية (ال تذهب الدنيا حتى ينجيل فراتكم عن جزيرة من ذهب ،فيقتتلون عليه،
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون)()2

وقد اختلف رشاح احلديث كثريا يف بيان الزمن الذي حيرس فيه الفرات عن جبل
الذهب ،وأكثرهم خصه بزمن نزول املسيح عليه السالم ،ويف الزمن الذي يكثر فيه املال،
كام ذكر أبو هريرة.
وقد ذهب بعض املعارصين إىل أن معنى حرس الفرات عن الذهب ،املراد به البرتول.
وقد رد السلفية عىل هذا الوجه ردودا كثرية.
منها أن النص جاء فيه جبل من ذهب نصا ال حيتمل التأويل ،والبرتول ليس بذهب
عىل احلقيقة فإن الذهب هو املعدن املعروف.
ومنها أن النبي  أخرب أن ماء النهر ينحرس عن جبل من ذهب ،فرياه الناس،
والنفط أو البرتول يستخرج من باطن األرض باآلالت من مسافات بعيدة.
ومنها أن النبي  خص الفرات هبذا دون غريه من البحار واألهنار ،والنفط نراه
يستخرج من البحار كام يستخرج من األرض ،ويف أماكن كثرية متعددة.
ومنها أن النبي  أخرب أن الناس سيقتتلون عند هذا الكنز ،ومل حيصل أهنم اقتتلوا
عند خروج النفط من الفرات أو غريه ،بل إن النبي  هنى من حَّض هذا الكنز أن يأخذ
منه شيئا(.)3

( )1أبو داود (برقم  )4313والرتمذي (برقم )2572
( )2رواه حنبل بن إسحاق يف كتابه الفتن (ص )216
( )3انظر :إحتاف اجلامعة ( )186 185 / 2فقد ذكر الشيخ ْحود التوجيري وجوها كثرية للرد عىل هذا.
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ومنها ما رواه عن رسول اهلل  أنه قال( :سيكون يف آخر الزمان خيرج الرجل من
بيته فريجع ،فتخربه عصاه ونعله بام أحدث أهله)()1

ومنها ما رواه أبو سعيد أن رسول اهلل  قال( :والذي نفس حممد بيده ال تقوم
الساعة حتى تكلم السباع اإلنس ،وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه ورشاك نعله ،وختربه
فخذه بام أحدث أهله من بعده)()2

وغريها من األحاديث التي قد ال ُترد ردا مطلقا ،ولكنها لغرابتها عن سائر
األحاديث ،وكون الذين يرووهنا ممن اختلطوا بأهل الكتاب ،ورووا عنهم؛ فإنه يستحسن
التوقف يف شأهنا.
 2ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
وهي ال تقل عن نظرياهتا السنية ،ولألسف؛ فإهنا تشوه ما ورد عن أئمة اهلدى من
املعاين الطيبة املوافقة للقرآن الكريم ،وهلذا ال يستبعد أن يكون النارشون هلا من الفئة الباغية
التي اخرتقت صفوف املوالني هلم ،لتنرش الغلو واخلرافة واألسطورة.
وهلذا تقرتن هذه األحاديث بأحاديث الغلو ،والتي سبق أن أرشنا إليها يف املبحث
السابق ،وسنكتفي هنا بنموذجني من تلك األحاديث الغريبة املشتهرة.
أ ـ خطبة البيان الغريبة املنسوبة لإلمام عيل:
والتي يمتزج فيها الغلو بالغرابة ،ولألسف؛ فإن هذه اخلطبة ـ مع كون كبار علامء
الشيعية يرفضوهنا ـ إال أن الكثري يستدل هبا ،وينسب تفاصيلها الغريبة لإلمام عيل.

