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  تقديمتقديم
حة في هذا الكتاب من قضايا الماضي، وإنما هي محاولة تصحيح           ليست القضية المطرو  

 ..لنهج ساد واقع األمة منذ قرون طويلة وتسبب في تخلفها

والتصحيح يبدأ من الماضي لكي يستقيم به الحاضر، فإن نهوض األمم ال يـتم بمعـزل                
 ..عن تراثها وقيمها الثابتة

سياسة دورا بارزا ولعبت فيه الروايات      وقد ورث اإلسالم تراثًا أثقل كاهله، لعبت فيه ال        
 ..دورا أكبر

وقضية الوصية التي نناقشها هنا انعكست علي صورة اإلسالم وجـوهره، وأدي أمـر              
إغفالها وتنحيتها إلي االتجاه باإلسالم نحو أصحاب النفوذ والسلطان، واالتجاه بالمسلمين نحـو             

 ..الفرقة والتمذهب والتخلف

 حركة التلقي والتناول لنـصوص الـدين والحيلولـة دون           إن هدف الوصية هو ضبط    
 ..التالعب بها من خالل إمام يملك مؤهالت الريادة والتوجيه ويملك الحكمة والبصيرة

في أواخر أيامه وكانت محور اهتمامه كما هـو  ) ص(من أجل ذلك ركز عليها الرسول   
لهـا فـي هـذا      واضح من خالل نصوص خطبة الوداع وخطبة الغدير التي سوف نعـرض             

 .. الكتاب

 ..ركز عليها في حدود القرآن

 )..ع(وركز عليها في حدود أهل البيت 

إال أن الروايات التي برزت لضرب اتجاه الوصية قادت الفقهاء إلي السير فـي اتجـاه                
 )..ع(معاكس لها أدي بهم إلي تبني تصورات أساءت إلي القرآن باإلضافة إلي نبذ أهل البيت 

 الكتاب هو إلقاء الضوء علي قضية الوصية واآلثار التي نتجـت عـن              ودورنا في هذا  
 ..غيابها

وهي قضية ضخمة ال تتسع لها تلك الويقات التي يحتويها هذا الكتاب الذي يعد بمثابـة                
 .. مدخل لطرحها بصورة أوسع وأكثر شموالً

 .. سبحانه للقيام بهذه المهمة في المستقبل القريبهللاوعسي أن يوفقنا ا

 ح الوردانيصال

 القاهرة
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  علي والوصيةعلي والوصية

  ؟؟....لعلي خاصةلعلي خاصة) ) صص((هل أوصي الرسول هل أوصي الرسول 
حوت خطبة الوداع التي استعرضنا نصوصها فيما سبق العديد من الوصايا التي ركـز              

 . ، علي رأسها الكتاب)ص(عليها الرسول 

 : وقد جاء القوم بالعديد من النصوص التي تشير إلي وصايا أخري منها

ال يبقين بجزيرة العرب دينان وإجازة الوفد، ولم        : موته بثالث عند  ) ص(وصي الرسول   
 .)١(..يذكر الراوي الثالثة

 .)٢(..كان آخر ما تكلم به الصالة وما ملكت أيمانكم

هذا باإلضافة إلي أمور أخري كثيرة ليست مجال البحث هنا يمكن تتبعهـا فـي كتـب                 
 ..السنن

  ....مبررات الرفضمبررات الرفض

 النصوص التي تتعلق بأهـل البيـت إال أن الفقهـاء            وعلي الرغم من ورود العديد من     
يرفضون رفضا قاطعا وجود وصية خاصة باإلمام علي ويعتبرون هذا األمر من اختراعـات              

 ..الشيعة

 ..ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا: روي

 فـدعا بالطـست     - أو حجري    -متي أوصي إليه وقد كنت مسندته إلي صدري         : فقالت
 .)٣(..جري فما شعرت أنه قد مات، فمتي أوحي إليهفلقد انخنث في ح

) ص(كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي         : ونقل ابن حجر عن القرطبي قوله     
أوصي بالخالفة لعلي، فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك وكذا من بعدهم، فمـن ذلـك مـا                  

ن ولي الخالفة، وال ذكره أحد      استدلت به عائشة، ومن ذلك أن عليا لم يدع ذلك لنفسه وال بعد أ             
 .)٤(..من الصحابة يوم السقيفة

 أوصي  - أي الرسول    - أنه   - أي عائشة    -الذي يظهر أنهم ذكروا عندها      : وقال غيره 
 بالخالفة في مرض موته فلذلك ساغ لها إنكار ذلك واستندت إلي مالزمتها له              - أي لعلي    -له  

منه شيء من ذلك فساغ لها نفي ذلك لكونه         في مرض موته إلي أن مات في حجرها، ولم يقع           
 .)٥(..منحصرا في مجالس معينة لم تغب عن شيء منها

 أوصي؟) ص(هل كان النبي :  بن أبي أوفي سئلهللاوروي أن عبد ا
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 ..ال: قال

 ؟..كيف كتبت علي الناس الوصية، أو أمروا بالوصية: فسئل

 .)٦(..هللاقال أوصي بكتاب ا

لم يوص بالخالفة لعلي    ) ص(لروايات التي تؤكد أن الرسول      ونقل ابن حجر العديد من ا     
مشيرا إلي أن الشيعة تنقصوا عليا من حيث قصدوا تعظيمه ألنهم نسبوه مع شجاعته العظمـي   

 مع قدرته   - في الخالفة    -وصالبته في الدين إلي المداهنة والتقية واإلعراض عن طلب حقه           
 .)٧(..علي ذلك

يا أيهـا   : الدالئل عن علي أنه لما ظهر في يوم الجمل قال         ونقل عن أحمد والبيهقي في      
 .)٨(..لم يعهد إلينا في هذه اإلمارة شيًئا) ص (هللالناس، أن رسول ا

 .)٩(..ولم يستخلف) ص (هللامات رسول ا: ويروي عن عمر

 ؟..هل عندكم كتاب: ويروي عن أبي جحيفة، قلت لعلي

 ..سلم، وما في هذه الصحيفة، أوفهم أعطيته رجل مهللاإال كتاب ا. ال: قال

 ؟..وما في هذه الصحيفة: قال

 .)١٠(..العقل وفكاك األسير وال يقتل مسلم بكافر: قال

 ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم      هللاوا: شهدت عليا علي المنبر وهو يقول     : وفي رواية أخري  
  .. وهذه الصحيفةهللاإال كتاب ا

 .)١١(..فيها فرائض الصدقة: وفي رواية أخري

 ..الديات بدل العقل: د ابن ماجةوعن

بشيء لم يعم به الناس، إال ما في قـراب          ) ص (هللاما خصنا رسول ا   : ويروي عن علي  
 .)١٢(..هللا من ذبح لغير اهللالعن ا: سيفي هذا، وأخرج صحيفة مكتوبة فيها

 .)١٣(.. المدينة حرم- أي الصحيفة -فإذا فيها : وفي رواية

 .)١٤(..فأ دماؤهم ويسعي بذمتهم أدناهمالمؤمنون تتكا: وفي رواية فيها

 ألن جماعـة مـن الـشيعة كـانوا          - أي جحيفة    -وإنما سأله عن ذلك     : قال ابن حجر  
خصهم بها ولـم يطلـع      ) ص( أشياء من النبي     - ال سيما عليا     -يزعمون أن عند أهل البيت      
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لك مكتـوب   والجمع بين هذه األحاديث أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذ          .. غيرهم عليها 
 .  )١٥(..فيها، فنقل كل واحد من الرواة منه ما حفظه

إال أن كل هذه المحاوالت من قبل الرواة والفقهاء لضرب فكرة الوصية تعد غير صائبة               
كان يشغله مستقبل الدين    ) ص(وتتراجع أمام كم الروايات األخري التي تكشف لنا أن الرسول           

بإمامة الدين واألمة مـن بعـده يعـد         ) ص( الرسول   واألمة، فمن ثم فإن محاولة إنكار وصية      
اتهاما له باإلهمال والتقصير في أداء دوره ورسالته وهو النبي الخاتم الـذي جـاء برسـالة                 

 .)١٦(..مستمرة من بعده إلي يوم الدين

ويعد من جانب آخر إنكارا لنصوص قرآنية كثيرة تتحدث عن مستقبل الدين والمعوقات             
 .)١٧(..التي تعترض مسيرته

إنما هو منضبط بالقرآن ويتبع ما يوحي إليه، وهذا االنضباط واالتبـاع            ) ص(والرسول  
وقـد أوصـي    .. يفرضان عليه أن يوصي ويحدد األئمة الذين يتولون أمر الدين واألمة بعـده            

لكن األمة من بعده لم تتقيـد بهـم واتبعـت           ) ع(الرسول وحدد األمور في حدود أهل البيت        
ال الرجال التي ألقت بها في أحضان الحكام الذين عدهم الرواة والفقهـاء أئمـة               الروايات وأقو 

 .)١٨(..المسلمين

  ::المناقشةالمناقشة
حول الوصايا، فقـد    ) ص(وال يتسع المجال هنا لمناقشة النصوص الواردة عن الرسول          

 ..أوصي بالكثير من األمور قبل وفاته، مما يدل علي اهتمامه بالدين واألمة ومستقبل المسلمين

 .)١٩(..علي المحجة البيضاء) ص (هللاتركنا رسول ا: حتي أن بعضهم يروي

إال أننا سوف نركز هنا علي النصوص النبوية والقرآنية التي تتعرض لقضية اإلمامـة              
وكيف له أن يغفلها وقد ركـز عليهـا     ..لم يغفلها في وصيته   ) ص(وضرورتها، وأن الرسول    

 ..القرآن

 .١٢٤/البقرة.. ﴾إنٌَي جاعٍلك لٌلنَّاس إماما﴿ .. ):ع(يقول سبحانه إلبراهيم 

 وّأطٌيٍعـوا برٍّسـوّل وٍأولٌـي       اهللايا ّأيٍها بّذٌين آمٍنوا ّأطٌيٍعوا      ﴿: ويقول عن طاعة األئمة   
ر٥٩/النساء.. ﴾اّألم. 

 .٧١/اإلسراء.. ﴾يوم نّدٍعو ٍكلَّ ٍأنّاس بإمامهم﴿: ويقول عن يوم الحساب

 .٧٣/األنبياء.. ﴾وجعلًنّاٍهم ّأٌئمّةْ يهٍدون بّأمرنّا﴿: قول لبني إسرائيلوي
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   .وهذا ما يتعلق بأئمة الهدي والحق

 :ما يتعلق بأئمة الباطل والضاللةأما 

 .١٢/التوبة.. ﴾فّقّاتٌٍلوا ّأٌئمّةّ بٍكفًر﴿: قال سبحانه

 .٤١/القصص.. ﴾ بنَّاروجعلًنّاٍهم ّأٌئمّةْ يدٍعون إلّي﴿: وقال

 : فهو كثيرحول اإلمامة) ص(وما جاء عن الرسول 

 .)٢٠(..من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية:   يروي

 .)٢١(..من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية:   ويروي

 .)٢٢(..من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية:   ويروي

 .)٢٣(..الم عزيزا إلي اثني عشر خليفةال يزال اإلس:   وروي

وعلي ضوء هذه النصوص القرآنية والنبوية يظهر لنا أن اإلمامة مـن قـضايا الـدين                
الجوهرية، وإن اإلمام المقصود منها هو إمام خاص يملك مؤهالت الريادة والعدالـة والعلـم               

 ..والبصيرة وفوق ذلك كله هو محل ثقة الملسمين وقبولهم ومحبتهم

وأنه قد حددها في دائـرة      ) ص(ر لنا أيضا أن اإلمامة كانت محل اهتمام الرسول          ويظه
 ..محددة ووجهها إلي جهة محددة

 .. وال يحدد هذا اإلمام..) من مات ولم يعرف إمام زمانه(وال يعقل أن يقول  

وال يعقل أن يطالب المسلمين بالبيعة إلمـام مجهـول ولـيس محـل ثقـتهم                 
 .. وقبولهم

ن يربط المسلم بجماعة ال تكون علي الحـق وال تمثـل اإلسـالم              وال يعقل أ   
 .الصحيح

وال يعقل أن يربط عزة اإلسالم بإثني عشر خليفة دون أن يكونوا علي هـدي                
 ..وعلي صراط مستقيم، ودون أن يحدد هويتهم وأسماءهم

كان يسير وفق قاعدة قرآنية تحدد دوره ودور األئمة من بعده وهو ما             ) ص(إن الرسول   
والمنذر هو النبي   ،  ٧/ الرعد ﴾إنَّما ّأنتّ ٍمنذٌِر ولٌٍكلٌَ قّوم هاد      ﴿ :يتضح لنا من خالل قوله تعالي     

وليس هناك في تاريخ المسلمين من يملـك مـؤهالت اإلمامـة             ..والهادي هو اإلمام   )..ص(
كتـاب  بال) ص(الذين ربطهم الرسول    ) ع(والريادة والعدالة والفقه والبصيرة سوي أهل البيت        

وقد حدد  .. في نصوص عديدة مما يشير في داللة قاطعة إلي أنهم هم األوصياء في هذه األمة              
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 قد اصطفي عددا من الرسل واألنبياء واآلل، وهذا االصطفاء يشمل ذريـات             هللالنا القرآن أن ا   
 ..هؤالء الرسل واألنبياء

يم وآّل عمرانّ علّي بعالّمين  ٍذرَيّةْ       آدم وٍنوحا وآّل إبراه   " إنّ بلَّهً طّفّي  ﴿: يقول سبحانه 
 .٣٤ ٣٣،/ آل عمران﴾بعٍضها من بعض واللٍَّه سميِع علٌيِم

 ).اآلية... ومن آبائهم: (ويقول

 عليهم بفضله ليكونوا أئمـة أمـة        هللالذين من ا  ) ع(وأهل البيت هم امتداد ذرية إبراهيم       
 ..من بعده) ص(محمد 

القرآن أن هذه السنة ليست خاصة برسالة محمد وحده بل واكبت رسالة إبـراهيم           ويؤكد  
  ).ع(ي إسرائيل مثل داود وسليمان وآله من أنبياء بن

ما آتّاٍهٍم بلٍَّه من فّضلٌه فّقّد آتّينّا آّل إبـراهيم          " ّأم يحٍسٍدون بنَّاس علّي   ﴿: يقول سبحانه 
 .٥٤/ النساء﴾تّينّاٍهم مٍلًكْا عظٌيمابكٌتّاب والًحكًمةّ وآ

إال أن الفقهاء والرواة كان لهم رأي آخر في مواجهة هذه النصوص القرآنية والنبويـة               
حيث وجهوها جميعها نحو الحكام واعتبروهم أئمة المسلمين من بعد الرسول وقد استمدوا هذا              

لسنن، وعلي ضوئها تم التضحية     الموقف من كم الروايات الواردة حول والة األمور في كتب ا          
 ..بأهل البيت وإحالل الحكام مكانهم

 :ومن هذه الروايات

 .)٢٤(..هللامن أهان السلطان أهانه ا 

 .)٢٥(..اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبه 

 .)٢٦(.. يوم القيامة وال حجة لههللامن خلع يدا من طاعة لقي ا 

 في عـسرك ويـسرك ومنـشطك ومكرهـك وأثـره            عليك السمع والطاعة   
 .)٢٧(..عليك

من بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فـإن جـاء        
 .)٢٨(..آخر ينازعه، فاضربوا عنق اآلخر

من كره من أميره شيًئا فليصبر، فإنه من خرج من السالطن شبرا مات ميتـة                
 .)٢٩(..جاهلية

 .)٣٠(..هرك وأخذ مالكأطع األمير وإن جلد ظ 
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أما رواية االثني عشر خليفة فهم وإن كانوا قد حددوهم في دائرة الحكام، إال أنهم حاروا                
 .)٣١(..في تعيينهم وتخبطوا واختلفوا ولم يقطعوا فيها بشيء

قد أطلت البحث عن معني هذاالحديث وتطلبت مظانه وسألت عنـه،           : قال ابن الجوزي  
 .)٣٢(..فلم أقع علي المقصود به

 .)٣٣(..لم ألق أحدا يقطع في هذا الحديث بشيء معين: وقال آخر

ولو أن الفقهاء اتجهوا نحو أهل البيت لوصلوا إلي الحقيقة وخرجوا من دائرة هذا التيـه               
 ..الذي أوقعوا أنفسهم فيه

مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبهـا نجـا، ومـن تخلـف عنهـا                  : يروي
 .)٣٤(..هلك

بالكتاب تعني وصية باإلمامة، ألن هذا الكتاب البد له من إمام           ) ص(ة الرسول   إن وصي 
يبلغه ويبينه للناس من بعده ويكون مرجعا لهم ومحل ثقتهم وقبولهم والشخصية الوحيدة التـي               

 ..كانت مؤهلة للقيام بهذا الدور هي اإلمام علي

ن بين الصحابة والخلفـاء     ويكفي في هذا المجال القول أن عليا هو الشخصية الوحيدة م          
 ..التي يطلق عليها لفظ إمام

في حق الـصحابة    ) ص(ويكفي أيضا استعراض الروايات الواردة علي لسان الرسول         
 .)٣٥(..تلك الروايات التي تستثنيهم من القيام بدور اإلمامة

 ..ال ترجعوا بعدي كفارا) ص(وقد أشرنا فيما سبق إلي قول الرسول 

م الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار         خيار أئمتك : وروي
 .)٣٦(..أئمتكم الذين تبغضونهم ويبعضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم

  ::إلي األئمة بنوعيهمإلي األئمة بنوعيهم) ) صص((وهذه إشارة صريحة منه وهذه إشارة صريحة منه 
 ..األئمة األخيار وهم أهل البيت 

 ..واألئمة األشرار وهم من دونهم 

مهدي في آخر الزمان وهو من ذريتـه أي مـن أهـل        باإلمام ال ) ص(وقد تنبأ الرسول    
 .)٣٧(..البيت، ووصفه وحدده، وهو آخر األئمة

وليس من المعقول أن يكون قد تنبأ بآخر األئمة من أهل البيت، وال يكون قد تنبأ بأولهم                 
 ..وحدده ووصفه



 ١٢ 

تنبأ بأول األئمة وهو اإلمام علي ووصفه وحدده، كما وصف          ) ص(والحق أن الرسول    
د الحسن والحسين وعلي بن الحسين ،محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمـد الـصادق                وحد

 .)٣٨(..وباقي األئمة االثني عشر المقصودون برواية االثني عشر المذكورة

وقد كانت لإلمام علي صفات ومالمح ودور خاص يبدو بوضوح من ذلكم الكم الكبيـر               
، تلك الروايات التي دفعـت بمحـدث        )ص(من الروايات الواردة في حقه علي لسان الرسول         
خصائص اإلمام علي كـان الـسبب فـي         : كالنسائي إلي أن يكتب كتابا في اإلمام علي أسماه        

 .)٣٩(..مصرعه

 ...ليس من آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا: قال ابن عباس

 أصحاب محمـد فـي      هللاإال وعلي علي رأسها وأميرها وشريفها وسيدها، ولقد عاتب ا         
 .)٤٠(..لقرآن وما ذكر عليا إال بخيرا

من الفضائل ما جاء لعلـي      ) ص (هللاما جاء ألحد من أصحاب رسول ا      : وقال ابن حنبل  
 .)٤١(..ابن أبي طالب

وسوف نعرض هنا بعض نماذج من الروايات الواردة في حق اإلمام علي والتي تؤكـد               
 ..له) ص(إمامته ووصية الرسول 

 .)٤٢(..لي كل مؤمن بعديإن عليا مني وأنا منه، وهو و

 .)٤٣(..أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب

 .)٤٤(..ومن عصي عليا فقد عصاني. من أطاع عليا فقد أطاعني

 .)٤٥(..إن منكم من يقاتل علي تأويل القرآن، كما قاتلت علي تنزيله، يعني عليا

 .)٤٦(..حتي يردا علي الحوضعلي مع القرآن، والقرآن مع علي، لن يفترقان 

 .)٤٧(..أنت مني يمنزلة هارون من موسي، إال أنه ال نبي بعدي

 .)٤٨(..اللهم آتني بأحب خلقك إلي يأكل معي هذا الطائر، فجاء علي وأكله معه

 .)٤٩(..علي مني وأنا من علي، وال يؤدي عني إال أنا أو علي

 .)٥٠(..ن نصره، مخذول من خذله إمام البررة، قاتل الفجرة، منصور م- علي -هذا 

 .)٥١(..يا علي أنت سيد في الدنيا، وسيد في اآلخرة

 .)٥٢(.. إال مؤمن، وال يبغضك إال منافق- علي -ال يحبك 



 ١٣ 

وغير هذا كثير في كتب السنن وكتب السير، مما يشير في داللة قاطعة إلي أن عليا كان                 
 .. مامة من بعدهوكان يعده لتحمل وظيفة اإل) ص(محور اهتمام النبي 

