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مقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأتم السالم
عىل سيدنا ونبينا حممد وآله الطيبني الطاهرين.

وبعد ،فقد كتبت :اجلديد يف اإلمام احلســن×يف ثالثني نقطة من سريته ،والنقاط أكثر يف

سرية جده املصطفى‘ ،وهي حتتاج اىل حتليل وتفصيل؟

وهذا النوع من عرض السرية أنفع وأعمق من العرض املجرد ،برشط أن يكون غني ًا يف الفكرة،

بليغ ًا يف الصورة ،سلس ًا يف األداء.

وقد توفقت واحلمد هلل لبحث ســبعني مفردة من ســرة النبي‘فكانت يف جملدين ،وقد

اخترصت يف بعضها وفصلت يف بعض آخر ،حسب ما قدرت احلاجة العامة اىل ذلك.
ومن أمثلة هذه املفردات:

افتخار النبي‘بنبوتــه وبكونه ابــن عبد املطلب ،فلام اهنزم املســلمون يف حنني وأطبقت

هوازن بجيشها املؤلف من عرشين ألف ًا عىل النبي‘لتقتله ثبت يف وجههم وقاتل وهو يرجتز:
أنا النبـ ـ ـ ــي ال ك ـ ـ ـ ــذب

أن ـ ــا ابــنعب ــد املطـ ـلـب

فمن هو عبد املطلب وما هي صفاته التي تستحق أن يفتخر هبا رسول رب العاملني‘؟وما

هو تأثري إرثه يف شخصية‘؟
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ومنها :قوله يف املشــهور :أنا أفصح من نطق بالضاد ،بيد أين من قريش واسرتضعت يف بني

سعد .لكن مل يصححه هبذا اللفظ أحد!

وصححه الشــهيد الثاين بلفظ :بيد أين من قريش ،واسرتضعت يف بني زهرة ونشأت يف بني

ســعد .فام هي صلة الفصاحة بقريش وبني زهرة وبني ســعد؟ وما هي القيمة العلمية والدينية
لفصاحة النطق بالضاد؟

ومنها :أن بني هاشــم ملا بعث النبي‘كانوا أربعني مقاتالًشــجاع ًا ،هتاهبم بطون قريش،

وهي خمتلفة الرأي وعدد مقاتليها األشداء ال يصل اىل مائة.

وكان باستطاعة أيب طالب×أن يغلبهم يف املعركة وخيضعهم ويقيم دولة النبي‘يف مكة،

فلامذا مل يقم النبي‘بذلك؟ بل رفض اقرتاح بعض املســلمني عليــه ونزل فيهم قوله تعاىل:

ُ ُّ َ ُ َ
َ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
ْ ُ َ َ
ُ
الزكاة فل َّما ك ِت َب َعل ْي ِه ُم ال ِق َتال ِإذا ف ِر ٌيق ِم ْن ُه ْم
يل ل ُه ْم كفوا أ ْي ِد َيك ْم َوأ ِق ُيموا الصلوة وآتوا
ألم تر ِإلى ال ِذين ِق
َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ً َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ
َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َْ
يب.
يخشون الناس كخشيةِ اهلل أو أشد خشية وقالوا ربنا ِلم كتبت علينا ال ِقتال لولا أخرتنا ِإلى أج ٍل ق ِر ٍ

فلامذا رفض أن خيضع قريش ًا ،وصرب حتى خاض معها حروب ًا عديدة؟!

ومنها :حاالت غضب النبي‘ ،وحاالت تبسمه وضحكه ،ورأيه يف املرأة وتعامله معها،

وتعامله مع األطفال ،وتعامله مع احليوان ،وحاالته يف حروبه ،وحبه للعطر ،وطعامه ورشابه،
وبرناجمه اليومي..

اىل غريها من النقاط واملوضوعات الغنية يف ســرة رســول اهلل‘ ،تستحق الدراســة ،كام

درسنا نقاط ًا من سرية ولده احلسني×.

أســأل اهلل عز وجل أن يفتح لنا أبواب فهم شخصية نبيه روحي فداه  ،ويضيئ حياتنا بأنوار

هدايته وحكمته وأهل بيته الطاهرين^.

كتبه :عيل الكوراين العاميل ،عامله اهلل بمنه ولطفه
بقم املرشفة

يف شهر صفر اخلري 1442

الفصل األول

ختمالنبوة برسول من ذرية إسماعيل؟ع؟

ْ
َ
َ
ُ َ
َ ّ َ َ ُ
ما هي العالقة بني قوله تعــاىلَ :ر ّب َنا ِإنِي أ ْســك ْنت ِمـ ْـن ذ ّ ِر ّي ِتــى ِب َو ٍاد غ ْي ِر ِذى َز ْر ٍع ِع ْن َد َب ْي ِت َك ال ُم َح َّر ِم َر ّب َنا
َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ َّ
َ
الث َم َرات َل َع َّل ُه ْم َي ْش ُك ُر َ
ون..
الن ِاس ت ْه ِوى ِإلي ِهم وار زقهم ِمن
ِل ُي ِق ُيموا الصلوة فاجعل أف ِئدة ِمن
ِ
ْ
َ ْ ََُْ َْ ُ َْ
ُ َ َّ َ َ َ َّ ْ َّ َّ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ َ
يمَ .ر ّب َنا
يم الق َو ِاع َد ِم َن ال َب ْي ِت َو ِإ ْس َم ِاعيل ربنا تقبل ِمنا ِإنك أنت الس ِميع الع ِل
وقوله تعاىل :و ِإذ يرفع ِإبر ِاه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َُّ َ َُ ً
ْ
َ َ
َ َ ُ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ َ
ً َ َ َ
َْ
يمَ .ر ّب َنا َو ْاب َعث
اسكنا وتب علينا ِإنك أنت التواب الر ِح
َو ْاج َعلنا ُم ْس ِل َم ْي ِن لك َو ِم ْن ذ ِر ّي ِتنا أ ّمة ُم ْس ِل َمة لك َوأ ِرنا َمن ِ
َ
ْ َ ُ ً ُْ ْ َُْ ََْ ْ َ َ َُ َ ُّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ََُ ّ
كيه ْم إ َّن َك أنْ َت ْال َعز ُيز ْال َح ِك ُ
يم.
ِ
ِف ِيهم رسولا ِمنهم يتلوا علي ِهم آي ِاتك ويع ِلمهم ال ِكتاب وال ِحكمة ويز ِ ِ ِ
ُ َّ
َ
ّّ َ َ ُ ً ُْ ْ َُْ ْ ََْ ْ َ ََُ ّ
كيه ْم َو ُي َع ِ ّل ُم ُه ُم ْال ِك َت َ
اب
وقولــه تعــاىل :ه َو ال ِذي َب َعــث فِي ِ
الأم ِييــن رســولا ِمنهــم يتلوا علي ِهم آي ِاتهِ ويز ِ ِ
َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
ك ُانوا ِم ْن َق ْب ُل َلفي َضلال ُمبينَ .و َآخر َ
ين ِم ْن ُه ْم َل َّما َي ْل َح ُقوا به ْم َو ُه َو ْال َعز ُيز ْال َح ِك ُ
يم.
وال ِحكمة و ِإن
ِِ
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
َ
َ
َُ ّ
ْ ّ ْ
ُ ّ ََْ َ
كر َه ْال ُم ْشر ُك َ
ََ ّ
ْ َ َ َ ُ َُ ُْ َ َ
ون.
ين ال َح ِق ِل ُيظ ِه َر ُه على ِ
ِ
الد ِين ك ِلهِ ولو ِ
وقوله تعاىل :هو ال ِذي أرسل رسوله ِبالهدى و ِد ِ
ُ
ك ّلهِ َو َك َفى باهلل َشه ً
وقوله تعاىلُ :ه َو َّالذي َأ ْر َس َل َر ُس َول ُه ب ْال ُه َدى َو ِدين ْال َح ّق ِل ُي ْظه َر ُه َع َلى ّ
يدا.
ين
الد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

 .1العالقة بينها أهنا مفردات ملرشوع رباين واحد:

يتكــون من مراحل ،حيث أخذ اهلل فرعــ ًا من أبناء إبراهيم×وعزلــه عن تعقيدات بني

إسحاق ،وأمهل بني إرسائيل وبني إسحاق حتى يكملوا دورهتم ،فيأيت وقت الدورة اخلتامية،
دورة األميني بقيادة بني إسامعيل× ونبوة رسول اهلل حممد‘وإمامة أهل بيته^.

وأول ما يبهرك يف هذا العمل القدرة اإلهلية عىل التحكم يف الكون واملجتمع وأن كل شــيئ

حتت السيطرة والقدرة واإلدارة!

فهل تســتطيع أن تقول :هذا طفيل أسكنته هنا وسيكرب ويكون أمة .وسوف يبعث من بنيه
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رســول وتكون له أمة كبرية متتد قرون ًا حتى يبعث فيها من ذرية هذا الطفل إمام ًا يطهراألرض
من الظلم ويملؤها قسط ًا وعدالً.
فمن أين تعلم أن طفلك سيعيش ،وتعرف ما سيكون فتقول هذا القول؟ ومن أين تقدر عىل

فعل ما سيكون ،بأحداثه الكبار والصغار وتفاصيلها؟!

لكــن عندما يقول اهلل تعاىل ســيكون كذا وكذا ،يكون رصد له ألوف األدوات والوســائل

والعنارص والفعاليات حتى يكون كام أخرب عز وجل؟!

وعندما يتحدث عن إسكان ذرية ابراهيم×عند البيت احلرام ،وعن بعثة النبي من ذريته،
ٍ
مهيمن عىل كل
وعن أمته التي ستكون من األميني ،وعن إظهار دينه عىل العامل كله ..فهذا كالم

شيئ ،يملك كل األوراق.

ْ
َ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ َّ
َ
ُ َ
َ ّ َ َ ُ
الن ِاس
َر ّب َنا ِإنِي أ ْسك ْنت ِم ْن ذ ّ ِر ّي ِتى ِب َو ٍاد غ ْي ِر ِذى َز ْر ٍع ِع ْن َد َب ْي ِت َك ال ُم َح َّر ِم َر ّب َنا ِل ُي ِق ُيموا الصلوة فاجعل أف ِئدة ِمن
َ
َت ْه ِوى ِإل ْي ِه ْم ..فــأدوات مجيع األحــداث بيده وقد أمرها أن جتــري هبذا اإلجتاه ،أحداث الطبيعة

والتكوين ،وأحداث املجتمع.

فهكذا يعملاهلل تعاىل ويديرالناس والعامل ،وينسجاألحداث كبريها وصغريها ،ويسوقها اىل اهلدف

الذي قرره!

ال تتوهــم أن هذه جربية ،فإنام هي جربيــة يف التكوين واملجتمع والظــروف ،لكن داخل

هذه الدائرة إنسان خمتار ضمن اخلطة ،خيدم باختياره املرشوع!
 .2نحن ال نعرف فلسفة هذا املرشوع الرباين:

وأبونا آدم×مل يكــن يعرف ،فعندما خلق اهلل تعاىل آدم×نــر ذرية يف عامل الذر وأراه

ذر قد ملؤوا الســاء! قال×:يا رب ،ما أكثر
إياهم (الكافي( :)9/2:فنظر آدم×إىل ذريته وهم ٌّ
ٍ
وألمر َّمــا خلقتهم فام تريد منهم بأخذك امليثاق عليهــم؟ قال اهلل عز وجل :يعبدونني
ذريتي،
اليرشكون يب شــيئ ًا ،ويؤمنون برســي ويتبعوهنم .قال آدم× :يا رب فاميل أرى بعض الذر

أعظم من بعض ،وبعضهم له نور كثري ،وبعضهم له نور قليل ،وبعضهم ليس له نور؟ فقال اهلل
عز وجل :كذلك خلقتهم ألبلوهم يف كل حاالهتم.

يعامسإ ةيرذ نم لوسرب ةو بنلا متخ
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قال آدم× :يا رب فتأذن يل يف الــكالم فأتكلم؟ قال اهلل عز وجل :تكلم .قال آدم :يا رب

فلــو كنت خلقتهم عىل مثال واحد وقدر واحد وطبيعة واحــدة وجبلة واحدة وألوان واحدة
وأعامر واحدة وأرزاق سواء ،مل يبغ بعضهم عىل بعض ،ومل يكن بينهم حتاسد وال تباغض ،وال

اختالف يف شئ من األشياء؟

نطقت ،وبضعــف طبيعتك تكلفت ما ال
قال اهلل عــز وجل :يا آدم بروحي(بقــويت فيك)
َ
علم لك به ،وأنا اخلالق ِ
العال ،بعلمي خالفت بني خلقهم ،وبمشــيئتي يميض فيهم أمري ،وإىل

تدبريي وتقديري صائرون ،التبديل خللقي .إنام خلقت اجلن واإلنس ليعبدون ،وخلقت اجلنة
ملــن أطاعني وعبدين منهم واتبع رســي وال أبايل ،وخلقت النار ملــن كفر يب وعصاين ومل يتبع

رســي وال أبايل .وخلقتك وخلقــت ذريتك من غري فاقــة يب إليك وإليهــم ،وإنام خلقتك
وخلقتهم ألبلوك وأبلوهم أيكم أحســن عمالً ،يف دار الدنيا يف حياتكم وقبل مماتكم ،فلذلك

خلقت الدنيــا واآلخرة واحلياة واملــوت والطاعة واملعصية واجلنة والنــار ،وكذلك أردت يف

تقديري وتدبريي .وبعلمي النافذ فيهم خالفت بني صورهم وأجســامهم ،وألواهنم وأعامرهم

وأرزاقهم وطاعتهم ومعصيتهم ،فجعلت منهم الشقي والسعيد ،والبصري واألعمى ،والقصري

والطويل ،واجلميل والدميم ،والعامل واجلاهل ،والغني والفقري ،واملطيع والعايص ،والصحيح
والســقيم ،ومن به الزمانة ،ومن ال عاهة به ،فينظر الصحيــح إىل الذي به العاهة فيحمدين عىل
عافيته ،وينظر الذي به العاهة إىل الصحيح فيدعوين ويسألني أن أعافيه ،ويصرب عىل بالئي فأثيبه

جزيل عطائي .وينظر الغني إىل الفقري فيحمدين ويشــكرين ،وينظر الفقــر إىل الغني فيدعوين
ويسألني ،وينظر املؤمن إىل الكافر فيحمدين عىل ما هديته .فلذلك خلقتهم ،ألبلوهم يف الرساء

والرضاء فيام أعافيهم ،وفيام أبتليهم ،وفيام أعطيهم ،وفيام أمنعهم ،وأنا اهلل امللك القادر ،ويل أن

أميض مجيع ما قدرت ،عىل ما دبرت ،ويل أن أغري من ذلك ما شــئت إىل ما شــئت ،وأقدم من
سأل عام أفعل ،وأنا َ
ذلك ما أخرت وأؤخر من ذلك ما قدمت ،وأنا اهلل الفعال ملا أريد ،ال ُأ ُ
أسأل

خلقي عام هم فاعلون).

ويف رواية سعد السعود( :35/قال آدم :ما هؤالء؟قال :هؤالء األنبياء من ذريتك ،قال كم هم

يا رب؟ قال :هم مائة ألف نبي وأربعة وعرشون ألف نبي ،املرســلون منهم ثالث مئة ومخسة
عرش نبي ًا مرسالً.
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قال :يا رب فام بال نور هذا األخري ســاطع ًا عىل نورهم مجيعــ ًا؟ قال :لفضله عليهم مجيع ًا.

قال :ومن هذا النبي يا رب وما اســمه؟ قال :هذا حممد نبي ورســويل وأميني ونجيبي ونجي
عيل ،وأحبهم إ َّيل ،وآثرهم عندي،
وخرييت وصفويت وخالصتي وحبيبي وخلييل وأكرم خلقي َّ

وأقرهبــم مني ،وأعرفهم يل ،وأرجحهم حل ًام وعل ًام وايامن ًا ،ويقين ًا وصدق ًا وبر ًا وعفاف ًا ،وعباد ًة
وخشوع ًا وورع ًا ،وسل ًام وإسالم ًا ،أخذت له ميثاق محلة عريش فام دوهنم من خاليق الساموات
واألرض ،باإليــان واإلقرار بنبوته ،فآمن به يا آدم تزد مني قربة ومنزلة وفض ً
ال ونور ًا ووقار ًا.

قال :آمنت باهلل وبرسوله حممد .قال اهلل :قد أوجبت لك يا آدم وقد زدتك فض ً
ال وكرامة.

أنــت يا آدم أول األنبياء والرســل ،وابنك حممد خاتم األنبياء والرســل ،وأول من تنشــق

عنه األرض يوم القيامة ،وأول من يكســى وحيمل إىل املوقف ،وأول شافع ،وأول شفيع ،وأول

قارع ألبواب اجلنان ،وأول من يفتح له ،وأول من يدخل اجلنة .وقد كنيتك به فأنت أبوحممد).
ونحن أوالد آدم×نقــول :اللهم إنك خلقتنا أجياالً ،وبعثت فينا األنبياء والرســل^

وأعطيت الفرصة للطغاة واألرشار أن يقاتلوهم فيقتلوهــم ويضطهدوا أتباعهم! وقد تغلبوا

عليهم وسيطروا عىل األرض وناسها ،إال فرتات قصرية جد ًا.

ونحن النعرف أرسار إدارتك لألنبياء واألوصياء^وتقسيمهم اىل مستويات ،وتوزيعهم

يف الزمــان واملكان ،وملاذا جعلتهم بعد إبراهيم× من أبنائه فقط ،وأســكنتهم بالد الشــام،
وأسكنت إسامعيل منهم جزيرة العرب ،وجعلت يف ذريته ختم النبوة واإلمامة ،وأمهلت الطغاة

أن حيكموا يف األرض اىل أن تبعث املهدي من ذرية إســاعيل^ ،الذي أمرته بتطهري األرض
من الظلم والظاملني ،وإقامة دولة العدل!

اللهــم :ال نقرتح عليك كام اقرتح أبونا آدم× ،لكنا نســألك أن تفهمنا مــا نطيق من احلكمة يف

سياستك مع األنبياء^ ،وإمهالك الطويل للطغاة؟!

 .3بواد غري ذي زرع:

فقد وضع اهلل بيته للناس يف أرض قاحلة ،حوهلا صحراء وبحر .واختارها ليمتحن الناس!

قال أمري املؤمنني× ( :أال ترون أن اهلل ســبحانه اخترب األولني من لدن آدم صلوات اهلل عليه

وســامه إىل اآلخرين من هذا العامل .بأحجار ال ترض وال تنفع وال تبرص وال تســمع ،فجعلها
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بيته احلرام الــذي جعله للناس قيام ًا ،ثم وضعه بأوعر بقاع األرض حجر ًا ،وأقل نتائق األرض

مدر ًا ،وأضيق بطون األدوية قطر ًا! بني جبال خشنة ،ورمال دمئة ،وعيون وشلة ،وقرى منقطعة،
حافر وال ظِلف ،ثم أمر أدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه ،فصار مثابة
ال يزكو هبا ُخ ّ
ــف وال ٌ
ملنتجع أسفارهم وغاية مللتقى رحاهلم .هتوي إليه ثامر األفئدة ،من مفاوز قفار سحيقة ومهاوي
فجاج عميقة ،وجزائر بحــار منقطعة ،حتى هيزوا مناكبهم ُذ َلــ ً
ا ُي ِّللون اهلل حوله ،ويرملون
عىل أقدامهم شــعث ًا ُغ ْب ًا له ،قد نبذوا الرسابيل وراء ظهورهم ،وشوهوا بإعفاء الشعور حماسن

خلقهم .ابتالء عظي ًام ،وامتحان ًا شديد ًا ،واختبار ًا مبين ًا ،ومتحيص ًا بليغ ًا ،جعله اهلل سبب ًا إىل رمحته
ووصلة إىل جنته.

ولو أراد اهلل ســبحانه أن يضع بيته احلرام ومشاعره العظام بني جنات وأهنار ،وسهل وقرار،
َف ال ُبنــى ،متصل القرى .بني ُبرة ســمراء ،وروضة خرضاء،
جم األشــجار ،داين الثــارُ ،م ْلت ِّ

وأرياف حمدقة ،وعراص مغدقــة ،ورياض ناظرة ،وطرق عامرة ،لــكان صغر قد اجلزاء عىل
حسب ضعف البالء!

ولو كان اآلســاس املحمول عليها واألحجار املرفوع هبا ،بني زمردة خرضاء وياقوتة محراء،

ونور وضياء ،خلفف ذلك من مسارعة الشك يف الصدور ،ولوضع جماهدة إبليس عن القلوب،
ولنفى معتلج الريب عن الناس.

ولكن اهلل خيترب عباده بأنواع الشــدائد ،ويتعبدهم بأنواع املجاهد ،ويبتليهم برضوب املكاره،

إخراج ًا للتكرب من قلوهبم ،وإســكان ًا للتذلل يف نفوسهم ،وليجعل ذلك أبواب ًا ُفتُح ًا إىل فضله،

وأسباب ًا ُذل ً
ال لعفوه)( .نهج البالغة.)170/2:

إن كل شــئ يف مكــة يثري العقــل والقلــب :موقعها اجلغــرايف بــن آســيا وأفريقيــا،

وتركيبها اجليولوجي من رمال وجبال داكنة أشبعتها شــمس القرون نضج ًا .وموقعها الكوين
حذو الرضاح الذي يف الســاء وهو البيــت املعمــور (الكافــي .)188/ 4 :وتارخيها الضارب إىل بدء

َّ
َ َ َ
َّ َ
َّ َ
تكوين اليابسة وبدء اإلنســان األرض ،املمتد مع أجماد النبواتِ :إ ّن أ َول َب ْي ٍت ُو ِض َع لل ّن ِاس لل ِذى ِب َبكة
َّ َ
ً
ُم َب َاركا َو ُه ًدى لل َعال ِم َين.

ففي هذا الوادي جعل اهلل بيته من قبل آدم× ،ثم أمرآدم وأبناءه باحلج اليه.
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ثم ُهجر ونُيس ،ثم أمر اهلل إبراهيم×أن يســكن عنده من ذريتــه ليعمر هبم البيت ويبقى
عامر ًا هبم اىل آخر عمر األرض .فأسكن عنده إسامعيل×!
َ .4ب َع َ
ني َر ُسوالً ِمن ُْه ْم:
األم ِّي َ
ث ِف ِّ
قسم اهلل املجتمع البرشي اىل:أهل كتاب ،وأميني مل ينزل عليهم كتاب.

َ ْ َ ُّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ ّ ّ َ َ
َ
ين ْأسل ْم ُت ْم ف ِإ ْن
الأم ِي
قال تعــاىل :ف ِإن حاجوك فقل أسلمت وج ِهي لل ِه وم ِن اتبع ِن وقل لل ِذين أوتوا ال ِكتاب و ِ
َ َ ََ
أ ْسل ُموا فق ِد ْاه َت َد ْوا.
َ
َ
َ
َ
َ
وقالَ :وم ْن َأ ْهل ْالك َ
اب َم ْن ِإ ْن ت َام ْن ُه ِب ِق ْن َط ٍار ُي َؤ ِّدهِ ِإل ْي َك َو ِم ْن ُه ْم َم ْن ِإ ْن ت َأم ْن ُه ِب ِد َين ٍار لا ُي َؤ ِّدهِ ِإل ْي َك ِإلا َما ُد ْمت
ت
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ََْ َ ً َ َ ُّ ْ َ
ون َعلى اهلل الكذ َب َو ُه ْم َي ْعل ُم َ
يل َو َي ُقول َ
َْ َ َْ
الأم ّي َ
ّ
ين َس ِب ٌ
ون.
ِ
عليهِ ق ِائما ذ ِلك ِبأنهم قالوا ليس علينا فِي ِ ِ
ُ َّ
ّّ َ َ ُ ً ُْ ْ َُْ ْ ََْ ْ َ ََُ ّ ْ َُ َ ُّ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
َ
اب َوال ِحك َمة َو ِإ ْن
ك ِيهم ويع ِلمهم ال ِكت
الأم ِيين رسولا ِمنهم يتلوا علي ِهم آي ِاتهِ ويز ِ
وقال :ه َو ال ِذي َب َعث فِي ِ
َك ُانوا ِم ْن َق ْب ُل َلفي َض ُ
ين.
ٍ
ِ
لال م ِب ٍ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ّ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ُ
ُ
الأم َّي الذي َيج ُدون ُه َمك ُت ًوبا ع ْن َده ْم في ّ
الر ُسول ّ
وقالَّ :الذ َين َيتب ُع َ
النب َّي ّ
الت ْو َراةِ َوالآنج َ
ون َّ
وف
ِ
ِ
ِ
يل يأ ُم ُره ْم ِبال َم ْع ُر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ َ
َ
َ ْ
ّ
ْ
ْ ُ َ
ات َو ُي َح ّ ِر ُم َعل ْي ِه ُم الخ َبا ِئث َو َيض ُع َع ْن ُه ْم ِإ ْص َر ُه ْم َوالأغلال ال ِتي كانَت
َو َين َهاه ْم ع ِن ال ُمنك ِر َو ُي ِح ُّل ل ُه ُم الط ِّي َب ِ
الن َور َّالذي ُأ ْنز َل َم َع ُه ُأ َولئ َك ُه ُم ْال ُم ْفل ُح َ
َع َل ْيه ْم َف َّالذ َين َآم ُنوا بهِ َو َع َّز ُر ُوه َو َن َص ُر ُوه َو َّات َب ُعوا ُّ
ون.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ ْ َ ُّ َ َّ
ُ َ
الن ُاس إن ّي َر ُس ُول اهلل إ َل ْي ُك ْم َجم ًيعا ّالذي َل ُه ُم ْل ُك َّ
ات َوالأ ْر ِض لا ِإل َه ِإلا ُه َو ُي ْح ِيي َو ُي ِميت ف ِأم ُنوا
قل يا أيها
ِ
ِ
الس َم َو ِ
ِ
ِِ
َ
َ
ُ
ّ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
بي ّ
َ ُ
الأم ِ ّي ال ِذي ُي ْؤ ِم ُن ِباهلل َوك ِل َم ِاتهِ َوات ِب ُع ُوه ل َعلك ْم ت ْه َت ُد َون .فاألميون الشــعوب الذين ليس
ِباهلل َورسو ِلهِ الن ِ ّ ِ

هلم كتاب ،أي غري اليهود والنصارى.

وتستعمل فيمن ليس له ثقافة دينية فهو كاجلاهل وإن كان من أهل الكتاب!
ِ
ِ
ون ا ْل ِكت َ ِ
ون َل َي ْع َل ُم َ
ــم ُأ ِّم ُّي َ
ان
قال اإلمام الصادق×(تفســير القمي )366/2:يف قولهَ :من ُْه ْ
َاب إ َّل َأ َم َّ
ــم إِ َّل َي ُظن َ
ُّون :كانــوا يكتبون ،ولكن مل يكن معهم كتاب مــن عند اهلل ،وال بعث إليهم
َوإِ ْن ُه ْ
رسوالً ،فنسبهم اهلل إىل األميني) .فهم أميون حك ًام ،وإن كانوا من أهل الكتاب عدد ًا.
وتستعمل بمعنيني آخرين :األول :الذي اليقرأ ويكتب فتقول فالن أمي .والثاين :املنسوب اىل

وسمي نبينا‘النبي األمي ألنه ُبعث اىل األميني غري أهل الكتاب.
مكة أم القرى تقول :أمي.
َ
وألنه ُبعث يف مكة أم القرى.

وقد نفى أئمتنا^أن يكون اليقرأ وال يكتب .ففي علل الرشائع(( :)124/1سألت أباجعفرحممد
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بن عيل الرضا’فقلت :يا ابن رسول اهلل مل ســمي النبي األمي؟ فقال :ما يقول الناس؟ قلت:
يزعمون أنه إنام ســمي األمي ألنه مل حيســن أن يكتب .فقال× :كذبــوا عليهم لعنة اهلل أنى

ُ َّ
َ
ّّ َ َ ُ ً ُْ ْ َُْ ْ ََْ ْ َ ََُ ّ
ك ِيه ْم
الأم ِيين رسولا ِمنهم يتلوا علي ِهم آي ِاتهِ ويز ِ
ذلك واهلل يقــول يف حمكــم كتابــه :ه َو ال ِذي َب َعث فِي ِ
ََُُُُّ ْ َ َ ْ ْ َ
اب َوال ِحك َمة .فكيف كان يعلمهم ماال حيســن! واهلل لقد كان رســول اهلل‘يقرأ
ويع ِلمهم ال ِكت

ويكتب باثنتني وسبعني لسان ًا .وإنام سمي األمي ألنه كان من أهل مكة ومكة من أمهات القرى.
وذلك قول اهلل عز وجلَ :ولِ ُتن ِْذ َر ُأ َّم ا ْل ُق َرى َو َم ْن َح ْو َلَا.
وعن عيل بن أسباط قال :قلت لإلمام الباقر×(:إن الناس يزعمون أن رسول اهلل مل يكتب

ً
ُ َ َّ َ َ َ
الأم ّي َ
ّ
ين َر ُسولا
وال يقرأ! فقــال :كذبوا لعنهم اهلل أنى يكون ذلك وقد قال تعــاىل :هو ال ِذي بعث فِي ِ ِ
ُْ ْ َُْ ْ ََْ ْ َ ََُ ّ ْ َُ َ ُّ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
اب َوال ِحك َمة .فكيف يعلمهم الكتاب واحلكمة وليس
ك ِيهم ويع ِلمهم ال ِكت
ِمنهم يتلوا علي ِهم آي ِاتهِ ويز ِ

ُيســن أن يقرأ ويكتب! قال قلت :فلم ســمي النبي األمي؟قال :ألنه نســب إىل مكة ،وذلك
قول اهلل عز وجل :لِ ُتن ِْذ َر ُأ َّم ا ْل ُق َرى َو َم ْن َح ْو َلَا .القرى مكة ،فقيل أمي لذلك).
فاألمي :الواحد من األميني ،وهم من عدا أهل الكتاب.

واألمي :اجلاهل ولو كان من أهل الكتاب.

واألمي :املنسوب اىل أم القرى.

واألمي :الذي ال يقرأ وال يكتب.

وقد اســتعمل أمري املؤمنني×األمية النســبية فقال (الكافــي( :)60/1:أهيا الناس إن اهلل تبارك

وتعاىل أرســل إليكم الرســول‘وأنزل إليه الكتاب باحلق وأنتم أميــون عن الكتاب ومن

أنزله ،وعن الرسول ومن أرســله ،عىل حني فرتة من الرسل) .فيصح قولك :أمي عن الكتابة،
وعن اخلطابة ،وعن احلاسوب..الخ.

هذا ،وقد روي أنالفرس مناألميني (حقائقالتأويل(:)125/جاء يفاخلربأن رسولاهلل‘كان يكره أن

يظهراألميون عىل أهلالكتاب ،يريد فارس عىلالروم ،ألنالروم هلم كتاب وفارس الكتاب هلم).

لكن فقهاءالسنة والشيعة عاملوااملجوس كأهل كتاب ،ورووا أهنم كان هلم كتاب وأحرقوه!
ِ.5ل ُي ْظ ِه َر ُه َع َل الدِّ ِ
ين ُك ِّل ِه:
ظهر الشئ :فهو ظاهر .وظهر عليه :غلبه ،وقد حيذف حرف التعديةَ :ف َأ َّيدْ نَا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َع َل
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عَدُ و ِهم َف َأصبحوا َظ ِ
اه ِري َن.أي عليهم.
ِّ ْ ْ َ ُ

ون َع َل ْي ِه ْم بِاآل ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو ِ
ان.إِ ْن
اه ُر َ
وظاهره :نارصه .وتظاهر معه :عمــل معه ضد آخرَ :ت َظ َ
َ
ِ
اه َرا َع َل ْيه َفإِ َّن اهلل ُه َو َم ْوال ُه.
َتتُو َبا إِ َل اهلل َف َقدْ َصغ ْ
َت ُق ُلو ُبك َُم َوإِ ْن َت َظ َ
والظهور عىل اآلخرين :الغلبة ،أعم من اإلنتصار عليه بحرب أو بحجة ،أو بأحداث توجب

َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ْ
ون ن ْح ُن أن َص ُار اهلل
ذلك .ولذلك اســتعمله اهلل تعاىل يف غلبة أنصار عيســى عىل اليهود :قال الحو ِاري
َ
َ
َ
يل َو َك َف َر ْت َط ِائ َف ٌة َفأ َّي ْد َنا ّال ِذ َين َآم ُنوا َع َلى َع ُد ّو ِه ْم َفأ ْص َب ُحوا َظ ِاهر َ
َف َآم َن ْت َط ِائ َف ٌة ِم ْن َب ِني إ ْس َر ِائ َ
ين.
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
ْ
ّ
َ ّ
ْ َ َ َ ُ ُ َُ َ
َُ
الد ِين
ين ال َح ِق ِل ُيظ ِهـ َـر ُه على ِ
ويف غلبة اإلســام املوعودة عىل األديان :هو ال ِذي أرسل رسوله ِبالهدى و ِد ِ
ُّ ََْ َ
كر َه ْال ُم ْشر ُك َ
ون.
ِ
ك ِلهِ ولو ِ

فقد تكون الغلبة باحلرب أوباحلجة أو باملعجزة .وقد استعملها يف سورة الفتح مقابل املرشكني:

َل َق ْد َص َد َق اهلل َر ُس َول ُه ُّ
ين ُم َح ِ ّل ِق َ
الر ْؤ َيا ب ْال َح ّق َل َت ْد ُخ ُل َّن ْال َم ْسج َد ْال َح َر َام إ ْن َش َاء اهلل ِآم ِن َ
وس ُك ْم َو ُم َق ِ ّصر َ
ين ُر ُؤ َ
ين لا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ
ْ
ْ
ْ ُ
َ َ ُ َ ََ َ َ ََُْ َ َ َ
ون َذ ِل َك َف ْت ًحا َقر ًيباُ .ه َو ّال ِذي أ ْر َس َل َر ُس َول ُه ب ْال ُه َدى َ
ين ال َح ّ ِق ِل ُيظ ِه َر ُه
د
و
ِ
تخافون فع ِل َم ما ل ْم تعلموا فجع َل ِمن د ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ك ّلهِ َو َك َفى باهلل َشه ً
ََ ّ
يدا.
على ِ
الد ِين ِ
ِ
ِ
ود ُع َز ْي ُر ْاب ُن اهلل َو َق َالت َّ
ويف ســورة التوبة مقابل اليهــود والنصــارىَ :و َق َالت ْال َي ُه ُ
الن َص َارى ْال َم ِس ُ
يح
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ
ْ
ك َف ُر وا م ْن َق ْب ُل قاتل ُه ُم اهلل أنى ُيؤفك َ
ونِ .إتخذوا أ ْح َب َار ُه ْم
ْاب ُن اهلل ذ ِلك قولهم ِبأفو ِاه ِهم يض ِاهئون قول ال ِذين
ِ
َ
يح ْاب َن َم ْر َي َم َو َما ُأم ُر وا إلا ل َي ْع ُب ُدوا إ َل ًها َواح ً اد لا إ َل َه إلا ُه َو ُس ْب َح َان ُه َع َّما ُي ْشر ُك َ
َو ُر ْه َب َان ُه ْم أ ْر َب ًابا ِم ْن ُدون اهلل َو ْال َم ِس َ
ون.
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ َ
َ ْ
َ ْ ُ َّ ُ َ ُ َ َ ْ َ
كر َه ْال َكاف ُر َ
ون َأ ْن ُي ْطف ُئوا ُن َور اهلل ب َأ ْف َواهه ْم َو َي ْأب َ
ُير ُيد َ
ونُ .ه َو ال ِذي أ ْر َس َل َر ُسول ُه ِبال ُه َدى
و
ل
و
ه
ور
ن
م
ت
ي
ن
أ
لا
إ
اهلل
ى
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ّ ُْ َُ ََ
ُ ّ ََْ َ َ ُْ ْ ُ
َ
ّ
َ
الد ِين ك ِلهِ ولو ك ِره المش ِركون.
ين الح ِق ِليظ ِهره على ِ
و ِد ِ
َ
ُ ُّ ُ َ َ ْ َ
كر َه ْال َكاف ُر َ
ويف سورة الصف مقابل اليهودُ :ير ُيد َ
ون ِل ُي ْط ِف ُئوا ُن َور اهلل بأ ْف َو ِاهه ْم َ
ون.
و
ل
و
هِ
ور
ن
م
ت
م
اهلل
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ْ َ ّ ُْ َُ ََ
ُ ّ ََْ َ َ ُْ ْ ُ
َ
ّ
ُه َو ّال ِذي أ ْر َس َل َر ُس َول ُه ب ْال ُه َدى َ
الد ِين ك ِلهِ ولو ك ِره المش ِركون.
د
و
ِ
ين الح ِق ِليظ ِهره على ِ
ِ
ِ

والنتيجة :أن اهلل تعاىل تكفل بأن مرشوعه اإلســام الذي بدأه بمحمد‘ وواصله باألئمة

من عرتته^ ،البد أن يظهر عىل األديان واملبادئ ،باحلجة والعلم واملعجزة واحلرب.

بطور جديد يف احلياة البرشية ،وانتهاء الســاح للظاملني بأن حيكموا
ش ْ
ومعناه أن النبي‘ َب َّ َ

أي مكان من األرض ،وبدء دولة العدل اإلهلي ودوامها اىل يوم القيامة.




الفصل الثاين

ْ
ُيتمالرسول؟ص؟ضاعفالرحمة في شخصيته

ِ
َ
آوى ،ليس صدفة ،بل هو خطة ،وقد
إن ُيت َْم النبي‘والــذي ذكره اهلل
تعاىل:أ َل ْ َيِدْ َك َيت ًيم َف َ
يكون اليتم لشخصيته‘رضورة ،أو كامالً إضافي ًا؟

معنى يتمالنبي؟ص؟
قــال ابن األثري يف النهاية (( :)292/5اليتم يف الناس :فقد الصبــي أباه قبل البلوغ ،وىف الدواب:

فقد األم .واألنثى يتيمة ومجعها :أيتام ،ويتامى .وإذا بلغ زال عنهام إسم اليتم حقيقة ،وقد يطلق

عليهام جماز ًا بعد البلوغ ،كام كانوا يسمون النبي وهو كبري :يتيم أيب طالب ،ألنه رباه بعد موت أبيه.
ومنه احلديث :تستأمر اليتيمة يف نفسها ،فإن سكتت فهو إذهنا .أراد باليتيمة البكر البالغة التي

مات أبوها قبل بلوغها ،فلزمها إســم اليتم فدعيت به وهي بالغــة جماز ًا .وقيل :املرأة ال يزول

عنها إســم اليتم ما مل تتزوج ،فإذا تزوجت ذهب عنها .ومنه حديث الشــعبي أن امرأة جاءت
إليه‘فقالت :إين امرأة يتيمة ،فضحك أصحابه ،فقال :النساء كلهن يتامى ،أي ضعاف).

ويف عهــد أمري املؤمنني×ملالك األشــر(نهجالبالغة( :)101/3:وتعهــد أهل اليتم وذوي الرقة

يف الســن ،ممن ال حيلة له وال ينصب للمسألة نفسه ،وذلك عىل الوالة ثقيل ،واحلق كله ثقيل،

وقد خيففه اهلل عىل أقوام طلبوا العاقبة فصربوا أنفسهم ،ووثقوا بصدق موعود اهلل هلم).
ََ

َ

ً َ

ًََْ

فمعنى قولــه تعــاىل :أل ْم َي ِج ْد َك َي ِت ًيما ف َآوىَ ،و َو َج َد َك َضالا ف َه َدىَ ،و َو َج َد َك َع ِائلا فأغنَى :أن اهلل أنعم

عليك فهيأ لك جدك عبد املطلب وعمك أباطالب ريض اهلل عنهام فكفالك يف نشــأتك .وكنت
ِ
َــاب َوال ا ِ
إل َيم ُن ،فأنعم عليك ،وعلمك
متحري ًا فيام جيب عليــك عملهَ ،ما ُكن َ
ْت تَدْ ِري َما ا ْلكت ُ
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دعوة الناس إىل دينه.
ً

َو َو َج َد َك َع ِائلا :عليــك نفقة بيتك ومن تريد مســاعدهتم ،فأغناك بأن هيأ لك خدجية فوهبتك

ثروهتا ،كام وهبت سارة ثروهتا إلبراهيم× ».

ومذهبنــا أن نبوتــه كانــت من صغــره ورســالته يف األربعــن ،قــال أمرياملؤمنني×

(نهجالبالغة( :)157/2:ولقد قرن اهلل به‘من لدن أن كان فطي ًام أعظم ملك من مالئكته يسلك به

طريق املكارم ،وحماسن أخالق العامل ،ليله وهناره).
ً

ومعنــى َو َو َج َد َك َضالا:وجدك متحري ًا فيــا جيب أن تفعله هلداية الناس ،فهداك اىل رســالته

وعلمك كيف تدعو الناس ،ال أنه كان متحري ًا يف ربه عز وجل.

وقــد كان النبي‘يتي ًام من صغره ،ألن والده تويف وعمره شــهران ،وتوفيت أمه وعمره

ســت ســنني ،فكفله جده عبد املطلب ريض اهلل عنه اىل أن تويف وعمر النبي‘ثامن ســنني،
فكفلــه عمه أبوطالب ريض اهلل عنه ،وكان يقال له :يتيــم أيب طالب .وقد أضاف يتمه‘اىل
شخصيته الفريدة طاقة من احلنان والرمحة ،فكانت نور ًا عىل نور.

لئال يكون ألحد عليه طاعة
روى الصدوق يف الفقيه( )494/3والعلل (( :)131/1أن اإلمام الصادق× ســئل :مل َ أيتم اهلل نبيه

حممد ًا‘؟ قال :لئال يكون ألحد عليه طاعة).

ومــع أن كفالة جده عبد املطلب وعمه أيب طالب ريض اهلل عنهام ،فضل عظيم عليه ،إال أهنام

خيتلفان عن األب لو كان فإن طاعته ســتكون واجبة وكأن من عليه طاعة واجبة ألحد غري اهلل
تعاىل ال يصح أن يبعث رسوالً؟! لكنه منطق غري قوي ،ويوجب الشك يف صحة احلديث.

المعنى للصدفة في كلالكون
اليصح القول إن النبي‘صار يتي ًام بالصدفة بدون قصد من اهلل تعاىل ،فاعتقادنا أن اهلل عز

وجل هو اخلالق املدبر املهيمن عىل كل ما يف الكون ،ف ُيت ُْم النبي‘أمر مقصود هلل تعاىل بتخطيط
حكيم وهدف صحيح ،وال يوجد شيئ يف الكون خارج عن سيطرته عز وجل ،ليكون احلدث
صدفة!

فش ي ة محرلا فعاض؟ص؟لوسرلا مْتُي
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نعم تستعمل الصدفة جماز ًا لكل حدث غري متوقع ،فيكون ما هو صدفة عندك عم ً
ال مقصود ًا

عند غريك .والكل مقصود بالنتيجة عند اهلل تعاىل.

تأثير اليتم علىالشخصية
لليتم تأثــر إجيايب عىلالشخصيةاملســتقيمة ،وهبذا نفــر ظاهرةاليتم يفالعديــد مناألنبياء

واألئمة^ ،فهو جيعل شخصياهتم أرق ،ومشاعرهم أرهف ،وحناهنم عىلالناس والضعفاء أكثر.

ومما قيل :ما رأينا يتي ًام متوســط ًا ،فهو إما رشير ،أو عىل درجة عالية من النبل .وسبب ذلك

أن اليتم حرمــان من األب ،فإما أن يكون تأثريه إجيابي ًا ويوجب انكســار القلب والشــفافية،
أوسلبي ًا فيوجب احلقد عىل املجتمع!

ََ
ومما يدل عىل أن تأثري اليتم عىل النبي‘تأثري إجيايب عىل شخصيته ،أن اهلل تعاىل قال له  :أل ْم
َ
َ
َ ْ َ َ ًَ َ ََ ََ َ َ ً
َ َ
يم َفلا َت ْق َه ْرَ .و َأ َّما َّ
الا َف َه َدىَ .و َو َج َد َك َع ِائ ًلا َفأ ْغنَىَ .فأ َّما ْال َي ِت َ
الس ِائ َل فلا ت ْن َه ْر.
ي ِجدك ي ِتيما فآوى.و وجدك ض

مس احلاجة ،فال تر َّد
يعني أنك عشت انكســار القلب من اليتم ،فال تظلم يتي ًام ،وعرفت أمل َّ
فقري ًا.




الفصل الثالث

أنا ابن عبدالمطلب!

ملا اهنزم املسلمون يف حنني وأطبقت هوازن بجيشها املؤلف من عرشين ألف ًا عىل النبي‘لتقتله،

وصاح رئيسهم كعب بن مالك :أروين حممد ًا فأروه إياه فأغار عليه ،واعرتضه أيمن فقتله ثم رأى
علي ًا×يقصده فهرب .وثبت النبي‘يف وجههم وقاتل وهو يرجتز:
أنـ ـ ــا النيب ال كـ ـ ــذب

أنــا ابــن عبد املطلــب

(األرشاد 143/1:والبخاري)233/3:

فافتخــر بنبوتــه وبأنه ابــن عبد املطلب ،فــا هي صفــات عبد املطلب التي تســتحق أن

يفتخر النبي‘هبا؟ وتأثري إرثه يف شخصية‘وسريته؟

اجلواب :أنه افتخربأنه صادق يف نبوته‘وأن اهلل تعاىل سينرصه كام وعده.

وافتخر بجده عبد املطلب وارث إبراهيم^وأنه أخذ من جده صفات كثرية ،وقد اشــتهر

منها أن عبد املطلب وبنيه اليفرون يف احلرب أبد ًا!

فقــد فر كل الناس يف حروب النبي‘ ،وما فر النبي‘وبني عبد املطلب يف حرب أبد ًا،

وهبم قامت معارك اإلســام فكانوا أبطال بدر ،ويف أحد وخيرب َّفر اجلميع وثبتوا ،ويف حنني:

اهنزموا بأمجعهم فلم يبق مع النبي‘ إال عرشة أنفس ،تســعة من بني عبد املطلب وعارشهم

أيمن بن أم أيمن ،فقتل أيمن ،وثبت تسعة النفر اهلاشميون » (.اإلرشاد .)140/1:

أما العباس وأوالده فكانوا يفرون ،لكن العباس ابن أمة كام سيأيت.

بلطملا دبع نبا انأ
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حسدت قريش عبدالمطلب وعملت للحط منه
قال اليعقــويب ( ( :)248/1وملا رأت قريــش أن عبد املطلب قد حاز الفخــر ،طلبت أن حيالف

ليعزوا ،وكان أول من طلب ذلك بنو عبد الدار ملا رأت حال عبد املطلب ،فمشت
بعضها بعض ًا ُّ
بنو عبد الدار إىل بني ســهم فقالوا :إمنعونا من بني عبد مناف ،فتطيب بنو عبد مناف ،وأسد،
وزهرة ،وبنو تيم وبنو احلارث بن فهر ،فسموا حلف املطيبني.

فلام ســمعت بذلك بنو سهم ذبحوا بقر ًة وقالوا :من أدخل يده يف دمها ولعق منه ،فهو منا!

فأدخلت أيدهيا بنو سهم ،وبنو عبد الدار ،وبنو مجح ،وبنو عدي ،وبنو خمزوم ،فسموا اللعقة).

وقال اليعقــويب( ( :)17/2حرض رســول اهلل‘حلف الفضول وقد جاوز العرشيــن ،وقال بعد ما

بعثه اهلل :حرضت يف دار عبد اهلل بن جدعان حلف ًا ،ما يرسين به محر النعم ،ولو دعيت إليه اليوم ألجبت).
ويف مسند أمحد :)190/1( :شهدت حلف املطيبني مع عمومتي وأنا غالم ،فام أحب أن يل محر النعم).

وكان هذا احللف جواب ًا عىل حلف لعقة الدم الذي دعا إليه بنو عبد الدار ،حيث ذبحوا بقرة،

وجعلوا حتالفهم بأن يلعق ممثل القبيلة لعق ًة من دمها!

قال ابن هشــام (( :)85/1فكان بنو أسد بن عبد العزى ،وبنو زهرة ،وبنو تيم ،وبنو احلارث بن

فهر ،مع بني عبد مناف .وكان بنو خمزوم ،وبنو سهم بن عمرو ،وبنو مجح بن عمرو ،وبنو عدي

بن كعب ،مع بني عبد الدار).

بنو عبدالمطلب ال يفرون فيالحرب إالالعباس!
يف اخلصــال ،452/عن اإلمام الباقــر× عن جابر قال « :ســئل رســول اهلل‘ عن ولد

عبد املطلب فقال :عرشة ،والعباس »!.

وروى يف الــكايف( )259/8تفســر اإلمام الصادق×لقول النبي‘( :عــرة والعباس)

فقال( :تويف موىل لرســول اهلل‘مل خيلف وارث ًا فخاصم فيه ولد العباس أباعبد اهلل×وكان

هشــام بن عبد امللك قد حج يف تلك الســنة ،فجلس هلم فقال داود بــن عيل :الوالء لنا.وقال

أبوعبد اهلل×:بل الوالء يل .فقال داود بــن عيل :إن أباك قاتل معاوية .فقال :إن كان أيب قاتل
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معاوية فقد كان حظ أبيك فيه األوفــر ثم َّفر بخيانته .وقال :واهلل ألطوقنك غد ًا طوق احلاممة،
فقال لــه داود بن عيل :كالمك هذا أهــون عيل من بعرة يف وادي األزرق ،فقــال :أما إنه واد

ليس لك وال ألبيك فيه حق! قال فقال هشــام :إذا كان غد ًا جلست لكم ،فلام أن كان من الغد
خرج أبوعبد اهلل× ومعه كتاب يف كرباسة وجلس هلم هشام ،فوضع أبوعبد اهلل×الكتاب

بني يديــه ،فلام أن قرأه قال :أعدوا يل جندل اخلزاعي وعكاشــة الضمري ،وكانا شــيخني قد

أدركا اجلاهليــة ،فرمى بالكتاب إليهام فقال :تعرفان هذه اخلطوط؟ قاال :نعم ،هذا خط العاص
بن أمية ،وهذا خط فالن وفالن لفالن من قريش .وهذا خط حرب بن أمية.

فقال هشــام :يا أباعبد اهلل أرى خطــوط أجدادي عندكم؟ فقال :نعــم ،قال :فقد قضيت

بالوالء لك ،قال :فخرج وهو يقول:

إن عادت العقــرب عدنــا هلا

وكانت النعــل هلــا حارضة

قــال فقلت :ما هذا الكتاب جعلت فداك؟ قال :فــإن نتيلة كانت أم ًة ألم الزبري وأيب طالب

وعبد اهلل ،فأخذها عبد املطلب فأولدها فالن ًا ،فقال له الزبري :هذه اجلارية ورثناها من أمنا وابنك

هذا عبد لنا ،فتحمل عليه ببطون قريش ،قال فقال :قد أجبتك عىل خلة عىل أن ال يتصدر ابنك
هذا يف جملس ،واليرضب معنا بسهم .فكتب عليه كتاب ًا وأشهد عليه فهو هذا الكتاب).

أقول :معنــى ذلك أن العباس وأوالده مضاف ًا اىل أهنــم من الطلقاء الذين ال حتل هلم اخلالفة،

فهم عبيــد ألبناء عبد املطلب :الزبــر ،وأيب طالب وعبد اهلل الذين كانــت أم العباس أم ًة ألمهم

(دالئلالنبوة )99/وقد أحلوها ألبيهم فتزوجها ،فولدها تبع ًا هلا ملك هلم ،ألهنم أحلوا أمه ومل يبيعوها.
ونالحظ أن املؤرخني(تاريــخ دمشــق)276/26:قالوا إن أم العباس نتيلة بنت جناب من بني النمر

بن قاســط .وزعموا أن ابنها ضاع فنذرت أن تكسوا الكعبة حرير ًا .لكن هذه القصة ألم رضار

بن عبد املطلب ،وليست ألم العباس!

وقد رواها ابن حبيب يف املنمق ،36/والبالذري يف أنساب األرشاف ،90/1 :قاال( :كان رضار بن
عبد املطلب من فتيان قريش ،مجاالً ،وعقالً ،وهيبة ،وســخاء ،وإن أمه نتيلة أضلته فكاد عقلها
يذهب جزع ًا عليه ،وكانت كثرية املال ،فجعلت تنشد يف املواسم وتقول:

بلطملا دبع نبا انأ
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الغــر بنــي منــاف
للفتيــة
ِّ
ســن لفهــر ُســنَّ َة اإليــاف
َّ

ثــم لعمــري منتهى األضياف

القر حني القر واألصياف
يف ِّ

فجعلت ملن جاء به هنيدة ،ونذرت أن تكسو البيت إن رده اهلل عليها.)..

فأخذوا قصة أم رضار بن عبد املطلب ،ونسبوها اىل أم العباس!

فالعباس ملحق إحلاقــ ًا ببني عبد املطلب العرشة ألنه ابن أمة مملوكة ألعاممه! وبســبب أنه

من الطلقــاء ،اختلف عن بني عبد املطلــب فكان هو وأبناؤه يفرون يف احلــرب! وقد فروا يف
حياة النبي‘وفروا بعده يف حياة عيل×ملا جعلهم والة اليمن ومكة ،وقادة يف جيشه!
أما بقية أبناء عبد املطلب فال يفرون يف احلرب ،وهبذا وأمثاله افتخر النبي‘.




الفصل الرابع

أنا ابنالذبيحين

قدس العرب الكعبــة ونبــي اهلل إبراهيم×وأخــذوا مــن حنيفيتــه ،لكنهــم بعد ذلك

اعتنقوا الوثنية وعبادة األصنام وأشهرها :هبل ،والالت ،والعزى ،ومناة ،وقدسوا هذه األصنام

حتى أن ملك املناذرة ذبح أسريه ابن ملك الغساسنة قربان ًا لصنم ال ُع َّزى!

يف ذلك املحيط نذر عبد املطلب×إذا رزقه اهلل عرشة أوالد أن يذبح أحدهم قربان ًا هلل تعاىل.

وعندما تم له عرشة أوالد أهلمه اهلل أن يقرتع بينهم فخرجت القرعة عىل عبد اهلل والد النبي‘،
فعزم أن يذبحه فأمره اهلل تعاىل أن يفديه بقربان من اإلبل ،فاقرتع فجاءت القرعة عىل مئة من اإلبل.
فكانت قصته كجده إبراهيم وإســاعيل’ ،وهلذا كان النبي‘يقول :أنا ابن الذبيحني،

يقصد إسامعيل وعبد اهلل.

ويف اخلصــال ،55/والعيــون ( )189/2عن عيل بن فضال قال « :ســألت أبااحلســن عيل بن

موســى الرضا×عن معنى قول النبــي‘ :أنــا ابن الذبيحني؟ قال :يعني إســاعيل بن

إبراهيم اخلليــل ،وعبد اهلل بــن عبد املطلب .أمــا إســاعيل فهو الغالم احلليم الذي برش اهلل به

َ ُْ
ََ َّ َْ
َ َ َ َ َ ْ
ُ
إبراهيــمَ :ف َل َّما َب َل َغ َم َع ُه َّ ْ َ َ َ ُ َ ّ َ َ
ام أنِي أذ َب ُح َك فانظ ْر َماذا ت َرى قال َيا أبَ ِت اف َع ْل َما ت ْؤ َم ُر،
السع َي قال يا بن َّي ِإنِي أرى فِي المن ِ
َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ
الص ِاب ِر َين .فلــا عــزم عىل ذبحه فداه اهلل بذبح
ولم يقل له يا أبت افعل ما رأيت ،ست ِجدنِي ِإن شاء اهلل ِمن

عظيم بكبش أملح ،يأكل يف سواد ،ويرشب يف سواد ،وينظر يف سواد ،ويميش يف سواد ،ويبول
ويبعر يف ســواد ،وكان يرتع قبل ذلك يف رياض اجلنة أربعــن عام ًا ،وما خرج من رحم أنثى،
وإنام قال اهلل جل وعز له كن فكان ،ليفدي به إسامعيل ،فكل ما يذبح بمنى فهو فدية إلسامعيل

إىل يوم القيامة .فهذا أحد الذبيحني.

نيحيبذلا نبا انأ
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وأما اآلخــر ،فإن عبد املطلــب كان تعلق بحلقة باب الكعبة ،ودعــا اهلل عز وجل أن يرزقه

عرشة بنــن ،ونذر هلل عز وجل أن يذبح واحد ًا منهم متى أجــاب اهلل دعوته ،فلام بلغوا عرشة

فألفني هلل عز وجل ،فأدخل ُولده الكعبة وأســهم بينهم فخرج سهم عبد اهلل
قال :قد وىف اهلل يل
َّ
أيب رســول اهلل‘ ،وكان أحب ولده إليه ،ثم أجاهلا ثانية فخرج سهم عبد اهلل ،ثم أجاهلا ثالثة
فخرج ســهم عبد اهلل ،فأخذه وحبســه وعزم عىل ذبحه ،فاجتمعت قريــش ومنعته من ذلك،

واجتمع نساء عبد املطلب يبكني ويصحن ،فقالت له ابنته عاتكة :يا أبتاه أعذر فيام بينك وبني اهلل

عز وجل يف قتل ابنك .قال :فكيف أعذر يا بنية فإنك مباركة؟ قالت :أعمد إىل تلك السوائم التي
لك يف احلرم فارضب بالقداح عىل ابنك وعىل اإلبل ،وأعط ربك حتى يرىض.

فبعث عبد املطلب إىل إبله فأحرضها وعزل منها عرش ًا ،ورضب السهام فخرج سهم عبد اهلل،

فكبت قريش تكبرية
فام زال يزيد عرش ًا عرش ًا حتى بلغت مائة فرضب فخرج السهم عىل اإلبلَّ ،
ارجتت هلا جبال هتامة ،فقال عبد املطلب :ال ،حتى أرضب بالقداح ثالث مرات ،فرضب ثالث ًا كل

ذلك خيرج السهم عىل اإلبل ،فلام كان يف الثالثة اجتذبه الزبري وأبوطالب وإخوانه من حتت رجليه،

فحملوه وقد انسلخت جلدة خده الذي كان عىل األرض ،وأقبلوا يرفعونه ويقبلونه ويمسحون
عنه الــراب .وأمــر عبد املطلب أن تنحر اإلبل باحلــزورة ،وال يمنع أحد منهــا وكانت مائة.
وكانت لعبد املطلب مخس سنن أجراها اهلل عز وجل يف اإلسالم :حرم نساء اآلباء عىل األبناء،

وســن الدية يف القتل مائة من اإلبل ،وكان يطوف بالبيت سبعة أشــواط ،ووجد كنز ًا فأخرج

منه اخلمس ،وسمى زمزم ملا حفرها سقاية احلاج ».

وأضاف الصدوق « :+ولــوال أن عبد املطلب كان ُح َّج ًة وأن عزمه عىل ذبح ابنه عبد اهلل
شــبي ٌه بعزم إبراهيم×عىل ذبح ابنه إســاعيلَ ،ملا افتخر النبي‘باإلنتســاب إليهام ألجل
أهنام الذبيحان ،يف قوله‘ :أنا ابن الذبيحني .والعلة التي من أجلها رفع اهلل عز وجل الذبح عن
إسامعيل× هي العلة التي من أجلها رفع الذبح عن عبد اهلل ،وهي كون النبي‘ واألئمة^يف
صلبهام .فبربكة النبي واألئمة^رفع اهلل الذبح عنهام فلم جتر الســنة يف الناس بقتل أوالدهم».
ويف اخلصال ،312/من وصية النبي‘لعيل^ قال « :يا عيل إن عبد املطلب س َّن يف اجلاهلية

َ
مخس سنن أجراها اهلل له يف اإلسالم ،حرم نساء اآلباء عىل األبناء فأنزل اهلل عز وجلَ :ولا ت ْن ِك ُحوا
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َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ّ
الن َس ِاء.
ما نكح آباؤكم ِمن ِ

َ َ َّ َ
َ َََ
ووجــد كنز ًا فأخرج منه اخلمس وتصدق به فأنزل اهلل عز وجلَ :و ْاعل ُموا أن َما غ ِن ْم ُت ْم ِم ْن ش ْئ فأ ّن
َ
الم ْسج ِد َ
الح ِ ّاج َو ِع َم َار َة َ
هلل ُخ ُم َس ُه .اآليــة .وملا حفر زمزم سامها سقاية احلاج فأنزل اهلل :أ َج َع ْل ُت ْم ِس َق َاي َة َ
الح َرا
ِ
ِ
َ
اهلل َو َ
الآخ ِر..اآلية.
الي ْو ِم ِ
ِم ك َم ْن َآم َن ِب ِ

وسن يف القتل مائة من اإلبل ،فأجرى اهلل عز وجل ذلك يف اإلسالم.

ومل يكن للطواف عدد عند قريش فســن فيهم عبد املطلب ســبعة أشواط ،فأجرى اهلل ذلك

يف اإلسالم.

يــا عيل إن عبد املطلب كان ال يستقســم بــاألزالم ،وال يعبد األصنــام ،وال يأكل ما ذبح

عىل النصب ،ويقول :أنا عىل دين أيب إبراهيم ».

ويف الفقيه( )368/4من وصية النبي‘املطولة لعيل× «:يا عيل أنا ابن الذبيحني .يا عيل أنا

دعوة أيب إبراهيم×».

وتدل الرواية التاليــة (الفقيــه )89/ 3:عن اإلمام الباقر×عــى أن القرعة مرشوعة يف األديان،

وأن اهلل تعــاىل هنى عبد املطلب عن ذبح ولده وأمره بالقرعة ،وقد يكون ذلك بعد كالم عاتكة.
ُ َ َ
قال× « :أول من ســوهم عليه مريم بنت عمران ،وهو قول اهلل عــز وجلَ :و َما ك ْنت ل َد ْي ِه ْم
َ
ْ ُْ َ َ
ْ
ون أ ْق َ
لام ُه ْم أ ُّي ُه ْم َيك ُف ُل َم ْر َي َم .والســهام ســتة ،ثم اســتهموا يف يونس×ملا ركب مع القوم
ِإذ ُيلق

فوقعت السفينة يف اللجة ،فاستهموا فوقع السهم عىل يونس ثالث مرات قال :فمىض يونس إىل
صدر السفينة فإذا احلوت فاتح فاه فرمى نفسه.

ثم كان عند عبد املطلب تســعة بنني فنذر يف العارش إن رزقــه اهلل غالم ًا أن يذبحه ،فلام ولد

عبد اهلل مل يكن يقدر أن يذبحه ورســول اهلل‘يف صلبه ،فجاء بعرش من اإلبل فســاهم عليها

وعىل عبد اهلل فخرجت الســهام عىل عبد اهلل ،فــزاد عرش ًا فلم تزل الســهام خترج عىل عبد اهلل
ويزيد عرش ًا ،فلام أن خرجت مائة خرجت السهام عىل اإلبل فقال عبد املطلب :ما أنصفت ريب
فأعاد الســهام ثالث ًا فخرجت عىل اإلبل فقال :اآلن علمت أن ريب قد ريض ،فنحرها » .ومعناه

أن اهلل تعاىل هناه عن ذبحه وأمره أن يفديه بام استقرت عليه القرعة .ونالحظ أن النبي‘ضحى
يف حجة الــوداع بمئة ناقة ،وهي عدد فداء جده ألبيــه‘ ،وأرشك فيها علي ًا×لرشاكته يف

نيحيبذلا نبا انأ
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وراثة عبد املطلب.

وقد صحح علامء السنة حديث :أنا ابن الذبيحني ،فقد رواه احلاكم( )554/2وصححه الذهبي،

والرسخيس(  )141/ 8وبدائع الصنائــع ( )85/5وختريج األحاديث )177 / 3( :وفيض القدير()762/ 3

وكشف اخلفاء(.)199/1

ويف أمايل الطــويس « :457/والصحيح أنه (الذبيح) إســاعيل ملكان اخلــر ،وإلمجاع علامء

أهل البيت^عىل أنه إسامعيل ».