( )1رواه مسدد وأْحد ،سبل اهلدى والرشاد ()163/10
( )2رواه ابن منيع ،وعبد بن ْحيد ،والرتمذي ،سبل اهلدى والرشاد ()163/10
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وقد يكون سبب ذلك أولئك املتساهلني يف التصحيح ،من أمثال كاظم الرشتي
الذي دافع عنها عىل الرغم من ذكره ملواقف املنكرين هلا ،فقد قال( :اعلم أن العلامء يف هذه
اخلطبة الرشيفة وأمثاهلا من اخلطب ،كخطبة البيان ،وخطبة االفتخار وغريها ،تشعبوا عىل
أربع شعب :األول :طرحوا هذه األخبار وأسقطوها عن نظر االعتبار ،وقالوا أهنا أخبار
آحاد ال تفيد علام وال عمال ..وتلك األخبار أكثر ها ضعيفة سيام اخلطب وأغلبها يف مشارق
األنوار للشيخ رجب الربسى وقد حكم العلامء بغلوه وما هذا شأنه ال حجة فيه مع أن هذا
األخبار واخلطب ختالفها العقول فثبت أن هذه اخلطب ليست من أمري املؤمنني وال اخليار
من أوالده املعصومني وإنام هي من موضوعات الغالة واملفوضة)()1

وممن أنكرها املجليس ،فقد قال عنها( :لكن األخبار الكثرية مما أوردناها يف كتاب
بحار األنوار يمنع من القول به فيام عدا املعجزات ظاهرا بل رصحيا مع أن القول به قول بام
ال يعلم إذ مل يرد ذلك يف األخبار املعتربة فيام نعلم وما ورد من األخبار الدالة عىل ذلك
كخطبة البيان ،وأمثاهلا فلم توجد إال يف كتب الغالة وأشباههم)()2

وقال مصطفى آل السيد حيدر الكاظمى( :أنا مل نعثر عىل مستند صحيح هلذه اخلطبة
املسامة بالبيان ،ومل يثبتها أحد من املحدثني كالشيخ الطوسى والكلينى ونظائرهم وعدم ذكر
املجلسى هلا توهني هلا إلحاطته باألخبار ويبعد عدم اطالعه عليها مع أهنا غري بليغة كثرية
التكرار غري بينة األلفاظ)()3

ومن الوجوه التي ذكرها جعفر مرتىض العاميل يف ردها(:)4
( )1كاظم الرشتي ،رشح اخلطبة التطنجية صفحه .350 349
( )2حممد باقر املجليس ،مرآة العقول ،ج  3ص.143
( )3مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي ،بشارة اإلسالم يف عالمات ظهور صاحب الزمان ص .81
( )4جعفر مرتىض العامىل دراسة يف عالمات الظهور ،ص .94
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 1ـ خلوها من السند ،فقد ورد يف مطلعها( :وقد ثبت عنه علامء الطريقة ،ومشايخ
احلقيقة ،بالنقل الصحيح ،والكشف الرصيح :أن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب كرم اهلل
وجهه قام عىل منرب الكوفة الخ)..
وهذه الفقرة تدل عىل أن الراوي هلا هو من أهل السنة الذين خيتارون عبارة (كرم
اهلل وجهه) يف ثنائهم عىل أمري املؤمنني ،باإلضافة إىل أن هذه الفقرة رصحت بأن سند هذه
اخلطبة :هو النقل الصحيح والكشف الرصيح ،ولكن هذا الصحيح ،وذلك الرصيح إنام
ثبت خلصوص علامء الطريقة ،ومشايخ احلقيقة ،وال ندري ملاذا مل يثبت ذلك أيضا عند
العلامء والباحثني ،أو نقاد احلديث واملحدثني.
 2ـ يبدو أن واضع هذا النص للخطبة قد كان من الصوفية ،كام يشري إليه هذا السند،
ويشري إليه أيضا العبارة التي وردت يف هناية اخلطبة ،حيث يقول( :والصالة عىل قطب
األقطاب ،ورسول ملك الوهاب ،وعىل آله املنتجبني األطياب ،ما أرشقت شموس
الغيوب من غياهب القلوب) ،وجاء يف الرواية( :فيظهر عند ذلك صاحب الراية املحمدية،
والدولة األْحدية ،القائم بالسيف احلال ،الصادق يف املقال ،يمهد األرض ،وحييي السنة
والفرض .سيكون ذلك بعد ألف ومئة ،وأربع وثامنني سنة من سني الفرتة بعد اهلجرة)،
وحسبنا يف تكذيب هذا ما ورد من الروايات التي تؤكد عىل تكذيب الوقاتني ،ورد
مزاعمهم يف ذلك.
ثم ختم ردوده عىل اخلطبة بقوله( :وأخريا ،فنحن أمام احتاملني :أحدمها :أن يكون
البعض قد اطلع عىل بعض عالمات الظهور ،والسيام ما روي من طرق الشيعة وغريهم،
فنسجها من عند نفسه عىل هذا النحو البديع ،وضمنها ما راق له من تلك العالمات ،التي
ليس هلا يف األغلب سند يعتمد عيه ..ثم نسب ذلك إىل عيل أمري املؤمنني ليكون هلا وقع يف
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القلوب ،ومكانة يف النفوس .وقد يكون قد جرب ذلك مرتني أو ثالثا ،كام رأينا يف
نصوصها املختلفة ..والثاين :أن يكون للخطبة أصل أصيل ،ثم تالعبت هبا األهواء،
وحرفها املحرفون ،وزيد عليها ونقص منها ،وحرفت إىل حد جعلها تفقد معظم معاملها
األصيلة ،وخرجت عن االنسجام والبالغة لتصبح عىل درجة من الركاكة والسقوط،
مشحونة باألباطيل ،واألضاليل ،وحتى أصبح من أبرز مميزاهتا اخلروج عىل أبسط قواعد
اللغة ،والنحو ،واالشتقاق ،وعن أصول اخلطاب بصورة كلية ،وقد يكون لبعض الغالة،
والباطنية ،والصوفية ،وربام اليهود أيضا اليد الطوىل يف هذا البالء ،الذي حاق هبا ،حيث
وجد هؤالء وأولئك فيها مرتعا خصبا ،ومادة صاحلة إلشاعة أضاليلهم وأباطيلهم ..ولكن
اليش الذي الشك فيه هو :أن أولئك املتالعبني والوضاعني مل يكن هلم حظ وافر من العلم،
وال من املعرفة باللغة وقواعدها واشتقاقاهتا فكانت هلم الفضيحة الردية ،والنكبة والبلية.
وذلك هو صنع اهلل هبم ،وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)()1