التي تقـول   ) ص(هذا باإلضافة إلي أن هناك العديد من النصوص الواردة عن الرسول            
بالوصية صراحة لعلي، غير أن الفقهـاء وأهـل الحـديث شـككوا فيهـا والـبعض مـنهم                   

 .)٥٣(..صححها

  ::كتابة الوصيةكتابة الوصية
جـرد  لكتابة الوصـية ال م    ) ص(كشفت لنا الروايات أن هناك محاولة من قبل الرسول          

ذكرها شفاهية، وهذا األمر إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن الوصية كانت محـل اهتمـام                  
 ..وتركيزه في الفترة السابقة لوفاته) ص(النبي 

وفي البيت رجال فـيهم عمـر بـن         ) ص (هللالما حِضر رسول ا   : يروي عن ابن عباس   
 ..هلم أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده: الخطاب، قال النبي

، فاختلف أهل   هللاإن النبي قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب ا          : ل عمر فقا
 .البيت فاختصموا

 . قربوا يكتب النبي كتابا ال تضلوا بعده: منهم من يقول

: ومنهم من يقول ما قاله عمر، فلما أكثروا اللغو واالختالف عند النبي، قال لهم الرسول              
 ..قوموا

 وبين أن يكتب لهم ذلك      هللا الرزية كل الرزية ما حال بين رسول ا        :فكان ابن عباس يقول   
 .)٥٤(..الكتاب من اختالفهم ولغطهم

دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، وأوصـي          ): ص(وفي روايات أخري قال     
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز وا الوفـد ينحـو مـا كنـت               : عند موته بثالث  
 .)٥٥(..ونسيت الثالثة: ويأجيزهم، قال الرا

 )..ص (هللاهجر رسول ا: وفي روايات قال الرافضون لكتابة الوصية

 ..يهجر) ص (هللاأو أن رسول ا

 .)٥٦(..أو دعوة أنه يهجر

إن فترة هذه الرواية هي فترة تجهيز جيش أسامة كما أشارت الروايات وجيش أسـامة               
 .)٥٧(..علي وآخرينكان يضم جميع الصحابة بما فيهم أبو بكر وعمر عدا 



 ١٤ 

) ص(وهذا يشير إلي أن هناك مجموعة من الصحابة تقاعست عن تنفيذ أمر الرسـول               
بالخروج مع جيش أسامة وتجمهروا حول الرسول وهو علي فراش الموت في محاولة لمنـع               

 ..كتابة الوصية

 .)٥٨(..أنفذوا بعث أسامة: يلح وهو علي فراشه) ص(وكان الرسول 

 :التراجع والمماطلة عن إنفاذ هذا البعث قالولما وجد التقاعس و

 .)٥٩(.. من تخلف عن بعث أسامةهللالعن ا

فما كان من المعارضين الرافضين في هذا البعث إال أن أثاروا الشبهات حـول أسـامة                
 .)٦٠(..وطعنوا فيه

بربه، فقرر أبو بكر أن يخـرج       )  ص(ثم إن القوم تثاقلوا في الخروج حتي لحق النبي          
 . )٦١(..م معارضة عمر وتخلف الكثيرين عنهالبعث رغ

قد حاول كتابة الوصية مرة أخري      ) ص(ولم تشر الروايات والمصادر إلي أن الرسول        
أو أمر أحدا بكتابتها قبل وفاته، إال أن الشيء المؤكد أن معالم هذه الوصية ورموزها كانوا من                 

لغموض الذي يحاول الـبعض أن  الوضوح بمكان لكل من حول الرسول، فالمسألة ليست بهذا ا        
يضفيه حولها، فإن النصوص الواردة في حق أهل البيت في الكتاب والـسنة كانـت معلنـة                 
ومتداولة، كذلك كانت حركة النبي وأهل البيت والتالحم والترابط بينه وبينهم تمثـل التطبيـق               

 ..العملي لتلك النصوص

 بحكم إطالعه علـي الغيـب       )ص(وهناك نقطة مهمة في هذه الدائرة وهي أن الرسول          
 كـان يعلـم أن      -ومعرفة الحوادث المستقبلية وهي النبوءات التي تنبأ بها عن طريق الوحي            

 ..األمة لن تتقيد بوصيته من بعده

 ..ولن تسير علي نهج أهل البيت

 ..وهو ما حدث بالفعل

 .)٦٢(..أن األمة ستغدر بي بعده) ص(أن مما عهد إلي النبي : روي عن علي قوله

، وبين حدوث الحدث الكامن في      هللالغيب بإذن ا  ) ص(والفرق كبير بين أن يعلم الرسول       
علم الغيب، فإن الرسول ينحصر دوره في البيان والتبليغ واإلنذار كما حدد القرآن لـه هـذا                 

 ..الدور



 ١٥ 

قد بين وبلغ وأنذر بكثير من الحوادث المستقبلية مثل االنحرافات التي سوف            ) ص(وهو  
رحيله، ومثل طائفة الخوارج التي تمثل اإلعوجاج الدائم في صفوف المسلمين، ومثل            تقع بعد   

قتال علي لهذه الطائفة وقتلهم له، ومثل عالمات الساعة، ومثل ظهـور المهـدي فـي آخـر                  
 .)٦٣(..الزمان، وغير ذلك من الحوادث

 .. أن يتألم ويحزن للحوادث المفجعة التي سوف تقع) ص(ومن حق الرسول 

 ..حقه أن يفرح للحوادث السارة النافعةومن 

 ..لكنه ال يملك أن يفعل شيًئا سوي ذلك

تعامل ) ص(من هنا فإن اإلمام علي تعامل مع الحوادث التي واجهته بعد وفاة الرسول              
 ..العالم البصير بها، فهي لم تكن مفاجأة له

 ..وهو ال يملك أن يغير األقدار

 من هذه الحوادث علي أنه دليل علي عدم وجود          إال أن البعض يفسر موقف اإلمام علي      
، ولو كان هو اإلمام حقًا لنازع القوم وجاهدهم وانتزع          )ص(وصية خاصة به من قبل الرسول       

 ..حقه الشرعي منهم

 .. وهذا التصور إنما هو نابع من عدم فهم وضع اإلمام علي ودوره

 سـار عليـه الفقهـاء    نابع من النظر إلي اإلمام علي نظرة مجردة وهو الـنهج الـذي          
والمحدثون وهو تجريد اإلمام علي وأهل البيت من صفة القداسة وتأويل النـصوص الـواردة               

أبـو بكـر    : فيهم بما يؤدي في النهاية إلي مساواة الجميع بهم بل تفضيل البعض عليهم مثـل              
 وعمر وعثمان، حتي إن البعض منهم اعتبر أن مجرد تقديم علي علي عثمان يعد بدعة تشكك               

 .)٦٤(..في معتقد صاحبها وتحجب الثقة عنه

وهذا النهج ساد واقع المسلمين بدعم الحكام، وأصبح يطوق الفقهاء وال يستطيعون منـه              
 ..فكاكًا

وبالطبع من تشبع بهذا النهج ال يمكن أن يقر بوجود وصية خاصة باإلمام علي أو يقـر                 
 .. وتحمل تبعات هذا الرفضبإمامة أهل البيت، فإن هذا اإلقرار يعني رفض هذا النهج

ٍكتٌب علّيٍكم إذّا حضر أّّحدٍكٍم بموٍت إن تّرك خّيـرا بوصـيٍّة لٌلًوالٌـدين              ﴿: يقول سبحانه 
ٍمتَّقٌينلّي بقَْا عٍروفٌ حعالًمب ينب١٨٠/ البقرة﴾واألّّقًر. 

ـ          : وروي ين إال ووصـيته مكتوبـة      ما حق امرٍئ مسلٍم له شيء يوصي فيه يبيبت ليلت
 .)٦٥(..عنده



 ١٦ 

وهذه الرواية إنما هذ مطابقة للتص القرآني السابق لها، وهي تؤكد من جهة أخـري أن                
كان منضبطًا بالقرآن، فكما أمر القرآن بكتابة الوصية فالبد للرسول أن يبلـغ             ) ص(الرسول  

يـأمر القـرآن بكتابـة     ذلك لألمة، ويكون أول المنضبطين المطبقين لهذا النص، فال يعقل أن            
 ..فيخالف هذا النص وهو يبلغه ويبينه للناس) ص(الوصية ويأتي الرسول 

كتب الوصية ولم يتراجع عن ذلك أما أين هذه         ) ص(ومن هنا يمكن الجزم بأن الرسول       
 ..الوصية فيسئل عن ذلك الفقهاء والرواة

الوصية والتي عرضناها   وهذا يقودنا إلي مناقشة تلك الروايات التي يستند عليها منكرو           
 ..فيما سبق

لفظ أنفاسه األخيـرة فـي      ) ص(أول هذه الروايات رواية عائشة التي تؤكد أن الرسول          
 ..حجرها ولم يوص لعلي بشيء

  ::وأمام هذه الرواية تبرز المالحظات التاليةوأمام هذه الرواية تبرز المالحظات التالية
أن هذه الرواية بمثابة رد من عائشة في مواجهة اتجاه برز أمامها يقول إن عليـا                : أوال

 ..ان وصياك

وال شك أن هذا االتجاه لم يبرز من فراغ، وإنما برز علي أساس وهو أن فكرة الوصية                 
لعلي كانت مشاعة بين الصحابة والتابعين، وهو ما يدل علي أن لها جذور شـرعية، ويـدل                 

 ..أيضا علي أن المسلمين صحابة وتابعين لم يكونوا جميعا في صف المنكرين للوصية

 ..لموقف رفض االدعاء بأن اإلجماع علي رفض الوصية كان واقعاوينتج عن هذا ا

إن قول عائشة ال يقطع بإنكار الوصية لكونها تربط اإلنكار بفترة وفـاة الرسـول              : ثانيا
في حجرها، وهذا ال يفيد أن الرسول لم يوص، إذ من الجائز أنه أوصي قبل ذلك، وكأن               ) ص(

 حين الموت، وعلي هذا األساس لـن تكـون هنـاك       عائشة بهذا تقول إن الوصية ال تصح إال       
 ..وصية ألحد ممن يأتيهم األجل إذا انتظر حتي يشارف علي الموت

 .. أن عائشة من خصوم اإلمام علي والمقاتلين له الرافضين إلمامته: ثالثًا

واشتد به وجعه، خرج وهو بين رجلين، تخط        ) ص (هللالما ثقل رسول ا   : وقد روي عنها  
فـأخبرت  : رض، بين عباس بن عبدالمطلب ورجل آخر، قال الراوي عن عائشة          رجاله في األ  

هل تدري من الرجل الذي لم تـسم        : فقال لي ابن عباس   ..  بن عباس عما قالت عائشة     هللاعبدا
 ؟..عائشة

 ..ال: قلت



 ١٧ 

 .)٦٦(..هو علي بن أبي طالب: قال ابن عباس

ومة إلي عـدم ذكـر      ولما كانت عائشة من خصوم اإلمام علي ووصلت بها هذه الخص          
 ..اسمه في رواية جاءت علي لسانها، فمن ثم ال يصح أن تكون حكما في أمر الوصية

إال أن هذه الرواية كما كشفت لنا الموقف العدائي تجاه اإلمام علي كشفت لنا من جانب                
 ..وهو في مرض الموت ولم يكن يفارقه) ص(آخر أن عليا كان ملتصقًا بالرسول 

كان حوله اإلمام علي وبنو هاشم يغسلونه ويجهزونه ولم يكـن           ) ص (وحين وفاة النبي  
 .)٦٧(ـ..هناك وجود لعائشة أو غيرها

توفي ورأسه فـي    ) ص(أن هناك العديد من الروايات التي تشير إلي أن الرسول           : رابعا
 .حجر علي

 ، توفي ورأسه في حجر أحد؟ )ص (هللاأرأيت رسول ا: سئل ابن عباس: روي

 ..في وإنه لمستند إلي صدر عليتو. نعم: قال

فأنكر ابـن   .. توفي بين سحري ونحري   : إن عروة يحدث عن عائشة أنها قالت      : فقيل له 
 وإنه لمستند علي صدر علـي، وهـو الـذي           هللا لتوفي رسول ا   هللاأتعقل؟ وا : عباس ذلك قائالً  

 .)٦٨(..غَسله

وصية حين سئل عنها واكتفـي       بن أبي أوفي التي أنكر فيها ال       هللاأما الرواية الثانية لعبدا   
 ..هللاأوصي بكتاب ا) ص(إن الرسول : بأن قال

هذه الرواية كسابقتها تدل علي أن هناك وصية، وإن هناك من يسمع عنهـا ويتـسائل                
وذكرتها منقوصة حـين ذكـرت      ) ص (هللاحولها، غير أن هذه الرواية بترت وصية رسول ا        

 ..الكتاب وحده ولم تذكر عترة أهل البيت

ر لنا من هاتين الروايتين أن هناك اتجاها معاديا ألهل البيت يسعي للتعتيم عليهم،              ويظه
 ..بهم) ص(وعلي وصية الرسول 

وفيا يتعلق بالروايات المنسوبة لإلمام علي التي ترد علي التساؤالت الخاصة بالوصية،            
ون الناس،  خصه أو خص أهل البيت بشيء د      ) ص (هللاوالتي ينفي فيها اإلمام علي أن رسول ا       

هذه الروايات هي امتداد للروايات السابقة التي يسعي الخصوم من خاللها إلي إنكار الوصـية               
 ..بأهل البيت



 ١٨ 

إال أن الفارق بين هذه الروايات وسابقتها هو أنها جاءت علي لسان اإلمام علي، مما يعد                
صية ألهل البيـت،    دليالً قاطعا وبرهانًا ساطعا علي عدم وجود الوصية وعدم وجود أية خصو           

 ..دليالً يقذف به في وجه كل المنادين بالوصية

لكن المتأمل في هذه الروايات يتبين له أنها تقود إلي الوصية، حيث أنها تنص علـي أن                 
 .. وصحيفة تحوي علماهللاكتاب ا: عليا كان في حوزته

ة حين أوصي بالكتاب والعترة جعل الكتـاب بحـوز        ) ص(وهذا يؤكد علي أن الرسول      
 . العترة ومعه العلم الخاص به أي علم الكتاب المنقول عن الرسول

ويؤكد من جهة أخري علي الوصية، فمادام قد خصهم بالكتاب فهذا يعني أن أهل البيت               
وعلي رأسهم اإلمام علي هم أوصياء األمة من بعده، فإذا كان قد خصهم بصحيفة مع الكتـاب                 

 ..فهذا تأكيد علي الوصية

تصور عدم وجود منازع لعلي في أمر الكتاب والصحيفة، فال يوجـد مـن              ويدعم هذا ال  
 هللاخص أحدا من الـصحابة بكتـاب ا       ) ص(بين روايات القوم رواية واحدة تقول أن الرسول         

 ..وصحيفة معه

وحجة اإلسـالم،   ) ص(ويدعمه أيضا اتفاق الجميع علي أن عليا هو حامل علم الرسول            
 .)٦٩(..، وأشدهم به لزوقًافهو أول الناس بالرسول لحوقًا

 .)٧٠(..وهو مدينة العلم وقرين الكتاب باعتراف األصحاب

قد كفل اإلمام علي منذ طفولتـه       ) ص(وقد أجمعت المصادر التأريخية علي أن الرسول        
 ..وتولي أمر تربيته ورعايته

ده  لـه، وأرا   هللا علي علي بن أبي طالب، ومما صنع ا        هللاكان من نعمة ا   : روي ابن هشام  
 أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال رسـول               -به من الخير    

يا عباس، إن أخاك أبا طالـب كثيـر          : - وكان من أيسر بني هاشم       -للعباس عمه   ) ص (هللا
العيال، وقد أصاب الناس ما تري من هذه األزمة، فانطلق بنا إليه فلتخفف عنه من عياله آخذ                 

 .« رجالً وتأخذ أنت رجالً فنكلهما عنهمن بنيه

إنا نريد أن نخفف عنـك مـن        : فانطلقا، حتي أتيا أبا طالب فقاال له      . نعم: فقال العباس 
 ..عيالك حتي ينكشف عن الناس ما هم فيه

 ..إذا تركتما لي عقيالً فاصنعا ما شئتما: فقال لهما أبو طالب



 ١٩ 

اس جعفرا فضمه إليه، فلم يزل علـي        عليا فضمه إليه، وأخذ العب    ) ص (هللافأخذ رسول ا  
 تبارك وتعالي نبيا، فاتبعه علي وآمن به وصدقه، ولم يزل           هللاحتي بعثه ا  ) ص (هللامع رسول ا  

 .)٧١(..جعفر عند العباس حتي أسلم واستغني عنه

وصلي معه وصـدق    ) ص (هللاثم كان أول ذكر من الناس آمن برسول ا        : قال ابن إسحق  
ي علي بن أبي طالب، عليه السالم، ابن عبدالمطلب بن هاشم، وهو ابن              تعال هللابما جاء به من ا    

 .)٧٢(..قبل اإلسالم) ص (هللاعشر سنين يومئذ، وكان في حجر رسول ا

علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو الحسن، وهو ابـن           : وقال ابن حجر العسقالني   
 قبل البعثة بعشر سـنين      شقيق أبيه، واسمه عبد مناف علي الصحيح، ولد       ) ص (هللاعم رسول ا  

من صغره، لقصة مذكورة في السيرة النبوية، فالزمة        ) ص(علي الراجح، وكان قد رباه النبي       
 .)٧٣(..من صغره فلم يفارقه إلي أن مات

لعلـي؟ واإلجابـة أن     ) ص(ماذا تعني كفالة الرسـول      : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا    
فالة الرسول تعني دالالت أخري تميـز المكفـول،         الكفالة تعني التربية والتقويم واإلعداد، وك     

فمادام الكفيل مميزا فالبد للمكفول أن يكون مميزا، فليس من الممكن أن يتساوي مـن تربـي                 
 ..مع من تربي علي يد اآلخرين) ص(علي يد الرسول 

من هنا البد من اإلقرار أن عليا قد ارتوي من معين الرسالة وحمـل خلـق الرسـول                  
 ..  الخلق والعلم هما مؤهالت اإلمام والوصيوعلمه، وهذا

لعلي لم تأت مصادفة لكون حركة الرسل تدور في دائرة الوحي           ) ص(إن تربية الرسول    
 ..فال يملك الرسول القدرة علي االختيار أو االجتهاد في هذه الدائرة

لعلي إنما هي تربية ربانيـة تهـدف   ) ص(وعلي ضوء هذا التصور فإن تربية الرسول  
ي إعداده وتأهيله ليقوم بدور اإلمام من بعده ومحاولة نفي هذا التصور نعني وصف حركـة                إل

حركة الرسول بالعشوائية، إذ ما حاجه نبي في مستهل دعوته بـصبي صـغير ينـشغل بـه                  
 ؟..ويعوقه

 .٢١٤/ الشعراء﴾ّأنذٌر عشٌيرتّك اّألقًربينو﴿: روي في أسباب نزول قوله تعالي

 : خطب في بني عبدالمطلب ومما قاله)ص(أن الرسول 

 أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا، فقام القوم يضحكون           - علي   -أن هذا   
 .)٧٤(..قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع: ويقولون ألبي طالب



 ٢٠ 

لعلي وتربيته له هي دليل قاطع علي كونه الوصي ومادام قـد            ) ص(أن كفالة الرسول    
 ..توجد الوصيةوجد الوصي فالبد أن 

مادام هناك أهل البيت بقيمتهم المقدسة ومكانتهم العالية فالبد أن يكون لهم دور في واقع               
 : المسلمين

 ..دور البيان والتوجيه

 ..دور اإلمامة واإلرشاد

 ..ومصدر تلقي الدين

 ..وهذا كله يوجب أن تكون هناك وصية خاصة بهم

 .)٧٥(.. يزدحم بها الكتاب والسنةوليس بعد تلك النصوص الواردة في حقهم التي

وتلك المكانة العالية والحب والوالء الكامن في نفوس المسلمين تجاههم علي مر التاريخ             
 .)٧٦(..رغم حمالت التشويه والتعتيم

 )..ع(لعلي وحضانته للحسن والحسين ) ص(وكفالة الرسول 

 ..ليس بعد هذا كله مجال إلنكار الوصية

ة استحضروا عددا من الروايات األخري المنسوبة لإلمام علـي          إال أن المنكرين للوصي   
 ..نقلها ابن حجر في فتح الباري كما ذكرنا