ويف أضواء عىل املســيحية للدكتور شــلبي « :66/يقول برنابا :فكلم اهلل حينئذ إبراهيم قائالً:

خذ ابنك البكر واصعد اجلبل لتقدمه ذبيحة .والبكر هو إســاعيل ،وقد ولد إسحاق’بعده

بسبع سنني ».

واستدل علامؤنا عىل أن الذبيح إســاعيل بقوله تعاىل يف سورة الصافاتَ :ف َب َّش ْر َن ُاه ب ُغ ٍ َ
يم.
لام ح ِل ٍ
ِ
َ َ َ َ َ
َ ُْ
ََْ َّ َْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َف َل َّما َب َل َغ َم َع ُه َّ ْ َ َ َ ُ َ ّ َ َ
ام أنِى أذ َب ُح َك فانظ ْر َماذا ت َرى قال َيا أبَ ِت اف َع ْل َما تؤ َم ُر َست ِجدنِى
السع َى قال يا بن َّى ِإنِي أرى فِي المن ِ
َ
َ
َ َ
َّ َ َ َ
َ َّ
الصابر َ
يمَ .ق ْد َص َّد ْق َت ُّ
ينَ .ف َل َّما أ ْس َل َما َو َت ّل ُه ّلل َجبينَ .و َن َاد ْي َن ُاه أ ْن َيا إ ْب َر ِاه ُ
ْ َ َ
الر ْؤ َيا ِإنا كذ ِلك
ِ ِ
ِ
ِإن شاء اهلل ِمن ِ ِ
ْ
َ َ َ
َ
لاء ْال ُمب ُ
الآخر َ
لام َع َلى إ ْب َر ِاه َ
ينَ .س ٌ
ينَ .و َف َد ْي َن ُاه ب ِذ ْب ٍح َع ِظ ٍ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
ذ َل ُه َو ْال َب ُ
يم.
ينِ .إ ّن َه ا
ن ْج ِزى ال ُم ْح ِس ِن
ِ
ِ
ِ
يم .وتركنا عليهِ فِي ِ ِ
ْ
ََ َ َ
َ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ ًّ َ َّ
الص ِال ِح َ
ين.
كذ ِلك ن ْج ِزى ال ُم ْح ِس ِنينِ .إنه ِمن ِعب ِادنا المؤ ِم ِنين .وبشرناه ِب ِإسحاق ن ِبيا ِمن

فقد نصت عىل أن البشارة بإسحاق كانت بعد البشارة بإسامعيل’.

وجاء يف التوراة أن الذبيح ابنه البكر ،وهو إسامعيل وليس إسحاق^.

معنى افتخار النبي؟ص؟بأنه ابنالذبيحين
وهــو يدل عىل صحــة منام إبراهيــم ونذر عبد املطلــب’ .كام يــدل عىل املقام العظيم

للذبيحــن ،وأن اهلل تعاىل فدامهــا بكبش أنزلــه إلبراهيم× ،وبالقرعة التي رســت ثالث

مرات عىل اإلبل لعبد املطلب×.كــا يدل عىل العالقة الوثيقــة للنبي‘بجديه عبد املطلب
وإبراهيم’وأنه امتداد هلام يف النسب والرســالة ،وأن وجوده الرشيف كام نصت رواياتنا مازال

يتنقل من األصالب الطاهرة اىل األرحام املطهرة حتى ولد من أبويه.




الفصل اخلامس

أنا أفصح من نطق بالضاد!
العربية ليست بأب وال أم

نقل النبي‘مفهوم العروبــة من النســب إىل اللغــة ،قال اإلمام الباقــر×« :صعــد

رســول اهلل‘املنرب يوم فتح مكة فقال :أهيا النــاس إن اهلل قد أذهب عنكــم نخوة اجلاهلية
وتفاخرها بآبائهــا ،أال إنكم من آدم وآدم من طني ،أال إن خري عبــاد اهلل عبد اتقاه ،إن العربية

ليست بأب والد ،ولكنها لسان ناطق

فمن قرص به عمله مل يبلغه حسبه » (.الكافي.)246 / 8 :

ويف كفاية الطالب للسيوطي(( :)145/2يا أهيا الناس إن الرب رب واحد ،وإن األب أب واحد،

وإن الدين دين واحد ،وإن العربية ليســت لكم بأب وال أم ،وإنام هي لسان فمن تكلم بالعربية

فهو عريب).

أقول:املشهور أن النبي‘قال :أنا أفصح من نطق بالضاد ،بيد أين من قريش واسرتضعت

يف بني ســعد.لكن قال العلامء ال أصل له هبذا اللفظ!(كشــف الخفاء !)200 /1:ويف فيض القدير (:)50/3

( أنــا ابن عبد املطلــب أنا أعرب العرب ولدتني قريش ونشــأت يف بني ســعد بن بكر ،فأنى
يأتيني اللحن)!

وقد صححه من علامئنا الشــهيد الثاين بلفظ :أنا أفصح العربَ ،ب ْيدَ أين من قريش ونشأت يف

بني سعد ،وارتضعت من بني زهرة .وكانت هذه القبائل أفصح العرب ،فافتخر‘بالرضاع
والنشأة فيها كام افتخر بالنسب( .شرح اللمعة ،165 / 5 :والمسالك ،376 / 1 :والمجموع.)227 / 18 :

فرضاع النبــي‘األول مــن أمه آمنــة بنــت وهب الزهرية÷هو املؤثر يف شــخصيته.

ورضاعه الثاين من حليمة مكمل له! وقوله‘:ارتضعت يف بني زهرة ،معناه أنه رضع سنتني

مأ الو بأب تسيل ةيبرعلا !داضلا ب قطن نم حصفأ انأ
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أو نحومها ،ثم أكمل رضاعه يف بني سعد.

وقد كثرت أكاذيبهم وتناقضت روايتهم يف كيفية أخذ حليمة له!

ومــن مقوالهتم الكاذبة أن ثويبة مــوالة أيب هلب أو امرأته أرضعتــه‘! (البخــاري)125 / 6 :

يريدون بذلك ختفيف العذاب عن صاحبهم أيب هلب ألنه حليفهم يف عداوة النبي‘!

کام كذبوا يف قوهلــم إن النبي‘كان يتي ًام المال له فزهــدت فيه املرضعات ،مع أنه حفيد

عبد املطلب زعيم العرب عىل اإلطالق!

كام كذبوا يف قوهلم إن اهلل أرســل ملكني فشــقا صدره‘وغسال قلبه من الرجس ،وكأنه

كان فيــه رجس! وقد صححه الذهبي يف تارخيه ( )49/1وقال :إن جربيل رشح صدره مرتني ،يف
صغره ووقت اإلرساء به ».

واألمر املؤكد أن عبد املطلب ريض اهلل عنه سلمه إىل احلارث السعدي زوج حليمة ،فأخذه إىل

منازهلم يف بادية الطائف.

قال ابن شاذان يف الفضائل ،28/يف حديث رضاعه‘( :ثم إن عبد املطلب دفعه إليها وأخذ

أربعة آالف درهــم وقال هلا :تعا ْيل يا حليمة نميض إىل بيت اهلل احلرام حتى أســلمه إليك فيه،
فحمله عىل ســاعده ودخل وطاف بالنبي سبع ًا وهو عىل ساعده ملفوف بخرق السندس ،ثم
إنه دفعــه إليها ومعه أربعة آالف درهم بيض ،وأربعون ثوب ًا من خواص كســوته ،ووهب هلا

أربع جوار رومية ،وحلل سندس .ثم إن عبد اهلل بن احلارث أتى بالناقة فركبتها حليمة وأخذت
رسول اهلل‘وشيعه عبد املطلب إىل خارج مكة).

 - 3مناقب ابن شهرآشــوب((:)32/1قالت حليمة :فعرفنا الربكة والزيادة يف معاشنا ورياشنا

حتى أثرينا وكثرت مواشــينا وأموالنا .ومل حيدث يف ثيابه ومل تبدر عورته ،ومل حيتج يف اليوم إال
مرة ،وكان مرسور ًا خمتون ًا).

ويف الدر النظيم( :59/روي عن حليمة الســعدية أهنا قالت :كانت يف بني سعد شجرة يابسة

ما محلت قط ،فنزلنا يوم ًا عندها ورسول اهلل‘يف حجري ،فام قمت حتى اخرضت وأثمرت
بركة منه .وما أعلم أين جلســت موضع ًا قط إال كان له أثر إما نبات وإما خصب .ولقد دخلت

عىل امرأة من بني ســعد يقال هلا أم مسكني وكانت سيئة احلال فحملته فأدخلته منزهلا فإذا هي
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قد خصبت وحسنت حاهلا ،فكانت جتئ يف كل يوم فتقبل رأسه).

أقول :توفيت حليمة رمحها اهلل قبل هجرته‘فبكى هلا ،كام وقعت ابنتها الشــيامء يف األرس

يف حرب حنني وكانت حتضنه‘ ،فأطلق األرسى كرامة هلا.

عالقةالفصاحة بقريش وبني زهرة وبني سعد؟
أنا أفصح من نطق بالضاد :معناها أن الفصاحة قيمة إنسانية يتفاخر هبا.وأن منبت الفصاحة

وراثي من األرسة ،واكتسايب من التعلم يف الصغر.

ومعناها :دعوا الناس يتعلمون الفصاحة ،ويتفاخروا هبا ،ألهنا ترفع مستوى الثقافة واملدنية

يف املجتمع ،وتسهم يف ترقية اللغة.

ومن املعــروف أن قريشــ ًا كانــت أفصح العــرب ألن القبائل املختلفة تلتقــي يف مكة يف

وجلها.
موسمي احلج والعمرة فتتفاعل لغاهتا ،وتعتدل ألفاظها ُ

وبنو زهرة من ذروة قريش وقبائلها الفصيحة ،وبنو سعد قرب الطائف اشتهروا بفصاحتهم

من بني قبائل البادية.

فالنبي‘من بني هاشــم وارتضع يف بني زهرة ونشــأ يف بني ســعد ،فمن حقه أن يكون

أفصح العرب ،مضاف ًا اىل أن اهلل تعاىل أدبه وعلمه.

وأخري ًا ،كلام اهتم املسلم بالفصاحة ،كلام صار أقرب اىل فهم كتاب ربه.

وسيأيت فصل يف بالغة النبي‘ ،وهو يعني فصاحته أيض ًا.




الفصل السادس

كثرة مكذوباتهم في رضاعالنبي؟ص؟!

الروايةالرسميةلرضاعالنبي؟ص؟
قالت روايتهم الرســمية عن رضاع النبي‘ :إن والدتــه مل يكن عندها حليب ،فأرضعته

ثويبة أمة ســوداء أليب هلب ،وجاءت حليمة السعدية مع تسع نســاء من بني سعد من منازهلن
قرب الطائف ،ليأخذن أوالد شــخصيات قريش ويرضعنهم فيكرمهــن آباؤهم ،وعرفوا أن
أهل النبي‘يبحثون له عن مرضعة لكنهن زهدن فيه ألنه يتيم ليس له أب ليكرم مرضعته،
فأخذت املرضعات أطفاالًوبقيت حليمة ومل جتد غريه فأخذته غري راغبة فيه! ومل يذكروا إســم
واحدة من املرضعات التسع ،وال إسم طفل قريش أخذنه!

وقالــت روايتهم :لقد وجدوا عــدد ًا من املكيات لكن الطفل حممــد ًا‘مل يقبل ثدي أي

واحدة منهن ،حتى جاءت حليمة فقبل ثدهيا!

ثم قالوا إهنم وجدوا عدة نساء ،قبل الطفل ثدهين!

وروت الرواية الرســمية جمموعة كرامــات للنبي الرضيع‘ظهرت يف نفســه وحميطه،

وظهرت عىل حليمة الســعدية وقومها ،وأكثرها صحيح ،ومنها سقيم مثل عملية شق صدره

وغسل قلبه بامء الثلج.

ويف مقابل الرواية الرســمية رووا ما يوافقنا ويكذب روايتهم ويثبت أنه رضع من أمه÷،

لكنهم أعرضوا عنها ومتسكوا برواية احلكومة ونرشوها!
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استرضعت في بني زهرة ونشأت في بني سعد
قلنا يف السرية النبوية عند أهل البيت^:الصحيح أن أمه÷أرضعته مدة قد تزيد عىل السنة،

ثم أعطاه جده لزوج حليمة لينشأ يف باديتهم قرب الطائف فقد صحح الشهيد الثاين +وغريه

افتخار النبي‘برضاعه األول من أمه ثم بنشــأته يف بني ســعد .قال يف رشح اللمعة ()165/5

واملســالك(« :)376/1قال النبي‘ :أنا أفصح العربَ ،ب ْيدَ أين من قريش ونشأت يف بني سعد،
وارتضعت من بني زهرة .وكانت هذه القبائل أفصح العرب ،فافتخر‘ بالرضاع كام افتخر

بالنسب).

فرضاعه األول من أمه آمنة بنت وهب الزهرية÷هو املؤثر يف شخصيته ،ورضاعه الثاين من

حليمة رمحها اهلل مكمل له! وقوله‘ :ارتضعت من بني زهرة ،ال يتحقق إال بأن يكون رضع

من حليب سنة أو أكثر.

وكــا الحظت فقــد نسب الشــهيد الثاين+احلديث اىل النبي‘بنحو اجلزم أي حكم

بأن النبي‘قاله.

ويؤيده أن خمالفينا رووا مثله لكنهم أعرضوا عنه وأخذوا بالرواية الرسمية!

قال النــووي يف املجموع(( :)227/18ألن الولد قد يأخذ الشــبه بالرضاع يف األخالق ،ويميل

طبعه إىل من ارتضع بلبنه ،وهلذا روي أن النبي‘ قال :أنا أفصح العرب وال فخر ،بيد أين من
قريش ،ونشأت يف بني سعد وارتضعت يف بنى زهرة).

وقال ابن حجر يف التلخيص احلبري ( ( :)13/4روي عن النبي‘ :أنا ســيد ولد آدم ،بيد أين

من قريش ،ونشأت يف بني سعد ،واسرتضعت يف بني زهرة).

وقال الشريازي املتوىف476 :هـ يف املهذب يف فقة اإلمام الشافعي(( :)145/3روي أن النبي‘ قال:

أنا أفصح العرب وال فخر ،بيد أين من قريش ونشــأت يف بني سعد ،وارتضعت يف بني زهرة).
فتصحيــح أحد كبــار فقهائنا حلديث رضاعه من أمــه ،ورواية ثالثة وأكثــر من علامئهم
هلذا احلديثٍ ،
كاف لتقديمه عىل حديث اسرتضعت يف بني سعد ،والصحيح أن أصله :نشأت

يف بني سعد ،فيكون رضاعه من حليمة مكم ً
ال وبعد رضاعه من أمه÷.

بنلا عاضر يف مهتابوذكم ةرثك 
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مناإلشكاالتالقاصمة علىالروايةالرسمية
 .1أن علامء اجلرح والتعديل ردوا احلديث املشــهور :أنــا أفصح العرب بيد أين من قريش،

واسرتضعت يف بني سعد .ورواية بيد أين من قريش ونشأت يف بني سعد( .الفايق 9/1:و  )126وقالوا

ال أصل له! (كشفالخفاء!)200/1:

ومع ذلك صححه رواة السلطة! فهل رأيت حديث ًا صحيح ًا ال أصل له!

 .2اضطربت الرواية الرســمية يف حال آمنة أم النبي‘فقالوا مــرة إهنا كانت قليلة اللبن،

وأشاروا اىل أن النبي‘أبى أن يلتقم ثدهيا.

ويف املقابــل صح قوله‘ :ارتضعت يف بني زهــرة ،أي من أمه÷ ،فدل عىل أن لقريش

ورواهتا غرض ًا أن يثبتوا كفر أمه وأنه امتنع عن الرضاع منها!

 .3غيبوا دور عبد املطلــب يف إعطاء النبي‘حلليمة وزوجها وثقته هبام ،وقد كان حريص ًا

عىل النبي‘من والدته حتى مع وجود أبويه.

وأفلتت منهم رواية تقول إن حليمة جاءت اىل جده عبد املطلب× ،فأعجبه إسمها واسم

عشريهتا ،وأعطاها إياه.

 .4من مكذوباهتم املفضوحة أن حليمة زهدت بالطفل ألنه يتيم .مع أن أباه كان موجود ًا بعد

والدته بشهرين ،ويف رواية اىل سنتني من عمره الرشيف .ولو سلمنا أنه كان متوىف فالرضيع ابن
عبد املطلب سيد قريش وسيد العرب وكل امرأة تتمنى أن تكون له مرضعة ،ملكانة عبد املطلب

وغناه وكرمه!

واألمر املؤكد أن عبد املطلب×سلمه إىل احلارث السعدي زوج حليمة ،فأخذه إىل منازهلم

يف بادية الطائف ،وربام أرضعته حليمة مدة من الزمن ،وكانت تأيت به إىل جده فيكرمهم.

 .5ومن مكذوباهتم أن ثويبة موالة أيب هلب أرضعته! ويظهرأن غرضهم ختفيف العذاب عن

أيب هلب (البخاري )125/6 :ألنه حليف أعداء النبي‘ الذين حكموا دولته بعده!

ففــي ســنن البيهقي(( :)162/7قــال عــروة :ثويبــة موالة أليب هلــب كان أبوهلــب أعتقها

فأرضعت النبي فلام مات أبوهلب أريه بعض أهله يف النوم برش خيبة فقال له :ما ذا لقيت؟ فقال
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أبوهلب :مل ألق بعدكم رخاء غري أين ســقيت يف هذه مني بعتاقتي ثويبة .وأشــار إىل النقرية التي
بني اإلهبام والتي تليها من األصابع! رواه البخاري يف الصحيح .وأخرجه مســلم من وجه آخر

عن الزهري).

وقال النــووي يف املجمــوع(( :)228/18ثبــت أن النبي‘ رضع من ثويبــة موالة أيب هلب،

أرضعتــه أيام ًا وأرضعت معه أباســلمة عبد اهلل بن عبد األشــد املخزومي بلبن ابنها مرسوح،
وأرضعت معهام محزة بن عبد املطلب).

ويف إعانة الطالبــن (( :)414/3وقد جوزي أبوهلب بتخفيف العذاب عنه يوم اإلثنني بســبب

إعتاقه ثويبة ملا برشته بوالدته‘وأنه خيرج له من بني إصبعيه ماء يرشبه كام أخرب بذلك العباس

يف منام رأى فيه أباهلب! ورحم اهلل القائل ،وهو حافظ الشام حممد بن نارص ،حيث قال:
ً
إذا كان هــذا كافــرا جــاء ذمــه وتبــت يــداه يف اجلحــم خملــدا
ً
أىت أنــه يف يوم اال ثنــن دامئــا خيفــف عنــه للســرور بأمحــدا
ً
مفا الظــن بالعبد الــذي كان عمره بأمحــد مســرورا ومــات موحــدا)!

وأولوا ســورة تبت يــدا أيب هلب ،أو حذفوها
أقول :لواســتطاعوا جلعلوا أباهلب يف اجلنة َّ

من القــرآن ،ألن أباهلــب حليفهم! وجلعلــوا أم مجيل العوراء زوجة أيب هلــب ومحالة احلطب

من احلور العني ،ألهنا أخت أيب سفيان!

أما أبوطالب×فاليشفع له تربيته للنبي‘ومحايته له وتعريضه نفسه وأوالده وعشريته

لتهديد قريش وسيوفهم! فهذا هو الدين القريش مقابل دين النبي‘وقرآنه وأرسته!

وقد جعلوا مكافأة أيب طالب ســخرية نسبوها إىل النبي‘فزعموا أن العباس قال له« :ما

أغنيــت عن عمك! فواهلل كان حيوطك ويغضب لك! قال :هو يف ضحضاح من نار ،ولوال أنا

لكان يف الدرك األسفل من النار»!

وقد رواه بخاري( )247/4وكرره يف مواضــع ،وفرسضحضاح النار( )203/7بأنه :يبلغ كعبيه

يغيل منه أم دماغه! وقالوا :إن أهل النار إذا جزعوا من حرها اســتغاثوا بضحضاح يف النار ،فإذا

أتوه تلقاهم عقارب كأهنن البغال الدهم ،وأفاع كأهنن البخايت فرضبنهم »! ( الدر المنثور .)127/4:
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لقــد عجــزوا عــن قتل النبــي‘! وعجــزوا عن إجــاء بني هاشــم من مكــة ،أو

تسكيت النبي‘ودفن دعوته! فانتقموا منه بأخذ سلطانه وعزل عرتته!

وانتقمــوا من أيب طالــب فجعلوه كافر ًا يف قعــر جهنم ،فهذا يثلج قلــب قريش! وزعموا

أن النبي‘ شــفع له شــفاعة عكســية! مع أن املسلم يشــفع للكافر الذي ســقاه رشبة ماء

فيدخله اجلنة وقد استحق النار! (ابن ماجة.)496/2:

راجع:ألف سؤال وإشكال عىل املخالفني ألهل البيت الطاهرين^(.)174/1




الفصل السابع

ً
لماذا لم يقاتلالنبي؟ص؟قريشا في مكة؟

عندما بعث النبي‘كان بنو هاشــم أربعني مقاتالًشجاع ًا ،هتاهبم قريش ،وكانت قريش

قبائل غري متفقة الرأي ،وعدد شجعاهنا اليصل اىل مئة.

وكان باستطاعة أيب طالب×أن يغلبهم يف أول معركة وخيضعهم ،ويقيم دولة النبي‘يف

مكة ،فلامذا مل يرض النبي‘بذلك ،وصرب حتــى حتالف مع األنصار ،وخاض معهم حروب ًا
عديدة ،ومنها حروب صعبة؟!

إنه السبب اإلهلي واخلطة الربانية؟

مما يدل على أنالغلبة كانت لبني هاشم
روت السرية مواقف أليب طالب يف محاية النبي‘حتدى فيها قريش ًا وأذهلا!

منهــا :ما رواه الــكايف( )449/1عن اإلمام الصادق×قال « :بينا النبي‘يف املســجد احلرام

وعليه ثياب له جــدد ،فألقى املرشكون عليه ســى ناقة فملؤوا ثيابه هبــا ،فدخله من ذلك ما

شــاء اهلل ،فذهب إىل أيب طالب فقال له :يا عم كيف ترى حســبي فيكم؟ فقال له :وماذا يا ابن
أخي؟ فأخربه اخلرب،فدعا أبوطالب محزة وأخذ السيف وقال حلمزة :خذ السىل! (الكرش) ثم توجه
إىل القوم والنبي معه ،فأتى قريشــ ًا وهم حول الكعبة ،فلــا رأوه عرفوا الرش يف وجهه ،ثم قال
ِ
السىل عىل ِســباهلم (شــواربهم) ففعل ذلك حتى أتى عىل آخرهم! ثم التفت أبوطالب
حلمزة :أم َّر َّ
إىل النبي‘فقال :يا ابن أخي هذا َح َس ُبك فينا »!
وروت املصادر هذه القصة بصيغ مشاهبة كالسيد فخار بن معد يف كتابه احلجة عىل الذاهب اىل
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كفر أيب طالب ،346/عن األصبغ بن نباتة عن أمري املؤمنني×قال « :مر رسول اهلل‘بنفر من
قريش وقد نحروا جزور ًا وكانوا يســموهنا الظهرية ويذبحوهنا عىل النصب فلم يسلم عليهم،
فلــا انتهى إىل دار النــدوة قالوا :يمر بنا يتيم أيب طالب فال يســلم علينا! فأيكم يأتيه فيفســد
عليه مصاله؟ فقــال عبد اهلل بن الزبعرى الســهمي :أنا أفعل ،فأخذ الفــرث والدم فانتهى به
إىل النبي‘وهو ســاجد فمأل به ثيابه ومظاهره ،فانرصف النبي‘حتى أتى عمه أباطالب
فقال :يا عم من أنا؟ فقال :ومل َ يا بن أخ؟ فقص عليه القصة ،فقال :وأين تركتهم؟فقال :باألبطح
فنادى يف قومه :يا آل عبد املطلب ،يا آل هاشم ،يا آل عبد مناف ،فأقبلوا إليه من كل مكان ُم َل ِّبني
قال :كم أنتم؟ قالوا :نحن أربعون .قال :خذوا ســاحكم فأخذوا سالحهم وانطلق هبم حتى
انتهى إىل أولئك النفر ،فلام رأوه أرادوا أن يتفرقوا فقال هلم:ورب هذه البنية اليقومن منكم أحد
إال جللته بالســيف! ثم أتى إىل صفاة كانت باألبطح فرضهبا ثالث رضبات حتى قطعها ثالثة

أفهار (أحجار) ثم قال:يا حممد سألتني من أنت؟ ثم أنشأ يقول ويومي بيده إىل النبي‘:
َ
َ
مســود
أنــت النــي حممـ ُـد قـ ْـر ٌم أغـ ُّـر
كارم
ملس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـودين
أ ٍ
نعــم األرومــة أصلهــا

عمر و ا خلضم ا أل و حــد

هشــم الر بيكة يف اجلفــان

وعيــش مكــة أنكــد

فجــرت بذلــك ســنة

فهيــا

تثــرد

ولنا الســقاية للحجيــج

هبــا

واملأزمــان ومــا حــوت

عرفاهتــا

أىن تضــام ومل أمــت

و أ نا ا لشــجا ع ا لعر بد

وبطــاح مكــة ال يــرى

فهيــا

أســود

وبنــو أبيــك كأهنــم
ً
ولقــد عهدتــك صادقــا

أســد العر ين
يف القــول

ما زلــت تنطــق بالصواب

وأنــت

وطاب املولــد

طابــوا

اخلبيــزة

العنجــد

ميــاث

واملسـ ـ ـ ـ ــجد
جنيــع

توقــد
ال

تتز يــد

طفــل

أمــرد

ثم قال :يا حممد أهيم الفاعل بك؟ فأشار النبي‘إىل عبد اهلل بن الزبعرى السهمي الشاعر،
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فدعاه أبوطالب فوجأ أنفه حتى أدماها ،ثــم أمر بالفرث والدم ُفأ ِم َّر عىل رؤس املأل كلهم! ثم

قال :يا ابن أخي أرضيت؟ ثم قال :ســألتني من أنت؟ أنت حممد بن عبد اهلل ،ثم نسبه إىل آدم،

ثم قال :أنت واهلل أرشفهم حسب ًا وأرفعهم منصب ًا.

يا معرش قريش من شاء منكم يتحرك فليفعل أنا الذي تعرفوين »!

ِ
الســى عىل ِســباهلم
ويف روايــة (الكافــي )449/ 1:عن اإلمام الصادق×« :ثم قال حلمزة :أم َّر َّ

(شــواربهم) ففعل ذلك حتى أتى عىل آخرهم! ثم التفت أبوطالب إىل النبي‘فقال :يا ابن أخي
هذا حسبك فينا »!

ورواه يف رشح النهج( )77/14وثمرات األوراق هبامش املستطرف (.)3/2

والربيكة :طعام من متر وأقط وسمن .والعنجد :الزبيب).

وأليب طالب موقف آخر يشبه هذا املوقف ملا افتقد النبي‘ليلة أرسي به ،وخاف أن تكون

قريش قتلته ،فقرر إن كانوا قتلوه أن يقتل كل رؤساء قريش كلهم ،وأحرض بني هاشم األربعني
وأعطى كل واحد منهم شــفرة ،وقالوا ليجلس كل واحد منكم جنب رجل يف دار الندوة فإذا
جئتكم بدون حممد فليقتل كل منكم من اىل جنبه من البطون!

فميزان القوة كان يف مكة لبني هاشم عىل قريش ،ولكن النبي‘مل يؤمر بقتال.

ً
طلبالمنافقون منالنبي؟ص؟أن يقاتل قريشا في مكة

وقد رفض طلبهم وقال :مل أؤمر بقتال .والذين طلبوا :سعد بن أيب وقاص ،وعبد الرمحن بن

عوف ،وغريمها( .ابن حجر في أسباب النزول).

وقد يكون منهم أبوبكر وعمر وغريهم من أبناء القبائل الصغرية الضعيفة ،الذين يأملون أن

ينترص بنو هاشم فيكون هلم موقع أفضل يف مكة.

ُ ُّ َ ُ َ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
الزكاة فل َّما
يل ل ُه ْم كفوا أ ْي ِد َيك ْم َوأ ِق ُيموا الصلوة وآتوا
ونزل يف ذلك قولــه تعــاىل :ألم تر ِإلى ال ِذين ِق
َ
َ
ُ
ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ٌ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ
َ َ َ ْ ً َ
َ َ ْ
َ
َ َ
الن َاس كخش َيةِ اهلل أ ْو أش ّد خش َية َوقالوا َر ّب َنا ِل َم ك َت ْبت
ك ِتب علي ِهم ال ِقتال ِإذا ف ِريق ِمنهم يخشون
َ ُ َ ْ ٌ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ً
َ
ُ
ْ
َع َل ْي َنا ْالق َت َال َل ْولا َأ َّخ ْر َت َنا إ َلى َأ َجل َقريب ُ.ق ْل َم َت ُ
اع ّالدن َيا ق ِل ٌ
الآخرة خير ِلم ِن اتقى ولا تظلمون ف ِتيلا.
ِ
يل َو ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ومعناه أهنم كرهوا احلرب يف بدر وقال اهلل تعاىل عنهم :ك َما أخ َر َج َك َر ّب َك ِم ْن َب ْي ِت َك ِبال َح ّ ِق َو ِإ ّن
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ُ

َ
َ ّ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ
كأ ّن َما ُي َساق َ
ين لكار ُه َ
فر ًيقا ِم َن ال ُم ْؤ ِم ِن َ
ون ِإلى ال َم ْو ِت َو ُه ْم َي ْنظ ُر َون .وقــد
ونُ .ي َج ِادلون َك فِي الح ِق بعد ما تبين
ِ
ِ

َ
َ َ
أدخل رواة قريش املقداد فيهم وكذبوا عليه ألنــه مل يقل مقولتهم يف طريق بدرَ :ر ّب َنا ِل َم ك َت ْبت
َ ْ َ َ ََ
َ َ َ
َعل ْي َنا ال ِق َتال ل ْولا أ ّخ ْر َت َنا ِإلى أ َج ٍل ق ِر ٍيب .بل قال للنبي‘ (البخاري« :)187/5 :يا رســول اهلل إنا ال نقول
َ
َ
َ ْ
َ
َ
لــك كام قالت بنو إرسائيل ملوســى :فاذ َه ْب أنْ َت َو َر ُّب َك ف َق ِاتلا ِإ ّنا َه ُاه َنا ق ِاع ُد َون ،ولكن إمض ونحن

س َي عن رسول اهلل ».
معك! فكأنه ُ ِّ

قال الطربي («:)233/5نزلت يف قوم من أصحاب رسول اهلل كانوا قد آمنوا به وصدقوه قبل أن

شق عليهم»!
يفرض عليهم اجلهاد.فلام فرض عليهم القتال َّ

ويف أسباب النزول البن حجر( « :)918/2نزلت يف عبد الرمحن بن عوف ،وسعد بن أيب وقاص،

وقدامة بن مظعون ،واملقداد بن األسود ،وذلك أهنم استأذنوا يف قتال كفار مكة ملا يلقون منهم
من األذى فقال :مل أؤمر بالقتال ،فلام هاجر إىل املدينة وأذن بالقتال كره بعضهم ذلك ».

وروى احلاكــم ( )66/2تفســرها بابن عوف وأصحابــه ،وصححه عــى رشط البخاري،

وكذا النسائي( )3 /6والبيهقي ( )11/9وغريهم.

وهذا يكذب ادعاء قريش عدم وجود منافقني يف مكة ،لتحرصهم بأهل املدينة.

سبب عدمالقتال في مكة حفظ حرمة مكة
قال العالمــة يف تذكرة الفقهــاء( (:)10/1إن اهلل حبس عن مكة الفيل وســلط عليها رســوله

واملؤمنني ،وإهنا مل حتل ألحد قبيل وال حتل ألحد بعدي ،وإنام أحلت يل ساعة من هنار).
فمكة هلا حساهبا اخلاص عند اهلل تعاىل.

ولــذا قال احلســن×ملا قال لــه عبــد اهلل بن الزبري:كن محامــة من محام هذا املســجد:

(شــرحاألخبار ( :)145/3:واهلل لئن أقتل خارج ًا منه بشــرأحب إيل من أن أقتل فيه ،ولئن أقتل خارج ًا
منه بشربين أحب إيل من أن أقتل خارج ًا منه بشرب).

هلذا مل يأذن اهلل تعاىل لنبيه‘بأن يقاتل قريشــ ًا يف مكة ،حتى لو كان النرص عليهم مضمون ًا

له ،وأذن له بمكة ساعة من هنار لتطهريها من األصنام.
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وسبب عدمالقتال في مكة أن حقانيةالنبوة قد تخفى
فلو قاتل قريشــ ًا وانترص عليها وأقام دولة اإلسالم ،الشتغلت أبواق إعالم قريش واليهود،

بأنه ليس نبي ًا بل خارج عىل قريش ،يريد تأســيس ملك لبنــي عبد املطلب! وألنكروا أنه أقام
عليهم احلجة بنبوته فكفروا ،وأرادوا قتله.

عىل أن النبي‘كان متعبد ًا بأمر ربه عز وجل ،ولذلك قال :مل أؤمر بقتال.

ما هيالخطةالربانية للنبي؟ص؟؟
اخلطة أن جيد النبي‘أنصار ًا فيذهب اليهم ،وقد عرض نفسه يف موسم احلج عىل عرشين

أو ثالثني قبيلة ،وكان يعرض عليهم اإلســام ويقرأ هلم بعض آياته ،ويقول هلم :إن اهلل بعثني
رســوالً وإن قريش ًا كذبتني ومنعتني أن أبلغ رســالة ريب ،فخذوين معكم اىل قبيلتكم وامحوين

لكي أبلغ رسالة ريب .وكانوا خيافون إن محوه من قريش ،ويقولون له :إجعل لنا األمر بعدك إذا
انترصت عىل قريش والعرب ،فيقــول هلم :األمر هلل وليس بيدي ،وقد أمرين أن أرشط عليكم

أن ال تنازعوا األمر أهله!

قال ابن هشــام(( :)289/2قال فراس بن عبد اهلل ..بن عامر بن صعصعة :واهلل ،لو أين أخذت

هذا الفتى مــن قريش ألكلت به العرب ،ثم قــال له :أرأيت إن نحن بايعنــاك عىل أمرك ،ثم

أظهــرك اهلل عىل من خالفك ،أيكون لنا األمر من بعدك؟ قال :األمر إىل اهلل يضعه حيث يشــاء،
فقــال له :أفنهدف نحورنا للعرب دونك ،فإذا أظهرك اهلل كان األمر لغرينا! ال حاجة لنا بأمرك
فأبوا عليه)! فأمره اهلل أن يواصل دعوته حتى بعث له األنصار!




الفصل الثامن

لوال أبو طالب لما نجحت دعوةالنبي؟ص؟

مواقف أبيطالب غيرت ميزانالقوة
املوقف األول :كفالته للنبي‘وتزوجيه ،وقد رشحناه يف السرية النبوية.

املوقف الثــاين :ملــا ســمعت قريــش بنبوته فغضبــت وزجمرت وقــررت قتله! فأســلم

أبوطالب×وهنض مع النبي‘ومجع بني هاشم ومحاه من قريش.

ففي أمايل الصدوق ،713/عن ابن عباس بسند قوي( :قال أبوطالب للنبي‘ :يا ابن أخي ،اهلل

أرسلك؟ قال :نعم .قال :فأرين آية .قال :أدع يل تلك الشجرة .فدعاها فأقبلت حتى سجدت بني
يديه ،ثم انرصفت .فقال أبوطالب :أشهد أنك صادق ،يا عيل ِص ْل جناح ابن عمك).
ثم رآمها يصليان ،فقال جلعفر:ياجعفر ِص ْل جناح ابن عمك ،أي َص ِّل معه.
ففي تفسري املفيد 407/واألوائل للعسكري( :109/أن أباطالب مر عىل رسول اهلل‘وهو يصيل
وعيل×إىل جانبه ،فلام ســ َّلم قال :ما هذا يا ابن أخي؟ فقال له رسول اهلل‘ :شيئ أمرين به
ريب يقربني به إليه .فقال البنه جعفر :يا بنيِ :ص ْل جناح ابن عمك ،فصىل رسول اهلل‘بعيل
وجعفر مجيع ًا يومئذ فكانت أول صالة مجاعة يف اإلسالم ،ثم أنشأ أبوطالب×يقول:
ً
ً
إن عليــا وجعفـ ـ ـ ــرا ثقــي عنــد ملم اخلطــوب والكــرب
واهلل ال أخـ ـ ـ ـ ــذل النيب وال خيذلــه مــن بـ َّ
ـي ذو حســب
ال ختــذال وانصــرا ابــن عممكــا

أخــي ألمــي مــن بيهنــم وأيب).
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املوقف الثالث :ملا جاء اليه أرشاف قريش يشكون النبي‘ويطالبون بتسليمه هلم « :فقالوا:

يا أباطالب ،أن ابن أخيك قد سب آهلتنا وعاب ديننا وس َّفه أحالمنا وضلل آباءنا ،فإما أن تك َّفه
عنا ،وإما أن ختيل بيننا وبينه! فقال هلم أبوطالب قوالً رفيق ًا وردهم رد ًا مجيالً ،فانرصفوا عنه.
ثم إهنم مشــوا إىل أيب طالب مــرة أخرى فقالوا له :يا أباطالب ،إن لك ســن ًا ورشف ًا ومنزلة

فينا ،وإنا قد اســتنهيناك من ابــن أخيك فلم تنهه عنا ،وإنــا واهلل ال نصرب عىل هذا حتى تكفه

عنا أو ننازله وإياك يف ذلك حتى هيلك أحد الفريقني .فبعث أبوطالب إىل رسول اهلل‘فقال

حتملني
عيل وعىل نفســك ،وال َّ
له :يا ابن أخي ،إن قومك قد جاءوين فقالوا يل كذا وكذا فأبق َّ
من األمر ما ال أطيق .فظن رســول اهلل‘أنه قد بدا لعمه فيه َبدَ ا ٌء أنه خاذله و ُم َســ ِّلمه ،وأنه
عم ،واهلل لو وضعوا الشــمس يف
قد ضعف عن نرصته والقيام معه ،فقال رســول اهلل‘ :يا ّ
يميني والقمر يف يســاري عــى أن أترك هذا األمر حتى يظهره اهلل أو أهلــك فيه ،ما تركته! ثم
اســتعرب رســول اهلل‘ فبكى ثم قام ،فناداه أبوطالب فقال :أقبل يا ابــن أخي ،فأقبل عليه

رســول اهلل‘فقال :إذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فواهلل ال أسلمك لشيئ أبد ًا ثم أعلن
أبوطالب عىل املأل كلمته املشهورة :واهلل ما كذب ابن أخي قط.

ويف شــرحالنهج ( « :)56/14قال ابن إسحاق :ثم إن قريش ًا حني عرفوا أن أباطالب قد أبى خذالن

رســول اهلل‘وإمجاعه لفراقهم يف ذلك وعداوهتم ،مشــوا إليه بعــارة بن الوليد بن املغرية،
فقالوا له :يا أباطالب ،هذا عامرة بن الوليد أهند فتى يف قريش وأمجله ،فخذه فلك عقله ونرصه،

واختذه ولد ًا فهو لك ،وأســلم إلينا ابن أخيك هذا الــذي قد خالف دينك ودين آبائك ،وفرق

مجاعة قومك ،وسفه أحالمهم ،فنقتله ،فإنام هو رجل برجل!

فقال هلم أبوطالب :واهلل لبئس ما تســومونني! أتعطوين ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني

تقتلونه! هذا واهلل ما ال يكون أبد ًا!

فقال املطعــم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف :واهلل يا أباطالب لقد أنصفك قومك وجهدوا

عىل التخلص مما تكرهه ،فام أراك تريد أن تقبل منهم شيئ ًا!

عيل!
فقال أبوطالب للمطعم :واهلل ما أنصفوين ،ولكنك قد أمجعت خذالين ومظاهرة القوم َّ

فاصنع ما بدا لك ».

لا ةوعد تحجن امل بلاط وبأ الول

41

« فحقب األمر ،ومحيت احلرب ،وتنابذ القوم ،وبادي بعضهم بعض ًا! ثم إن قريشــ ًا تذامروا

بينهم عىل من يف القبائل منهم من أصحاب رسول اهلل الذين أسلموا معه ،فوثبت كل قبيلة عىل
من فيهم من املســلمني يعذبوهنم ويفتنوهنم عن دينهم ،ومنع اهلل رسوله منهم بعمه أيب طالب،

وقد قام حني رأى قريشــ ًا يصنعون ما يصنعون يف بني هاشم وبني املطلب ،فدعاهم إىل ما هو
عليه من منع رســول اهلل‘والقيام دونه ،فاجتمعوا إليه وقامــوا معه وأجابوه إىل ما دعاهم

إليه ،إال ماكان من أيب هلب عدو اهلل).

املوقف الرابــع( :عن اإلمام الصادق×قــال :إن رسول اهلل‘صىل العشــاء اآلخرة

أرسي به فيها بمكة .وكان أبوطالب أمر علي ًا وجعفر ًا ومحزة بالتناوب
وصىل الفجر يف الليلة التي
َ
حلراســته ،وكان يتفقد مكانه يف الليل! وملا مل جيده خاف أن يكون القرشــيون قتلوه فبعث من
يبحث عنه ،واســتدعى شباب بني هاشم ووزع عليهم ســيوف ًا قصرية أو شفار ًا ،وأمرهم أن
يكون كل واحد منهم بجانب زعيم قريش ،فإذا أمرهم فليقتل كل منهم من بجنبه من الزعامء،

وأوهلم أبوجهل)! ( مناقب ابن شهرآشوب.)156/ 1:

ويف اخلرائــج للراونــدي( « :)85/1فتلقاه عىل باب أم هاين حني نزل من الــراق فقال :يا ابن
أخي ،انطلق فادخل بني يدي املســجدَّ ،
وسل ســيفه عند احلجر وقال :يا بني هاشم أخرجوا
ُمداكم .فقال :لو مل أره ما بقي منكم شفر (أحد) أو عشنا ،فاتقته قريش منذ يوم أن يغتالوه).

ويف الغدير( )350/7عن الواقدي « :فخفت أن تكونوا كدمتوه ببعض شــأنكم ،فأمرت هؤالء

أن جيلسوا حيث ترون وقلت هلم :إن جئت وليس حممد معي فليرضب كل منكم صاحبه الذي
إىل جنبه واليســتأذين فيه ولو كان هاشــمي ًا! فقالوا :وهل كنت فاعــاً؟ فقال :إي ورب هذه
وأومى إىل الكعبة! فقال له املطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وكان من أحالفه :لقد كدت

تأيت عىل قومك؟ قال :هو ذلك .ومىض به‘وهو يقول :
َ
ٌ
إذهــب ُبـ َ َّ
ـي مفا عليــك غضاضة إذهــب وقـ َّـر بــذاك منــك عيونــا
واهلل لــن يصلــوا إليــك جبمعهــم

حــى أوســد يف التــراب دفينــا

ودعوتين وعلمــت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنــت قبل أمينا
ً
وذ كــرت دينــا ال حمالــة إنــه مــن خيــر أديان البر يــة دينــا
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فرجعت قريش عىل أيب طالب بالعتب واإلستعطاف ،وهو ال حيفل هبم »!

ويف تاريخ اليعقــويب( « :)26/2فأعظموا ذلك َّ
وجل يف صدورهم ،وعاهدوه وعاقدوه أهنم ال

يؤذون رسول اهلل وال يكون منهم إليه شئ يكرهه أبد ًا ».

املوقف اخلامس :ملا كتبوا صحيفة املقاطعة ،فحمى أبوطالب وبنو هاشم النبي‘يف شعب بني

هاشم .قال يف إعالم الورى (( :)125/1وكتبوا بينهم صحيفة أن ال يؤاكلوا بني هاشم واليكلموهم
واليبايعوهم واليزوجوهــم وال يتزوجوا إليهم والحيرضوا معهم ،حتــى يدفعوا حممد ًا إليهم
فيقتلونه ،وأهنم يد واحدة عىل حممد‘ ليقتلوه غيلة أو رصاح ًا .فلام بلغ ذلك أباطالب مجع بني

هاشم ودخل الشعب ،وكانوا أربعني رج ً
ال فحلف هلم أبوطالب بالكعبة واحلرم والركن واملقام
وحصن الشعب وكان حيرسه بالليل والنهار،
لئن شاكت حممد ًا شوكة آلتني عليكم يا بني هاشم.
َّ
فإذا جاء الليل يقوم بالسيف عليه ورسول اهلل‘مضطجع ثم يقيمه ويضجعه يف موضع آخر،
فال يزال الليل كله هكذا ويوكل ولده وولد أخيه به حيرسونه بالنهار)!

ويف ســرة ابن إسحاق(« :)142/2فأخرب اهلل عز وجل بذلك رسوله‘ فأخرب أباطالب فقال

أبوطالب :يا ابن أخي من حدثك هذا ،وليس يدخل إلينا أحد وال خترج أنت إىل أحد ،ولست
يف نفيس من أهل الكذب؟ فقال له رسول اهلل :أخربين ريب هذا! فقال له عمه :إن ربك حلق وأنا

أشــهد أنك صادق .فجمع أبوطالب رهطه ومل خيربهم ما أخربه به رسول اهلل‘ كراهية أن
يفشــوا ذلك اخلرب فيبلغ املرشكني فيحتالوا للصحيفة باخلبث واملكر ،فانطلق أبوطالب برهطه
حتــى دخلوا املســجد واملرشكون من قريــش يف ظل الكعبة ،فلام أبرصوه تبــارشوا به وظنوا

أن احلرص والبالء محلهم عىل أن يدفعوا إليهم رســول اهلل فيقتلــوه! فلام انتهى إليهم أبوطالب

ورهطــه رحبوا هبم وقالــوا :قد آن لك أن تطيب نفســك عن قتل رجــل يف قتله صالحكم
ومجاعتكم ،ويف حياته فرقتكم وفســادكم! فقال أبوطالب :قــد جئتكم يف أمر لعله يكون فيه

صالح ومجاعة فاقبلوا ذلك منا .هلمــوا صحيفتكم التي فيها تظاهركم علينا ،فجاؤوا هبا وال

يشكون إال أهنم سيدفعون رسول اهلل إليهم إذا نرشوها ،فلام جاؤوا بصحيفتهم قال أبوطالب:
صحيفتكم بينــي وبينكم ،وإن ابن أخي قد أخربين ومل يكذبنــي أن اهلل عز وجل قد بعث عىل
صحيفتكم األرضة فلم يدع هلل فيها إس ًام إال أكلته وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان ،فإن كان
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عيل أن أدفعه إليكم تقتلونه ،وإن كان صادق ًا فهل ذلك ناهيكم عن تظاهركم علينا؟
كاذب ًا فلكم َّ
فأخــذ عليهم املواثيق وأخذوا عليه!فلام نرشوها فإذا هي كام قال رســول اهلل‘! وكانوا هم

بالغدر أوىل منهم واســتبرش أبوطالب وأصحابه وقالوا أينا أوىل بالسحر والقطيعة والبهتان ».
(فســقط يف أيدهيم ،ونكســوا عىل رؤوســهم! فقال أبوطالب :عال َم نُحبس ونُحرص وقد

بان األمــر! ثم دخل هــو وأصحابه بني أســتار الكعبة فقال :اللهم انرصنا ممــن ظلمنا وقطع
أرحامنا ،واستحل ما حيرم عليه منا! ثم انرصفوا إىل الشعب »! ( طبقات ابن سعد.)208 / 1 :
وقال أبوطالب يف معجزة الصحيفة (سيرة ابن إسحاق:)144/2:

ٌ
وقــد كان مــن أمر الصحيفــة عبــرة

َُ
ُ
يعجب
غائب القــوم
مــى مــا ي َّبـ ْـر
ِ

حمــا اهلل مهنــا كفرهــم وعقوقهــم
ً
وأصبــح مــا قالــوا من األمــر باطــا
ً
وأمــى ابــن عبــد اهلل فينــا مصدقا
ً
فــا حتســبونا خاذلــن حممــدا
ٌ
س ـ ـ ـ ــتمنعه منــا يــد هامشيــة

ومــا نقمــوا مــن ناطق احلــق معرب

فــا والــذي ختــذى لــه كل نضــوة
ً
ميينــا صدقنــا اهلل فهيــا ومل نكــن
نفارقــه حــى ُنص ـ َّـرع حولــه


ومــن خيتاق ما ليس باحلق يكذب
عىل ســخط مــن قومنا غير معتب
لــدى غر بــة منــا وال متقــرب
مركهبــا يف النــاس خيــر مركــب
ٌ
طليـ ٌـح جنـ ٌّـي جنلــة فاملحصــب
ً
لنحلــف كذبــا بالعتيق املحجــب
و مـانالتكذ يـب النبـي املق ــرب).


أقول :صدق ابــن أيب احلديد حيث قال (شــرحالنهج( :)142/1( :فإن من قرأ علوم الســر عرف،

أن اإلسالم لوال أبوطالب مل يكن شيئ ًا مذكور ًا).
وقال(شرح النهج:)84/14( :

ً
ُ
ولــوال أبوطالــب وابن ـ ـ ـ ـ ـ ــه ملا مثل الدين شــخصا فقاما

فــذاك مبكــة آوى وحامــى

وهــذا بيثــرب جس احلمامــا

44

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد األول)

ً
فللــه ذا فاحتــا للهــدى وهلل ذا للمعــايل ختامــا
ٌ
ومــا ضــر جمــد أىب طالــب جهــول لغــا أو بصيــر تعامــى

نظرة في شعر أبيطالب؟ع؟
 .1أول من مجع شعر أيب طالب×أبوهفان ،واسمه عبد اهلل بن أمحد بن حرب املهزمي العبدي،

تويف سنة  257هجرية ،وعرف كتابه باسم ديوان أيب طالب ،وهو يتضمن  424بيت ًا أو نحوها.

وشعر أيب طالب أكثر من ذلك ،فقد وجدت قصائد ال توجد يف الديوان كالدالية التي مطلعها

(شرحالنهج ( )77/14وهي اثنا عرش بيت ًا:

أنت النــي حمم ـ ـ ـ ــد

قــرم أغ ـ ـ ـ ـ ــر مســود

ملس ـ ـ ـ ـ ــودين أ كارم

طابــوا وطاب املولــد

نعم األرومــة أصلهــا

عمرو اخلضماألوحــد)

 .2لعل أشهر شعر أيب طالب قصيدته الالمية التي تبلغ مئة وعرشة أبيات.

قال ابن كثري يف النهاية ( « :)70/3قال ابن إسحاق :وملا خيش أبوطالب دهم العرب أن يركبوه مع

قومه ،قال قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكــة وبمكانه منها ،وتودد فيها أرشاف قومه ،وهو عىل

ذلك خيربهم وغريهم يف شعره أنه غري مسلم لرسول اهلل وال تاركه لشئ أبد ًا حتى هيلك دونه ».

ثم أورد القصيدة برواية ابن هشام الذي أورد منها أربع ًا وتسعني بيت ًا ،ور َّد تشكيك بعضهم
يف نســبة بعض أبياهتا إىل أيب طالب ،وقال :قال ابن هشــام :هذا ما صــح يل من هذه القصيدة
وبعض أهل العلم بالشــعر ينكر أكثرها .قلــت :هذه قصيدة عظيمة بليغة جد ًا ،اليســتطيع

يقوهلا إال من نســبت إليه وهي أفحل من املعلقات السبع ،وأبلغ يف تأدية املعنى منها مجيع ًا ،وقد
أوردها األموي يف مغازيه مطولة بزيادات أخرى ».

أقول :يظهر أن المية أيب طالب كانت يف الســنة الثانية للبعثة قبل موسم احلج ،رد ًا عىل إعالم

قريش الكاذب وحتريضهم العرب عىل النبي‘.

وقد أخطأ بعضهم فجعلها بعد حمارصة قريش لبني هاشــم يف الشــعب ،أو قبله ملا عرضت
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قريش عليه شاب ًا بدل النبي‘.

مالحظات حول شعر أبيطالب؟ع؟
أ .تقرأ شعر أيب طالب×فتُعجب ببالغته ،واملتداول منه نحو مخس مئة بيت ،وقد يبلغ األلف

بيت ،فهو ثروة مهمة مل يعطوه حقه يف تدوين الســرة وتوثيقها ،مع أن املؤرخني أبدوا إعجاهبم

بــه! وقد رأيت قول إمامهم ابن كثري يف المية أيب طالب « :هــذه قصيدة عظيمة بليغة جد ًا ،ال
يســتطيع يقوهلا إال من نسبت إليه ،وهي أفحل من املعلقات الســبع وأبلغ يف تأدية املعنى فيها

مجيع ًا »!

فام دامت أهم من املعلقات وأبلغ فلامذا مل يعتمدوها؟! إن مشــكلتهم أهنم يريدون كســب

رضا احلكومات األموية والعباســية ،فال يذكرون شــعر أيب طالب×إال عند الرضورة ،ألنه

يسجل شجاعة بني هاشم ونبلهم ودورهم يف محاية النبي‘ويكشف التاريخ األسود لزعامء

قريش ويطعن يف نسب عدد منهم .ولذا تقرب علامء السوء اىل احلكومات بذم أيب طالب وزعموا
أنه مات كافر ًا ،لينفوا أنه وارث عبد املطلب وأن النبي‘وارثه!

ونفي الوراثة الربانية أمر مهم عندهم وإال اهنار أساس خالفة السقيفة!

ب .يكشف شــعر أيب طالب أمور ًا وأحداث ًا يف السرية النبوية مل يسجلها الرواة وعتموا عليها،

فمنها أن قريشــ ًا قررت إجالء بني هاشم ونفيهم من مكة إن مل يسلموهم النبي‘! وعملوا
لتنفيذ ذلك فأحبطه أبوطالب:
ّ َ
ََ ُ
اهلل َن ْتـ ُـر ُك َمكــة
كذ ْبـ ْـم َو َب ْيـ ِـت ِ
َ َ َ
َ
ْ
اك أ ُبــو َع ْمــرٍ و أيب غ ْيـ َـر ُبغ ِض َنــا
وذ
ُّ ُ
َُ
اجــي ِب َنــا ِف كل ْمـ ًـى َو ُم ْص َبـ ٍـح
ين ِ
ْ َ
َ
ُ ّ
َو ُيــؤ ِل ل َنــا ِبــا ِهلل َمــا ْإن َيغشـ َـنا

َ
َو َن ْظ َعـ ُـن إال أ ْم ُر ُكـ ْـم ف َ
البـ ِـل
ب
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ِل ُيظ ِع َن َنــا ِف أ ْهـ ِـل شـ ٍـاء َو َج ِامـ ِـل
َ
ُ َ
ََ
ـاج أ َبــا َع ْمــرٍ ِب َنــا ّث خ ِاتـ ِـل
فنـ ِ
ً َ
َ َ
َبــى قـ ْـد َتـ َـر ُاه َج ْهـ َـرة غ ْيـ َـر َح ِائـ ِـل

وأبوعمرو املنافق هو :قرظة بن عبد عمرو بن نوفل ،وهذا يدل عىل أن حساد بني هاشم من

أقربائهم كانوا مع قرار نفيهم!
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ج .ومن ذلك أن أباطالب أشــار يف شــعره إىل أعامل عدائية قامت هبا قبائل أو شخصيات

معينة مل يكشفها الرواة! الحظ قوله يف هذه القصيدة:
َ
ََ ْ َ ْ َ َ ٌ ْ
َ
ْ
ـيد َو ِبكـ ُـر ُه إل ُبغ ِض َنــا إذ َج ّز َآنــا آل ِك ِل
ل َع ْمــرِ ي لقــد أجــرى أ ِسـ
ً
ً
جــزت رحــم عنــا أســيدا وخالــدا جــزاء مــئ ال يؤخــر عاجــل
َّ
َ َ ْ ٌ َ َْ ُ ٌ َ َ
ُّ
َ
ََ َ
العـ َـدا ِمـ ْـن كل ِط ْمـ ٍـل َوخ ِام ِل
وســهم ومــز
وم َتالـ ْـوا َوأل ُبــوا عل ْينا ِ
َ
َ
ّ َ
احلـ َ
َو َر ْهـ ُـط ُن َف ْيــل َشـ ّـر َمـ ْـن َو ِطأ َ
ـى َوأ َ
اع ِل..الخ.
ـاف ِمـ ْـن َم َعـ ٍـد َون ِ
ألم َحـ ٍ
ٍ
وقوله يف قصيدة أخرى:

ً
وليــد أبــوه كان عبــدا جلدنــا

إىل علجــة زرقــاء جــاش هبا البحــر

مهنــم

فكانــوا لنــا مــوىل إذا بغي النصــر

وتــم

وخمــزوم

وزهــرة

فقــد ســهفت أحالمهــم وعقوهلــم فكانــوا كجفر بئس ما صنعت جفر
والوليد هو أبوخالد بن الوليد ،أحد املســتهزئني (البيهقي ،)8 / 9 :وقد كشــف أبوطالب أن أمه

رومية عاملة سفينة ،كانت أ َم ًة هلاشم!

د .وقوله يف املعجــزة يف أيب جهل «:ملا جاء إىل النبي‘وهو ســاجد ،وبيده حجر يريد أن

يرميه به فلصق احلجر بكفه! فقال أبوطالب:

أفيقــوا بــي غالــب وانهتــوا

عن الغــي من بعــض ذا املنطق

فــإين إذن خائــف

بوائــق يف داركـ ـ ـ ـ ـ ــم تلتــي

تكــون لغيركــم عب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

ورب املغــارب

واملش ـ ـ ـ ـ ـ ــر ق

كمــا ذاق مــن كان مــن قبلكم

مثــود وعــاد مفــن ذا بــي

غــداة أتاهــم هبــا صرصــر

وناقــة ذي العــرش قــد تســتيق

فحــل علهيــم هبــا ســخطة

مــن اهلل يف ضر بــة األز ر ق

وأعجــب مــن ذاك يف أمركــم

عجائــب يف احلجــر امللصــق

وإال
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بكف الــذي قــام مــن خبثــه

إ ىل  ا لصا بر ا لصا د ق ا ملتــي

فأثبتــه اهلل يف كف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

عــى رغمــة اجلائــر األمحــق

أحيمــق خمزومكــم إذ غــوى

لغي الغ ـ ـ ـ ـ ــواة ومل يصــدق»
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( كنز الفوائد  ،75 /وأبوطالب حامي الرسول  ،21 /وابن إسحاق.)192 / 4 :

لذلك ينبغي لكتاب السرية واملؤرخني أن يتتبعوااألحداث التي أرخها أبوطالب ،ويبحثوها،

ويرفضوا ما يعارضها يف السرية احلكومية الرسمية.




الفصل التاسع

لماذا صبر النبي؟ص؟ثالث سنين حتى صدع بما يؤمر؟

كتبنا يف السرية النبوية عند أهل البيت^:

انترش خرب بعثة النبي‘فاستشــاط زعامء قريــش غضب ًا ،واختذوا قرار ًا بقتله قبل أن يســمعوا

حجته! ألنه بزعمهم نقض توافق توزيع مناصب الرشف بني قبائل قريش ،ودعا إىل زعامة بني هاشم!

وزاد غضبهم ملــا أمره اهلل أن يدعــو عشــرته األقربني ويتخذ منهم وزيــر ًا ووصي ًا ،وقد

َ َْ ْ َ َ َ َ َ
َ َّ
الأ ْق َرب َ
ينَ .و ْاخ ِف ْض َج َن َ
اح َك ِل َم ِن أت َب َع َك
روى اجلميع حديث الدار يف تفسري قوله تعاىل :وأن ِذر ع ِشيرتك ِ
َْ
ِم َن أل ُم ْؤ ِم ِن َين .وأن النبي‘مجع بني هاشــم وكانوا أربعني رج ً
ال ودعاهم اىل اإلســام واختار

منهم علي ًا×أخ ًا ووزير ًا ووصي ًا وخليفة .فكان ذلك نبأ عظي ًام عىل قريش وهو أن بني هاشم

انشــقوا عىل قريش ،وادعى ابنهم النبوة ،ثم اختار ابن عمه وصيه وخليفته ،وكأن قبائل قريش

ال وجود هلا!

وأرادوا أن يتأكدوا من ذلك فأرســلوا أباسفيان باســتطالع األمر ،وروايته بسند صحيح

عندهم ،يف مناقب آل أيب طالب( )276 /2من تفســر القطان عن وكيع ،عن ســفيان عن السدي،

عن عبد خري ،عن عيل قال :أقبل صخر بن حرب حتى جلس إىل رسول اهلل‘فقال :يا حممد
هذا األمر بعدك ،لنا أم َلِ ْن؟ قال :يا صخراألمر بعدي ملن هو بمنزلة هارون من موسى!
َ

ُ

َ

َّ

العظيم الذي ُه ْم فيهِ ُم ْخ َتل ُف َ
َ َ ّ
َ َ
ون .منهم املصدق بواليته
ِ
ِ
قال :فأنزل اهلل تعــاىل :ع ّم َيت َس َاءلون.ع ِن الن َب ِإ َ ِ ِ ِ

وخالفته ومنهم املكذب هبام)!

ويف الكايف( )207/1بســند صحيح عن اإلمام الباقر×قــال أبومحزة الثاميل( :قلت له :جعلت

ب عدص ىتح نينس ثالث؟ص؟يبنلا ربص اذامل 

َ

ُ
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َ

فداك إن الشــيعة يســألونك عن تفســر هذه اآليــةَ :ع َّم َيت َس َاءل َ
ونَ .ع ِن ّالن َب ِإ َالع ِظ ِيم؟ قال :هي يف

أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه ،كان أمري املؤمنني يقول :ما هلل عز وجل آية هي أكرب مني ،وال هلل

من نبأ أعظم مني».

وتفسير القمي ،401/2:وتفسير فرات ،533/والطرائف ،94/واليقين  ،410/وغيرها.

فاملرحلة األوىل من الدعوة كانت خاصة ببني هاشــم وتوحيدهم حلامية النبي ومدهتا ثالث

يدع النبي‘ فيها غريهم حتى أهلك اهلل الفراعنة املستهزئني اخلمسة وأوحى إليه:
سنوات ،مل ُ

َ ْ َ ْ َ َُُْ ََْ ْ َ ُ ْ
َ َّ َ
ك َف ْي َن َ
الم ْس َت ْهز ِئ َ
اك ُ
ين ،فبدأ بمرحلة الدعوة العامة.
ا
ن
إ
ين
ك
ر
ش
ِ
ِ
فاصدع ِبما تؤمر وأع ِرض ع ِن الم ِ ِ

السية فقط
ويف هذه السنوات الثالث كانت آيات القرآن وسوره متواصلة وعلنية ،وكانت ِّ

عىل أشــخاص كتموا إســامهم خوف ًا من قريش كعامر ،أو كتموه حرصــ ًا عىل نجاح الدعوة
كأيب طالب ومحزة.

قال ابن إسحاق يف سريته ( « :)126/2ثم إن اهلل تعاىل أمر رسوله‘ أن يصدع بام جاء به وأن

ينادي الناس بأمره وأن يدعو إىل اهلل تعاىل ،وكان ربام أخفى الشئ واسترس به ،إىل أن أمر بإظهاره

ثالث سنني من مبعثه ».

وقال ابن هشــام( « :)169/1وكان بني ما أخفى رســول اهلل‘ أمره واسترت به إىل أن أمره اهلل

َ َّ
َ ْ َ ْ َ َُُْ ََْ ْ َ ُ ْ
ينِ ،إنا
المش ِر ِك
تعاىل بإظهار دينه ثالث ســنني .ثــم قال اهلل تعــاىل لــه :فاصدع ِبما تؤمر وأع ِرض ع ِن
َك َف ْي َن َ
الم ْس َت ْهز ِئ َ
اك ُ
ين ».
ِ

وقال ابن عبد الرب يف اإلســتيعاب ( « :)34/1ثم نبأه اهلل تعاىل وهو ابن أربعني ســنة ،وكان أول

يوم أوحى اهلل تعاىل إليه فيه يوم اإلثنني ،فأرس رســول اهلل‘ أمره ثالث سنني أو نحوها ،ثم

أمره اهلل تعاىل بإظهار دينه والدعاء إليه فأظهره بعد ثالث سنني من مبعثه ».