بناء عىل هذا ،سنذكر هنا اخلطبة ،ليتأملها القارئ؛ فأعظم دليل عىل وضعها وكذهبا
قراءهتا ،ومقارنة ما فيها بام ورد عن اإلمام عيل.
وتبدأ اخلطبة بأن اإلمام عيل قام عىل املنرب بالكوفة وهو خيطب فقال :بسم اهلل الرْحن
الرحيم ،احلمد هلل بديع الساموات واألرض وفاطرها ،وساطح املدحيات ووازرها ،ومطود
اجلبال وقافرها ،ومفجر العيون ونافرها ،ومرسل الرياح وزاجرها ،وناهي القواصف
وآمرها ،ومزين السامء وزاهرها ،ومدبر األفالك ومسريها ،ومقسم املنازل ومقدرها،
ومنشئ السحاب ومسخرها ،وموج احلنادس ومنورها ،وحمدث األجسام ومقررها،
ومكور الدهور ومكدرها ،ومورد األمور ومصدرها ،وضامن األرزاق ومدبرها ،وحميي
( )1املرجع السابق ،ص .95
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الرفاة ونارشها .أْحده عىل آالئه وتوفرها ،وأشكره عىل نعامئه وتواترها .وأشهد أن ال إله
إال اهلل وحده ال رشيك له ،شهادة تؤدي إىل السالمة ذاكرها ،وتؤمن من العذاب ذاخرها،
وأشهد أن حممدا  اخلاتم ملا سبق من الرسل وفاخرها ،ورسوله الفاتح ملا استقبل من
الدعوة ونارشها ،أرسله إىل أمة قد شعر بعبادة األوثان شاعرها ،فأبلغ  يف النصيحة
وافرها ،وأنار منار أعالم اهلداية ومنابرها ،وحما بمعجز القرآن دعوة الشيطان ومكاثرها،
وأرغم معاطيس غواة العرب وكافرها ،حتى أصبحت دعوته احلق بأول زائرها ،ورشيعته
املطهرة إىل املعاد يفخر فاخرها  الدوحة العليا وطيب عنارصها .أهيا الناس سار املثل،
وحقق العمل ،وتسلمت اخلصيان ،وحكمت النسوان ،واختلفت األهواء ،وعظمت
البلوى ،واشتدت الشكوى ،واستمرت الدعوى ،وزلزلت األرض ،وضيع الفرض،
وكتمت األمانة ،وبدت اجلناية ،وقام األدعياء ،ونال األشقياء ،وتقدمت السفهاء،
وتأخرت الصلحاء وازور القران ،واْحر الدبران ،وكملت الفرتة ،وسدست اهلجرة،
وظهرت األفاطس ،فحسمت املالبس ،يملكون الرسائر ،وهيتكون احلرائر ،وجييؤن
كيسان ،وخيربون خراسان ،فيهدمون احلصون ،ويظهرون املصون ،ويفتحون العراق بدم
يراق ،فآه آه ،ثم آه آه ،لعريض األفواه ،وذبول الشفاه)
ثم التفت يمينا وشامال ،وتنفس الصعداء مالال ،وتأوه خشوعا ،وتغري خضوعا،
فقام إليه سويد بن نوفل اهلاليل فقال :يا أمري املؤمنني أنت حارض بام ذكرت وعامل به!
فالتفت إليه بعني الغضب وقال له :ثكلتك الثواكل ،ونزلت بك النوازل ،يا ابن اجلبان
اخلبائث ،واملكذب الناكث ،سيقرص بك الطول ،ويغلبك الغول ،أنا رس االرسار ،أنا شجرة
األنوار ،أنا دليل الساموات ،أنا أنيس املسبحات ،أنا خليل جربائيل ،أنا صفي ميكائيل ،أنا
قائد األمالك ،أنا سمندل األفالك ،أنا رسير الرصاح ،أنا حفيظ األلواح ،أنا قطب الدجيور،
508