 ..ولم يوص) ص (هللامات رسول ا: منها رواية ابن عباس

 ..لم يعهد إلينا في هذه اإلمارة شيًئا: ورواية اإلمام علي

 يقولون بالوصية أو    وقد استحضر ابن حجر هذه الروايات من أجل ضرب الشيعة الذين          
يزعمون حسب تعبيره، مستندا علي موقف اإلمام علي الذي لم يدع لنفسه اإلمامة والوالية بعد               
أن ولي الخالفة، وال ذكر ذلك أحد من الصحابة يوم السقيفة، وإن تبني فكـرة الوصـية مـع                   

 ..إعراض اإلمام علي عنها وعدم مطالبته بها يعني تنقيصا لقدره

 :ما يتبني هذا الموقف علي أساس أمرينوابن حجر إن

 ..الروايات التي بين يديه: األول

 .. المعتقد الذي يتبناه تجاه أهل البيت: الثاني



 ٢١ 

وفيما يتعلق بالروايات فال يجوز االحتجاج بها في مواجهـة كـم الروايـات األخـري                
 )..ع(المشهورة في حق اإلمام علي وأهل البيت 

 من أن يقوم بعمل موازنة موضوعية بين هذه الروايـات           وكان البد البن حجر وأمثاله    
 - كشأن اآلخـرين     -فهو  .. ليخرج بنتيجة عادلة، إال أن منهج الخصومة حال بينه وبين ذلك          

يضرب المؤمنين بالوصية برواياته دون أن يعطينا الفرصة لرؤية روايات أنـصار الوصـية              
 .. واإلطالع علي وجهة نظرهم فيها

 :هذا أشبه باحتجاجات المتحصنين برواية البخاري التي تقولواحتجاج ابن حجر 

 يا أبت من خير الناس؟: سأل محمد بن الحنفية والده اإلمام علي

 ..أبو بكر: قال

 ؟..ثم من: قال

 ..عمر: قال

 ؟..ثم من: قال

 ..عثمان: قال

 ..ثم أنت: قال

 .)٧٧(..ما أنا إال رجل من المسلمين: قال

 عند الفقهاء والمحدثين علي أن أبا بكر وعمر وعثمان هم أفضل            وهذه الرواية تعد دليالً   
 ..من علي، وأن عليا يأتي في المرتبة الرابعة بعدهم

 .. وتكمن أهمية هذا الدليل في كونه جاء علي لسان اإلمام علي نفسه

 .. وهو بهذا يقطع الطريق علي الشيعة وأهل البيت وينفي فكرة الوصية

ا شابهها ال تعد دليالً عند أنصار الوصية الذين ينظرون بارتيـاب       إال أن هذه الرواية وم    
إلي روايات الفقهاء والمحدثين، ويعتقدون أن الجهة الوحيدة الموثـوق فيهـا لتلقـي الروايـة                

 ..تنحصر في أهل البيت

 ..إن قدر اإلمام علي وأهل البيت وقيمتهم ال تسمح بالمقارنة أو قياسهم علي اآلخرين



 ٢٢ 

ن خالل رواية البخاري المذكورة أزمة التنـاول الفقهـي لـدي الفقهـاء              وتتجلي لنا م  
وأصحاب األثر، فهم عاشوا مع الروايات التي ورثوها وتشبعوا بها حتي أصبحت هي الـدين،              

 ..وكل ما عداها زيف وضالل، والمنكر لها خارج عن اإلسالم

تجـت معتقـدات    والروايات هي التي أنتجت هذا الموقف المخاصم ألهل البيت، بـل أن           
 .)٧٨(..سارت عليها األمة منذ قرون طويلة وأصبحت لديها من المسلمات

من هنا فإن ابن حجر وغيره التزم بعقيدة تجاه أهل البيت نابعة مـن هـذه الروايـات                  
انتقصت منهم وقللت من قيمتهم، وقدمت عليهم الخلفاء الثالثة معتبرة أن أبا بكر هو خير األمة                

 .)٧٩(.. وهو خليفته مما يؤدي بالطبع إلي إنكار الوصية لعلي وأهل البيت)ص (هللابعد رسول ا

ويؤدي أيضا إلي التحصن بالروايات من أجل إثبات صحة هذا المعتقد وتأويل الروايات             
 ..األخري الصادرة في حق أهل البيت بحيث تخدم هذا المعتقد وهنا تبرز األزمة

) ص( تنص علي ترتيب الخلفاء من بعد الرسول         الفقهاء يتمسكون بالعقيدة الرباعية التي    
 .)٨٠(..أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي: إلي أربعة هم

 ..والتمسك بهذا المعتقد يعني عدم االعتراف بأهل البيت

 ..ويعني عدم االعتراف بالوصية

ويعني أيضا التمسك بالروايات التي تدعم هذا المعتقد والتشكيك في الروايات األخـري             
 ..خالفة أو تأويلهاالم

وما دامت هناك روايات في صالح أهل البيت وتدعم فكرة الوصية فال يجوز أن يقـال                
أنها من اختراع الشيعة، فالروايات ملك الجميع وهي في النهاية إن كانت صـحيحة أو غيـر                 

 )..ص(صحيحة تنسب إلي رسول المسلمين 

 .الرواياتوالفقهاء والمحدثون ليسوا ببعيدين عن تهمة اختراع 

وتبقي أمامنا بعد ذلك كله مناقشة المسألة التي أثارها ابن حجر وهي عدم وجود موقف               
 ).. ص(لإلمام علي يؤكد وجود وصية خاصة به بعد وفاة الرسول 

وهذا مجانب للصواب إذ حكت العديد من المصادر مواقف وصدامات بين اإلمام علـي              
 .)٨١(..والخلفاء الثالثة
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صالح الفقهاء أن يثيروا هذا األمر، وهم الذين يسعون جاهـدين إلـي             وبالطبع ليس من    
التأكيد علي أن اإلمام علي قد بارك الخلفاء الثالثة وكان في حالة سالم ووئـام معهـم علـي                   

 .)٨٢(..الدوام

ولو كان األمر علي هذه الصورة الختار عمر اإلمام علي خليفة من بعده علي أقل تقدير               
 .)٨٣(..ة خمسة من خصومه لكي يستقر األمر في النهاية لعثمانال أن يضعه في مواجه

ولو كان األمر علي هذه الصورة التي يعلنها الفقهاء عن الخلفاء الثالثـة مـا انـتفض                 
 .)٨٤(..الصحابة والتابعون وثاروا علي عثمان وقتلوه

واجهته إال أن القول الفصل في هذه المسألة هو أن اإلمام علي تعامل مع الحوادث التي                
 .. تعامل العارف المنبأ بها من الرسول) ص(بعد وفاة الرسول 

وهذه النقطة يغفل عنها الفقهاء أو يتغافلون عنها بسبب نظرتهم السطحية ألهـل البيـت               
 .)٨٥(..عامة واإلمام علي خاصة، رغم كثرة الروايات التي تؤكد هذه الحقيقة

وعها سوف ينـتج عنـه موقـف        وال شك أن تعامل اإلمام علي مع حوادث يعرف بوق         
مختلف، وهو موقف التعايش مع الواقع مع االحتفاظ بحقه في البيـان والتبليـغ والتقـويم إذا                 
تجاوز األمر حدود اإلسالم واصطدم بأصوله، وهذا الموقف فهم من قبل الفقهاء علي أنه تسليم               

 وصـية مـن الرسـول    واعتراف بإمامة الخلفاء، واعتبروه دليالً علي أن اإلمام علي ال يملك       
ولو كان وصيا لجاهر بذلك واصطدم بالرافضين وشهر سيفه في وجه المخالفين، ولكنه             ) ص(

 .. لم يفعل ذلك فهذا يعني كذب ادعاء القائلين بالوصية

وهذا الكالم فيه نظر وله وقفات، فمسألة الجهر بالوصية حـدث ووقـع مـن خـالل                 
 ..الفصل القادمالنصوص التي عرضناها والتي سوف نعرضها في 

أما مسألة عدم الصدام مع اآلخرين والتي يراها الفقهاء ال تستقيم مع شـجاعة اإلمـام                
 فهي تدل علـي قـصر       - علي هذا االعتراف من قبلهم       هللا والحمد   -وقدراته وصدعه بالحق    

 ..النظر وعدم استيعاب األمور من قبلهم

         ا أهليـة بزعامـة أهـل البيـت         وبدا وكأن هؤالء يريدون من اإلمام علي أن يقود حرب
والهاشميين والصحابة الموالين مطالبا بفرض نفسه إماما حتي يؤكد للجميع أنه وصي الرسـل              

 )..ص(

 ؟..وهل لو فعل ذلك يكون إماما حقًا



 ٢٤ 

الذي يقوم علي الحكمة واالعتـدال ال       ) ص(إن اإلمام علي إنما هو مقيد بمنهج الرسول         
 ..علي العنف وإإلكراه

 ن القرآن قد نص علي عدم اإلكراه في الدين، فهل يجوز اإلكراه في اإلمامة؟وإذا كا

إن تصور هؤالء إنما هو نابع من كونهم ال يحتملون وجـود معارضـة أو اتجاهـات                 
مخالفة في دائرة المجتمع المسلم، فهم ال يتصورون من األساس أن اإلمام علي كـان مخالفًـا                 

 ..الشيعةلنهج الخلفاء، وأن ذلك من ادعاءات 
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 . مسلم)١٣(
 ..كتاب العلم/ ١وانظر فتح الباري جـ. . النسائي والبيهقي في الدالئل)١٤(
 ..٤٠باب رقم / كتاب العلم/ ١ فتح الباري جـ)١٥(
 .. انظر لنا كتاب دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين)١٦(
 تّتَّبـع ملَّـتٍّهم   " حتَّـي " عنك بيٍهوٍد وال بنَّـصاري    " ولّن تّرضي : قوله تعالي :  من هذه النصوص القرآنية    )١٧(

 .١٢٠/البقرة

 .٢١٧/ البقرة﴾يٍردٍوٍكم عن دينٌٍكم إنً تّطّاٍعوا" وال يزاٍلون ٍيقّاتٌٍلونٍّّكم حتَّي﴿: وقوله

 .٨/ اإلسراء﴾وإن ٍعدتٍَم ٍعدنّا﴿: وقوله

 .٨٢/ النمل﴾وإذّا وقّع بقّوٍل علّيهم ّأخًرجنّا لٍّهم دابّةْ مَن اّألرض ٍتكّلٌٍَمٍهم﴿: وقوله

 .٢٨/ الفتح﴾ودين بحقٌَ لٌٍيظًهرٍه علّي بدَين ٍكلٌَه" ٍهو بّذٌي ّأرسّل رٍسولٍّه بالًٍهدي﴿: وقوله
والبخاري كتاب األحكام وشرح ابن حجر له       . ومسلم كتاب اإلمارة وشرح النووي له     ..  انظر كتب العقائد   )١٨(

 ..في فتح الباري
 . رواه ابن ماجة)١٩(
 . رواه أحمد)٢٠(
 ..كتاب اإلمارة.  مسلم)٢١(
 .. المرجع السابق)٢٢(
 .. المرجع السابق)٢٣(
 .٢٢٢٤/ ٤ رواه الترمذي جـ )٢٤(
 ..انظر كتاب األحكام.. ٧١٤٢حديث رقم .  رواه البخاري)٢٥(



 ٢٦ 

 ..انظر كتاب اإلمارة.. ١٨٥١حديث رقم .  رواه مسلم)٢٦(
 ..١٨٣٦حديث رقم /  المرجع السابق)٢٧(
 ..١٨٤٤حديث رقم /  المرجع السابق)٢٨(
 .١٨٤٩ومسلم حديث رقم . ٧٠٥٣ البخاري حديث رقم )٢٩(
 .. مسلم كتاب اإلمارة)٣٠(
 .. انظر مقدمة تاريخ الخلفاء للسيوط)٣١(
 .. انظر مشكل الحديث)٣٢(
 ..كتاب األحكام/ ١٣ فتح الباري شرح البخاري جـ )٣٣(
 .٣ مستدرك الحاكم جـ)٣٤(
في البخاري كتاب   ) ص(ر نماذج من الروايات التي تشير إلي ردة الصحابة وانحرافهم بعد الرسول              انظ )٣٥(

 ..باب إثبات حوض نبينا. كتاب الفضائل. ومسلم. وكتاب األنبياء. تفسيو سورة المائدة. التفسيو
 .كتاب اإلمارة.  انظر مسلم)٣٦(
 ..المالحمانظر أبواب الفتن و.  وهو أمر مشهور في كتب السنن)٣٧(
 .. انظر سيرة هؤالء األئمة في كتب التاريخ وكتب التراجم وكتب الرجال)٣٨(
 النسائي هو صاحب السنن المعروفة بسنن النسائي، وقد قتل علي يد أنصار معاوية في الشام حين رفض                  )٣٩(

 .هـ٣٠٣طلبهم بكتابة كتاب في معاوية وذلك في عام 
 .. مسند أحمد عن ابن عباس)٤٠(
 ..باب فضائل اإلمام علي. انظر مستدرك الحاكم )٤١(
ـ     .  انظر خصائص اإلمام النسائي    )٤٢( ـ  . ٤ومسند أحمد من حديث عمران ج  وانظـر   ٣ومستدرك الحاكم ج

 .ترجمة علي البن حجر العسقالني. اإلصابة في تمييز الصحابة
ـ   )٤٣( ظر فتح الملك العلي بصحة     ان. والطبراني في الكبير عن ابن عباس     . مناقب علي / ٣ مستدرك الحاكم ج

 ..حديث باب مدينة العلم علي للغماري
 .. انظر مستدرك الحاكم)٤٤(

 .والبيهقي في شعب اإليمان. وانظر مسند أحمد من حديث أبي سعيد. المرجع السابق) ٤٥(

 ..ويؤكده حديث الكتاب والعترة. مستدرك الحاكم) ٤٦(

انظـر  .  عند البخاري ومسلم وسـائر كتـب الـسنن   حديث مستفيض ورد في كتاب الفضائل في علي    ) ٤٧(
ـ   . وانظر غزوة تبوك في كتب السنن والسير وكتب التاريخ        . خصائص النسائي   ٧وانظر فتح الباري ج

اإلمـام  ) ص(وقد استخلف الرسـول     . وشرح النووي علي مسلم كتاب الفضائل     . شرح كتاب الفضائل  
 ..علي علي المدينة ثم توفي ولم يعزله عن خالفته

. روي هذه الرواية الكثير من أئمة الحديث، منهم الترمذي والحاكم والنسائي في خصائـصه وغيـرهم               ) ٤٨(
 .انظر كفاية الطالب للكنجي الشافعي

 ..رواه ابن ماجة في باب فضائل الصحابة، والترمذي والنسائي وأحمد من حديث حبشي بن جنادة) ٤٩(

إنه سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغـز        : في علي ثالث  أوحي إلي   : وفيه أيضا .. مستدرك الحاكم ) ٥٠(
 ..المحجلين

 ..المرجع السابق) ٥١(
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 .باب حب األنصار. كتاب اإليمان. مسلم) ٥٢(

 .. لكل نبي وصي ووارث، وأن وصيي ووارثي علي: منها حديث) ٥٣(

لي بن أبـي    إن وصيي وموضع سري، وخير من أترك بعدي، ينجز عدتي ويقضي ديني، ع            : وحديث
 ..طالب

إن اهللا عز وجل اطلع علي األرض فاختار منهم أباك فبعثه نبيا، ثم اطلـع ثانيـة          ): ع(وحديث فاطمة   
 ..هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم: وحديث.. فاختار بعلك، فأوحي إلي فأنكحته، واتخذته وصيا

 ..٢٥٧٠ حديث رقم ٦وحلية األولياء ألبي نعيم، وكنز العمال جـ. انظر الطبراني في الكبير

 ..دعوته) ص(وانظر كتب السيرة والتاريخ فترة إظهار الرسول 

 ..وانظر مسند أحمد أحاديث علي وأحاديث ابن عباس

 ..وانظر تفسير سورة الشعراء عند الثعلبي والطبري

والعجيب أنه في الوقت الذي يضعف فيه البعض األحاديث الواردة في حق أهل البيت والبعض اآلخر                
 ..ك فيها، يأتي الجمهور فيصحح األحاديث الواردة في حق الحكام ويلزم األمة بهايشك

 ..وانظر مسلم كتاب الوصية. وكتاب المرضي. انظر البخاري كتاب العلم) ٥٣(

 .وانظر مسند أحمد عن ابن عباس.. باب جوائز الوفد. انظر البخاري كتاب الجهاد والسير) ٥٥(

ـ   .. والبخاري كتاب المغازي  .. ني في األوسط  انظر مسند أحمد والطبرا   ) ٥٦( شرح / ١وانظر فتح الباري ج
 ..شرح كتاب المغازي/ ٨وجـ.. كتاب العلم

وانظر شرح النووي علي مسلم كتاب الوصية وقد تزعم عمر جبهة الرفض وهو الذي قال كلمة هجر                 
 .اريانظر دفاع الشراح عن عمر في النووي وفتح الب.. وهجر أي هزي وأفحش. النبي

 ..هـ١١انظر كتب التاريخ والسير فترة مرض النبي وبعث أسامة أحداث عام ) ٥٧(

وكـذلك كتـب   . انظر تاريخ الطبري وطبقات ابن سعد وابن األثير فترة مرض النبي وبعـث أسـامة    ) ٥٨(
 ..السيرة

 .١انظر الملل والنحل للشهرستاني جـ) ٥٩(

 ..انظر المراجع السابقة) ٦٠(

لئن طعنتم في أسامة فقد طعنتم في أبيه من قبل، وأيـم اهللا إنـه               : فيهم قائالً ) ص(وقد خطب الرسول    
 .. وكتب السيرة٢انظر طبقات ابن سعد جـ.. لكان خليقًا باإلمارة، وإن ابنه من بعده لخليق بها

 .هـ١١انظر كتب التاريخ والسير أحداث عام ) ٦١(

 ..مستدرك الحاكم) ٦٢(

باب إثبات حـوض    . ومسلم كتاب الفضائل  . سورة المائدة وكتاب األنبياء   . سيرانظر البخاري كتاب التف   ) ٦٣(
 .وانظر مسلم كتاب الزكاة ومسد أحمد وسيرة الخوارج في كتب التاريح. نبينا

 ..وانظر كتب السنن أحاديث آخر الزمان وأحاديث المهدي

السنة البـن حنبـل وكتـب العقائـد         انظر العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية البن تيمية وعقيدة أهل          ) ٦٤(
وانظر كتب الرجال حيـث يـشكك   . األخري التي تنص علي الترتيب الرباعي وعلي هو رابع الخلفاء      

انظـر  .. فقهاء الحديث في الراوي الذي يقدم عليا علي عثمان أو يقول بالوصية وإمامة أهـل البيـت                
 ..وتهذيب التهذيب البن حجر. تذكرة الحفاظ للذهبي

 ..ومسلم كتاب الوصية. ر البخاري كتاب الوصاياانظ) ٦٥(
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 .باب مرض النبي ووفاته. رواه البخاري) ٦٦(

 أي  -أن عائشة ال تطيب لـه       : وروت كتب السنن األخري هذا الحديث بإضافة كلمة البن عباس تقول          
 .. نفسا بخير-لعلي 

ي ساعدة التي جري فيهـا النـزاع        وأحداث سقيفة بن  ) ص(انظر كتب السيرة والتاريخ فترة وفاة النبي        ) ٦٧(
 .. علي خالفة النبي، بينما كان اإلمام علي وبنو هاشم مشغولون بتجهيز النبي ودفنه

 ..٣ ومستدرك الحاكم جـ٢وانظر طبقات ابن سعد جـ.. وانظر لنا كتاب السيف والسياسة

ـ    ) ٦٨( وانظر كنـز   . ليوهو في حجر ع   ) ص(توفي رسول اهللا    : باب من قال  . ٢انظر طبقات ابن سعد ج
 .١١٠٨حديث رقم . ٤العمال جـ

 ..كما ورد في مستدرك الحاكم) ٦٩(

 .لوال علي لهلك عمر: انظر شهادة عمر لعلي) ٧٠(

 ..وما من معضلة إال وأبا الحسن لها

 .. انظر ترجمة علي في كتب التراجم والتاريخ

 .باب فضل علي. ٧وانظر فتح الباري جـ

 .ترجمة علي . وانظر تاريخ الخلفاء للسيوطي

وانظر نهج البالغة لإلمام علي شرح محمد عبده لتدرك من خالل نصوصه مدي ما يملكه اإلمام علي                 
 .من علم وفصاحة وحكمة ال يعادله فيها أحد

 .باب ابتداء ما افترض اهللا علي النبي من الصالة وأوقاتها/ ١السيرة النبوية جـ) ٧١(

 ..المرجع السابق) ٧٢(

 ..كتاب الفضائل، باب مناقب علي بن أبي طالب/ ٧ي جـفتح البار) ٧٣(

 ..وانظر كتب التاريخ والتراجم األخري

وتاريخ . وابن مردويه وابن أبي حاتم وحلية األولياء ألبي نعيم        . وسنن البيهقي . انظر سيرة ابن إسحاق   ) ٧٤(
ـ     . الطبري وتفسيره  والـسيرة  . ١١٦١جـواريخ أبو الفداء    . ٢/٢٢والكامل في التاريخ البن األثير ج