فاملتفق عليه عند اجلميع أنه‘يف السنني الثالث مل يدع غري بني هاشم ،وال جلس يف املسجد

يف هذه املدة ،فقد هدده عتاة املســتهزئني بأنه إن دعا الناس فسيقتلونه ،ثم أنذروه إىل يوم معني

ليعلن تراجعه عن نبوته ،فكفاه اهلل رشهم وقتل املستهزئني اخلمســة يف يوم واحد ،وأنزل عليه:
َ ْ َ ْ َ َُُْ ََْ ْ َ ُْ ْ
َ َّ َ
ك َف ْي َن َ
اك ْال ُم ْس َت ْهز ِئ َ
ين!
ا
ن
إ
.
ين
ك
ر
ش
ِ
ِ
ِ
فاصدع ِبما تؤمر وأع ِرض ع ِن الم ِ

وقد َّ
ضخم رواة الســلطة دار األرقــم وجعلوها مرحلة يف دعوة النبــي‘ ألجل إثبات
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منقبــة لعمر حيث زعمــوا أنه كان صاحب مكانــة وقوة فتحدى قريشــ ًا وأخرج النبي‘
إىل املرحلة العلنية ،لكن الواقع ينفي ذلك!

وينبغي التنبيه إىل أن بعض األحاديث الســنية والشــيعية حســبت سنوات السرية يف مكة

عرش ســنوات ،فاستثنت الســنوات الثالث األوىل ألهنا خاصة ببني هاشم ،وحسبت بعثته من

أول الرابعة حيث أهلك اهلل املستهزئني ،وأمره أن يصدع!

زعماء قريش أسوأ منالفراعنة والجبارين!

َ َ ْ َ
َ ُ
َّ َ ْ َ ُ
ً َ
ً َ
قــال اهلل تعــاىل هلــمِ :إنا أ ْر َسل َنا ِإل ْيك ْم َر ُسولا ش ِاه ًدا َعل ْيك ْم ك َما أ ْر َسل َنا ِإلى ِف ْر َع ْو َن َر ُسولا .ف َع َصى
َ ََ ْ َ ً
ً
ِف ْر َع ْو ُن َّالر ُسول فأ َخذ َن ُاه أ ْخ اذ َو ِبيلا .فهم فراعنة بنص القرآن.
َّ
َ
َ َ
ُ َ َّ
وهم أسوأ من الفراعنة وأشد عناد ًا للحق ،ففرعون ملا أدركه الغرق :قال َآم ْنت أن ُه لا ِإل َه ِإلا ال ِذي
َ
يل َوأ َنا ِم َن ْال ُم ْس ِل ِم َ
َآم َن ْت ِبهِ َب ُنوا إ ْس َر ِائ َ
ين.
ِ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
اللهم إ ْن ك َ
وهم ملا قامــت عليهم احلجة ورأوا احلــق :قالوا َّ
ذ ُه َو ال َح ّق ِم ْن ِع ْن ِد َك فأ ْم ِط ْر َعل ْي َنا
ان َه ا
ِ
َ َ ْ َ َ َ
َ
ِح َج َار ًة ِم َن ّ َ
يم.
السم ِاء أ ِو ائ ِتنا ِبعذ ٍاب أ ِل ٍ

وكان زعامء قريش ســمعوا أن األنبياء الســابقني برشوا بنبي من ولد إســاعيل وسمعوا

توقعات علامء اليهود والنصارى بأنه ســيخرج يف مكة ،وســمعوا بقصة بحريا الراهب وقوله
إنه النبي املوعود.

هلــذا أصدروا األمر بقتل النبي‘بمجــرد أن قال إنه بعث نبيــ ًا ،ومل يطلبوا منه الدليل،

فالدليل الهيمهم واحلجة ال تعنيهم ،ألن قبوهلم ٍ
بنبي من بني هاشم ينقض توافقهم عىل توزيع

مناصب السيادة ،ويعني رئاسة بني هاشم عىل بقية البطون ،وهو أمر مرفوض بكل وجودهم!

فكان املوقف الصحيح بزعمهم قتله ،فطالبوا أهله وعشــرته بتســليمه هلم ليقتلوه! وهذا

طغيان مل يصل اليه أحد من الطغاة وال الفراعنة!

مل يكــن بإمكان النبــي‘أن خيرج اىل املســجد ويدعو الناس اىل نبوته ودينــه حتى جاءه

جربئيل×بعد أن حصد رؤوس املستهزئني كلهم يف ساعات!

ففي اخلصال :279/عن اإلمام احلسني×أن أمرياملؤمنني×قال ليهودي من أحبار الشام يف

ب عدص ىتح نينس ثالث؟ص؟يبنلا ربص اذامل 
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جواب مسائله :فأما املستهزؤون فقال اهلل عز وجل له :إِنَّا َك َف ْين َ
ئني فقتل اهلل مخستهم،
َاك ا ُمل ْست َْه ِز َ
مر بنبل لرجل
قــد قتل كل واحد منهم بغري قتلة صاحبه يف يوم واحد! أما الوليد بن املغرية فإنه َّ
من بني خزاعة قد راشــه يف الطريق فأصابته شــظية منه ،فانقطع أكحله حتى أدماه فامت وهو
يقول :قتلني رب حممد!

وأما العاص بن وائل الســهمي ،فإنه خرج يف حاجة له إىل كداء فتدهده حتته حجر فســقط

فتقطع قطعة قطعة ،فامت وهو يقول :قتلني رب حممد! وأما األسود بن عبد يغوث ،فإنه خرج

يستقبل ابنه زمعة ومعه غالم له فاستظل بشجرة حتت كداء فأتاه جربئيل×فأخذ رأسه فنطح

به الشــجرة فقال لغالمه :إمنع هذا عني! فقال :ما أرى أحد ًا يصنع بك شيئ ًا إال نفسك! فقتله
وهو يقول :قتلني رب حممد!

وأما احلــارث بن الطالطلــة فإنه خرج من بيته يف الســموم فتحول حبشــي ًافرجع إىل أهله

فقال:أنا احلارث فغضبوا عليه فقتلوه وهو يقول :قتلني رب حممد.

وأما األســود بن املطلب فإنه أكل حوت ًا ماحل ًا فأصابه غلبة العطش فلم يزل يرشب املاء حتى

انشق بطنه فامت ،وهو يقول :قتلني رب حممد!

كل ذلك يف ســاعة واحدة ،وكانوا قالوا صباح ذلك اليوم للنبــي‘ :يا حممد ننتظر بك

إىل الظهر فإن رجعت عن قولك وإال قتلناك ،فدخل النبي منزله فأغلق عليه بابه مغت ًام بقوهلم،
اصدَ ْع بِ َم ت ُْؤ َم ُر،
فأتاه جربئيل×ساعته فقال له :يا حممد الســام يقرؤك السالم وهو يقولَ :ف ْ
ــر ْض ع ِن ا ُمل ْ ِ ِ
يعنــي أظهر أمرك ألهل مكــة وادعَ ،و َأ ْع ِ
ني .قال :يــا جربئيل كيف أصنع
شك َ
َ
باملســتهزئني وما أوعدوين؟ قال له :إِنَّا َك َف ْين َ
ئني .قال :يا جربئيل كانوا عندي الساعة
َاك ا ُمل ْست َْه ِز َ
بني يدي؟ فقال :قد كفيتهم! فأظهر أمره عند ذلك »!

وخرج النبي‘اىل احلجر يف أول الســنة الرابعة وبدأ بدعوة الناس ،ولو خرج قبلها هلامجه

بعض هؤالء املستهزئني يريدون قتله!

الثالث سنين مرحلة الدعوة الناعمة!
مــع كل جــروت قريــش يف رد البعثــة ،وإرصارهم عــى قتل النبــي‘ ،كان يكفي
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أليب طالب× شهور لرتتيب محايته ببني هاشم ثم ينطلق يف دعوته.
لكن األمر طال ثالث سنوات ،فام هو السبب؟

يف اعتقــادي أن تأخري رشوعه يف الدعــوة كان أمر ًا مقصود ًا هلل تعاىل ،ليســمع الناس أوالً

بنبوته ،ويصل اليهم مايتنزل عليه من القرآن ،ويتفاعل يف نفوســهم ،اىل أول السنة الرابعة حيث
َ

نزل عليه األمر :ف ْ
اص َد ْع ِب َما ُت ْؤ َم ُر.

فكأن السنوات الثالث مرحلة الدعوة الناعمة قبل البدء بالدعوة رسمي ًا.

ونالحــظ هذا التدرج يف تعامل النبي‘بأمر ربه مع املجتمــع ،لكي يأخذ األمر واحلدث

وقته الكايف ،وينضج وجوده يف أنفسهم نضج ًا طبيعي ًا.




الفصل العاشر

لماذا أخذالنبي؟ص؟أبابكر معه في هجرته؟

ً
جعلوا آيةالغار سيفا قتلوا به من خالفهم!

ُ ْ َ ْ ُ َّ
َْ ْ ُ ُ
ََ ْ َ
َ َ َ َْ ْ ُ
َْ
اح ِبهِ
قال اهلل تعاىلِ :إلا تن ُص ُر ُوه فقد ن َص َر ُه اهلل ِإذ أخ َر َجه ال ِذ َين كف ُر وا ثان ِ َي اثن ْي ِن ِإذ ه َما فِي الغ ِار ِإذ َيقول ِل َص ِ
َ َ َّ
ُّ ْ َ
َ َ
َ ْ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َ َ
السفلى
ود ل ْم ت َر ْو َها َو َج َع َل ك ِل َمة ال ِذ َين كف ُر وا
لا تحزن ِإن اهلل معنا فأنزل اهلل س ِكينته عليهِ وأيده ِبجن ٍ
َوَكل َم ُة اهلل ه َي ْال ُع ْل َيا َو ُ
اهلل َعز ٌيز َح ِك ٌ
يم.
ِ
ِ ِ
ِ

معنى اآليــة :أن اهلل تكفل بنرص النبي‘وإن مل تنرصوه ،فقد نرصه عندما كان وحيد ًا فار ًا

من قومه ليس معه إال شــخص واحد غري مقاتل ،فأنزل عليه السكينة والطمأنينة وجنود ًا من
مالئكته .فليس يف اآلية مدح للشخص الذي كان معه ،بل فيها أنه خاف وسكنه النبي‘.

فاآلية مرتكزة عىل احلديث عن النبي‘وحده غري ناظرة إىل غريه ،بل يشــر إفراد الضامئر
ْ َ

َّ

َْ َ ُ َ َ
ك َف ُر وا،
فيها إىل أن أبابكر اليشرتك معه يف السكينة بل بمجرد التواجد قال تعاىلِ :إذ أخرجه ال ِذين
ََ َ

َ

َ

َ

َ

ومل يقل أخرجهام .وقال تعاىل :فأ ْن َزل ُ
اهلل َس ِكين َت ُه َعل ْيهِ َوأ َّي َد ُه ِب ُج ُن ٍود ل ْم َت َر ْو َها ،ومل يقل عليهام.

وقال املفيد(الفصولالمختــارة )43/ما حاصله « :مل ينزل اهلل سبحانه الســكينة قط عىل نبيه‘يف

موطن كان معــه فيه أحد من أهل اإليامن ،إال عمهم يف نزول الســكينة وشــملهم هبا ،إال يف

هذا املورد فأفردها).

وقد أكثر الســنيون يف مدح أيب بكــر ،فقالوا إنه تواعــد مع النبي‘عىل اهلجرة ،وإنه أعدَّ

راحلتني ،وإن النبي‘كان يرتدد اىل بيته تلك األيام .وروواعن عائشة الکثری!

وقالوا إن أســاء بنت أيب بكر كانت حتمل هلم الطعام إىل الغار ،وإهنا شقت حزامها قطعتني
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لرتبط الزاد فســاها النبي‘ذات النطاقني ،مع أهنا كانت هاجرت مــع زوجها الزبري قبلهم
إىل املدينة)( .خليفة ابن خياط .)207 /

قال ابن حجر يف اإلصابة ( « :)148/4ومناقب أيب بكر كثرية جد ًا ،وقد أفردها مجاعة بالتصنيف،

وترمجته يف تاريخ ابن عساكر قدر جملدة ،ومن أعظم مناقبه قول اهلل تعاىل :إلا َت ْن ُص ُر ُوه َف َق ْد َن َص َر ُه ُ
اهلل
ِ
ْ
َ ْ
ْ
ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ
ِإذ أخرجه ال ِذين
ك َف ُر وا ثان ِ َي اث َن ْي ِن ِإذ ُه َما فِي ال َغ ِار .فإن املــراد بصاحبــه أبوبكر بال نزاع ،إذ اليعرتض

بأنــه مل يتعني ألنه كان مع النبي‘ يف اهلجرة عامر بن فهرية وعبد اهلل بن أيب بكر ،وعبد اهلل بن

أريقط الدليل ،ألنا نقول مل يصحبه يف الغار سوى أيب بكر .وثبت يف الصحيحني من حديث أنس
أن النبي‘ قال أليب بكر ومها يف الغار :ما ظنك باثنني اهلل ثالثهام ».

ويف فتح الباري ( « :)180/13قال ابن التني :ما انفرد به أبوبكر وهو كونه ثاين اثنني وهي أعظم

فضائله التي استحق هبا أن يكون اخلليفة من بعد النبي لذلك قال عمر :وإنه أوىل الناس بأموركم

فقوموا فبايعوه ».

ان
ويف حتفة األحوذي( « :)106/10أمجع املفرسون عىل أن املراد بصاحبه يف اآلية يعني قوله تعاىلَ :ث ِ َ
ا ْثن ْ ِ
ها ِف ا ْلغ ِ
َار .هو أبوبكر ،وقد قالوا من أنكر صحبة أيب بكر كفر ،ألنه أنكر النص اجليل!
َي إِ ْذ ُ َ

بخالف صحبة غريه ».

أما نحن فنقول :إهنــا روايات مكذوبة ملدح أيب بكر وبناته ،وقد نص املحدثون الســنة عىل

كثرة املكذوبات يف فضائل أيب بكر وعمر ،وهذه منها.

ونقــول إن النبي‘وجــد أبابكــر يف الطريــق فأخــذه معه لئــا خياف فيخرب قريشــ ًا

عن النبي‘ ،واشرتى منه مج ً
ال للدليل ،فامت اجلمل قبل أن يصل اىل املدينة ،فاستأجر غريه.
أما النبي‘فهاجر عىل ناقته العضباء.

وقــد وردت هذه املضامــن يف رواياتنــا ،ففي اخلرائــج (« :)144/1قــال عــي× :فدعاين

رســول اهلل‘فقال :إن قريشــ ًا دبرت كيت وكيــت يف قتيل ،فنم عىل فــرايش حتى أخرج
أنــا من مكة فقد أمرين اهلل تعاىل بذلك .فقلت له :الســمع والطاعة ،فنمت عىل فراشــه وفتح

ْ
رســول اهلل‘الباب وخرج عليهم وهم مجيع ًا جلوس ينتظرون الفجر وهو يقولَ :و َج َعل َنا ِم ْن
َ
ْ
ً ََْ
ً
َ
َب ْي ِن أ ْي ِد ِيه ْم َس ّ اد َو ِم ْن َخل ِف ِه ْم َس ّ اد فأغ َش ْي َن ُاه ْم ف ُه ْم لا ُي ْب ِص ُر َون .ومــى وهم ال يرونه ،فرأى أبابكر قد

ه يف هعم ركبابأ؟ص؟يبنلا ذخأ اذامل

55

خرج يف الليل يتجســس عن خربه ،وقد كان وقف عىل تدبري قريش من جهتهم ،فأخرجه معه

إىل الغار ».

ويف شــواهد التنزيل(« )127/1أنام رسول اهلل علي ًا×عىل فراشــه ليلة انطلق إىل الغار ،فجاء

أبوبكر يطلب رسول اهلل فأخربه عيل أنه قد انطلق فاتبعه ».

ال فضيلة حقيقية ألبي بكر في اآلية
قال النعامن املغــريب يف رشح األخبــار( « :)246/2إن الصحبــة قد تكون للــر والفاجر ،وقد

َّ
َََ
َ َ َ
َ َ َُ
اح ُب ُه َو ُه َو ُي َح ِاو ُر ُه أكف ْر َت ِبال ِذي خلق َك
وصف اهلل تعاىل يف كتابه صحبة مؤمن لكافر فقال :قال له َص ِ
ِم ْن ُت َر ٍاب ».

والســؤال :ملاذا قدر اهلل تعاىل أن يكون أبابكر صاحب النبي‘يف اهلجرة؟ وملاذا استعمل
ٍ
كلامت توهم فضيلته.
يف اآلية
جييب الســنيون :بأن اهلل تعاىل خص أبابكر بالصحبة يف اهلجرة ،وخصه بأنه ثاين اثنني ،وهذا

ترشيح له للخالفة.

وأجــاب علامؤنــا :إذا كانت الفضيلــة يف األول والثــاين ،فــإن ثاين اإلثنــن يف اآليــة

رسول اهلل‘وليس فيها أول ،أو أبوبكر األول فهل يكون أفضل؟!

وأجابوا :بأن اهلل تعاىل اليسأل عام يفعل ،وكون شخص اىل جنب النبي‘ اليدل بحال عىل

ُ َّ
صالحه .وصحابة الرســل^فيهم مضلون وأعداء بنص القرآن ،قال تعاىلَ :و َي ْو َم َي َع ّض الظ ِال ُم
َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ً َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ ُ ً َ ً َ َ ْ َ َ َّ َ ّ ْ
الذك ِر
ول س ِبيلا .يا ويلتى ليت ِنى لم أت ِخذ فلانا خ ِليلا .لقد أضل ِنى ع ِن ِ
على يديهِ يقول يا ليت ِنى اتخذت مع الرس ِ
َ
َ ُ ً َ َ َ َّ ُ ُ َ َ ّ َّ َ ْ َّ َ ُ َ َ ْ ُ
ََ َ
ََْ ْ َ
َ َ َّ َ ُ ّ ْ َ
ذ الق ْر َآن َم ْه ُج ًوراَ .وكذ ِلك
ان خذولا .وقال الرسول يا ر ِب ِإن قو ِمى اتخذوا ه ا
بعد ِإذ ج َاءنِى َوكان الش ْيطان لل ِإنس ِ
َ َ ْ َ ُ ّ َ ّ َ ُ ًّ َ ْ ُ ْ َ َ َ
َ
ين َوكفى ِب َر ِّب َك َه ِاد ًيا َون ِص ًيرا.
جعلنا ِلك ِل ن ِب ٍي عدوا ِمن المج ِر ِم
وأجابوا بأن اهلل تعاىل له أرسار يف امتحان الناسَ :لا ُي ْس َأ ُل َع َّما َي ْف َع ُل َو ُه ْم ُي ْس َأ ُل َ
ون.

ً
ترك أبوبكر النبي؟ص؟بقباء وذهب غاضبا!
قال الطربيس يف إعالم الــورى ((: )152/1إن أبابكر أراد من النبــي أن يدخل املدينة من قباء
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فقال :ال أريم من هذا املكان حتى يوافيني أخي عيل بن أيب طالب .فقال أبوبكر:ما أحسب علي ًا

يوايف! قال :بىل ما أرسعه إن شاء اهلل .فلام أمسى رسول اهلل‘فارقه أبوبكرودخل املدينة)!

ويف الكايف()338/8وخمترص البصائر129/بسند صحيح «فقال له أبوبكر :إهنض بنا إىل املدينة،

فإن القوم قد فرحوا بقدومك وهم يسرتيثون إقبالك إليهم فانطلق بنا والتقم هاهنا تنتظر علي ًا،

فام أظنه يقدم عليك إىل شــهر! فقال له رسول اهلل‘ :كال ما أرسعه ،ولست أريم حتى يقدم
ابن عمي وأخي يف اهلل عز وجل ،وأحب أهل بيتي إ َّيل ،فقد وقاين بنفسه من املرشكني.

قال :فغضب عند ذلك أبوبكر واشــمأز ،وداخله من ذلك حســد لعيل× فانطلق حتى

دخل املدينة ،وختلف رسول اهلل‘بقبا ينتظر علي ًا× ».

أقول :غطى رواة الســلطة ترك أيب بكر للنبي‘يف قباء ،فلم يرصحوا به ،قال ابن هشــام

( « :)342/2نزل النبي‘يف قباء ،ونزل أبوبكر عىل خبيب بن إساف أحد بني احلارث بن اخلزرج

بالسنح».

والسنح خارج املدينة باجتاه نجد « :قال عياض :هذا حد أدناها وأبعدها ثامنية أميال).




الفصل احلادي عشر

نقاط عن والديالنبي؟ص؟

قال رســول اهلل‘ :أنــا ابن الذبيحني ،أي إســاعيل وعبد اهلل ،وقــد تقدمت قصة نذر

عبد املطلب عارشأوالده ،وأن اهلل أمره أن يفديه باإلبل ويقرتع بينهام ،فاقرتع حتى رست القرعة
عىل مئة من اإلبل ففداه هبا.

كان عبداهلل أحب أوالد عبدالمطلباليه
ملا جاء أبرهة بجيشه ليهدم الكعبة ،خاف أهل مكة وهربوا منها ،وبقي فيها عبد املطلب

وقليل من الناس ،فطاف عبد املطلب بالبيت وأخذ بحلقة باب الكعبة ،وخاطب اهلل تعاىل فقال
مينــع رحلــه فامنــع رحالــك
اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـم إن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــرء
ال يغلــن صليهبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
إن كنــت تاركهــم وكعبتنــا

ِوماهلـ ـ ـ ـ ــم ر يب ِمالــك
فـ ٌ
ـئ مــا بــدا لــك).

(المنمق البن حبيب ،76/وابن سعد:)92/1:

وملا اقرتب جيــش أبرهة من مكة مجع عبد املطلب بنيه وأرســل احلارث ابنه األكرب إىل أعىل

جبل أيب قبيس فقال :أنظر يا بني ماذا يأتيك من قبل البحر؟ فرجع فلم ير شــيئ ًا ،فأرسل واحد ًا

بعد آخر من ولده ،فلم يأته أحد منهم عن البحر بخرب ،فدعا ولده عبد اهلل وإنه لغالم حني أيفع
وعليه ذؤابه ترضب إىل عجزه فقال له :إذهــب فداك أيب وأمي ُ
فاعل أباقبيس وانظر ماذا ترى

جيئ من البحر؟ فنزل مرسع ًا فقال:
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يا سيد النادي رأيت سحاب ًا من قبل البحر مقبالًُ ،ي ْس ِف ُل تارة ويرتفع أخرى!
إن قلت غ ْي ًام قلته ،وإن قلت َج َهام ًا ِخلته ،يرتفع تارة وينحدر أخرى!

فنــادى عبد املطلب :يــا معرش قريش ،أدخلــوا منازلكم فقد أتاكــم اهلل بالنرص من عنده،

فأقبلت الطري األبابيــل يف منقار كل طريحجر ويف رجليه حجــران ،فكان الطائر الواحد يقتل

ثالثة مــن أصحاب أبرهة! كان يلقي احلجر يف قمة رأس الرجل فيخرج من دبره!وقد قص اهلل
ََ

َ

َ َ َ

َُ َ َ

َ ّ
ْ َ
ْ َ ْ
يل(.»..كنز الفوائــد83/
اب ِ
تبــارك وتعاىل نبأهم فقــال ســبحانه « ألــم تــر كيــف فعـ َـل ربــك ِبأصح ِ
الف ِ
عن اإلمام الصادق؟ع؟).

وكالم عبداهلل×مــن أبلغ الكالم ،فقد ســمى أبــاه عبد املطلب ســيد النادي ويف رواية

ســيد الوادي .وفرق بني الســحاب والغيم واجلهام ،واألخري هو الغيم الذي الماء فيه ،يقول:

رأيت ســحاب ًا مقب ً
ال نحو مكة هيبط كأنه غيم مثقل باملاء ،ويصعد كأنه جهام الماء فيه ،فهو بني
صعود وهبوط .فعرف عبد املطلب بأنه رسب(طائرات)األبابيل الذي وعده به ربه عز وجل.

وكان عمر عبد اهلل×يومها أكثر من عرشين سنة ،ألنه كان متزوج ًا وقد ولد ابنه النبي‘يف

تلك السنة ،وال بد أن يكون معنى قول الراوي :وإنه لغالم حني أيفع وعليه ذؤابه ،أنه كان شاب ًا

يف مقتبل العمر .وقال اليعقويب كان عمره ملا تويف مخســ ًا وعرشين ســنة ،وقد ولد النبي‘يف

عام الفيل ،وتويف فيها والده×.

وقال ابن إســحاق (( :)2/1كان عبد اهلل بن عبد املطلب أبورسول اهلل‘ أصغر بني أبيه كان

هــو والزبري وأبوطالب لفاطمة بنت عمرو بن عابد بن عبد اهلل بن عمران بن خمزوم ،وكان فيام

يزعمون أحب ولد عبد املطلب اليه).

زواج عبداهلل من آمنة بنت وهب؟امهع؟
قال ابن عبد الرب يف اإلســتيعاب( ( :)28/1أ ُّم رســول اهلل‘آمنة بنت وهب ابن عبد مناف،

قرشــية زهرية ،تزوجها عبد اهلل بن عبد املطلب ،وهو ابن ثالثني سنة ،وقيل :بل كان يومئذ ابن
مخس وعرشين سنة ،خرج به أبوه عبد املطلب إىل وهب بن عبد مناف فزوجه ابنته.

وقيــل :كانت آمنة يف حجر عمها وهيب بن عبد مناف بن زهرة ،فأتاه عبد املطلب ،فخطب

يبنلا يدلاو نع طاقن
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إليه ابنته هالة بنت وهيب لنفســه ،وخطب عىل ابنه عبد اهلل آمنة بنت وهب ،فزوجه وزوج ابنه
يف جملس واحد فولدت آمنة لعبد اهلل رسول اهلل‘).

ورووا أن امرأة رأت النور يف جبني عبد اهلل× ،فطلبت منه أن يتزوجها فرفض.

محلت به مل أشعر باحلمل ومل يصبني ما يصيب النساء
ويف كامل الدين « :196/روي عنها أهنا قالت :ملا ُ

من ثقل احلمل ،فرأيت يف نومي كأن آت أتاين فقال يل :قد محلت بخري األنام ،فلام حان وقت الوالدة
عيل ذلك حتى وضعته ،وهــو يتقي األرض بيده وركبتيه ،وســمعت قائ ً
وض ْع ِت
َّ
ال يقولَ :
خــف َّ
فعوذيه بالواحد الصمد من رش كل باغ وحاسد .فولد رسول اهلل عام الفيل الثنتي عرشة
خري البرش َّ
ليلة مضت [بقيت] من ربيع األول يوم اإلثنني .فقالت آمنة :ملا سقط إىل األرض اتقى األرض بيديه
وركبتيه ورفع رأسه إىل السامء ،وخرج مني نور أضاء ما بني السامء واألرض).

ويف الــكايف ( )454/1عن اإلمام الصادق×قــال « :ملا ولد رســول اهلل‘ ُفتح آلمنة بياض

فارس وقصور الشام ،فجاءت فاطمة بنت أسد أم أمري املؤمنني إىل أيب طالب ضاحكة مستبرشة

فأعلمتــه ما قالت آمنة ،فقال هلــا أبوطالب :وتتعجبني من هذا ،إنــك حتبلني وتلدين بوصيه
ووزيره ».

رضعالنبي؟ص؟من أمه آمنة ثم أخذته حليمة
أكثر رواة احلكومة الروايات يف رضاع النبي‘ ،فضيعوا احلقيقة يف مكذوباهتم! ومما قالوه

إن أمه مل ترضعه ألهنا كانت قليلة اللبــن ،أو أرضعته أيام ًا قليلة ،ثم أرضعته ثويبة أمة أيب هلب

أيام ًا ،ثم جاءت حليمة!

والصحيح أن أمه’أرضعته مدة تزيد عىل الســنة ،ثم أعطاه جده لزوج حليمة لينشــأ يف

باديتهم قرب الطائف ،فقد صحح الشهيد الثاين+وغريه افتخار النبي‘برضاعه األول من

أمه ،ثم بنشأته يف بني سعد.

قــال يف رشح اللمعــة( )165/5واملســالك( )376/1واملجمــوع(« :)227/18قال النبي‘ :أنا

أفصح العربَ ،ب ْيدَ أين من قريش ونشــأت يف بني ســعد ،وارتضعت مــن بني زهرة .وكانت

هذه القبائل أفصح العرب ،فافتخر‘ بالرضاع كام افتخر بالنسب ».
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فرضاعــه األول مــن أمــه هو املؤثــر يف نمــوه ،ورضاعه الثاين مــن حليمــة مكمل له!

وقوله‘:ارتضعت من بني زهرة ،يعني أنه رضع من حليب أمه سنة أو أكثر.

أما احلديث املشهور :أنا أفصح العرب بيد أين من قريش ،واسرتضعت يف بني سعد ( الفايق9/1:

و .)126فشهد العلامء بأنه ال أصل له! (كشف الخفاء.)200/1:

قالالنبي؟ص؟ :أنا ابنالعواتك
روى يف الكايف( )50/5عن اإلمام الصادق يف افتخار النبي‘بأمه وجداته قال« :أغار املرشكون

عــى رسح املدينة فنــادى فيها مناد :يا ســوء صباحاه! فســمعها رســول اهلل‘يف اخليل،
فركــب فرســه يف طلب العــدو وكان أول أصحابه حلقــه أبوقتادة عىل فرس لــه وكان حتت

رســول اهلل‘رسج دفتاه ليــف ليس فيــه أرش وال بطــر ،فطلب العدو فلم يلقــوا أحد ًا،
وتتابعت اخليل فقال أبوقتادة :يا رســول اهلل إن العدو قد انرصف فإن رأيت أن نستبق؟ فقال:

نعم ،فاستبقوا فخرج رسول اهلل‘ســابق ًا عليهم ،ثم أقبل عليهم فقال :أنا ابن العواتك من

قريش ،إنه هلو اجلواد البحر ،يعني فرسه ».

وفرسه يف احلدائق( )356/22فقال « :مجع عاتكة وهي املرأة املجمرة بالطيب ،وكان هذا اإلسم

لثالث نسوة من أمهاته‘ ،إحداهن عاتكة بنت هالل أم عبد مناف بن قيص ،والثانية عاتكة
بنت مرة بن هالل ،أم هاشــم بن عبد مناف ،والثالثة عاتكة بنت األوقص بن مرة بن هالل ،أم

وهــب أيب آمنة أم النبي‘ ،فاألوىل من العواتك عمة الثانيــة ،والثانية عمة الثالثة ،قيل :وبنو

سليم كانوا يفتخرون هبذه الوالدة).

توفي عبداهلل والنبي؟ص؟طفل ابن شهرين
قال الكليني يف الكايف (( :)439/1تويف أبوه عبد اهلل بن عبد املطلب باملدينة عند أخواله وهو ابن

شهرين ،وماتت أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي
بن غالب وهو‘ابن أربع سنني .ومات عبد املطلب وللنبي‘نحو ثامن سنني).

ــت آمنــة بنت وهب
ويف الــكايف( )302/8عن اإلمام الصادق×قــال«:كان حيــث َط َل َق ْ

وأخذها املخاض بالنبي‘حرضهتا فاطمة بنت أســد امــرأة أيب طالب ،فلم تزل معها حتى
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وضعت ،فقالت إحدامها لألخرى :هل ترين ما أرى؟ فقالت :وما ترين؟ قالت :هذا النور الذي

قد سطع ما بني املرشق واملغرب! فبينام مها كذلك إذا دخل عليهام أبوطالب فقال هلام :ما لكام من
أي شئ تعجبان؟ فأخربته فاطمة بالنور الذي قد رأت فقال هلا أبوطالب :أال أبرشك؟ فقالت:
بىل ،فقال :أما إنك ســتلدين غالم ًا يكون ويص هذا املولود » .ويف رواية :إصربي سبت ًا أبرشك
بمثله إال النبوة ،والسبت ثالثون سنة وكان بني رسول اهلل‘وأمري املؤمنني×ثالثون سنة.

فكان أبوطالب كأبيه يعلم بنبوة النبي‘).

(الكافي ،452 / 1 :ومعاني األخبار .)403 /

وقد تويف عبــد اهلل يف املدينة عند أخواله ،قال ابن عبد الرب يف اإلســتيعاب(( :)33/1مات أبوه

عبد اهلل بن عبد املطلب وأمه حامل به .وقيل بل تويف أبوه باملدينة والنبي‘ابن ثامنية وعرشين

شهر ًا ،وقربه باملدينة يف دار من دور بني عدي بن النجار ،وكان خرج إىل املدينة يمتار متر ًا .وقيل
بل تويف أبوه وهو ابن شهرين فكفله جده عبد املطلب.

وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شــهاب قال :بعث عبد املطلب ابنه عبد اهلل يمتار له متر ًا

شــاب عند أخواله بني النجار باملدينة ،ومل يكن له ولد
من يثرب فامت هبا ،وكانت وفاته وهو
ٌّ
غري رسول اهلل‘).

فأقل الروايات يف عمر عبد اهلل×أنه تــويف والنبي‘محل يف بطن أمه ،وأكثرها أنه تويف

وعمر النبي‘سنتان وأربعة أشهر.

واملرجح رواية الشهرين التي رواها الكليني&ويدل عليها قول عبد املطلب البنه أيب طالب

ملا أوصاه بالنبي‘(الروضاألنف:)184/1:

ٍ
منــاف بعدي
أوصيــك يا عبــد

بمؤتــم بعــد أبيــه فــرد

فـارقه وهـو ضجيــع املهـد).

ويف احلجة عىل الذاهــب(  :77/ملا تويف عبد اهلل والد النبي‘كفلــه جده عبد املطلب ثامين

ســنني ،ثم احترضه املوت فدعا ابنه أباطالب وقال له :يا بني تسلم ابن أخيك مني ،فأنت شيخ

قومــك وعاقلهم ،ومن أجد فيه احلجــى دوهنم ،وهذا الغالم حتدثــت به الكهان ،وقد روينا
يف األخبار أنه ســيظهر من هتامة نبي كريم ،وروي فيه عالمــات قد وجدهتا فيه ،فأكرم مثواه،
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واحفظه من اليهــود فإهنم أعداؤه ،فلم يزل أبوطالب لقــول عبد املطلب له حافظ ًا ،ولوصيته
راعي ًا ،ومن هنا قال :وحفظت فيه وصية األجداد).

ويف مناقب آل أيب طالب( :)38/1يقول أبوطالب وقد أوردها حممد بن إسحاق :
ً
إن ابــن آمنة النــي حمم ـ ـ ـ ـ ــدا

عنــدي

ملــا تعلــق بالزم ـ ـ ـ ـ ــام رمحتــه
َ
فارفـ ّـض مــن عيـ َّ
ـي دمـ ٌـع ذارف

والعيــس قــد قلصــن بــاألزواد
مثل اجلم ـ ـ ـ ـ ــان مفـ َّـرد اإل فــراد

راعيــت فيــه قرابــة موصولــة

وحفظــت فيــه وصيــة األجــداد

وأمرتــه بالســير بــن عمومــه

بيــض الوجــوه مصالــه اال جنــاد

حــى إذا ما القــوم بصــرى عاينــوا
ً
ً
ً
َحبــرا فأخبرهــم حديثــا صادقــا

ال قــوا عــى شــرف من املرصــاد

مبثــل

منــازل األوالد

عنــه ورد معاشـ ـ ـ ـ ـ ــر احلساد).

رأيت آثار النبي؟ص؟قبل أن يزيلها أعداؤه
رأيت يف حج ســنة 1965ميالدية شــعب بني هاشــم ،ويســمونه اآلن شــعب عيل ،وكان

واضح املعامل ،ويف يسار مدخله بيت عبد اهلل والد النبي‘وهو مكان مولده الرشيف ،وكانوا

جعلوه مكتبة باســم :مكتبة مكة ،ثم أراد مشــاخيهم هدمه فمنعتهم احلكومــة خوف ًا من ردة
فعل املسلمني ،فأبقوه مكان ًا خالي ًا إىل يومنا هذا سنة ،وكأهنم ينتظرون فرصة هلدمه!

ورأيت يومها بيت أيب طالب ريض اهلل عنه داخل الشعب عىل يمينك يف مرتفع ،وقد جعلوه

مدرسة باسم :مدرسة النجاح ،ثم أزالوه مع البيوت ،وأزالوا أكثر اجلبلني اللذين يقع الشعب بينهام.
كام زرت يف اجلهة الغربية املقابلة لشــعب أيب طالب ،بيت خدجية÷وكان يف سوق الليل أو

ســوق الذهب ،ويسمى مولد فاطمة الزهراء÷ ،وكانوا جعلوه مدرسة للبنات ،ثم أزالوه فيام

أزالوا ،بل أقاموا مكانه مرافق!

فكأن هؤالء الوهابية اإلنكليز هلم عــداو ًة مع آثار النبي وآله األطهار^ ،فهم يبادرون إىل

إزالتها حتى لو كانت مساجد ،أو أماكن مملوكة للناس!
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لكنهــم أبقوا حصــن حبيبهم اليهودي كعــب بن األرشف الــذي أراد اغتيال النبي‘!

فحافظوا عليه بســوره وساحته وبئره وغرفه العشـــرة ،وصنفوه يف اآلثار ،ويقع جنب حديقة
بلدية املدينة املنورة وجتد صوره يف اإلنرتنت!

رثاء أبيطالب وآمنة لعبداهلل؟امهع؟
قال أبوطالب يرثي أخاه عبد اهلل والد النبي‘:
عيــي ائــذين ببــكاء آخــر األبــد
أشــكو الذي يب من الوجد الشــديد لــه

ّ
وال متــي عــى قــرم لنــا ســند

ومــا بقلــي مــن اآل الم والمكــد
بــكل دمــع عىل اخلديــن ّ
مطــرد

أضحــى أبــوه لــه يبكــي وإخوتــه
ً
لــو عــاش كان لفهــر كلهــا علمــا إذ كان مهنــا مكان الــروح يف اجلســد).
(وقالت آمنة بنت وهب ترثي زوجها عبد اهلل بن عبد املطلب:
ً
ً
عفــا جانب البطحــاء مــن ابــن هاشــم وجــاور حلــدا خارجــا يف الغماغــم
ً
دعتـ ـ ـ ــه املناي ـ ـ ــا دعــوة فأجاهب ـ ـ ــا ومــا تركــت يف النــاس مثــل ابن هاشــم
عشيـ ــة راحـ ــوا حيمل ــون سر يـ ـ ــره تعـ ـ ــاوره أصحــابـ ـ ـ ــه يف الت ــزاحم
فـ ـ ـ ــان يــك غالتــه املنايــا ور يهبــا فقــد كان معطــاء كثيــر التراحــم.
(المحاضرات و المحاورات للسيوطى ()57/1

(وأخــرج عــن عمــرو بــن ســعيد أن أباطالب قــال :كنــت بذي املجــاز مع ابــن أخي

يعني النبي‘فأدركني العطش فشكوت إليه ،فقلت :يا ابن أخي قد عطشت ،وما قلت له ذلك

عم أعطشت؟ قلت :نعم،
إال وأنا أرى أن عنده شــيئ ًا إال اجلزع ،قال :فثنى وركه ثم نزل فقال :يا ّ
قال :فأهوى بعقبه إىل األرض فإذا باملاء ،فقال :إرشب يا عم ،فرشبت!(طبقات ابن سعد)152/1:
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إيمان والديالنبي؟ص؟
قال الصدوق يف اإلعتقــادات( :110/اعتقادنا يف آباء النبي‘أهنم مســلمون من آدم إىل أبيه

عبد اهلل ،وأن أباطالب كان مســل ًام ،وأمه آمنة بنت وهب كانت مسلمة^ .وقال النبي‘:
خرجت من نكاح ومل أخرج من سفاح من لدن آدم .وروي أن عبد املطلب كان حجة وأباطالب

كان وصيه).

ويف الكايف( )446/1عن اإلمام الصادق ×قال « :نــزل جربئيل عىل النبي‘ فقال :يا حممد

إن ربك يقرؤك الســام ويقول :إين قد حرمت النار عىل صلب أنزلك ،وبطن محلك ،وحجر

كفلك ،فالصلب صلب أبيك عبد اهلل بــن عبد املطلب ،والبطن الذي محلك فآمنة بنت وهب،
وأما حجر كفلك فحجر أيب طالب .ويف رواية ابن فضال وفاطمة بنت أسد ».

وروى الصــدوق يف كامل الديــن( :175/عن األصبغ بــن نباته قال :ســمعت أمري املؤمنني

صلوات اهلل عليه يقول :واهلل ما عبد أيب وال جدي عبد املطلب وال هاشــم وال عبد مناف صن ًام

قط ،قيل له فام كانوا يعبدون؟ قال :كانوا يصلون إىل البيت عىل دين إبراهيم×متمسكني به).
وتقدم من اخلصــال ،312/مــن وصية النبي‘لعيل^ قال«:يا عيل إن عبد املطلب ســ َّن
يف اجلاهلية مخس سنن أجراها اهلل له يف اإلسالم :حرم نساء اآلباء عىل األبناء فأنزل اهلل عز وجل:
َ

ّ

َ َْ ُ َ َ َ َ ُ ُ
ك ْم ِم َن ِالن َس ِاء .ووجــد كنز ًا فأخــرج منه اخلمس وتصدق به فأنزل اهلل عز
ولا تن ِكحوا ما نكح آباؤ
َ

َ َّ

َ

ُ

َ ْ َ َ َّ

ُ

ُ

ْ
هلل خ ُم َسه ..اآلية.
وجلَ :واعل ُموا أن َما غ ِن ْمت ْم ِم ْن شئ فأن ِ

َ
َ
الم ْسج ِد َ
الح ِ ّاج َو ِع َم َار َة َ
وملا حفر زمزم سامها ســقاية احلاج فأنزل اهلل :أ َج َع ْل ُت ْم ِس َق َاي َة َ
الح َر ِام ك َم ْن
ِ

اهلل َو َ
الآخ ِر..اآلية .وســن يف القتل مائة من اإلبل فأجرى اهلل عز وجل ذلك يف اإلسالم.
الي ْو ِم ِ
َآم َن ِب ِ

ومل يكن للطواف عدد عند قريش فســن فيهم عبد املطلب ســبعة أشــواط ،فأجرى اهلل ذلك

يف اإلسالم.

يــا عيل إن عبد املطلــب كان اليستقســم بــاألزالم وال يعبد األصنام ،وال يــأكل ما ذبح

عىل النصب ،ويقول :أنا عىل دين أيب إبراهيم× ».
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زيارةالنبي؟ص؟قبر والديه عبداهلل وآمنة
كان قــر عبد اهلل والد النبي‘مــزار ًا إىل األمس ،فقد بناه املســلمون من قديم وآخرهم

ســاطني مرص والدولة العثامنية ،وقد زرته قبل نحو مخســن ســنة وكان بيت ًا يف سكك املدينة

يف الســوق غريب املســجد ،وكانت واجهة بابه اخلارجــي وعتبته أحجار ًا نقشــت عليها كتيبة
بالعربية والرتكية.

وقد أقفله مشــايخ الوهابية يومها مقدمة هلدمه! أما اآلن فقد أزالوه ودخل مكانه يف توسعة

ساحة املسجد النبوي ومل يبق له أثر!

كــا أن قرب والدته آمنة÷كان مزار ًا لألوفياء لنبيهم وأرسته ،وهو يف األبواء يف طريق مكة،

ويعرف مكانه اليوم باسم اخلريبة ،يف منطقة الفرع.

يف مراصد اإلطــاع ( « :)19/1األبواء :قرية من أعامل الفرع من املدينــة بينها وبني اجلحفة مما

ييل املدينة ثالثة وعرشون ميالً.وباألبواء قرب آمنة أم النبي».

وقد أفتى فقهاء املسلمني باســتحباب زيارة قرب والديه‘وشذ الوهابية فحرموا زيارهتام

وعاقبوا من زارمها! ثم طغوا وأزالوا قرب والدته ،فقد رأوا أن الشيعة يأخذون من ترابه للتربك،

فجروا القرب بالديناميت!
فصبوا عليه املازوت ،ويف سنة بعدها َّ

فكتب الشــيخ عبد احلسني البرصي ،يف موقع املوسوعة الشيعية بتاريخ ،2000/ 3/28 :موضوع ًا

بعنوان ( ديناميت السلفية)! قال فيه:

« للتاريخ فقط ،ولتبقى صفحة ســوداء يف وجــة خوارج العرص ،نؤرخ حلدث وقع أصاب

كبد رســول اهلل‘ ،أال وهو تفجري قرب آمنه بنت وهب أم رســول اهلل÷الواقع يف األبواء،

يف الثامن من مارس ســنة  2000ميالدي! أال لعنة اهلل عىل القوم الظاملني ،وال حول وال قوة إال

باهلل العيل العظيم ».

قال اليعقويب ( « :)10/2تويف عبد اهلل بن عبد املطلب أبورســول اهلل عىل ما روي عن جعفر بن

حممد بعد شــهرين من مولده عند أخوال أبيه بني النجار يف دار تعرف بدار النابغة ،وكانت سنه

يوم تويف مخســ ًا وعرشين سنة ،وتوفيت أمه آمنة بنت وهب بعد ما أتى عليه ست سنني وثالثة
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أشهر ،وهلا ثالثون سنة ،وكانت وفاهتا بموضع يقال له األبواء بني مكة واملدينة ».

ويف معجم البلدان ( )79/1والطبقات ( « :)116/1فلام بلغ ســت ســنني خرجــت به إىل أخواله
بني عدي بن النجار باملدينة تزورهم بــه ،ومعه أم أيمن حتضنه وهم عىل بعريين ،فنزلت به يف
دار النابغة فأقامت به عندهم شــهر ًا .فكان رســول اهلل‘يذكر أمور ًا كانت يف مقامه ذلك:
ملا نظر إىل أ َطــ ِم بني عدي بن النجار عرفه وقال :كنت أالعب أنيســة جارية من األنصار عىل
نطي طائر ًا كان يقع عليه .ونظر إىل الدار فقال :هاهنا
هذا األطم وكنت مع غلامن مــن أخوايل ِّ
نزلت يب أمــي ويف هذه الدار قربأيب عبد اهلل بن عبد املطلب ،وأحســنت العوم يف بئر بني عدي
بن النجار .ثم رجعت به أمه إىل مكة فلام كانــوا باألبواء توفيت آمنة بنت وهب فقربها هناك،
فرجعــت به أم أيمن عىل البعريين اللذين قدموا عليهــا مكة ،وكانت حتضنه مع أمه ثم بعد أن
مر رســول اهلل‘ يف عمرة احلديبية باألبواء قال :إن اهلل قد أذن ملحمد يف زيارة قرب
ماتت .فلام َّ
أمه ،فأتاه رسول اهلل‘فأصلحه وبكى عنده ،وبكى املسلمون لبكاء رسول اهلل‘».
أقول :زعم أتباع مذاهب اخلالفة أن والدة النبي‘آمنة÷يف النار! وأن النبي استأذن ربه
يف زيارة قربها وهو يف طريقه إىل احلديبية فأذن له ،فبكى وأجهش بالبكاء طوي ً
ال وأبكى املسلمني
معه ،واستأذن ربه أن يستغفر هلا فلم يأذن له ،وأبقاها يف نار جهنم!

قال األلباين يف أحكام اجلنائز « :187/زار النبي قرب أمه فبكى وأبكى من حوله فقال:اســتأذنت
ريب يف أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل»!
أقول :هكذا صوروا رهبم عز وجل قاســي ًا ال يرحم عواطف نبيه اإلنسانية جتاه والدته ،وال
يعبأ ببكائه وحرقته عليها ،وال يســمح لــه أن يقول :اللهم اغفر هلا! فاملهــم عندهم أن يكون
آباء النبي‘وأمهاته يف النار وإن نسبوا القسوة اىل اهلل! ألهنم إذا كانوا مؤمنني كان آله^ورثة
إسامعيل× ،واخلالفة هلم ال قريش!

ف الناس
واحلمد هلل أهنم كذبوا أنفســهم بأحاديث منها :رواية ابــن ماجة( )1215/2قالُ « :ي َص ُّ
يوم القيامة صفوف ًا َف َي ُم ُّر الرجل من أهل النار عىل الرجل فيقول :يا فالن أما تذكر يوم استسقيت
فسقيتك رشبة؟ قال :فيشفع له .ويمر الرجل فيقول :أما تذكر يوم ناولتك طهور ًا؟ فيشفع له »!
لكنهم ضيقوا الشفاعة عىل والدي النبي×وأجداده وعمه أيب طالب^! ألهنم بحاجة إىل

تكفري أرسته^لريثوا سلطانه ،ويبعدوا عرتته!




الفصل الثاين عشر

منطفولةالنبي؟ص؟وشبابه

 .1عقيدتنا يف النبي‘ومعه آله املعصومون^أهنم مرشوع رباين خاص اليصح أن يقاس

هبم أحد حتى األنبياء^.وقد روينا ذلــك وروته بعض مصادر من خالفنا ،فروى احلمويني
يف فرائد الســبطني ()45/1عن أنــس بن مالك قال :قــال رســول اهلل‘:نحن أهل البيت ال
ُيقاس بنــا أحــد) .وفردوس األخبــار  ،34/5:وذخائر العقبــى ،17/وفــي ينابيع المــودة ،114/2 :عــن ابــن عبــاس .والصالحي
الشامي(  )7/11والبغدادي في القراءة ،165/وكنز ّ
العمال.)4/12:

وقــال أمري املؤمنني×(نهجالبالغــة( :)30/1:ال يقــاس بــآل حممد‘مــن هذه األمة أحد،

واليســاوى هبم من جرت نعمتهم عليه أبد ًا .هم أساس الدين ،وعامد اليقني .إليهم يفئ الغايل

وهبم يلحق التايل .وهلــم خصائص حق الواليــة وفيهم الوصية والوراثــة .وقال× :نحن

أهل البيت ال يقاس بنا أحد ،فينا نزل القرآن ،وفينا معدن الرسالة).

وقال ابن اجلوزي يف مناقب أمحد ( :ســمعت أبااحلســن أمحد بن أيب القاسم بن الريان قال،

ســمعت عبد اهلل بن أمحد يقول :حدث أيب بحديث ســفينة فقلت :يا أب ْه ما تقول يف التفضيل؟

قال :يف اخلالفة أبوبكر وعمر وعثامن .فقلت فعيل بن أيب طالب؟قال :يا بني عيل من أهل البيت
اليقاس هبم أحد).

وروى أبوالعباس الطــري ،والرياض النــرة ( )275/2أن رجــ ً
ا قــال البــن عمــر :يا

أباعبد الرمحــن :فعيل كرم اهلل وجهه؟ قال ابن عمر :عيل مــن أهل البيت ال يقاس هبم ،عيل مع

َ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ّ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ
ان أل َحق َنا ِب ِه ْم
رســول اهلل‘يف درجته إن اهلل عز وجل يقــول :وال ِذين آمنوا واتبعتهم ذ ِريتهم ِب ِإيم ٍ
ُ
ذ ّ ِر َّي َت ُه ْم .فاطمة مع رسول اهلل‘يف درجته وعيل مع فاطمة÷).
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ورضب اإلمام الصادق×مثــ ً
ا لتفضيلهم عىل األنبياء^بشهور الســنة ،ملــا قال له ابن

صهيــب (عللالشــرائع( :)177/1:أخربين عن أيب ذر أهــو أفضل أم أنتم أهل البيــت؟ فقال :يا ابن

صهيب كم شهور الســنة؟ فقلت :اثنا عرش شــهر ًا فقال :وكم احلرام منها؟ قلت أربعة أشهر،

قال فشــهر رمضان منها؟ قلت ال قال فشهر رمضان أفضل أم األشهر احلرام؟ فقلت بل شهر

رمضان.قــال فكذلك نحن أهل البيت اليقاس بنا أحد .وإن أبــاذر كان يف قوم من أصحاب

رسول اهلل‘فتذاكروا فضايل هذه األمة فقال أبوذر :أفضل هذه األمة عيل بن أيب طالب،وهو
قســيم اجلنة والنار ،وهو صدِّ يق هذه األمة وفاروقها ،وحجة اهلل عليها .فام بقي من القوم أحد
إال أعرض عنه بوجهه وأنكر عليه قوله َّ
وكذبه!فذهب أبوأمامة الباهيل من بينهم إىل رسول اهلل

فأخربه بقول أيب ذر وتكذيبهم له فقال رسول‘:ما أظلت اخلرضاء وال أقلت الغرباء ،يعني

منكم يا أباأمامة ،من ذي هلجة أصدق من أيب ذر).

َ

ً ّ
فضل أبابكر ) من قال رسول اهلل‘فيه
وقال املرتىض يف الشايف (( :)100/3الجيوز أن يقول هذا (أن عليا

باتفاق :اللهم إئتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر .فجاء×من بني اجلامعة فأكل

معه .والمن يقول النبي‘ البنته فاطمة÷ :إن اهلل عز وجل ا َّطلع عىل أهل األرض اطالعة
فاختار منها رجلني ،جعل أحدمها أباك واآلخر بعلك .وقال‘فيه :عيل سيد العرب،وخري
أمتي ،وخري مــن أخلف بعدي .وعيل خري البرش ،من أبى فقد كفر .وال جيوز أن يقول هذا من

تظاهراخلرب عنه بقوله×وقد جرى بينــه وبني عثامن كالم فقال له :أبوبكر وعمر خري منك،
فقال :أنا خري منك ومنهام ،عبدت اهلل قبلهام وعبدته بعدمها .ومن قال :نحن أهل بيت ال يقاس

بنا أحد .وروي عن عائشــة يف قصة اخلوارج ملا سأهلا مرسوق فقال هلا :باهلل يا أمه اليمنعك ما
بينك وبني عيل أن تقويل ما سمعت من رســول اهلل‘ فيه وفيهم (أيالخوارج) فقالت :سمعت

رســول اهلل‘يقول :هم رش اخللق واخلليقة يقتلهم خري اخللق واخلليقــة .إىل غري ذلك من

أقواله‘فيه التــي لو ذكرناها أمجع ،الحتجنا إىل مثل مجيع كتابنــا إن مل يزد عىل ذلك ،وكل
هذه األخبار التي ذكرناها فهي مشــهورة معروفة ،قد رواها اخلاصة والعامة ،بخالف ما ادعاه

مما يتفرد به بعض األمة ويدفعه باقيها).

 .2وعقيدتنا أن النبي وآله‘كانوا أناســ ًا من نور قبل اخللق ،وقد رويناه نحن وخمالفونا:
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وأشــهر من رواه ابــن حنبــل يف فضائل الصحابة( )262/2عن ســلامن قال« :ســمعت حبيبي
رســول اهلل‘يقول :كنت أنا وعيل نور ًا بني يدي اهلل عز وجل قبل أن خيلق آدم بأربعة عرش

ألف عام ،فلام خلق اهلل آدم قسم ذلك النور جزءين فجزء أنا وجزء عيل ».

وقد برته ابن حنبل ألن نصه كام يف تاريخ دمشــق( « :)67/42كنت أنا وعيل نور ًا بني يدي اهلل،

مطيع ًا يسبح اهلل ذلك النور ويقدســه ،قبل أن خيلق آدم بأربعة عرش ألف عام ،فلام خلق اهلل آدم

ركز ذلك النور يف صلبه ،فلم نزل يف شــئ واحد حتــى افرتقنا يف صلب عبد املطلب ،فجزء أنا
وجزء عيل ».

وهذا النــص مبتور أيض ًا فقد قــال يف رشح النهج ( )171/9عــن فردوس األخبار« :رواه أمحد

يف املســند ويف كتاب فضائل عيل .ويف كتاب الفردوس :ثم انتقلتا حتى صارتا يف عبد املطلب،

فكان يل النبوة ولعيل الوصية ».

كراماته عند والدته وسنيهاألولى؟ص؟
 .1سطع منه نور ،ومن أمه’فأضاء مكة ،وأبعد منها ،وقد فصلته الروايات.

 .2ورووا قصة احلاخام يوســف الذي عرف مولده من النجــوم والنصوص الدينية ،وجاء

يسأل فأخربوه أنه ولد لعبد املطلب ولد فطلب رؤيته فأروه إياه ورأى الشامة عىل كتفه فأغمي
عليه ،وقال ذهبت النبوة من بني إرسائيل!

 .3أخذه جده اىل الكعبة ودعا له( :قال ابن إسحاق :فلام وضعته بعثت إىل عبد املطلب فقالت

قــد ولد لك الليلة غالم فانظــر إليه فلام جاءها أخربته بخربه وحدثتــه بام رأت حني محلت به
وما قيل هلا فيه وما أمرت أن تســميه فأخذه عبد املطلب فأدخله يف جوف الكعبة)( .شــعب اإليمان
للبيهقي.)136/

 .4واستسقى به جده ألهل مكة« :فاعتضد ابن ابنه حممد ًا فرفعه عىل عاتقه وهو يومئذ غالم

قــد أيفع أو كرب..فورب الكعبة ما راموا حتى انفجرت الســاء بامئها)(.الدعــاء للطبراني.)606/كام

استسقى به أبوطالب وقال يف الميته:
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ُ
وأبيض ُيستســقى الغَام ُم بوجهه

ُ
ثامل اليتامــى عصمــة لألرامل

 .5ومن كراماته عند حليمة( :قالت حليمة :ومل أر قط ما يرى لألطفال ،طهار ًة ونظاف ًة وإنام

كان له وقت واحد ثم ال يعود إىل وقته من الغد ،وما كان شــئ أبغض إليه من أن يرى جســده
مكشوف ًا ،فكنت إذا كشفته يصيح حتى أسرت عليه! وكان بنو سعيد يرون الربكات بمقامه معهم
وســكناه بينهم حتى أهنم كانوا إذا عرض لدواهبم بؤس أتوا هبا إليه ليمسها بيده ،فيزول ماهبا

وتعود إىل أحسن حاهلا)( .كنز الفوائد.)73/

 .6وكان‘يتذكر زيارته ألخواله يف املدينة « :ملــا نظر إىل أ َط ِم بني عدي بن النجار عرفه

نطي
وقال:كنت أالعب أنيسة جارية من األنصار عىل هذا األطم ،وكنت مع غلامن من أخوايل ِّ
طائــر ًا كان يقع عليه .ونظر إىل الدار فقال :هاهنا نزلت يب أمي ،ويف هذه الدار قربأيب عبد اهلل بن

عبد املطلب ،وأحسنت العوم يف بئر بني عدي بن النجار)(.الطبقات (:)116/1

ويف الدر النظيم( :79/وروي أن آمنة ملا قدمت برسول اهلل‘املدينة نزلت به يف دار النابغة،

لرجل من بني عدي بن النجار ،فأقامت هبا شــهر ًا ،فكان رسول اهلل‘ يذكر أمور ًا كانت يف
مقامه ذلك ،فقال‘ :نظرت إىل رجل من اليهود خيتلف وينظر إ َّيل ثم ينرصف عني ،فلقيني

يوم ًا خالي ًا فقال يل :يا غالم ما اســمك؟ قلت :أمحد .فنظر إىل ظهري فأسمعه يقول :هذا نبي

هذه األمة ،ثم راح إىل أخوايل فخربهم اخلرب ،فأخربوا أمي ،فخافت عيل وخرجنا من املدينة).

رد روايتهم بأنالنبي؟ص؟تعرى
روى خمالفونا روايات مكذوبة يف أن النبي‘تعرى من مالبسه وهو كبري!

قال ابن حجر يف فتح الباري (( :)401/1ذكر ابن إســحاق يف السرية أنه‘ تعرى وهو صغري

يتعر .وهذا إن ثبت محل عىل نفى التعري بغري رضورة).
عند حليمة ،فلكمه ال كم ،فلم يعد َّ

ويف إرشاد الســاري (( :)392/1عــن عمــرو بــن دينار اجلمحــي قــال :ســمعت جابر بن

عبد اهلل األنصاري حيدث أن رســول اهلل‘ كان ينقل معهم احلجارة أي مع قريش للكعبة،
وكان عمره إذ ذاك مخســ ًا وثالثني ســنة ،وعليه إزاره ،فقال له العباس عمــه :يا ابن أخي لو
حللت إزارك فجعلته عىل منكبيك دون احلجارة أي حتتها؟ قال جابر :فحله فجعله عىل منكبيه،
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فسقط مغشي ًا عليه أي النكشاف عورته ألنه كان جمبوالً عىل أحسن األخالق من احلياء الكامل،

فلذلك غيش عليه! فام رئي بعد ذلك عريان ًا.

فإن قلت :ما اجلمع بني حديث الباب وما ذكره ابن إســحاق من أنه تعرى وهو صغري عند

حليمة فلكمه الكم ،فلم يعد يتعرى بعد ذلك؟

أجيــب بأنه إن ثبت محل النفي فيه عىل التعري لغــر رضورة عادية والذي يف حديث الباب

عىل الرضورة العاديــة  ,وقــد اتفقــوا عىل اإلحتجــاج بمرســل الصحايب إال مــا تفــرد بــه
أبوإسحاق اإلسفرايني لكن يف السياق ما يستأنس ألخذ ذلك من العباس فال يكون مرسالً).

أقــول :كل هذا مردود ،واليصح اجلواب عنه باجلمــع بني احلديثني ألنه الرضورة هنا لنزع

إزاره .واحلديث مرسل لصحايب ومل يصححه كبار العلامء!

والعجب أهنم نســبوا التعري اىل النبي‘أمام الناس وعمره مخس وثالثون سنة! وقد رووا

هم أنه مل يتعر يف طفولته عند حليمة.

ويدل عىل كذب روايات تعري النبي‘قول حليمة :وما كان شئ أبغض إليه من أن يرى

جسده مكشوف ًا ،فكنت إذا كشفته يصيح حتى أسرت عليه!

ويدل عليه أن بني هاشم كانوا يلبســون الرساويل وأن إبراهيم×أول من ترسول وكان

يتخذ مــن كل لباس واحد ًا لكن من الرساويل اثنني ،كام رووا أن النبي‘اشــرى رساويل،

وأمر بلبس الرساويل خاصة للنساء وقال :رحم اهلل املترسوالت من أمتي.

ويكفينا لــرد مقوالهتم ما ثبت عندنا أن اهلل تعاىل قرن به ملك ًا من أعظم مالئكته يســلك به

طريق املكارم ،وينهاه عام اليليق به.

 .4ورووا أنه ذهب ليســمر مع شباب مكة ،فأنامه اهلل وعصمه من اللهو .روى احلاكم()245/4

عن عيل×قال( :ســمعت رسول اهلل‘يقول ما مهمت بام كان اجلاهلية هيمون به إال مرتني

من الدهر كالمهــا يعصمني اهلل تعاىل منهام .قلت ليل ًة لفتى كان معي من قريش يف أعىل مكة يف

أغنام ألهلها نرعي :أبرص يل غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كام تسمر الفتيان.

قال :نعم ،فخرجت فلام جئت أدنى دار من دور مكة ســمعت غناء وصوت دفوف وزمر،
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فقلــت ما هذا؟ قالوا :فــان تزوج فالنة ،لرجل من قريش تزوج امــرأة ،فلهوت بذلك الغنا

والصــوت ،حتى غلبتني عيني فنمت فام أيقظني إال مس الشــمس .ثــم رجعت إىل صاحبي
فقال:ما فعلت؟فقلت :ما فعلت شيئ ًا .ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ،فقال :أفعل ،فسمعت

مثل ذلك فقيل يل مثل ما قيل يل فلهوت بام سمعت وغلبتني عيني فام أيقظني إال مس الشمس!
قال‘فواهلل ما مهمت بعدها أبد ًا بسوء مما يعمل أهل اجلاهلية أكرمني اهلل تعاىل بنبوته).