أنا البيت املعمور ،أنا مزن السحائب ،أنا نور الغياهب ،أنا فلك احلجج ،أنا حجة احلجج،
أنا مسدد اخلالئق ،أنا حمقق احلقائق ،أنا مأول التأويل ،أنا مفرس اإلنجيل ،أنا خامس
الكساء ،أنا تبيان النساء ،أنا ألفة االيالف ،أنا رجال األعراف ،أنا رس إبراهيم ،أنا ثعبان
الكليم ،أنا ويل األولياء ،أنا ورثة األنبياء ،أنا أوريا الزبور ،أنا حجاب الغفور ،أنا صفوة
اجلليل ،أنا إيليا اإلنجيل ،أنا شديد القوى ،أنا حامل اللوا ،أنا إمام املحرش ،أنا ساقي
الكوثر ،أنا قسيم اجلنان ،أنا مشاطر النريان ،أنا يعسوب الدين ،أنا إمام املتقني ،أنا وارث
املختار ،أنا ظهري االظهار ،أنا مبيد الكفرة ،أنا أبو األئمة الربرة ،أنا قالع الباب ،أنا مفرق
األحزاب ،أنا اجلوهرة الثمينة ،أنا باب املدينة ،أنا مفرس البينات ،أنا مبني املشكالت ،أنا
النون والقلم ،أنا مصباح الظلم ،أنا سؤال متى ،أنا ممدوح هل أتى ،أنا النبأ العظيم ،أنا
الرصاط املستقيم ،أنا لؤلؤ األصداف ،أنا جبل قاف ،أنا رس احلروف ،أنا نور الظروف ،أنا
اجلبل الراسخ ،أنا العلم الشامخ ،أنا مفتاح الغيوب ،أنا مصباح القلوب ،أنا نور األرواح،
أنا روح األشباح ،أنا الفارس الكرار ،أنا نرصة األنصار ،أنا السيف املسلول ،أنا الشهيد
املقتول ،أنا جامع القرآن ،أنا بنيان البيان ،أنا شقيق الرسول ،أنا بعل البتول ،أنا عمود
االسالم ،أنا مكرس األصنام ،أنا صاحب االذن ،أنا قاتل اجلن ،أنا صالح املؤمنني ،أنا إمام
املفلحني ،أنا إمام أرباب الفتوة ،أنا كنز أرسار النبوة ،أنا املطلع عىل أخبار األولني ،أنا املخرب
عن وقائع اآلخرين ،أنا قطب األقطاب ،أنا حبيب األحباب ،أنا مهدي األوان ،أنا عيسى
الزمان ،أنا واهلل وجه اهلل ،أنا واهلل أسد اهلل ،أنا سيد العرب ،أنا كاشف الكرب ،أنا ليث بني
غالب ،أنا عيل بن أيب طالب.
قال :فصاح السائل صيحة عظيمة وخر ميتا .فعقب أمري املؤمنني (كرم اهلل وجهه)
كالمه بان قال :احلمد هلل بارئ النسم ،وذارئ األمم والصلوات عىل االسم األعظم ،والنور
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األقدم ،حممد وآله وسلم .ثم قال :سلوين عن طرق السامء فاين أعلم هبا من طرق األرض،
سلوين قبل أن تفقدوين ،فان بني جنبي علوما كثرية كالبحار الزواخر .فنهض إليه الرسخ
من العلامء ،واملهرة من احلكامء ،وأحدق به الكمل من األولياء والندر من األصفياء ،يقبلون
مواطئ قدميه ،ويقسمون باالسم األعظم عليه ،بان يتم كالمه ،ويكمل نظامه .فقال بحر
الراسخني ،وحرب العارفني ،االمام الغالب عيل بن أيب طالب (كرم اهلل وجهه) :يظهر
صاحب الراية املحمدية ،والدولة األْحدية ،القائم بالسيف ،واحلال الصادق يف املقال،
يمهد األرض ،وحييى السنة والفرض .ثم قال :أهيا املحجوب عن شأين ،الغافل عن حايل،
إن العجائب آثار خواطري ،والغرائب أرسار ضامئري ،ألين قد خرقت احلجاب ،وأظهرت
العجاب ،وأتيت بالباب ،ونطقت بالصواب ،وفتحت خزائن الغيوب ،وفتقت دقائق
القلوب ،وكنزت لطائف املعارف ،ورمزت عوارف اللطائف ،فطوبى ملن استمسك بعروة
هذا الكالم ،وصىل خلف هذا االمام ،فإنه يقف عىل معاين الكتاب املسطور ،والرق
املنشور ،ثم يدخل إىل البيت املعمور ،والبحر املسجور)()1