 .الحلبية وغير هذه المصادر

. وانظر كتب أسباب النزول لتدرك كم اآليات التي نزلـت فـي حقهـم             . انظر لنا موسوعة أهل البيت    ) ٧٥(
 .وانظر كتب السنن وكتب التاريخ والتراجم

 ..ت فيهمويظهر ذلك من خالل إحياء المناسبات الخاصة بهم، وذلك الكم الهائل من الكتب التي كتب) ٧٦(

 ..باب فضل أبو بكر. كتاب الفضائل) ٧٧(

 .انظر كتب العقائد وهي جميعها تقوم علي الروايات) ٧٨(

 ..انظر المراجع السابقة) ٧٩(

وهذااالعتقاد ال دليل عليه، وهو اعتقاد سياسي ال شرعي فلم يكـن أحـد مـن                . انظر المراجع السابقة  ) ٨٠(
 .باألربعة مرتب علي أن يحكم بهذا الترتي

وانظـر ترجمـة   . وهي تحوي نقدا شديدا للخلفاء الثالثة وغيرهم. الخطبة الشقشقية. انظر نهج البالغة  ) ٨١(
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، )ص(عمر في طبقات ابن سعد قصة الحسين حين طالب عمر بالنزول من علي منبـر رسـول اهللا                   
 ).ص (وكذلك رواية الدارقطني التي طالب فيها الحسن بنزول أبي بكر من علي منبر الرسول

وانظر قصة الهجوم علي بيت فاطمة الزهراء ومحاولة إحراقه أثناء حوادث السقيفة في تاريخ الطبري               
واإلمامة والسياسة البن قتيبة ومروج الذهب للمسعودي وانظر قول شاعر النيل حـافظ             . هـ١١عام  

 :إبراهيم

 وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها

 عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفي فيهاحرقت دارك ال أبقي 

 ما كان غير أبي حفص بقائلها أمام فارس عدنان وحاميها

 .واهللا إني ألخوه، ووليه وابن عمه، ووارث علمه،: وتأمل قول اإلمام علي

 ..أنا الصديق األكبر ال يقولها بعدي إال كاذب: وقوله

 ..انظر خصائص اإلمام علي للنسائي

 .لتاريخية أن اإلمام علي لم يبايع الخليفة األول إال بعد ستة أشهروتروي المصادر ا

 .. السيف والسياسة: انظر تفاصيل هذه األمور في كتابنا

ذلك من خالل الروايات التي تكتظ بها أبواب الفضائل في كتب السنن مثل روايـة البخـاري التـي                   )  ٨٢(
 ..ذكرناها

ن عبيد اهللا، والزبير بن العوام وعثمان بن عفان وعبدالرحمن          سعد بن أبي وقاص وطلحة ب     : الخمسة هم ) ٨٣(
 .وانظر السيف والسياسة. انظر كتب التاريخ فترة مصرع عمر واستخالف عثمان. بن عوف

انظر تفاصيل الثورة علي عثمان في كتب التاريخ التي تحاول التأكيد علي أن اإلمام علي كـان فـي                   ) ٨٤(
 ..لسيف والسياسةانظر ا. صف عثمان وهو غير صحيح

وتأمل روايات الخوارج الذين سوف يقاتلهم      . تأمل رواية أن األمة سوف تغدر بعلي التي ذكرناها سابقًا         ) ٨٥(
بوصف قتل علي هذا في حين لم ترد رواية تتنبأ بمقتـل عمـر أو               ) ص(علي، وتأمل نبوءة الرسول     

 .. عثمان

 .. ي التنزيلبقتاله علي التأويل كما قاتل عل) ص(ونبوءة الرسول 

 ..بقتاله الناكثين والقاسطين والمارقين) ص(ونبوءته 

 .. انظر طبقات ابن سعد ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وكتب السنن باب فضائل علي

 ..اإلمام علي سيف اهللا المسلول: وانظر لنا كتاب

ن أبغـضك  أنت تعيش علي ملتي، وتقتل علي سنتي، من أحبك أحبني، وم    : قوله) ص(وروي الرسول   
 ..٣انظر الحاكم جـ..  أي بالدماء- يعني لحيته ورأسه -أبغضني، وأن هذه ستخضب من هذه 
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  خطبة غدير خمخطبة غدير خم

  ....امتداد خطبة الوداع وتأكيد الوصية لإلمام عليامتداد خطبة الوداع وتأكيد الوصية لإلمام علي

ألهل البيت  ) ص(كشفت الروايات التي عرضناها فيما سبق حلقات من وصية الرسول           
 ..واإلمام علي علي وجه الخصوص

) ص(وفي دائرة هذا الفصل سوف نعرض لحلقة جديدة تؤكد لنا أن وصـية الرسـول                
لعلي كانت جهارا نهارا وعلي المأل وبحضور اآلالف من الصحابة فيما عرف في المـصادر               

 .. الروائية والتاريخية بحديث غدير خم

 علي ألسنة   وقد كثر رواة هذا الحديث من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين حتي تواتر           
 .. الرواة، ولم يعد يخلو منه مصدر من المصادر

إال أن هذا الوضع المتميز لهذا الحديث لم يعفه من ألسنة القوم فخاضوا فيه، وحـاولوا                
توهينه، والتقليل من قيمته ومدلوله، كما هو الشأن في مواجهة الروايات التـي يحمـل قيمـة                 

 )..ع(ومضمونًا في حق أهل البيت 

 ..رت هذه الهجمات حتي اليوموقد استم

 ..واستمرت أيضا حركة اإلقبال علي حديث الغدير وتداوله بال توقف

موسوعة الغـدير ضـمت تـاريخ       : وقد قام أحد الفقهاء مؤخرا بكتابة موسوعة أسماها       
 .)١(إلخ.. الحديث ورواته ومصادره وشعراؤه وما كتب فيه

حين عودته من   ) ص(ف فيه الرسول    وغدير خم هو موضع ماء بالقرب من المدينة توق        
 ..حجة الوداع وخطب في الناس خطبة خاصة بأهل البيت ركز فيها علي اإلمام علي

  ::نصوص الخطبةنصوص الخطبة
أيهـا  : بغدير خم تحت شجرات، فقـال     ) ص (هللاخطب رسول ا  : عن زيد بن أرقم، قال    

 الناس يوشك أن أدعي فأجيب، وإني مسؤول، وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟

 ..  خيراهللانشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت، فجزاك ا: قالوا

، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حـق، وأن          هللاأليس تشهدون أن ال إله إال ا      : فقال
ناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق بعد الموت، وأن الساعة آتية ال ريب فيهـا، وأن                  

  يبعث من في القبور؟هللا

 .د بذلكبلي نشه: قالوا
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 .اللهم اشهد: قال

 موالي، وأنا مولي المؤمنين، وأنا أولي بهم مـن أنفـسهم،            هللايا أيها الناس إن ا    : ثم قال 
 . اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه- يعني عليا -فمن كنت مواله، فهذا مواله 

يا أيها الناس إني فرطكم، وإنكم واردون علي الحوض، حوض أعرض مما بين             : ثم قال 
بصري إلي صنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإني سائلكم حين تردون علـي عـن                 

 تعـالي،  هللا عز وجل، سبب طرفـه بيـد ا  هللالثقلين، كيف تخلفوني فيهما، الثقل األكبر كتاب ا       
وطرفه بأيدكم، باستمسكوا به ال تضلوا وال تبدلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنه قد نبأني اللطيـف                

 .)٢(.. ال ينقضيا حتي يرد علي الحوضالخبير أنهما

من حجة الوداع ونزل غدير خـم، أمـر بـدوحات           ) ص (هللالما رجع رسول ا   : وروي
كأني دعيت فأجبت، وإني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من اآلخر، كتاب             : فقممن، فقال 

 ....ا علي الحوض تعالي وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتي يردهللا

من كنـت  :  عز وجل موالي، وأنا مولي كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال   هللاإن ا : ثم قال 
 .)٣(..مواله فهذا وليه، اللهم واِل من وااله وعاِد من عاداه

وادي خم، فـأمر بالـصالة فـصالها        : بواد يقال له  ) ص (هللانزلنا مع رسول ا   : وروي
 ..بثوب علي شجرة سمرة من الشمس) ص (هللافخطبنا، وظلل لرسول ا: بهجير، قال

 ألستم تعلمون؟ أو ألستم تشهدون أني أولي  بكل مؤمن من نفسه؟: فقال

 ..بلي: قالوا

 .)٤(..فمن كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه: قال

ـ         )ص (هللاكنا مع رسول ا   : وروي سح ، فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصالة جامعة، وك
ألستم تعلمون أني أولـي  : تحت شجرتين، فصلي الظهر وأخذ بيد علي، فقال  ) ص (هللالرسول ا 

 بالمؤمنين من أنفسهم؟

 ..بلي: قالوا

 ألستم تعلمون أني أولي بكل مسلم من نفسه؟: قال

 ..بلي: قالوا

من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعـاد مـن             : فأخذ بيد علي، فقال   : قال
 ..هعادا
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هنيًئا يا ابن أبي طالب أصـبحت وأمـسيت         : فلقيه عمر بعد ذلك، فقال له     : قال الراوي 
 .)٥(..مولي كل مؤمن ومؤمنة

 كـل امـرئ     هللاأنشد ا : وروي أن اإلمام علي جمع الناس في الرحبة أيام خالفته ثم قال           
 يقم إال من    يقول يوم غدير خم ما قال، إال قام فشهد بما سمع، وال           ) ص (هللامسلم سمع رسول ا   

رآه بعينيه وسمعه بأذنيه، فقام ثالثون صحابيا فيهم اثنا عشر بدريا، فشهدوا أنه أخـذه بيـده،                 
 أتعلمون أني أولي بالمؤمنين من أنفسهم؟: فقال للناس

 ..نعم: قالوا

 .)٦(..من كنت مواله فهذا مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه: قال

ا برٍّسوٍل بلٌَغً ما ٍأنزّل إلّيك من ربَك وإن لَّم تّفًعًل فّما بلَّغًـتّ  يا ّأيه﴿: نزلت آية : ويروي
بنَّاس نم ٍمكصالّتٍّه واللٍَّه يعس٦٧/ المائدة﴾ر . 

 .)٧(..يوم غدير خم في علي بن أبي طالب

 :ونخرج من هذه الروايات بما يلي

 جمهـور الـصحابة     أمـا ) ص(إن هناك دعوي صريحة علي لسان الرسول         
 ..بوالية علي علي األمة

 ..قد دعا لمن وااله، ودعا علي من عاداه) ص(أن الرسول  

 ..دليل علي وجود أعداء لعلي) ص(أن دعاء الرسول  

 ..أن تنصيب اإلمام علي في منصب الولي هو وصية صريحة 

لم تقتصر علي علي وحده بل  شملت الكتاب وأهـل      ) ص(أن وصية الرسول     
 ..البيت

أن شمول الوصية للكتاب وأهل البيت مع علي دليل علي حصانتهم وحيازتهم             
 ..لعلومه وأسراره

لـه وهنـأه    ) ص(أن عمر بن الخطاب اعترف بوالية علي ووصية الرسول           
 ..علي ذلك

 .. أقروا بها وباركوها- وهم آالف -أن شهود هذه الوصية  

 خالفته ينفي مزاعم    أن التأكيد علي هذه الوصية من قبل اإلمام علي في زمن           
 )..ص(القائلين بأنه لم يصرح بالوصية بعد الرسول 
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أن رواية اإلمام علي تكشف لنا أن هناك من آثار أمر الوصـية فـي زمـن                  
خالفته وحدث خالف حولها فهب اإلمام لحسم األمر بالتصريح بهـا وإشـهاد           

 ..الحاضرين عليها

م تلحـق بنـصوص خطبـة       أن هذه الروايات قيلت في حجة الوداع إال أنها ل          
الوداع التي عرضناها سابقًا، وهذا يشير إلي مـسألة مهمـة وهـي العبـث               
بالروايات من قبل الرواة وتقطيعها حتي تتالشي مدلوالتها وأهـدافها، لكـن            
الربط بين نصوص خطبة الوداع ونصوص خطبة الغدير يقود إلـي تـصور             

 ).ع(لإلمام علي وأهل البيت ) ص(كامل عن وصية الرسول 

  ::عيد الغديرعيد الغدير
ونظرا لظهرة حديث الغدير وشيوعه بين المسلمين ركزت األضواء علي اليـوم الـذي              

 ..في غدير خم وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة) ص(خطب فيه الرسول 

من هنا تحول هذا اليوم إلي عيد عند الشيعة خاصة والمـسلمين عامـة سـمي عيـد                  
 .)٧(..الوالية

 - بغـداد    -حجة أمر معز الدولة بإظهار الزينة في البلـد          في ثامن عشر ذي ال    : روي
وُأشِعلت النيران بمجلس الشرطة، وأظهر الفرح، وفُتِحت األسواق بالليل كمـا يفعـل ليـالي               
األعياد، فعل ذلك فرحا بعيد الغدير يعني خم، وضربت الـدبادب والبوقـات، وكـان يومـا                 

 .)٨(..مشهودا

 العديد من الفقهاء والمؤرخين الذين اعتبـروه مـن بـدع            وقد هوِجم هذا العيد من ِقبل     
 .)٩(..الشيعة

إال أن الشيعة يؤكدون أن هذا االحتفال له جذوره الشرعية، وهو حدث مهم يجب علـي                
 .)١٠(..المسلمين أن يشهروه ويحتلفوا به

يـوم غـدير خـم بعمامـة فـسدلها          ) ص (هللاعممني رسـول ا   : يروي عن علي قوله   
 .)١١(..خلفي
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  لهوامشلهوامشاا
 ..وطبعت عدة طبعات في بيروت وغيرها.  صدرت هذه الموسوعة للعالمة األميني في أحد عشر مجلدا)١(
 ..وانظر الصواعق المحرقة البن حجر الهيتمي.  رواه الطبراني)٢(
 /٣ انظر مستدرك الحاكم جـ)٣(
 . حديث زيد بن أرقم٤/٣٧٢ انظر مسند أحمد جـ)٤(
 .وانظر خصائص اإلمام علي للنسائي. باب من فضائل علي بن أبي طالب. ئلكتاب الفضا.  انظر مسلم)٥(
 ..٤/٣٧٠ وجـ١/١١٩ انظر مسند أحمد حديث زيد بن أرقم جـ)٦(
 .سورة المائدة.  انظر أسباب النزول للواحدي)٧(

 ..وتفسير الثعلبي. ونزول القرآن للحافظ أبو نعيم

 .٣/٦٣٦وتفسير الرازي جـ. ٣/٤٢٨وتفسير الطبري جـ

 :وقد روت حديث الغدير مصادر عديدة ال يتسع المجال لذكرها هنا، غير أننا نذكر منها ما يلي

ـ   . سنن البيهقي والترمذي وابن ماجة     .  رواه بأسـانيد مختلفـة       ١٠٨: ٩/١٠٤ومجمع الزوائد للهيثمي ج
ـ  . والذهبي في تاريخ اإلسالم وسير أعالم النبالء      . وابن عساكر . وكنز العمال  ر فـي البدايـة     وابن كثي
ـ  والغزالي في كتاب سر العالمين، وابن بطة في        .  وأبي يعلي والبزار وابن أبي شيبة      ٥/٢٠٩والنهاية ج

والقـسطالني فـي المواهـب      . وتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي    . والملل والنحل للشهرستاني  . اإلبانة
 .. المتواترةوالسيوطي في جمع الجوامع واألزهار المتناثرة في األحاديث. اللدنية

 .تابعيا وفي هذا إشارة إلي شهرته وشيوعه) ٨٤(صحابيا و) ١١٠(وروي حديث الغدير 
 وفيه يتجمعون في المساجد ويكثرون من الدعاء وتالوة القرآن وزيادة قبر اإلمام علي والتزاور فيما بينهم                 )٨(

 ..وصوم ذلك اليوم
ـ         )٩( وعيـد ابتدعتـه    :  في ذكر األعياد اإلسـالمية     ١/١٧٧ قال النويري في نهاية األرب في فنون األدب ج

.. علي بن أبي طالب يوم غدير خم      ) ص(الشيعة، وسموه عيد الغدير، وسبب اتخاذهم له مؤاخاة النبي          
هـ وجعلـوه   ٣٨٩ولما ابتدع الشيعة هذا العيد عمل عوام السنة يوم سرور نظير عيد الشيعة في سنة                

الغار هو وأبو بكر، وأظهروا في      ) ص(هذا يوم دخول رسول اهللا      : ابعد عيد الشيعة بثمانية أيام، وقالو     
 ..هذا اليوم الزينة ونصب القباب وإيقاد النيران

ـ     عيد الغدير لم يكن عيدا مشروعا وال عمله أحد مـن سـالف             : ٢/٢٢٢وقال المقريزي في خططه ج
 .هـ٣٥٢ادث عام حو. ٨/١٨١انظر الكامل في التاريخ البن األثير جـ.. األمة المقتدي بهم

 .٥/٢١٤جـ.. وأنكر ابن كثير صوم يوم الغدير، واعتبر رواية صوم ذلك اليوم من األكاذيب المنكرة
تحض علي إحيـاء يـوم      ) ص( يروي عند الشيعة العديد من الروايات عن أئمة أهل البيت عن الرسول              )١٠(

 ..الغدير واالحتفال به

هل للمسلمين عيـد غيـر يـوم        :  سئل -س عند الشيعة     اإلمام الساد  -روي أن اإلمام جعفر الصادق      
 ؟..الجمعة واألضحي والفطر

 ..أعظمها حرمة. نعم: قال

 وأي عيد هو جعلت فداك؟: قال السائل

الكـافي  .. من كنت مواله فعلي مواله    : أمير المؤمنين وقال  ) ص(قال اليوم الذي نصب فيه رسول اهللا        
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 ..٢٠٤/جـ

 يشارك الشيعة فيه العديد من فرق المسلمين حين كان يحتفل به فـي              ومما يذكر هنا أن هذا العيد كان      
 .مصر أثناء العهد الفاطمي

 .وانظر اآلثار الباقية في القرون الخالية للبيروني
 ..٤١٩٠٩ حديث رقم ١٥/٤٨٢وكنز العمال جـ.  انظر مسند ابن أبي شيبة ومسند الطيالسي)١١(
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   التأويل التأويلالبديل وِبدعةالبديل وِبدعة

  ....مهد للوصيةمهد للوصية) ) صص((الرسول الرسول 

في خطبة غدير خم بمثابة     ) ص(هل كان إعالن الوصية والوالية لعلي من قبل الرسول          
 ؟..مفاجأة للمسلمين

إن هذا األمر ال يمكن تصوره أمام كم النصوص التي كانت تتواتر علي لسان الرسـول          
 ).ص(في حق اإلمام علي وأهل البيت من بداية الدعوة في مكة وحتي وفاته ) ص(

 .)١(..النصوص القرآنية التي كانت تتنزل فيهم

 .)٢(..والنصوص النبوية التي كانت تبينها وتبلغها

 اإلمام علي وأهل البيت ووضعتهم في الموضع الذي ال يقاس           هذه النصوص التي ميزت   
 .. فيه بهم أحد

مما دفع بكثيـر مـن الـصحابة إلـي          ) ص(وهو ما كان يعلمه الجميع في زمن النبي         
 .)٣(.. ورسولههللااللتفاف حول علي وااللتصاق به طاعة 

 البيت وال   ما معني أن ترد كل هذه النصوص في علي وأهل         : وهنا يبرز السؤال التالي   
 ؟..ترد في غيرهم

واإلجابة أن المعني يكمن في الوصية، فجميع هذه النصوص إنما تمهد لها، وتعد األمـة             
 ..لقبولهم كأوصياء

كـان يمهـد ويهيـأ      ) ص(وهذه النصوص تؤكد ما ذكرناه في البداية من أن الرسول           
 ..للوصية

ة، وهذا يبـدد شـبهات      كان يشغله مستقبل الدين واألم    ) ص(وتؤكد من جهة أخري أنه      
 ..ترك األمة لتحدد مصيرها بنفسها) ص(القائلين بعدم وجود وصية، وأن الرسول 

 ..ولو صح هذا االدعاء ما كانوا اختلفوا واقتتلوا من بعده

 )..ع(وما كانت هناك حاجة لكل هذه النصوص الواردة في حق أهل البيت 

  ؟؟....أين البديلأين البديل
م البديل المقنع والحاسم الذي من الممكن أن يسد         إن الرافضين للوصية عجزوا عن تقدي     