أقــول :ال نقبــل روايتهــم هذه حتــى لو مل يصــدر من النبي‘مــا ينايف الكــال ،ألن

مع النبي‘ملك ًا يسلك به طريق املكارم ،وينهاه عام ال يليق به.

وقال املاوردي يف أعالم النبوة( :140/هذه أحوال عصمته قبل الرسالة ،وصده عن دنس اجلهالة،

فاقتــى أن يكون بعد الرســالة أعظــم ،ومن األدناس أســلم ،وكفى هبذه احلــال أن يكون

من األصفياء اخلرية ،وقد أرســله اهلل تعاىل بعد اإلستخالص ،وطهره من األدناس ،فانتفت عنه

هتم الظنون ،وسلم من ازدراء العيون ليكون الناس إىل إجابته أرسع ،وإىل االنقياد له أطوع).




الفصل الثالث عشر

أنواعنزولالوحيعلىالنبي؟ص؟

آيات فيالوحي
أنواعالوحي

َ
َ
َ
َ َّ
ْ
ً َ
ََ َ
ك َ
ان ِل َب َشر أ ْن ُي َك ِ ّل َم ُه اهلل إلا َو ْح ًيا ،أ ْو ِم ْن َو َر ِاء ِح َ
اب ،أ ْو ُي ْر ِس َل َر ُسولا ،ف ُي ِوح َى ِب ِإذ ِنهِ َما َيش ُاء ِإن ُه َع ِلي
ج
وما
ٍ
ِ
ٍ
َح ِك ٌ
يم.
َ ُ َ
ْ ُ َ
َ َ َ َ َْ َ ْ َ َْ َ ُ ً ْ َْ َ َ ُ ْ َ َ ْ
َ ْ َ ُ َ
ان َول ِك ْن َج َعل َن ُاه ن ًورا ن ْه ِدى ِبهِ َم ْن
الإيم
وكذ ِلك أوحينا ِإليك ر وحا ِمن أم ِرنا ،ما كنت تد ِرى ما ال ِكتاب ولا ِ
ََ
َ
نش ُاء ِم ْن ِع َب ِادنا.
ُْ
ْ ُ َ َ ْ ٌ ُ َ َّ َ
وحىَ .عل َم ُه ش ِد ُيد الق َوى.
ِإن هو ِإلا وحى ي

أوحىالى أم موسى ،والحواريين ،والى قومه

ْ
َّ
َ ْ
ْ َْ َ ْ َ َ ُّ َ َ ُ َ َ ْ
وت فاق ِذ ِفيهِ فِي ال َي ِّم.
ِإذ أوحينا ِإلى أ ِمك ما ي
وحى أ ِن اق ِذ ِفيهِ فِي الت ُاب ِ
َ
ين َأ ْن آم ُنوا بى َوب َر ُسولي َق ُالوا َآم َّنا َو ْاش َه ْد ب َأ َّن َنا ُم ْسل ُم َ
َو إ ْذ أ ْو َح ْي ُت إ َلى ْال َح َوار ّي َ
ون.
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ َْ َ
ً
َ َ َ َ َ َْ
اب فأ ْو َحى ِإل ْي ِه ْم أ ْن َس ِّب ُحوا ُبك َرة َو َع ِش ًّيا.
فخرج على قو ِمهِ ِمن ال ِمحر ِ

والىالنحل ،والسماوات ،واألرض

َ ْ َ ُ ُ ً َ َ َّ
َ َ َ ُّ َ َ َّ ْ َ َّ
الش َجر َوم َّما َي ْعر ُش َ
ون.
ال بيوتا و ِمن
ِ ِ
َوأ ْوحى ربك ِإلى النح ِل أ ِن ات ِخ ِذى ِمن ال ِجب ِ
ِ
َ
َ
ُ
ََ َ ُ َ
ات فِي َي ْو َم ْي ِن َوأ ْو َحى فِي ك ِ ّل َس َم ٍاء أ ْم َر َها.
فقضاه ّن َس ْب َع َس َم َاو ٍ
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ََ َ َ
َ
ُ ُ َْ
َي ْو َم ِئ ٍذ ت َح ّ ِدث أخ َب َار َهاِ .بأ ّن َر ّب َك أ ْو َحى ل َها.

وحي شياطيناإلنس والجنالى بعضهم
َ
ْ
ْ َ َْ ُ
َ َ َ َ َ ْ َ ُ ّ َ ّ َ ُ ًّ َ َ َ ْ
ُ
ين الإن ِس َوال ِج ِّن ُي ِوحى َب ْعض ُه ْم ِإلى َب ْع ٍض ُزخ ُرف الق ْو ِل غ ُر ًورا.
كذ ِلك جعلنا ِلك ِل ن ِب ٍى عدوا شي ِاط

المعنىاللغوي للوحي
قال اخلليل يف العني((:)320/3وزكريا أوحى إىل قومه ،أي :أشــار إليهم .واإلحياء :اإلشارة.

والوحي :الرسعة).

ويف الزاهــر( :654/ســمي وحي ًا ألن امللك ســره عن مجيع اخللق وخــص به النبي‘ .ثم

يكون الوحي بمعنى اإلهلام).

ويف الصحــاح(( :)2519/6والوحــي أيض ًا :اإلشــارة ،والكتابــة ،والرســالة ،واإلهلــام،

وتوح يا هذا ،أي
والكالم اخلفــي ،وكل ما ألقيته إىل غريك .والوحي :الرسعة ،يمــد ويقرص،
َّ

أرسع).

ويف املقاييس ( ( :)93/6أصل يــدل عىل إلقاء علم يف إخفاء أو غريه إىل غريك .وكل ما ألقيته

إىل غريك حتى علمه فهو وحي كيف كان).

والنتيجة :أن الوحي إيصال معنى اىل آخر بطريقة خفية ،ففيه عنرص اخلفاء ،وعنرص الرسعة،

وهذا املعنى اللغوي هو املستعمل فيه يف الرشع.

الوحي ستة أنواع

َ
َ َّ
ْ
ًَ
َ َ َ َ ََ َ ْ ُ ََّ ُ
َ ْ ً َْ ْ َ َ
َ
اب ،أ ْو ُي ْر ِس َل َر ُسولا ف ُي ِوح َى ِب ِإذ ِنهِ َما َيش ُاء ِإن ُه
قال تعالى :وما كان ِلبش ٍر أن يك ِلمه اهلل ِإلا وحيا ،أو ِمن ور ِاء ِحج ٍ
َع ِلي َح ِك ٌ
يم.

َو ْح ًيا :أي يكلمه فيوحي اليه مبارشة بدون جربئيل.
َأ ْو ِم ْن َو َر ِاء ِح َج ٍ
اب :أي يكلمه اهلل تعاىل فيخلق كالمه يف شيئ ويكلمه من وراء سرت.
َأ ْو ُي ْر ِس َل َر ُسوالً :أي يكلمه برسل من املالئكة كجربئيل وغريه^.
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فالوحــي بالتكليم ثالثة أنواع :بالوحي املبارش وترافقه غشــوة النبي‘ويتصبب عرق ًا،

وبالتكليم من وراء حجاب ،وبالتكليم بالرسل.

ويضاف اليهــا ثالثة أنــواع بدون تكليــم :بالرؤيا الصادقة ،وبالنقر يف الســمع ،وبالقذف

يف القلب .وهذه األنواع الستة هي أنواع الوحي األساسية.

وقد تفاوتت كلامت املفرسين يف تعريف الوحي ،والصحيح ما ذكرناه.

حاالتالوحي على نبينا؟ص؟
 .1قال الصــدوق يف اإلعتقادات( :81/اعتقادنــا يف ذلك أن بني عيني إرسافيــل لوح ًا فإذا

أراد اهلل تعــاىل أن يتكلم بالوحي رضب اللوح جبني إرسافيــل ،فينظرفيه فيقرأ ما فيه فيلقيه إىل

ميكائيل ،ويلقيه ميكائيل إىل جربائيل ،فيلقيه جربئيل إىل األنبياء^ .وأما الغشــوة التي كانت

تأخذ النبي‘فإهنا كانت تكون عند خماطبة اهلل إياه حتى يثقل ويعرق .وأما جربئيل فإنه كان
ال يدخل عليه حتى يستأذنه إكرام ًا له ،وكان يقعد بني يديه قعدة العبد)!

 .2وقــال يف صفحة( :84/نقول :إنه قد نزل الوحي الــذي ليس بقرآن ،ما لو مجع إىل القرآن

لكان مبلغه مقدار سبعة عرش ألف آية).

 .3يف التوحيد للصدوق( :115/عن زرارة قال :قلت أليب عبد اهلل× :جعلت فداك الغشية التي

كانت تصيب رسول اهلل‘إذا أنزل عليه الوحي؟ فقال :ذاك إذا مل يكن بينه وبني اهلل أحد ،ذاك
إذا جتىل اهلل له .ثم قال :تلك النبوة يا زرارة ،وأقبل يتخشع) .أي جعل اإلمام×يئن خشوع ًا.

ويف املحاسن (( :)338/2عن هشام بن سامل قال :قلت أليب عبد اهلل× :وكان رسول اهلل‘إذا

أتاه الوحي من اهلل وبينهام جربئيل يقول :هو ذا جربئيل ،وقال يل جربئيل ،وإذا أتاه الوحي وليس
بينهام جربئيل تصيبه تلك السبتة ويغشاه منه ما يغشاه ،لثقل الوحي عليه من اهلل عز وجل).

ويف تفســر العيايش ( )288/1عن عيل×( :قال :كان القرآن ينســخ بعضه بعض ًا ،وإنام كان

يؤخذ من أمر رســول اهلل‘بآخره ،فكان من آخر ما نزل عليه سورة املائدة فنسخت ما قبلها

ومل ينســخها شئ .لقد نزلت عليه وهو عىل بغلته الشهباء و َث ُقل عليه الوحي حتى وقفت وتدىل
بطنها ،حتى رأيت رسهتا تكاد متس األرض ،وأغمي عىل رســول اهلل‘حتى وضع يده عىل
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ذؤابة شــيبة بن وهب اجلمحي ،ثم رفع ذلك عن رسول اهلل‘فقرأ علينا سورة املائدة ،فعمل

رسول اهلل‘وعملنا).

ويف دالئل اإلمامة(:9/ويف احلديث املقبول أنه‘أوحي إليه وهو عىل ناقته فربكت ووضعت

جراهنا .وروي أنه كان ينزل عليه الوحي يف اليوم الشــديد الربد ،فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد
عرق ًا).

 .4ويف بصائر الدرجــات (:390/عــن زرارة عن أيب عبد اهلل×قال :ســألته عن الرســول

فقال :الرسول الذي يعاين ملك ًا جييئه برسالة عن ربه فيكلمه كام يكلم أحدكم صاحبه ،والنبي

اليعاين ملك ًا إنــا ينزل عليه الوحي ويرى يف منامه .قلت :ما علمــه إذا رأى يف منامه أن هذا
حق؟ قال :يبينه اهلل حتى يعلم أن ذلك حق .واملحدَّ ث :يسمع الصوت وال يرى شيئ ًا).

ويف بصائر الدرجــات ،390/والكايف( :176/1:ســمعت زرارة يســأل أباجعفرقال :أخبـــرين

عن الرســول والنبي واملحدث؟ فقال أبوجعفر× :الرســول الذي يأتيــه جربئيل قب ً
ال فرياه
ويكلمه فهذا الرسول.

وأما النبي فإنه يرى يف منامه عىل نحو ما رأى إبراهيم ،ونحو ما كان رأى رسول اهلل‘من

أســباب النبوة قبل الوحي ،حتى أتاه جربئيل من عند اهلل بالرسالة .وكان حممد‘حني مجع
له النبوة وجاءته الرســالة من عند اهلل جييؤه هبا جربئيل ويكلمه هبــا ُق ُبالً .ومن األنبياء من مجع

له النبوة ويرى يف منامه يأتيه الروح فيكلمه وحيدثه من غري أن يكون رآه يف اليقظة.
وأما املحدَّ ث :فهو الذي حيدث فيسمع وال يعاين وال يرى يف منامه).

 .5يف الكايف (( :)83/5عن أيب جعفر×قال:قال رســول اهلل‘ :أهيا الناس إين مل أ َدع شيئ ًا

يقربكم إىل اجلنة و يباعدكــم من النار إالوقد نبأتكم به ،أالوإن روح القدس قد نفث يف روعي
وأخربين أن ال متوت نفس حتى تســتكمل رزقها ،فاتقــوا اهلل عز وجل وأمجلوا يف الطلب ،وال
حيملنكم استبطاء شــئ من الرزق أن تطلبوه بمعصية اهلل عز وجل ،فإنه ال ينال ما عند اهلل جل

اسمه إال بطاعته).
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رو حالقدسالمرافق للنبي واإلمام؟مهع؟
 .1يف بصائر الدرجــات( :475/عن أيب بصري قال ســألت أباعبد اهلل×عن قول اهلل تبارك
ََ

َ

َ

َ

ْ

َ َ ْ ََْ ْ َ ُ ً ْ ْ َ َ ُ
ك ْن َت َت ْدرى َما ال ِك َت ُ
اب َولا ِالإ َيم ُان؟ قــال :خلــق من
وتعــاىل :وكذ ِلك أوحينا ِإليك ر وحا ِمن أم ِرنا ،ما
ِ

خلق اهلل أعظم من جربئيل وميكائيل ،كان مع رســول اهلل‘خيربه ويسدده ،وهو مع األئمة

من بعده^).

 .2ويف صفحــة ( :479/قــد كان يف حال اليــدري ما الكتاب وال اإليــان ،حتى بعث اهلل

تلك الروح ،فعلمه هبا العلم والفهم).

َ
َ
َ
ََ َ
ك َ
ان ِل َب َشــر أ ْن ُي َك ِ ّل َمـ ُـه اهلل إلا َو ْح ًيــا ،أ ْو ِمـ ْـن َو َر ِاء ِح َ
اب ،أ ْو ُي ْر ِس َل
ج
 .3ويف تفســر القمي(( :)279/2ومــا
ٍ
ِ
ٍ
ً
َر ُسولا .قال :وحي مشــافهة ،ووحــي إهلام وهو الذي يقع يف القلــب ،أو من وراء حجاب كام

كلم اهلل نبيه‘وكام كلم اهلل موسى× من النار ،أو يرسل رسوالً فيوحى بإذنه ما يشاء.
وروح القدس :هي التي قال الصادق×يف قولهَ :و َي ْس َ
ــأ ُلون َ
وح ِم ْن َأ ْم ِر
الر ُ
الروحِ ُق ِل ُّ
َك َع ِن ُّ
َر ِّب .قال :هو ملك أعظم من جربئيل وميكائيل كان مع رسول اهلل‘وهو مع األئمة^).
 .4ويف التوحيــد( :129/عن املفضل بن عمر اجلعفي ،عن أيب عبــد اهلل× قال :إن اهلل تبارك

وتعاىل ال تقدر قدرته ،وال يقدر العباد عىل صفته ،وال يبلغون كنه علمه وال مبلغ عظمته وليس

شــئ غريه ،هو نور ليس فيه ظلمة ،وصدق ليس فيه كذب ،وعدل ليس فيه جور ،وحق ليس
فيه باطل ،كذلك مل يزل وال يزال أبد اآلبدين ،وكذلك كان إذ مل يكن أرض وال ســاء وال ليل
وال هنار وال شمس وال قمر ،وال نجوم وال سحاب وال مطر وال رياح ،ثم إن اهلل تبارك وتعاىل

أحب أن خيلق خلق ًا يعظمون عظمته ويكربون كربياءه وجيلون جالله .فقال:كونا ظلني ،فكانا
كام قال اهلل تبارك وتعاىل).

قال مصنــف هذا الكتاب :معنــى قوله هو نور ،أي هــو منري وهاد .ومعنــى قوله :كونا

ظلني ،الروح املقــدس وامللك املقرب ،واملراد به أن اهلل كان والشــئ معه ،فأراد أن خيلق أنبيائه
وحججه وشهداءه ،فخلق قبلهم الروح املقدس وهو الذي يؤيد اهلل عز وجل به أنبياءه وحججه

وشــهداءه صلوات اهلل عليهم ،وهو الذي حيرسهم به من كيد الشــيطان ووسواسه ويسددهم
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ويوفقهــم ويمدهم باخلواطر الصادقــة .ثم خلق الروح األمني الذي نزل عــى أنبيائه بالوحي
منه عز وجل ،وقال هلام :كونا ظلني ظليلني ألنبيائي ورســي وحججي وشــهدائي،فكانا كام
قال اهلل عز وجل ظلني ظليلني ألنبيائه ورســي وحججه وشهدائه ،يعينهم هبام وينرصهم عىل

أيدهيم وحيرسهم هبام ،وعىل هذا املعنى قيل للســلطان العادل إنه ظل اهلل يف أرضه لعباده يأوي
إليه املظلوم ويأمن به اخلائف الوجل ويأمن به الســبل ،وينتصف به الضعيف من القوي ،وهذا
هو سلطان اهلل وحجته التي الختلو األرض منه إىل أن تقوم الساعة).

حاالتالوحي واإللهام ألئمتنا؟مهع؟
 .1يف بصائر الدرجات(:337/عن احلرث بن املغرية النرضي قال :قلت أليب عبد اهلل× :ما

علم عاملكم ،مجلة يقذف يف قلبه ،وينكت يف أذنه؟ قال فقال :وحي كوحي أم موسى).

 .2يف الــكايف(264/1و( :)125/8:كتب اإلمام الكاظم×لعيل بن ســويد :وســألت عن مبلغ

علمنا ،وهو عىل ثالثة وجوه :ماض ،وغابر وحادث ،فأما املايض فمفرس ،وأما الغابر فمزبور،

وأما احلادث فقذف يف القلوب ونقر يف األسامع وهو أفضل علمنا ،وال نبي بعد نبينا حممد‘).
معنــاه :أن املايض فرسه لنا النبي‘واألئمة^وفرسناه لكــم ،والغابر :أي اآليت مكتوب

نصــه .واحلادث املتجدد :إلقاء يف القلــب ،أو صوت مالك يف األذن ،وهــو أفضل علمنا ألنه
متجدد .وكلها ليست وحي نبوة ،فال نبي بعد نبينا حممد‘.

 .3قال الصدوق يف اإلعتقادات(:50/اعتقادنا يف األنبياء والرســل واألئمة^ أن فيهم مخسة

أرواح :روح القدس ،وروح اإليامن ،وروح القوة ،وروح الشهوة ،وروح املدرج .ويف الكافرين
والبهائم ثالثة أرواح :روح القوة ،روح الشهوة ،وروح املدرج).

 .4يف الــكايف(( :)272/1عن جابراجلعفي قــال :قال أبوعبد اهلل× :يا جابــر إن اهلل تبارك

َ ُ ْ ُ ْ َْ َ ً َ َ ً َ َ ْ َ ُ ْ
اب ال َم ْي َم َنةِ َما
وتعــاىل خلق اخللق ثالثة أصناف وهو قول اهلل عز وجــل:وكنتم أز واجا ثلاثة .فأصح
ونُ .أ َولئ َك ْال ُم َق َّر ُب َ
الساب ُق َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َّ
ون .فالسابقون
ِ
أصحاب الميمنةِ  .وأصحاب المشأمةِ ما أصحاب المشأمةِ  .والس ِابقون ِ

هم رســل اهلل^ وخاصة اهلل من خلقه ،جعل فيهم مخســة أرواح :أيدهــم بروح القدس فبه

عرفوا األشياء ،وأيدهم بروح اإليامن فبه خافوا اهلل عز وجل ،وأيدهم بروح القوة فبه قدروا عىل

بنلا ىلع يحولا لوزن عاونأ
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طاعة اهلل ،وأيدهم بروح الشــهوة فبه اشتهوا طاعة اهلل عز وجل وكرهوا معصيته ،وجعل فيهم

روح املدرج الذي به يذهب الناس وجييئون ،وجعــل يف املؤمنني وأصحاب امليمنة روح اإليامن
فبه خافوا اهلل ،وجعل فيهم روح القوة ،فبه قدروا عىل طاعة اهلل  ،وجعل فيهم روح الشــهوة فبه
اشتهوا طاعة اهلل ،وجعل فيهم روح املدرج الذي به يذهب الناس وجييئون).

 .5يف خمترصالبصائــر ( :2/عــن جابــر بن يزيد عــن أيب جعفر×قــال :إن اهلل عز وجل

خلق األنبياء واألئمة^عىل مخسة أرواح روح االيامن وروح القوة وروح الشهوة وروح احلياة
وروح القدس .فروح القدس من اهلل تعاىل وسائر هذه األرواح يصيبها احلدثان .وروح القدس
اليلهو وال يتغري وال يلعب .فربوح القدس يا جابر علمنا ما دون العرش إىل ما حتت الثرى).

 .6روى الــكايف( )282/2يف جــواب أمري املؤمنــن لرجل(:خلق اهلل عــز وجل الناس عىل

ثــاث طبقات وأنزهلــم ثالث منازل وذلك قــول اهلل عز وجل يف الكتــاب :أصحاب امليمنة
وأصحاب املشأمة والسابقون ،فأما ما ذكر من أمر السابقني فإهنم أنبياء مرسلون وغري مرسلني،

جعــل اهلل فيهم مخســة أرواح :روح القــدس ،وروح االيامن ،وروح القوة ،وروح الشــهوة،
وروح البدن).





الفصل الرابع عشر

تبسمالنبي؟ص؟وضحكه

تفسير :وإنك لعلى خلق عظيم
َ

َ

ُ

َو ِإ ّن َك ل َعلى ُخل ٍق َع ِظ ٍيم :أي إنك عىل دين عظيم ،وعىل أخالق عظيمة.

وعظمة الدين اإلسالمي بأنه يقوم عىل احلق والعقل واملنطق ،وبأنه يدعو اىل مكارم اإلخالق،

وبأن فيه رشيعة وقوانني عظيمة حتقق خري البرش.

وعظمة أخالق النبي‘ :بأنه صادق ،حمب ،هني ،لني ،مبرش ،منبه ،حمذر.

فقد كان ليِّ العريكة ،هيِّ اخلليقة ،هشــ ًا بش ًا مبتس ًام ،لطيف ًا ظريف ًا منسج ًام ،حيكي باللطائف

ويعجب هبا ،ويتبسم من الظرائف ويستحسنها.

يف اخلصال للصدوق( :30/قال رسول اهلل‘ :حسن اخللق نصف الدين).

ويف عيون أخبار الرضا×(( :)55/2قال رســول اهلل‘من كان مسل ًام فال يمكر وال خيدع

فإين ســمعت جربائيل×يقول :إن املكر واخلديعة يف النار .ثــم قال‘ :ليس منا من غش
عيل من عند
مســل ًام ،وليس منا من خان مســل ًام ،ثم قال‘ :إن جربائيل الروح األمني نزل َّ
رب العاملــن فقال :يا حممد عليك بحســن اخللق ،فإنه يذهب بخري الدنيــا واآلخرة .أال وإن

أشبهكم يب أحسنكم خلق ًا).

ويف الكايف(( :)99/2قال رســول اهلل‘ :مايوضــع يف ميزان امــرئ يوم القيامة أفضل من

حسن اخللق..أكثر ما تلج به أمتي اجلنة تقوى اهلل وحسن اخللق).

ويف رشح النهج(( :)26/1قال معاوية لقيس بن ســعد :رحم اهلل أباحسن ،فلقد كان هش ًا بش ًا،
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ذا فكاهة ،قال قيس :نعم ،كان رســول اهلل‘يمزح ويبتسم إىل أصحابه ،وأراك ترس حسو ًا

يف ارتغاء وتعيبه بذلك! أمــا واهلل لقد كان مع تلك الفكاهة والطالقة أهيب من ذي لبدتني قد
مسه الطوى ،تلك هيبة التقوى ،وليس كام هيابك طغام أهل الشام! وقد بقي هذا اخللق متوارث ًا
متناق ً
ال يف حمبيه وأوليائه إىل اآلن ،كام بقي اجلفاء واخلشــونة والوعورة يف اجلانب اآلخر.ومن له
أدنى معرفة بأخالق الناس وعوائدهم يعرف ذلك).

ويف أمايل الصدوق ،168 /أن ثالثة نفر من شياطني قريش تعاهدوا أن يقتلوا النبي‘فقصدهم

عيل×قبل أن يصلوا فقتل أحدهم وجاء باثنني أسريين ،فأمره رسول اهلل أن يقتل أحدمها ،ثم

قال له ( :يا عيل ،أمســك ،فإن هذا رسول ريب عز وجل خيربين أنه حسن اخللق سخي يف قومه.
فقال املرشك وهو حتت الســيف :هذا رسول ربك خيربك! قال :نعم .قال :واهلل ما ملكت درمه ًا

مع أخ يل قط ،وال قطبت وجهي يف احلرب ،وأنا أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأنك رسول اهلل .فقال

رسول اهلل‘ :هذا ممن جره حسن خلقه وسخاؤه إىل جنات النعيم ).

ممازحةالنبي؟ص؟لبعضالناس
ورد النهي عن كثرة املزاح ،وهذا منسجم مع كون املؤمن جاد ًا عملي ًا.
كام ورد النهي عن العبوس ،والتقطيب ،وسوء اخللق.

واألمر بالبشاشة واللني ،وحسن األخالق ،واملزاح أحيان ًا.

ففي الكايف(( :)663/2عن يونس الشيباين :قال أبوعبد اهلل الصادق× :كيف مداعبة بعضكم

بعض ًا؟قلت :قليل .قال :فال تفعلوا (أي ال تتركواالمزاح) فإن املداعبة من حسن اخللق ،وإنك لتدخل
هبا الرسور عىل أخيك ،ولقد كان رسول اهلل‘يداعب الرجل يريد أن يرسه).

نهىالنبي؟ص؟عن كثرةالمزاح والضحك
جو احلياة الغربيــة والثقافة الغربية يريب إنســاهنم عىل الســخرية واإلســتهزاء باآلخرين،

وكثرة الكذب والضحك ،والتشكيك حتى يف البدهييات!

وهــو عىل النقيض مــن تعاليم اإلســام ،وقــد هنى النبي‘عــن كثرة الضحك ألهنا
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متيت القلب ،ومتيث الدين كام يميث املاء امللح! (الكافي.)664/2:

ويف أمايل الصدوق ( :344/قال رسول اهلل‘ :كثرة املزاح تذهب بامء الوجه وكثرة الضحك

متحو اإليامن).

ويف أمايل الطــويس ( :522/عــن عيل×قال :كان ضحك النبي‘التبســم ،فاجتاز ذات

يــوم بفتية من األنصار وإذا هــم يتحدثون ويضحكون بملء أفواههــم ،فقال :يا هؤالء ،من

غره منكم أمله وقرص به يف اخلري عمله ،فليطلع يف القبور وليعترب بالنشــور ،واذكروا املوت فإنه
هادم اللذات).

يف قرب اإلســناد للحمريي( :69/أن داود قال لســليامن’ :يا بني ،إياك وكثرة الضحك،

فإن كثرة الضحك ترتك العبــد حقري ًا يوم القيامة .يا بني ،عليــك بطول الصمت إال من خري،
فإن الندامــة عىل طول الصمت مرة واحدة خري من الندامة عــى كثرة الكالم مرات .يا بني ،لو

أن الكالم كان من فضة كان ينبغي للصمت أن يكون من ذهب).

شجعاإلسالمالدعابة َ
وأمر باإلعتدال فيها وفيالضحك
روى يف الــكايف ( )665/2عن اإلمام الكاظم×قــال :كان حييــى بــن زكريــا× يبكــي

واليضحك ،وكان عيسى×يضحك ويبكي ،وكان الذي يصنع عيسى أفضل من الذي كان

يصنع حييى’).

وقال الشــهيد الثاين يف منية املريــد( :207/ويتقــي كثرة املــزاح والضحك ،فإنــه يقلل اهليبة

ويسقط احلرمة ،ويزيل احلشمة ،ويذهب العزة من القلوب ،وأما القليل من املزاح فمحمود ،كام

كان يفعله النبي‘ومن بعده من األئمة املهديني ،تأنيســ ًا للجلساء وتأليف ًا للقلوب ،وقريب
منه الضحك ،فقد كان النبي‘يضحك حتى تبدو نواجذه ،ولكن ال يعلو صوته).

َّ
المزاح في عهدالنبي؟ص؟
نعيمان

يف مناقــب آل أيب طالب (( :)129/1قال ســويبط املهاجري لنعيامن البــدري :أطعمني ،وكان

عىل الزاد يف سفر فقال :حتى جيئ األصحاب ،فمروا بقوم فقال هلم سويبط :تشرتون مني عبد ًا
يل؟ قالــوا نعم ،قال :إنه عبد له كالم وهو قائل لكم إين حر ،فإن ســمعتم مقاله فال تفســدوا
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عيل عبدي ،فاشــروه بعرشة قاليص ثم جــاؤوا فوضعوا يف عنقه حبــاً ،فقال نعيامن :هذا
يســتهزئ بكم وإين حر ،فقالوا :قد عرفنا خربك ،وانطلقــوا به حتى أدركهم القوم وخلصوه!

فضحك النبي‘من ذلك حين ًا.

ُف برصه يقول :أال رجل يقودين حتى
وكان نعيامن هذا مزاح ًا فســمع خمرمة بن نوفل وقد ك َّ

أبول ،فأخذ نعيامن بيده فلام بلغ مؤخر املسجد قال :ههنا فبل ،فبال فصيح به ،فقال :من قادين؟

قيل :نعيامن ،قال :هلل عيل أن أرضبه بعصاي هذه فبلغ نعيامن فقال :هل لك يف نعيامن؟ قال نعم،

قــال قم فقام معه فأتى به عثامن وهو يصيل فقال :دونك الرجل ،فجمع يديه بالعصا ثم رضبه!
فقال الناس :أمري املؤمنني فقال :من قادين؟ قالوا نعيامن ،قال :ال أعود إىل نعيامن أبد ًا!

ورأي نعيــان مع أعرايب عكة عســل فاشــراها منه ،وجــاء هبا إىل بيت عائشــة يف يومها

وقال:خذوها ،فتوهم النبي‘أنه أهداها له .ومر نعيامن واألعرايب عىل الباب فلام طال قعوده

قال :يا هؤالء ردوها عيل إن مل حترضوا قيمتها ،فعلم رســول اهلل‘القصة ،فوزن له الثمن،
فقال لنعيامن :ما محلك عىل ما فعلت؟ فقال :رأيت رســول اهلل حيب العســل ورأيت األعرايب

معه العكة ،فضحك النبي‘ ،ومل يظهر له نكر ًا.

ويظهر أن أباهريرة تعلم املزاح مع النبي‘من نعيامن فقد قال يف املناقب:

النبي‘ورهنــه بتمر وجلس بحذائه
وهنى‘أباهريرة عــن مزاح العرب فرسق نعل
َ

يأكل فقال‘:يا أباهريرة ما تأكل؟فقال :نعل رسول اهلل).

ويف اإلســتيعاب البن عبد الرب( ( :)1527/4قال :جاء أعرايب إىل النبي فدخل املســجد وأناخ

ناقته بفنائــه ،فقال بعــض أصحاب النبي‘ لنعيامن :لــو نحرهتا فأكلناها ،فإنــا قد قرمنا
إىل اللحم ،ويغرم رســول اهلل‘ ثمنها قال :فنحرها النعيامن ،ثم خرج األعرايب فرأى راحلته

فصاح :واعقراه يا حممد! فخرج النبي‘فقال :من فعل هذا؟ قالوا :النعيامن ،فاتبعه يســأل

عنــه ،فوجده يف دار ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب قد اختفى يف خندق ،وجعل عليه اجلريد
والسعف ،فأشار إليه رجل ،ورفع صوته يقول :ما رأيته يا رسول اهلل ،وأشار بإصبعه حيث هو،
تغي وجهه بالسعف ا َّلذي سقط عليه ،فقال له :ما محلك عىل ما
فأخرجه رســول اهلل‘وقد ّ
صنعت؟ قال :الذين د َّلوك عيل يا رسول اهلل هم الذين أمروين .قال :فجعل رسول اهلل‘يمسح
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عن وجهه ويضحك .ثم َغ ِر َمها رسول اهلل‘.

وكان اليدخل املدينة رســل وال طرفة إال اشــرى منها ،ثم جاء بــه إىل النبي‘فقال :يا

رســول اهلل ،هذا هدية لك ،فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه من نعيامن جاء به إىل النبي‘فقال:
أعط هذا ثمن هذا ،فيقول رســول اهلل‘ :أو مل هتده يل؟ فيقول :يا رسول اهلل ،مل يكن عندي

ثمنه ،وأحببت أن تأكله ،فيضحك النبي‘ ويأمر لصاحبه بثمنه).

فانظــر اىل رمحة النبي‘وحنانه ،حيث أخذ يمســح رأس نعيامن ووجهــه مما علق به من

ورق الشجر والسعف ،ومل يوبخه ،بل سأله ملاذا فعل ذلك؟

ويف تاريخ دمشــق(( :)147/63كان نعيامن األنصاري يدور يف أسواق املدينة فإذا دخل السوق

طرفــة من رطــب أو فاكهة أو غري ذلك اشــراه فأهداه للنبي‘ وكان فقــر ًا فإذا كان من
آخر النهار راح إىل النبي‘ومعه صاحب احلــق فيقول يا نبي اهلل أعط هذا حقه من ثمن كذا
وكــذا فيقول له النبي‘ :أوما أهديته إلينا يا نعيامن ،فيقول والذي بعثك باحلق ما معي قليل

وال كثري ،ولقد رأيته فلم تطب نفيس أن أجوزه وأدعه أو يشرتيه أحد فيأكله قبل رسول اهلل‘.

قال فيضحك رسول اهلل‘ويأمر بدفع حق الرجل إليه).

ويف شــرحالنهج (( :)332/6وكان نعيــان وهــو مــن أهــل بــدر ،أولع النــاس باملــزاح عند

رســول اهلل‘وكان يكثرالضحــك فقال رســول اهلل‘ :يدخل اجلنة وهــو يضحك..
وســئل النخعي :هل كان أصحاب رسول اهلل‘ يضحكون ويمزحون؟ فقال:نعم واإليامن

يف قلوهبم مثل اجلبال الروايس).

أقول :النخعي هذا ،هو إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه املعروف وصاحب ابن مسعود ،تويف

أواخر القرن األول (تذكرةالحفاظ للذهبي  )73/1:وسؤال الناس إياه عن الصحابة :هل كانوا يضحكون
ويمزحون ،يدل عىل أن إعالم الســلطة صور الصحابة بصورة املالئكة ،حتى أن الناس يسألون
عنهم :هل كانوا يضحكون؟!

ويف املقابل تنقص إعالمهم من أهل البيت^ما استطاع ،لكنه فشل واحلمد هلل!
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نماذج من تبسمالنبي؟ص؟وضحكه
أنواع فمنه استحســان أمر أو شيئ  ،ومنه
كان أكثر ضحك النبي‘التبســم ،وتبســمه
ٌ

تعجب من فعل أو قول ،ومنه استنكار لفعل أو قول.

فصل جامع في آدابالنبي؟ص؟وتبسمه ومزاحه
ً
 .1قال ابن شهراشوب في كتابهالقيم مناقب آل أبيطالب ( )126/1ملخصا
(فصل يف آدابــه ومزاحه‘ :أما آدابه فقــد مجعها بعض العلــاء والتقطها من األخبار:

كان النبي‘أحكم الناس وأحلمهم وأشــجعهم وأعدهلم وأعطفهم .وأســخى الناس ،ال
يثبــت عنده دينار وال درهم ،فإن فضل ومل جيد من يعطيه وجنه الليل مل يأو إىل منزله حتى يتربأ

منه إىل من حيتاج إليه.

ال يأخذ مما أتاه اهلل إال قوت عامه فقط ،من يسري ما جيد من التمر والشعري ،ويضع سائر ذلك

يف سبيل اهلل ،ثم يعود إىل قوت عامه فيؤثر منه حتى ربام احتاج قبل انقضاء العام إن مل يأته شئ.
وكان جيلس عىل األرض ،وينام عليها ،ويــأكل عليها.وكان خيصف النعل ،ويرقع الثوب،

وبفتح الباب ،وحيلب الشــاة ،ويعقل البعري وحيله ،ويطحــن مع اخلادم إذا أعيا ،ويضع طهوره

بالليــل بيده ،وال جيلس متكئــ ًا ،وإذا جلس عىل الطعام جلس حمقــر ًا .وكان جييب دعوة احلر
والعبد ،ولو عىل ذراع أو كراع ،ويقبل اهلدية ولو أهنا جرعة لبن ،ويأكلها وال يأكل الصدقة.

وكان يلبس برد ًا حربة يمنية وشــملة جبــة صوف ،والغليظ من القطــن والكتان ،وأكثر

ثيابه البياض ،وكان له ثوب للجمعة خاصة ،وكان إذا لبس جديد ًا أعطى خلق ثيابه مســكين ًا،

يلبس خاتــم فضة يف خنرصه األيمــن .حيب البطيــخ ،وكان يشــيع اجلنائز ويعود املرىض يف

أقىص املدينة ،جيالس الفقراء ويؤاكل املســاكني ويناوهلم بيده ،ويكرم أهل الفضل يف أخالقهم،
ويتألف أهل الــرف بالرب هلم ،يصل ذوي رمحه من غري أن يؤثرهم عىل غريهم إال بام أمر اهلل،
وال جيفو عىل أحد ،يقبل معذرة املعتذر إليه.

وكان أكثر الناس تبســ ًا ما مل ينزل عليه قرآن ومل جتر عظة ،وربام ضحك من غري قهقهة ،ما
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شــتم أحد ًا بشتمة وال لعن امرأة وال خادم ًا بلعنة ،ال ٌّ
فظ وال غليظ ،وال َّ
صخاب يف األسواق،
وال حيزي بالسيئة الســيئة ،ولكن يغفر ويصفح ،ويبدأ من لقيه بالســام .وكان جيلس حيث

ينتهي به املجلس ،وكان أكثر ما جيلس مســتقبل القبلة ،وكان يكــرم من يدخل عليه حتى ربام
بسط ثوبه ،ويؤثر الداخل بالوسادة التي حتته.

وكان يمــزح وال يقول إال حق ًا ،قال أنس :مات ُن َغ ْ ٌي أليب عمري وهو ابن ألم ســليم (أمه)

فجعل النبي‘يقول :يا أباعمري ما فعل النغري.

وقال رجل :إمحلني يا رسول اهلل ،فقال :إنا حاملوك عىل ولد ناقة ،فقال :ما أصنع بولد ناقة؟

قال‘ :وهل يلد اإلبل إال النوق.

واســتدبر رج ً
ال من ورائه وأخذ يعضده وقال :من يشــري هذا العبــد؟ يعني أنه عبد اهلل.

وقال‘ألحد :التنس يا ذا األذنني.

وقال المرأة وذكــرت زوجها :أهذا الــذي يف عينيه بياض؟ فقالت :ال مــا بعينيه بياض،

وحكت لزوجها فقال :أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها!

وقالت عجوز من األنصــار للنبي‘ :أدع يل باجلنة ،فقال :إن اجلنــة ال يدخلها ال ُع َّجز،
َ َْ ْ

ْ

َ

ْ

َ َ

فبكت املرأة فضحك النبي وقال :أما ســمعت قول اهلل تعاىلِ :إ ّنا أن َشأ َن ُاه َّن ِإن َش ًاء .ف َج َعل َن ُاه َّن أ ْبك ًارا.
وقال‘للعجوز األشجعية :يا أشــجعية ال تدخل العجوز اجلنة ،فرآها بالل باكية فوصفها
للنبي‘فقال :واألســود كذلك! فجلســا يبكيان فرآمها العباس فذكرمها له فقال :والشيخ

كذلك ،ثم دعاهم وطيب قلوهبم وقال :ينشؤهم اهلل كأحسن ما كانوا ،وذكر أهنم يدخلون اجلنة

شباب ًا منورين ،وقال :إن أهل اجلنة جرد مرد مكحلون.
وقال‘لرجل حني قال:

ً
أنــت نــي اهلل حق ـ ـ ـ ـ ــا نعلمــه
ً
نبغــي مع اإلســام شــيئا نقضمه

ً
ودينــك اإلســام دينــا نعظمــه
وحنــن حــول ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ندنــدن!

يا عيل إقض حاجته ،فأشبعه عيل×وأعطاه ناقة وجلة متر.

وق َّبل جد خالد القرسي امرأة فشــكت إىل النبي‘فأرسل إليه فاعرتف وقال :إن شاءت
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أن تقتص فلتقص! فتبســم رسول اهلل وأصحابه فقالَ :أوال تعود؟ فقال :ال واهلل يا رسول اهلل،
فتجاوز عنه.

ورأي‘صهيب ًا يأكل متر ًا فقال :أتأكل التمر وعينك رمدة؟ فقال :يا رسول اهلل إين أمضغه

من هذا اجلانب وتشتكي عيني من هذا اجلانب.

ً
 .2مازحالنبي؟ص؟عليا؟ع؟فأجابه علي؟ع؟فتبسم

روي أن النبي‘كان يأكل رطب ًا مع عــي×وكان يضع النوى قدام عيل× .فلام فرغا

كان النوى كله يف طرف عيل فقال له رســول اهلل‘ :يا عــي إنك ألكول! فقال عيل× :يا

رسول اهلل! األكول الذي يأكل التمر ونواه! فتبسم رسول اهلل‘)( .كشف األسرار .)165/1:

ويف رواية أنه×قال :آكل مني يا رسول اهلل من يأكل التمر بنواه!

 .3وتبسم؟ص؟للمختضبين بالورس والحناء والوسم

ِ
ِ
ــو ٍة ،قال‘ :منه اخلضاب
اســ َت َط ْعت ُْم م ْن ُق َّ
فيالفقيــه ( :)123/1يف قولــه تعاىلَ :و َأعدُّ وا َل ُ ْم َما ْ

بالســواد .وإن رج ً
ال دخل عىل رســول اهلل وقد ص َّفر حليته فقال له رسول اهلل‘ :ما أحسن

هذا ،ثم دخل عليه بعد هذا وقد أقنى باحلناء ،فتبسم رسول اهلل‘وقال :هذا أحسن من ذاك،
ثم دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد فضحك إليه فقال :هذا أحسن من ذاك وذاك).

.4وتبسم لما حدثت فاطمة أمها؟امهع؟وهي جنين
وســمع خدجية÷تكلم جنينهــا ،قال هلا :يا خدجيــة من تكلمني؟ قالت :يا رســول اهلل،

إن اجلنني الذي أنا حامل بــه إذا أنا خلوت به يف منزيل كلمني ،وحدثني من ظلمة األحشــاء.

فتبســم رســول اهلل‘ثم قــال :يا خدجيــة ،هذا أخــي جربئيــل ×خيربين أهنــا ابنتي،
وأهنا النســمة الطاهرة املطهرة ،وأن اهلل تعاىل أمرين أن أســميها فاطمة ،وسيجعل اهلل تعاىل من
ذريتها أئمة هيتدي هبم املؤمنون)( .الثاقب في المناقب البن حمزة.)285/
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 .5وتبسم لفاطمة؟اهع؟تدور الرحى في بيتها وحدها
يف اخلرائــج (( :)531/2أن أباذر قال :بعثني رســول اهلل‘أدعوعلي ًا ،فأتيت بيته فناديته فلم

جيبنــي ،والرحى تطحن وليس معها أحد ،فناديته فخرج معي وأصغى إليه رســول اهلل‘،
فقال له رسول اهلل شيئ ًا مل أفهمه ،فقلت :عجب ًا من رحى يف بيت عيل تدور ما عندها أحد! فقال:
إن ابنتي فاطمة مأل اهلل قلبها وجوارحها إيامنــ ًا ويقين ًا ،وإن اهلل علم ضعفها فأعاهنا عىل دهرها

وكفاها .أما علمت أن هلل مالئكة موكلني بمعونة آل حممد‘)!

ويف رواية دالئل اإلمامة( :139/قال :فتبســم رسول اهلل‘وقال :يا سلامن ،إن ابنتي فاطمة

مأل اهلل قلبها وجوارحها إيامن ًا إىل مشاشــها فتفرغت لطاعة اهلل عز وجل ،فبعث اهلل ملك ًا إسمه

روفائيل..الخ).

 .6وتبسم المرأة شكت زوجهاالعنين
يف تذكرة الفقهــاء ( ( :)643/2عــن عايشــة قالــت جــاءت امــرأة رفاعة الفــريض إىل
فبت َط ْل َقى ،فتزوجت بعده عبد الرمحن بن الزبري،
النبي‘وقالت :إين كنت عند رفاعة فطلقني ُّ

وإنام معه مثل هدبة الثوب (عنين) فتبسم رسول اهلل‘فقال :تريدين أن ترجعي إىل رفاعة)؟!

 .7وضحك لمذنب حملالحسنين؟امهع؟يستشفع بهما
ٌ
رجــل ذنبــ ًا يف حيــاة
يف مناقــب آل أيب طالب()168/3عن اإلمام الباقر×قــال (:أذنــب

رســول اهلل‘(ولعله ســرق من بيتالنبي‘)فتغيب حتى وجد احلســن واحلسني يف طريق خال،
فأخذمها فاحتملهام عىل عاتقيه وأتى هبام النبي‘ فقال :يا رســول اهلل إين مستجري باهلل وهبام،

فضحك رســول اهلل حتى رد يده إىل فمه ثم قال للرجل :إذهب وأنت طليق ،وقال للحســن

واحلسني :قد شفعتكام فيه أي فتيان ،فأنزل اهلل تعاىلَ :و َل ْو َأ َّن ُه ْم إ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َج ُاء َ
اس َت ْغ َف ُر َ
وك َف ْ
وااهلل
ِ
الر ُس ُول َل َو َج ُد َ
َو ْاس َت ْغ َف َر َل ُه ُم َّ
وااهلل َت َّو ًابا َر ِح ًيما).
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 .8وتبسم؟ص؟لتأمينالمؤمن في كل حاالته
يف أمايل الصدوق( :590/عن عبد اهلل بن مســعود قال :بينا نحن عند رسول اهلل‘إذ تبسم،

فقلت :ما لك يا رسول اهلل تبسمت؟ قال :عجبت من املؤمن وجزعه من السقم ،ولو يعلم ما له

يف السقم من الثواب ألحب أن ال يزال سقي ًام حتى يلقى ربه عز وجل)!

ويف رواية( :640/عجبت للمرء املســلم أنه ليس من قضاء يقضيه اهلل عز وجل له إال كان خري ًا

له يف عاقبة أمره).

 .9وضحك؟ص؟ألعرابي آمن وطمع بناقة
يف كفاية األثــر( :172/عن احلســن بــن عيل×قــال :دخــل أعرايب عىل رســول اهلل‘

يريد اإلســام ومعه ضب قد اصطــاده يف الربية وجعلــه يف كمــه ،فجعل النبي‘يعرض

عليه اإلســام فقال :ال أؤمن بك يا حممــد أو يؤمن بك هذا الضــب ،ورمى الضب من كمه،
فخرج الضب من املســجد هيرب! فقال النبي‘ :يا ضب من أنا؟ قال :أنت حممد بن عبد اهلل

بن عبد املطلب بن هاشــم بن عبد منــاف .قال :ياضب من تعبد؟ قــال :أعبد الذي فلق احلبة

وبرأ النسمة واختذ إبراهيم خلي ً
ال وناجى موسى كلي ًام واصطفاك يا حممد .فقال األعرايب :أشهد

أن ال إله إال اهلل وأنك رســول اهلل حق ًا ،فأخربين يا رسول اهلل هل يكون بعدك نبي؟ قال :ال ،أنا
خاتم النبيني ،ولكن يكون بعدي أئمة من ذريتي قوامون بالقسط كعدد نقباء بني إرسائيل أوهلم
عيل بن أيب طالب ،فهواإلمام واخلليفة بعدي ،وتســعة من األئمة من صلب هذا ووضع يده عىل

صدري ،والقائم تاسعهم يقوم بالدين يف آخر الزمان كام قمت يف أوله! قال فأنشأ األعرايب يقول:
ً
أال يــا رســول اهلل أنــك صــادق فبوركــت مهديــا وبوركــت هاديــا
كأمثـال احلم ــير الطواغيا

شــرعت لنا الدين احلنيــي بعــد مــا

عبدنــا

فيــا خيــر مبعــوث و يــا خيــر مرســل
ً
ً
وبوركــت يف األ قــوام حيــا وميتــا

إىل اإل نــس مث اجلــن لبيــك داعيــا
ً
وبوركــت مولــودا وبوركــت ناشــيا

فقال رسول اهلل‘ :يا أخا بني سليم هل لك مال؟ فقال :والذي أكرمك بالنبوة وخصك
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بالرســالة إنا أربعة ألف بيت يف بني سليم ما فيهم أفقر مني ،فحمله النبي‘عىل ناقة ،فرجع
إىل قومه فأخربهم بذلك قالوا :فأســلم األعرايب طمع ًا يف الناقــة ،فبقي نومه يف الصفة مل يأكل

شيئ ًا ،فلام كان من الغد تقدم إىل رسول اهلل‘فقال:

يــا أهيا املرء الــذي ال نعدمــه أنــت رســول اهلل حقــا نعلمــه
ً
ودينك اإلســام دينــا نطعمــه نبغــي مع اإلســام شــيئا نقضمــه
فتبســم النبي‘وقال :يــا عيل أعط األعــرايب حاجته .قال :فحمله عــي× إىل منزل

فاطمة÷وأشبعه وأعطاه ناقة وجلة متر ًا).

 .10تبسم لعلي؟ع؟لما اشترى منه جبرئيل؟ع؟درعه
يف دالئل اإلمامة ،84/من حديث يف زواج فاطمة وعيل’( :ثم قال لعيل× :إن اهلل قد أمرين

أن أزوجك .فقال :يا رســول اهلل إين ال أملك إال ســيفي وفريس ودرعي .فقال له النبي‘:
إذهــب فبع الدرع ،قــال فخرج عيل× فنادى عــى درعه ،فبلغت أربعامئــة درهم ودينار.

قال :فاشــراها دحية بن خليفة الكلبي وكان حســن الوجه ،مل يكن مع رسول اهلل‘أحسن
منه وجه ًا .قال :فلام أخذ عيل×الثمن وتســلم دحية الدرع عطف دحية عىل عيل×فقال:

أســألك يا أبااحلســن أن تقبل مني هذه الدرع هدية وال ختالفني يف ذلــك .قال :فحمل الدرع
والدراهم ،وجاء هبام إىل النبي‘ ونحن جلوس بني يديه فقال :يا رسول اهلل ،إين بعت الدرع

بأربعامئة درهم ودينار ،وقد اشــراه دحية الكلبي ،وقد أقسم عيل أن أقبل الدرع هدية ،وأيش
تأمر ،أقبلها منه أم ال؟ فتبسم النبي‘وقال :ليس هو دحية ،لكنه جربئيل× ،وإن الدراهم
من عند اهلل لتكون رشف ًا وفخر ًا البنتي فاطمة)!

 .11ضحك؟ص؟من شجاعة أم هاني أمام أخيها علي؟ع؟
كتبنا يف الســرة النبوية عند أهل البيت÷( )638/2ملخص ًا:عهد رسول اهلل‘ إىل املسلمني

أن ال يقتلوا بمكة إال من قاتلهم ،سوى نفر كانوا يؤذون النبي منهم :مقيس بن صبابة ،وعبد اهلل
بن ســعد بن أيب رسح ،وعبد اهلل بن خطل وقينتني كانتا تغنيان هبجاء رســول اهلل‘وقال:
أقتلوهم وإن وجدمتوهم متعلقني بأســتار الكعبة .فأدرك ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة
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فاستبق إليه سعيد بن حريث وعامر بن يارس فســبق سعيد عامر ًا فقتله .وقتل مقيس بن صبابة

يف الســوق .وقتل عيل×إحدى القينتني وأفلتت األخرى ،وقتــل أيض ًا احلويرث بن نقيذ بن
كعب .وبلغه أن أم هانئ بنت أيب طالب قد آوت ناســ ًا من بني خمزوم ،منهم احلارث بن هشام
وقيس بن السائب ،فقصد نحو دارها مقنع ًا باحلديد فنادى :أخرجوا من آويتم! فجعلوا يذرقون

كام تذرق احلبارى خوف ًا منه (احلبارى طائر كبري الســلحة)! فخرجــت إليه أم هاين وهي ال تعرفه

فقالــت :يا عبد اهلل ،أنا أم هاين بنت عم رســول اهلل‘وأخت عيل بن أيب طالب إنرصف عن
داري.فقال عيل× :أخرجوهم! فقالت :واهلل ألشكونك إىل رسول اهلل! فنزع املغفر عن رأسه

فعرفته فجاءت تشتد حتى التزمته فقالت :فديتك حلفت ألشكونك إىل رسول اهلل‘! فقال

هلا :فاذهبي فربي قســمك فإنه بأعىل الوادي .قالت أم هــاين فجئت إىل النبي‘ وهو يف قبة
يغتســل وفاطمة ÷تسرته ،فلام سمع رسول اهلل‘كالمي قال :مرحب ًا بك يا أم هاين .قلت:
أجرت مــن أجرت! فقالت فاطمة÷ :إنام
بأيب وأمــي ما لقيت من عيل اليوم! فقال‘ :قد
ُ

جئت يا أم هانئ تشــكني علي ًا يف أنه أخاف أعداء اهلل وأعداء رسوله!فقلت:إحتمليني فديتك!
فقال رســول اهلل‘ :قد شكر اهلل لعيل سعيه ،وأجرت من أجارت أم هانئ ملكاهنا من عيل بن

أيب طالب»( .إعالم الور ى.)223/ 1:

ويف رواية :قالت بأيب أنت وأمي أترى ما لقيت من عيل اليوم فحكت القصة فقال عيل×:يا

رسول اهلل والذي بعثك باحلق نبي ًا لقد قبضت عىل يدي وفيها السيف فام استطعت إن أخلصها
إال بالشــدة! فضحك النبي‘ وقال:لو ولد أبوطالب الناس كلهم لكانوا شــجعان ًا! إنا قد

أجرنا من أجارت أم هاين ،وآمنا من آمنت فال سبيل لك عليهم.

وهــرب هبرية بن أيب وهب بعل أم هاين إىل نجران ،وأقام هبا حتى مات هبا مرشك ًا ،وهلا من

هبرية أربعة من الذكور هاين وجعدة وعمر ويوسف وأسلمت أم هاين وهاجرت إىل املدينة).

ً
ً
 .12ضحك؟ص؟استنكارا لنذر امرأة نذرا غير شرعي!

يف ســرة ابن هشــام ( )751/3أن عيينة بــن حصن النجدي أغار عــى إبل النبي‘ وقتل

راعيها الغفاري وســاق اإلبل ،ونجت امرأة الغفاري عىل ناقة منها ،وقالت( :يا رسول اهلل ،إين
قد نذرت هلل أن أنحرها إن نجاين اهلل عليها ،قال :فتبســم رسول اهلل‘ثم قال :بئسام جزيتها
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أن محلك اهلل عليها ونجاك هبا ثــم تنحرهيا! إنه ال نذر يف معصية اهلل وال فيام ال متلكني ،إنام هي
ناقة من إبيل ،فارجعي إىل أهلك عىل بركة اهلل) .وتبسمه‘هنا استنكار لنذرها!

 .13تبسم؟ص؟من شخص أساء معهالخلق
قال القايض عياض يف الشفاء ((:)90/1جاءه زيد بن سعنة قبل إسالمه يتقاضاه دين ًا عليه فجبذ
ثوبه عن منكبه ،وأخذ بمجامع ثيابه وأغلظ له ،ثم قال :إنكم ،يا بني عبد املطلب ُم ْط ٌل ،فانتهره
عمر وشــدد له يف القول ،والنبي‘يبتسم ،فقال رســول اهلل‘ :أنا وهو كنا إىل غري هذا

أحوج منك يا عمر ،تأمرين بحســن القضاء وتأمره بحسن التقايض ،ثم قال :لقد بقي من أجله
ثالث ،وأمر عمر يقضيه ماله ويزيده عرشين صاع ًا ملا روعه فكان سبب إسالمه .ذلك أنه كان
يقول :ما بقي من عالمات النبوة شيئ إال وقد عرفتها يف حممد إال اثنتني مل أخربمها :يسبق حلمه

جهله ،وال تزيده شدة اجلهل إال حل ًام ،فاختربه هبذا فوجده كام ُوصف).

ً
 .14وتبسم تعجبا من سوء توفيق عائشة

يف الســنن الكربى للنسائي(( :)252/4عن عائشة قالت :رجع رســول اهلل من جنازة وأنا أجد

صداع ًا يف رأيس وأنا أقول :وا رأســاه! قال :بل أنا وارأســاه ثم قــال :وما رضك لو ُم ِّت قبيل

فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ،ثم دفنتك .قلت :لكأين بك لو فعلت ذلك رجعت إىل بيتي

فأعرست فيه ببعض نسائك! فتبسم رسول اهلل ،بدئ يف مرضه الذي مات فيه).

 .15وتبسم المرأة كرهت زوجها ودعا لهما
يف مســند أيب يعىل( ،)392/3أن امرأة شــكت زوجهــا ،فأحرضه النبي‘وقال له( :جاءت

تشــكو منك جفاء تشــكو منك أنك ال تقرهبا ،قال :يا رسول اهلل والذي أكرمك إن عهدي هبا
هلذه الليلة وبكت املــرأة ،فقالت :كذب فرق بيني وبينه ،فإنه من أبغض خلق اهلل إ َّيل! فتبســم

رســول اهلل‘ ثم أخذ برأسه ورأســها فجمع بينهام وقال :اللهم أدن كل واحد من صاحبه.

قال جابر :فلبثنا ما شــاء اهلل أن نلبث ثم مر رسول اهلل‘بالسوق فإذا نحن بامرأة حتمل أدم ًا
فلام رأته طرحت األدم وأقبلت إىل النبي‘فقالت يا رسول اهلل والذي بعثك باحلق ما خلق اهلل
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من برش أحب إيل منه إال أنت).

 .16وتبسم ؟ص؟ألعرابي من بني سعد
يف مصنف ابن أيب شــيبة ((:)210/ 7عــن ابن عباس قال :جاء أعرايب إىل النبي فقال :الســام

عليك يا غالم بني عبد املطلب ،فقال :وعليك ،فقال :إين رجل من أخوالك من بني ســعد بن
بكر وأنا رســول قومي إليك ووافدهم ،وأنا ســائلك فمشدد مسألتي إليك مناشدك مناشديت
إياك ،قال :خذ عنك يا أخا بني ســعد .قال :من خلقــك وهو خالق من قبلك وهو خالق من

بعدك؟ قال :اهلل ،قال :نشدك بذلك أهو أرســلك؟ قال :نعم ،قال :من خلق الساموات السبع
واألرضني السبع وأجرى بينهن الرزق؟ قال :اهلل ،قال :نشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال :نعم،

قال :فإنا قد وجدنا يف كتاب وأمرتنا رســلك أن نصيل يف اليوم والليلة مخس صلوات ملواقيتها
نشدتك بذلك أهو أمرك بذلك؟ قال :نعم ،قال :فإنا وجدنا يف كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ

من حوايش أموالنا فنردها عىل فقرائنا فنشــدتك بذلك أهــو أمرك بذلك؟ قال :نعم .ثم قال:

أما اخلامسة فلست بسائلك عنها وال أرب يل فيها ،قال:ثم قال :والذي بعثك باحلق ألعملن هبا
ومن أطاعني من قومي ،ثم رجع فضحك رسول اهلل‘حتى بدت نواجذه ،ثم قال :والذي

نفيس بيده لئن صدق ليدخلن اجلنة).

 .17وكذبوا علىالنبي؟ص؟بأنه وافقالحاخام علىالتجسيم وتبسم!
يف كتاب الســنة البــن أيب عاصم( :238/عن عبــد اهلل بن عمرقال :جاء حــر من اليهود إىل

رســول اهلل‘فقال :أبلغك أن اهلل تعاىل يضع الســاوات يوم القيامة عــى إصبع واألرض

عىل أصبع واجلبال عىل أصبع والشــجر عىل أصبع واملاء والثرى عىل أصبع وســائر اخللق عىل
أصبع ثم هيزهن ويقول :أنا امللك! قال :فضحك رســول اهلل‘حتى بدت نواجذه تصديق ًا

َ ٌ
الس َ ُ
وااهلل َح َّق َق ْدرهِ َو ْال َأ ْر ُض َجم ًيعا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ْالق َي َامةِ َو َّ
لقول احلرب ثم قــرأ َ:و َما َق َد ُر َ
ماوات َم ْط ِو ّيات ِب َي ِم ِينهِ
ِ
ِ
ِ
ُس ْب َح َان ُه َو َت َع َالى َع َّما ُي ْشر ُك َ
ون قلت أليب الربيع :فضحك تصديق ًا؟قال:نعم.
ِ
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ََ
 .18وكذبوا علىالنبي؟ص؟أنه َج ّوز المنكر وتبسم!
وذلك يوم ســألته ســهيلة بنت ســهيل بن عمرو زعيم املرشكني ،وزوجــة أيب حذيفة بن

عتبة الذي أسلم وســكن املدينة ،وكان معه مواله سامل الفاريس املعروف بسامل موىل أيب حذيفة،
فكذبت عىل النبي‘بأهنا سألته كيف تعيش مع سامل وهو رجل له حلية ،وبيتهم غرفة واحدة،

وشــكت للنبي‘أن زوجها شك فيها مع ســامل ،فزعمت أنه‘قال هلا :أرضعيه ليحرم
عليك فتعلمت ذلك منها عائشــة! فقد قالت عائشة (المحلــى( :)21/10:جاءت سهلة بنت سهيل

إىل النبي‘ فقالت :يا رســول اهلل إين أرى يف وجه أيب حذيفة من دخول ســامل وهو حليفه،

فقال رسول اهلل‘ :أرضعيه .فقالت :وكيف أرضعه وهو رجل كبري؟ فتبسم رسول اهلل‘

وقال :قد علمت أنه رجل كبري).

أقول :اشتهرت عائشــة بفتوى إرضاع الكبري وبلغ عدد الذين أرضعتهم من أختها وزوجة

أخيها نحو عرشة ،فكانوا يدخلون عليها عىل أهنم حمارم!

 .19وكذبوا علىالنبي؟ص؟أنه تبسم وضحك واستمعالغناء!
يف مســند ابن راهويه(( :)664/3ســمعت عائشــة تقول :كانت عندي امرأة تُسمعني (تغني

يل) فدخل رســول اهلل عىل تلك احلال ثم دخل عمر فقعدت فضحك رسول اهلل فقال عمر :ما
يضحكك يا رسول اهلل؟ فحدثه فقالت :واهلل ال أبرح حتى ُأسمع رسول اهلل ،فأمرها فأسمعته).

 .20وكذبوا على رسولاهلل؟ص؟من أجل عائشة!
يف فقه الســنة لسيد ســابق (( :)500/3أن النبي قدم عليها من غزوة تبوك أو خيرب ،ويف سهوهتا
(الرف) ســر فهبت الريح فكشفته عن بنات لعائشــة ُل َعب فقال :ما هذا يا عائشة؟ قالت :بنايت.

ورأى بينهن فرســ ًا له جناحان من رقاع فقال :ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت :فرس .قال:
وما هذا الذي عليه؟ قالت :جناحان .قال :فرس له جناحان؟ قالت :أما ســمعت أن لسليامن
خي ً
ال هلا أجنحة .قالت :فضحك رسول اهلل‘ حتى بدت نواجذه).

أقول :رواه أبوداود والنســائي وغريمها ،ومعناه أن عائشــة يف حياهتا مع النبي‘كانت
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تصنع اللعــب وتلعب هبن! وإنام قلنا كذبــوا ألن صناعة األلعاب التي فيها صور ذوات أرواح

حمرم باتفاق الفقهاء .و ألن عمر عائشة ملا تزوجت النبي کان سبع عرشة سنة.