ب ـ ما ورد من األحاديث والروايات يف تشويه حركة اإلمام املهدي:
حيث جتعل منه جمرد صاحب سيف ،ال هم له إال القتل ،وهو ما يتناىف مع الوراثة
النبوية الكاملة ،والتي تنطلق من الرْحة واهلداية واحلرص عىل إظهار اإلسالم بصورته
اجلميلة ،وهذا ال يعني عدم حصول القتال ،ولكن فرق بني أن يقاتل دفاعا عن احلق ،وبني
ما ورد يف الروايات من القتل الكثري الذي ال مربر له.
ومثل تلك الروايات ما ورد عن التفاصيل املرتبطة بحكمه ،والتي جتعل منه صاحب
دين جديد ،ال حميي دين جده .
( )1ينابيع املودة لذوي القربى ،ج  ،3ص .209 - 205
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وسنلخص هنا بعض الردود املهمة عىل أمثال تلك الروايات من مقال لعامل شيعي
له اطالع واسع عىل املصادر الشيعية ،ويميز بني أسانيد أحاديثها الصحيحة من غريها ،فمن
تلك الردود ،قوله(:)1
 1ـ إن عقيدتنا يف املهدي املنتظر أنه تابع لدين جده املصطفى  وسائر عىل هديه،
وهو خليفته كام تنص عىل ذلك الكثري من الروايات الوارة عن األئمة من أهل البيت ،وعليه
فكيف ينسخ دينه أو يأيت بدين جديد!؟
ويستدل هلذا بام روي عن اإلمام الصادق أنه قال يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :و َل ُه َأس َل َم
من ِيف السامو ِ
ات َواألَر ِ
ض َطوعًا َوكَر ًها ﴾ [آل عمران( :]83 :إذا قام القائم ال يبقى أرض
َّ َ َ
َ
إال نودي فيها بشهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل )2()