 .. الفراغ الكبير الذي حدث في واقع المسلمين نتيجة لغياب أهل البيت



 ٣٧ 

ولم يكن أمامهم من سبيل سوي العمل علي اختراع الروايات التي يمكن أت تـساعدهم               
 ..علي سد هذا الفراغ

اء الثالثية الذي قـام بعـد       وعن طريق الروايات تم إضفاء المشروعية علي نظام الخلف        
إال أن األمور   .. ، ثم تم تحويل الحكام إلي أئمة ليحلوا مكان أئمة أهل البيت           )ص(رحيل النبي   

لم تستقم بهذه الصورة حيث دب الخالف بين المسلمين وظهرت الفـرق والمـذاهب، واتجـه                
تنكيل بـشيعة أهـل     الفقهاء نحو الحكام ليتحصنوا بهم في مواجهة المخالفين، واشتد البطش وال          

 ..البيت

وفي وسط هذا كله برزت فكرة التأويل لمواجهة ذلك الكم الكبير من النصوص الملفتـة               
 )..ع(لنظر المسلمين المتعلقة بأهل البيت 

وسادت هذه التأويالت واقع المسلمين بهدف تطويق هـذه النـصوص وطمـس فكـرة               
 )..ع(الوصية وتشويه أهل البيت 

رموز اإلسالمية المخالفة والتخلص من المصادر التي تـدحض         وتم ضرب الكثير من ال    
 .. هذه التأويالت وتسليط األضواء علي االتجاه السائد

ورغم ذلك كله استمرت دعوة أهل البيت، وبقي رموزهم وعلي رأسهم اإلمام علي فـي          
قلوب المسلمين، يعيشون معهم بوجدانهم ومشاعرهم ويحيون ذكراهم ويحتفلون بهم كمـا لـو              

 ..كانوا علي قيد الحياة

إن هذا الحب والوالء الكامن في نفوس المسلمين تجاه أهل البيت عبر القرون إنما يؤكد               
لنا أن قيمتهم قيمة ربانية ال يمكن محوها، وهذا وحده دليل كاف علـي وصـيتهم وأحقيـتهم                  

 ..باإلمامة

ي حـق اإلسـالم     لقد كانت محاولة إحالل الحكام كبديل عن أهل البيت بمثابة جريمة ف           
والمسلمين نتج عنها تشوه اإلسالم، وتفرق المسلمين، وانتشار الضالالت والخرافات، باإلضافة           

 .)٤(..إلي اإلرهاب وإراقة الدماء

واألخطر من هذه الجريمة هو سكوت الفقهاء علي هذا الوضع وتبريرهم له واالستمرار             
حو مناصبة العداء ألهل البيت وجهـل       علي خط التأويل وتضخيم الروايات التي دفعت باألمة ن        

 ..قيمتهم ومكانتهم ودورهم في اإلسالم

ولما كان الحكام يعلمون أنهم مغتصبون لإلمامة من مستحقيها وأن أهل البيت هم األئمة              
 دخلوا في صدام مباشر مع أئمة أهل البيت         -الشرعيون وأن مكانتهم عالية في قلوب المسلمين        

ش والسجن والقتل واإلغراء واستمروا علي هذا الموقف حتي اليوم          واستخدموا اإلرهاب والبط  
 .)٥(..في مواجهة شيعتهم

ولم يكن الحكام وحدهم في هذه المواجهة بل شاركهم فيها الفقهاء وأهل المذاهب الـذين               



 ٣٨ 

 .)٦(كانوا يقدمون المبررات والتأويالت والفتاوي التي استخدموها كغطاء شرعي لهم

  ::بدعة التأويلبدعة التأويل
 الفقهاء ممن تربوا في ظل الروايات واالتجاه السائد إلي القرآن وتصدوا لتفـسير              واتجه

نصوصه وتأويلها لتخدم مذاهبهم والخط السائد بعيدا عن االسترشاد بنهج أهل البيت وعلومهم             
 )..ص(التي ورثوها عن النبي 

يٍعوا بلَّه وّأطٌيٍعوا برٍّسـوّل     يا ّأيٍها بّذٌين آمٍنوا ّأطٌ    ﴿: ومن أمثلة ذلك تأويلهم لقوله تعالي     
نٍكمم رلٌي اّألملصالح الحكام، وهو ما أجمع عليه المفسرون٥٩/ النساء﴾وٍأو . 

 ٣٣/ األحـزاب  ﴾إنَّما ٍيريٍد بلٍَّه لٌٍيذًهب عنٍكٍم برَجس ّأهّل ببيـتٌ        ﴿: وتأويلهم قوله تعالي  
 ..لصالح نساء النبي

 علـي   ٣٦/النور.. ﴾ي ٍبٍيوتُ ّأذٌن بلٍَّه ّأن ٍترفّع وٍيذًكّر فٌيهاً ٍمهٍ        فٌ﴿: وتأويلهم قوله تعالي  
 ..أن المقصود بها المساجد

وحصرها .. ٧٥/األنفال.. ﴾ ببعض  اّألرحام بعٍضٍهم ّأولّي   وٍأوٍلوا﴿: وتأويلهم قوله تعالي  
 ..في دائرة إرث األموال

 .. ١٠٣/آل عمران..﴾حبٌل بلَّه جميعاواعتّصٍموا ب﴿: وتأويلهم قوله تعالي

 )..ع(علي أنه أمر بالتوحد وعدم التفرق دون تحديد وسيلة التوحد وهم أهل البيت 

علي أن الهادي هـو     ..  ٧/ الرعد ﴾إنَّما ّأنتّ ٍمنذٌِر ولٌٍكلٌَ قّوم هاد     ﴿: وتأويلهم قوله تعالي  
 )..ص(الرسول أو النبي 

 .. ٧١/ اإلسراء﴾يوم نّدٍعو ٍكلَّ ٍأنّاس بإمامهم﴿: وتأويلهم قوله تعالي

 ..علي أن اإلمام هو الكتاب

 .. ٤٣/ النحل﴾فّاسأٍّّلوا أّّهّل بذٌَكًر إن ٍكنٍتم ال تّعلٍّمون﴿: وتأويلهم قوله تعالي

 ..علي أن أهل الذكر هم الفقهاء

اٍهٍم بلٍَّه من فّضلٌه فّقّد آتّينّـا آّل إبـراهيم   ما آتّ" ّأم يحٍسٍدون بنَّاس علّي  ﴿: وقوله تعالي 
 ..  ٥٤/ النساء﴾بكٌتّاب والًحكًمةّ وآتّينّاٍهم مٍلًكْا عظٌيما

 .. ١٨١/ األعراف﴾وممّن خّلّقًنّا ٍأمِّة يهٍدون بالًحقٌَ وبه يعدٍلون﴿: وقوله تعالي

وٍل بلٌَغً ما ٍأنزّل إلّيك من ربَك وإن لَّم تّفًعًل فّما بلَّغًتّ رسالّتٍّه             يا ّأيٍها برّسٍ  ﴿: وقوله تعالي 
ينكّافٌرب مقّوي بدهال ي بلَّه ّإن بنَّاس نم ٍمكصع٦٧/ المائدة﴾واللٍَّه ي .. 

 ..  ٨٢/ طه﴾مًّ تّديوإنٌَي لّغّفَّاِر لٌَمن تّاب وآمن وعمّل صالٌحا ٍث﴿: وقوله تعالي

إنَّما ولٌيٍٍكٍم بلٍَّه ورٍسوٍلٍه والَّذٌين آمٍنوا بّذٌين ٍيقٌيٍمـون بـصّالةّ وٍيًؤٍتـون     ﴿: وقوله تعالي 
  اكٌٍعونر كّاةّ وٍهمّ٥٥( بز(            غّـالٌٍبونٍهٍم ب بلَّه بزح ٍّنوا فّإنآم ٍسولٍّه والَّذٌينور لَّ بلَّهتّون يوم﴾ 



 ٣٩ 

 ..  ٥٦ ٥٥،/المائدة

ويتَّبـع غّيـر سـبيٌل      " ومن ٍيشّاقٌقٌ برٍّسوّل من بعد ما تّبيّن لٍّه بٍهـدي         ﴿: وقوله تعالي 
 .. ١١٥/ النساء﴾وٍنصلٌه جهنَّم" بٍمًؤمنٌين ٍنولٌَه ما تّولَّي

 .. ١٥٣/ األنعام﴾وٍهوّأنّ هذّا صراطٌي ٍمستّقٌيما فّاتَّبٍع﴿: وقوله تعالي

 ..٤٣/ الرعد﴾باللَّه شّهيدا بينٌي وبينٍّكم ومن عندٍه علًٍم بكٌتّاب" ٍقًل كّفّي﴿:  وقوله تعالي

 .. ٢٣/الشوري" ﴾ٍقل الَّ ّأسّأٍلٍكم علّيه ّأجرا إالَّ بمودّةّ فٌي بٍقربي﴿: وقوله تعالي

ومالٌئكّتٍّه ٍيصلٍَون علّي بنَّبيَ يا ّأيٍها بّذٌين آمٍنـوا صـلٍَوا علّيـه             إنّ بلَّه   ﴿: وقوله تعالي 
 .. ٥٦/ األحزاب﴾وسلٌٍَموا تّسلٌيما

يا ّأيٍها بنَّبيٍ لٌم ٍتحرٍَم ما ّأحلَّ بلٍَّه لّك تّبتّغٌي مرضـاتّ ّأزواجـك واللَّـٍه                ﴿: وقوله تعالي 
 .  إلي آخر سورة التحريم﴾ِمغٍّفوِر رّحي

واعلٍّموا ّأنَّما غّنٌمٍتم مَن شّيء فّـّأنّ لٌلَّـه ٍخٍمـسٍه ولٌلرٍّسـوٌل ولٌـذٌي               ﴿: وقوله تعالي 
 ..٤١/األنفال.. ﴾بٍقربي

 تعالي إنما هي نصوص تتعلق بأهل البيت تـم          هللاوهذه األمثلة التي ذكرناها من كتاب ا      
المفسرين من باب التعتيم لتصب في مسار آخر بعيدا عنهم مـسايرة            تأويلها من قبل الفقهاء و    

 .. لالتجاه السائد وتحت ضغط الروايات

إال أن المدقق المتأمل فيها ال يسترح لتلك التأويالت وتستشعر نفسه أن لهذه النـصوص               
كمـا  أبعاد ومدلوالت أعمق بكثير من هذه التأويالت السطحية التي تفوح منها رائحة السياسة،              

 ..يظهر لنا من تفسير آية الطاعة وآية التطهير واآليات المتعلقة باإلمامة

وتقييد لفظ البيوت علي المساجد هو تأويل الهدف منه صرف النص عن معناه الـشامل               
 ..المتسع ألهل البيت

وتقييد والية األرحام وحقوق األقارب في دائرة العالقات المالية هو تطويق للنص الذي             
حدود المالية ليشمل الحقوق العامة وإن كانت الوالية هنا تتعلق بأهل البيت بـصفتهم              يتعدي ال 

 ..وأقاربه الذين لهم حق واجب علي كل مسلم أن يواليهم) ص(رحم النبي 

 هنا هم أهل البيـت      هللا واالنحياز للصادقين، وحبل ا    هللاوالمسلم مطالب باالعتصام بحبل ا    
فهم الحبل الوحيد الذي يجب أن      ) ص(الذين بشر بهم النبي      هللاأهل الصدق األمناء علي كتاب ا     

يتمسك به المسلمون ويعتصموا به من الزيغ والضالل واالنحرافات الذي وقعت فيـه األمـة               
 ..عندما اعتصمت بحبال أخري زائفة



 ٤٠ 

وآية الحسد واضحة صريحة في تحديد القضية التي نزلت بشأنها وهي قـضية تظهـر               
 الحسد المقصود وإيتاء آل إبراهيم الكتاب والحكمة والمال، مما يشير           جلية من خالل الربط بين    

 تعـالي يقـول     هللاإلي أن الفضل الذي أدي إلي الحسد هو والية أهل البيت وإمامتهم، فكـأن ا              
) ص( أن أمر الوالية واإلمامة هو سنة ثابتة في آل إبراهيم ومحمد             - المعاصرين   -للحاسدين  
 .من ذريته

يدل علي أن هناك سنة      ..﴾ممّن خّلّقًنّا ٍأمِّة يهٍدون بالًحقٌَ وبه يعدٍلون      و﴿: وقوله تعالي 
ثابتة في كل أمة وهي الفئة المصطفاة المهدية التي تلتزم بالحق وتعدل به، واسـتمرت هـذه                 

ّأيٍهـا  يـا   ﴿: كذلك قوله تعـالي    ..وتمثلت في أهل البيت من بعده     ) ص(السنة في أمة محمد     
ّبر      كَبن رم كّل إلّيا ٍأنزلٌَغً ميشير إلي أن هناك ما يجب تبليغه لألمة رغـم ردود            ....﴾ٍسوٍل ب

يقوم بواجب التبليـغ    ) ص(األفعال التي سوف تحدث من وراء هذا التبليغ، ذلك لكون الرسول            
هام وجديـد،   من بداية الدعوة فالذي يدعو إلي التأكيد علي التبليغ دون الخشية من الناس أمر               

وهو ما لم يصل إليه أحد من الفققهاء والمفسرين  لكونهم ال يقيمون وزنًا ألهـل البيـت وال                   
 .﴾وإنٌَي لّغّفَّاِر لٌَمن تّاب وآمن وعمّل صالٌحا ٍثمًّ تّدي﴿: وقوله تعالي ..يضعونهم في حساباتهم

وعمل صالحا فما الحاجـة      سبحانه يغفر لمن تاب وآمن       هللاإذا كان ا  : يطرح هذا السؤال  
 للهداية بعد ذلك؟

 وأي شيء سوف يهتدي إليه المرء بعد اإليمان والعمل الصالح؟

 ..وبالطبع لن تجد في كتب التفسير السائدة إجابة علي هذا السؤال

إال أن الواضح من خالل النص أن هناك جهة يجب أن يهتدي إليها المرء لتضبط إيمانه                
 )..ع(هذه الجهة هي أهل البيت  .. منه، ومن ثم يتوب عليههللاه اوعمله الصالح بحيث يقبل

ومن يتّولَّ بلَّه ورٍسولٍّه والَّذٌين آمٍنوا فّإنّ حزب بلَّـه          ﴿: وهو ما يتأكد من النص التالي     
 غّالٌٍبونوقوله تعالي  ..﴾ٍهٍم ب :﴿      ا تّوم لٌَهٍنو نٌينٍمًؤميٌل ببس رغّي عتَّبلَّيوي "   ـنَّمهج لٌهوٍنـص﴾.. 

فمن لم يتول الذين آمنوا  أو يتبع غير سبيل المؤمنين فلن يهتدي ولن يقبـل إيمانـه وعملـه                    
بيل المؤمنين هو سـبيل أهـل       وس ..والذين آمنوا هم أهل البيت     .. عليه هللالصالح ولن يتوب ا   

 .البيت

ا إلي الجزم بأنهم أهل الذكر      وال شك أن قيمة أهل البيت ومكانتهم وربطهم بالكتاب تقودن         
ال الفقهاء الذين ساروا فـي ركـاب        .. ﴾فّاسأٍّّلوا أّّهّل بذٌَكًر  ﴿الذين قصدهم سبحانه من النص      

وهـم الـذين     ..وأهل البيت هم الصراط المستقيم الواجب اتباعه من قبل المـسلمين           ..الحكام
وهـم أصـحاب الحـق       ..يماوهم الذين نصلي عليهم ونسلم لهم تـسل        ..بحوزتهم علم الكتاب  

 ..الشرعي في أخماس أموال المسلمين
 



 ٤١ 

  الهوامشالهوامش
 

إنَّما ٍيريٍد بلٍَّه لٌٍيذًهب عنٍكٍم برَجس ّأهّل ببيـتٌ وٍيطّهَـرٍكم تّطًهيـرا             :  علي رأس هذه النصوص قوله تعالي      )١(
 .٣٣/األحزاب

وهذا يعني أنهم أوصياء الرسول،     ) ص(د الرسول   وتطهيرهم يعني هم الجهة المأمونة لتلقي الدين منها بع        
 ..فإن التظهير يقود إلي الوصية بهم وإال فال مبرر له

 ..الذي أشرنا إليه سابقًا. ﴾ّأطٌيٍعوا بلَّه وّأطٌيٍعوا برٍّسوّل وٍأولٌي اّألمر منٍكم﴿: وقوله تعالي

ين آمٍنوا بّذٌين ٍيقٌيٍمون بصّالةّ وٍيًؤٍتون بزّكّاةّ وٍهم راكٌٍعـون           إنَّما ولٌيٍٍكٍم بلٍَّه ورٍسوٍلٍه والَّذٌ    ﴿: وقوله تعالي 
غّالٌٍبونٍهٍم ب بلَّه بزح ٍّنوا فّإنآم ٍسولٍّه والَّذٌينور لَّ بلَّهتّون ي٥٦/ المائدة﴾وم . 

ساءنّا ونٌساءٍكم وّأنٍفسنّا وّأنٍفسٍكم ٍثمّ نّبتّهـًل فّنّجعـل         فٍّقًل تّعالّوا نّدٍع ّأبنّاءنّا وّأبنّاءٍكم ونٌ     ﴿: وقوله تعالي 
ينكّاذٌبلّي بع نّةّ بلَّه٦١/ آل عمران﴾لَّع . 

 . ٧/ الرعد﴾إنَّما ّأنتّ ٍمنذٌِر ولٌٍكلٌَ قّوم هاد﴿: وقوله تعالي

 . ١٩/ الحج﴾هذّان خّصمانً تّصٍموا فٌي ربَهم﴿: وقوله تعالي

 . ٢٠٧/ البقرة﴾ومن بنَّاس من يشًري نّفًسٍهً تٌغّاء مرضاتٌ بلَّه واللٍَّه رٍءوِف بالًعباد﴿: وقوله تعالي

 . ٢٣/ الشوري﴾ٍقل الَّ ّأسّأٍلٍكم علّيه ّأجرا إالَّ بمودّةّ فٌي بٍقربي﴿: وقوله تعالي

 ﴾تٍّه ٍيصلٍَون علّي بنَّبيَ يا ّأيٍها بّذٌين آمٍنوا صلٍَوا علّيه وسـلٌٍَموا تّـسلٌيما             إنّ بلَّه ومالٌئكّ  ﴿: وقوله تعالي 
 . ٥٦/األحزاب

 . ٥٤/ النساء﴾ما آتّاٍهٍم بلٍَّه من فّضلٌه" ّأم يحٍسٍدون بنَّاس علّي﴿: وقوله تعالي

 . ٢٤/الصافات ﴾وقٌٍفوٍهم إنٍَّهم مّسٍئوٍلون﴿: وقوله تعالي

يا ّأيٍها برٍّسوٍل بلٌَغً ما ٍأنزّل إلّيك من ربَك وإن لَّم تّفًعًل فّما بلَّغًتّ رسالّتٍّه واللٍَّه يعـصٍمك                  ﴿: وقوله تعالي 
ينكّافٌرب مقّوي بدهال ي بلَّه ّإن بنَّاس ن٦٧/ المائدة﴾م . 