 .21وكذبوا علىالنبي؟ص؟بأنه فضل عائشة ومدحها ألنها شتمت ضرتها!
(قالت عائشة :أرســل أزواج النبي‘فاطمة إىل النبي‘فاســتأذنت والنبي‘مع

عائشــة عنها يف مرطها فأذن هلا فدخلت فقالت إن أزواجك أرســلنني يسألنك العدل يف بنت

أيب قحافــة قال :أي بنية أحتبــن ما أحب؟ قالت :بــى .قال :فأحبي هــذه فقامت فخرجت
فحدثتهم فقلن ما أغنيت عنا شيئ ًا ،فارجعي إليه قالت :واهلل ال أكلمه فيها أبد ًا ،فأرسلن زينب

زوج النبي‘فاســتأذنت فأذن هلا فقالت له ذلك ووقعت َّيف زينب تسبني فطفقت أنظر هل

يأذن يل النبي‘فلم أزل حتى عرفت أن النبي‘ال يكره أن أنترص فوقعت بزينب فلم أنشب

أن أثخنتها غلبة فتبسم رسول اهلل‘ثم قال :أما إهنا ابنة أيب بكر)! (األدب المفرد للبخاري)123/

 .22وحرفوا أن رسولاهلل؟ص؟غضب على عمر بأنه تبسم له !
فقد اعرتض عمرعىل النبي بصالفة فأيده علامء السلطة وخطؤوا النبي‘! ففي كنز العامل

(( :)419/2من مســند عمر ،عــن عمر قال :ملا تويف عبد اهلل بن أيب دعي رســول اهلل‘للصالة

عليــه فقام إليه فلام وقــف عليه يريد الصالة حتولت حتى قمت يف صدره فقلت يا رســول اهلل
أعــى عدو اهلل عبد اهلل بــن أيب القائل يوم كذا كــذا والقائل يوم كذا كذا ،أعــدد أيامه اخلبيثة،
ورســول اهلل‘ يتبسم ،حتى أكثرت عليه فقالِّ :
أخ ْر عني يا عمر ،إين خريت فاخرتت قيل
َ

َ

َ

َ

َ

َ

ََ

َ

ين َم َّر ًة فل ْن َي ْغف َر ُ
يلْ :إس َت ْغ ِف ْر ل ُه ْم أ ْو لا ت ْس َت ْغ ِف ْر ل ُه ْم إ ْن ت ْس َت ْغ ِف ْر ل ُه ْم َس ْب ِع َ
اهلل ل ُه ْم .فلــو أعلــم أين إن زدت
ِ
ِ

عىل السبعني غفر له ،لزدت)!

وقــد عقد البخاري يف صحيحه عــدة أبــواب ( 206/5و 100/ 2و )36 / 7روى فيها روايات كثرية

إلثبات فضيلة اعرتاض عمر عىل النبي‘ وزعم نزول الوحي موافق ًا لعمر خم ِّ
طئ ًا للنبي‘!
وقــد ذكر البخاري ،وعمــر ،وابنه ،والفخر الــرازي ،ترصف عمر اخلشــن وغري املعقول

مع النبي‘ حيث تصدى له ،ووثب اليه ،ووقف أمامه ،وجذبه من ثوبه! ليمنعه من الصالة

عىل اجلنازة ،وقال له :أليس هناك اهلل عن هذا! وأكثر عليه الكالم! فغضب النبي‘وقالِّ :
أخر
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عني يا عمر! لكنهم قالوا إن النبي‘مل يغضب من عمر أبد ًا ،بل ارتاح منه وتبسم له!
وأن موقفه كان كاملعتذر منه! وأن معنى أخر عني :أخر كالمك اآلن!

ْ َ ْ ْ َُ ْ َْ َ ْ َ ْ ْ َُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َُ ْ َ ْ َ ً َ َ
ين َم َّرة فل ْن
قال البخــاري ( :)206/5بــاب قولــه :استغ ِفر لهم أو لا تستغ ِفر لهم ِإن تستغ ِفر لهم سب ِع
َْ َ ُ َ
اهلل ل ُه ْم .عن ابن عمر قال :ملا تويف عبد اهلل بن أيب جاء ابنه عبد اهلل إىل رســول اهلل‘ فسأله
يغ ِفر

أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصيل عليه فقام رسول اهلل‘ ليصيل فقام
عمر فأخذ بثوب رســول اهلل‘ فقال يا رسول اهلل تصيل عليه وقد هناك ربك أن تصيل عليه!
َ

َ

َ

َ

َ

َ

فقال رســول اهلل‘ :إنام خريين اهلل فقالْ :إس َت ْغ ِف ْر ل ُه ْم أ ْو لا ت ْس َت ْغ ِف ْر ل ُه ْم ِإ ْن ت ْس َت ْغ ِف ْر ل ُه ْم َس ْب ِع َين َم َّر ًة..

َ
ُ
وسأزيده عىل الســبعني .قال إنه منافق! قال فصىل عليه رسول اهلل‘ فأنزل اهلل تعاىلَ :ولا ت َص ِ ّل َعلى
ْ ُ ْ َ َ َ َ ً َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َّ ُ ْ َ
ك َف ُر وا باهلل َو َر ُسولهِ َو َم ُاتوا َو ُه ْم َفاس ُق َ
ون).
أحد ِمنهم مات أبدا ولا تقم على قب ِره ِإنهم
ِ
ِ
ِ ِ
يريدون بذلك أن يثبتوا صواب عمر وخطأ النبي‘فارتكبوا الكذب الرصيح ألن آيةَ :ولا
ُْْ َ َ َ ً
َ
ُ
ات أ َبدا ،نزلت يف ســورة براءة التي نزلت يف السنة التاســعة بعد تبوك ،وابن
ت َص ِ ّل َعلى أحد ِمنهم م

سلول مات يف السنة الرابعة!

تقرير ما صدر عن عمر مع ما عرف من شــدة
قال يف فتح الباري ( )252/ 8بدون خجل( :هذا
ُ

صالبتــه يف الدين وكثرة بغضه للكفار واملنافقني...قــال ابن املنري :وإنام قال ذلك عمر حرص ًا
عىل النبي‘ ومشــورة إلزام ًا ،وهلذا احتمل منه النبي‘ أخــذه بثوبه وخماطبته له يف مثل

ذلك املقام حتى التفت إليه متبس ًام ،كام يف حديث ابن عباس).

ثم قــال ابن احلجــر (:قوله فتبســم رســول اهلل‘ وقــال ِّ
أخــر عنــي ،أي كالمك!

عب عن طالقة وجهه بذلك تأنيس ًا لعمر
واستشكل الداودي تبسمه يف تلك احلالة .وجوابه :أنه َّ

وتطييب ًا لقلبه ،كاملعتذر عن ترك قبول كالمه ومشورته)!

وقد تفوق الفخر الرازي عىل ابن حجر فقال تفســره (( :)151/16واعلم أن هذا يدل عىل منقبة

عظيمة مــن مناقب عمر ريض اهلل عنه ،وذلك ألن الوحي نزل عــى وفق قوله يف آيات كثرية،
منها آية أخذ الفداء عن أســارى بدر وقد ســبق رشحه .وثانيها :آية حتريم اخلمر .وثالثها :آية

حتويل القبلة .ورابعها :آية أمر النســوان باحلجاب .وخامســها :هذه اآلية .فصار نزول الوحي
عىل مطابقة قول عمر منصب ًا عالي ًا ودرجة رفيعة له يف الدين .فلهذا قال عليه الصالة والسالم يف
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حقه :لو مل أبعث لبعثت يا عمر نبي ًا)!

أقول :قد اختذوه نبي ًا ومل يبعث ،وجعلوا نبوته ناسخة لنبوة نبينا‘!

 .23وصدقوا في قولهم تبسمالنبي؟ص؟من رعب عمر في حر بالخندق
قال سليم بن قيس( :249/قال عيل×للزبري :وإن بعض من سميت ما كان ذا بالء وال سابقة

وال مبارزة قرن ،وال فتح وال نرص ،غري مرة واحدة َّفر ومنح عدوه دبره ،ورجع جيبن أصحابه
وجيبنونه ،وقد فر مــرار ًا ،فإذا كان عند الرخاء والغنيمة تكلم وتغــر وأمر وهنى! ولقد نادى

ابن عبد ود يوم اخلندق باســمه ،فحاد عنه والذ بأصحابه حتى تبسم رسول اهلل‘مما رأى به

من الرعب وقال :أين حبيبي عيل؟ تقدم يا حبيبي يا عيل).

ناداه ابن ود :أي دعاه اىل مبارزته فارتعب ارتعاب ًا تبسم منه النبي‘.

 .24وصدقوا في قولهم تبسمالنبي؟ص؟من قول عمر في حنين
فقد فر املســلمون يف حنني كلهم إال النبي‘وبنو هاشــم ،كام قال تعاىلَ :ل َق ْد َن َص َر ُك ُم ُ
اهلل فِي
َّ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ًْ َ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ْ َْ ُ َ َ ُ َ ْ
مو ِاطن ك ِثيرةٍ ويوم حني ٍن ِإذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغ ِن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ِبما رحبت
َّ َّ
َ َ
ُ َّ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ً َ َ
ودا ل ْم ت َر ْو َها َو َعذ َب ال ِذ َين كف ُر وا
ثم وليتم مد ِب ِرين .ثم أنزل اهلل س ِكينته على رسو ِلهِ وعلى المؤ ِم ِنين وأنزل جن
َو َذ ِل َك َج َز ُاء ْال َك ِافر َ
ين.
ِ

ومل ينزل السكينة عىل الفارين!

وقال الواقدي يف املغازي((:)904/2قالت أم احلارث :فمر يب عمر بن اخلطاب فقلت :يا عمر ما

هذا فقال عمر :أمر اهلل)! وروي عن نسيبة أيض ًا.

ودافع بنو هاشــم عن النبي‘وكان عيل×يقاتل وحده ،حيمــل عىل صاحب الراية يف

هــوازن فيقتله ويأرس منهم ثم يرجع اىل النبي‘حتى قتــل أربعني من محلة راياهتم فوقعت
فيهم اهلزيمــة .قال ابن هشــام ( « :)896/4فــواهلل ما رجعت راجعة الناس مــن هزيمتهم حتى
وجدوا األسارى مكتَّفني عند رسول اهلل‘ »!

فارون ما عدا بني هاشم وكانوا
الفارين والكل ُّ
أقول :فمن الذي أرسهم وكتَّفهم قبل رجوع ِّ
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َ

حميطني بالنبي‘حيرســونه ،وعيل×وحده يغوص غامر املعركة! يساعدهُ :ج ُن ًودا ل ْم َت َر ْو َها.

وقد زعموا أن ثامنني من الفارين أو مئة رجعوا قبل غريهم ،ونســبوا بطوالت عيل×أو قس ًام

منها إليهم! لكنهم مل يسموا منهم أحد ًا إال عبد اهلل بن مسعود ،وهو ضعيف البنية صغري اجلثة،
غري مقاتل! ثم نسبوا النرص إىل دعاء النبي‘وإلقائه حفنة احلىص والرتاب عىل جيش هوازن

وهو صحيح ،لكنه ال يلغي دور عيل×األسايس!

وعىل قاعدة الغنيمة ملن قاتل ،فعامة غنائم هوازن لعيل× .لكن عندما رجع أبوبكر وعمر

من فرارمها ،أخذا يتدخالن يف الغنائم كأهنام صاحباها!

«قال أبوقتادة :يا رسول اهلل إين رضبت رج ً
ال عىل جبل العاتق وعليه درع له قد حتصفت عنه

فأعجلت عنه قال فانظــر من أخذها ،فقام رجل فقال :أنا أخذهتا فأرضه عنها فلو أعطيتنيها؟
فســكت رســول اهلل فقال عمر:الواهلل اليفيؤها اهلل عىل أسد من أســده ويعطيكها! فضحك

رسول اهلل» (كنز العمال )552/10:أي ضحك من تدخل عمر وقد عاد لتوه من الفرار!
وقد رواها البخاري ( )16 / 3وحذف منها ذكر أيب بكر وعمر سرت ًا عليهام!

 .25وصدقوا في أن عمر ضحك حتى انقلب على ظهره فتبسمالنبي؟ص؟
بعد فتح مكة جاءت نســاء قريش ليبايعن النبي‘ ،وجاءت هند بنت عتبة متنقبة متنكرة

مع النساء خوف ًا أن يعرفها رسول اهلل‘!

َ َ َ ْ ْ
َ َ ُّ َ َّ
النب ُّي إ َذا َج َاء َك ْال ُم ْؤم َن ُ
ات ُي َب ِاي ْع َن َك َعلى أ ْن لا ُيش ِرك َن
ِ
قال الثعلبي ( )297/9يف تفسري قوله تعاىل :يا أيها ِ ِ
َ
َ
َ
َ ْ ً َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
ان َيفت ِر َين ُه َب ْي َن أ ْي ِد ِيه َّن َوأ ْر ُج ِل ِه َّن َولا َي ْع ِص َين َك
ِب ِ
اهلل شيئا ولا يس ِرقن ولا يز ِنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأ ِتين ِببهت ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ّ
اهلل إن َ
َ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ ْ ُ ّ َ
اهلل غف ٌور َر ِح ٌيم( :وذلك يوم فتح مكة ملا فرغ الرســول‘ من
فِي َم ْع ُر ٍ
وف فب ِايعهن واستغ ِفر لهن ِ

بيعة الرجال وهو عىل الصفا وعمر بن اخلطاب أســفل منه وهو يبايع النســاء بأمر رســول اهلل
ويبلغهن عنه ،وهند بنت عتبة امرأة أيب سفيان متنقبة مستنكرة مع النساء خوف ًا من رسول اهلل أن

يعرفها فقال النبي‘ :أبايعكن عىل أن ال ترشكن باهلل شيئ ًا ،فرفعت هند رأسها وقالت :واهلل

إنك لتأخذ علينا أمر ًا ما رأيناك أخذته عىل الرجال ،وبايع الرجال يومئذ عىل اإلســام واجلهاد
فقط ،فقال النبي‘ :وال ترسقن .فقالت هند :إن أباســفيان رجل شــحيح وإين أصيب من
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ماله هنات وال أدري أحتل يل أم ال؟ فقال أبوســفيان :ما أصبت من شــيئ فيام مىض وفيام غري

فهو لك حالل ،فضحك رســول اهلل‘ وعرفها فقال هلا :وإنك هلند بنت عتبة؟ قالت :نعم،
فأعف عام ســلف يا نبي اهلل عفا اهلل عنك ،فقال :وال يزنني .فقالت هند :أوتزين احلرة! فضحك
ُ

وتبســم النبي‘ فقال :وال يقتلن أوالدهن .فقالت هند :ربيناهم
عمرحتى استلقى[على قفاه] ّ

صغــار ًا وقتلتموهم كبار ًا فأنتم وهم أعلم ،وكان ابنها حنظلة بن أيب ســفيان قد قتل يوم بدر،

فقال :وال يأتني ببهتان يفرتين ُه بني أيدهيــن وأرجلهن .وهو أن تقذف ولد ًا عىل زوجها وليس
منه ،فقالت هند :واهلل َّ
إن البهتان يقبح وما تأمرنا إالّ بمكارم األخالق .وقال :وال يعصينك يف
معروف .فقالت :ما جلســنا جملسنا هذا ويف أنفســنا أن نعصيك يف شيئ ،فأقر النسوة بام أخد

عليهن) .وتفسري اآللويس( )81/28وتاريخ دمشــق( )182/70وختريج األحاديث

للزيلعي(.)461/3

ويف أعيان الشيعة (( :)277/1فتبسم بعض من حرض ،ملا كان بينه وبينها يف اجلاهلية)!




ً
حديث أنالنبي؟ص؟ما رؤي بعدها ضاحكا!
رووا أنه‘بعد أن نزلت عليه سورة هود ما رؤي ضاحك ًا.
ورووا أنه بعد أن نزلت َفاستَم ِس ْك بِا َّل ِذي ُأ ِ
وح َي إِ َل ْي َك ..ما رؤي ضاحك ًا.
ْ ْ

ورووا أنه بعد أن رأى مالك ًا خازن النار ما رؤي ضاحك ًا.

ورووا أنه بعد أن نزلت عليه سورة النرص ما رؤي ضاحك ًا.

ورووا أن اهلل تعاىل أراه طرف ًا من مصيبته بأمته فام رؤي ضاحك ًا.

ورووا أنه بعد أن رأى القردة ينزون عىل منربه ما رؤي ضاحك ًا.

وقد تصل املناسبات املروية حلزن النبي‘وامتناعه عن الضحك اىل آخر عمره الرشيف اىل

عرش مناسبات وأكثر ،وهذا يدل عىل كذهبم لتضييع سبب حزنه احلقيقي ،وال حافظة لكذوب،

فزمن بعضها يف مكة ملا نزلت سورة هود أو الزخرف ،وبعضها يف املدينة ،وبعضها جمهول الوقت.
ومما يثبت كذهبا أنه‘كان يف مكة واملدينة يتبســم ويضحــك اىل أواخر عمره الرشيف،

حتى رأى الشــجرة امللعونة والقــردة حتكم بعده وتنزو عىل منربه ،وحتــى رآهم يرفضون أن
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ف هيجر!
يكتب هلم عهد ًا ،وقالوا أنه َخ ِر ٌ

ْ ُْ َ َ َ َ
فقد روى اجلميع أنه‘رأى قرد ًة حيكمون أمته بعده ،ونزل قوله تعاىلَ :و ِإذ قل َنا لك ِإ ّن َر ّب َك
َ
َّ
ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ
ً َ
َّ
َّ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ
الن ِاس َو َما َج َعلنا ّ
اك ِإلا ِف ْت َنة ِل ّلن ِاس َوالش َج َرة ال َمل ُعونة فِي الق ْرآ ِن َونخ ّ ِوف ُه ْم ف َما َي ِز ُيد ُه ْم ِإلا
الر ؤيا ال ِتي أرين
أ َح َاط ِب
ْ ً َ
ُطغ َيانا ك ِب ًيرا.

ثم مرض مرض الوفاة فدعا املســلمني ليكتب هلم عهده ،فواجهه عمر والطلقاء بالعصيان

ومنعوه أن يكتب وصيته وعهده ،وقالوا إنه هيجر ،وقالوا إســتفهموه فليتكلم لنثبت لكم أنه

هيجر ،فأمره جربئيل× أن يطردهم فطردهم وقال هلم قوموا عني!
وقد روى البخاري حديث رزية يوم اخلميس يف سبعة مواضع.

ويف تلك املــدة مل ُي َر ضاحك ًا بل كان مغمومــ ًا ،جاءه جربئيل وهو مريض (أمالي الصــدوق348/

والبیهقي وغیرهما)( :فقال:يا أمحد ،إن اهلل أرســلني إليك إكرام ًا وتفضي ً
ال لك خاصة ،يسألك عام هو
أعلم به منك يقول:كيف جتدك يا حممد؟ قال النبي‘ :أجدين يا جربئيل مغموم ًا ،وأجدين يا
جربئيل مكروب ًا).

وطبيعي أن يكون مغموم ًا مكروب ًا وقد رأى أمتــه تركوه وأطاعوا زعيم الطلقاء ،وصاحوا
بوجهه :القول ما قاله عمر ال نريد أن تكتب لنا كتاب ًا حسبنا كتاب اهلل!
أما قبل رؤيا القرود ورزية اخلميس ،فكان يتبسم ويضحك ،كام يف سريته‘!

ومما جاء في رؤياالنبي؟ص؟
قول اإلمام الصادق×كام يف مقدمة الصحيفة الســجادية بسند صحيح( :إن أيب حدثني عن
أبيه عن جده عن عيل^أن رســول اهلل‘أخذته نعسة وهو عىل منربه ،فرأى رجاالً ينزون

عــى منربه نزو القردة ،يردون الناس عىل أعقاهبم القهقري ،فاســتوى رسول اهلل‘جالســ ًا

ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ
ً َ
واحلزن يعرف يف وجهه ،فأتــاه جربئيل×هبذه اآليــة َو َما َج َعلنا ّ
اك ِإلا ِف ْت َنة ِل ّلن ِاس
الر ؤيا ال ِتي أرين
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َّ ُ ْ َ ً َ
ك ِب ًيرا .يعنــي بني أمية .فقال :يا جربئيل
والشجرة الملعونة فِي القرآ ِن ونخ ِوفهم فما ي ِزيدهم ِإلا طغيانا

أعىل عهدي يكونون ويف زمني؟ قال :ال ،ولكن تدور رحى اإلسالم من مهاجرك فتلبث بذلك
عرش ًا ،ثم تدور رحى االسالم عىل رأس مخس وثالثني من مهاجرك ،فتلبث بذلك مخس ًا ،ثم ال

بد من رحى ضاللة هي قائمة عىل قطبها ،ثم ملك الفراعنة.
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َْ
َّ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
اك َما ل ْيلة الق ْد ِر .ل ْيلة الق ْد ِر خ ْي ٌر ِم ْن أل ِف
قال :وأنزل اهلل تعاىل يف ذلــكِ :إنا أنزلناه فِي ليلةِ القد ِر.وما أدر

َش ْه ٍر متلكهــا بنو أمية ليس فيها ليلة القدر.قال :فأطلع اهلل عــز وجل نبيه‘أن بني أمية متلك

سلطان هذه األمة ،وملكها طول هذه املدة فلو طاولتهم اجلبال لطالوا عليها حتى يأذن اهلل تعاىل
بزوال ملكهم ،وهم يف ذلك يستشــعرون عداوتنا أهل البيت وبغضنا ،وأخرب اهلل نبيه بام يلقى

أهل بيت حممد وأهل مودهتم وشيعتهم منهم يف أيامهم وملكهم.

َ َ َ َ َّ
ْ
َّ ُ
َ
َ
ُ ْ َ ُّ َ
َ َ
اهلل كف ًرا َوأ َحلوا ق ْو َم ُه ْم َد َار ال َب َو ِار َج َه ّن َم َي ْصل ْون َها
قال :وأنزل اهلل تعاىل فيهم :أل ْم ت َر ِإلى ال ِذ َين َبدلوا ِن ْع َمة ِ
ْ َْ
َو ِبئ َس الق َر ُار.

ونعمة اهلل :حممد وأهل بيته‘حبهم إيامن يدخل اجلنة ،وبغضهم كفر ونفاق يدخل النار.

فأرس رسول اهلل ذلك إىل عيل وأهل بيته^).

ويف كتاب سليم بن قيس ،308/من رسالة عيل×ملعاوية( :ونزل فيكم قول اهلل عز وجلَ :و َما
ْ ْ َ ْ َ
َ َ ْ َ ُّ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ ً َّ َ َّ
الش َج َر َة ال َمل ُع َونة فِي ال ُق ْرآ ِن ،وذلك حني رآى رسول اهلل‘اثني
جعلنا الر ؤيا ال ِتي أريناك ِإلا ِفتنة ِللن ِاس و

عرش إمام ًا من أئمة الضاللة عىل منــره يردون الناس عىل أدبارهم القهقرى ،رجالن من حيني
خمتلفني من قريش وعــرة من بني أمية ،أول العرشة صاحبك الذي تطلب بدمه وأنت وابنك

وســبعة من ولد احلكم بن أيب العاص أوهلم مروان ،وقد لعنه رســول اهلل‘وطرده وما ولد

حني استمع لنساء رسول اهلل‘.)..

ويف تاريخ الطــري(( :)185/8ومنه الرؤيا التي رآها النبي‘ فوجم هلــا فام رؤي ضاحك ًا
ْ

َّ

َ

َّ

ً َ

الر ْؤ َيا التي أ َر ْي َن َ
بعدهــا فأنزل اهللَ :و َما َج َعل َنا ُّ
اك ِإلا ِف ْت َنة ِل ّلن ِاس فذكروا أنه رأى نفر ًا من بنى أمية ينزون
ِ

عىل منربه .ومنه طرد رسول اهلل‘احلكم بن أيب العاص حلكايته إياه وأحلقه اهلل بدعوة رسوله

آية باقية حني رآه يتخلج فقال له :كن كام أنت ،فبقي عىل ذلك سائر عمره)!

وروىالجميع أن مالك خازنالنار لم يضحك للنبي؟ص؟
يف تفسري القمي()4/2يف حديث املعراج بسند صحيح ،قال رسول اهلل‘( :وتلقتني املالئكة

حتى دخلت سامء الدنيا فام لقيني ملك إال كان ضاحك ًا مستبرش ًا حتى لقيني ملك من املالئكة مل

أر أعظــم خلق ًا منه كريه املنظر ظاهر الغضب ،فقال يل مثل ما قالوا من الدعاء إال أنه مل يضحك
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ومل أر فيه من اإلستبشــار وما رأيت ممن ضحك من املالئكة ،فقلــت من هذا يا جربئيل؟ فإين

قد فزعــت! فقال :جيوز أن تفزع منه ،وكلنا نفزع منه ،هذا مالك خازن النار مل يضحك قط ومل

يــزل منذ واله اهلل جهنم يزداد كل يوم غضب ًا وغيظ ًا عــى أعداء اهلل وأهل معصيته فينتقم اهلل به

منهم ،ولو ضحك إىل أحد قبلك أو كان ضاحك ًا الحد بعدك لضحك إليك ولكنه ال يضحك،

فســلمت عليه فرد عيل السالم وبرشين باجلنة ،فقلت جلربئيل وجربئيل باملكان الذي وصفه اهلل

مطاع ثــم أمني ،أال تأمره أن يريني النــار؟ فقال له جربئيل :يا مالك أر حممد ًا النار ،فكشــف
عنها غطاءها وفتح بابا منها ،فخرج منها هلب ســاطع يف السامء ،وفارت فارتعدت حتى ظننت

لتتناولنــي مما رأيت ،فقلــت له يا جربئيل قل له فلريد عليها غطاءهــا فأمرها فقال هلا ارجعي
فرجعت إىل مكاهنا الذي خرجت منه).

وتفســره أن معراج النبي‘كان مئة وعرشين مرة ،ويظهر أن هذا املعراج الذي رأى فيه

طرف ًا من النار كان يف أواخر حياته.

وتفردت روايةالنعماني بأن خازنالنار تبسم للنبي؟ص؟
(مر باملك ومل
يف غيبة النعامين ،102/من حديــث عيل×لليهودي عن معراج النبي‘قالَّ :

يضحــك منذ خلق قط ،فقال له جربئيل :يا مالك ،هذا نبي الرمحة حممد ،فتبســم يف وجهه ومل
يتبسم ألحد غريه! فقال رسول اهلل‘ :مره أن يكشف طبق ًا من النار ،فكشف طبق ًا فإذا قابيل

ونمرود وفرعون وهامان فقالوا:يا حممد إســأل ربك أن يردنا إىل دار الدنيا حتى نعمل صاحل ًا،
فغضب جربئيل× ،فقال بريشة من ريش جناحه فرد عليهم طبق النار).

أقول :هذا احلديث املنفرد أقرب عندي ،وســنده يمكــن تصحيحه:أخربنا أبوالعباس أمحد

بن حممد بن ســعيد بــن عقدة الكويف ،قال :حدثنــا حممد بن املفضل بــن إبراهيم بن قيس بن

رمانة األشعري من كتابه قال :حدثنا إبراهيم بن مهزم ،قال :حدثنا خاقان بن سليامن اخلزاز ،عن

إبراهيم بن أيب حييى املدين ،عن أيب هارون العبدي ،عن عمر بن أيب سلمة ربيب رسول اهلل‘،
وعن أيب الطفيل قاال.)..

وهذه نامذج من روايتهم املزعومة يف سبب حزنه‘اىل آخر عمره!
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َ َ َ ُ
فقد رووا أنالنبي؟ص؟لم يضحك بعد آية :ف ْاست ِق ْم ك َما أ ِم ْر َت
ففى الدر املنثور (( :)320/3وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن عمران بن حصني ان رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم قال له أصحابه :قد أرسع إليك الشيب قال شيبتني هود وأخواهتا.

وأخرج ابن عســاكر عن جعفر بن حممد عن أبيه أن رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:

شيبتني هود وأخواهتا ،وما فعل باألمم قبيل!

وأخــرج عبد اهلل بن أمحد يف زوائد الزهد وأبوالشــيخ عــن أيب عمران اجلوين قال بلغني أن

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواهتا وذكر يوم القيامة وقصص األمم.

وأخرج البيهقي يف شــعب اإليامن عن أيب عىل الرسي قال :رأيت النبي صىل اهلل عليه وسلم

فقلت :يا رســول اهلل روى عنك إنك قلت شيبتني هود؟ قال :نعم .فقلت :ما الذي شيبك منه
َ

ُ

َْ ْ َ
ك َما أ ِم ْرتَ).
قصص األنبياء وهالك األمم؟ قال :ال ،ولكن قوله :فاست ِقم

ويف الدر املنثور(( :)351/3أخرج ابن أيب حاتم وأبوالشيخ عن احلسن قال :ملا نزلت هذه اآلية:

َ ُ
َف ْ
اس َت ِق ْم ك َما أ ِم ْر َت

َ

َ

َو َم ْن ت َ
اب َم َعك ،قال :شــمروا شمروا فام رؤي ضاحك ًا).وسبل اهلدى ()58/7

وفتح القدير(.)532/2

ورووا أنالنبي؟ص؟لم يضحك بعد آيةَ :فإ َّما َن ْذ َه َب َّن ب َك َفإ َّنا ِم ْن ُه ْم ُم ْن َت ِق ُم َ
ون
ِ ِ
ِ

يف الدر املنثــور( (:)18/6أخرج عبد الــرزاق وعبد بن محيد وابن جريــر وابن املنذر واحلاكم

َ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ
اه ْم ف ِإنا َعل ْي ِه ْم
وصححه عن قتــادة يف قولــه :ف ِإما نذهبن ِبك ف ِإنا ِمنهم منت ِقمون .أو ن ِرينك ال ِذي وعدن
ُم ْق َت ِد ُر َون .قال أنس :رأى ما يصيب أمته بعده فام رؤي ضاحك ًا منبســط ًا حتى قبض) .وتفسري

ابن كثري( )229/7وتفسري البغوي ( )140/4وتفسري السمرقندي( ،)346/3وعامة التفاسري.

نعــم قد يكون لذلك عالقة بمصيبته بأمته فقد صح أنــه‘أري مصيبته بأمته وانحرافها

بعده ،فحزن ومل يضحك ،وهو يؤيد ما اخرتناه.

وسيأيت يف الفصل السبعني تفسري قوله‘ثالثة أيام  :ياجربئيل أجدين مغموم ًا مكروب ًا!




الفصل اخلامس عشر

متى غضبالنبي ؟ص؟

 .1غضب لقولاليهود إناهلل استراح!
يف أســباب االنــزول للواحــدي ،266/واحلاكم((:)543/2عــن ابــن عبــاس أن اليهــود

أتت النبي‘فسألت عن خلق الساموات واألرض فقال:خلق اهلل األرض يوم األحد واإلثنني،
وخلق اجلبال يوم الثالثاء ،وخلق الســاوات يوم األربعاء واخلميس ،وخلق يوم اجلمعة النجوم
والشمس والقمر ،قالت اليهود :ثم ماذا يا حممد؟ قال ثم استوى عىل العرش ،قالوا :قد أصبت

َ َ
لو متمت ثم اسرتاح! فغضب رسول اهلل‘غضب ًا شديد ًا ،فنزلتَ :و َل َق ْد َخ َل ْق َنا َّ
ات َوالأ ْرض
الس َم َو ِ
َّ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ
َ َْ ُ
وب).
َو َما بينه َما فِي ِستةِ أي ٍ
ام وما مسنا ِمن لغ ٍ

ويف تفســر الطربي(( :)447/30أتى رهط من اليهود النبي فقالوا :يا حممد هذا اهلل خلق اخللق،

فمن خلقه؟ فغضب النبي حتى انتقع لونه ثم ســاورهم غضب ًا لربه ،فجاءه جربيل×فسكنه،
وقال :إخفض عليك جناحك يا حممد ،وجاءه من اهلل جواب ما سألوه عنه.

َ َ َ ُ َ ُ ُ َ
َ َ
َ
ُ
َّ
الص َم ُد .ل ْم َي ِل ْد َول ْم ُيول ْدَ .ول ْم َيك ْن ل ُه كف ًوا أ َح ٌد.
قال يقول اهلل :ق ْل ُه َوا ّلل ُه أ َح ٌد .اهلل

فلام تــى عليهم النبي قالوا:صف لنــا ربك ،كيف خلقه ،وكيف عضــده ،وكيف ذراعه،

فغضب النبي‘أشــد من غضبه األول وســاورهم غضب ًا (زاد عليهم) فأتاه جربيل×فقال له
ْ
َّ َ َ
َ
َ َ
َ ُ
مثــل مقالته وأتاه بجواب ما ســألوه عنــهَ :و َما ق َد ُر وا الل َه َح ّق ق ْد ِرهِ َوالأ ْرض َج ِم ًيعا ق ْبض ُت ُه َي ْو َم ال ِق َي َامةِ
ُ ْ َ ٌ
ات ب َيمينهِ ُس ْب َح َان ُه َو َت َع َالى َع َّما ُي ْشر ُك َ
َو َّ
ون).
الس َم َوات َمط ِو ّي ِ ِ ِ
ِ
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 .2غضب على خالد لما أهان عمار بن ياسر
روى احلاكم ( )291/3عن األشــر قال( :ابتدأنا خالد بن الوليد من غريأن أســأله قال :ما أتى

عيل من شــأن عــار ،ملا كان يوم بعثني رســول اهلل‘يف أناس من
عــي يوم قط كان أعظم َّ
َّ

أصحابه وأ َّمرين عليهم وكان يف القوم عامر فأصبنا قوم ًا فيهم أهل بيت من املســلمني فكلمني
فيهم عامر وناس من املسلمني قالوا خل سبيلهم ،قلت :ال واهلل ال أفعل حتى يراهم رسول اهلل
عيل عامر فلام قدمت اســتأذنت عىل رســول اهلل‘ فهو يستخربين
فريى فيهم رأيه ،فغضب َّ

وأنا أحدثه ،فاســتأذن عامر فأذن له فدخل عامر فقال :يا رسول اهلل أمل تر خالد ًا فعل كذا وفعل
كذا ،فقلت:يا رسول اهلل أما واهلل لوال جملسك ما سبني ابن سمية! فقال رسول اهلل‘يا عامر

أخرج فخرج عامر وهو يبكي ويقول :ما نرصين رسول اهلل‘عىل خالد! فقال يل رسول اهلل:
أال أجبت الرجل ،قلت :ما منعني أن أجبته أال حمقرة له،فغضب رسول اهلل فقال إنه من يبغض

عامر ًا يبغضه اهلل ،ومن يســب عامر ًا يســبه اهلل ،ومن حيقر عامر ًا حيقــره اهلل! فخرجت من عند

رسول اهلل‘فلم أزل أطلب إىل عامر حتى استغفر يل).

 .3غضب لما قالالمنافقون عنه إنه نخلة نبتت في مزبلة!
وكان ذلك يف الســنة األخرية من حياته الرشيفة ،حيث تكاثر الطلقاء يف املدينة وبلغوا بضعة

آالف ،وأخذوا يطعنون يف أرسة النبي‘ويقولون إن حممد ًا نخلة نبتت يف كناســة! ونشطوا
يف العمل لعزل أهل بيته^ والسيطرة عىل الدولة بمجرد وفاته‘! فقد روى أتباع السلطة
ُنتَف ًا من احلديث ،ومل يسموا الذي قال ذلك! كام حذفوا مديح النبي لبني هاشم وعيل×!

ومن ذلك ما رواه أمحد( )166/4ورجاله رجال الصحيــح ،قال «:أتى ناس من األنصار النبي‘

فقالوا :إنا لنســمع من قومــك حتى يقول القائل منهم إنام مثل حممد مثــل نخلة نبتت يف كباء
(مزبلة)فقال رسول اهلل :أهيا الناس من أنا؟ قالوا :أنت رسول اهلل .قال :أنا حممد بن عبد اهلل بن

عبد املطلب .أال إن اهلل عز وجل خلق خلقه فجعلني من خري خلقه ،ثم فرقهم فرقتني فجعلني
من خري الفرقتني ،ثــم جعلهم قبائل فجعلني من خريهم قبيلة ثــم جعلهم بيوت ًا فجعلني من

خريهم بيت ًا وأنا خريكم بيت ًا وخريكم نفس ًا ».
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ورواه الرتمــذي والطرباين وابن مردويه وأبونعيم والبيهقــي ،وفيه «:ثم جعل القبائل بيوت ًا
َ

ْ

ُ

َ

ُ

ً

َّ ُ ُ ُ ُ َ َْ ُ ّ
الر ْج َس أ ْه َل َالب ْي ِت َو ُي َط ِّه َرك ْم َت ْط ِهيرا،
فجعلني يف خريها بيت ًا ،فذلك قولــهِ :إنما ي ِريد اهلل ِليذ ِهب عنكم ِ
فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب» (.الدر المنثور .)199/5:

وروى يف جممع الزوائد()215/8نحــوه عن ابن عمر قال ( :إنا لقعود بفناء رســول اهلل‘ إذ

مرت امــرأة فقال رجل من القوم :هذه ابنة حممد! فقال رجــل من القوم :إن مثل حممد يف بني

هاشــم مثل الرحيانة يف وســط النتن ،فانطلقت املرأة فأخربت النبي فجاء النبي‘ يعرف يف
وجهه الغضب ثم قام عىل القوم فقال :ما بال أقوال تبلغني عن أقوام ...الخ.

وفيه :عن ابن عباس أن صفية عمة النبي‘شكت له فقالت ( :استقبلني عمر بن اخلطاب

فقال إن قرابتك من رســول اهلل لن تغني عنك من اهلل شــيئ ًا! قال فغضب النبي‘وقال :يا

بالل هجر بالصــاة! فهجر بالل بالصالة فصعد املنرب فحمد اهلل وأثنــى عليه ثم قال :ما بال

أقوام يزعمون أن قرابتي ال تنفع! كل ســبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سببي ونسبي ،فإهنا
موصولة يف الدنيا واآلخرة ..قال :فلام سمعت األنصار بذلك قالت قوموا فخذوا السالح فإن

رســول اهلل‘قد أغضب! قال فأخذوا الســاح ثم أتوا النبي ال ترى منهم إال احلدق حتى
أحاطوا بالناس فجعلوهم يف مثل احلرجة ،حتى تضايقت هبم أبواب املســاجد والســكك ،ثم

قاموا بني يدي رســول اهلل فقالوا :يا رسول اهلل ال تأمرنا بأحد إال أبرنا عرتته! فلام رأى النفر من
قريش ذلك قاموا إىل رسول اهلل‘فاعتذروا وتنصلوا).

ويف مسند أمحد ( )207 / 1أن العباس شكى إىل النبي‘ فقال( :يارسول اهلل إن قريش ًا إذا لقي

بعضهم بعض ًا لقوهم ببرش حســن ،وإذا لقونا لقونا بوجوه ال نعرفها! قال فغضب النبي غضب ًا
شــديد ًا وقال :والذي نفيس بيده ال يدخل قلب رجل اإليامن حتى حيبكم هلل ولرسوله) .وفيه:
ِ
ودر ع ْر ٌق بني عينيــه) .والترمــذي ( )317/5وصححــه .والنســائي فــي فضائل الصحابــة،22/
فغضب رســول اهلل َّ
والحاكم( ،333 /3وابن شيبة( )518/7والطبراني الكبير ( )285 / 20وغيرهم كثير .

حمامر وجهه
ويف الدر املنثور(( :)335/2عن أيب هريرة قال :خرج رســول اهلل‘ وهو غضبان ٌّ

حتى جلس عىل املنرب فقام إليه رجل فقال :أين آبائي؟ قال يف النار! فقام آخر فقال من أيب؟ فقال:
أبوك حذافة .فقام عمر بن اخلطاب فقال :رضينا باهلل رب ًا وباإلسالم دين ًا وبمحمد نبي ًا وبالقرآن

يبنلا بضغ ىتم 107

ُ
حديث عهد بجاهلية ورشك ،واهلل أعلم من آباؤنا! فسكن غضبه).
إمام ًا ،إنا يا رسول اهلل

وقد أخفى الرواة الكثري واخلطري من هذه احلادثة! فقد أحرض النبي‘األنصار بالســاح،

وبي مكانة عرتته^ وأرسته عند اهلل تعاىل!
وحرص قريش ًا يف املســجد ،وخطب خطبة طويلة َّ

وكان معــه جربئيل× وطعن يف أنســاب قريش وحتدى صاحب املقولة أن يســأله من أبوه،

وأرص عليهم فخاف عمر!
َّ

وروته مصادرنا بتفصيل كرواية النيشــابوري يف الفضائل(:134/عــن عيل×قال :مررت

بفــان يوم ًا فقال يل :ما مثل حممــد يف أهل بيته إال كمثل نخلة نبتت يف كناســة! قال :فأتيت
رســول اهلل‘فذكرت ذلك له فغضــب غضب ًا شــديد ًا ،فقام فخرج مغضبــ ًا وصعد املنرب

ففزعت األنصار ولبسوا الســاح ملا رأوا من غضبه ،ثم قال :مــا بال أقوام يعريون أهل بيتي!
وقد سمعوين أقول يف فضلهم ما أقول وخصصتهم بام خصهم اهلل تعاىل به ،وفضل علي ًا عليهم

بالكرامة ،وســبقه إىل اإلسالم وبالئه ،وأنه مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي!

ثم إهنم يزعمون أن مثيل يف أهل بيتي كمثل نخلة نبتت يف كناســة! أال إن اهلل ســبحانه وتعاىل
خلق خلقه وفرقهم فرقتني ،وجعلني يف خريها شــعب ًا وخريها قبيلة ،ثم جعلهم بيوت ًا فجعلني

يف خريها بيت ًا ،حتى حصلت يف أهل بيتي وعشــريت وبني أيب  ،أنا وأخي عيل بن أيب طالب.أنا
خري النبيني واملرســلني ،وعيل خري الوصيني ،وأهل بيتي خري بيوت أهل النبيني ،وفاطمة ابنتي

سيدة نساء أهل اجلنة أمجعني.

أهيا الناس :أترجون شفاعتي لكم وأعجز عن أهل بيتي.

أهيا الناس :لو أخذت بحلقة باب اجلنة ثم جتىل يل اهلل عز وجل ،فســجدت بني يديه ،ثم أذن

يل يف الشفاعة ،مل أوثر عىل أهل بيتي أحد ًا.

أهيا الناس :عظموا أهل بيتي يف حيايت وبعــد ممايت ،وأكرموهم وفضلوهم ال حيل ألحد أن

يقوم ألحد غري أهل بيتي ،فانسبوين من أنا!

قال فقام األنصار وقد أخذوا بأيدهيم الســاح ،وقالوا :نعــوذ باهلل من غضب اهلل وغضب

رســوله ،أخربنا يا رســول اهلل من آذاك يف أهل بيتك حتى نرضب عنقه! قال:سلوين ،واهلل ال
يســألني رجل إال أخربته عن نسبه وعن أبيه! فقام إليه رجل فقال :من أنا يا رسول اهلل؟ فقال:
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أبوك فالن [ال] الذي تدعى إليه! قال فارتد الرجل عن اإلسالم.

ثم قال‘والغضب ظاهر يف وجهه :ما يمنع هذا الرجل الذي يعيب عىل أهل بيتي وأهيل

وأخي ووزيري وخليفتي من بعدي وويل كل مؤمن ومؤمنة بعدي ،أن يقوم ويسألني عن أبيه،

وأين هو يف جنة أم يف نار!

قال فعند ذلك خيش فالن عىل نفســه أن يذكره رســول اهلل‘ويفضحه بني الناس فقام

وقال :نعوذ باهلل من ســخط اهلل وسخط رســوله ،ونعوذ باهلل من غضب اهلل وغضب رسوله،

أعف عنا عفــى اهلل عنك ،أقلنا أقالك اهلل ،أســرنا ســرك اهلل ،إصفح عنــا جعلنا اهلل فداك.
فاستحيا النبي‘وسكت ،فإنه كان من أهل احللم وأهل الكرم وأهل العفو .ثم نزل) !

 .4غضب لما تجسس أبوبكر وعمر عن شأنهالشخصي!
يف الكايف()565/5عن اإلمام الصادق ×قال « :إن أبابكر وعمر أتيا أم ســلمة فقاال هلا :يا أم

سلمة إنك قد كنت عند رجل قبل رسول اهلل‘ فكيف رسول اهلل من ذاك يف اخللوة؟ فقالت:

ما هو إال كســائر الرجال! ثم خرجا عنها وأقبل النبي‘فقامت إليه مبادرة فرق ًا أن ينزل أمر
من الســاء فأخربته اخلرب ،فغضب رسول اهلل حتى تربد وجهه والتوى عرق الغضب بني عينيه،
وخرج وهو جير رداؤه حتى صعد املنرب وبادرت األنصار بالســاح وأمروا بخيلهم أن ُترض،
فصعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال :أهيا الناس ما بال أقوام يتبعون عيبي ويسألون عن غيبي!
واهلل إين ألكرمكم حســب ًا وأطهركم مولد ًا وأنصحكم هلل يف الغيب ،وال يسألني أحد منكم

عن أبيه إال أخربته .فقام إليه رجل فقال :من أيب؟ فقال :فالن الراعي! فقام إليه آخر فقال :من

أيب؟ فقال :غالمكم األسود!وقام إليه الثالث فقال :من أيب؟ فقال :الذي تنسب إليه!

فقالت األنصار :يا رســول اهلل أعف عنا عفا اهلل عنك ،فإن اهلل بعثك رمحة فاعف عنا عفا اهلل

عنك! وكان النبي‘إذا كلم استحيا وعرق وغض طرفه عن الناس حياء حني كلموه فنزل.

فلام كان يف الســحر هبط عليه جربئيل×بصحفة من اجلنة فيها هريسة فقال:يا حممد هذه

عملها لك احلور العني فكلهــا أنت وعيل وذريتكام ،فإنه اليصلــح أن يأكلها غريكم .فجلس

رسول اهلل‘وعيل وفاطمة واحلسن واحلســن^فأكلوا فأعطي رسول اهلل يف املباضعة من
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تلك األكلة قوة أربعني رجالً ،فكان إذا شاء غيش نساءه كلهن يف ليلة واحدة ».

 .5غضب من حفلة خمر أقامهاالصحابة قبيل وفاته!
من عجائب رواة الســلطة أهنــم رووا أن أبابكر وعمر رشبا اخلمر وغنيا بشــعر ينوح عىل

قتىل املرشكني يف بدر ،فجاء النبي‘غاضب ًا وبيده ســعفة أو مكنســة يريــد أن يرضهبم هبا،
واحلديث صحيح عندهم!

فقد رواه متام الرازي ،يف كتابه الفوائد (  )228 / 2وفي طبعة ( )481/3بسند صحيح عن أيب القموص

قال :رشب أبوبكر اخلمر قبل أن حترم فأخذت فيه ،فأنشأ يقول:
َ
َّ
َتـ َّ ْ
وهــل لــك بعــد رهطك من ســام
ـي بالســامة أم بكــرٍ
َّ
رأيت املــوت نقـ َـب عــن هشــام
ذر يــي أصطبــح يــا بكــر أين
فـ َّ
ـود بنو املغيــرة أن فـ ْ
بألــف مــن رجــال أو ســوام
ـدو ُه
فكائــن بالطـ ّ
ـوي
ِ
فكائــن بالطـ ّ
ـوي
ِ

طـ ّ
ـوي بــدر
ِ
طـ ّ
ـوي بــدر
ِ

من القينــات واخليــل الكــرام
من الشــيزى ُتكلــل بالســنام

فبلغ ذلك النبي‘فقام معه جريدة جير إزاره حتى دخل عليه ،فلام نظر إليه قال :أعوذ من

سخط اهلل ومن سخط رسوله واهلل ال يلج يل رأس ًا أبد ًا!

فذهب عن رســول اهلل ما كان فيه وخرج ونزل عليهَ :ف َه ْ
أنتم ُمنْت َُهون! فقال عمر :انتهينا
ــل ْ

واهلل ».ورواها ابن هشام( ،)549/2وفيها إنكار اآلخرة قال:
خيبرنا الرســول بــأن ســنحيا

ـام »!
وكيــف حيــاة أصـ ٍ
ـداء وهـ ِ

ورواه ابن حجر يف اإلصابة( )39/7وفيه « :رشب أبوبكر اخلمر فأنشــأ يقول :فذكر األبيات..

فبلغ ذلك رسول اهلل فقام جير إزاره حتى دخل فتلقاه عمر وكان مع أيب بكر ،فلام نظر إىل وجهه

حممر ًا ،قال :نعوذ باهلل من غضب رســول اهلل ،واهلل ال يلج لنا رأس ًا أبد ًا ،فكان أول من حرمها

عىل نفسه! واعتمد نفطويه عىل هذه الرواية فقال :رشب أبوبكر اخلمر قبل أن حترم ،ورثى قتىل
بدر من املرشكني »!
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وذكــر ابن حجر يف فتح الباري( )31/10أن تلك اجللســة كانت حفلــة مخر يف بيت أيب طلحة،

وكانوا عرشة صحابة أو أكثر ،وكان ساقيهم أنس بن مالك!

ثم قال « :عن أنس :كنت أسقي أباعبيدة وأيب بن كعب وسهيل بن بيضاء ،ونفر ًا من الصحابة

عند أيب طلحة .ووقع عند عبد الرزاق عن معمر بــن ثابت وقتادة وغريمها عن أنس ،أن القوم

كانوا أحد عرش رجالً ،وقد حصل من الطرق التي أوردهتا تسمية سبعة منهم ،وأهبمهم يف رواية
سليامن التيمي عن أنس ...ومن املستغربات ما أورده ابن مردويه يف تفسريه من طريق عيسى بن

طهامن عن أنس ،أن أبابكر وعمر كانا فيهم! وهو منكر ،مع نظافة سنده ،وما أظنه إال غلط ًا »!
يقصد ابن حجر أن حديث رشب أيب بكر وعمر للخمر صحيح السند ،لكن معناه مستنكر!

لكن إذا صح سند احلديث فال قيمة الستغراب معناه!

َ
وكانت القصة عند نزول سورة املائدة ،أي قبل وفاة النبي‘بشهر أو شهرين! ألن آية :ف َه ْل
َأ ْن ُت ْم ُم ْن َت ُه َ
ون ،من سورة املائدة وهي آخر ما نزل من القرآن!

كام نالحظ أن القصة اشــتهرت فاهتمت عائشــة بنفي نظم أبيها لألبيات ،وقالت إن أم بكر

كانت زوجة سابقة ألبيها! وقد فصلنا املوضوع يف السرية النبوية (.)90/1

 .6غضب لما جاءه عمر بجزء منالتوراة مترجم ليتبناه!
يدرس عندهم يف املدينة! وقد
كان عمر معجب ًا بثقافة اليهود ،حتى يف حياة النبي‘! وكان
ُ

عربوا له بعض التوراة واتى هبا ،فغضب رســول اهلل وزجره! وسامه ومجاعته املتهوكني .ثم جاء
َّ

هبا إىل النبي‘مرات ،فمرة قــال :كتبها يل أخ من بني زريق ،ويف بعضها من بني قريظة ،ويف
بعضها انتسختها ،ويف بعضها نسخها يل رجل يف خيرب أي هيودي!

قال يف جممع الزوائد(( :)173/1انطلقت أنا فانتســخت كتاب ًا مــن أهل الكتاب ثم جئت به يف

أديم فقال يل رســول اهلل :ما هذا الذي يف يدك يا عمر؟ قال قلت:يا رســول اهلل كتاب نســخته

لنزداد به عل ًام إىل علمنا! فغضب رســول اهلل حتــى امحرت وجنتاه ،ثم نودي بالصالة جامعة،
فقالت األنصار أغضب نبيكم السالح السالح! فجاءوا حتى أحدقوا بمنرب رسول اهلل فقال :يا

أهيا النــاس :إين قد أوتيت جوامع الكلم وخوامته واخترص يل اختصار ًا ،ولقد أتيتكم هبا بيضاء
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نقية فال تتهوكوا وال يغرنكم املتهوكون! قال عمر فقمت فقلت رضيت باهلل رب ًا وباإلسالم دين ًا
وبك رسوالً ثم نزل رسول اهلل‘).
ويف رواية :قال عبد اهلل يعني ابن ثابت فقلت:أال ترى ما بوجه رســول اهلل! قال فقال عمر:
فرسي عن رسول اهلل‘ قال :والذي
رضينا باهلل رب ًا وباإلســام دين ًا وبمحمد رسوالً .قال
َ
نفس حممد بيده لو أصبح فيكم موســى ثم اتبعتموه وتركتموين لضللتم .أنتم حظي من األمم

وأنا حظكم من النبيني).

ويف رواية( :الدر المنثور ( :)148/5:أن عمر بن اخلطاب قال :يا رسول اهلل إن أهل الكتاب حيدثونا

بأحاديث قد أخذت بقلوبنا ،وقد مهمنا أن نكتبها)!

وقد استوفينا بحث املوضوع يف كتاب تدوين القرآن.415/

 .7غضب لما تكلم ابن شاس وابن وقاص على علي؟ع؟!
يف جممع الزوائد(( :)129/9عن أيب رافع قال بعث رســول اهلل‘ علي ًا أمري ًا عىل اليمن وخرج

معــه رجل من أســلم يقال له عمرو بن شــاس فرجع وهــو يذم علي ًا ويشــكوه ،فبعث إليه
رســول اهلل‘فقال :إخســأ يا عمرو! هل رأيت من عىل جور ًا يف حكمه ،أو أثرة يف قسمه؟

قال :اللهم ال! قال :فعالم تقول الذي بلغني قال :بغضه ال أملك .قال فغضب رسول اهلل‘
حتى عرف ذلك يف وجهه ثم قال :من أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض اهلل ،ومن
أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب اهلل تعاىل.

وعن سعد بن أيب وقاص قال كنت جالســ ًا يف املسجد أنا ورجلني معي فنلنا من عيل فأقبل

رســول اهلل‘ غضبان يعرف يف وجهه الغضب فتعوذت باهلل من غضبه فقال :مالكم ومايل!
من آذى علي ًا فقد آذاين).

ً
 .8غضب لما جاءه بريدة برسالة من خالد يشكو عليا؟ع؟

مــن فعاليات قريش بعــد فتح مكــة ،محلتهم يف الطعــن بعيل×واإلفــراء عليه ،ففي

خطب بنت أيب جهل
مصادرهــم أكثر من عرشين مفردة يف ذلــك! منها افرتاؤهم عليه بأنــه
َ
فغضب النبي‘وهدد بأن يطلق منه ابنته!
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وقد اتفقت مصادرهم عــى روايتها! وأخذ فقهاؤهم يفرسون غضب النبي املزعوم وكيف

خالف القــرآن ومنع صهره أن يتزوج عىل ابنته! وقد فنَّدَ روايتهم آية اهلل الســيد امليالين وأثبت

كذهبا ،يف رسالته :حديث خطبة عيل بنت أيب جهل! وقال عن أصل الكذبة ( :أخرج البخاري
هذا احلديــث يف غري موضــع من كتابــه...أن عيل بــن أيب طالب خطب ابنــة أيب جهل عىل

فاطمة÷فسمعت رســول اهلل خيطب الناس يف ذلك عىل منربه هذا وأنا يومئذ حمتلم فقال :إن
ُ

فاطمة مني وأنا أختــوف أن تفتن يف دينها.واهلل ال جتتمع بنت رســول اهلل وبنت عدو اهلل أبد ًا.

سمعت رســول اهلل يقول وهو عىل املنرب :إن بني هشام بن املغرية استأذنوا يف أن ُينكحوا ابنتهم

عــي بن أيب طالب ،فــا آذن ،ثم ال آذن ،ثم ال آذن ،إال أن يريد ابــن أيب طالب أن يطلق ابنتي
وينكح ابنتهم! فإنام هي بضعة مني يريبني ما أراهبا ويؤذيني ما آذاها.

إن علي ًا خطب بنت أيب جهل فســمعت بذلك فاطمة فأتت رســول اهلل‘ فقالت :يزعم

قومك أنك ال تغضب لبناتك وهذا عيل ناكح بنت أيب جهل! فقام رســول اهلل فســمعته حني
تشــهد يقول :أما بعد ،أنكحت أباالعاص بن الربيع فحدثني وصدقني ،وإن فاطمة بضعة مني
وإين أكره أن يســوءها! واهلل ال جتتمع بنت رســول اهلل وبنت عدو اهلل عند رجل واحد! فرتك

عيل اخلطبة) ( .فتح الباري ،161/ 6:و ،68 / 7 :و.)268/ 9:

ومــن مفــردات افرتائهــم :حديــث بريدة األســلمي ،وصححــوه أيضــ ًا ،وبحثنــاه

يف العقائد اإلسالمية( ،)93 /4واإلنتصار ( )97/7وهو حجة بالغة عىل خالفة أمري املؤمنني×.

قال بريدة كام يف مســند أمحد (( :)356/5بعث رسول اهلل‘ بعثني إىل اليمن عىل أحدمها عيل

فعيل عىل الناس ،وإن افرتقتام فكل
بن أيب طالب ،وعىل اآلخر خالــد بن الوليد فقال :إذا التقيتم ٌّ
واحد منكام عىل جنــده ،فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر املســلمون عىل املرشكني،

عيل امرأة من الســبي لنفســه قال بريدة :فكتب معي
فقتلنا املقاتلة وســبينا الذرية ،فاصطفى ٌّ

خالد بن الوليد إىل رســول اهلل‘ خيربه بذلك فلام أتيت النبي‘ دفعت الكتاب فقرئ عليه

فرأيت الغضب يف وجه رســول اهلل‘ فقلت يا رسول اهلل هذا مكان العائذ ،بعثتني مع رجل

وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرســلت به فقال رسول اهلل :ال تقع يف عيل فإنه مني وأنا منه وهو
وليكم بعــدي ،وإنه مني وأنا منه ،وهو وليكم بعدي) .ويف الطربي( ( :)389/2فأقام عليه خالد
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ستة أشهر الجييبونه إىل شئ ،فبعث النبي عيل بن أيب طالب).

ويف مسند أمحد(( :)351/5قال فأمســك النبي يدي والكتاب وقال :أتبغض علي ًا؟ قال :قلت:

نعم ،قــال :فال تبغضه وإن كنت حتبه فازدد له حب ًا ،فوالــذي نفس حممد بيده لنصيب آل عيل

يف اخلمس أفضل من وصيفة! قال :فام كان أحد من الناس بعد قول رسول اهلل‘ أحب إيل من

عيل) .وتاريخ دمشق( )196/42وأســد الغابة( )176/1وجممع الزوائد( )127/9وسنن النسائي()136/5

وخصائصــه ،102/وفيهام :قال ابن بريدة :فو الذي ال إله غــره ما بيني وبني النبي يف هذا احلديث
إال أبوبريدة).

ويف تاريخ دمشــق (( :)191/42فانطلقت بكتابه حتى دخلت عىل رسول اهلل‘فأخذ الكتاب

فأمسكه بشامله ،وكنت رج ً
ال إذا تكلمت طأطأت رأيس حتى أفرغ من حاجتي ،فطأطأت رأيس

وتكلمت فوقعت يف عيل حتى فرغت ،ثم رفعت رأيس فرأيت رسول اهلل قد غضب غضب ًا مل أره

إيل فقال :يا بريدة إن علي ًا وليكم بعدي! فأحب
غضــب مثله قط إال يوم قريظة والنضري! فنظر َّ

علي ًا فإنه ال يفعل إال ما يؤمر! قــال فقمت وما أحد من الناس أحب إيل منه! وقال عبد اهلل بن

عطاء :حدثت بذلك أباحرب بن سويد بن غفلة فقال :كتمك عبد اهلل بن بريدة بعض احلديث
أن رسول اهلل‘قال لهَ :أنا َف ْق َت َب ْعدي يا بريدة؟!).
ويف جممع الزوائد(( :)128/9ودخلت املســجد ورســول اهلل‘ يف منزله وناس من أصحابه

عىل بابه فقالوا :ما اخلرب يا بريدة؟ فقلت :خري ًا ،فتح اهلل عىل املسلمني .فقالوا :ما أقدمك؟ قلت:

جارية أخذها عيل من اخلمس ،فجئت ألخرب النبي فقالوا فأخرب النبي فإنه يسقط من عني النبي!
ورســول اهلل يســمع الكالم ،فخرج مغضب ًا فقال:ما بال أقوام ينتقصون علي ًا! من تنقص علي ًا

فقــد تنقصني ،ومن فارق علي ًا فقد فارقني! إن علي ًا مني وأنا منه ،خلق من طينتي وخلقت من
ُ ً

َ

طينة إبراهيم ،وأنا أفضل من إبراهيــم ،ذ ّ ِر َّية َب ْع ُض َها ِم ْن َب ْع ٍض َوا ّلل ُه َس ِم ٌيع َع ِل ٌيم .يا بريدة أما علمت
أن لعيل أكثر من اجلارية التي أخذ وأنه وليكم بعدي! فقلت :يا رسول اهلل بالصحبة إال بسطت

يدك فبايعتني عىل اإلسالم جديد ًا! قال فام فارقته حتى بايعته عىل اإلسالم).

َّ
أقول:كذبــوا أنفســهم يف زعمهم أن علي ًا×خطــب بنت أيب جهل! فقــد رووا هنا أن

علي ًا×تزوج بجارية يف اليمن ومل يغضب النبي‘وال فاطمة÷!
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وقــد فاق عليهم البخاري فــرك كل هذه األحاديث وروى بدهلــا (( :)110/5بعث النبي علي ًا

إىل خالد ليقبض اخلمس وكنت أبغض علي ًا ،وقد اغتســل فقلت خلالد :أال ترى إىل هذا؟ فلام

قدمنا عىل النبي ذكرت ذلك له فقــال :يا بريدة أتبغض علي ًا؟ قلت :نعم ،قال:التبغضه فإن له
يف اخلمس أكثر من ذلك).

يقول البخاري إن خالد ًا البطل جاهد وفتح وغنم ،فأرسل النبي‘علي ًا ليقبض منه اخلمس

وفيه أموال وجوار ،فرأينا علي ًا اغتسل ،أي أخذ جارية منها قبل قسمتها! وهذا حتريف مفضوح،
وبغض لعيل×شديد!

َ
غضب من تطويل إمامالجماعة لصالته
.9
يف مسند الطياليس( :85/قال رجل :يا رسول اهلل إين أصيل خلف فالن وإنه يطيل الصالة حتى

ربام تأخرت .قال :فغضب رســول اهلل‘ غضب ًا ما رأيته غضبــه يف موعظة قط! ثم قال:إن

منكم من ِّفرين فمن أم الناس فليخفف هبم الصالة ،فإن فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجة).

َ
غضب من زوجته زينب بنت جحش إلهانتها صفية
.10
يف مسند أمحد (( :)261/6فقال رسول اهلل‘ لزينب :إن بعري صفية قد اعتل فلو أنك أعطيتيها

بعري ًا؟ قالت :أنا أعطى تلك اليهودية)!

ويف رواية :قال لزينب بنت جحش :يازينــب أفقري(أعيــري) أختك صفية مجالً ،وكانت من

أكثرهــن ظهر ًا (إبالً) فقالت أنا أفقر هيوديتك! فغضب النبي حني ســمع ذلك منها ،فهجرها

فلم يكلمها حتى قدم مكة وأيام منى يف ســفره حتى رجع إىل املدينة واملحرم وصفر ،فلم يأهتا

ومل يقسم هلا).

ً
 .11وغضب لما طالبه سهيل بن عمرو بإرجاع من جاءه مسلما

اعترب زعامء قريش أن أباسفيان خاهنم يف فتح مكة فوافق عىل استسالم قريش بدون رشوط،

وقالوا إن أباســفيان من بني عبد مناف ،وإنه مــال اىل حممد املنايف ،وها هو حممد ينصب حاك ًام

أموي ًا عىل مكة! لذلك قامت قريش بعزل أيب ســفيان ونصبت بدله زعي ًام قوي ًا برأهيا هو سهيل
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بن عمرو ،ونشطت يف دعمه واإللتفاف حوله!