 2ـ إن اإلمام املهدي هو حميي كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله  وليس ناسخ ًا هلام،
فعن اإلمام عيل يف ذكر املهدي وهنضته( :وحييي ميت الكتاب والسنة) ( ،)3ويشري يف اخلطبة
عينها إىل أن رأي املهدي هو تبع للكتاب والسنة( :ويعطف اهلوى عىل اهلدى إذا عطفوا
اهلدى عىل اهلوى ،ويعطف الرأي عىل القرآن إذا عطفوا القرآن عىل الرأي)
 3ـ أن أما ما جاء يف بعض الروايات من أنه (يقوم بأمر جديد وكتاب جديد وسنة
جديدة وقضاء جديد) ،كام جاء يف رواية أيب ْحزة الثاميل عن اإلمام الباقر( )4ال يراد هبا أنه
يأيت بدين جديد مغاير لدين جده املصطفى  ،وإنام املقصود منه مواجهة الزيف والبدع
التي أدخلت عىل اإلسالم والتي شوهت صورته النقية ،وأدت إىل اندراس مفاهيمه وقيمه
( )1املقال بعنوان :شبهات حول مرشوع اإلمام املهدي ،الشيخ حسني اخلشن ،من موقعه االلكرتوين عىل النت.
( )2تفسري العيايش ج 1ص ،183وعنه منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش ص.136
( )3هنج البالغة :ج 2ص.21
( )4الغيبة للنعامين :ص.239

511

وحدوده.
ويشري إىل ذلك ما ورد يف األحاديث من غربة األمة عن دينها وابتعادها عن صفاء
التوحيد وإرشاقة الرسالة ،كام نبهت عىل ذلك األحاديث النبوية الرشيفة كام يف قوله 
فيام روي عنه( :إن اإلسالم بدأ غريب ًا وسيعود غريب ًا كام بدا فطوبى للغرباء) ( ،)1ويف كتب
أهل السنة روي عنه ( :يدرس اإلسالم كام يدرس ويش الثوب حتى ال يدري ما صام
وال صدقة وال نسك) ()2

ومثل ذلك ما روي عن اإلمام الصادق أنه قال( :إذا قام القائم دعا الناس إىل
اإلسالم جديد ًا وهداهم إىل أمر قد دثر ،فضل عنه اجلمهور ،وإنام سمي القائم مهدي ًا ألنه
هيدي إىل أمر قد ضلوا عنه ،وسمي بالقائم لقيامه باحلق) ()3

وبناء عىل هذا؛ فإنه إن وردت بعض الروايات التي توهم أنه يأيت بسنة مغايرة لسنة
جده املصطفى  ،أو بكتاب غري كتاب اهلل تعاىل فال بد أن ترمى وتَّضب عرض احلائط
بإمجاع علامء األمة.
 4ـ من أخطر اإلساءات والتشوهيات التي تعرضت هلا النهضة املهدوية املوعودة
تلك املحاولة التي تعمل عىل تصويرها باعتبارها مرشوع ًا دموي ًا ،ويتحول اإلمام املهدي
يف هذا املرشوع إىل شخص سفاح وقتال ،ونابش للقبور ومنكل بأجساد املوتى.
ومع األسف فإن العقل الدموي املتوحش لدى بعض املسلمني قد أساء إىل كل
العقائد اإلسالمية وصورها بصورة العنف ولون الدم ،فاهلل تعاىل يف نظر هذا العقل ليس

( )1صحيح مسلم ،ج 1ص 90واحلديث مروي من طرق الشيعة أيض ًا ،فالحظ :كامل الدين ومتام النعمة ص.66
( )2املستدرك للحاكم النيسابوري :ج 4ص.473
( )3اإلرشاد للمفيد :ج 2ص.383
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سوى منتقم جبار يتلذذ بتعذيب عباده ،والنبي  إنام أرسل بالذبح.
واألمر عىل خالف ذلك ،فمرشوع اإلمام املهدي هو بسط األمن والسالم والعدل،
وليس القتل وسفك الدماء ،وهذا ما أكدت عليه النصوص املعتربة ،ففي احلديث عن
اإلمام عيل( :ولو قد قام قائمنا ألنزلت السامء قطرها وألخرجت األرض نباهتا ولذهبت
الشحناء من قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم حتى متيش املرأة بني العراق إىل
الشام ال تضع قدميها إال عىل النبات وعىل رأسها زينتها ال هييجها سبع وال ختافه لو
تعلمون) ()1