وانظر تفسير الثعلبي ومستدرك الحكم     .  أسباب النزول للواحدي وغيره    انظر. وغير هذه النصوص كثير   
. وانظر البخـاري كتـاب التفـسير      . وحلية األولياء ألبي نعيم   . والصواعق المحرقة البن حجر الهيثمي    

 .وتفسير فخر الرازي والقرطبي وغيرها. والدر المنثور. ومسند أحمد. وشواهد التنزيل. وتفسير الطبري
إني تارك  ): ص(روي عنه   : يما سبق نماذج من هذه النصوص، وسوف نذكر هنا نماذج أخري           عرضنا ف  )٢(

كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلي األرض، وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا يـردا                : فيكم خليفتين 
 .حديث زيد بن ثابت. ٥/١٢٢انظر مسند أحمد جـ.. علي الحوض

و يدل داللة قاطعة علي الوصية، وإن أهل البيت وعلـي رأسـهم      وهذا النص مشهور في كتب السنن وه      
اإلمام علي هم ورثة الكتاب، وهذا من أدلة طهارتهم، إذ ال يربط بالكتاب إال مطهر، والمطهر مقدم علي                  

 )..ص(من سواه في إمامة المسلمين وخالفة الرسول 

انظـر  . ومن تخلـف عنهـا غـرق      إال أن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا،             : وروي
 .مستدرك الحاكم

 ..المرجع السابق. النجوم أمان ألهل األرض من الغرق، وأهل بيتي أمان ألمتي من االختالف: وروي

من أراد أن يحيا حياتي، ويموت موتي، ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي، فليتول علـي بـن                  : وروي



 ٤٢ 

وانظر الطبراني فـي    . المرجع السابق .. كم في ضالله  أبي طالب، فإنه لن يخرجكم من هدي، ولن يدخل        
 ..٢٥٧٧حديث رقم / ٦وكنز العمال جـ. الكبير

ـ   .. أنا المنذر، وعلي الهاد، وبك يا علي يهتدي المهند ومن بعدي          : وروي  حـديث   ٦انظر كنز العمال ج
ـ . وانظر الصواعق البن حجر وإحياء الميت في فضائل أهل البيـت للـسيوطي       .. ٢٦٣١/رقم شرف وال

 ..وانظر لنا موسوعة أهل البيت. المؤبد آلل محمد للنبهاني وخصائص اإلمام علي للنسائي
عمار بن ياسر، أبو ذر الغفاري، المقداد، جابر بن عبداهللا، سلمان الفارسي، بـالل بـن أبـي          :  من هؤالء  )٣(

 كعب، خزيمة بن ثابـت،      رباح، أم سلمة، عبداهللا بن مسعود، هند بن أبي هالة، حذيفة بن اليمان، ُأبي بن              
حجر بن عدي، خالد بن سعيد بن العاص، أبو أيوب األنصاري، أبو سعيد الخدري، بريدة األسلمي، وأبي             

 ..الهيثم بن التيهان، عامر بن وائلة أبو الطفيل، سهل وعثمان ابني حنيف

تراجم وكتـب   انظر سيرتهم في كتب ال    .. وغيرهم كثير ممن أعلنوا معارضتهم ورفضهم مخالفة الوصية       
 ..التاريخ

 .. وانظر لنا مدافع الفقهاء. وانظر تاريخ الخلفاء للسيوطي.  انظر سيرة الحكام في كتب التاريخ)٤(
 انظر حوادث سقيفة بن ساعدة وصدام معاوية مع اإلمام علي وسبه علي المنابر ومذابح بسر بـن أرطـأة          )٥(

هـ وانظر وقعة الحـرة     ٦١ين ومأساة كربالء عام     وصدام ولده يزيد مع اإلمام الحس     . وسم اإلمام الحسن  
وصدامات حكام العباسيين مع اإلمام جعفر الصادق وموسي الكـاظم والهاشـميين            . هـ٦٣حوادث عام   

 .التي أنتجت ثورات كادت أن تنجح في إسقاطهم

ألموي إال  والجدير بالذكر هنا أن العباسيين رفعوا شعار أهل البيت وتحالف معهم الشيعة إلسقاط الحكم ا              
هـ وفترة  ١٣٢انظر كتب التاريخ حوادث عام      . أنهم انقلبوا علي أهل البيت وشيعتهم بعد وصولهم للحكم        

 .وانظر المواجهة مع رسول اهللا وآله ألحمد حسين يعقوب ط بيروت. حكم أبو جعفر المنصور
ـ  .  انظر العواصم من القواصم    )٦( انظر سيرة هارون الرشـيد     و. وتاريخ الخلفاء . ٨/١٤٣والبداية والنهاية ج

 .وسيرة الحنابلة مع المتوكل العباسي. مع أبي يوسف القاضي في كتب التاريخ

 ..وانظر لنا مدافع الفقهاء
عنـد  ) ص( يشير المفسرون أن سبب نزول آيات سورة التحريم هو موضوع العسل الذي شربه الرسول                )٧(

 مع أن آيات السورة تدل علـي أن الموضـوع           مارية القبطية وغيرة عائشة وحفصة ونساء النبي منها،       
 .انظر كتب التفسير. والثابت أن سورة التحريم نزلت في عائشة وحفصة. أضخم من ذلك بكثير

 حكم الخمس من األحكام التي تم تعطيلها من قبل الحكام وجاري الفقهاء هذا الوضـع وحولـوا الخمـس                    )٨(
 .  البيتنحوهم بصفتهم أئمة المسلمين بدالً من أئمة أهل

وقد بدأ أبو بكر هذه السنة بانتزاع فدل من خمـس خيبـر             . انظر كتب التفسير سورة األنفال وكتب الفقه      
الذي كان بحوزة السيدة فاطمة الزهراء مما أدي إلي مخاصمتها له وغضبها عليه حتي ماتت وهي علي                 

 .  البيت ألبي بكرموقفها وهذا من األدلة الساطعة التي تكشف لنا وجود معارضة من قبل أهل

 ..غضب فاطمة من غضبي وغضبي من غضب اهللا) ص(قال 

 ..انظر البخاري كتاب الفضائل باب فضل فاطمة وباب غزوة خيبر

 .وشرحهما في فتح الباري والنووي. ومسلم كتاب الجهاد والسير
  
 



 ٤٣ 

  خاتمةخاتمة

  ....اآلثار المترتبة علي مخالفة الوصية اآلثار المترتبة علي مخالفة الوصية 

بأهل البيت وعزلهم عن دورهم الـشرعي فـي         ) ص (هللانتج عن تنحية وصية رسول ا     
 ..واقع المسلمين أن برز دور الرواية بقوة لسد هذا الفراغ الذي حدث بغيابهم

وعن طريق الروايات برزت العديد من العقائد والتصورات المعوجة التي انعكست علي            
 ..القرآن وصورة اإلسالم

قداسة وأفسدوا في األرض باسم     وعن طريقها أيضا تعاظم دور الحكام وأضفيت عليهم ال        
 ..اإلسالم

 ..وتعددت الفرق والمذاهب.. وضرب العقل وسادت الخرافة

وكان نتيجة ذلك كله أن تخلفت األمة وأصبحت لقمة سائغة للقوي المعادية المتربـصة              
 ..بها

..  من هنا وجب علينا استعراض اآلثار المترتبة علي تنحية الوصية بشيء من التفصيل            
 :ثار هيوهذه اآل

 ..سيادة الروايات 

 ..بروز تصور معوج عن القرآن 

 ..تعاظم دور الحكام 

 ..ضرب العقل وانتشار الخرافة 

 ..بروز الفرق والمذاهب 

  

  ::لرواياتلرواياتسيادة اسيادة ا
) ص (هللاشكلت الروايات دعامة قوية لالتجاه الذي ساد واقع المسلمين بعد وفاة رسول ا            

 ).ع(وتنحية أهل البيت 

ك إلي أن هذا االتجاه لم يكن يملك المشروعية والرصيد الفقهي الذي            ويعود السبب في ذل   
 ..يجذب المسلمين نحوه

ولكون هذا االتجاه كان بعيدا عن الكتاب فمن ثم كانت حاجتـه إلـي الروايـة حاجـة                  
مصيرية، فبدون الروايات لن يتمكن من بسط نفـوذه وإضـفاء المـشروعية علـي مواقفـه                 

 ..وممارساته



 ٤٤ 

 :ح الرواية ليحقق األهداف التاليةمن هنا برز سال

 ..إرهاب المسلمين وتخويفهم من الخروج عن هذا االتجاه 

 ..تشويه أهل البيت وإضعاف قيمتهم ومكانتهم 

 ..إضفاء المشروعية علي النموذج اإلسالمي الذي سوف يبرزه هذا االتجاه 

أصبحت الروايـات   ولما طال األمد بهذا االتجاه بعد أن نجح في التعتيم علي أهل البيت              
 ..هي وسيلة التعبير عن الدين والحكم علي المخالفين

وبرزت المدارس ونشأ الفقهاء الذين قاموا بدورهم في تقديسها ونـشرها والتعبـد بهـا               
 ..والغلو في شأنها

وأصبح المخالف للرواية المشكك فيها يعد من الكافرين الخارجين عن الدين المحـارب             
 ..لرب العالمين

هذا الوضع تم ضرب الروايات التي تقف في صف أهل البيت والقـذف بهـا               وفي ظل   
 ..بعيدا حيث ال يدري بها أحد

وتم تضخيم روايات أخري اخترعت خصيصا لصناعة رموز تحل محل رمـوز أهـل              
 )..ع(البيت 

  ::معوجمعوجالقرآن والتصور الالقرآن والتصور ال
اف عن هذه   قد ربط أهل البيت بالقرآن في وصيته، كان االنحر        ) ص(ولما كان الرسول    

الوصية يوجب بناء تصور جديد عن القرآن يسهل لالتجاه الذي ساد استخدام النص القرآنـي               
 ..لصالحه

من هنا برزت الروايات لتقوم ببناء هذا التصور الجديـد وتطـوق نـصوص القـرآن                
 ..وتشاركه دوره وتطغي عليه بالتدريج

 :ومن نماذج هذه الروايات

ي وترك القرآن متفرقًا في صدور الناس دون تدوين         توف) ص(رواية تقول بأن الرسول     
وال تبيين، وأن عمر طلب من أبي بكر اإلسراع في جمـع القـرآن قبـل أن يـذهب بوفـاة                     

 .)١(..القراء



 ٤٥ 

كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول، والشدة، ببراءة فنسيتها، غير أنـي             : ورواية تقول 
بتغـي واديـا ثالثًـا، وال يمـأل جوفـه إال            لو كان البن آدم واديان من مال ال       : حفظت منها 

 .)٢(..التراب

 -الشيخ والـشيخة إذا زنيـا فارجموهمـا         : أنه مما كان يقرأ من القرآن     : ورواية تقول 
 .)٣(.. عزيز حكيمهللا واهللا نكاالً من ا-ألبتة

 .)٤(..كانت في القرآن سورة تسمي الخلع وأخري تسمي الحفد: ورواية تقول

 هللاما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات، فتـوفي رسـول ا           كان في : ورواية تقول 
 .)٥(..وهن مما يقرأ من القرآن) ص(

 .)٦(..أوتيت القرآن ومثله معه: ورواية تقول

وفتحت الروايات الباب واسعا لتفسير نصوص القرآن ونسخ أحكامه وتنويـع قراءاتـه             
 ..وتطويق مدلوالته

 .)٧(..رآنكان عمر يري الرأي، فينزل به الق: روي

  ::حكامحكامتعاظم دور التعاظم دور ال
ولم يجد الحكام في نصوص القرآن ما يدعم نفوذهم وسلطانهم فاتجهوا نحو الروايـات              

 ..يستمدون منها الشرعية

وهكذا برزت العديد من الروايات التي تدعم الحكام وتقدسهم وتلزم المسلمين بطـاعتهم             
 ..والتسليم لهم

 قواعد عقائدية أوجبوها علي المسلمين لتـصبح  وجاء الفقهاء فاستمدوا من هذه الروايات   
 .)٨(..من صلب الدين

ولوال هذه الروايات ما تعاظم دور الحكام في واقع المسلمين وملكوا هذه الـصالحيات              
 ..الواسعة

ولما كان قد تم تغييب دور اإلمام علي وأئمة أهل البيت فقد ركـزت األضـواء علـي                  
 ..فقهاء أئمة المسلمين سيرا مع اتجاه الرواياتالحكام الذين حلوا محلهم واعتبرهم ال

وأهل البيت ألدركـوا أنهـم      ) ص (هللاولو كان هؤالء الفقهاء قد تنبهوا لوصية رسول ا        
األئمة الشرعيون للمسلمين، وأن مثل هذه الروايات علي فرض صحتها إنما هم المقـصودون              

 ..بها



 ٤٦ 

 في  - فيها أنها من صنع السياسة       وقد عرضنا لنماذج من هذه الروايات التي أقل ما يقال         
 ..الفصل الخاص بالوصية

إن التاريخ يشهد بمدي اآلثار السلبية علي اإلسالم التي نتجـت عـن سياسـة الحكـام                 
 ..وممارستهم، تلك اآلثار التي وقف منها الفقهاء موقف المتفرج في الماضي وفي الحاضر

  ::ضرب العقلضرب العقل
لم تكن لتسود وتنتشر لوال ضرب      ) ع(لبيت  إن الروايات التي اخترعت لتحل محل أهل ا       

 ..العقل وتطويقه

ألجل ذلك ركزت هذه الروايات علي نبذ العقل وإشاعة الخرافة بين المسلمين وتخديرهم             
 .)٩(..بها

وفي ظل هذه الروايات وأنصارها من الفقهاء والحكـام ال مجـال ألصـحاب الـرأي                
ه السائد، فمن ثم كان يتم استئصالهم بسرعة        والمنطق والعقل فهؤالء يشكلون خطرا علي االتجا      

 .)١٠(..تحت دعوي المروق والزندقة

 علي ضرورة نبـذ     -من هنا نصت كتب العقائد التي ابتدعها الفقهاء لمواجهة المخالفين           
 .)١١(..أصحاب الرأي والفكر ومقاطعتهم

يـة  ومثل هذا الموقف من قبل الفقهاء إنما يخالف القرآن صراحة الذي نص علـي حر              
 .)١٢(..االعتقاد والتفكر وحض علي الحوار والتدبر وحرية الرأي

إال أن الفقهاء يعتقدون بصواب موقفهم لكونهم يتحصنون بالروايات التي يتعصبون لهـا             
 ..ويقدسونها

ولقد نبتت من خالل إشاعة الخرافة بين المسلمين باسم الدين وضرب العقل حالة مـن               
 ..ي واقعهم حتي اليومالتخلف الفكري ال تزال سائدة ف

  ::الفُرقة والمذاهبالفُرقة والمذاهب
ألمته بضرورة التمسك بالكتاب وأهل البيت هو الحائل دون         ) ص(وكان توجيه الرسول    

 ..وقوعها في الفرقة والخالف من بعده

إال أن خصوم الوصية تمسكوا بجزء من الوصية وهو الكتاب ونبذوا الجزء الثاني منها              
 )..ع(وهو المتعلق بأهل البيت 



 ٤٧ 

أوصي بالكتاب والسنة ولم يـوص بالكتـاب        ) ص(تحصنوا برواية تقول أن الرسول      و
كتاب : والعترة، وسلطوا األضواء علي هذه الرواية وشهروها بين المسلمين علي حساب رواية           

 .)١٣(.. وعترتيهللا

إال أنهم رغم حصولهم علي مقومات السيادة واالنتشار بتلك الدعوي في ظـل االتجـاه               
 ..ب أصحاب دعوة أهل البيتالسائد، وضر

 ..ورغم خلو الساحة أمامهم

 ..ورغم دعم الحكام

 .. رغم ذلك كله لم ينجوا من الفرقة والخالف والذهاب كل مذهب

 .١٤..(فتعددت المذاهب وكثرت الفرق وتلونت الخالفات

 .)١٥(..وبرزت الصدامات والصراعات

 وساد التعدد وكثرت المذاهب     كيف نشأ هذا الخالف   : والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو     
 ؟)..ص (هللا وسنة رسول اهللاوبرزت الصدامات والصراعات وهم يتمسكون بكتاب ا

لفهم الكتـاب   ) ص(والجواب هو أنهم لم يدخلوا من الباب الشرعي الذي حدده الرسول            
 ..وهو أهل البيت، وإنما دخلوا من أبواب أخري متفرقة

 ..باب السياسة 

 ..وباب الروايات 

 .. الرجالوباب 

 ..ونتج عن هذا تأويل نصوص الكتاب وسيادة الروايات المضللة وكثرة أقوال الرجال

أوصي بالكتاب وحـده أو بالكتـاب       ) ص(أن تبني هذا التصور الذي يقول أن الرسول         
والسنة، يؤدي إلي الشك في الكتاب وعدم الثقة فيه، ويصبح حاله كحال تلك األناجيل المتفرقة               

النصاري وذهبت بها كل مذهب، إذ كون هذا الكتـاب عـاجز عـن توحيـد                التي شتت أمة    
 ..المسلمين وحسم الخالف السائد بينهم يدفع بعدم الثقة فيه واالرتياب في نصوصه

وتقنين الفرقة  ) ص(أما السنة فهي مصدر يفتح الباب واسعا للنيل من اإلسالم والرسول            
 .)١٦(..والخالف

 
 



 ٤٨ 

   الهوامش الهوامش
 

ـ  . ري كتاب فضل القرآن    انظر البخا  )١( وانظر اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي باب في        . ٨وفتح الباري ج
 ..جمعه وترتيبه

واتهامه باإلهمال ونفـي دور أهـل       ) ص(وال يخفي ما وراء هذه الرواية من تشكيك في دور الرسول            
 .انظر لنا دفاع عن الرسول. البيت الذين بحوزتهم القرآن

 ..كتاب الزكاة.  مسلم)٢(
 .وانظر اإلتقان باب الناسخ والمنسوخ. ٥/١٣٢ انظر مسند أحمد جـ)٣(
 .ونقلهما عن الطبراني والبيهقي.  انظر اإلتقان باب في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه)٤(
 . انظر مسلم كتاب الرضاع)٥(
 . انظر أبو داود كتاب السنة)٦(
 ..سان الصحابةباب فيما أنزل من القرآن علي ل.  انظر اإلتقان)٧(
 تنص كتب العقائد علي أن الجهاد ماض وراء كل إمام أو أمير برا كان أو فاجرا والصالة مـن ورائهـم                      )٨(

انظر العقيدة الطحاوية وعقيـدة أهـل الـسنة البـن حنبـل ومثلهـا       .. وتسليم الزكاة لهم والحج معهم    
 ..لألشعري

 :لسنن والتاريخ انظر أمثلة علي هذه الخرافات المنتشرة في كتب ا)٩(

لملك الموت، وفرار الحجر بثوبه وهو يستحم في البخـاري ومـسلم كتـاب              ) ع(مثال ضرب موسي    
 . الفضائل باب موسي

 ..قط وغيره. وانظر البخاري كتاب التوحيد حديث يضع اهللا قدمه في النار حتي تقول قط

غيره فـي القادسـية واليرمـوك       وانظر األساطير التي ارتبطت بالغزوات التي قادها خالد بن الوليد و          
 )..ص(وانظر لنا دفاع عن الرسول . وغيرها من الغزوات في كتب التاريخ

 .. انظر لنا كتاب الكلمة والسيف وفيه تفصيل هذه األمور)١٠(
وانظر عقيدة أهل السنة له وانظر نقض المنطق البن تيمية          .  انظر الرد علي الجهمية والزنادقة البن حنبل       )١١(

ام للشاطبي والعواصم من القواصم ألبي بكر بن العربي وغيرها من المصادر التي تحـارب               واالعتص
 ..وهذه الكتب وليدة تلك الفترات. العقل وتنبذ الرأي وتجرم أصحاب الفكر

 ..وانظر لنا كتاب مدافع عن الفقهاء
. ألنبياء فـي القـرآن    كذلك حواره مع المالئكة والرسل في قصص ا       .  انظر حوار اهللا سبحانه مع إبليس      )١٢(

وقل الحق من ربكـم     : وسورة الكهف قوله تعالي   .. ال إكراه في الدين   : وانظر سورة البقرة قوله تعالي    
 ..ولو التزم المسلمون بالكتاب لقادهم نحو العقل ونحو أهل البيت.. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

 .انظر الكلمة والسيف
رواه مالك في الموطأ    . كتاب اهللا وسنتي  : تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا     تركت فيكم ما إن     :  نص الرواية  )١٣(

 .والحاكم في المستدرك

 ؟..ممن نتناول الكتاب والسنة: وعلي فرض التسليم بصحة هذه الرواية يبقي السؤال

مات ولم يجمـع القـرآن      ) ص(هذا مع اإلشارة إلي أن عقيدة الفقهاء وما عليه اإلجماع أن رسول اهللا              
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 ..دونه، فضالً عن عدم وجود ماسمي بالسنة إال بعد وفاة النبي بأكثر من قرن علي أقل تقديروي
الخوارج والمرجئة والقدرية والجهمية والمعتزلة والكرامية واألشاعرة والماتريدية وأهل         :  من هذه الفرق   )١٤(

 ..الحديث وابن تيمية وغيرهم

رقة الترمذي، وفرقة النسائي وفرقة ابن ماجة، وفرقة        ومن فرق الرواة فرقة البخاري، وفرقة مسلم، وف       
أبي داود، وفرقة الدارقطني، وفرقة الدارمي، وفرقة الطبراني، وفرقة البيهقي، وفرقة الديلمي وغيرهم             

 ..كثير

فرقة اإلخوان، وفرقة القطبيين، وفرقة التكفير، وفرقة الوهابيين، وفرقة الجهاد،          : ومن الفرق المعاصرة  
فيين وفرقة طالبان، وفرقة التبليغ، وفرقة المتصوفة، وكل فرقة من هذه الفرق تنقـسم إلـي                وفرقة السل 
 ..فرق كثيرة

أما المذاهب فمنها المذاهب األربعة المعروفة ومذهب األوزاعي ومذهب الظاهرية، ومـذهب سـفيان،              
 .فرق أهل السنة: انظر لنا كتاب.. ومذهب الليث، وغيرها

. شافعية والحنابلة وسائر الفرق والمذاهب في كتب التاريخ، وهي حوادث مـشهورة  صدامات األحناف وال )١٥(
ـ      ٤٧٥هـ و ٣٩٨هـ و ٣٢١انظر حوادث عام      حوادث عام   - ١هـ انظر شذرات الذهب البن العماد ج