وقــد كتبنا يف آيات الغدير138/والســرة النبوية عند أهل البيت×( )645/2أن ســهي ً
ال أخذ

يترصف بعد فتح مكة وكأن معاهدة احلديبية مــا زالت ،وكأن النبي‘مل يفتح مكة وينصب

عليها حاك ًام! فقد كتــب إىل النبي‘مطالب ًا بأناس جاؤوا إليــه ليتفقهوا يف الدين ،ثم ذهب

إىل املدينة مطالب ًا هبم ،ونزل عند عمر ،فذهب وأبوبكــر معه إىل النبي‘وأيدا مطلبه! يقول
للنبــي‘ نحن اليوم حلفاؤك ،فقد تصاحلنا ،وهؤالء أوالدنــا وعبيدنا هربوا منا وجاؤوك،
ومل يأتــوك ليتفقهوا يف الدين كــا زعموا ،ثم إن كانت هذه حجتهــم فنحن نفقههم يف الدين،

فأرجعهم إلينا! ومعناه أن قريش ًا تترصف كأهنا وجود سيايس مستقل يف مقابل النبي‘!

فاعجب أليب بكر وعمر أهنام أيدا مطلب سهيل! فقال أبوبكر« :صدقوا يا رسول اهلل! وقال

عمر مثل قوله :صدقوا يا رسول اهلل ردهم إليهم »! (مجمع الزوائد 134 / 9 :و ،186 / 5 :وصححه).

وجاء املوقف النبوي غاضب ًا حاس ًام ،وأعلن أهنم اليسلمون إال بقوة السيف! ففي رواية احلاكم

(« :)125/2فقال :ما أراكم تنتهون يا معرش قريش حتى يبعث اهلل عليكم من يرضب رقابكم عىل
هذا».فسيف عيل×هو دواؤهم! وقد حكم النبي‘بكفرهم ،وإن كان جمرد طلبهم يثبت
كفرهم ،ألهنم اعتربوا أنفسهم دولة أو جهة مقابل النبي‘!

ومل يرد اليهــم أوالدهــم وعبيدهم اململوكني ،ومعنــاه أنه اعتربهم مــن أموال الكفار التي

أحلها اهلل له! ولو كان الطلقاء مســلمني وملكيتهم حمرتمة مل يعتق عبيدهم ،فهو القائل :ال حيل
مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه!

فعد أكمل النبي‘هتديده بأن أمر علي ًا×أن يعلن احلرب عليهم إن هم أعلنوا ارتدادهم

بعد وفاة النبي‘! فقــد روى يف جممع الزوائد(« :)134/9عن ابن عباس :أن علي ًا كان يقول يف

حياة رســول اهلل‘ :إن اهلل عز وجل يقول :أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم!واهلل ال ننقلب

عىل أعقابنا بعد إذ هدانا اهلل تعاىل .واهلل لئن مات أو قتل ألقاتلن عىل ما قاتل عليه حتى أموت!
ال واهلل ،إين ألخوه ووليه وابن عمه ووارثه ،فمن أحق به مني! ».
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َ
غضب من اعتراضهم على تأميره أسامة
.12
قال ابن اجلوزي يف كشف املشــكل(( :)560/2فانتدب معه وجوه املهاجرين واألنصار وفيهم

أبوبكر وعمر وســعد وســعيد وأبوعبيد ة ،فتكلم حينئذ أقوام فقالوا :يســتعمل هذا الغالم
عىل املهاجرين األولني .فغضب رســول اهلل غضب ًا شــديد ًا ،وكان قد ابتــدأ به مرضه ،فخرج

معصوب الرأس فصعد املنرب وقال :إن تطعنوا يف إمرته فقد كنتم تطعنوه يف إمرة أبيه .وأيم اهلل،
إن كان خلليق ًا لإلمرة أي ممن يصلــح هلا ،يعني زيد ًا وإن كان ملن أحب الناس إيل وإن هذا من

أحب الناس إيل بعده ».

وقال يف عمدة القاري(( :)76/18قال ابن هشــام :وإنام طعنوا يف أســامة ألنه ابن موىل وكان

صغري السن ،وقيل :إنام قال ذلك املنافقون)!

وقــد بحثنــاه يف الســرة وأثبتنــا أن النبي‘أمرهم باحلركــة ،وأهنم تباطــؤوا وختلفوا

وأن النبي‘لعن من ختلف عن جيش أسامة!

َ
غضب من اعتراض حرقوص بن زهير
.13
كان حرقــوص يرى أنه أفضل من النبي‘! فقد جاء حتى وقف عىل النبي وأصحابه فلم

يسلم عليهم! فقال له النبي‘ :أنشدتك باهلل هل قلت حني وقفت عىل املجلس :ما يف القوم
أحد أفضل مني أو أخري مني! قال :اللهم نعم! ثم دخل يصيل)! (مسند أبي يعلى.)90/1:

فقد جاء اىل مسجد النبي ليصيل هلل الصالة التي نزلت عىل هذا النبي‘لكنه يرى أنه أفضل

منــه ،ولعله يقول :إعدل يا رب! فلــاذا بعثت حممد ًا نبي ًا ،وأنا أفضل منه! وقد اشــتهر بقوله

للنبي‘يف غزوة حنني وهو يقسم الغنائم :إعدل ،أراك ما عدلت!

قال البخــاري(( :)179/4فقال:ويلــك ومــن يعــدل إذا مل أعدل! قد خبــت وخرست إن مل

أكــن أعدل! فقال عمر :يا رســول اهلل إئذن يل فيه فأرضب عنقه ،فقــال :دعه فإن له أصحاب ًا

حيقرأحدكم صالتــه مع صالهتم وصيامه مــع صيامهم ،يقرؤون القرآن ال جيــاوز تراقيهم،
يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية ...قال أبوسعيد :فأشهد أين سمعت هذا احلديث
يت
من رسول اهلل‘وأشهد أن عيل بن أيب طالب قتلهم وأنا معه ،فأمر بذلك الرجل فالتمس ُفأ َ
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به حتى نظرت إليه عىل نعت النبي‘الذي نعته)!

ويف رواية :فغضب رســول اهلل‘غضب ًا شديد ًا ثم قال :واهلل ال جتدون بعدي أحد ًا أعدل

عليكــم مني قاهلا ثالث ًا! ونقل يف رشح النهج ( )267/2عن مســند أمحد( :عن مرسوق قال قالت
يل عائشــة :إنك من ُولدي ومن أحبهــم إ َّيل ،فهل عندك علم من املخــدج؟ فقلت :نعم قتله

عيل بن أيب طالب عىل هنــر يقال ألعاله تامرا وألســفله النهروان ،بني خلافيق (شــقوق فــي األرض)

وطرفاء ،قالت:إبغني عىل ذلك بينة فأقمت رجاالً شهدوا عندها بذلك .قال فقلت هلا:سألتك
بصاحب القرب ما الذي ســمعت من رسول اهلل فيهم؟فقالت :نعم سمعته يقول:إهنم رشاخللق

واخلليقة ،يقتلهم خرياخللق واخلليقة ،وأقرهبم عند اهلل وسيلة).

أقول :ال وجود هلذا احلديث الیوم يف مسند أمحد فقد حذفوه!

َ
غضب من كالمالمنافقين لعلي؟ع؟
.14
قال ابن أيب عاصم يف السنة( :586/ملا سار رســول اهلل‘من املدينة إىل تبوك خلف عيل بن

أيب طالب فأتاه باجلرف حيمل سالحه فقال يا رســول اهلل أختلفني بعدك ومل أختلف عنك قط؟

قــال :فوىل مدبر ًا فاغرورقت عيناه وقال يا رســول اهلل إن املنافقني يزعمــون أنك إنام خلفتني
اســتثقاالً يل ،فغضب رسول اهلل‘يومئذ حتى رؤي يف وجهه فقال :أما ترىض أن تكون مني

بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي).

َ
غضب من فرارهم في خيبر
.15
روى النســائي( « :)108/5دعا أبابكر فعقد له لوا ًء ثم بعثه فســار بالناس فاهنزم ،حتى إذا بلغ

رجع! فدعا عمر فعقد له لوا ًء فســار ثم رجع منهزم ًا بالناس! فقال رسول اهلل :ألعطني الراية
رج ً
ال حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله ،يفتح اهلل له ليس بفرار ».

ويف أمايل املفيد،56/عن ســعد قال( :فغضب رسول اهلل‘وقال :ألعطني الراية غد ًا رج ً
ال

حيبه اهلل ورسوله وحيب اهلل ورسوله ،كرار غري فرار ،ال يرجع حتى يفتح اهلل عىل يديه ».

ويف كتاب سليم( :409/فغضب رسول اهلل‘وقال :ما بال أقوام يلقون املرشكني ثم يفرون!

ألدفعن الراية غدا إىل رجل حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله ،ليس بجبان وال فرار وال يرجع
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حتى يفتح اهلل عىل يديه خيرب ًا).

ويف متشابه القرآن البن شهرا شوب((:)68/2اهنزم األول والثاين باإلتفاق فغضب النبي‘

وقال ألعطني الراية غد ًا رجال حيب اهلل ورسوله‘).

َ
غضب من كالم عائشة في حق خديجة؟اهع؟
.16
يف رشح األخبــار(( :)21/3عن رســول اهلل‘ ،أنه ذكر يوم ًا خدجيــة ،فرتحم عليها ،وذكر

حماسن أفعاهلا ،فغارت عائشة لذلك .قالت :ليت شعري ،ما يذكرك من عجوز محراء الشدقني

قد أبدلك اهلل عزوجل هبا من هو خريمنها! فغضب رسول اهلل‘غضب ًا شديد ًا وقال :ال واهلل
مــا بدلت خري ًا منها .لقد آمنــت يب قبل أن تؤم َّن ،وصدقتني قبــل أن تصدقن ،ورزقت مني

من الولد وقد حرمتن) .يف اخلصال( :405/عن اإلمام الصادق×قال :دخل رسول اهلل‘منزله
فإذا عائشــة مقبلة عىل فاطمة÷تصاحيهاوهي تقول :واهلل يا بنت خدجية ما ترين إال أن ألمك

علينــا فضالً ،وأي فضل كان هلا علينا ما هي إال كبعضنا! فســمعت مقالتها فاطمة فلام رأت

رســول اهلل‘ بكت فقال هلا :ما يبكيك يا بنت حممد؟ قالت :ذكرت أمي فتنقصتها فبكيت
فغضب رســول اهلل‘ثم قال :مه يا محريا فإن اهلل تبارك وتعاىل بــارك يف الولود الودود ،وإن
خدجية رمحها اهلل ولدت مني ..وأنت ممن أعقم اهلل رمحه فلم تلدي شيئ ًا).

يف مسند أمحد (( :)154/6عن عائشــة قالت ذكر رسول اهلل يوم ًا خدجية فأطنب يف الثناء عليها،

فأدركني ما يدرك النســاء من الغرية فقلت :لقد أعقبك اهلل يا رســول اهلل من عجوز من عجائز

قريــش محراء الشــدقني .قالت فتغري وجه رســول اهلل تغري ًا مل أره تغري عند شــئ قط إال عند
نزول الوحي) .ورواه البخاري وحذف منه غضب رسول اهلل‘!

ويف الســرة احللبية( « :)401/3ما تذكر من عجوز محراء الشــدقني قد أبدلــك اهلل خري ًا منها!

فغضب رسول اهلل وقال :واهلل ما أبدلني اهلل خري ًا منها »!

ويف ســرة ابن إســحاق ( « :)228/5قالت :لكأنــه ليس يف األرض امــرأة إال خدجية! فقام

رسول اهلل مغضب ًا فلبث ما شاء اهلل ،ثم رجع فإذا أم رومان فقالت :يا رسول اهلل ما لك ولعائشة

إهنا َحدَ ث ،وأنت أحق من جتاوز عنها فأخذ بشــدق عائشــة وقال:ألســت القائلة كأنام ليس

يبنلا بضغ ىتم 119

عىل األرض امرأة إال خدجية! واهلل لقد آمنت يب إذ كفر قومك ،ورزقت مني الولد وحرمتموه »!

.17غضب من اتهام عائشة لماريةالقبطية؟اهع؟
روى املفيــد يف:خرب ماریة16/بســند صحيــح عن اإلمام الباقر×( :إن عائشــة قالت

لرسول اهلل‘ :إن مارية يأتيها ابن عم هلا ،فلطختها بالفاحشة ،فغضب رسول اهلل‘وقال:
إن كنت صادقة فأعلميني إذا دخل ،فرصدته فلام دخل عليها أعلمت رســول اهلل‘ ،فدعا
أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه وقال له :خذ هذا السيف فإن وجدته عندها فارضب عنقه .فأخذ

عيل السيف ثم قال :يا رسول اهلل ،إذا بعثتني يف األمر أكون كالسكة املحامة تقع يف الوبر أو أتثبت،
فقال :تثبت ،فانطلق ومعه السيف ،فانتهى إىل الباب وهو مغلق ،فالصق عينه بباب البيت ،فلام

رأى القبطي عين ًا يف الباب فزع وخرج من الباب اآلخر فصعد نخلة وتسور عيل×عىل احلائط
فقــال له :إنزل .فقال :يا عيل إتــق اهلل ما هاهنا بأس ،إين جمبوب وكشــف عن عورته فإذا هو

جمبوب وأتى به إىل النبي‘فقال له :ما شأنك يا جريح؟فقال :إن القبط جيبون حشمهم ومن
يدخل عىل أهاليهم ،والقبطيون ال يأنســون إال بالقبطي ،فبعثني أبوها ألدخل إليها وأخدمها

وأؤنسها .فتهلل وجه رســول اهلل‘وقال :احلمد هلل الذي مل يزل يعافينا أهل البيت من سوء

َّ َّ
ُْْ َ ُ
َ ْ
ُ ْ
َْ
َ
ات ل ِع ُنوا فِي ّالدن َيا
لات المؤ ِمن ِ
ات الغ ِاف ِ
ما يلطخونا ،فأنزل اهلل عز وجل اآليــةِ :إن ال ِذ َين َي ْر ُمون ال ُم ْح َصن ِ
َ
َ
الآخ َرةِ َول ُه ْم َعذ ٌاب َع ِظ ٌيم).
َو ِ

وعائشة ليست غافلة وال ساذجة .وهناك موارد أخرى غضب فيها ألجل خدجية.

َ
غضب من أصحاب مؤامرة عقبة تبوك
.18
اعرتفــت مصادر اجلميع بحصــول هذه املؤامرة ،وتُعــرف بليلة العقبة و ُيعــرف منفذوها

بأصحاب العقبة! لكنهم اتفقوا عىل إخفاء أسامء (أبطاهلا)!

روى مســلم يف صحيحه()123/ 8عن أيب الطفيل قال« :كان بني رجــل من أهل العقبة وبني

حذيفة بعض ما يكــون بني الناس ،فقال :أنشــدك باهلل كــم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال

له القوم :أخربه إ ْذ ســألك! قال :كنا نُخرب أهنم أربعة عرش ،فإن كنت منهم فقد كان القوم مخسة

حرب هلل ولرسوله يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد!
عرش! وأشهد باهلل أن اثني عرش منهم
ٌ
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َ َ ُّ َ َّ
النب ُّي َج ِاه ِد ْال ُك َّف َار َو ْال ُم َن ِاف ِق َ
ين
وروى املفــرون مؤامرة العقبة يف تفســر قولــه تعــاىل :يا أيها ِ
ُ
ْ
َ ُ ََ َ ُ
ْ ْ
ْ ُْ َ َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ْ ُ
ُ َ
ُ
اهلل َما قالوا َولق ْد قالوا ك ِل َمة الكف ِر َوكف ُر وا َب ْع َد
َواغلظ عل ْي ِه ْم َو َمأ َواه ْم َج َهن ُم َو ِبئ َس ال َم ِصيرَ .ي ْح ِلفون ِب ِ
َ َ ُ
ََ
َ ْ
َُ
َ ْ َْ َ ُ ُ َ ُُ
لام ِه ْم َوه ّموا ِب َما ل ْم َينالوا َو َما نق ُموا ِإلا أن أغناه ُم اهلل َور ُسوله ِم ْن فض ِلهِ .قال البيضــاوي (:)158/3
ِإ ْس ِ

هوا بِ َم َل ْ َينَا ُلوا ،من الفتك بالرسول وهو أن مخسة عرش منهم توافقوا عند مرجعه من تبوك أن
« َو َ ُّ
يدفعوه عن راحلته إىل الوادي إذ تسنم العقبة بالليل! فأخذ عامر بن يارس بخطام راحلته يقودها
وحذيفة خلفها يســوقها ،فبينام مها كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف اإلبل وقعقعة السالح

فقال :إليكم إليكم يا أعداء اهلل ،فهربوا ».

ويف اخلصال ،499/عن حذيفة ،أهنم أربعة عرش وعدَّ د هم وقال :وهم الذين أنزل اهلل عز وجل
َ

ُ

فيهمَ :و َه ُّموا ِب َما ل ْم َي َنالوا ».

فقد غضب النبي‘عليهم غضب ًا شديد ًا ،ولعنهم ،وسامهم أعداء اهلل!

َ
وغضب من أصحاب مؤامرة عقبة هرشى
.19
قال البكري (( :)1350/4عىل ملتقى طريق الشــام واملدينة ،يف أرض مســتوية ،هضبة ململمة

ال تنبث شيئ ًا ،وهي من اجلحفة ،يرى منها البحر ،ســهلة املصعد صعبة املنحدر ،والطريق من
جنبتيها) .وكانت هذه املؤامرة شبيه ًة إىل حد ٍ
كبري بمؤامرة اغتياله‘ يف عقبة تبوك.
وتقدم حديثها يف فصل الصحيفتني.

قال القمي يف تفسريه (« :)174/1فقال أصحابه الذين ارتدوا بعده :قد قال حممد يف مسجد اخليف

مــا قال ،وقال هاهنا ما قال ،وإن رجع إىل املدينة يأخذنــا بالبيعة له! فاجتمعوا أربعة عرشنفر ًا

وتآمروا عىل قتل رســول اهلل‘ وقعدوا يف العقبة وهي عقبة هرشــى بني اجلحفة واألبواء،
فقعدوا ســبعة عن يمني العقبة وسبعة عن يســارها ،لينفروا ناقة رسول اهلل‘فلام جن الليل

تقدم رســول اهلل‘يف تلك الليلة العســكر فأقبل ينعــس عىل ناقته فلام دنــا من العقبة ناداه

جربئيل× :يا حممد إن فالن ًا وفالن ًا وفالن ًا قد قعدوا لك ،فنظر رسول اهلل‘فقال :من هذا
خلفي؟ ثم دنا رســول اهلل‘منهم فناداهم بأســائهم ،فلام سمعوا نداء رسول اهلل‘فروا
ودخلوا يف غامر الناس ...فقال‘ :يــا حذيفة هؤالء املنافقون يف الدنيا واآلخرة ،فقلت :أال
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تبعث إليهم يا رســول اهلل رهط ًا فيأتوا برؤوسهم؟ فقال :إن اهلل أمرين أن أعرض عنهم ،فأكره
أن تقول الناس إنه دعا أناســ ًا من قومه وأصحابه إىل دينه فاستجابوا ،فقاتل هبم حتى إذا ظهر
عىل عدوه أقبل عليهم فقتلهم! ولكن دعهم يا حذيفة فإن اهلل هلم باملرصاد ،وســيمهلهم قلي ً
ال
ثم يضطر هم إىل عذاب غليظ)!

َ
وغضب لسلمان لما أزاحه أعرابي من مكانه
.20
يف اإلختصــاص( :221/ســألت أمري املؤمنــن عيل بــن أيب طالب×عن ســلامن الفاريس

وقلت :مــا تقول فيه؟ فقال :مــا أقول يف رجل خلق مــن طينتنا ،وروحــه مقرونة بروحنا،

خصه اهلل تبارك وتعاىل من العلوم بأوهلــا وآخرها ،وظاهرها وباطنها ورسها وعالنيتها .ولقد
حرضت رسول اهلل‘وســلامن بني يديه فدخل أعرايب فنحاه عن مكانه وجلس فيه فغضب

رسول اهلل‘حتى درالعرق بني عينيه وامحرت عيناه ،ثم قال :يا أعرايب أتنحى رج ً
ال حيبه اهلل

تبارك وتعاىل يف السامء ،وحيبه رسوله يف األرض! يا أعرايب أتنحى رج ً
ال ما حرضين جربئيل إال

أمرين عن ريب عز وجل أن أقرئه الســام! يا أعرايب إن ســلامن مني ،من جفاه فقد جفاين ومن
آذاه فقد آذاين ،ومن باعده فقد باعدين ،ومن قربه فقد قربني.

يا أعرايب ال تغلظ َّن يف ســلامن فإن اهلل تبارك وتعاىل قد أمرين أن أطلعه عىل علم املنايا والباليا

واألنساب وفصل اخلطاب .قال :فقال األعرايب :يا رسول اهلل ما ظننت أن يبلغ من فعل سلامن

ما ذكرت أليس كان جموســي ًا ثم أسلم؟فقال النبي‘:يا أعرايب أخاطبك عن ريب وتقاولني!

إن سلامن ما كان جموسي ًا لكنه كان مظهر ًا للرشك مضمر ًا لإليامن.

ُ
َ
ون َحتَّى ُي َح ّك ُم َ
يا أعرايب أما ســمعت اهلل عز وجل يقولَ :فلا َو َر ّب َك لا ُي ْؤم ُن َ
وك ِف َيما ش َج َر َب ْي َن ُه ْم ث َّم لا
ِ
ِ
ِ
ّ َ
َْ ُ
َ َ َ
َي ِج ُدوا فِي أنف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِم َّما قض ْيت َو ُي َس ِل ُموا ت ْس ِل ًيما.
َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ ُ
َ ْ
َ ُ
الر ُسول فخذ ُوه َو َما ن َهاك ْم َع ْن ُه فان َت ُهوا.
أما سمعت اهلل عز وجل يقول :وما آتاكم

يا أعرايب خذ ما آتيتك وكن من الشــاكرين ،وال جتحد فتكون من املعذبني وسلم لرسول اهلل

قوله تكن من اآلمنني).
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َ
قاس سلبت منهالرحمة
.21
وغضب من رجل ٍ
يف املناقب ((:)155/2كان رسول اهلل‘يقبل احلســن واحلسني’فقال عيينة بن حصن ويف

رواية األقرع بن حابس:إن يل عرشة ماقبلت واحد ًا منهم قط!

فقال‘ :من ال يرحــم ال يرحم ،ويف رواية :فغضب رســول اهلل حتى التمع لونه وقال

للرجل :إن كان قــد نزع الرمحة من قبلك فام أصنع بك ،من مل يرحــم صغرينا ومل يعزز كبرينا
فليس منا).

ً ً
 .22وغضب من يماني جادله جداال سيئا

يف الكايف ( ( :)39/4عن أيب عبد اهلل × قال :أتى رسول اهلل‘وفد من اليمن وفيهم رجل كان

أعظمهم كالم ًا وأشدهم استقصاء يف حماجة النبي فغضب النبي‘حتى التوى عرق الغضب
بني عينيه وتربد وجهه وأطرق إىل األرض فأتاه جربئيل× فقال :ربك يقرئك السالم ويقول
لك :هذا رجل ســخي يطعم الطعام! فسكن عن النبي‘الغضب ورفع رأسه وقال له :لوال

أن جربئيل أخربين عن اهلل عز وجل أنك سخي تطعم الطعام لرشدت بك ،وجعلتك حديث ًا ملن
خلفك .فقال له الرجل :وإن ربك ليحب الســخاء؟ فقال :نعم فقال :إين أشهد أن ال إله إال اهلل
وأنك رسول اهلل والذي بعثك باحلق ال رددت من مايل أحد ًا).

َ
وغضب على رجل يتكلم بدون علم
.23
(عن عيل× :أن رسول اهلل‘عاد رج ً
ال من األنصار ،فشكا إليه ما يلقى من احلمى ،فقال

له رســول اهلل‘ :إن احلمى طهور من رب غفور ،قال الرجل :بل احلمى تفور بالشيخ الكبري
حتــى حتله القبور ،فغضب رســول اهلل‘وقال :ليكــن ذلك بك! فامت مــن علته تلك).
(دعائم اإلسالم.)217/1:

ً
َ
وغضب على رجل سرق طفال فباعه
.24

يف دعائم اإلسالم (( :)60/2إن سبي ًا قدم عليه من البحرين فصفوا بني يديه فنظر إىل امرأة منهم

تبكي فقال :ما يبكيك؟ قالت :كان يل ولد بيع يف بني عبس ،قال رســول اهلل‘:ومن باعه،
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قالت :أبوأسيد األنصاري ،فغضب رســول اهلل‘وقال:لرتكبن فلتجيئن به كام بعته فركب

أبوأسيد فجاء به).

َ
وغضب من عيينة بن حصن
.25
يف الــكايف (( :)70/8عن أيب جعفر × قــال :خرج رســول اهلل‘لعرض اخليل فمر بقرب

أيب أحيحــة (مــن زعمــاء بنــي أميــة) فقــال أبوبكر :لعــن اهلل صاحب هذا القرب فــواهلل إن كان ليصد

عن ســبيل اهلل ويكذب رســول اهلل‘فقال :خالد ابنه :بل لعن اهلل أباقحافــة فواهلل ما كان

يقري الضيف ،وال يقاتل العدو ،فلعن اهلل أهوهنام عىل العشرية فقد ًا.

فألفى رسول اهلل‘خطام راحلته عىل غارهبا ثم قال :إذا أنتم تناولتم املرشكني فعموا وال

ختصوا فيغضب ولده ،ثم وقف فعرضت عليه اخليل ،فمر به فرس فقال عيينة بن حصن :إن من

أمر هذا الفرس كيت وكيت ،فقال رسول اهلل‘ :ذرنا فأنا أعلم باخليل منك ،فقال عيينة :وأنا
أعلم بالرجال منك ،فغضب رسول اهلل حتى ظهر الدم يف وجهه فقال له :فأي الرجال أفضل؟

فقــال :عيينة بن حصن :رجال يكونون بنجد يضعون ســيوفهم عىل عواتقهم ورماحهم عىل

كواثب خيلهم ،ثم يرضبون هبا قدم ًا قدم ًا! فقال رسول اهلل‘ :كذبت بل رجال أهل اليمن
ٍ
يــان واحلكمة يامنية ،ولوال اهلجرة لكنت امر ًء من أهل اليمن ،اجلفا والقســوة
أفضل ،اإليامن
يف الفداديــن ،أصحاب الوبر ربيعة ومرض ،من حيث يطلع قرن الشــيطان .ومذحج أكثر قبيل
يدخلون اجلنة ،وحرضموت خري من عامر بن صعصعة ،ثــم قال :لعن اهلل امللوك األربعة مجد ًا
ال وذكوان وعض ً
وخموس ًا ومرشح ًا وأبضعة وأختهم العمردة..لعن اهلل ِرع ً
ال وحليان واملجذمني
من أسد وغطفان ،وأباسفيان بن حرب ،وشهب ً
ال ذا األسنان).

أقــول :عيينة بن حصن رئيس بني فزارة من نجد ،عنــده نحو ثامن مائة مقاتل ،وكان يتاجر

هبم مع اليهود يف خيرب ،ومع طليحة املتنبئ ،ومع مسيلمة ،ثم يكون هو ومقاتلوه أول اهلاربني.

َّ
ً
 .26وغضب النبي؟ص؟على من كذب عليا؟ع؟

روى الصــدوق يف األمــايل ( :194/عــن أمري املؤمنني×أنه جــاء إليه رجل ،فقــال له :يا

أبااحلســن ،إنك تُدعى أمري املؤمنني فمن أمرك عليهم؟ قال× :اهلل جل جالله أمرين عليهم.
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فجاء الرجل إىل رســول اهلل‘فقال :يا رســول اهلل ،أيصدق عيل فيام يقــول إن اهلل أمره عىل

خلقــه؟ فغضب النبي‘وقــال :إن عليــا أمري املؤمنني بوالية من اهلل عز وجــل ،عقدها له

فوق عرشــه ،وأشــهد عىل ذلك مالئكته .إن علي ًا خليفة اهلل ،وحجة اهلل ،وإنه إلمام املسلمني،

طاعتــه مقرونة بطاعة اهلل ،ومعصيته مقرونة بمعصيــة اهلل ،فمن جهله فقد جهلني ،ومن عرفه
فقد عرفني ،ومن أنكر إمامته فقد أنكر نبويت ،ومن جحد إمرته فقد جحد رســالتي ،ومن دفع
فضله فقد تنقصني ،ومن قاتله فقد قاتلني ،ومن ســبه فقد ســبني ،ألنه مني خلق من طينتي،

وهو زوج فاطمة ابنتي ،وأبوولدي احلســن واحلســن .ثم قال‘أنا وعيل وفاطمة واحلسن
واحلسني وتسعة من ولد احلسني حجج اهلل عىل خلقه ،أعداؤنا أعداء اهلل ،وأولياؤنا أولياء اهلل).

 .27وغضب علىالذين منعوه أن يكتب وصيته
قال ســليم بــن قيس اهلاليل يف كتابــه (:211/قال عيل× :يا طلحة ،ألســت قد شــهدت

رســول اهلل‘حني دعا بالكتف ليكتب فيها ما ال تضل األمة وال ختتلف ،فقال صاحبك ما

قال(:إنه هيجر) فغضب رسول اهلل‘ثم تركها؟

قال :بىل قد شــهدت ذاك .قــال :فإنكم ملا خرجتــم أخربين رســول اهلل‘ بالذي أراد

أن يكتــب فيهــا وأن يشــهد عليها العامــة .فأخربه جربائيــل×أن اهلل عز وجــل قد علم
من األمة اإلختالف والفرقة ،ثم دعا بصحيفة فأمىل عيل ما أراد أن يكتب يف الكتف ،وأشــهد

عىل ذلك ثالثة رهط :ســلامن وأباذر واملقداد ،وســمى من يكون من أئمة اهلدى الذين أمر اهلل
بطاعتهم إىل يوم القيامة .فسامين أوهلم ثم ابني هذا وأدنى بيده إىل احلسن ،ثم احلسني ،ثم تسعة
من ولد ابني هذا يعني احلســن .كذلــك كان يا أباذر وأنت يا مقداد؟ فقاموا وقالوا :نشــهد

بذلك عىل رســول اهلل‘ .فقال طلحة :واهلل لقد ســمعت من رسول اهلل‘يقول أليب ذر:

ما أظلت اخلرضاء وال أقلت الغرباء عىل ذي هلجة أصدق من أيب ذر وال أبر عند اهلل ،وأنا أشهد
أهنام مل يشهدا إال عىل حق ،وألنت أصدق وآثر عندي منهام.

ثــم أقبل عىل طلحة فقال :إتق اهلل يا طلحة وأنت يا زبري وأنت يا ســعد وأنت يا بن عوف،

اتقوا اهلل وآثروا رضاه واختاروا ما عنده ،وال ختافوا يف اهلل لومة الئم).
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غضب مكذوب نسبوهالى رسولاهلل؟ص؟
زعموا أنه غضب لشكايةالمددي على خالد بنالوليد
ألنه أخذ منه غنيمته ،فقال(مسند احمد( :)2/6:هل أنتم تاركي أمرائي! إنام مثلكم ومثلهم كمثل

رجل اشرتى إب ً
ال وغن ًام فدعاها ،ثم ختري سقيها فأوردها حوض ًا فرشعت فيه فرشبت صفوة املاء
وتركت كدره ،فصفو أمرهم لكم وكدره عليهم) .وقد بينا حقيقة األمر يف السرية النبوية  -غزوة

مؤتة.

ً
وزعموا أن رجال شكى أبابكر فغضبالنبي؟ص؟

هل أنتم تاركني يل صاحبي! إين قلت إين رســول اهلل فقلتم كذبت ،وقال أبوبكر صدقت).

ومعناه حتريم انتقاد األمراء وانتقاد أيب بكر ،وهذا مل يقله أحد!

وزعموا أنالنبي؟ص؟خالفالقرآن في تفضيلالرسل؟مهع؟!
رؤي يف وجهه ثم قال :التفضلوا
قال البخاري ( ،133/4ومسلم( :)101/7:فغضب النبي‘ حتى َ

بني أنبياء اهلل فإنه ينفخ يف الصور فيصعق من يف الســاوات ومن يف األرض إال من شاء اهلل ،ثم
ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث ،فإذا موســى آخذ بالعرش ،فال أدري أحوسب بصعقته

يوم الطــور ،أو بعث قبيل .وال أقول إن أحد ًا أفضل من يونس بن متي) .فقد كذبوا هذه الكذبة
ليتقربوا اىل اليهود فيقولوا إن نبينا‘ليس أفضل من موسى وال يونس’.

ْ َ ُّ َ َّ ْ
الر ُس ُل فضل َنا
لكن هذا ينايف إمجاع املســلمني بأنه أفضل األنبياء^ ،وينايف قوله تعــاىلِ :تلك
َ َّ
َ
َ
َ
َب ْعض ُه ْم َعلى َب ْع ٍض ِم ْن ُه ْم َم ْن
كل َم اهلل َو َرف َع َب ْع َض ُه ْم َد َر َج ٍات).

زعموا أنه؟ص؟سئل عنالصوم فغضب!
روى مســلم (( :)167/3أنه‘سئل عن صومه ،قال :فغضب رسول اهلل فقال عمر :رضينا
باهلل رب ًا وباإلسالم دين ًا وبمحمد رسوالً وببيعتنا بيعة).
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فال معنى لغضبه من الســؤال عن صومــه ،بل كان ذلك ملا طعنوا يف أرستــه فقالوا إن مثل

حممد كنخلة نبتت يف كبا ،فجمع القرشــيني حتت أســلحة األنصار ومــدح أرسته وقال هلم:
ليقم الذي طعن يف أرسيت وليســألني عن أبيه! وكان جربئيل معه فقام عمر وســأله عن شيئ

آخر وعن الصيام املستحب فاستمر يف غضبه! وقد فصلنا ذلك يف السرية النبوية ويف ألف سؤال
وإشكال.





الفصل السادس عشر

كيفيبلغالنبي؟ص؟الىالجن؟

نبينا؟ص؟ مرسلالىاإلنس والجن
قال ابن عبد الرب يف التمهيد((:)117/11وال خيتلفون أن حممد ًا‘ رسول إىل اإلنس واجلن نذير

وبشري .هذا مما فضل به عىل األنبياء^أنه بعث إىل اخللق كافة اجلن واإلنس،وغريه مل يرسل إال

َ ْ
ْ
بلسان قومه .ودليل ذلك ما نطق به القرآن من دعائهم إىل اإليامن بقولهَ :يا َم ْعش َر ال ِج ِّن َوالإن ِس).

بلغالنبي؟ص؟الجن فكلمهم وهم في مكانهم وكانوا يأتونه
يف مســائل عيل بن جعفر(:331/عبد اهلل بــن بكري الدجاين قال :قــال يل الصادق جعفر بن
حممد×:أخربين عن رســول اهلل‘كان عام ًا للناس بشري ًا أليس قد قال اهلل يف حمكم كتابه:
َ

ْ

َّ ً َّ َ

َ
َو َما أ ْر َسل َن َ
اك ِإلا
كافة لل ّن ِاس،ألهل الرشق والغرب وأهل السامء واألرض من اجلن واإلنس ،هل

بلغ رسالته إليهم كلهم؟ قلت :ال أدري .قال :يا ابن بكري إن رسول اهلل‘مل خيرج من املدينة

فكيــف بلغ أهل الرشق والغرب! قلت :ال أدري .قال :إن اهلل تعاىل أمر جربئيل فاقتلع األرض
بريشة من جناحه ونصبها ملحمد‘فكانت بني يديه مثل راحته يف كفه ،ينظر إىل أهل الرشق

والغرب ،وخياطب كل قوم بألسنتهم ،ويدعوهم إىل اهلل وإىل نبوته ،فام بقيت قرية وال مدينة إال
ودعاهم النبي‘بنفسه).

وروى اجلميــع أن اهلل تعــاىل رصف إىل النبي‘مجاعــة من اجلن مرات ،وأمــره أن يتلو

عليهم القرآن فاستوعبوا وآمنوا ،وذهبوا اىل قومهم أنبياء.

قال ابن هشــام ( « :)287/2ثم إن رســول اهلل‘ انرصف من الطائــف راجع ًا إىل مكة حني

يئس من خري ثقيف ،حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصيل ،فمر به النفر من اجلن الذين
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ذكرهم اهلل تبارك وتعاىل ،وهم فيام ذكر يل سبعة نفر من جن أهل نصيبني فاستمعوا له ،فلام فرغ
من صالته ولوا إىل قومهم منذرين ،قد آمنوا وأجابوا إىل ما سمعوا فقص اهلل خربهم عليه‘

َ ْ َ َ َْ َْ َ ََ ً َ ْ ّ َ ْ َ ُ َ ُْ
ون الق ْر َآن ».
قال اهلل عز وجل :و ِإذ صرفنا ِإليك نفرا ِمن ال ِج ِن يست ِمع

ونخلة :موضع بني الطائف ومكة عىل مسري ليلة من مكة(.معجم البلدان.)278/5:

َ ُ
ََ
َ ْ َ َ َْ َْ َ ََ ً َ ْ ّ َ ْ َ ُ َ ُْ
ون الق ْر َآن فل َّما َح َض ُر ُوه قالوا
ويف تفســر القمي(( :)299/2قوله :و ِإذ صرفنا ِإليك نفرا ِمن ال ِج ِن يست ِمع
ُ
َ
َ
ً
ينَ .ق ُالوا َيا َق ْو َم َنا إ َّنا َسم ْع َ
ك َت ًابا أ ْنز َل ِم ْن َب ْع ِد ُم َ
أ ْن ِص ُتوا َف َل َّما ُق ِض َى َو ّل ْوا إ َلى َق ْو ِمه ْم ُم ْن ِذر َ
وسى ُم َص ّ ِدقا ِل َما َب ْي َن
ا
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ َ ّ َ َ
َ
َ
ََْ َْ
ُ
ْ
يمَ .يا َق ْو َم َنا أج ُيبوا َد ِاع َى اهلل َو ِآم ُنوا بهِ َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم ِم ْن ُذ ُنوب ُك ْم َو ُيج ْر ُكمْ
يق مست ِق ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يديهِ يه ِدي ِإلى الح ِق و ِإلى ط ِر ٍ
ُ
َ
َ
َ
الأ ْر ِض َو َل ْي َس َل ُه ِم ْن ُد ِونهِ أ ْو ِل َي ُاء أ َول ِئ َك في َضلال ُ
ِم ْن َع َذاب أ ِليمَ .و َم ْن لا ُيج ْب َد ِاع َى اهلل َف َل ْي َس ب ُم ْ
ين.
ب
م
ي
ف
ز
ج
ع
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ ٍ ِ

فهذا كله حكاية عن اجلن .وكان ســبب نزول هذه اآليات أن رسول اهلل خرج من مكة إىل

ســوق عكاظ ومعه يزيد بن حارثة يدعو الناس إىل اإلســام فلم جيبه أحد ومل جيد من يقبله،
ثم رجع إىل مكة فلام بلغ موضع ًا يقــال له وادي جمنة هتجد بالقرآن يف جوف الليل ،فمر به نفر

من اجلن فلام سمعوا قراءة رسول اهلل‘اســتمعوا له ،فلام سمعوا قراءته قال بعضهم لبعض

َ ُ
أنصتوا يعني اسكتوا ،فلام قيض أي فرغ رسول اهلل‘من القراءة ولوا إىل قومهم منذرين :قالوا
ُ
َ َ َّ
َ
ك َت ًابا أ ْنز َل ِم ْن َب ْع ِد ُم َ
وسى..اآليات .فجاؤوا إىل رسول اهلل‘فأســلموا وآمنوا
َيا ق ْو َمنا ِإنا َس ِم ْعنا ِ
ِ
ُ ُ
ََ
ْ َ َ ُ َّ
َ َ َّ
وعلمهم رســول اهلل رشائع اإلسالم ،فأنزل اهلل عىل نبيه :ق ْل أ ِوح َى ِإل َّى أن ُه ْاس َت َم َع نف ٌر ِم َن ال ِج ِّن فقالوا ِإنا
َ
ً
َّ َ َ
َ ُّ ْ َ َّ
ُ ً
َ ُ ْ َ َ َ ً َ َّ ُ َ َ ُّ َ َ
اح َبة َولا َول ًدا.
َس ِم ْع َنا ق ْرآنا َع َج ًباَ .ي ْه ِدي ِإلى
الرش ِد ف َآمنا ِبهِ َول ْن نش ِرك ِب َر ِّبنا أ َحداَ .وأنه ت َعالى َجد ر ِّبنا َما اتخذ َص ِ
َ
ُ
َ َ َّ ُ َ
ك َان َي ُقول َس ِف ُيه َنا َعلى اهلل َش َط ًطا .اآليات..فحكى اهلل قوهلم ،ووىل عليهم رسول اهلل‘منهم،
وأنه

وكانــوا يعودون إىل رســول اهلل يف كل وقت ،فأمر رســول اهلل أمري املؤمنــن×أن يعلمهم
ويفقههم،فمنهم مؤمنون ومنهم كافرون وناصبون وهيود ونصارى وجموس وهم ولد اجلان).

وروى يف املحاســن( ،)379/2عن عمر بن يزيد قال(:ضللنا ســنة من السنني ونحن يف طريق

مكة فأقمنا ثالثة أيام نطلب الطريق فلم نجده ،فلام أن كان يف اليوم الثالث وقد نفد ما كان معنا

من املــاء ،عمدنا إىل ما كان معنا من ثياب اإلحرام ومن احلنوط ،فتحنطنا وتكفنا بإزار إحرامنا،
فقام رجل من أصحابنا فنادى :يا صالح يا أبا احلســن فأجابه جميب من ُبعد! فقلنا له :من أنت
يرمحك اهلل؟ فقال :أنا من النفر الذي قال اهلل عز وجل يف كتابــهَ :وإِ ْذ َص ْفنَا إِ َل ْي َك َن َف ًرا ِم َن ِْ
ال ِّن
َ
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ون ا ْل ُق ْر َ
َي ْست َِم ُع َ
آن .ومل يبق منهم غريي ،فأنا مرشد الضال إىل الطريق! قال :فلم نزل نتبع الصوت
حتى خرجنا إىل الطريق ».

ويف اإلحتجــاج ( )330/1من حديث اليهــودي مع أمري املؤمنني×« :ولقد ســخرت لنبينا
حممد‘الشــياطني باإليامن ،فأقبل إليه من ِ
اجلنة تســعة من أرشافهــم ،وهم الذين يقول اهلل
ْ

ْ

َ

ْ

ْ

تبارك اســمه فيهــمَ :و إذ َص َرف َنا إل ْي َك َن َف ًرا م َن الج ّن َي ْس َتم ُع َ
ون ال ُق ْر َآن،وهم التســعة ،فأقبل إليه اجلن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ

والنبي‘ببطن النخل فاعتذروا بأهنــم ظنوا كام ظننتم أن لن يبعث اهلل أحد ًا .ولقد أقبل إليه

أحد وسبعون ألف ًا منهم فبايعوه عىل الصوم والصالة والزكاة واحلج واجلهاد ونصح املسلمني،
واعتــذروا بأهنم قالــوا عــى اهلل شــطط ًا » .والمناقــب 44/ 1:و ،191والمحاســن  ،380/2:والحاكــم ،456 /2:و

 ،518والزوائــد .106 / 7:والبحــار  ،44 /10:و 76 /18 :و  ،90و ،55 / 60 :وفيــه« :ومل يبعــث اهلل نبيــ ًا إىل اإلنــس واجلن

قبله‘» .وإنام سميا ثقلني لعظم خطرمها وجاللة شأهنام ».

َ ََ ْ َ
َ
خلقال َج ّان ِم ْن َم ِار ٍج ِم ْن ن ٍار

َ ْ َ َّ
ََ ْ َ
َ
َََ َْ َ ْ َ ْ َ
ال كالفخ ِارَ .وخل َق ال َج ّان ِم ْن َم ِار ٍج ِم ْن ن ٍار.
خلق الآنسان ِمن صلص ٍ
ْ ََ َ ْ ُ
ََ ْ َََْ َْ َ ْ َ ْ َ
ون.
ال ِمن حم ٍأ مسن ٍ
َولقد خلقنا الآنسان ِمن صلص ٍ
َو ْال َج َّان َخ َل ْق َن ُاه م ْن َق ْب ُل م ْن َنار َّ
وم.
ِ
ِ
الس ُم ِ
ِ
َ َ ََ َ ٌْ ْ ُ َ َ ْ َ
ْ َ َ َََْ ُ ْ
ين.
قال أنا خير ِمنه خلقت ِني ِمن ن ٍار وخلقته ِمن ِط ٍ

ويف اخلصال:153/قال اإلمام الصادق×(:اجلن عىل ثالثة أجــزاء :فجزء مع املالئكة وجزء

يطريون يف اهلــواء ،وجزء كالب وحيات .واإلنس عىل ثالثة أجــزاء ،فجزء حتت ظل العرش

يوم الظل إال ظله .وجزء عليهم احلســاب والعذاب .وجزء وجوهم وجوه اآلدميني وقلوهبم
قلوب الشياطني)!

ويف علل الرشائع (( :)593/2وسأله عن اسم أيب اجلن فقال :شومان ،وهو الذي خلق من مارج

من نار .وســأله :هل بعث اهلل نبي ًا إىل اجلن؟ فقال :نعم بعث إليهم نبي ًا يقال له يوسف فدعاهم

إىل اهلل فقتلوه .وسأله عن إسم إبليس ما كان يف السامء ،فقال :كان إسمه احلارث).
أقول :هذه التفاصیل يف قابلة للمناقشة ،لکن أصل املوضوع قطعي.
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السلطان للجن علىاإلنس
يف األصول الستة عرش(:9/سألت أباعبد اهلل×فقلت :اجلن خيطفون اإلنسان؟ فقال×:

ماهلم إىل ذلك سبيل).

ويف حتف العقول( :12/يا عيل إذا رأيت حية يف طريق فاقتلها ،فإين قد اشرتطت عىل اجلن أال

يظهروا يف صورة احليات).

ويف جواهر الكالم (( :)48/2وخرب ليث املرادي عن الصادق× ســألته عن استنجاء الرجل

بالعظم أو البعــر أو العود؟ فقال :أما العظــم والروث فطعام اجلن ،وذلك مما اشــرطوا عىل
رسول اهلل‘اليصلح بشئ من ذلك).

ويف بصائر الدرجــات( :116/عن سعد اإلســكاف قال :أتيت بــاب أيب جعفر الباقر×مع

أصحــاب لنا لندخل عليه فإذا ثامنيــة نفر كأهنم من أب و أم عليهم ثيــاب زرايب وأقبية طاق

طاق وعامئم صفر ،دخلوا فام احتبســوا حتى خرجوا ،قال يل :يا أباســعد رأيتهم؟ قلت :نعم
جعلت فداك .قال :أولئك إخوانكم من اجلن أتونا يســتفتوننا يف حالهلم وحرامهم ،كام تأتونا

وتستفتوننا يف حاللكم وحرامكم).

ويف الــكايف (( :)395/1عن حكيمة بنت موســى قالــت :رأيت الرضا×واقفــ ًا عىل باب

بيت احلطــب وهــو يناجي ولســت أرى أحد ًا فقلــت :يا ســيدي ملن تناجي؟ فقــال :هذا

عامر الزهرائي أتاين يســألني ويشكو إيل! فقلت :يا سيدي أحب أن أسمع كالمه فقال يل :إنك
إن ســمعت به ُحِم ِ
ت ســنة! فقلت :يا سيدي أحب أن أســمعه ،فقال يل :إسمعي فاستمعت
ْ
فسمعت شبه الصفري! وركبتني احلمى ،فحممت سنة).
ويف الصحیح يف كامل الزيارات ( :470/عن أيب محزة الثاميل قال:قلت (للصادق؟ع؟) :جعلت فداك

إين رأيت أصحابنا يأخذون من طني احلائر ليستشفون به هل يف ذلك شئ مما يقولون من الشفاء؟

قال :فخذ منها ،فإهنا شــفاء من كل ســقم وجنة مما ختاف ،واليعدهلا شــئ من األشــياء التي
يستشفى هبا إال الدعاء ،وإنام يفسدها ما خيالطها من أوعيتها وقلة اليقني ملن يعالج هبا ،فأما من

أيقن أهنا له شــفاء إذا يعالج هبا كفته بإذن اهلل من غريها مما يعالج به ،ويفسدها الشياطني واجلن
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من أهل الكفر منهم يتمســحون هبا وما متر بشئ إال شــمها ،وأما الشياطني وكفار اجلن فإهنم

حيســدون بني آدم عليها فيتمسحون هبا ليذهب عامة طيبها ،وال خيرج الطني من احلائر إال وقد
استعد له ما ال حيىص منهم ،وانه لفي يد صاحبها وهم يتمسحون هبا ،وال يقدرون مع املالئكة

أن يدخلوا احلائر ،ولو كان من الرتبة شئ يسلم ما عولج به أحد إال برأ من ساعته .فإذا أخذهتا
فاكتمها وأكثر عليها من ذكر اهلل تعاىل).

ويف الــكايف (( :)547/6عــن أيب ســلمة قــال :قــال أبوعبد اهلل× :احلــام طــر مــن

طيــور األنبياء^التي كانوا يمســكون يف بيوهتم وليس من بيت فيــه محام إال مل تصب أهل

ذلك البيت آفة من اجلن .إن سفهاء اجلن يعبثون يف البيت فيعبثون باحلامم ويدعون الناس).

جنةالجن فياآلخرة بينالجنة والنار
ويف تفســر القمي (:)299/2وسئل العامل×عن مؤمني اجلن أيدخلون اجلنة؟ فقال ال ،ولكن

هلل حظائر بني اجلنة والنار ،يكون فيها مؤمنو اجلن ،وفساق الشيعة ».

وقال الرشيف املرتىض يف رســائله(( :)35/4إذا حصل أهل اجلنة يف اجلنة ما حكم املالئكة ،هل

يكونوا يف جنة بني آدم أو غريها ،وهل يراهم البرش ،وهم يأكلون ويرشبون مثل البرش أو تسبيح
وتقديس ،وهل يسقط عنهم التكليف .وكذلك اجلن.

اجلواب وباهلل التوفيــق :إنه جيوز أن يكونوا يف اجلنة مع بنــي آدم ،وجيوز أن يكونوا يف جنة

سواها فإن اجلنان كثرية :جنة اخللد ،وجنة عدن ،وجنة املأوى ،وغري ذلك مما مل يذكره اهلل تعاىل.
وأما رؤية البرش هلم فال تصلــح إال عىل أحد الوجهني :إما أن يقوي اهلل تعاىل رؤية البرش ،أو

يكيف املالئكة .وأما األكل والرشب فمجــوز واهلل تعاىل ينبئهم بام فيه لذهتم ،فإن جعل لذهتم
يف األكل والرشب جاز ،وإن جعلها يف غريه جاز .وأما التكليف فإنه يسقط عنهم ألنه اليصح
أن يكونوا مكلفني ومثابني يف حالة واحدة .والكالم يف اجلن جيري هذا املجرى).

ويف خمتــر بصائر الدرجات(:185/وتظهراملالئكــة واجلــن (مع المهــدي؟جع؟) وختالط الناس

ويســرون معه .ولينزلن أرض اهلجرة وينزلون ما بني الكوفة والنجــف ،ويكون حينئذ عدة

أصحابه ستة وأربعون ألف ًا من املالئكة ،ومثلها من اجلن ،ثم ينرصه اهلل ويفتح عىل يديه).




الفصل السابع عشر

اشترىالنبي؟ص؟فيالمدينةمكانمسجدهوبيوته

اشترىالنبي؟ص؟مكان مسجده ومنزله!
يف إعالم الورى للطربيس( « :)154/1وكان خروج رسول اهلل‘من قبا يوم اجلمعة ،فواىف بني

هلم إىل اجلد واجللد واحللفة
سامل عند زوال الشمس ،فتعرضت له بنو سامل فقالوا :يا رسول اهلل َّ
واملنعة ،فربكت ناقته عند مســجدهم وقد كانوا بنوا مســجد ًا قبل قدوم رسول اهلل‘فنزل

يف مســجدهم وصىل هبم الظهر وخطبهم ،وكان أول مســجد صىل فيــه باجلمعة ،وصىل إىل

بيت املقدس وكان الذين صلوا معه يف ذلك الوقت مائة رجل.

يب ،فوقف عليه وهو
ثم ركب رســول اهلل‘ناقته وأرخى زمامها فانتهى إىل عبد اهلل بن أ ّ

ُي َقدَّ ر أنــه يعرض عليه النزول عنده ،فقــال له عبد اهلل بن أيب بعــد أن ثارت الغربة وأخذ كمه
ووضعه عىل أنفه :يا هذا إذهب إىل الذين غروك وخدعوك وأتوا بك فانزل عليهم ،وال َت ْغ َشانَا
يف ديارنا! فســلط اهلل عىل دور بني احلبىل الذر (النملالصغير ) فخرق دورهــم ،فصاروا ن َُّزاالً عىل

غريهم ،وكان جد عبد اهلل بن أيب يقال له ابن احلبىل ،فقام ســعد بن عبادة فقال :يا رســول اهلل
اليعرض يف قلبك من قول هذا شــئ ،فإنا كنا اجتمعنا عىل أن نملكه علينا وهو يرى اآلن أنك

عيل يا رسول اهلل فإنه ليس يف اخلزرج وال يف األوس
قد ســلبته أمر ًا قد كان أرشف عليه ،فأنزل َّ
أكثر فم بئر مني ،ونحن أهل اجللد والعز ،فال َ ُت ْزنا يا رسول اهلل.
ِ
ب بــه ،حتى انتهت إىل باب املســجد الذي هو اليوم ومل يكن
فأرخــى زمام ناقته ومرت َت ُّ
مســجد ًا ،إنام كان مربد ًا ليتيمني من اخلزرج يقال هلام ســهل وسهيل ،وكانا يف حجر أسعد بن

بو هد جسم ناكم ةنيدملا يف؟ص؟يبنلا ىرتشا  133

زرارة ،فربكت الناقــة عىل باب أيب أيــوب خالد بن زيد ،فنزل عنها رســول اهلل‘فلام نزل
اجتمع عليه الناس وســألوه أن ينــزل عليهم ،فوثبت أم أيب أيــوب إىل الرحل فحلته وأدخلته

منزهلا ،فلام أكثروا عليه قال رســول اهلل‘ :أين الرحل؟ فقالوا :أم أيب أيوب قد أدخلته بيتها.
فقال‘ :املرء مع رحله .وأخذ أسعد بن زرارة بزمام الناقة فحوهلا إىل منزله).

ويف نور األبصار للشبلنجي( :44/وبنى‘يف ذلك املربد حجريت زوجتيه سودة وعائشة(؟)

وأما بقية حجر زوجاته فبناها بعد عند احلاجة إليها .ومكث‘يف بيت أيب أيوب سبعة أشهر

إىل أن تم املســجد واحلجرتان .ويف رشح املقاصد قال :ويف الصحيح يف ذكر بناء املســجد :كنا

نحمــل لبنة لبنه وعامر لبنتــن لبنتني ،فرآه النبي‘فجعل ينفض الــراب عنه ويقول :ويح
عامر تقتله الفئة الباغيــة ،يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار! ويقول عامر :أعوذ باهلل من الفتن.

وكان النبي‘ينقل معهم الصخر ويقول:

اللهــم ال خيــر إال خير اآلخــرة

فانصر األ نصــار واملهاجــرة).

قال الصادق×(الكافي(:)296/3:كان املسجد ثالثة آالف وستامئة ذراع تكسري ًا».

أقول :اشرتى النبي‘مكان املســجد وبيوته مما بقي معه من أموال خدجية ،وبنى املسجد

وبنى منزله رشقي املسجد وله باب مفتوح عىل املسجد هو باب احلجرة النبوية وهي غرفة كبرية،
وعن يمينها مرافق وغرفة للخادم ،وعن يســارها غرفة فاطمة÷ ،وخلف البيت ساحة تفتح

عىل الســكة .وبنى جنويب بيته غرفتني ألزواجه ،وكانتا سودة وأم سلمة وليس عائشة ،ثم كان
إذا تزوج أضاف غرفة بعدها.

صادروا مسجدالنبي؟ص؟ومنزله بحجج واهية
مــن أوضح عدوان قريــش عىل النبي وأهــل بيته‘أهنم منعوا ابنة النبــي فاطمة÷أن
ترث النبي‘ ،ثم ادعت عائشــة أن النبي‘م َّلكها غرفتها وســيطرت عىل البيت والقرب
وادعت أهنا الوارثة له ،وصدقها علامء السلطة واستدلوا عىل ملكيتها بأنك تقول بيت عائشة،

فقيل هلم :إذا قلت بيت خالتك فهل هي املالكة للبيت! مع أن إضافة املكان والشيئ اىل اإلنسان
تصح بأدنى سبب ،فيصح قولك بيته ألنه يسكنه وليس يملكه.
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ولذلك نعتقد أن بيوت النبي‘ملك له ترثها ابنته ثم أهل بيته^ ،وأن السلطة صادرهتا

ودفنت فيها رؤساءها بدون إذن الورثة ،ومنعت ابنه احلسن×أن يدفن فيها ظل ًام.
وقد فصلنا ذلك يف رسالة :مصادرة قرب النبي‘.




عدد نفوس املدينة وعدد املسلمني عند اهلجرة!

ينبغي أن نصحح تصورنا عن أعداد الناس واألقوام يف التاريخ ،وسبب خطئنا يف التقديرأنا

نشاهد يف عرصنا انفجار ًا سكاني ًا يف العامل ،فنقيس املايض عىل احلارض ،وهذا ال يصح!
وسبب آخر :أنا سمعنا ونحن صغار ،والصور يف ذهن الصغري مضخمة!

والطريقة الصحيحــة لتقديرالعدد :أن ننظــر اىل أعداد اجليوش ،فعندما نــرى أن غاية ما

اســتطاعت قريش أن جتند من مكة ألفني أو ثالثة ،فلو فرضنا أنه خيرج من كل عرشة جندي،
فسكان مكة يومها عرشون ألف ًا .ولو فرضنا من كل مخسة فال يزيد عدد سكان مكة عن أربعني ألف ًا.
ومثال آخر :ذكر ابن حجر أن عدد الذين أرسلهم النبي‘من قريش مع أسامة ليبعدهم

عن املدينة سبع مئة مقاتل! قال يف فتح الباري ( ( :)115 / 8وقال ابن إسحاق  :بدأ برسول اهلل‘
وجعه يوم األربعاء فأصبح يوم اخلميس فعقد ألســامة فقال :أغز يف سبيل اهلل ،ورس إىل موضع

مقتل أبيك ،فقد وليتك هذا اجليش ،فذكر القصــة وفيها :مل يبق أحد من املهاجرين األولني إال
انتدب يف تلك الغزوة منهم أبوبكر وعمر ،وعند الواقدي أيض ًا أن عدة ذلك اجليش كانت ثالثة

آالف ،فيهم سبع مائة من قريش).

فإذا كان املأمورون بالذهاب يف جيش أســامة سبع مئة قريش ،فعدد القرشيني يف املدينة نحو

مخســة آالف ،وكان املهاجرون القرشيون أقل من ثالثني نفر ًا ،فيكون الباقون من الطلقاء جاؤوا
بعد فتح مكة ،فشكلوا ثلث أهل املدينة أو نصفهم.

كام أمر النبي‘بعدِّ املســلمنی فقال( :أكتبوا إيل من تلفظ باإلســام من الناس ،فكتبنا له
ألف ًا ومخس مائة رجل فقلنا :نخاف ونحن ألف ومخس مائة)( .البخاري  87 :4ومسند أحمد.) 384 /5:
ومثال آخر :نشط اليهود وقريش لتحشــيد األحزاب حلرب النبي‘فبلغ جيشهم عرشة
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آالف ،وقيل ست ًا وعرشين ألف ًا.

ثم َح َشدَ النبي‘املسلمني وقريش ًا والقبائل يف غزوة تبوك ،فبلغ جيشه ثالثني ألف ًا .وعليه

فال يزيد سكان اجلزيرة يومها عن سبع مئة ألف نسمة.

كام أن معاوية استطاع أن جيمع من الشام واألردن وفلسطني سبعني ألف مقاتل ،فيكون عدد

سكاهنا كلها نحو مليون ونصف.

ويكون أهل العراق أكثر منهم فقد يزيدون عىل املليونني.




الفصل الثامن عشر

شريط من سيرة فاطمةالزهراء

 .1كانت تحدث أمها وهي حمل في بطنها
يف مكارم األخالق للراوندي( :119/ملا تزوج رســول اهلل‘بخدجية هجرهتا نسوة مكة

فاستوحشت ،وكانت تكتم حزهنا من رسول اهلل‘فدخل يوم ًا وسمع خدجية حتدث فقال:
من حتدثني؟ قالت :اجلنني الذي يف بطني حتدثني وتؤنســني ،قال :هذا جربئيل يبرشين أهنا أنثى
وأهنا النســلة الطاهرة ،وأن اهلل سيجعل نسيل منها ،وسيجعل من نسلها أئمة ،وجيعلهم خلفاءه

يف أرضه بعد انقطاع وحيه).

ويف علل الرشائع( « :)181/1حممد عامرة قال:سألت أباعبد اهلل عن فاطمة’ مل َ سميت الزهراء؟

فقــال :ألهنا كانــت إذا قامــت يف حمراهبا زهر نورها ألهل الســاء ،كام تزهــر نور الكواكب

ألهل األرض ».

 .2زوجهاالنبي؟ص؟من علي؟ع؟بأمر ربه
وكان عــرس فاطمة÷أعظــم عــرس يف تاريخ األنبياء^ ،وقــد وصفت األحاديث

عمل النبــي‘يف مراســم اخلطبة ،ثم يف عقد الــزواج ،ثــم يف هتيئة املنــزل وتأثيثه ،ثم يف
وليمة الزفاف ومراسمه ،فكان عمله شبيه ًا بعمله يف تبليغ الرسالة! وقد روت فيه مصادر السنة
والشيعة نحو مخسني حديث ًا.

س َي عنه قال:
فعن ابن مسعود وأنس قال « :كنت قاعد ًا عند النبي‘ فغشيه الوحي فلام ُ ِّ
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أتدري يا أنس ما جاء به جربيل من عند صاحب العرش؟ قلت :بأيب وأمي! وما جاء به جربيل
من عند صاحب العرش؟ قال :إن اهلل أمرين أن أزوج فاطمة من عيل»( .كبير الطبراني.)156 / 10 :

ويف تاريخ بغداد (  « :)432/4طلع النبي‘ووجهه مرشق كالبدر فســأل ابن عوف عن ذلك

فقال :بشــارة أتتني من ربى ألخــي وابن عمي وابنتي ،اهللُ زوج عليــ ًا بفاطمة ،وأمر رضوان

خازن اجلنان فهز شجرة طوبى فحملت رقاع ًا بعدد حمبي أهل بيتي وأنشأ من حتتها مالئكة من
نور ،ودفع إىل كل ملك صك ًا براءة من النار ،فكاك رقاب رجال ونساء من أمتي.

ويف روايــة :وقال :أبرش يا عيل فإن اهلل قد كفاين ما كان مهینــي من تزوجيك ،أتاين جربئيل

ومعه من ســنبل اجلنة وقرنفلها فتناولتهام وأخذهتام فشــممتهام ،فقلت :ما ســبب هذا السنبل

والقرنقل؟قال :إن اهلل أمر ســكان اجلنة من املالئكة ومن فيها أن يزينوا اجلنان كلها بمغارســها
وأشــجارها وثامرها وقصورها ،وأمــر رحيها فهبت بأنواع العطر والطيــب ،وأمر حور عينها

بالقراءة فيها طه ويس وطواسني وحم وعسق ،ثم نادى مناد من حتت العرش :أال إن اليوم يوم
وليمة عيل ،أال إين أشــهدكم أين زوجت فاطمة من عيل رض ًا مني ببعضهام لبعض .ثم بعث اهلل

ســبحانه ســحابة بيضاء فقطرت من لؤلؤها وزبرجدها ويواقيتها ،وقامت املالئكة فنثرن من
سنبلها وقرنفلها وهذا مما نثرت املالئكة ».