فهذا احلديث يشري إىل الكثري من املعاين اجلميلة التي تنعم هبا البرشية يف حكومة
اإلمام املهدى ،ومنها:
 .1وفرة النعم اإلهلية( ،ألنزلت السامء قطرها وألخرجت األرض نباهتا)
 .2إقامة العدل( ،اصطلحت السباع والبهائم) فهذا التعبري كناية عن بسط العدل،
فال حيصل عدوان ،كام أنه تعبري عن حصول االكتفاء ووفرة النعم.
 .3األمن( ،متيش املرأة بني العراق والشام ال تضع قدميها إال عىل النبات وعىل رأسها
زينتها) ،وهذا تعبري واضح عن االستقرار األمني الذي تنعم به البرشية وعن
حتسن وضع البيئة ،بحيث تتحول الصحاري إىل واحات خَّضاء ،أي أن مرشوعه
هو اإلعامر ،وليس الدمار ،وإنقاذ اإلنسان وليس إبادته.
وبناء عىل هذا فإن كل الروايات التي ختالف هذه املعاين مرفوضة ،ومن أمثلتها ما
روي عن اإلمام الباقر أنه قال( :ليس شأنه إال القتل وال يستتب أحد ًا وال تأخذه يف اهلل

( )1اخلصال ص .626
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لومة الئم) ()1

ومثلها ما روي عن زرارة أنه سأل اإلمام الباقر ،فقال( :أيسري بسرية حممد ؟)
(قال( :هيهات هيهات يا زرارة ما يسري بسريته) ،قلت :جعلت فداك ِملَ؟ قال( :إن رسول
اهلل  سار يف أمته باللني وكان يتألف الناس ،والقائم يسري بالقتل ،بذلك أمر يف الكتاب
الذي معه أن يسري بالقتل وال يستتب أحد ًا) ()2

وكال الروايتني مرفوضتان سندا( )3ومتنا ،ألهنا ختالف كل ما ورد يف القرآن الكريم
والسنة املطهرة والروايات الواردة عن أئمة اهلدى ،باإلضافة إىل أهنا حتول من اخلالص
الذي سيأيت به اإلمام املهدى والذي تنتظره البرشية مجيعا مرشوعا للدمار ،ال للسالم
واإلنقاذ.
وهذا ال يعني ـ كام أرشنا سابقا ـ إىل عدم حصول املواجهات والقتال؛ فقتال الظلمة
واملستبدين رضوري لتحقيق السالم.
 5ـ أسوء تشويه يمكن أن تتعرض له هنضة اإلمام املهدي هو ما تلوكه بعض األلسن
من أنه يتوجه منذ اليوم األول خلروجه إىل قبور بعض الناس فينبشها وينرش أجساد
أصحاهبا ويصلبهم عىل جذوع الشجر ،مما يوحي بأنه صاحب مرشوع انتقامي وثأري.
وقد حاول بعض املغرضني املتاجرين بالفتن ،حتميل الشيعة اإلمامية وزر هذا
( )1خمترص بصائر الدرجات :ص.213
( )2الغيبة للنعامين :ص.236
( )3وذلك ألن الرواية األوىل قد اشتمل سندها عىل احلسن بن عيل بن أيب ْحزة البطائني وهو كذاب ملعون وفيه يوسف
بن كليب وهو جمهول ،أما الرواية الثانية فهي أشد وهن ًا وضعف ًا من األوىل فقد اشتمل السند عىل حممد بن عيل الكويف املعروف
بأيب سمينة وهو ضعيف حد ًا فاسد االعتقاد ال يعتمد يف يشء ،ولذلك أخرجه أْحد بن حممد بن عيسى األشعري من قم ،انظر
رجال النجايش ص  ، 332إىل غري ذلك من الروايات التي أجاد الشيخ املنتظري يف تفنيدها وردها انظر :موعود األديان
ص 191وما بعدها.
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االعتقاد زاع ًام أهنم يؤمنون بأن املهدي ُخيرج فالن ًا وفالن ًا من حجرة الرسول  ويأمر
بصلبهام ،مع أن هذا الكالم افرتاء واضح ،وال يمت إىل احلقيقة بصلة ،ألن مثل هذا
الترصف هو أمر مرفوض وال يمكن القبول به ،ألنه يمثل جتاوز ًا وانتهاك ًا لكل القيم
األخالقية واإلسالمية التي هنت عن التمثيل بجثث املوتى.
والعجيب أن قائل هذا الكالم ينقل مثل هذا االعتقاد عن السيد املرتىض ،وأنه قال
يف كتابه [املسائل النارصية]( :إن أبا بكر وعمر يصلبان يومئذ عىل شجرة يف زمن املهدي..
وتكون تلك الشجرة رطبة قبل الصلب فتصري يابسة بعده) ()1