هـ والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة      ٤٩٦ حوادث عام    ١٢ هـ والبداية والنهاية البن كثير جـ        ٣٢٣
ـ            وتاريخ ال  ١/١٤٢جـ . ١/١٤٥خلفاء للسيوطي والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة البن حجر جـ

 ..وانظر لنا الحركة اإلسالمية في مصر والكلمة والسيف وفرق أهل السنة
. الكثير من الخرافات والضالالت التي شوهت صورة اإلسالم وشخصه أيـضا          ) ص( نسب إلي الرسول     )١٦(

 ..دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين: وانظر لنا كتاب. انظر كتب السنن
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  ١١//ملحق ملحق 
  ))عع((خطبة الزهراء خطبة الزهراء 

  ::قالت عليها السالمقالت عليها السالم

 ابتـداها    علي ما أنعم، وله الشكر علي ما ألهم، والثناء بما قدم، من عموم نعم              هللالحمد  
وسبوغ آالء أسداها، وتمام منن أوالها، جم عن اإلحصاء عددها، ونأي عن الجـزاء أمـدها،                
وتفاوت عن اإلدراك أبدها، وندبهم الستزادتها بالشكر التـصالها واسـتحمد إلـي الخالئـق               

 وحده ال شريك له، كلمـة جعـل         هللابإجزالها، وثني بالندب إلي أمثالها، وأشهد أن ال إله إال ا          
خالص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها، الممتنع من األبـصار             اإل

رؤيته، ومن األلسن صفته، ومن األوهام كيفيته، ابتدع األشياء ال من شيء كان قبلها، وأنشأها               
 بال احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته، وذرأها بمشيته، من غير حاجة منه إلـي تكوينهـا، وال                

فائدة له في تصويرها، إال تثبيتًا لحكمته، وتنبيها علي طاعته، وإظهارا لقدرته، تعبدا لبريتـه               
وإعزازا لدعوته، ثم جعل الثواب علي طاعته، ووضع العقاب علي معصيته، ذيادة لعباده من              

 . لهم إلي جنته)١(نقمته، وحياشته

وسـماه قبـل أن اجتبـاه،       . رسـله وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل أن أ         
واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخالئق بالغيب مكنونة، وبستر األهاويل مصونة، وبنهاية العـدم              

 . تعالي بمآيل األمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع األمورهللامقرونة علما من ا

ا لمقادير رحمته، فرأي األمم      إتماما ألمره، وعزيمة علي إمضاء حكمه، وإنفاذً       هللابتعثه ا 
 بأبي محمد   هللا مع عرفانها فأنار ا    هللافرقًا في أديانها، عكفًا علي نيرانها، عابدة ألوثانها، منكرة          

، وقام فـي النـاس      )٣(، وجلي عن األبصار غممها    )٢(ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها    ) ص(
لي الدين القويم، ودعـاهم إلـي       بالهداية، فأنقذهم من الغواية، وبصرهم من العماية، وهداهم إ        

 .الطريق المستقيم

من تعب هذه الـدار     ) ص( إليه قبض رأفة واختيار، ورغبة وإيثار، فمحمد         هللاثم قبضه ا  
في راحة، قد حف بالمالئكة األبرار، ورضوان الرب الغفار، ومجاورة الملك الجبار، صـلَّي              

 . وبركاتههللالسالم عليه ورحمة ا علي أبي نبيه وأمينه، وخيرته من الخلق وصفيه، وهللا

 نصب أمره ونهيه، وحملة دينه ووحيه،       هللاأنتم عباد ا  : ثم التفتت إلي أهل المجلس وقالت     
 علي أنفسكم، وبلغاءه إلي األمم، زعيم حق له فيكم، وعهـد قدمـه إلـيكم، وبقيـة                  هللاوأمناء ا 

لساطع، والضياء الالمـع، بينـة       الناطق، والقرآن الصادق، والنور ا     هللاكتاب ا : استخلفها عليكم 
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بصائره، منكشفة سرائره، منجلية ظواهره، مغتبطة به أشياعه، قائدا إلي الرضـوان أتباعـه،              
 المنورة وعزائمه المفسرة، ومحارمـه المحـذرة،        هللامؤد إلي النجاة استماعه، به تنال حجج ا       

 .وهوبة، وشرائعه المكتوبةوبيناته الجالية، وبراهينه الكافية، وفضائله المندوبة، ورخصه الم

: تنزيها لكم عن الكبـر، والزكـاة      : تطهيرا لكم من الشرك، والصالة    :  اإليمان هللافجعل ا 
: تشييدا للدين، والعـدل   : تثبيتًا لإلخالص، والحجج  : تزكية للنفس، ونماء في الرزق، والصيام     

: عزا لإلسالم، والـصبر   : الجهادأمانًا للفرقة و  : نظاما للملة، وإمامتنا  : تنسيقًا للقلوب، وطاعتنا  
وقايـة مـن    : معونة علي استيجاب األجر، واألمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالـدين          

حقنًا للـدماء، والوفـاء     :  ومنماة للعدد، والقصاص   )٤(منسأة في العمر  : السخط، وصلة األرحام  
: س، والنهي عن شرب الخمر    تغييرا للبخ : تعريضا للمغفرة، وتوفية المكائيل والموازين    : بالنذر

 هللاإيجابا للعفة، وحرم ا   : حجابا عن اللعنة، وترك السرقة    : تنزيها عن الرجس، واجتناب القذف    
 هللا حق تقاته، وال تموتن إال وأنتم مسلمون، وأطيعـوا ا          هللالشرك إخالصا له بالربوبية فاتقوا ا     

 .اده العلماء من عبهللافيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنه إنما يخشي ا

أقول عودا وبدوا وال أقول ما      ) ص(أنِّي فاطمة وأبي محمد     : أيها الناس اعلموا  : ثم قالت 
، لّقّد جاءٍكم رٍسوِل مَن ّأنٍفسٍكم عزيِز علّيه ما عنٌـتٍَم حـريِص             )٥(أقول غلطًا، وال أفعل شططًا    

تجدوه أبي دون نسائكم، وأخا ابن عمي       :  وتعرفوه )٧(إن تعزوه ف. علّيٍكم بالًٍمًؤمنٌين رٍءوِف رّحيمِ   
 )٩( عليه وآله وسلم، فبلَّغ الرسالة صادعا بالنـذارة        هللا ولنعم المعزي إليه صلي ا     )٨(دون رجالكم 

 داعيا إلـي سـبيل ربـه        )١٢( آخذًا بأكظامهم  )١١( ضاربا ثبجهم  )١٠(مائالً عن مدرجة المشركين   
 وينكث الهام، حتي انهزم الجمع وولَّوا الـدبر،         )١٣(يجف األصنام بالحكمة والموعظة الحسنة،    
 وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعـيم الـدين، وخرسـت            )١٤(حتي تفري الليل عن صبحه    

 وانحلَّت عقد الكفـر والـشقاق، وفهـتم بكلمـة           )١٦( وطاح وشيظ النفاق   )١٥(شقاشق الشياطين 
علي شـفا حفـرة مـن النـار، مذقـة            وكنتم   )١٨( في نفر من البيض الخماص     )١٧(اإلخالص
 وتقتاتون  )٢٢( تشربون الطرق  )٢١( وقبسة العجالن، وموطئ األقدام    )٢٠( ونهزة الطامع  )١٩(الشارب

 تبـارك وتعـالي     هللا أذلَّة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حـولكم، فأنقـذكم ا            )٢٣(القد
ؤبان العـرب، ومـردة أهـل        الرجال وذ  )٢٤(بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم      ) ص(بمحمد

 أو فغرت فـاغرة مـن       )٢٥(، أو نجم قرن الشيطان    هللالكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها ا      
 ويخمـد لهبهـا     )٢٨( فال ينكفئ حتي جناحها بأخمـصه      )٢٧( قذف أخاه في لهواتها    )٢٦(المشركين

، هللا سيدا فـي أوليـاء ا      ،هللا قريبا من رسول ا    هللا، مجتهدا في أمر ا    هللابسيفه، مكدودا في ذات ا    
 لومة الئم، وأنتم في رفاهية من العيش، مـشمرا          هللامشمرا ناصحا، مجدا كادحا، ال تأخذه في ا       

 )٢٩( لومة الئم، وأنتم في رفاهية من العـيش، وادعـون          هللاناصحا، مجدا كادحا، ال تأخذه في ا      
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 وتنكصون عنـد النـزال،      )٣٢(ار وتتوكفون األخب  )٣١( آمنون، تتربصون بنا الدوائر    )٣٠(فاكهون
 .وتفرون من القتال

، وسـمل   )٣٣( لنبيه دار أنبيائه، ومأوي أصفيائه، ظهر فيكم حسكة النفـاق          هللافلما اختار ا  
 فخطر  )٣٧( وهدر فنيق المبطلين   )٣٦( ونبغ خامل األقلِّين   )٣٥( ونطق كاظم الغاوين   )٣٤(جلباب الدين 

 فألفاكم لدعوتـه مـستجيبين،      )٣٩(زه هاتفًا بكم   وأطلع الشيطان رأسه من مغر     )٣٨(في عرصاتكم 
 فوسمتم غير   )٤٠(وللعزة فيه مالحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفاقًا، وأحمشكم فألفاكم غضبانًا         

 .)٤٢( ووردتم غير مشربكم)٤١(إبلكم

 والرسول لما يقبـر، ابتـدارا       )٤٤( والجرح لما يندمل   )٤٣(هذا والعهد قريب والكلم رحيب    
نة أال في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فهيهات منكم، وكيـف             زعمتم خوف الفت  

 بين أظهركم، أموره ظاهرة وأحكامه وأعالمه باهرة، وزواجره         هللاوكتاب ا ! بكم، وأنَّي تؤفكون  
اليحة، وأوامره واضحة، وقد خلفتموه وراء ظهوركم أرغبة عنه تريدون؟ أم بغيره تحكمون؟             

من يتبع غير اإلسالم دينًا فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسـرين،              بئس للظالمين بدالً، و   
 )٤٧( ثـم أخـذتم تـورون وقـدتها        )٤٦( ويسلس قيادها  )٤٥(ثم لم تلبثوا إال ريث أن تسكن نفرتها       

وتهيجون جمرتها، وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي، وإطفاء أنوار الدين الجلي وإهمال سنن            
   ٤٩( وتمشون ألهله وولده في الخمـرة والـضراء        )٤٨(ا في ارتغاء  النبي الصفي، تشربون حسو( 

أن ال  :  ووخز السنان في الحشا، وأنتم اآلن تزعمون       )٥١( منكم علي مثل حز المدي     )٥٠(ويصير
أفال تعلمون؟ بلي قد    !!  حكما لقوم يوقنون؟   هللاإرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من ا        

 .نِّي ابنتهأ: تجلَّي لكم كالشمس الضاحية

 ترث أباك وال أرث     هللا يا ابن أبي قحافة أفي كتاب ا       )٥٢(أيها المسلمون أُأغلب علي إرثي    
:  ونبـذتموه وراء ظهـوركم؟ إذ يقـول        هللاأفعلي عمد تركتم كتاب ا    ! أبي؟ لقد جئت شيًئا فريا    

هب لٌي من لٍَّدنك    فّ: ، وقال فيما اقتص من خبر يحيي بن زكريا إذ قال          )٥٣(ورثّ ٍسلّيماٍن داٍود  و
ببعض فٌـي كٌتّـاب     " ٍأوٍلوا اّألرحام بعٍضٍهم ّأولّي   و: ، وقال )٥٤(يرٍث من آٌل يعٍقوب   ولٌيَا يرٍثنٌي   و
٥٥(بلَّه( وقال ، :       نيظٌَ اٍألنثّيثًٍل حم لٌلذَّكّر ٍكمالديٍكٍم بلٍَّه فٌي ّأوٍيوص)ـ    : ، وقـال  )٥٦ خّي كا إن تّـرر

   نيالٌدٍة لٌلًوّيصووب    ٍمتَّقٌينلّي بقَْا عٍروفٌ حعالًمب ينبلـي وال    )٥٨(أن ال حظوة  : ، وزعمتم )٥٧(األّّقًر 
إن أهل ملَّتـين    :  بآية أخرج أبي منها؟ أم هل تقولون       هللاإرث من أبي وال رحم بيننا، أفخصكم ا       

 واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من         ال يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملَّة       
، والـزعيم   هللا تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكـم ا       )٥٩(أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة     

محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون، وال ينفعكم إذ تندمون، لكل نبأ مـستقر          
 .ب مقيموسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذا
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 وحـضنة   )٦١(يا معشر النقيبة وأعضاد الملـة     :  نحو األنصار فقالت   )٦٠(ثم رمت بطرفها  
أبـي  ) ص (هللا؟ أما كان رسول ا    )٦٣( والسنة عن ظالمتي   )٦٢(اإلسالم، ما هذه الغميزة في حقي     

 ولكـم طاقـة بمـا       )٦٤(؟ سرعان ما أحدثتم، وعجالن ذا إهالة      «المرء يحفظ في ولده   »: يقول
 استوسع وهنه  : ؟ فخطب جليل  )ص(ة علي ما أطلب وأزاول، أتقولون مات محمد         أحاول، وقو

 وانفتق رتقه، وأظلمت األرض لغيبته، وكسفت الشمس والقمـر، وانتثـرت            )٦٥(واستنهر فتقه 
 اآلمال، وخشعت الجبال، وأضيع الحريم، وأزيلت الحرمـة عنـد           )٦٦(النجوم لمصيبته، وأكدت  

 عاجلة، أعلن بها    )٦٧(كبري، والمصيبة العظمي، ال مثلها نازلة بائقة       النازلة ال  هللامماته، فتلك وا  
 جل ثناؤه، في أفنيتكم، وفي ممساكم، ومصبحكم، يهتف في أفنيتكم هتافًا، وصـراخًا،       هللاكتاب ا 

مـا ٍمحمّـِد إالَّ     و:  ورسله، حكم فصل وقضاء حـتم      هللاوتالوة، وألحانًا، ولقبله ما حل بأنبياء ا      
عقٌبيه فّلّن " من ينقّلٌب علّيوّأعقّابٍكم " لّتً من قّبلٌه برٍٍسٍل ّأفّإن مّاتّ ّأو ٍقتٌّل قّلّبٍتم علّي        رٍسوِل قّد خّ  

، أُأهضم تراث أبي؟ وأنتم بمـرءي       )٦٩( إيها بني قيلة   )٦٨(سيجزي بلٍَّه بشَّاكٌرين  ويٍضرّ بلَّه شّيْئا    
مجمع، تلبسكم الدعوة، وتشملكم الخبرة، وأنتم ذوو العدد والعـدة،           و )٧٠(مني ومسمع، ومنتدي  

 توافيكم الدعوة فال تجيبون، وتأتيكم الـصرخة فـال          )٧١(واألداة والقوة وعندكم السالح والجنة    
تغيثون، وأنتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالخير والصالح، والنخبة التي انتخبت، والخيرة           

 .التي اختيرت لنا أهل البيت

 الـبهم، ال نبـرح أو   )٧٢(قاتلتم العرب، وتحملتم الكد والتعب، وناطحتم األمم، وكـافحتم       
 نأمركم فتأتمرون، حتي إذا دارت بنا رحي اإلسالم، ودر حلب األيام، وخـضعت              )٧٣(تبرحون

ثغرة الشرك، وسكنت فورة اإلفك، وخمدت نيران الكفر، وهدأت دعوة الهرج، واستوسق نظام             
فأنَّي حزتم بعد البيان؟ وأسررتم بعد اإلعالن؟ ونكصتم بعد اإلقدام؟ وأشـركتم بعـد               )٧٤(الدين

اإليمان؟ بؤسا لقوم نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم، وهموا بإخراج الرسول، وهم بـدءوكم أول               
 . أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنينهللامرة، أتخشونهم وا

 من هو أحق بالبسط والقبض، وخلوتم        وأبعدتم )٧٥(أال وقد أري أن قد أخلدتم إلي الخفض       
 فإن تكفروا   )٧٧( ونجوتم بالضيق من السعة، فمججتم ما وعيتم، ودسعتم الذي تسوغتم          )٧٦(بالدعة

 . لغني حميدهللاأنتم ومن في األرض جميعا فإن ا

 والغـدرة التـي     )٧٨(أال وقد قلت ما قلت هذا علي معرفة مني بالجذلة التـي خـامرتكم             
 وبثة الـصدر، وتقدمـة      )٧٩(م، ولكنها فيضة النفس، ونفثة الغيظ، وخور القناة       استشعرتها قلوبك 

 باقية العـار، موسـومة بغـضب        )٨١( الظهر نقبة الخف   )٨٠(الحجة، فدونكموها فاحتقبوها دبرة   
 ما تفعلـون    هللا الموقدة التي تطلع علي األفئدة، فبعين ا       هللالجبار، وشنار األبد، موصولة بنار ا     



 ٥٥ 

وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فـاعملوا إنـا            . موا أي منقلب ينقلبون   وسيعلم الذين ظل  
 .)٨٢(عاملون، وانتظروا إنا منتظرون

 
 
 
 
 



 ٥٦ 

  الهوامشالهوامش
 .جمعها وساقها:  حاش اإلبل)١(
 .وهي المشكالت من األمور: أي مبهماتها:  بهمها)٢(
 ).عماها(المبهم والملتبس وفي بعض النسخ : جمع غمة وهي:  الغمم)٣(
 .مؤخرة:  منسأة للعمر)٤(
 . وهو البعد عن الحق ومجاوزة الحد في كل شيء- بالتحريك - الشطط )٥(
 .أنكرتم وجحدتم:  عنتُّم)٦(
 .تنسبوه:  تعزوه)٧(
 .أنت أخي وحديث المؤاخاة مفصالً) ع(لعلي ) ص( سيأتي قول النبي )٨(
 .ذار وهو اإلعالم علي وجه التخويف اإلن- بالكسر -الصدع هو اإلظهار، والنذارة :  صادعا)٩(
 .هي المذهب والمسلك:  المدرجة)١٠(
 .وسط الشيء ومعظمه: - بالتحريك - ثبجهم، الثبج )١١(
 .مخرج النفس من الحلق: - بالتحريك - أكظامهم، الكظم )١٢(
 .أي يكسر« يجذ»وفي بعضها « يكسر األصنام» يجف األصنام وفي بعض النسخ )١٣(
 .أي انشق حتي ظهر وجه الصباح: يل عن صبحه تفري الل)١٤(
 .شيء كالربة يخرجها البعير من فيه إذا هاج:  وهي- جمع شقشقة بالكسر - شقاشق الشياطين، الشقاشق )١٥(
 .السفلة والرذل من الناس: هلك، والوشيظ:  طاح)١٦(
 .كلمة التوحيد:  كلمة اإلخالص)١٧(
 . عليهم السالمالمراد بهم أهل البيت:  البيض الخماص)١٨(
 .شربته:  مدقة الشارب)١٩(
 .الفرصة أي محل نهزته: - بالضم- نهزة الطامع )٢٠(
 .مثل مشهور في المغلوبية والمذلة: مثل في االستعجال، وموطئ األقدار:  قبسة العجالن)٢١(
 .بالفتح ماء السماء الذي تبول به اإلبل وتبعر:  الطرق)٢٢(
 .سير يقد من جلد غير مدبوغ: -د الدال  بكسر القاف وتشدي- القد )٢٣(
 .شجعانهم:  بهم الرجال)٢٤(
 .أمته وتابعوه: ظهر، وقرن الشيطان:  نجم)٢٥(
 .أي فتحه، والفاغرة من المشركين الطائفة منهم:  فغر فاه)٢٦(
 .وهي اللحمة في أقصي شفة الفم: - بالتحريك، جمع لهات - قذف رمي، واللهوات )٢٧(
 .ما ال يصيب األرض من باطن القدم: ، واألخمصيرجع:  ينكفئ)٢٨(
 .ساكنون:  وادعون)٢٩(
 .ناعمون:  فاكهون)٣٠(
 .صروف الزمان، أي كنتم تنتظرون نزول الباليا علينا:  الدوائر)٣١(
 . تتوقعون أخبار المصائب والفتن النازلة بنا)٣٢(
 .وحسكة النفاق عداوته« حسيكة» في بعض النسخ )٣٣(