ويف مناقب ابن مردويه( :198/وكان النبي‘أمر نســاءه أن يزينَّها ويصلحن من شــأهنا يف

حجرة أم ســلمة ،فاســتدعني من فاطمة÷ طيب ًا فأتت بقارورة ،فســألت عنها فقالت :كان

دحية الكلبي يدخل عىل رســول فيقول يل :يا فاطمة هايت الوسادة فاطرحيها لعمك ،فكان إذا

هنض سقط من بني ثيابه شــئ فيأمرين بجمعه ،فسئل رسول اهلل‘عن ذلك فقال :هو عنرب
يسقط من أجنحة جربئيل! وأتت بامء ورد فســألت أم سلمة عنه فقالت :هذا عرق رسول اهلل

كنت آخذه عند قيلولة النبي عندي ».

وروى ابن ماجة« :615/1:قالت عائشة :ما رأينا عرس ًا أحسن من عرس فاطمة».

ــم عيل×عمل البيت بني والدته وبني الزهراء÷ « :فقال عيل ألمه فاطمة بنت أسد:
وقس َ
َّ

إكفي بنت رســول اهلل اخلدمة خارج ًا ،ســقاية املاء واحلاجة وتكفيك العمل يف البيت :العجن
والطحن »( .اإلمتاع)351 / 5 :
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 .3عاشت مع أمها؟امهع؟معاناة محاصرة قريش فيالشعب
فتحملت معها بضع سنوات من املحارصة ،فأرسل اهلل جربئيل×ليقرئها السالم ويسليها

عن فقدان بيتها ،ويبرشها بأن اهلل تعاىل بني هلا بيت ًا يف اجلنة .وكان النبي‘يذكرها ويمدحها،
فكانت عائشة حتسدها وتغار منها« :قالت :ما غرت عىل امرأة ما غرت عىل خدجية ،ولقد أمره

ربه أن يبرشها ببيت يف اجلنة »! ( صحيح بخاري.)195 / 8 :

 .4تسألالنبي؟ص؟عن أمها؟اهع؟لما توفيت
يف تاريخ اليعقويب()35/2والفقيه()139/1وأمايل الطويس « :175/ملا توفيت خدجية جعلت فاطمة

تتعلق برســول اهلل×وهي تبكي وتقول :أين أمي ،أين أمي؟ فنزل عليه جربيل×فقال قل

لفاطمة :إن اهلل تعاىل بني ألمك بيت ًا يف اجلنة ال نصب فيه وال صخب .فقالت فاطمة÷ :إن اهلل
هو السالم ،ومنه السالم ،وإليه يعود السالم).

ً
 .5دعت على فراعنة قريش فاعتبرهالنبي؟ص؟إذنا بالدعاء عليهم!

كانت معه وهو يصيل يف مكة ،فوجه القرشــيون ســفهاءهم وألقوا عليــه كرش ناقة وهو

ســاجد ،فألقته عنه فاطمة وبكت ودعت عليهم ..وكأن دعاءها كان مؤرش ًا رباني ًا ينتظره النبي
ليدعو عليهم ،ولعلها أول مرة بدأ الدعاء عليهم!

قال البخــاري( ( :)71/4بينا رســول اهلل‘ ســاجد وحوله ناس مــن قريش املرشكني ،إذ

جاءه عقبة بن أيب معيط بســا جزور فقذفه عىل ظهر النبي‘ ،فلم يرفع رأسه حتى جاءت
فاطمة÷فأخذته من ظهره ،ودعت عىل من صنع ذلك ،فقال النبي‘ :اللهم عليك املأل من
قريش ،اللهم عليك أباجهل بن هشام ،وعتبة بن ربيعة ،وشيبة بن ربيعة ،وعقبة بن أيب معيط،
وأمية بن خلف أو أيب بن خلف ،فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا يف بئر ،غري أمية أو أيب  ،فإنه

كان رج ً
ال ضخ ًام فلام جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى يف البئر).

أقــول :كفى بذلك فضيلــة فالنبي‘مل يدع عىل قومه حتى دعــت ابنته فاطمة ÷ فكان

دعاؤها رسالة إليه من ربه ،وإجازة له بالدعاء عليهم!
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ويف مســند فاطمة÷للســيوطي( :118/قال عبد اهلل :بينام رسول اهلل‘ساجد وحوله ناس من

قريش و َثم ســا بعري ،فقالوا :من يأخذ ســا هذا اجلزور أو البعري فيقذفــه عىل ظهره .فجاء
عقبــة بن أيب معيط فقذفه عىل ظهر النبي‘ فلم يرفع رأســه حتى جاءت فاطمة فأخذته من
ظهره ودعت عىل من صنع ذلك .قال عبد اهلل :فام رأيت رســول اهلل‘دعا عليهم إال يومئذ،
فقال :اللهم عليك املأل من قريش.كام تقدم).

 .6أخبرت أباها بمؤامرة قريش ليلةالهجرة!
من عجيب ما ذكروه يف ســرة النبي‘أن فاطمة هي التي أخربته بتآمر زعامء قريش عليه

ليقتلوه! ففي جممع الزوائــد ( ( :)228/8عن ابن عباس قال إن املأل من قريش اجتمعوا يف احلجر
فتعاقدوا بالالت والعزى ومنات الثالثة األخرى وأساف ونائلة ،لو قد رأينا حممد ًا لقد قمنا إليه

قيام رجــل واحد فلم نفارقه حتى نقتله ،فأقبلت ابنته فاطمة ريض اهلل عنها تبكي حتى دخلت
عىل رســول اهلل‘ فقالت هذا املأل من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقد قاموا إليك
فيقتلوك ،فام منهم رجل إال وقد عرف نصيبه من دمك! قال يا بنية أ ِّد يل وضو ًء ،فتوضأ ثم دخل

عليهم املســجد ،فلام رأوه قالوا هذا هو ،وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقاهنم يف صدورهم،
وعقروا يف جمالسهم فلم يرفعوا إليه برص ًا ،ومل يقم إليه رجل منهم ،فأقبل رسول اهلل‘حتى

قام عىل رؤسهم فأخذ قبضة من الرتاب فقال :شاهت الوجوه ،ثم حصبهم هبا فام أصاب رج ً
ال
من ذلك احلىص حصاة إال قتل يوم بدر كافر ًا).

فمن أين جاءهتا هذه املعلومة الرسية اخلطرية؟البد أهنا كانت ملهمة!

 .7هاجرتالى أبيها ونزلت معه في بيت أبيأيوب
فتلوم هبا قدر يومه
يف أمايل الطويس « :471/ثم ســار
عــي ظاهر ًا قاهر ًا حتى نزل ضجنــانَّ ،
ٌّ

وليلته ،وحلق به نفر من املســتضعفني من املؤمنني ،وفيهم أم أيمن موالة رســول اهلل‘فظل
ليلته تلك هو والفواطم أمه فاطمة بنت أسد ،وفاطمة بنت رسول اهلل‘وفاطمة بنت الزبري،

طور ًا يصلــون ،وطور ًا يذكــرون اهلل قيام ًا وقعود ًا وعــى جنوهبم ،فلم يزالــوا كذلك حتى
طلع الفجر فصىل×هبم صالة الفجر ،ثم ســار لوجهه جيوب منــزالً بعد منزل ،ال يفرت عن
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ذكر اهلل ،والفواطــم كذلك وغريهم ممن صحبه ،حتى قدموا املدينــة ،وقد نزل الوحي بام كان

َّ ْ َ َّ
ْ
من شــأهنم قبل قدومهم ،بقولــه تعــاىل :إ َّن في َخ ْلق َّ
الن َهار َ
ات
لآي ٍ
الس َم ِو ِ
ات َوالأرض َواخ ِت ِ
لاف اللي ِل و ِ
ِ
ِ ِ
َ
ُ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َّ َ َ ْ ُ
ون في خلق َّ
ودا َو َع َلى ُج ُنوبه ْم َو َي َتفك ُر َ
ك ُر َ
اهلل ق َي ًاما َو ُق ُع ً
ون َ
ََْ
ات َوالأرض َر ّب َنا َما
اب .ال ِذين يذ
ِ
الس َم َو ِ
ِِ
لأ ِولي الألب ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ْ َ َ َ َ ً ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ
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َْ
ُ
َ
الن َار َف َق ْد أ ْخ َز ْي َت ُه َو َما ِل َّلظ ِال ِم َ
ين ِم ْن أن َص ٍارَ .ر ّبنا
الن ِارَ .ر ّب َنا ِإن َك َم ْن ت ْد ِخ ِل
خلقت هذا ب ِاطلا سبحانك ف ِقنا عذاب
َ
َ
َ َّ
َّ َ
ُ َ َ َ َ ْ َ ُُ
َّ َ َ ْ َ ُ َ ً ُ َ
َ
ان أ ْن ِآم ُنوا ِب َر ِّبك ْم ف َآم ّنا َر ّب َنا فاغ ِف ْر ل َنا ذن َوب َنا َوك ِف ْر َع ّنا َس ِ ّي َئ ِات َنا َوت َوف َنا َم َع الأ ْب َر ِار.
ِإننا س ِمعنا من ِاديا ين ِادى ِل ِلإيم ِ
ُ
َ
اب َل ُه ْم َر ُّب ُه ْم أن ّي لا أ ِض ُ
اس َت َج َ
َر َّب َنا َو ِآت َنا َما َو َع ْد َت َنا َع َلى ُر ُس ِل َك َولا ُت ْخز َنا َي ْو َم ْال ِق َي َامةِ إ َّن َك لا ُت ْخ ِل ُف ْال ِم َيع َادَ .ف ْ
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ِ
ِ
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ُ
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ُ
ُ
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ُ
ْ
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ْ ُ ْ ْ
اج ُر وا َوأخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم َوأوذوا فِي َس ِب ِيلي
عمل ع ِام ٍل ِمنكم ِمن ذ ٍ
ْ َ ْ َ َ
َ َُ ُ ُ
َ ّ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َّ َ
الأ ْن َه ُار َث َو ًابا م ْن ِع ْند اهلل َو ُ
اهلل ِع ْن َد ُه
ات ت ْج ِرى ِمن تح ِتها
ِ ِ
ِ
َوقاتلوا َوق ِتلوا لأك ِفرن عنهم س ِيئ ِات ِهم ولأد ِخلنهم جن ٍ
َ
ُح ْس ُن ّالث َو ِابَّ .
الذكَر عيل×واألنثى الفواطم املتقدم ذكرهن ،وهن فاطمة بنت رسول اهلل وفاطمة

بنت أسد وفاطمة بنت الزبريَ .ب ْع ُضك ُْم ِم ْن َب ْع ٍ
ض :يقول عيل من فاطمة أو قال :الفواطم ،وهن
َ

ٌ

ْ

ّ
الناس َم ْن َي ْشرى َن ْف َس ُه ْابت َغ َاء َم ْر َضات اهلل َو ُ
اهلل َر ُؤوف ِبال ِع َب ِاد ،وقال:
ِ
من عــي× .وتــا‘َ :و ِم َن ِ
ِ ِ
ِ

يا عيل ،أنت أول هذه األمة إيامن ًا باهلل ورســوله ،وأوهلم هجرة إىل اهلل ورسوله ،وآخرهم عهد ًا

برسوله ،ال حيبك والذي نفيس بيده إال مؤمن قد امتحن اهلل قلبه لإليامن ،واليبغضك إال منافق
أو كافر ».

 .8بنى لها غرفة في بيته وأوكلهاالى أم سلمة
قال اإلمام الصادق×« :تزوج رسول اهلل‘سودة أول دخوله املدينة فنقل فاطمة÷إليها،

ثم تزوج أم سلمة بنت أيب أمية ،فقالت أم سلمة :تزوجني رسول اهلل‘وفوض أمر ابنته إ َّيل،
فكنت أدهلا وأؤدهبا وكانت واهلل آدب مني وأعرف باألشياء كلها » ( .دالئل اإلمامة .)81 /

ً
 .9خاطت لعلي؟امهع؟قميصا للحرب

يف مناقــب آل أيب طالــب(( :)41/2وكان لعــي قميص من غــزل فاطمة ’يتقي به نفســه

يف احلروب).
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ُ
 .10لما أصيبالنبي؟ص؟انقضتالى أ ُحد كالصقر!
فعندما هرب املســلمون من املعركة وتركوا نبيهم‘لســيوف قريش وهجامهتا املستميتة

عيل×.انقضت فاطمة الزهراء÷كالصقر املجروح إىل ســاحة املعركة
لقتله ،ومل يبق معه إال
َّ
يف أحد لتكون إىل جنبه تضمد جر احــه! فكان الصحابة ممعنني يف هروهبم من املعركة وفاطمة

وعيل وحدمها إىل جنب النبي‘!

ففي البخــاري( )229/3والبيهقــي( )402/2عــن ســهل قــال( :هشــمت البيضة عىل رأس

رســول اهلل‘ ،وكــرت رباعيتــه وجرح وجهــه قال أبوحــازم :وكانــت فاطمة بنت

رسول اهلل‘تغســل عنه الدم ،وعيل يأتيها باملاء يف جمنة ،فلــا أصاب اجلرح املاء كثر دمه فلم
يرقأ الدم حتى أخذت قطعة حصري وأحرقته حتى صار رماد ًا ثم جعلته عىل اجلرح فرقأ الدم).

ََ
 .11خ ّي َرهااهلل في أن يعطيهاالحسنين؟مهع؟!

قال الصادق×(كاملالزيــارات ،123/والكافــي( :)464/1:إن جربئيل×نزل عىل حممد‘ فقال :يا

حممد ،إن اهلل يقرأ عليك الســام ،ويبرشك بمولود يولد من فاطمة÷تقتله أمتك من بعدك؟

(أي فمــا رأيــك؟) فقال :يا جربئيل ريب الســام ومنه الســام ،الحاجة يل يف مولود تقتله أمتي من

بعدي .قال :فعرج جربئيل×إىل الســاء ثم هبط فقال له مثــل ذلك ،فقال :يا جربئيل وعىل
ريب السالم ،ال حاجة يل يف مولود تقتله أمتي من بعدي.

فعرج جربئيل إىل السامء ثم هبط فقال له :يا حممد ،إن ربك يقرؤك السالم ويبرشك أنه جاعل

يف ذريته اإلمامة والوالية والوصية .فقال :قد رضيت.

ثم أرســل إىل فاطمة÷إن اهلل يبرشين بمولود يولد منك تقتله أمتي من بعدي ،فأرســلت

إليــه أن ال حاجــة يل يف مولود يولد مني تقتله أمتك من بعدك ،فأرســل إليها إن اهلل جاعل يف

ذريته اإلمامة والوالية والوصية ،فأرسلت إليه :أين قد رضيت).
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 .12نزل عليهااللو ح فيها أسماءاألئمة؟مهع؟
وقــد رواه الكليني أعىل اهلل مقامه يف الكايف( )528/1والصــدوق أعىل اهلل مقامه يف كامل الدين،

وكبار املحدثــن والفقهاء ،وهــو أن جربئيل×جاء إىل رســول اهلل‘بلوح زبرجد حتف ًة

لفاطمة÷هتنئ ًة هلا بوالدة اإلمام احلسني× ،مكتوب فيه أسامء األئمة من أوالدها^.

فروى الصدوق يف كامل الدين( :311/عن أيب جعفر الباقر× عن جابر بن عبد اهلل األنصاري

قال :دخلت عىل مواليت فاطمة÷و ُقدامها لوح يكاد ضوؤه يغيش األبصار فيه اثنا عرش إســ ًا
ثالثة يف ظاهره وثالثة يف باطنه ،وثالثة أسامء يف آخره ،وثالثة أسامء يف طرفه ،فعددهتا فإذا هي
اثنا عرش إس ًام فقلت :أسامء من هؤالء؟ قالت :هذه أسامء األوصياء أوهلم ابن عمي وأحد عرش
من ولدي ،آخرهم القائــم .قال جابر ،فرأيت فيها حممد ًا حممد ًا حممد ًا يف ثالثة مواضع ،وعلي ًا

وعلي ًا وعلي ًا وعلي ًا يف أربعة مواضع).

وروى شــاذان بــن جربئيــل يف الروضــة ،62/واجلواهر الســنية ،205/وغريهــا (:قــال

أبوجعفر الباقر×جلابــر :يل إليــك حاجة متــى خيف عليك أن أخلو بك ،فأســألك عنها؟

قــال جابر :أي األوقات أحببت يا موالي ،فخال بــه أبوجعفر× .وقال له :يا جابر ،أخربين

عن اللوح الذي رأيته يف يد أمي فاطمة÷ ،وما أخربتك به يف اللوح مكتوب ًا .فقال جابر :أشهد
باهلل أين دخلت عىل أمك فاطمة÷يف حياة رســول اهلل‘أهنؤها بوالدة احلســن فرأيت يف
يدها لوحا أخرض ،ظننــت أنه زمردة مكتوب بالنور األبيض .فقلــت :بأيب أنت وأمي يا بنت
رســول اهلل ،ما هذا اللوح؟ فقالت :هذا أهداه اهلل إ َّيل رسول اهلل‘فيه إسم أيب  ،واسم بعيل،

وأسامء ولدي ،وذكر األوصياء من ولدي ،وأعطانيه أيب يبرشين به قال :فقلت هلا :أريني يا بنت
رسول اهلل ،قال فأعطتنيه ،فقرأته ونسخته.

فقال أبوجعفر × :يا جابر ،هل لك أن تعرضه عيل؟ فقال نعم يا بن رسول اهلل فأنت أوىل

به مني .قال أبوجعفر :فمشــينا إىل منزل جابر فمــى جابر إىل منزله وأتى بصحيفة من كاغذ
فقال له :أنظر يف صحيفتك حتى أقرأها عليك ،فكان يف الصحيفة مكتوب:

بســم اهلل الرمحن الرحيم :هــذا كتــاب من اهلل العزيز احلكيــم إىل حممد نبيه وســفريه ،نزل
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به الروح األمني من عند رب العاملنيَ .ع ِّظ ْم يا حممد أمري واشــكر نعامئي ،إنني أنا اهلل ال إله إال
وعيل فتوكل ،إين مل
أنــا فمن رجا غري فضيل وخاف غري عديل عذبته عذاب ًا أليــ ًا ،فإياي فاعبد
َّ

أبعث نبيــ ًا قط فأكملت أيامه إال جعلت له وصي ًا ،وإين فضلتك عىل األنبياء وجعلت لك علي ًا
وصي ًا ،وأكرمتك بشــبليك وسبطيك حسن وحسني ،فجعلت حســن ًا معدن وحيي بعد أبيه،

وجعلت حسين ًا خازن وحيي وأكرمته بالشــهادة وأعطيته مواريث األنبياء فهو سيد الشهداء،
وجعلت كلمتي الباقية يف عقبه ُأخرج منه تســعة أبرار هداة أطهار ،منهم ســيد العابدين وزين

أوليائي ،ثم ابنه حممد شبيه جده املحمود الباقر لعلمي ،هلك املرتابون يف جعفر الراد عليه كالراد
عيل ،حق القول مني أن أهيج بعده فتنة عميــاء ،من جحد ولي ًا من أوليائي فقد جحد نعمتي،
وعيل
ومن غــر آية من كتايب فقد افرتى عيل ،ويل للجاحدين فضل موســى عبدي وحبيبي،
ٌّ
ابنه وليي ونــارصي ومن أضع عليه أعباء النبوة ،يقتله عفريــت مريد ،حق القول مني ألقرن

عينه بمحمد ابنه موضع رسي ومعدن علمي ،وأختم بالســعادة البنه عيل الشاهد عىل خلقي،
أخرج منه خازن علمي احلســن الداعي إىل ســبييل ،وأكمل ذلك بابنه زكي العاملني ،عليه كامل
موسى وهباء عيسى وصرب أيوبُ ،ي َذ ُّل أوليائي يف غيبته ،وتتهادى رؤوسهم إىل الرتك والديلم،

وتصبغ األرض بدمائهم ويكونون خائفني ،أولئك أوليائي حق ًا هبم أكشــف الزالزل والبالء.
ُ َ

َ

َ

ٌ ُ َ

ْ

أول ِئ َك َعل ْي ِه ْم َصل َو ٌات ِم ْن َر ِّب ِه ْم َو َر ْح َمة َوأول ِئ َك ُه ُم ال ُم ْه َت ُد َون).

َّ
فاطمة؟اهع؟ربتالمجتمعالنسائيالمسلم
.13

يف تفسري اإلمام العسكري×( :341/حرضت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء÷فقالت:
إن يل والدة ضعيفة ،وقد ُلبس عليها يف أمر صالهتا شــئ وقد بعثتني إليك أســألك .فأجابتها

فاطمــة عن ذلك ،ثم ثنــت فأجابت ،ثم ثلثت فأجابت إىل أن عــرت فأجابت ،ثم خجلت

من الكثرة ،فقالت :ال أشق عليك يا بنت رسول اهلل .قالت فاطمة÷ :هايت وسيل عام بدا لك،

اكت َي يوم ًا يصعد إىل ســطح بحمل ثقيل ،وكراؤه مائة ألــف دينار أيثقل عليه؟
أرأيــت من ُ
فقالت :ال .فقالت :اكرتيت أنا لكل مسألة بأكثر من ملء ما بني الثرى إىل العرش لؤلؤ ًا فأحرى

أن ال يثقل عيل .سمعت أيب رسول اهلل‘يقول :إن علامء شيعتنا حيرشون ،فيخلع عليهم من
خلع الكرامات عىل قدر كثرة علومهم ،وجدهم يف إرشاد عباد اهلل..احلديث.
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وقال×:فضل كافل يتيــم آل حممد ،املنقطع عن مواليه الناشــب يف تيه اجلهل خيرجه من

جهله ،ويوضح له ما اشتبه عليه عىل كافل يتيم يطعمه ويسقيه كفضل الشمس عىل السهى ).

 .14كات تخدم أباها؟ص؟وترعاه فسماها:أم أبيها
قال يف مناقب آل أيب طالب (133/3و( :)357وكناها :أم احلســن ،وأم احلســن ،وأم املحسن،

وأم األئمــة ،وأم أبيها) .ورواه الطــراين يف الكبــر ( )397/22واإلســتيعاب( )1899/4ومناقب
ابن املغازيل.)268/

 .15بكتالزهراء عندالنبي؟ص؟في مرضه
بكت لفراقه وقالت له :أخشــى عىل نفيس وولدي الضيعة من بعدك! فهي ترى أن قريش ًا

ناشــطة يف عملها ضد عرتة النبي وبني هاشــم ،وأن موجة قرشــية قادمة هي أشد وأعتى من

موجتهم يف حصار الشعب ،وال من والد يرد عنها ،وال بنو هاشم!

قالت قريش النجمع لبني هاشــم بني النبوة واخلالفة ،وائتمرت ملنعهم من اخلالفة! وكأهنم

بدل اهلل عز وجل يعطون النبوة واخلالفة!

كانت فاطمة÷تعد نفســها الضطهاد قريش ،لكنها تبث شــجوهنا وتسكب عربهتا أمام

أبيها احلنون ،فدخلت عليه وهي تتأجج حزن ًا وأمل ًا ،وشكت له بأن األفاعي فاغرة أفواهها تنتظر

أن يغمض عينيه ،فتهامجها وأرسهتا!

روى يف كامل الدين ( :262/عن ســليم بن قيس اهلاليل قال :ســمعت سلامن الفاريس يقول:

كنت جالس ًا بني يدي رسول اهلل‘يف مرضته التي قبض فيها فدخلت فاطمة÷فلام رأت ما

بأبيها من الضعف بكت حتى جرت دموعها عىل خدهيا ،فقال هلا رسول اهلل‘ :ما يبكيك يا

فاطمة؟ قالت :يا رسول اهلل أخشى عىل نفيس وولدي الضيعة بعدك ،فاغرورقت عينا رسول اهلل
بالبكاء ،ثم قال :يا فاطمة أما علمت أنا أهل بيت اختار اهلل عز وجل لنا اآلخرة عىل الدنيا ،وأنه

حتم الفناء عىل مجيع خلقــه ،وأن اهلل تبارك وتعاىل ا َّطلع إىل األرض ا ِّطالع ًة فاختارين من خلقه
فجعلنــي نبي ًا ،ثم ا َّطلع إىل األرض ا ِّطالعة ثانية فاختــار منها زوجك وأوحى إيل أن أزوجك
إياه وأختذه وليــ ًا ووزير ًا ،وأن أجعله خليفتي يف أمتي ،فأبوك خري أنبياء اهلل ورســله ،وبعلك
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خري األوصياء ،وأنت أول من يلحق يب من أهيل.

ثم ا َّطلع إىل األرض اطالعة ثالث ًة فاختارك وولديك ،فأنت ســيدة نســاء أهل اجلنة ،وابناك

حسن وحسني ســيدا شــباب أهل اجلنة ،وأبناء بعلك أوصيائي إىل يوم القيامة ،كلهم هادون

مهديون ،وأول األوصياء بعدي أخي عيل ،ثم حســن ،ثم حسني ،ثم تسعة من ولد احلسني يف
درجتي ،وليس يف اجلنة درجة أقرب إىل اهلل من درجتــي ودرجة أيب إبراهيم.أما تعلمني يا بنية

أن مــن كرامة اهلل إياك أن زوجك خري أمتي ،وخري أهل بيتي أقدمهم ســل ًام ،وأعظمهم حل ًام،
وأكثرهم عل ًام .فاســتبرشت فاطمة÷وفرحت بام قال هلا رســول اهلل‘ ،ثم قال :يا بنية إن

لبعلك مناقب :إيامنه باهلل ورســوله قبل كل أحد ،فلم يســبقه إىل ذلك أحد من أمتي ،وعلمه
بكتاب اهلل عز وجل وسنتي ،وليس أحد من أمتي يعلم مجيع علمي غري عيل ،وإن اهلل عز وجل

علمني عل ًام ال يعلمه غريي وعلم مالئكته ورسله عل ًام ،فكلام علمه مالئكته ورسله فأنا أعلمه،
وأمــرين اهلل أن أعلمه إيــاه ففعلت ،فليس أحد من أمتي يعلم مجيــع علمي وفهمي وحكمتي

غريه .وإنك بابنيه زوجته ،وابناه ســبطاي حسن وحسني ومها ســبطا أمتي ،وأمره باملعروف

وهنيه عن املنكر ،فإن اهلل جل وعز آتاه احلكمة وفصل اخلطاب وبابه.

إنا أهل بيت أعطانا اهلل عز وجل ســت خصال مل يعطها أحــد ًا من األولني كان قبلكم ،ومل

يعطها أحد ًا من اآلخرين غرينا ،نبينا سيد األنبياء واملرسلني ،وهو أبوك ،ووصينا سيد األوصياء
وهو بعلك ،وشهيدنا سيد الشــهداء وهو محزة بن عبد املطلب عم أبيك.وجعفر بن أيب طالب

ذو اجلناحني الطيار يف اجلنة مع املالئكة ،وابناك حســن وحســن ســبطا أمتي وســيدا شباب
أهل اجلنة ،ومنا والذي نفيس بيده مهدي هذه األمة الذي يمأل األرض قســط ًا وعدالً كام ملئت
جــور ًا وظل ًام .قالت وأي هؤالء الذين ســميتم أفضل؟ قال :عيل بعــدي أفضل أمتي ،ومحزة
ابني وســبطي حسن وحسني ،وبعد األوصياء
وجعفر أفضل أهل بيتي بعد عيل ،وبعدك وبعد َّ
من ولد ابني هذا وأشار إىل احلسني ،منهم املهدي.

ثم نظر رســول اهلل‘إليها وإىل بعلها وإىل ابنيها فقال :يا ســلامن أشــهد اهلل أين سلم ملن

ساملهم ،وحرب ملن حارهبم ،أما إهنم معي يف اجلنة.

ثم أقبل عىل عيل× فقال:يا أخي أنت ستبقى بعدي وستلقى من قريش شدة من تظاهرهم
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عليــك وظلمهم لك ،فإن وجدت عليهم أعوان ًا فجاهدهــم وقاتل من خالفك بمن وافقك،
وكف يــدك وال تلق هبا إىل التهلكة ،فإنك منــي بمنزلة هارون من
وإن مل جتــد أعوان ًا فاصرب
َّ

موســى ،ولك هبارون أسوة حسنة إذ استضعفه قومه وكادوا يقتلونه ،فاصرب لظلم قريش إياك
وتظاهرهم عليك ،فإنك بمنزلة هارون ومن تبعه ،وهم بمنزلة العجل ومن تبعه.

يا عيل إن اهلل تبارك وتعاىل قد قىض الفرقة واإلختالف عىل هذه األمة ،ولو شــاء اهلل جلمعهم

عىل اهلــدى حتى ال خيتلف اثنان من هذه األمة وال ينازع يف شــئ من أمره ،وال جيحد املفضول
لذي الفضل فضله .ولو شــاء لعجل النقمة وكان منه التغيري حتى يكذب الظامل ويعلم احلق أين
مصريه ،ولكنه جعل الدنيا دار األعامل ،وجعل اآلخرة دار القرار لِيج ِز ِ
اءوا بِ َم َع ِم ُلوا
ى ا َّلذ َ
َ ْ َ
ين َأ َس ُ
ِ
ين َأ ْح َسنُوا بِ ُْ
ال ْسنَى .فقال عيل :احلمد هلل شكر ًا عىل نعامئه ،وصرب ًا عىل بالئه).
ى ا َّلذ َ
ي ِز َ
َو َ ْ

يف أمايل الطــويس ( :188/عــن ابن العباس قال :ملا حرضت رســول اهلل الوفاة بكى حتى بلت

دموعه حليته ،فقيل له :يا رسول اهلل ما يبكيك؟ فقال :أبكي لذريتي وما يصنع هبم رشار أمتي من

بعدي ،كأين بفاطمة ابنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه يا أبتاه ،فاليعينها أحد من أمتي).

 .16نعي فاطمة ألبيها؟ص؟
قال املحقق احليل يف املعتــر(( :)344/1جيوز النياحة عىل امليت بتعــداد فضائله من غري ختط إىل

كذب والتظلم والتسخط .وذهب كثري من أصحاب احلديث من اجلمهور إىل حتريمه واحتجوا

بام روت أم عطية قالت:أخذ علينا النبي عند البيعة أال ننوح ،وألنه يشــبه التظلم واإلســتعابة

والتسخط بقضاء اهلل .وروي أن فاطمة÷كانت تنوح عىل النبي‘وأخذت قبضة من تراب
قرب النبي‘وضعتها عىل عينيها وقالت:

مــاذا عــى مــن شــم تربــة أمحد
مصائــب لــو اهنــا
ــت عــي
ُص َّب ْ
ٌ

يشــم مدى الزمــان غوال َيــا
أن ال
َّ

ُصبــت عىل األيــام ُعــدْ َن ليال َيا).

( مسند أحمد.)489/2:

وروى البخــاري( ( :)144/5عن أنس قال ملا ثقل النبي‘جعل يتغشــاه فقالت فاطمة÷:

كرب بعد اليوم! فلام مــات قالت :يا أبتاه ..أجاب رب ًا
واكرب أبــاه! فقال هلا :ليس عىل أبيك ٌ
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دعاه .يا أبتاه ..من جنة الفردوس مأواه ..يا أبتاه ..إىل جربيل ننعاه ..فلام دفن قالت فاطمة ÷:

يا أنس،أطابت أنفسكم أن حتثوا عىل رسول اهلل الرتاب!).

وقــد روت املصــادر هذا احلديــث وأحاديــث أخــرى هتــز قلــب كل مســلم ،عــن

بكاء الصديقة الزهــراء÷ ،ونعيها البليغ احلنــون ألبيها‘لكنها مل ترو املصادر الســنية إال

قلي ً
ال عن مهامجة السلطة القرشــية لدار فاطمة ،ومجعهم احلطــب وإرضامهم النار يف باهبا .وال

عن األحكام العســكرية التي أعلنتها حكومة بطون قريش ومنعت بموجبها فاطمة÷أن تقيم
جملس النوح والعزاء عند قرب أبيهــا‘ ،بل منعت أي جتمع عند القرب واإلقرتاب منه ،بحجة

حتريم البــكاء عىل امليت! وكذب ًا عىل النبي‘أنه هنى أن يتخذ قربه عيد ًا ،أي جمتمع ًا للزائرين!
فقد خافوا من تأثري جمالس الزهراء÷عىل الرأي العام ،وخافوا أن يعلن بنو هاشم استجارهتم

بالقرب ويقيموا عنده حتى يلبي طلبهم كام هي عادة العرب يف اإلســتجارة بقبور عظامئهم حتى
يلبى طلبهم!

 .17جولتها علىاألنصار مع علي؟امهع؟
كان إعالن غدير خم عم ً
ال رباني ًا ،بمنطق التبليغ واألعامل الرسولية ،وكانت األعامل املقابلة
له أعامالً قوي ًة بمنطق السياسة وفرض األمر الواقع!
وقد نفذت قريش خطتها يوم وفاة النبي‘وص َف َق ْت عىل يد أيب بكر ،وجاؤوا يف اليوم التايل

إىل أهل البيت^يطلبــون منهم البيعــة وإال أحرقــوا عليهــم دارهــم! فرفــض عيل×

وأجاهبــم جواب ًا شــديد ًا اهتمهم فيه بخيانة الرســول‘! ويف اليوم التــايل هامجوا بيت عيل
وفاطمة‘ومجعوا احلطب عىل باب الداروأرضموا فيه النار مهددين بإحراق البيت عليهم إن

مل يبايعوا.

يف تلك األيام قرر عيل وفاطمة’أن يســتنهضا األنصار ويطالباهــم بالوفاء ببيعتهم التي

رشط النبي‘عليهــم فيها أن حيموه وأهــل بيته وذريته مما حيمون منه أنفســهم وذرارهيم،
فبايعوه عىل ذلك! وكانت فاطمة÷مريضة من إســقاط محلها يف اهلجــوم عىل بيتها فحملها

اهة عرفها التاريخ ،وداروا عىل بيوت
عيل×عىل دابة ،ومعهام احلسن واحلســن ،يف أعظم َج َ
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رؤساء األنصار يف ليلتني ،وكلامهم فكان قول أكثرهم :يا بنت رسول اهلل لو سمعنا هذا الكالم
خم ألحد عذر ًا!
منك قبل بيعتنا أليب بكر ما عدلنا بعيل أحد ًا! فقالت :وهل ترك أيب يوم غدير ٍّ

( الخصال.)173/1:

فمنطق الزهراء÷ منطق أبيها‘ ،وقد أقام أبوها احلجة كامل ًة غري منقوصة يف مجيع األمور،

ومنها حق عرتته الطاهرين^.

.18خطبةالزهراء؟اهع؟فيالمسجدالنبوي
روى يف الــكايف ( )543/1عن الكاظم×قال « :إن اهلل تبارك وتعاىل ملا فتح عىل نبيه‘فدك

وما واالها ،مل يوجف عليه بخيــل وال ركاب ،فأنزل اهلل عىل نبيه وآت ذا القربى حقه ،فراجع

يف ذلك جربئيل وراجع جربئيل ربه فأوحى اهلل إليه أن ادفع فدك إىل فاطمة ،فدعاها رسول اهلل
فقال هلا :يا فاطمة إن اهلل أمرين أن أدفع إليك فدك ،فقالت :قد قبلت يا رسول اهلل من اهلل ومنك.

فلم يزل وكالؤها فيها حياة رســول اهلل‘فلام ويل أبوبكر أخرج عنها وكالءها فأتته فسألته

أن يردها عليها فقال هلا:إئتني بأسود أو أمحر يشهد لك بذلك ،فجاءت بأمري املؤمنني وأم أيمن
فشهدا هلا ،فكتب هلا برتك التعرض فخرجت والكتاب معها فلقيها عمرفقال:ما هذا معك يا بنت

حممد؟قالــت كتاب كتبه يل ابن أيب قحافة ،قال :أرينيه فأبت ،فانتزعه من يدها ونظر فيه ثم تفل

فيه وحماه وخرقه فقال هلا :هذا مل يوجف عليه أبوك بخيل وال ركاب؟ فضعي احلبال يف رقابنا »!
َ
َ َ ََ َ ُ َ
َ َ ْ
اهلل َعلى َر ُسو ِلهِ ِم ْن ُه ْم ف َما أ ْو َجف ُت ْم َعل ْيهِ .
أقول :من الواضح أن كالمه سخرية باآلية :وما أفاء

وروى الذهبــي يف تارخيــه ( )24/3عن ابن عباس قــال « :كان عمر عــرض علينا أن يعطينا

من الفئ ما يرى أنه لنا من احلق! فرغبنا عن ذلك وقلنا :لنا ما سمى اهلل من حق ذي القربى وهو

مخس اخلمس ،فقــال عمر :ليس لكم ما تدعون أنه لكم حــق ،إنام جعل اهلل اخلمس ألصناف
ســاهم ،فأسعدهم فيه حظ ًا أشــدهم فاقة وأكثرهم عياالً ،قال :فكان عمر يعطي َمن قبل منا
من اخلمس والفئ نحو ما يرى أنه لنا ،فأخذ ذلك منا ناس وتركه ناس ».

فلام قرر أبوبكر وعمر حرمان أهل البيت من مرياث النبي‘ ،وصادر املنح التي منحها هلم

حال حياته وحقهم يف ممتلكات النبي‘ ،وحرمهم اخلمس الوارد يف آية حمكمة:
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( الثت الزهراء مخارها عىل رأســها ،واشــتملت بجلباهبا ،وأقبلت يف ُملة من حفدهتا ونساء

قومها ،تطأ ذيوهلا ما خترم مشــيتها مشــية رســول اهلل‘ ،حتى دخلت عىل أيب بكر وهو يف
حشــد من املهاجرين واألنصار ،فنيطت دوهنا مالءة فجلســت ،ثم أنت أنة أجهش القوم هلا

بالبكاء فارتج املجلس ،حتى إذا ســكن نشــيج القوم وهدأت فورهتــم قالت :وذكر خطبتها
يف املســجد النبوي! وهي طويلة وقد أجاهبا أبوبكر وأجابته ،وجاء فيها « :يا ابن أيب قحافة ،أيف

كتاب اهلل أن تــرث أباك وال أرث أيب! أفعىل عمد تركتم كتــاب اهلل ،ونبذمتوه وراء ظهوركم،
إذ يقول اهلل تبــارك وتعاىل :وورث سليمان داود ،وقال اهلل عز وجــل يف ما قص من خرب حييى بن
ُ ُ ْ َ
َ
ُ
ث ِمــ ْن ِ
زكرياَ :ف َه ْب ِلي ِم ْن ل ُد ْن َك َو ِل ًّياَ .ي ِر ُث ِن َو َي ِر ُ
وب .وقال عز وجلَ :وأولوا الأ ْر َح ِام َب ْعض ُه ْم
آل َي ْع ُق َ

ُ
ّ َْ
َ
َ ْ ُ َّ َّ َ ْ
َأ ْو َلى ب َب ْعض في ك َ
لادك ْم للذك ِر ِمث ُل َح ِظ الآنث َي ْي ِن.وقــالِ :إ ْن ت َر َك
ت
وصيك ُم اهلل فِي أو ِ
اب اهلل ،وقــالُ :ي ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ
َ
ً
ْ
َ
ْ
َ
َخ ْي ًرا ْال َو ِص َّي ُة َّلل َوا ِل َد ْين َوالأ ْق َرب َ
وف َح ّقا َعلى ال ُم ّت ِق َين .وزعمتــم أن ال حظــوة وال إرث يل من
ين ِبال َم ْع ُر ِ
ِ
ِ

أيب وال رحم بيننا ،أفخصكم اهلل بآية أخرج منها نبيه ،أم لعلكم أعلم بخصوص القرآن وعمومه

من أيب‘أفحكم اجلاهلية تبغون!

ثم قالــت أليب بكر :فدونكها خمطومة مرحولة ،تلقاك يوم حرشك ،فنعم احلكم اهلل والزعيم

حممد ،وعند الساعة خيرس املبطلون ».

قال يف رشح النهج((:)252/16فام رأينا يوم ًا أكثر باكي ًا أو باكية من ذلك اليوم).
وهلذه اخلطبة مصادر عديدة نكتفي بام ذكرنا منها.

قال اجلوهري يف السقيفة ( :104/فلام سمع أبوبكر خطبتها شق عليه مقالتها فصعد املنرب وقال:

أهيا الناس ما هذه الرعة إىل كل قالة ،أين كانت هذه األماين يف عهد رسول اهلل ،أال من سمع فليقل
كروها جذعة بعد
ومن شهد فليتكلم ،إنام هو ثعالة شهيده ذنبه ُم ِر ُّب لكل فتنة ،هو الذي يقول ُّ
ما هرمت ،يستعينون بالضعفه ويستنرصون بالنساء ،كأم طحال أحب أهلها إليها البغي ،أال إين

قلت ل ُب ْح ُت ،إين ساكت ما تُركت .ثم التفت إىل األنصار فقال :قد
لقلت ،ولو ُ
لو أشاء أن أقول ُ
بلغني يا معرش األنصار مقالة سفهائكم ،وأحق من لزم عهد رسول اهلل أنتم ،فقد جاءكم فآويتم

ونرصتم أال إين لست باسط ًا يد ًا وال لسان ًا عىل من مل يستحق ذلك منا .ثم نزل!).
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 .19زيارة أبيبكر وعمر لفاطمة
كان عيل×يصــي يف املســجد الصلوات اخلمس فكلام صىل قال لــه أبوبكر وعمر :كيف

بنت رســول اهلل؟ إىل أن ثقلت ،فســأال عنها وقاال :قــد كان بيننا وبينها ما قــد علمت ،فإن

رأيــت أن تأذن لنا فنعتذر إليها من ذنبنا؟ قال× :ذاك إليكام .فقاما فجلســا بالباب ،ودخل
عيل×عىل فاطمة÷فقال هلا :أيتها احلرة ،فالن وفالن بالباب يريدان أن يســلام عليك ،فام

ترين؟ قالت :البيت بيتك واحلرة زوجتك ،فافعل ما تشــاء .فقال :شــدي قناعك ،فشــدت
قناعها وحولت وجهها إىل احلائط.فدخال وســلام وقاال :اريض عنا ريض اهلل عنك .فقالت :ما

دعاكام إىل هذا؟ فقاال :اعرتفنا باإلساءة ورجونا أن تعفي عنا وخترجي سخيمتك .فقالت :فإن

كنتام صادقني فأخرباين عام أســألكام عنه فإين ال أســألكام عن أمر إال وأنا عارفة بأنكام تعلامنه،
فإن صدقتام علمت أنكام صادقان يف جميئكام .قاال :ســي عام بدا لك .قالت :نشدتكام باهلل هل

سمعتام رسول اهلل‘يقول :فاطمة بضعة مني ،فمن آذاها فقد آذاين؟ قاال :نعم .فرفعت يدها
إىل الســاء فقالت :اللهم إهنام قد آذياين ،فأنا أشــكومها إليك وإىل رسولك .ال واهلل ال أرىض
عنكام أبد ًا حتى ألقى أيب رسول اهلل وأخربه بام صنعتام ،فيكون هو احلاكم فيكام.

قال :فعند ذلك دعا أبوبكر بالويل والثبور وجزع جزع ًا شــديد ًا .فقال عمر :جتزع يا خليفة

رسول اهلل من قول امرأة؟!)( .کتاب سلیم ،391/وفي روایةعلل الشرائع( )187/1و قال :لیت أمي مل تلدنی !
فقال عمر أنت شیخ قد خرفت جتزع لغضب امرأة)!

.20الهجوم على بيتها وإسقاط جنينها ومرضها
روى املفيــد يف أماليــه « :49 /عــن مــروان بن عثامن قــال :ملــا بايع النــاس أبابكر دخل

عيل×واملقداد بيت فاطمة÷وأبوا أن خيرجوا ،فقال عمر بن اخلطاب :أرضموا عليهم البيت

نار ًا! فخرج الزبري ومعه سيفه فقال أبوبكر :عليكم بالكلب فقصدوا نحوه ،فزلت قدمه وسقط

إىل األرض ووقع الســيف من يده ،فقال أبوبكر :إرضبوا به احلجر فرضب بســيفه احلجر حتى
انكــر .وخرج عيل بــن أيب طالب×نحو العالية فلقيه ثابت بن قيس بن شــاس فقال :ما

عيل بيتي ،وأبوبكر عىل املنرب يبايع له وال يدفع
شــأنك يا أبااحلســن؟ فقال :أرادوا أن حيرقوا َّ
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عن ذلك وال ينكره! فقال له ثابت :وال تفارق كفي يدك حتى أقتل دونك ،فانطلقا مجيع ًا حتى
عــادا إىل املدينة ،وإذا فاطمة÷واقفة عىل باهبا وقد خلت دارها من أحد من القوم وهي تقول:

ال عهد يل بقوم أســوأ حمرض ًا منكم! تركتم رسول اهلل جنازة بني أيدينا ،وقطعتم أمركم بينكم مل
تستأمرونا! وصنعتم بنا ما صنعتم ،ومل تروا لنا حق ًا ».

 .21أوصت بأن ال يصلوا على جنازتها وال قبرها!
قال السيد املرتىض(الشــافي( :)114 / 4 :وردت الروايات املستفيضة الظاهرة :أهنا أوصت بأن تدفن

لي ً
ال حتى ال يصيل الرجــان عليها ورصحت بذلك وعهدت فيه عهد ًا ،بعد أن كانا اســتأذنا

صنعت ما أردت؟ قال:
عليها يف مرضها ليعوداها ،فلام خرجا قالــت ألمرياملؤمنني× :هل
َ
نعم (تقصــد أتيت بهمــا) قالت :فهل أنت صانع ما آمرك به؟قال :نعم .قالت :فإين أنشــدك اهلل أال
أنه×عمى عىل قربهــا َّ
ورش أربعني قرب ًا
يصليــا عىل جنازيت وال يقومــا عىل قربي! وروي
َّ

يف البقيع ،ومل يرش قربها حتى ال هيتدى إليه.

قال الواقدي:أوصت علي ًا أن اليصيل عليها أبوبكروعمر)(.المناقب.)363/ 3:

ويف رواياتنــا :أهنا اســتحلفت أمري املؤمنني×بحق اهلل وحرمة رســوله‘ وبحقها أن ال

يشهدا جنازهتا .وعن عائشة وغريها :فلام توفيت دفنها زوجها عيل بن أيب طالب لي ً
ال ومل يؤذن

هبا أبابكر وصىل عليها عيل×).

ويف البحــار عن الصــادق× :أوصــت فاطمة أن اليصــي عليها أبوبكر وعمــر فلام توفيت

أتاه العباس فقال :ما تريد أن تصنع؟ قال :أخرجها ليالً.

هذه الروايــة أو مــا بمضموهنــا وردت يف عدة كتــب من الفريقني ويف بعضهــا إيصاؤها

أمري املؤمنني× بــأن ال يؤذن بموهتا أبابكر وعمر...إهنام ســأال أمري املؤمنني×أن خيربمها

حتــى حيرضا الصالة عليها ثم بعد دفنهــا عاتبا أمري املؤمنني×عىل ذلــك حتى أرادوا نبش
قربها! ولكن منعهم أمري املؤمنني×منع ًا شــديد ًا)(.العلل ،189/واإلختصــاص 185/وكتاب ســليم.)255 :
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.22األحكامالعرفية في مسجدالنبي؟ص؟عند قبره!
قال الرسخيس يف املبســوط (( :)206/1رأى عمر رج ً
ال يصيل بالليــل إىل قرب فناداه :القرب القرب،

فظن الرجل أنه يقول القمر ،فجعل ينظر إىل السامء ،فام زال به حتى بينه).

وقــد غفل واضعوا حديث ال تتّخذوا قربي أن اليهود مل يتخذوا قبور أنبيائهم مســاجد! كام

غفلــوا عن اآلية التي ترد زعمهم! ألن مههم منع جمالس فاطمة÷! فاىل يومنا هذا مل يســتطع
أحد منهم أن يثبت أن اليهود والنصارى اختذوا قرب ًا لنبي من أنبيائهم مسجد ًا! ومل يقرؤوا أن اهلل

ََ َ َ َ َ َ
َ ََ
مدح املؤمنني بأهنم اختذوا مسجد ًا عىل قبور أهل الكهف فقال تعاىلَ :وكذ ِلك أ ْعث ْرنا َعل ْي ِه ْم ِل َي ْعل ُموا أ ّن
َ
َ َ َّ
ْ ً ُ َ َ
َ
ََ ُ
الس َاع َة لا َريْ َب ف َيها إ ْذ َي َت َن َاز ُع َ
َو ْع َد اهلل َح ٌّق َو َأ َّن َّ
ون َب ْي َن ُه ْم أ ْم َر ُه ْم فقالوا ْاب ُنوا َعل ْي ِه ْم ُبن َيانا َر ّب ُه ْم أ ْعل ُم ِب ِه ْم قال ال ِذ َين
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
ََ
َ
َ
َ
ً
ّ
ّ
َ
غل ُبوا َعلى أ ْم ِر ِه ْم لنت ِخذن َعل ْي ِه ْم َم ْس ِجدا).

 .23إجراءاتهم لمنع مجلس فاطمة؟اهع؟
رغم كل هذه اإلجــراءات ،بقي جملس فاطمة÷مصدر قلــق للحكومة اجلديدة ،فأعلنوا

حديث النهي عن أصل البكاء عىل امليت ،ألن اهلل يعذبه ببكاء أهله عليه!

قال البخــاري(( :)85/2إن امليــت يعذب ببكاء أهلــه عليه .وكان عمر يــرب فيه بالعصا

ويرمــي باحلجارة وحيثي بالــراب)! لكن فاطمة÷مل ختضع حلديث عمر وتشــدده! فنقلت
جملسها اىل البقيع وكان فيه أراكة كبرية وكان صدر املجلس حتتها ،فقطعوها!




الفصل التاسع عشر

لماذا أجاز اهلل للنبي؟ص؟أن يتزو ج ما شاء؟

أحلاهلل للنبي؟ص؟أن يتزو ج ماشاء

َّ َ َ َ ُ
َ
َ
َ
َ َ ُّ َ َّ
ََ
َ َ ْ
النب ُّي إ َّنا أ ْح َل ْل َنا َل َك أ ْز َو َ
اج َك اللاتِي آت ْيت أ ُج َور ُه َّن َو َما َملكت َي ِم ُين َك ِم َّما أف َاء اهلل َعل ْي َك
قال اهلل تعاىل :يا أيها ِ ِ
َ
َ
ّ
َ
ً
ْ َْ
ً
َ َ َ
َو َب َنات َع ّم َك َو َب َن َ َ َ َ
ات َخال ِات َك اللاتي َه َ
اج ْر َن َم َع َك َو ْام َرأة ُم ْؤ ِم َنة ِإ ْن َو َه َبت نف َس َها
ِ ِ
ات خا ِلك َو َبن ِ
ات ع ّم ِاتك َو َبن ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ل َّلنب ّي إ ْن َأ َر َاد ّ
النب ُّي أ ْن َي ْست ْن ِك َح َها َخ ِال َصة لك ِم ْن ُدون ال ُم ْؤ ِم ِن َ
ين ق ْد َع ِل ْم َنا َما ف َر ْض َنا َعل ْي ِه ْم فِي أ ْز َو ِاج ِه ْم َو َما َملكت
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َُ
َأ ْي َم ُان ُه ْم لك ْيلا َيك َ
ون َعل ْي َك َح َر ٌج َوك َان اهلل غف ًورا َر ِح ًيما.
ِ
َ
َ
َ
ْ َ ََ
َ
َ َ َ
ََ
ََ
ََ
ُ
ُ
َ َ
ت ْر ِجي َم ْن تش ُاء ِم ْن ُه َّن َوت ْؤ ِوي ِإل ْي َك َم ْن تش ُاء َو َم ِن ْاب َتغ ْيت ِم َّم ْن َع َزلت فلا ُج َن َاح َعل ْي َك ذ ِلك أ ْدنى أ ْن تق َّر
َ
ُ ُّ
َ
َ
ُُ ُ َ
َ
ََ
أ ْع ُي ُن ُه َّن َولا َي ْح َز ّن َو َي ْر َض ْي َن ِب َما آت ْي َت ُه َّن كل ُه َّن َواهلل َي ْعل ُم َما فِي قل ِوبك ْم َوك َان اهلل َع ِل ًيما َح ِل ًيما.
َ َ
َ
َّ
َ َ َ ََ
َ
َ َ ُّ َ َ ّ
َ َ ْ
الن َس ُاء ِم ْن َب ْع ُد َولا أ ْن ت َب ّدل ِب ِه َّن ِم ْن أ ْز َو ٍاج َول ْو أ ْع َج َب َك ُح ْس ُن ُه َّن ِإلا َما َملكت َي ِم ُين َك َوك َان اهلل
لا ي ِحل لك ِ
َ ُ َ
َعلى ك ِ ّل ش ْي ٍء َر ِق ًيبا.

يف هداية األمة للحر العاميل((:)136/7سئل الصادق×عن املرأة هتب نفسها للرجل ينكحها

بغري مهرفقال :إنام كان هذا للنبي‘فأما لغريه فاليصلح هذا حتى يعوضها شــيئ ًا ُيقدم إليها
قبل أن يدخل هبا َّ
قل أو أكثر ،ولو ثوب أو درهم).
ويف جواهر الــكالم (( :)119 /29يف الــكايف مســند ًا عــن أيب بصــر وغــره يف تســمية

نساء النبي‘ونســبهن وصفتهن :عائشــة ،وحفصة ،وأم حبيب بنت أيب سفيان بن حرب،
وزينب بنت جحش ،وسودة بنت زمعة ،وميمونة بنت احلارث ،وصفية بنت حي بن أخطب،

وأم ســلمة بنت أيب أمية ،وجويرية بنت احلارث .وكانت عائشــة من تيم ،وحفصة من عدي،
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وأم ســلمة من بني خمزوم ،وسودة من بني أســد بن عبد العزى ،وزينب بنت جحش من بني

أســد ،وعدادها يف بني أمية ،وأم حبيب بنت أيب سفيان من بني أمية ،وميمونة بنت احلارث من
بني هالل ،وصفية بنت حي بن أخطب من بني إرسائيل .ومات‘عن تسع نسوة ،وكان له

سواهن التي وهبت نفسها للنبي‘وخدجية بنت خويلد أم ولده ،وزينب بنت أيب اجلون التي
ُخدعــت ،والكندية .ويف املســالك :مجيع من تزوج‘هبن مخس عــرة :ومجع بني إحدى

عرشة ،ودخل بثالث عرشة ،وفارق امرأتني يف حياته إحدامها الكلبية التي رأى بكشحها بياض ًا
فقال :إحلقي بأهلك ،واألخرى التي تعوذت منه بخديعة عائشة وحفصة ،حسد ًا هلا.

َ َ ُّ َ َّ َّ َ َ ْ َ َ
الن ِب ُّي ِإنا أ ْحلل َنا لك
ويف الصحيح عن أيب عبد اهلل×:ســألته عــن قول اهلل عــز وجــل :يا أيها
ُ َ َْ
َ َ ُّ َ َ ّ
َأ ْز َو َ َ
الن َس ُاء ِم ْن َب ْعد َولا أن
اجك،قلت:كم أحل له من النساء؟قال:ما شــاء من شئ .قلت :لا ي ِحل لك ِ
َ
ََ
َت َب ّدل ِب ِه َّن ِم ْن أ ْز َو ٍاج؟ فقال :لرســول اهلل‘أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عامته وبنات

خاله وبنات خاالته وأزواجه التي هاجرن معه ،وأحل له أن ينكح من غريهن املؤمنة بغري مهر
وهي اهلبة وال حتل اهلبة إال لرســول اهلل‘ ،فأما لغري رســول اهلل فال يصلح نكاح إال بمهر،

َّ ْ َ َ َ َّ َ
ً
َ
ْ َْ
ً َ َ
ًَ
َ
الن ِب ُّي أ ْن َي ْست ْن ِك َح َها خ ِال َصة لك ِم ْن
وذلــك معنى قوله تعــاىلَ :و ْام َرأة ُم ْؤ ِم َنة ِإ ْن َو َه َبت نف َس َها ِللن ِب ِ ّي ِإن أراد
َ
ُ ْ
َ
َ
ون ال ُم ْؤ ِم ِن َين .قلت :أرأيت قوله تعــاىلُ :ت ْر ِجي َم ْن ت َش ُاء ِم ْن ُه َّن َو ُت ْؤ ِوي ِإل ْي َك َم ْن ت َش ُاء؟ فقال :من آوى
د ِ

فقد نكح ،ومن أرجى فلم ينكح.
َ

َ

ّ

قلت :قوله تعاىل :لا َي ِح ُّل ل َك ِالن َس ُاء ِم ْن َب ْع ُد؟قال:إنام عنى به النساء الاليت حرم عليه يف هذه اآلية

حرمت عليكم أمهاتكم إىل آخرها ،ولــو كان األمر كام يقولون كان قد أحل لكم ما مل حيل له،

إن أحدكم يســتبدل كلام أراده ،ولكن ليس األمركام يقولون :إن اهلل عز وجل أحل لنبيه ما أراد

من النساء ،إال ما حرم عليه يف هذه اآلية التي يف سورة النساء).

لم يتزو ج على خديجة؟اهع؟وزواجاته بعدها
وهــذا يدلنا عىل أنه‘مل يعدد زوجاته إال بعد أن أســس دولة وأقــام حتالفات وخاض

حروب ًا .فكان حيتاج اىل عالقات متنوعة ومصاهرة القبائل واألشخاص.

وعقيدتنا يف النبي‘أنه اليعمل إال أن يؤمر ،فكل عمله و زواجه بأمر ربه خلدمة رسالته،

وليس لنفسه وهواه كام يتصور البعض.
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قد يأمر اهلل نبيه أن يتزو ج بامرأة كافرة !
فهو العليــم باألرسار ،واحلكيم يف األفعال ،فقد أمــر نوح ًا×فتزوج بكافرة وولدت ابنا

كافر ًا مثلها .وأمر لوط ًا×فتزوج بكافرة ،أما بنات لوط املؤمنات فيظهر أهنن من أم ثانية.

َ ً َّ
ََ ُ
َ َ
َ
ََ ُ
َ َ َ َ
ََ
وط كان َتا ت ْحت َع ْب َد ْي ِن ِم ْن ِع َب ِادنا
قــال اهلل تعــاىل :ضر َب اهلل َمثلا لل ِذ َين كف ُر وا ْام َرأة ن ٍوح َو ْام َرأة ل ٍ
َ ْ ً َ َ ْ ُ َّ
َ َ ََ ُ ََ ْ
الن َار َم َع َّالد ِاخ ِل َ
َ
ين.
اه َما فل ْم ُيغ ِن َيا َع ْن ُه َما ِم َن اهلل شيئا و ِقيل ادخلا
ين فخانت
ص ِال ِح ِ

لذلك اليمكن أن نســتدل عىل إيامن زوجة النبي‘بأهنا زوجته ،بل ال بد من نص نبوي

يدل عىل أهنا مؤمنة أو منافقة.

تحريمالزواج بأزواجالنبي؟ص؟ بعده

َ
ََ َ َ َ ُ َ ُ ُ
َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ً َّ َ ُ ْ َ
ك َ
ان
ان لك ْم أ ْن ت ْؤذوا َر ُسول اهلل ولا أن تن ِكحوا أز واجه ِمن بع ِدهِ أبدا ِإن ذ ِلكم
قــال اهلل تعــاىل :وما ك
ِع ْن َد اهلل َع ِظ ًيما .ومعنى احلصانة الرشعيــة هلــن أنــه عىل األمــة احرتامهــن إال أن خيرجن عن

خط اإلسالم ،كام فعلت عائشة.

روى يف إرشــاد القلوب ،337 /عن حذيفة بن اليامن قال « :أمر النبي‘خادم ًة ألم ســلمة

فقال :إمجعي يل هؤالء يعني نساءه ،فجمعتهن له يف منزل أم سلمة ،فقال هلن :إسمعن ما أقول

لك َّن وأشــار بيده إىل عيل بــن أيب طالب فقال هلن :هذا أخي ووصيــي ووارثي والقائم فيكن
ويف األمة من بعدي ،فأطعنه فيام يأمركن به وال تعصينه فتهلكن ملعصيته.

ثــم قال :يا عيل أوصيك هبن فأمســكهن ما أطعن اهلل وأطعنك ،وأنفــق عليهن من مالك

وأمرهن بأمرك واهنهن عام يريبك ،وخل سبيلهن إن عصينك.

فقال عيل:يا رســول اهلل إهنن نســاء وفيهن الوهن وضعف الرأي .فقــال‘ :إرفق هبن

مــا كان الرفــق أمثل ،فمن عصــاك منهن فطلقهــا طالق ًا يربأ اهلل ورســوله منهــا .قال :كل

نســاء النبي‘قد صمتن فام يقلن شيئ ًا ،فتكلمت عائشــة فقالت :يا رسول اهلل ما كنا لتأمرنا
بشئ فنخالفه إىل ما سواه! فقال هلا :بىل قد خالفت أمري أشد خالف! وأيم اهلل لتخالفني قويل

حف بك فئات
هــذا ولتعصينه بعدي ،ولتخرجــن من البيت الذي خلفتك فيه ،متربجــ ًة قد َّ
من النــاس فتخالفينه ظاملة له عاصية لربك ،ولتنبحنك يف طريقك كالب احلوأب ،أال أن ذلك

156

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد األول)

كائن! ثم قال :قمن فانرصفن إىل منازلكن).

ومعنى فطلقها :أي فارفع عنها احلصانة ،وانزع عنها صفة أم املؤمنني .ومل يطلق عيل×عائشة

رغم أهنا خرجت عليــه وحاربته ،نعم هددها بطالقها من رســول اهلل‘ملا أرادت أن تبقى
يف البرصة ،وجتمع حلربه مرة ثانية فقبلت السفر!

وقد ورد عندنا أن احلسني×طلقها ملا فعلت بجنازة اإلمام احلسن×ما فعلت.

المكائد والعراك بين أزواجالنبي؟ص؟!
تقول عائشة كنا حزبين!
عن عائشة (البخاري:)132/3:إن نساء رسول اهلل كن حزبني ،فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية

وسودة ،واحلزب اآلخرأم سلمة وسائر نساء النبي‘.

يارسولاهلل أدرك نساءك يقتتلن!
يف دالئل اإلعجاز للجرجاين وأحاديث عائشة للعسكري (« :)63/1سمعت أم املؤمنني عائشة

حتالف! فقالت عائشــة حلفصة :ما تعرض إال يب وبك!يا
وتيم تبتغي من
ُ
سودة تنشــدٌّ :
عدي ٌ
حفصة فإذا رأيتني أخذت برأسها فأعينيني فقامت فأخذت برأسها ،وجاءت حفصة فأعانتها،

يت النبي‘فأخرب وقيل له :أدرك نساءك يقتتلن .فقال:
وجاءت أم سلمة فأعانت ســودة ،فأ َ

وحيكن مالكن؟ فقالت عائشــة :يا رسول اهلل أال تسمعها تقول :عدي وتيم تبتغي من حتالف.

فقال :وحيكن ليس عديكن وال تيمكن ،إنام هو عدي متيم وتيم متيم)!
يعني أن الشاعر يقصد فرعني من بني متيم ،لتسكيتهن.

تكسيرهناألواني أمامالنبي؟ص؟!
روى النسائي يف املجتبى ( )417/1أن أم سلمة أتت بطعام يف صحفة هلا إىل رسول اهلل ،فجاءت عائشة
متزرة بكساء ومعها فِ ْهر (حجر) ففلقت به الصحفة ،فأرسل النبي صفحة عائشة إىل أم سلمة)!

يف مســند أمحد ((:)6:111قالت عائشــة:صنعت له طعام ًا وصنعت له حفصــة طعام ًا فقلت
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جلاريتــي إذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام .قالت فجاءت بالطعام
فألقته اجلارية فوقعت القصعة فانكرست وانتثرالطعام .قالت فجمعه رســول اهلل وقال اقتيص
ظرف ًا مكان ظرفك).