وهو كالم ال صحة له عىل اإلطالق ،فال يوجد مثل هذا الكالم يف املسائل النارصية
واملعروف بـ [النارصيات] ،وال سيام أن املسائل النارصية كتاب فقهي فرعي ،وليس فيه ما
يتصل بالعقيدة.
باإلضافة إىل أنه إذا ورد يشء من ذلك يف بعض املرويات ال يمكن بناء تصور
عقائدي حول دور اإلمام املهدي ومرشوعه عىل أساس هذه الروايات الضعيفة ،وال يمكن
نسبة مضموهنا إىل أهل البيت وال إىل أتباع هنجهم.
 6ـ إن مرشوع اإلمام املهدي هو مرشوع اإلسالم ،واإلسالم قد هدم كل العصبيات
ودفنها إىل غري رجعة﴿ ،إِ َّن َأك َر َم ُكم ِعندَ اهللَِّ َأت َقا ُكم﴾ [احلجرات ،]13 :وهدف اإلمام
املهدي هو إحقاق احلق وإقامة العدل ،وليس من العدل من يشء وال من قيم اإلسالم وال
العدالة يف يشء أن يتم استعداء صنف من البرش عىل أساس عرقي ،سوا ًء كانوا من العرب
أو العجم ،فكيف ُينسب إىل املهدي عداوة العرب؟
فهذا تشويه لصورة املهدي وملرشوعه النهضوي ،ليغدو مرشوع ًا عنرصي ًا ،كام حولته
( )1نقالً عن كتاب املهدي املنتظر يف ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة ،ص .79
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بعض التصورات إىل مرشوع مذهبي خاص ،خيالف ما ورد من أن مرشوع املهدي هو
مرشوع إنساين ،ألن حمقق العدل ورافع رايته ولوائه ،وليس من العدل يف يشء استعداء
مجاعة عىل أساس العرق أو اللون.
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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب مجع ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
اإلمامة واالمتداد الرسايل ،والتي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من:
 1ـ أن من مقتضيات عناية اهلل تعاىل بعباده ،باعتباره رهبم وهادهيم ،توفري كل أسباب
اهلداية التي حتميهم من الضاللة ،ومن التحريف الذي يلحق األديان بعد وفاة األنبياء
عليهم السالم ،وأن الذين يقومون بذلك ُيطلق عليهم [األئمة] ،أو [أئمة اهلدى] ،أو
[اخللفاء] ،أو [الورثة] ،أو [اهلداة]
 2ـ أن أتباع األنبياء يفرتقون يف مواقفهم من أولئك األئمة اهلداة الذين استخلفهم
أنبياؤهم عليهم ،وأوصوهم هبم؛ فبينام يطبق بعضهم تلك الوصايا ،وحيرص عليها ،بينام
خيالف آخرون ،تلك الوصايا ،ويرتضون ألنفسهم أئمة بدهلم ،لكن ذلك ال يعني اندراس
الدين األصيل ،ألن يف ذلك فتنة كربى ،جتعل البرش حمرومني من اهلداية اإلهلية الصافية..
فلذلك ال خيلوا عرص من العصور من املتمسكني بالدين احلقيقي ،وأتباع أئمة اهلدى.
 3ـ أن األصل يف إمامة األئمة ووراثتهم أن تكون شاملة لكل اجلوانب التي يرتبط
هبا الدين سواء تعلقت بالقضايا الدينية البحتة ،أو تعلقت باجلوانب احلياتية ابتداء من
اجلانب السيايس ..ذلك أهنم يمثلون اهلداية النبوية ويطبقوهنا يف تلك اجلوانب ،لكن
النصوص الكثرية تشري إىل أن إمامة األئمة للجانب السيايس تفتقر للقابلية الشعبية؛ فإن مل
تتحقق ،أو رغب الناس عن حكم األئمة هلم؛ فإن ذلك يعفيهم من هذا اجلانب ،ليبقى
اجلانب األسايس ،وهو جانب اهلداية والتوجيه والبالغ عن اهلل وتوضيح حقائق الدين يف
كل اجلوانب بام فيها اجلانب السيايس.
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