 ٥٧ 

 .اإلزار: صار خلقًا، والجلباب: ب الدين، سمل وسمل جلبا)٣٤(
 .السكوت:  الكظوم)٣٥(
 .من خفي ذكره وكان ساقطًا ال نباهة له:  الخامل)٣٦(
 .الفحل المكرم من اإلبل الذي ال يركب وال يهان: ترديد البعير صوته في حنجرته، والفنيق:  الهدير)٣٧(
 .رب به فخذيهإذا رفعه مرة بعد مرة وض:  خطر البعير بذنبه)٣٨(
 .أي ما يختفي فيه تشبيها له بالقنفذ فإنه يطلع رأسه بعد زوال الخوف:  مغرزه)٣٩(
 .حملكم علي الغضب فوجدكم مغضبين لغضبه:  أي)٤٠(
 .أثر الكي:  الوسم)٤١(
 .حضور الماء للشرب:  الورود)٤٢(
 .السعة: - بالضم -الجرح، والرحب :  بالضم ـ- الكلم )٤٣(
 .يصلح بعدلم :  أي)٤٤(

 .جزعت وتباعدت: نفرتها، نفرت الدابة) ٤٥(

 .يسهل: يسلس) ٤٦(

 .لهبها: أي) ٤٧(

هو شرب الرغوة وهي اللبن المشوب بالماء وحـسوا فـي           : هو الشرب شيًئا فشيًئا، واالرتغاء    : الحسو) ٤٨(
 .مثل يضرب لمن يظهر شيًئا ويريد غيره: ارتغاء

 .الشجر الملتف بالوادي: شجر وغيره، والضراء بالفتحما واراك من : - بالفتح -الخمر ) ٤٩(

 .«يصبر»وفي بعض النسخ ) ٥٠(

 .القطع، والمدي السكاكين: الحز) ٥١(

 .«أرثه»في بعض النسخ ) ٥٢(

 .١٦: النمل) ٥٣(

 .٦: مريم) ٥٤(

 .٧٥: األنفال) ٥٥(

 .١١: النساء) ٥٦(

 .١٨٠: البقرة) ٥٧(

 .المكانة: الحظوة) ٥٨(

هو : - بالفتح   -وهو كل ما يدخل في أنف البعير ليقاد به والرحل           : - بالكسر   -ن الخطام   م: مخطومة) ٥٩(
 .للناقة كالسرج لفرس

 .«رنت»في بعض النسخ ) ٦٠(

 .الفتية: النقيبة) ٦١(

 . ضعفة في العمل- بفتح الغين المعجمة والزاي -: الغميزة) ٦٢(

 .النوم الخفيف: - بالكسر -السنة ) ٦٣(

 .وسرعان ذا إهالة مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته. بكسر الهمزة الدسم: إهالة) ٦٤(

 .اتسع: الخرق، واستنهز: الوهن) ٦٥(

 .قل خيرها: أكدت) ٦٦(



 ٥٨ 

 .داهية: بائقة) ٦٧(

 .١٤٤: آل عمران) ٦٨(

 .األوس والخزرج: بنو قيلة، قيلتا األنصار) ٦٩(

 .المجلس: المنتدي) ٧٠(

 .ما استترت به من السالح: -  بالضم-الجنة ) ٧١(

 .«كالختم»وفي بعض النسخ ) ٧٢(

 .ال نزال: ال نبرح) ٧٣(

 .اجتمع: استوسق) ٧٤(

 .السعة والخصب واللبن: والخفض. ملتم: أخلدتم) ٧٥(

 .الراحة والسكون: الدعة) ٧٦(

 .شربه بسهولة: القيء، وتسوغ الشراب: الدسغ) ٧٧(

 .لطتكمخا: ترك النصر، خامتكم: الجذلة) ٧٨(

 .ضعف النفس عن الصبر علي الشدة: والمراد من ضعف القناة هنا. الرمح: الضعف، والقناة: الخور) ٧٩(

أصابته الدبرة بالتحريك وهي جراحة تحدث مـن        : أي احملوها علي ظهوركم، ودبر البعير     : فاحتقبوها) ٨٠(
 .الرحل

 .رق وتثقب: نقب خف البعير) ٨١(

 . ط بيروت١ جـانظر االحتجاج للطبرسي،) ٨٢(
 
 
 



 ٥٩ 

  ٢٢//ملحق ملحق 
  الخطبة الشقشقيةالخطبة الشقشقية

كنـت عنـد أميـر    : روي جماعة من أهل النقل من طرق مختلفة عن ابن عباس قـال      
 : ثم قال)٢( فذكرت الخالفة وتقدم من تقدم عليه فتنفس الصعداء)١(المؤمنين بالرحبة

طـب مـن     وإنه ليعلم أن محلي منهـا محـل الق         )٣( لقد تقمصها ابن أبي قحافة     هللاأما وا 
 )٦( وطويت عنها كشحا   )٥( ينحدر عني السيل، وال يرقي إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا          )٤(الرحي

، يشيب فيهـا الـصغير،   )٧(وطفقت أرتئي بين أن أصول بيٍد جذاء أو أصبر علي طخية عمياء  
، )١٠(، فرأيت أن الصبر علي هاتا أحجي      )٨(ويهرم فيها الكبير، ويكدح فيها مؤمن حتي يلقي ربه        

 حتي إذا مضي األول لسبيله      )١٢( أري تراثي نهبا   )١١(فصبرت وفي العين قذي، وفي الحلق شجا      
فأدلي بها إلي عمر من بعده، فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياتـه، إذ عقـدها آلخـر بعـد                     

 :)١٥(ثم تمثل بقول األعشي! )١٤(، لشد ما تشطّرا ضرعها)١٣(وفاته

        ويوم حيان أخي جابرشتان ما يومي علي كورها   

 ويكثر العثار فيهـا، واالعتـذار       )١٦(فصيرها في ناحية خشناء يجفو مسها، ويغلظ كلمها       
، فمني النـاس    )١٧(إن أشنق لها خرم، وإن أسلس لها تقحم       : ، فصاحبها كراكب الصعبة   )١٧(منها

حنة، حتـي    فصبرت علي طول المدة، وشدة الم      )١٨( بخبط وشماس، وتلون واعتراض    هللالعمر ا 
 وللشوري، متي اعترض    هللا فيا )١٩(إذا مضي لسبيله، فجعلها شوري في جماعة زعم أني أحدهم         

الريب في مع األول منهم حتي صرت أقرن إلي هذه النظائر، لكني أسففت إذا أسفوا، وطرت                
، فصبرت علي طول المحنة، وانقضاء المدة، فمال رجل منهم لضغنه، وصـغي             )٢٠(إذ طاروا 

، وقام معه   )٢٢( إلي أن قام ثالث نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه         )٢١(ره، مع هٍن وهن   اآلخر لصه 
، إلي أن انتكث عليه فتله، وكبـت بـه          )٢٣( خضم اإلبل نبتة الربيع    هللابنو أبيه يخضمون مال ا    
، فما راعني إال والناس رسل إلي كعرف الضبع ينثالون علي من            )٢٤(بطنته، وأجهز عليه عمله   

 )٢٧( مجتمعين حولي كربيضة الغـنم     )٢٦(، حتي لقد وطئ الحسنان، وشق عطفاي      )٢٥(كل جانب 
 سـبحانه   هللا، كأنهم لم يـسمعوا ا     )٢٨(فلما نهضت باألمر نكثت، ومرقت أخري، وفسق آخرون       

الًعاقٌبـٍة  وا  ال فّساد وتٌلًك بدّاٍر اآلخٌرٍة نّجعٍلها لٌلَّذٌين ال ٍيريٍدون ٍعٍلوَا فٌي اّألرض           : وتعالي يقول 
٣٠( لقد سمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم، وراقهم زبرجهاهللا بلي وا)٢٩(لٌلًٍمتَّقٌين(. 

  
  

أما والذي فلق الحبة وبرئ النسمة، لوال حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر،             



 ٦٠ 

،  أللقيـت    )٣١(ظلـوم أن ال يقروا علي كظة ظالم، وال سغب م        :  علي أولياء األمر   هللاوما أخذ ا  
 .حبلها علي غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، وأللفيتم دنياكم عندي أهون من عفطة عنز

فقام إليه رجل من أهل السواد فناوله كتابا فقطع كالمه، فأقبل ينظر إليه فلما فـرغ                : قال
 . أفضيتهايا أمير المؤمنين لو اطردت مقالتك من حيث: قلت له: من قراءته، قال ابن عباس

 .تلك شقشقة هدرت ثم قرت!! يا ابن عباس هيهات هيهات: قال

فما أسفت علي شيء وال تفجعت كتفجعي علي ما فاتني من كالم أميـر              : قال ابن عباس  
 .)٣٢(المؤمنين عليه السالم

 



 ٦١ 

  الهوامشالهوامش
ـ   )١( ـ    ٢٥/ نهج البالغة ج هيهـات  »في جواب ابـن عبـاس       ) ع(لقوله  « الشقشقية» وهي الخطبة المعروفة ب

أما واهللا لقد تقمصها ابـن      »): ع(لقوله  « بالمقمصة»وتعرف أيضا   « هيهات تلك شقشقة هدرت ثم قرت     
تسمية الشيء بأشهر ألفاظه كما هو الحال في أسماء سور القرآن الكريم كسورة آل عمران،               « أبي قحافة 

 .والرحمن، والواقعة، ويس وغيرها

بديع نظمها، وفصاحة ألفاظها، دليـل ال يقبـل التـردد، وال            وهذه الخطبة الجليلة في حسن أسلوبها، و      
يتطرق إليه الشك في كونها صادرة عن مركز الثقل اإللهي، ومعدن الوصاية واإلمامة، فهي حقًا كمـا                 

 .«فوق كالم المخلوق دون كالم الخالق»: قيل
 .المتلهف الحزينالمدفوع من التنفس يصعده  : - بضم الصاد وفتح المهملتين - تنفس الصعداء )٢(
والضمير في تقمصها   « عثمان»واسم أبيه   « عتيق»وفي الجاهلية   « عبداهللا»أبو بكر واسمه    :  ابن أبي قحافة   )٣(

عائد إلي الخالفة، وإنما لم يذكرها للعلم بها، وتقمصها جعلها مشتملة عليه كالقميص كناية عـن تلبـسه                  
 .بها

أن الرحي ال تدور إال علي القطب وبغيـره ال يـستقيم لهـا               قطب الرحي مسمارها الذي عليه تدور فكما         )٤(
ال تستقيم حركتها وال تأخذ استقامتها بغيره،       : دوران، فكذلك الخالفة محله منها محل القطب من الرحي        

 .وهو وحده القادر علي تدبير شؤونها وإدارتها حسب المصلحة العامة ووفق الخطة اإللهية الحكيمة
 . عن إعراضه عنها، واحتجابه عن طلبهاأرخيت كناية:  سدلت)٥(
ما بين الخاصرة والجنب، أنزل الخالفة منزلة المأكول الذي منع نفسه عنه، فلـم يـشتمل عليـه                  :  الكشح )٦(

 .كشحه
. حمل نفسه علي األمر بقوة    : جعلت، وأخذت، وشرعت، وارتأي أفكر طلبا للرأي الصائب وصال        :  طفقت )٧(

 .المقطوعة: جذاءوال. قطعة من الغيم: والطخية
 .سعي المجهود: شدة كبر السن والكدح:  الهرم)٨(

يهرم فيها الكبيـر،    : وتلك الشدة، وذلك االضطراب، وهاتيك األحوال المظلمة وطول مدتها أدت إلي أن           
ويشيب الصغير، ويتعب المؤمن في تمييز الحقائق وتمحيصها وما يبذله من جهد في سبيل الدفاع عـن                 

 .هالحق حتي يلقي رب
 .أقرب للحجي وهو العقل: هذه واحجي:  هاتا)١٠(

فرأيت الصبر علي الحال وترك المقاومة أقرب للعقل، وألصق بنطام اإلسالم وأحفظ لبيضته سيما وهو               
بعد غض لم ترسخ له قدم في نفوس أتباعه، والثورة في هذه الحال ربما تؤدي إلي خـالف الغـرض،                    

 والرجوع من الدين، فترك المقاومـة أحجـي وأضـمن لـسالمة       وتعكس النتيجة، وستكون سببا للردة،    
 .اإلسالم، وتحمل الشر الحادث من جراء ذلك أهون

 .ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه: والشجا. الرمد:  القذي)١١(

أي صبرت ولكن علي مضض كما يصبر األرمد وهو يحس بوجع العين، وكما يصبر من غص بشيء                 
 .فهو يكابد الخنق

 .الخالفة: ريد بتراثه ي)١٢(
 .طلب ذلك: فك العهد واالستقالة: واإلقالة. ألقي بها إليه:  أدلي بها)١٣(



 ٦٢ 

 .«أقيلوني لست بخيركم»: إلي قول أبي بكر« يستقيلها»): ع(أشار بقوله 
 . مثل الثدي للمرأة-اقتسما والضرع للحيوانات : وتشطرا. صعب وعظم:  شد األمر)١٤(
 : ميمون بن جندل من بني قيس من قصيدة أولها هو أعشي قيس واسمه)١٥(

 علقم ما أنت إلي عامر          الناقص األوتار والنواتر
 .الجرح:  الكلم)١٦(

ألنه يوصف بالجفاوة وسرعة الغـضب، وغلـظ        « بالناحية الخشناء »كني عن طباع عمر بن الخطاب       
 .الكالم

 .إذا أصابت رجله حجرا ونحوه:  عثر)١٧(

 ما كان عليه عمر بن الخطاب من التسرع في إصدار األحكام كأمره برجم المرأة الحامل                فيه إشارة إلي  
وطالق الحائض، وغيرها من األمور التي كانت تدعوه لالعتذار بعد أن يتبين له الخطأ بإرشـاد أميـر                  

 ال»و« ال كنت لمعضلة ليس لها أبو الحـسن       »و« لوال علي لهلك عمر   »: ، وقد تكرر قوله   )ع(المؤمنين  
 .«عشت لمعضلة ال تكون لها يا أبا الحسن

إذا جذبه إلي نفسه وهو راكب ليمسكها عن الحركـة      : الغير المذللة، وأشنق لها بالزمام    :  الصعبة من اإلبل   )١٨(
: ألقي نفسه فيـه بقـوة، فـصاحبها أي        : أرخي لها وتقحم في األمر    : العنيفة، والخرم الشق وأسلس لها    

 كمثـل راكـب الناقـة    -ه، وهو يتولي شؤون الرعية وتدبير أمـورهم         صاحب تلك الطباع الخشنة مثل    
 .الصعبة التي لم تذلل

 كثـرة النفـار     - الـشين    - بكـسر    -ابتلوا والخبط الحركة علي غير استقامة، والشماس        :  مني الناسك  )١٩(
اختالف األحوال واالعتراض ضرب من التلون وأصله المـشي فـي عـرض             : واالضطراب، والتلون 

 .الطريق
 .. يشير إلي وصية عمر حين مقتله والخمسة أصحاب الشوري)٢٠(
 .إذا دني من األرض في طيرانه:  أسف الطائر)٢١(
: علي وزن أخ كناية عن شيء قبيح الذي مال لحقده هو          : والهن. الحقد: والضغن. مال بسمعه إليه  :  صغا )٢٢(

 .إلي عثمان لمصاهرة بينهماوالذي مال لصهره عبدالرحمن بن عوف حيث مال . سعد بن أبي وقاص
 .موضع االعتالف: والمعتلف. الروث: والنثيل. النفخ:  النفج)٢٣(
 .المضغ بأقصي األضراس: األكل بجميع الفم وقيل:  الخضم)٢٤(
 .أسقط لوجهه: وكبا الفرس. برم الحبل: والقتل. انتفض:  انتكث)٢٤(

 .قتله وأسرع: - علي المريض -وأجهز . شدة االمتالء من الطعام: والبطنة

 .الشعر النابت في محدب رقبة الفرس: والعرف
 الشيء  -وامتثال  . الشعر النابت في محدب رقبة الفرس     : أفزعني، والعرف : الخلد والذهن راعني  :  الروع )٢٥(

 .إذا وقع يتلو بعضه بعضا: -
 من جانبيه مـن شـدة       أي شق قميصه  . جانباه من لدن رأسه إلي وركيه     : الرداء، وعطفا الرجل  :  العطاف )٢٦(

 .االزدحام عليه
 .المجتمعة برعاتها:  ربيضة الغنم)٢٧(
 .خروجه من الرمية:  مروق السهم)٢٨(

الخـوارج،  : والمارقين هـم . طلحة والزبير وأصحابهم بايعوا ثم نكثوا البيعة      : المراد بالناكثين للبيعة هم   



 ٦٣ 

 .القاسطون وأصحاب معاوية: والفاسقين هم
 .٨٣:  القصص)٢٩(
 .الزينة : - بكسر الزاء والراء - الزبرج )٣٠(
 .الجوع: والسغب. البطنة، ما يعتري اإلنسان بعد االمتالء من الطعام:  الِكظّة)٣١(
 .. انظر شرح نهج البالغة لمحمد عبده وابن أبي الحديد والدكتور صبحي الصالح وغيرهم)٣٢(
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  ٣٣//ملحق ملحق 
  احتجاج ابن عباس علي عمراحتجاج ابن عباس علي عمر

فكرهـت أن   ): قال ابن عباس  (؟  )ص(ا منع قومكم منكم بعد محمد       يابن عباس أتدري م   
كرهوا أن يجمعوا لكم    : فقال عمر . إن لم أكن أدري فإن أمير المؤمنين يدري       : أجيبه، فقلت له  

، فاختارت قريش ألنفسها فأصابت ووفقـت       )١(النبوة والخالفة فتجحفوا علي قومكم بجحا بجحا      
تكلم : إن تأذن لي في الكالم وتمط عني الغضب، تكلمت، قال         يا أمير المؤمنين،    : فقلت): قال(
اختارت قريش ألنفسها فأصابت ووفقت، فلو أن       : أما قولك يا أمير المؤمنين    ): قال ابن عباس  (

 لها، لكان الصواب بيدها غير مردود وال محـسود،          هللاقريشًا اختارت ألنفسها من حين اختار ا      
 عز وجل، وصف قوما بالكراهـة،       هللالنبوة والخالفة، فإن ا   إنهم أبوا أن تكون لنا ا     : وأما قولك 

هيهات يابن عباس، قد كانت     :  فقال عمر  )٢(ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعمالهم       : فقال
ما هي يا أميـر المـؤمنين؟   : تبلغني عنك أشياء أكره أن أقرك عليها فتزيل منزلتك مني، قلت          

نزلتي منك، وإن كانت باطالً فمثلي أماط الباطل عن نفسه،          فإن كانت حقًا فما ينبغي أن تزيل م       
أما قولك يـا    : فقلت) قال(إنما صرفوها عنا حسدا وبغيا وظلما،       : بلغني أنك تقول  : فقال عمر 

أمير المؤمنين ظلما فقد تبين للجاهل والحليم، وأما قولك حسدا فإن آدم حـِسد ونحـن ولـده                  
) قال. ( قلوبكم يابني هاشم إال حسدا ال يزول       هللات، أبت وا  هيهات هيها : المسحودون، فقال عمر  

 عـنهم الـرجس وطهـرهم       هللامهالً يا أمير المؤمنين، ال تصف بهذا قلوب قوم أذهب ا          : فقلت
 .)٣(تطهيرا
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  الهوامشالهوامش
  
 .هو الفرح به:  أي تبجحا، والبجح بالشيء)١(
 ٩:  محمد )٢(
 .٣/٣٤جـ. هـ٢٣سيرة عمر حوادث عام .  انظر الكامل في التاريخ البن األثير)٣(
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  صدر للمؤلفصدر للمؤلف
 

 ..الواقع والتحديات: الحركة اإلسالمية في مصر )١

 ..ثالث سنوات تحت التعذيب: مذكرات معتقل سياسي )٢

 ..من اإلمام علي حتي اإلمام الخميني: الشيعة في مصر )٣

 ..التقارب والتباعد: عقائد السنة وعقائد الشيعة )٤

 ..زواج المتعة حالل )٥

 .. المختارهللاأهل السنة شعب ا )٦

 ..صراع األمن والسياسة: مصر وإيران )٧

 ..محنة الرأي في تاريخ المسلمين: الكلمة والسيف )٨

 ..الصراع بين اإلسالم النبوي واإلسالم القبلي: السيف والسياسة )٩

 ..ابن باز فقيه آل سعود )١٠

 ..التطرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف: مدافع الفقهاء )١١

 ..ضد الفقهاء والمحدثين): ص(لرسول دفاع عن ا )١٢

 ..تحقيق: تثبيت اإلمامة ألهل البيت )١٣

 ..من الحنابلة إلي طالبان: أزمة الحركة اإلسالمية المعاصر )١٤

 .العبادات بين المذاهب والحكام: تصحيح العبادات )١٥

 ..جماعات الماضي وجماعات الحاضر: فرق أهل السنة )١٦

 ..بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة: المناظرات )١٧

 ..الحق والحقيقة: الشيعة والسنة )١٨

 ..فقهاء النفط )١٩

 ..موسوعة أهل البيت )٢٠

 ..اإلرهاب بين اإلسالم والمسلمين: دماء وأغالل )٢١
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