ويف مسند أمحد ( )277/6عن عائشــة قالت (:بعثت صفية إىل رسول اهلل بطعام قد صنعته له
وهو عنــدي ،فلام رأيت اجلارية أخذتني رعدة حتى اســتقلني إفكل ِ
(ر ْعدة) فرضبت القصعة
فرميــت هبا! قالت فنظر إىل رســول اهلل فعرفت الغضب يف وجهه فقلت أعوذ برســول اهلل أن

يلعنني اليوم! قالت قال :أوىل .قلت :وما كفارته يا رسول اهلل قال طعام كطعامها وإناء كإنائها).
يف فتح الباري (( :)90/5عن عائشة قالت كان رسول اهلل مع أصحابه فصنعت له طعام ًا ،وصنعت

له حفصة طعام ًا فسبقتني ،فقلت للجارية إنطلقي فأكفئي قصعتها فأكفأهتا فانكرست وانترش الطعام
فجمعه عىل النطع ،فأكلوا ،ثم بعث بقصعتي إىل حفصة فقال خذوا ظرف ًا مكان ظرفكم).

تعالي ياحفصة نفسد لها زينتها!
(عن رزينة قالت :رأت ســودة عائشــة وعندها حفصة فجاءت وعليها درع ومخار ُصربة،

وقد نقطت نقطتني مــن زعفران واحد ًا من ذا اجلانب واآلخر مــن ذا اجلانب ،فقالت حفصة

لعائشة :يا أم املؤمنني يدخل عليك رسول اهلل اآلن وهذه متزينة ونحن قشفتان فأدركتهم الغرية

فقالــت حفصة لعائشــة :خرج الدجال وكانت امــرأة طويلة فدخلت خبــاء كان لوقودهم

قالت واســتضحكنا فدخل رسول اهلل فإذا ســودة تنتفض فقال :مالك؟ فقالت :يا رسول اهلل
خرج الدجال؟ فقال:ال ،وهو خارج؟ فأخــذ بيدها وأخرجها وجعل ينفض بكم قميصه عن

وجهها وعن مخارها أثر الدخان ونسج العنكبوت » ( .اآلحاد والمثاني للضحاك.)208/6 :

كان عائشة وحفصة تؤذيان صفية بنت حي
يف الرتمــذي(( :)385/3أخرج الرتمــذي عن أنس وعــن صفية قالت:بلغنــي عن حفصة

وعائشــة أهنم قالوا:نحن أكرم عىل رســول اهلل من صفية .نحن أزواجــه وبنات عمه .فدخل
عيل رســول اهلل‘فذكرت ذلك له فقال :أال قلت :فكيف تكونان خري ًا مني وزوجي حممد

وأيب هارون وعمي موسى).
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ويف الطبقات (( :)127/7اســتبت عائشة وصفية ،فقال رسول اهلل لصفية :أال قلت :أيب هارون

وعمي موسى .وذلك أن عائشة فخرت عليها).

ويف فيض القدير(( :)525/5أن عائشة قالت حسبك من صفية إهنا كذا وكذا تعني قصرية فقال:

لقد قلت كلمة لو مزجت بامء البحر ملزجته أي خالطته خمالطة يتغري هبا طعمه ورحيه لشدة نتنها

وقبحهــا ،كذا قرره النووي وقال :هذا احلديث من أعظم الزواجــر عن الغيبة أو أعظمها ،وما
أعلم شيئ ًا من األحاديث بلغ يف ذمها هذا املبلغَ :و َما َي ْن ِط ُق َعن َ
الهوى).
ِ

عائشة وحفصة تخدعان عروسالنبي؟ص؟
وكذبتــا عىل أســاء بنت النعــان وخدعتاهــا ملا ُزفت عروســ ًا للنبــي‘ :فقالت هلا:

إن النبي‘ليعجبــه من املــرأة إذا دخــل عليها أن تقول لــه أعوذ باهلل منــك وغرضها أن
يطلقها النبي‘وكانت أمجل أهل زماهنا.

(قالت عائشة :فلام جعل رســول اهلل‘يتزوج العزائب قلت :قد وضع يده يف العزائب،

وهن يوشكن أن يرصفن وجهه عنا ،وكان قد خطبها حني وفدت كندة عليه إىل أبيها ،فلام رآها

نساء النبي‘حسدهنا ،فقالت هلا عائشة :إن أردت أن حتظي عنده فتعوذي باهلل منه إذا دخل
عليك ،فلام دخل وألقى الســر مد يده إليها فقالت :أعوذ باهلل منك فقال :أمن عائذ اهلل ،إحلقي
بأهلك.فطلقها الرسول بسبب هذه املقالة)(.الطبقات .145/ 8 :واإلصابة.)233/4:

ويف الكايف(( :)421/5عن احلســن البرصي أن رســول اهلل‘تزوج امرأة مــن بني عامر بن

صعصعة يقال هلا ســنى ،وكانت من أمجل أهل زماهنا ،فلام نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا:
لتغلبنا هذه عىل رسول اهلل‘بجامهلا فقالتا هلا :اليرى منك رسول اهلل حرص ًا فلام دخلت عىل

رسول اهلل‘ تناوهلا بيده فقالت :أعوذ باهلل فانقبضت يد رسول اهلل عنها فطلقها وأحلقها بأهلها).
وروى يف الطبقات( )37/4عن أيب أسيد الساعدي ،وكان بدري ًا قال( :تزوج رسول اهلل‘أسامء

بنت النعامن اجلونية فأرســلني فجئت هبا ،فقالت حفصة لعائشــة أو عائشة حلفصة :إخضبيها

أنت ،وأنا أمشطها ففعلن ،ثم قالت إحدامها :إن النبي يعجبه من املرأة إذا دخلت عليه أن تقول
أعوذ باهلل منك! فلام دخلت وأرخى السرت مد يده إليها ،فقالت :أعوذ باهلل منك! َّ
فتل بكمه عىل
وجهه واسترت به وقال :عذت معاذ ًا ثالث مرات!
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قال أبوأسيد :ثم خرج عيل فقال:يا أباأسيد! أحلقها بأهلها ومتعها برازقيتني يعني كرباستني

فكانت تقول :أدعوين الشقية).

َ
آذين مارية وتفرغن لها واتهمنها!
يف اإلصابة (( :)311/8من طريق عمرة عن عائشــة قالت :ما غرت عىل امرأة إال دون ما غرت

علی مارية،وذلك أهنا كانت مجيلة جعدة فأعجب هبا رســول اهلل وكان أنزهلا أول ما قدم هبا يف

بيت حلارثة بن النعامن فكانــت جارتنا فكان عامة الليل والنهار عندها حتى فزعنا هلا فجزعت

فحوهلا إىل العالية ،وكان خيتلف إليها هناك فكان ذلك أشــد علينــا .وقال البالذري كانت أم
مارية رومية ،وكانت مارية بيضاء جعدة مجيلة).

يت رسول اهلل يوم ًا بإبراهيم وهو عند عائشة فقال :أنظري إىل
ويف البالذري(( :)450/1قالوا :وأ َ

شبهه فقالت :ما أرى شبه ًا! فقال :أال ترين إىل بياضه وحلمه؟ فقالت:من قرصت عليه اللقاح

وابيض ،وكانت عائشــة تقول :ما غرت عىل امرأة غرييت عىل مارية
وسقي ألبان الضأن سمن
َّ
وذلك ألهنا كانت مجيلة جعدة الشعر ،وكان رسول اهلل معجب ًا هبا ورزق منها الولد وحرمناه).

ويف حلية األولياء (( :)177/3عن عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه قال :كثر القول عىل مارية أم

إبراهيم ابن النبي‘يف قبطي ابن عم هلا كان يزورها وخيتلف إليها .فقال رســول اهلل‘يل:
خذ هذا الســيف فانطلق اليه فإن وجدته عندهــا فاقتله .فقلت:يا رســول اهلل أكون يف أمرك

إذ أرســلتني كالســكة املحامة ال يثنينى شيئ حتى أمىض ملا أرســلتني به ،أو الشاهد يرى ما ال
يرى الغائب؟ قال :بل الشاهد يرى ما ال يرى الغائب .فأقبلت متوشح ًا السيف فوجدته عندها،

أقبلت نحوه عرف أين أريده فأتى نخلة فرقى فيها ثم رمى بنفسه عىل
فاخرتطت الســيف فلام
ُ

قفاه وشغر برجليه ،فإذا هو أجب أمســح ما له ما للرجال قليل وال كثري! فأغمدت سيفي ثم
أتيت النبي‘فأخربته فقال :احلمد هلل الذي رصف عنا أهل البيت ».

أقول :يف مارية نزلت آية الرباءة ،فجعلتها عائشــة فيها ألهنم اهتموها يف غزوة املريســيع قبل

َ
ُ ْ
ون ْال ُم ْح َص َنات ْال َغافلات ْال ُم ْؤم َن ُ ُ
ثالث ســنوات! قال تعــاىل :إ َّن َّالذ َين َي ْر ُم َ
الآخ َرةِ َول ُه ْم
ات ل ِعنوا فِي ّالدن َيا َو ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
َعذ ٌاب َع ِظ ٌيم .وعائشة ليست غافلة وال ساذجة.
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وكان عندهن تفنن فيالخباثة والشماتة ببعضهن!
قتــل معاوية أخاها حممد بن أيب بكــر يف مرص وأحرق جثته ،فكانت عائشــة تلعن معاوية

وعمرو العاص كلام عثــرت!وزاد من غيظها أن رضهتا أم حبيبة أخت معاوية أرســلت إليها

تفحم وقالت( :هكذا قد شوينا أخاك! فلم تأكل عائشة بعد ذلك شواء حتى
كبش ًا شوته حتى َّ

ماتت»!(الغارات  ،757/ 2:وحياةالحيوان )404/1:ثم اسرتىض معاوية عائشة باملال ،فسكتت!

وكن يقتلن جواريهن باسمالحدالشرعي!
قال النووي يف املجموع (  « :)39 / 20وأخرج مالك عن عائشة أهنا قطعت يد عبد هلا .وأخرج

أيض ًا أن حفصة قتلت جارية هلا سحرهتا ».

ويف تذكرة احلفاظ(( :)29/1أن عائشة قتلت جان ًا فأريت يف النوم :واهلل لقد قتلته مسل ًام فقالت:

لو كان مسل ًام ما دخل عىل أزواج النبي؟ فقيل :وهل دخل إال وعليك ثيابك؟ فأصبحت فزعة
فأمرت باثني عرشألف ًا فجعلتها يف سبيل اهلل عز وجل).

فقد قتلت عائشة هذا الرجل ،وقتلت امرأة زعمت أهنا كتبت هلا سحر ًا ،أما حفصة فقتلت

امرأتني زعمت أهنام كتبتا هلا سحر ًا! ( المحلى.)395/11:

أقول:من تأمل شخصيات نساء النبي‘واجلو الزوجي املزعج الذي كان يعيشه يف املدينة،

يعرف أن زواجاته مل تكن ألجل نفسه ،بل طاعة لربه ألجل رسالته.




الفصل العشرون

عالقةالنبي؟ص؟باليهود

سكناليهودالحجاز بعدالمسيحينتظرونالنبيالموعود
شاء اهلل عز وجل أن يكون اليهود قرب النبي‘وأن يقيم احلجة عليهم.

ففي الكايف ( )310/8عن إســحاق بن عامر قال(:ســألت أباعبد اهلل الصادق× عن قول اهلل
َ

َ

َ َّ

ََ

ُ

َ َ
َ
تبارك وتعــاىلَ :وك ُانوا م ْن ق ْب ُل َي ْس َت ْفت ُح َ
ك َف ُر وا ِبهِ ؟ قال :كانوا
ون َعلى ال ِذ َين كف ُر وا فل َّما َج َاء ُه ْم َما َع َرفوا
ِ
ِ

قوم ًا فيام بني حممد وعيسى صىل اهلل عليهام ،وكانوا يتوعدون أهل األصنام بالنبي‘ويقولون:

ليخرجن نبي فليكرسن أصنامكم وليفعلن بكم وليفعلن ،فلام خرج رسول اهلل‘كفروا به ».
وقد سكن اليهود يف وادي القرى قرب تيامء ،ويف خيرب ،وحول املدينة.
وأمههم عشريتان من أبناء هارون :بنو النضري ،وبنو قريظة.

الر ُس ُول لا َي ْح ُز ْن َك َّالذ َين ُي َسار ُع َ
وقال عيل بن إبراهيم القمي يف تفسريه (( :)168/1وأما قولهَ :يا َأ ُّي َها َّ
ون
ِ
ِ
ون َّلل َكذب َس َّم ُاع َ
في ْال ُك ْفر م َن َّالذ َين َق ُالوا َآم َّنا ب َأ ْف َواهه ْم َو َل ْم ُت ْؤم ْن ُق ُل ُوب ُه ْم َوم َن َّالذ َين َه ُادوا َس َّم ُاع َ
ون ِل َق ْو ٍم َآخر َ
ين
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ّ
ل ْم ياتوك يح ِرفون الك ِل َم ِمن بع ِد م َو ِاض ِعهِ يقولون ِإن أ ِوتيت ْم هذا فخذوه َو ِإن ل ْم تؤت ْوه فاحذر وا َومن ي ِر ِد اهلل
َ ً ُ َ َ َّ
َ
َ
َْ َ ُُ
َ
ُ ْ
ْ ََ ُ َ َ َ َ َُ
الآخ َرةِ
ِفتنته فل ْن ت ْم ِلك له ِم َن اهلل ش ْيئا أول ِئك ال ِذ َين ل ْم ُي ِر ِد اهلل أن ُيط ِّه َر قل َوب ُه ْم ل ُه ْم فِي ّالدن َيا ِخ ْز ٌى َول ُه ْم فِي ِ
َ َّ ُ َ َّ ُّ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
َ َ ٌ َ ٌ َ َّ ُ َ َّ َ
ُ ْ
َ َ ْ
احك ْم َب ْي َن ُه ْم أ ْو أ ْع ِرض َع ْن ُه ْم َو ِإ ْن ت ْع ِرض
ون للك ِذ ِب أكالون للسح ِت ف ِإن جاءوك ف
عذاب ع ِظيم .سماع
ْ
َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ ً َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ
َ
َ َ َ
ْ ْ
ّ َ
ينَ .وك ْيف ُي َح ِك ُمون َك
احك ْم َب ْي َن ُه ْم ِبال ِق ْس ِط ِإ ّن اهلل ُي ِح ُّب ال ُمق ِس ِط
عنهم فلن يضر وك شيئا و ِإن حكمت ف
ُ
ْ
َ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
َو ِع ْن َد ُه ُم ّالت ْو َر ُاة ِف َيها ُحك ُم اهلل ث َّم َي َت َول ْو َن ِم ْن َب ْع ِد ذ ِل َك َو َما أول ِئ َك ِبال ُم ْؤ ِم ِن َين .فإنــه كان ســبب نزوهلا أنه

كان يف املدينة بطنان من اليهود من بني هارون ،وهم النضري وقريظة ،وكانت قريظة ســبع مائة
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والنضري ألف ًا ،وكانت النضري أكثر ماالً وأحسن حاالً من قريظة ،وكانوا حلفاء لعبد اهلل بن أيب ،

فكان إذا وقع بني قريظة والنضري قتل وكان القاتل من بني النضري قالوا لبني قريظة ال نرىض أن
يكون قتيل منا بقتيل منكم ،فجــرى بينهم يف ذلك خماطبات كثرية حتى كادوا أن يقتتلوا حتى
رضيت قريظة وكتبوا بينهــم كتاب ًا عىل أنه أي رجل من اليهــود من النضري قتل رج ً
ال من بني

قريظة أن جينيه وحيمم ،والتجنية أن يقعد عىل مجل ويوىل وجهه إىل ذنب اجلمل ويلطخ باحلمأة
ويدفع نصف الدية ،وأيام رجل من بني قريظة قتل رج ً
ال من بني النضري أن يدفع إليه دية كاملة

ويقتل به.

فلام هاجر رسول اهلل‘إىل املدينة ودخلت األوس واخلزرج يف اإلسالم ضعف أمر اليهود

فقتــل رجل من بني قريظة رج ً
ال من بني النضري فبعثوا إليهم بنو النضري إبعثوا الينا فدية املقتول

وبالقاتــل حتى نقتله ،فقالــت قريظة ليس هــذا حكم التوراة وإنام هو شــئ غلبتمونا عليه،
فإما الدية وإما القتل وإال فهذا حممد بيننا وبينكم فهلموا لنتحاكم إليه ،فمشــت بنو النضري إىل
عبد اهلل بن أيب وقالوا ســل حممد ًا أن الينقض رشطنــا يف هذا احلكم الذي بيننا وبني بني قريظة

يف القتــل ،فقال عبــد اهلل بن أيب إبعثوا معي رج ً
ال يســمع كالمي وكالمه ،فــإن حكم لكم بام

تريدون وإال فال ترضوا به ،فبعثوا معه رج ً
ال فجاء إىل رســول اهلل‘فقال له :يا رســول اهلل
إن هؤالء القــوم قريظة والنضري قد كتبوا بينهم كتاب ًا وعهد ًا وثيق ًا تراضوا به ،واآلن يف قدومك

يريدون نقضه ،وقد رضوا بحكمــك فيهم فالتنقض عليهم كتاهبم ورشطهم فإن بني النضري

هلم القوة والسالح والكراع ،ونحن نخاف الغوائل والدوائر ،فاغتم لذلك رسول اهلل‘فلم

َّ
َ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ
ون فِي الكف ِر ِم َن ال ِذ َين
جيبه بشــئ ،فنزل عليه جربئيل هبذه اآليات :يا أيها الرسول لا يحزنك ال ِذين يس ِارع
ون َّلل َكذب َس َّم ُاع َ
َق ُالوا َآم َّنا ب َأ ْف َواهه ْم َو َل ْم ُت ْؤم ْن ُق ُل ُوب ُه ْم َوم َن َّالذ َين َه ُادوا ،يعني اليهــودَ .س َّم ُاع َ
ون ِل َق ْو ٍم َآخر َ
ين
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُْ َ ُ
َل ْم َي ُات َ
ون الكل َم م ْن َب ْعد َم َواضعهِ  .يعني عبد اهلل بن أيب وبني النضريَ :يقول َ
وك ُي َح ّر ُف َ
ذ فخذ ُوه
ون ِإ ْن أ ِوتيتم ه ا
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ َْ َُُْْ َ َْ
احذ ُر وا .يعني عبد اهلل بن أيب حيث قال لبني النضري :إن مل حيكم لكم بام تريدون فال
و ِإن لم تؤتوه ف
َ
تقبلواَ .و َم ْن ُي ِر ِد اهلل ِف ْتن َت ُه ..الآية).

أما بنو قينقاع فكانوا صاغة وهلم سوق عىل بعد نحو عرشين كيلو مرت ًا عن املدينة.

وقد كتب النبي‘عهد ًا مع اليهود للتعايش كل بطن عىل حدة ،وأول من نقض العهد بنو
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قينقاع فســار إليهم النبي‘بعد عرشين يوم ًا من وقعة بدر فتحصنوا فحارصهم مخسة عرش
يوم ًا حتى نزلوا عىل حكمه فأوثقهم كتاف ًا ،ووهبهم حلليفهم املنافق عبد اهلل بن سلول ،وأمرهم

أن خيرجوا من املدينة ،فخرجوا إىل أذرعات الشام ،وكانوا ست مئة مقاتل.

وأمــا بنو النضري ،فتآمروا عــى قتل النبي‘ونزلت فيهم ســورة احلرش ،فبعث إليهم أن

أخرجوا من املدينة وال تســاكنوين هبا ،فأرســل إليهم عبد اهلل بن أيب أن الخترجوا من دياركم،
فإن معي ألفني يموتون دونكم ،وينرصكم بنو قريظة وحلفاؤكم غطفان ،فبعث رئيسهم حيي

بن أخطب إىل النبي‘ إنا ال نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك! فكرب رســول اهلل‘وكرب

أصحابه! وأمر علي ًا×باملسري إليهم فحارصهم وقتل نخبة من فرساهنم ،ومل ينرصهم عبد اهلل
يب وال بنو قريظة والحلفاؤهم من غطفان!
بن أ ّ

وبعد حصارهم قالوا للنبي‘ :نخرج من بالدك فأعطنا أموالنا ،فقال :الولكن خترجون

ولكم ما محلت اإلبل ،فخرجوا إىل وادي القرى والشام.

وأما بنو قريظة ،فبقوا عىل صلحهم مع النبي‘حتی ذهب زعامؤهم ومعهم من غريهم إىل

مكة وحتالفوا مع أيب سفيان لغزو املدينة يف حرب األحزاب ،ثم جالوا عىل قبائل العرب حيثوهنم

عىل حرب النبي‘ووعدوهم بتمر خيرب .وعندمــا حارصاألحزاب املدينة نقض بنو قريظة

عهدهــم مع النبي وطلبوا من األحزاب رهائن حتــى اليرتكوهم وحدهم مقابل النبي‘إن
انســحبوا فلم يعطوهم .وملا اهنزم األحزاب ســار إليهم النبي‘فحارصهم حتى نزلوا عىل

حكم حليفهم سعد بن معاذ ،فحكم بقتل من حرض منهم عىل حرب النبي‘ ،وكانوا نحو
ثالث مئة فقتلهم النبي‘.

وأما هيود خيرب فكانوا أكرب قوة لليهود ،وشاركوا يف مؤامرات اليهود عىل النبي‘فقصدهم

يف السنة السابعة للهجرة ،وأخضعهم وانترص عليهم.

الحاخام يوسف عرف مولدالنبي؟ص؟
يف كامل الديــن( :196/عن اإلمام الصادق×قــال :ملــا بلغ عبد اهلل بــن عبد املطلب زوجه

عبد املطلب آمنة بنت وهب الزهري ،فلام تزوج هبا محلت برسول اهلل‘فروي عنها أهنا قالت:
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ملا محلت به مل أشعر باحلمل ومل يصبني ما يصيب النساء من ثقل احلمل ،فرأيت يف نومي كان آت

عيل ذلك حتى وضعته ،وهو
أتاين فقال يل :قد محلت بخري األنام ،فلام حان وقت الوالدة خف َّ

يتقي األرض بيده وركبتيه ،وســمعت قائ ً
ال يقول :وضعت خري البرش فعوذيه بالواحد الصمد
من رش كل باغ وحاســد .فولد رســول اهلل‘عام الفيل الثنتي عرشة ليلة مضت(بقيــت) من

ربيــع األول يوم اإلثنني فقالت آمنة :ملا ســقط إىل األرض اتقى األرض بيديــه وركبتيه ورفع

رأسه إىل الســاء ،وخرج مني نور أضاء ما بني الســاء واألرض ورميت الشياطني بالنجوم و
حجبوا عن السامء ،ورأت قريش الشــهب والنجوم تسري يف السامء ففزعوا لذلك ،وقالوا :هذا
قيام الســاعة ،فاجتمعوا إىل الوليد بن املغرية فأخربوه بذلك ،وكان شــيخ ًا كبري ًا جمرب ًا ،فقال:

أنظروا إىل هذه النجوم التي هتتدوا هبا يف الرب والبحر ،فإن كانت قد زالت فهو قيام الســاعة وإن
كانت هذه ثابته فهو ألمر قد حدث.

وأبرصت الشــياطني ذلك فاجتمعــوا إىل إبليس فأخربوه أهنم قد منعوا من الســاء ورموا

بالشــهب ،فقال :اطلبوا فإن أمر ًا قد حدث ،فجالوا يف الدنيا ورجعوا وقالوا :مل نر شيئ ًا ،فقال:

أنا هلذا ،فخرق ما بني املرشق واملغرب فلام انتهى إىل احلرم وجد احلرم حمفوف ًا باملالئكة ،فلام أراد

أن يدخل صاح به جربئيل×فقال :إخســأ يا ملعــون ،فجاء من قبل حراء فصار مثل الرصد

قــال :يا جربئيل ما هذا؟ قال :هذا نبي قد ولد وهو خري األنبياء ،قال :هل يل فيه نصيب؟ قال:

ال ،قال :ففي أمته؟ قال :بىل ،قال :قد رضيت.

قال :وكان بمكة هيودي يقال له :يوســف فلام رأى النجوم يقــذف هبا وتتحرك قال :هذا

نبي قد ولد يف هذه الليلة وهو الذي نجده يف كتبنا أنه إذا ولد وهو آخر األنبياء رمجت الشياطني
وحجبوا عن السامء ،فلام أصبح جاء إىل نادي قريش فقال :يا معرش قريش هل ولد فيكم الليلة

مولود؟ قالوا :ال .قــال :أخطأكم والتوراة ولد إذ ًا بفلســطني وهــو آخر األنبياء وأفضلهم،
فتفرق القــوم فلام رجعوا إىل منازهلم أخرب كل رجل منهم أهله بام قال اليهودي فقالوا :لقد ولد

لعبــد اهلل بن عبد املطلب ابن يف هذه الليلة ،فأخربوا بذلك يوســف اليهودي فقال هلم :قبل أن

عيل ،فمشوا إىل باب آمنة فقالوا :أخرجي
أســألكم أو بعده؟ قالوا :قبل ذلك ،قال :فاعرضوه َّ
ابنك ينظر إليه هذا اليهودي ،فأخرجته يف قامطه فنظر يف عينيه ،وكشــف عن كتفيه فرأى شامة
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ســوداء بني كتفيه وعليها شــعرات ،فلام نظر إليه وقع عىل األرض مغشــي ًا عليه فتعجبت منه
قريش وضحكوا منــه .فقال :أتضحكون يا معــر قريش ،هذا نبي الســيف ليبرينكم!وقد

ذهبت النبوة من بني إرسائيل إىل آخر األبد ،وتفرق الناس وهم يتحدثون بخرب اليهودي ،ونشأ

رسول اهلل‘يف اليوم كام ينشأ غريه يف اجلمعة ،وينشأ يف اجلمعة كام ينشأ غريه يف الشهر).

ال تشبهوا باليهود والنصارى والمجوس!
هنج البالغة(( :)5/4سئل×عن قول الرسول‘:غريوا الشيب والتشبهوا باليهود؟ فقال:
إنام قال‘ ذلك والدين ُق ّل ،فأما اآلن وقد اتسع نطاقه ورضب بجرانه ،فامرؤ وما اختار).
ويف الكايف ((:)531/6قال الصادق×:أكنسوا أفنيتكم والتشبهوا باليهود).

مسند أيب يعىل(( :)122/2أن النبي‘ قال :إن اهلل طيب جيب الطيب ،نظيف جيب النظافة ،كريم

حيب الكرم ،جواد جيب اجلود ،فنظفوا بيوتكم ،وال تشبهوا باليهود التي جتمع األكناف يف دورها).
الفايق للزخمــري (( :)340/2إن اهلل تعاىل نظيف حيب النظافة فنظفوا عذراتكم وال تشــبهوا

باليهود ،جتمع األكباء يف دورها).

أي جتمع اليهود الزبالة يف منازهلا وال خترجها .ومن املعروف عن اليهود قذارة بيوهتم حتى أن

رائحتها ورائحة حيهم ،تعرف من مسافة!

من ال حيرضه الفقيه(( :)130/1قال رسول اهلل‘ :حفوا الشوارب واعفوا اللحى ،وال تشبهوا

باليهود).

معاين األخبــار ( :291/قال رســول اهلل‘ :حفوا الشــوارب وأعفوا اللحى وال تتشــبهوا

باملجوس).

دعائم اإلسالم (( :)124/1عن رسول اهلل‘قال :ليأخذ أحدكم من شعر صدغيه ومن عاريض

حليته ،ورجلوا اللحى واحلقوا شعر القفا واحفوا الشــوارب واعفوا السبال ،وقلموا األظفار،
وال تتشبهوا بأهل الكتاب ،وال يطيلن أحدكم شاربه ،والعانته وال شعرجناحيه ،فإن الشيطان

جماثم يســترت هبا ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخرفــا يرتك عانته فوق أربعني يوم ًا.
يتخذها
َ
وعــن عيل×قال :خذوا من شــعر الصدغني ومــن عاريض اللحية ومــا جاوز العنفقة من
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مقدمها .وعن أيب جعفر حممد بن عيل×أنه قال :أحفوا الشوارب فإن أمية ال حتفى شوارهبا.

وعن رســول اهلل‘أنه قــال :من قلم أظافــره يوم اجلمعة أخرج اهلل تبــارك وتعاىل من

أنامله داء وأدخل فيها شــفاء .وقال :يا معشـــر الرجال قصوا أظافريكم ،وقال للنساء :طولن

أظافريكن ،فإنه أزين لكن.

رجل ُجتك
وعنه‘أنه قال :من اختذ شــعر ًا ،فليحســن إليه ،وقال أليب قتادة :يا أباقتادة ِّ

وأكرمها وأحســن إليها .وعنه‘أنه قال :الشعر احلســن من كســوة اهلل عز وجل فأكرموه.

وعنه‘قال :من عرف فضل شيبه فوقره آمنه اهلل عز وجل من فزع يوم القيمة.

مفاتيح اجلنان ( :1051/روي عن النبي‘قال :إن املجوس جزوا حلاهم ووفروا شــوارهبم،

نجز الشوارب ونعفي اللحى.
وإنا نحن ُّ

وملا بلغت دعوة النبي‘امللوك ،كتب كرسى إىل عامل اليمن باذان أن يبعث النبي‘إليه

فبعث كاتبه بانويه ورج ً
ال آخر يقال له خرخســك إليه وكانا قد دخال عىل رسول اهلل‘وقد
حلقا حلامها وأعفيا شوارهبام ،فكره النظر إليهام وقال ويلكام من أمركام هبذا ،قاال :أمرنا هبذا ربنا

يعنيان كرسى .فقال رسول اهلل‘ :لكن ريب أمرين بإعفاء حليتي وقص شاريب).

ويف مكارم األخالق(( :)67/1قال‘ :من مل يأخذ شاربه فليس منا .وقال :أحفوا الشوارب

واعفوا اللحى ،وال تتشبهوا باليهود.

وعن أيب عبد اهلل الصادق× :ما زاد من اللحية عن القبضة ففي النار).




نماذج من وفوداليهود وأسئلتهم للنبي؟ص؟
 .1يف مناقب آل أيب طالب (( :)47/1الزجاج يف املعاين ،والثعلبي يف الكشف ،والزخمرشي يف الفايق،

والواحدي يف أســباب نزول القرآن ،والثاميل يف تفسريه واللفظ له ،أنه قال عثامن البن سالم :نزل
ِ
ِ
َاء ُه ُم ،فكيف هذه؟ قال :يعرف نبي اهلل
َــا َي ْع ِر ُف َ
َاه ُم ا ْلكت َ
ين آ َت ْين ُ
عىل حممد :ا َّلذ َ
ون َأ ْبن َ
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه ك َ
بالنعت الــذي نعته اهلل إذا رأيناه فيكم كام يعرف أحدنا ابنه إذا رآه بني الغلامن وأيم اهلل ألنا بمحمد
أشد معرفة مني بابني ألين عرفته بام نعته اهلل يف كتابنا ،وأما ابني فإين ال أدري ما أحدثت أمه.
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ابن عباس قال:كانت اليهود يســتنرصون عىل األوس واخلزرج برســول اهلل قبل مبعثه فلام

بعثــه اهلل تعاىل من العرب دون بني إرسائيل كفروا به ،فقال هلم برش بن معرور ومعاذ بن جبل:
إتقوا اهلل وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل الرشك ،وتذكرون أنه مبعوث،

فقال سالم بن مسلم أخو بني النظري :ما جاءنا بشئ نعرفه ،وما هو بالذي كنا نذكر لكم ،فنزل:
َ

َ

َ

َ َّ

َ َ
اب م ْن ع ْند اهلل ُم َص ّد ٌق ل َما َم َع ُه ْم َوك ُانوا م ْن ق ْب ُل َي ْس َت ْفت ُح َ
َول َّما َج َاء ُه ْم َ
ك َف ُر وا .وكانت اليهود
ون َعلى ال ِذين
ِ
ِ ِ
كت ٌ ِ ِ ِ
ِ
ِ

إذا أصابتهم شدة من الكفار يقولون :اللهم انرصنا بالنبي املبعوث يف آخر الزمان الذي نجد نعته

ََ
يف التــوراة ،فلام قرب وقت خروجه قالوا :قد أظل زمان نبي خيرج بتصديق ما قلنا :فل َّما َج َاء ُه ْم
َ ْ َ
ََ ُ
َ ََُ َ
ك َف ُر وا ِبهِ فل ْع َنة اهلل َعلى الك ِاف ِر َين.
ما عرفوا

وهو املروي عن الصادق وكان األحبار من اليهود يعرفونه فحرفوا صفة النبي‘يف التوراة

من املــادح إىل املقابــح ،فلام قالــت عامة اليهــود :كان حممــد ًا هو املبعــوث يف آخر الزمان،

قالت األحبار :كال وحاشا وهذه صفته يف التوراة.

وأســلم عبد اهلل بن سالم وقال :يا رسول اهلل ســل اليهود عني فإهنم يقولون هو أعلمنا فإذا

قالــوا ذلك قلت هلم إن التــوراة دالة عىل نبوتك وإن صفاتك فيها واضحة ،فلام ســأهلم قالوا

َ
ََ ُ
ُ ْ ََ َْ ُ ْ ْ َ
ك َ
ان ِم ْن ِع ْن ِد اهلل َوكف ْرت ْم ِبهِ َوش ِه َد
كذلك فحينئذ أظهر ابن ســام إيامنه فكذبوه فنزل :قل أرأيتم ِإن
ْ َ ْ َ َّ
ْ ُ َ
َ ٌ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
الظ ِال ِم َ
ين.
يل َعلى ِمث ِلهِ ف َآم َن َو ْاس َتك َب ْرت ْم ِإ ّن اهلل لا َي ْه ِدي القوم
ش ِاهد ِمن ب ِني ِإسر ِائ

الكلبي :قال كعب بن األرشف ومالك بن الضيف ووهب بن هيودا وفنحاص ابن عازورا:يا

حممد إن اهلل عهد الينا يف التوراة أن ال نؤمن لرســول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ،فإن زعمت

ٌ
َ ُ
ََ
ُ
ك َت ٌ
اب ِم ْن ِع ْن ِد اهلل ُم َص ّ ِدق ِل َما َم َع ُه ْم َوكانوا ِم ْن
أن اهلل بعثك الينا فجئنا به نصدقك فنزلتَ :ول ّما َج َاءه ْم ِ
َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ
ك َف ُر وا بهِ َف َل ْع َن ُة اهلل َع َلى ْال َك ِافر َ
ين.
قبل يستف ِتحون على ال ِذين كفر وا فلما جاءهم ما عرفوا
ِ
ِ

 .2يف بصائر الدرجات( :521/عن اإلمام الصادق××قال :أتى هيودي يقال له ُســ ْب َحت

رسول اهلل‘فقال :يا حممد جئتك أسألك عن ربك فإن أجبتني عام أسألك عنه وإال رجعت.

قال :ســل عام شــئت .قال :أين ربك؟ قال هو يف كل مكان وليس يف شــئ من املكان حمدود.

قال :فكيف هو؟ قال :أصف ريب بالكيف والكيف خملوق هلل وال يوصف بخلقه؟! قال :فمن
يعلم أنك نبي قال فام بقي حوله حجر وال غري ذلك إال تكلم بلســان عريب مبني :يا سبحت إنه
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رسول اهلل‘! فقال ســبحت :باهلل ما رأيت كاليوم أبني .ثم قال :أشهد أن ال إله إال اهلل وأن
حممد ًا رسول اهلل‘)!

 .3يف أمايل الصــدوق (:481/عــن أيب جعفرالباقر×قــال :كان غــام من اليهــود

يأيت النبي‘كثري ًا حتى اســتحبه ،وربام أرســله يف حاجة ،وربام كتــب له الكتاب إىل قوم.
فافتقده أيام ًا فســأل عنه فقال له قائل :تركته يف آخر يوم من أيام الدنيا .فأتاه النبي‘يف ناس

مــن أصحابه ،وكان× بركة ال يكاد يكلم أحــد ًا إال أجابه ،فقال :يا فالن ففتح عينيه وقال:

لبيك يا أباالقاسم ،قال :إشــهد أن ال إله إال اهلل ،وأين رسول اهلل ،فنظر الغالم إىل أبيه ،فلم يقل

له شــيئ ًا ،ثم ناداه رســول اهلل‘الثانية ،وقال له مثل قوله األول ،فالتفت الغالم إىل أبيه فلم
يقل له شــيئ ًا ،ثم ناداه رســول اهلل‘الثالثة فالتفت الغالم إىل أبيه ،فقال أبوه :إن شئت فقل
وإن شــئت فال .فقال الغالم :أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك حممد ًا رسول اهلل ،ومات مكانه فقال

رسول اهلل‘ألبيه :أخرج عنا ،ثم قال‘ألصحابه :غسلوه وكفنوه ،وأتوين به أصيل عليه،
ثم خرج وهو يقول :احلمد هلل الذي أنجى يب اليوم نسمة من النار).

 .4علل الرشائــع (( :)127/1قال احلســن بــن عيل بــن أيب طالب’ :جــاء نفــر من اليهود إىل

رسول اهلل‘فســأله أعلمهم فيام ســأله فقال ألي شئ ســميت حممد ًا وأمحد وأباالقاسم وبشري ًا
ونذيــر ًا وداعي ًا؟ فقال النبي‘ :أما حممد فإين حممود يف األرض وأما أمحد فإين حممود يف الســاء،

وأما أبوالقاســم فإن اهلل عز وجل يقسم يوم القيامة قســمة النار فمن كفر يب من األولني واآلخرين
ففي النار ،ويقسم قســمة اجلنة فمن آمن يب وأقر بنبويت ففي اجلنة ،وأما الداعي فإين أدعو الناس إىل

دين ريب عز وجل ،وأما النذير فإين أنذر بالنار من عصاين ،وأما البشري فإين أبرش باجلنة من أطاعني).
 .5أمايل الصدوق( :287/ســمعت أباعبد اهلل الصادق×يقول :أتى هيودي النبي‘فقام

بني يديــه حيد النظر إليــه ،فقال :يا هيــودي ،ما حاجتك؟ قــال :أنت أفضل أم موســى بن

عمران النبي الذي كلمه اهلل ،وأنزل عليه التوراة والعصا ،وفلق له البحر ،وأظله بالغامم؟

فقال له النبي‘ :إنه يكره للعبد أن يزكي نفسه ولكني أقول :إن آدم× ملا أصاب اخلطيئة

كانت توبته أن قال :اللهم إين أســألك بحق حممد وآل حممــد ،ملا غفرت يل فغفرها اهلل له ،وإن
نوحــ ًا× ملا ركب يف الســفينة وخاف الغرق قال :اللهم إين أســألك بحق حممد وآل حممد ملا
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أنجيتني من الغرق ،فنجاه اهلل منه ،وإن إبراهيم× :ملا ألقي يف النار قال :اللهم إين أسألك بحق
حممد وآل حممد ،ملا أنجيتني منها ،فجعلها اهلل عليه برد ًا وسالم ًا .وإن موسى×ملا ألقى عصاه
وأوجس يف نفسه خيفة قال :اللهم إين أسألك بحق حممد وآل حممد ملا أمنتني منها ،فقال اهلل جل

جالله :ال ختف إنك أنت األعىل.

يا هيودي :إن موســى لو أدركني ثم مل يؤمن يب وبنبويت ،ما نفعه إيامنه شيئ ًا ،وال نفعته النبوة.

يا هيودي ،ومن ذريتي املهدي ،إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنرصته ،فقدمه وصىل خلفه ).

 .6علل الرشائــع ( ( :)378/2عن احلســن بن عيل بن أيب طالب’ قــال :جاء نفر من اليهود

إىل رسول اهلل‘فســأله أعلمهم عن مسائل فكان فيام ســأله أن قال له :ألي شئ فرض اهلل

عز وجل الصوم عــى أمتك بالنهار ثالثني يومــ ًا وفرض عىل األمم الســالفة أكثر من ذلك؟
فقال النبي‘إن آدم ملا أكل من الشجرة بقي يف بطنه ثالثني يوم ًا ففرض اهلل عىل ذريته ثالثني

يوم ًا اجلوع والعطش والذي يأكلونه تفضل من اهلل تعاىل عليهم ،وكذلك كان عىل آدم ففرض اهلل
ِ
ِ
ِ
ب
الص َيا ُم ك ََم كُت َ
ب َع َل ْيك ُُم ِّ
ين َآمنُوا كُت َ
ذلك عىل أمتي ثم تال رسول اهلل‘هذه اآليةَ :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ِ
ون.
ين ِم ْن َق ْبلِك ُْم َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
َع َل ا َّلذ َ

قال اليهودي ،صدقت يا حممد فام جزاء من صامها؟ فقال النبي‘ما من مؤمن يصوم شهر

رمضان احتســاب ًا إال أوجب اهلل سبع خصال أوهلا يذوب احلرام من جسده ،والثانية يقرب من

رمحــة اهلل ،والثالثة يكون قد كفر خطيئة أبيه آدم× ،والرابعة هيون اهلل عليه ســكرات املوت،
واخلامســة أمان من اجلوع والعطش يوم القيامة ،والسادسة يعطيه اهلل براءة من النار ،والسابعة

يطعمه اهلل من طيبات اجلنة ،قال صدقت يا حممد).

 .7يف تفسري القمي (( :)31/2عن اإلمام الصادق×قال( :كان سبب نزوهلا يعني سورة الكهف

أن قريشــ ًا بعثوا ثالثة نفر إىل نجران ،النرض بن احلارث بن كلدة ،وعقبة بن أيب معيط ،والعاص
بن وائل السهمي ،ليتعلموا من اليهود والنصارى مسائل يسألوهنا رسول اهلل‘ ،فخرجوا إىل
نجران إىل علامء اليهود فسألوهم فقالوا :سلوه عن ثالث مسائل فإن أجابكم فيها عىل ما عندنا

فهو صادق ،ثم سلوه عن مسألة واحدة فإن ادعى علمها فهو كاذب قالوا :وما هذه املسائل؟

قالوا :ســلوه عن فتية كانوا يف الزمن األول فخرجوا وغابوا وناموا وكم بقوا يف نومهم حتى
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انتبهوا ،وكم كان عددهم ،وأي شــئ كان معهم من غريهم وما كان قصتهم؟ واســألوه عن

موسى حني أمره اهلل أن يتبع العامل ويتعلم منه ،من هو ،وكيف تبعه ،وما كان قصته معه؟

واسألوه عن طايف طاف من مغرب الشمس ومطلعها حتى بلغ سد يأجوج ومأجوج ،من

هو وكيف كان قصته؟

ثم أملوا عليهم أخبار هذه الثالث مســائل وقالوا هلــم :إن أجابكم بام قد أملينا عليكم فهو

صادق ،وإن أخربكم بخالف ذلك فال تصدقوه.

قالوا :فام املســألة الرابعة؟ قال :سلوه متى تقوم الســاعة ،فإن ادعى علمها فهو كاذب ،فإن

قيام الساعة ال يعلمها إال اهلل تبارك وتعاىل.

فرجعوا إىل مكــة واجتمعوا إىل أيب طالب× فقالوا :يا أباطالــب إن ابن أخيك يزعم أن

خرب السامء يأتيه ونحن نسأله عن مسائل فإن أجابنا عنها علمنا أنه صادق ،وإن مل جيبنا علمنا أنه

كاذب! فقال أبوطالب :ســلوه عام بدا لكم ،فسألوه عن الثالث مسائل ،فقال رسول اهلل‘:

غد ًا أخربكــم ومل يســتثن ،فاحتبس الوحي عليه أربعــن يوم ًا حتى اغتم النبي‘وشــك

أصحابه الذيــن كانوا آمنوا به ،وفرحت قريش واســتهزؤوا وآذوا .وحزن أبوطالب ،فلام كان
بعد أربعني يوم ًا نزل عليه بسورة الكهف ،فقال رسول اهلل‘ :يا جربئيل لقد أبطأت؟ فقال:

َ َ
َ
َ ُ
اب ْال َك ْهف َو َّ
إنا ال نقدر أن ننزل إال بإذن اهلل فأنزل :أ ْم َح ِس ْب َت يا محمد أ َّن أ ْص َح َ
يم كانوا ِم ْن َآي ِات َنا
ِ
الر ِق ِ
َ
َْ ْ ُ َ ْ َ
ً
ً
َ َ
َ ْ
ََ ُ َ
َع َجبا .ثم قص قصتهم فقــالِ :إذ أ َوى ال ِف ْت َية ِإلى الك ْه ِف فقالوا َر ّب َنا ِآت َنا ِم ْن ل ُدن َك َر ْح َمة َو َهيّ ْئ ل َنا ِم ْن أ ْم ِرنا
َر َش ً اد .فقال الصادق× :إن أصحاب الكهف والرقيــم كانوا يف زمن ملك جبار عات ،وكان

يدعو أهل مملكته إىل عبادة األصنام ،فمن مل جيبه قتله ،وكان هؤالء قوم ًا مؤمنني يعبدون اهلل عز

وجل ،ووكل امللك بباب املدينة وكالء ومل يدع أحد ًا خيرج حتى يسجد لألصنام ،فخرج هؤالء

بحيلة الصيد ،وذلك أهنم مــروا براع يف طريقهم فدعوه إىل أمرهم فلم جيبهم وكان مع الراعي
كلب فأجاهبم الكلب وخرج معهم!

فقال الصــادق× :فال يدخل اجلنــة من البهائم إال ثالثة ،محار بلعم بــن باعوراء ،وذئب

يوسف ،وكلب أصحاب الكهف.

فخرج أصحاب الكهف من املدينة بحيلة الصيد هرب ًا من دين ذلك امللك ،فلام أمسوا دخلوا
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ض ْبنَا َع َل آ َذ ِ ِ
ان ْم
ذلك الكهف والكلب معهــم ،فألقى اهلل عليهم النعاس كام قال اهلل تعــاىلَ :ف َ َ
ِ ِ ِ
ني َعدَ ًدا ،فناموا حتى أهلك اهلل ذلك امللك وأهل مملكته وذهب ذلك الزمان وجاء
ِف ا ْلك َْهف سن َ
زمان آخر وقوم آخرون ثم انتبهوا فقال بعضهم لبعض :كم نمنا ها هنا؟ فنظروا إىل الشــمس
قد ارتفعت فقالوا :نمنا يوم ًا أو بعض يوم ،ثم قالوا لواحد منهم خذ هذا الورق وادخل املدينة
متنكر ًا ال يعرفوك ،فاشــر لنا طعام ًا فإهنم إن علمــوا بنا وعرفونا يقتلونا ،أو يردونا يف دينهم،

فجــاء ذلك الرجل فرأى مدينــة بخالف الذي عهدها ورأي قوم ًا بخــاف أولئك مل يعرفهم
ومل يعرفــوا لغته ومل يعرف لغتهم ،فقالوا له :مــن أنت ومن أين جئت؟ فأخربهم فخرج ملك

تلك املدينة مع أصحابه والرجل معهم حتى وقفوا عىل باب الكهف ،وأقبلوا يتطلعون فيه فقال
بعضهم :هؤالء ثالثة ورابعهم كلبهم ،وقال بعضهم :مخســة وسادسهم كلبهم وقال بعضهم:
هم ســبعة وثامنهم كلبهم ،وحجبهم اهلل عز وجل بحجاب من الرعــب ،فلم يكن أحد يقدم
بالدخول عليهم غري صاحبهم فإنه ملا دخل إليهم وجدهم خائفني أن يكون أصحاب دقيانوس

شــعروا هبم ،فأخربهم صاحبهم أهنم كانوا نائمني هذا الزمن الطويل ،وأهنم آية للناس ،فبكوا
وسألوا اهلل تعاىل أن يعيدهم إىل مضاجعهم نائمني كام كانوا .ثم قال امللك :ينبغي أن نبني هاهنا

مســجد ًا ونزوره ،فإن هؤالء قوم مؤمنون فلهم يف كل ســنة نقلتان ،ينامون ســتة أشهر عىل
جنوهبم اليمنى وستة أشهر عىل جنوهبم اليرسى ،والكلب معهم قد بسط ذراعيه بفناء الكهف،
ْ

َْ

وذلك قولهَ :وكل ُب ُه ْم َب ِاس ٌط ِذ َر َاع ْيهِ ِبال َو ِص ِيد..الخ.).

ويف الــكايف( )448/7عن اإلمام الباقر×قال( :وقد قال اهلل عــز وجل لنبيه‘ يف الكتاب:
َ

َ

ّ َ

َ

َ

َ

َ َ
لات ُقول َّن ِلش ٍ ْئ ِإنِي ف ِاع ٌل ذ ِل َك غ ًدا ِإلا أ ْن َي َش َاء اهلل أن ال أفعله فتسبق مشيئة اهلل يف أن ال أفعله فال أقدر عىل
و
ْ

َ َ

ُ َ
َ
يت ،أي استثن مشيئة اهلل يف فعلك).
أن أفعله ،قال :فلذلك قال اهلل عز وجلَ :واذك ْر َر ّب َك ِإذا ن ِس

 .8يف أمايل الصدوق ( :186/إن رهط ًا من اليهود أسلموا ،منهم عبد اهلل بن سالم وأسد وثعلبة

وابن يامني وابن صوريا ،فأتوا النبي‘فقالوا :يا نبي اهلل ،إن موســى× أوىص إىل يوشــع
بن نون ،فمن وصيك يا رسول اهلل ،ومن ولينا بعدك؟ فنزلت هذه اآلية:إِن ََّم َولِ ُّيك ُُم اهلل َو َر ُسو ُل ُه
وا َّل ِذين آمنُوا ا َّل ِذ ِ
ون .ثم قال رسول اهلل‘ :قوموا
ُون ال َّزكَا َة َو ُه ْم َراكِ ُع َ
الص َلو َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
ون َّ
َ
َ
ين ُيق ُ
َ َ
فقاموا فأتوا املســجد ،فإذا ســائل خارج ،فقال :يا سائل ،أما أعطاك أحد شــيئ ًا؟ قال :نعم،
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هذا اخلاتم .قال :من أعطاك؟ قال :أعطانيه ذلك الرجل الذي يصيل .قال :عىل أي حال أعطاك؟

قال :كان راكع ًا .فكرب النبي‘ وكرب أهل املسجد ،فقال النبي‘ :عيل بن أيب طالب وليكم

بعدي ،قالوا :رضينا باهلل رب ًا ،وباإلسالم دين ًا ،وبمحمد نبي ًا ،وبعيل بن أيب طالب ولي ًا .فأنزل اهلل
عزوجلَ :و َم ْن َي َت َو َّل اهلل َو َر ُس َول ُه َو َّالذ َين َآم ُنوا َفإ َّن ح ْز َب اهلل ُه ُم ْال َغال ُب َ
ون.
ِ
ِ ِ
ِ

فروي عن عمر بن اخلطاب أنه قال :واهلل لقد تصدقت بأربعني خامت ًا وأنا راكع ،لينزل يف ما

نزل يف عيل بن أيب طالب ،فام نزل)!

 .9معاين األخبار( :24/عن اإلمام احلسن العســكري×قال :كذبت قريش واليهود بالقرآن
ِ
ِ
َاب أي يا حممد هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك
وقالوا سحر مبني تقوله ،فقال اهللَ :ا َلَِ .ذل َك ا ْلكت ُ
هو احلروف املقطعة التــي منها ألف ،الم ،ميم ،وهو بلغتكم وحروف هجائكم ،فأتوا بمثله إن

ُ
كنتم صادقني ،واســتعينوا عىل ذلك بسائر شــهدائكم ،ثم بني أهنم اليقدرون عليه بقوله :ق ْل
ْ
َ
َ
ْ
ْ ََ ُْ
َ َ ُْ
َ ُْ َ ْ َ َ ْ َ
ك َان َب ْع ُض ُه ْم ِل َب ْع ٍض ظ ِه ًيرا .ثــم
ذ الق ْر ِآن لا يأتون ِب ِمث ِلهِ ولو
ل ِئ ِن ْاج َت َم َع ِت الآن ُس َوال ِج ُّن َعلى أ ْن َيأتوا ِب ِمث ِل ه ا

قال اهلل:أمل هو القرآن الذي افتتح .أمل هو ذلك الكتاب الذي أخربت به موسى ،فمن بعده األنبياء
َْ
ْ ْ
فأخربوا بني إرسائيل أن سأنزل عليك يا حممد كتابا عزيز ًا :لا َيأ ِتيهِ ال َب ِاط ُل ِم ْن َب ْي ِن َي َد ْيهِ َولا ِم ْن خل ِفهِ
َت ْنز ٌ
يل ِم ْن َح ِك ٍيم َح ِم ٍيد .الريب فيه :الشــك فيه لظهوره عندهم كام أخربهم به أنبياؤهم أن حممد ًا
ِ

ينزل عليه كتاب اليمحوه الباطل،يقرؤه هو وأمته عىل سائر أحواهلم.
ني:الذين يتقون املوبقات ويتقون تسليط الســفه عىل أنفسهم
ُهدً ى :بيان من الضاللة .ل َّل ُمت َِّق َ
حتى إذا علموا ماجيب عليهم عملوا بام يوجب هلم رضا رهبم).
 .10من ال حيرضه الفقيــه (( :)274/1صىل رســول اهلل‘إىل البيت املقدس بعد النبوة ثالث

عرشة سنة بمكة وتســعة عرش شهر ًا باملدينة ،ثم عريته اليهود فقالوا له :إنك تابع لقبلتنا فاغتم
لذلك غ ًام شــديد ًا ،فلام كان يف بعض الليل خرج‘وســلم يقلب وجهه يف آفاق السامء ،فلام

َ َ َ َ ُّ
أصبح صىل الغــداة ،فلام صىل من الظهر ركعتني جاءه جربئيل×فقال له :ق ْد ن َرى تقل َب َو ْج ِه َك
َ ْ
َّ َ َ َ ُ َ ّ َ َّ َ ْ َ ً َ ْ َ َ َ ّ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ ُ َ
وهك ْم ش ْط َر ُه.
اها ف َو ِل َو ْج َه َك ش ْط َر ال َم ْس ِج ِد الحر ِام وحيث ما كنتم فولوا وج
فِي السم ِاء فلنو ِلينك ِقبلة ترض

ثم أخذ بيد النبي‘فحــول وجهه إىل الكعبة وحول من خلفــه وجوههم حتى قام الرجال

مقام النساء والنساء مقام الرجال فكان أول صالته إىل بيت املقدس وآخرها إىل الكعبة ،وبلغ اخلرب
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مسجد ًا باملدينة وقد صىل أهله من العرص ركعتني فحولوا نحو الكعبة ،فكانت أول صالهتم إىل

بيت املقدس وآخرها إىل الكعبة فسمي ذلك املسجد مسجد القبلتني فقال املسلمون:صالتنا إىل
ُ

ََ َ
اك َان اهلل ِل ُي ِض َيع ِإ َيم َانك ْم .يعني صالتكم
بيت املقدس تضيع يا رسول اهلل؟ فأنزل اهلل عز وجل :وم

إىل بيت املقدس).

 .11كفاية األثر ( :57/عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال :دخل جندب ابن جنادة اليهودي

من خيرب عىل رســول اهلل‘فقال :يا حممــد أخربين عام ليس هلل وعام ليــس عند اهلل وعام ال
يعلمه اهلل .فقال رســول اهلل‘ :أما ما ليس هلل فليــس هلل رشيك ،وأما ما ليس عند اهلل فليس

عند اهلل ظلم للعباد ،وأما ما اليعلمه اهلل فذلك قولكم يا معرشاليهود عزير ابن اهلل ،واهلل ال يعلم

له ولد ًا .فقال جندب :أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل حق ًا.

ثم قال :يا رســول اهلل إين رأيت البارحة يف النوم موســى بن عمران× فقال يل :يا جندب

أســلم عيل يد حممد واستمســك باألوصياء من بعده ،فقد أسلمت فرزقني اهلل ذلك ،فأخربين

باألوصياء بعدك ال متسك هبم.

فقال يا جندب :أوصيائي من بعدي بعدد نقباء بني إرسائيل .فقال :يا رسول اهلل إهنم كانوا

اثني عرش ،هكذا وجدنا يف التوراة .قال :نعم األئمة بعدي اثنا عرش .فقال :يا رســول اهلل كلهم
يف زمن واحد؟ قال:ال ،ولكنهم خ َلف بعد خلف ،فإنك ال تدرك منهم إال ثالثة.
قال :فسمهم يل يا رسول اهلل .قال :نعم إنك تدرك سيد األوصياء ووارث األنبياء وأبااألئمة

عيل بن أيب طالب بعدي ،ثم ابنه احلســن ثم احلســن ،فاستمســك هبم من بعدي واليغرنك
جهل اجلاهلــن ،فإذا كانت وقت والدة ابنه عيل بن احلســن ســيد العابدين يقيض اهلل عليك،
ويكون آخر زادك من الدنيا رشبة من لبن ترشبه.

فقال :يا رسول اهلل هكذا وجدت يف التوراة البانقطة ،شرب ًا وشبري ًا فلم أعرف أساميهم ،فكم

بعد احلســن من األوصياء وما أساميهم؟ فقال :تســعة من صلب احلسني واملهدي منهم ،فإذا
انقضت مدة احلســن قام باألمر بعده ابنه عيل ويلقب بزين العابدين ،فإذا انقضت مدة عيل قام

باألمر بعده حممد ابنه يدعى بالباقر ،فــإذا انقضت مدة حممد قام باألمر بعده ابنه جعفر يدعى

بالصــادق ،فإذا انقضت مدة جعفر قام باألمر بعده ابنه موســى يدعى بالكاظم ،ثم إذا انتهت
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مدة موسى قام باألمر بعده ابنه عيل يدعى بالرضا ،فإذا انقضت مدة عيل قام باألمر بعده حممد

ابنــه يدعي بالزكي ،فإذا انقضت مدة حممد قام باألمر بعده عيل ابنه يدعى بالنقي ،فإذا انقضت

مدة عيل قام باألمر بعده احلســن ابنه يدعى باألمني ،ثم يغيب عنهم إمامهم .قال :يا رسول اهلل

هو احلســن يغيب عنهم .قال :ال ولكن ابنه احلجة .قال :يا رسول اهلل فام اسمه؟ قال :ال يسمي
حتى يظهره اهلل.

قال جندب :يا رســول اهلل قــد وجدنا ذكرهم يف التوراة وقد برشنا موســى بن عمران بك

َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ
ات
وباألوصياء بعدك من ذريتك ،ثم تال رســول اهلل‘َ :و َع َد اهلل ال ِذين آمنوا ِمنكم وع ِملوا
الص ِال َح ِ
َّ
ْ َ َ َّ
َ
َ َ َ
َ ََّ َ
َ
َ ََ
ْ ََ
َ
َ
ل َي ْس َتخ ِلف ّن ُه ْم فِي الأ ْر ِض ك َما ْاس َتخلف ال ِذ َين ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم َول ُي َم ِكن ّن ل ُه ْم ِد َين ُه ُم ال ِذي ْارتضى ل ُه ْم َول ُي َب ّ ِدل ّن ُه ْم ِم ْن
َ
َ
َب ْع ِد خ ْو ِف ِه ْم أ ْم ًنا.

فقال جندب :يا رســول اهلل فــا خوفهم؟ قال :يا جندب يف زمن كل واحد منهم ســلطان
يعرتيه ويؤذيه ،فإذا عجل اهلل خروج قائمنا يمأل األرض قســط ًا وعدالً كام ملئت َج ْور ًا وظل ًام.
ثم قــال× :طوبى للصابرين يف غيبته ،طوبى للمتقني عــى حمجتهم ،أولئك وصفهم اهلل يف
َّ َ ُ ْ ُ َ
ون ب ْال َغ ْيب ،وقالُ :أ َولئ َك ح ْز ُب اهلل َألا إ َّن ح ْز َب اهلل ُه ُم ْال ُم ْفل ُح َ
ون.
ِ ِ
ِ ِ
ِ
كتابه وقال :ال ِذين يؤ ِمن ِ
ِ

قال ابن األســفع :ثم عاش جندب بن جنادة إىل أيام احلســن × ،ثم خرج إىل الطائف،

فحدثنــي نعيم أيب قيس قــال :دخلت عليه بالطائــف وهو عليل ،ثم إنه دعــا برشبة من لبن

فرشبه وقال :هكذا عهد إيل رســول اهلل‘أنه يكون آخــر زادي من الدنيا رشبة من لبن ،ثم

مات&ودفن بالطائف يف املوضع املعروف بالكوراء).

 .12كفاية األثــر( :11/عن ابــن عباس قال :قدم هيودي عىل رســول اهلل‘ يقال له نعثل

فقال :يا حممد إين أسألك عن أشياء تلجلج يف صدري منذ حني فإن أنت أجبتني عنها أسلمت

عىل يدك .قال :سل يا أباعامرة .فقال :يا حممد صف يل ربك .فقال‘ :إن اخلالق ال يوصف

إال بام وصف به نفسه وكيف يوصف اخلالق الذي تعجز احلواس أن تدركه ،واألوهام أن تناله،
واخلطــرات أن حتده ،واألبصار اإلحاطــة به ،جل عام يصفه الواصفون ،نــأى يف قربه وقرب

ف الكيفية فال يقال لــه كيف ،وأ َّي َن األين فال يقال له أين ،هــو منقطع الكيفية فيه
يف نأيــه ،ك َّي َ

واألينونية ،فهو األحد الصمد كام وصف نفســه ،والواصفــون ال يبلغون نعته ،مل يلد ومل يولد
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ومل يكن له كفوا أحد .قال :صدقت يا حممد ،فأخربين عن قولك إنه واحد الشبيه له ،أليس اهلل
واحد واإلنسان واحد ،فوحدانيته أشبهت وحدانية اإلنسان ؟

فقال× :اهلل واحد وأحدي املعنى ،واإلنســان واحد ثنوي املعنى ،جســم وعرض وبدن

وروح ،وإنام التشبيه يف املعاين ال غري.

قال:صدقــت يا حممد ،فأخــرين عن وصيك من هو ،فام من نبــي إال وله ويص وإن نبينا

موسى بن عمران أوىص إىل يوشع ابن نون.

فقال :نعم ،إن وصيــي واخلليفة من بعدي عيل بن أيب طالب× ،وبعده سبطاي احلســن

واحلسني ،تتلوه تسعة من صلب احلسني ،أئمة أبرار.

قال :يا حممد فســمهم يل؟ قال :نعم إذا مىض احلســن فابنه عيل ،فإذا مىض فابنه حممد ،فإذا

مىض فابنه جعفر ،فإذا مىض جعفر فابنه موســى ،فإذا مىض موســى فابنه عيل ،فإذا مىض عيل
فابنــه حممد ،فإذا مىض حممد فابنه عيل ،فإذا مىض عيل فابنه احلســن ،فإذا مىض احلســن فبعده

ابنه احلجة بن احلسن بن عيل ^ .فهذه اثنا عرش إمام ًا عىل عدد نقباء بني إرسائيل.

قــال :فأين مكاهنــم يف اجلنة؟ قال :معي يف درجتي .قال :أشــهد أن ال إلــه إال اهلل ،وأنك

رسول اهلل ،وأشــهد أهنم األوصياء بعدك ،ولقد وجدت هذا يف الكتب املتقدمة ،وفيام عهد إلينا
موســى× :إذا كان آخر الزمان خيرج نبي يقال له أمحــد خاتم األنبياء ال نبي بعده ،خيرج من

صلبه أئمة أبرار عدد األســباط .فقال :يا أباعامرة أتعرف األسباط؟ قال :نعم يا رسول اهلل إهنم

كانوا اثني عرش .قال :فإن فيهم الوي بن أرحيا .قال :أعرفه يا رسول اهلل ،وهو الذي غاب عن

بني إرسائيل سنني ثم عاد فأظهر رشيعته بعد دراستها وقاتل مع فريطيا امللك حتى قتله.

قال× :كائن يف أمتي ما كان من بني إرسائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ،وإن الثاين

عرش من ولدي يغيب حتى ال يرى ،ويأيت عىل أمتي زمن ال يبقى من اإلســام إال إسمه ،وال
من القرآن إال رسمه ،فحينئذ يأذن اهلل له باخلروج فيظهر اإلسالم وجيدد الدين.

ثم قال× :طوبى ملن أحبهم وطوبى ملن متسك هبم ،والويل ملبغضهم! فانتفض نعثل وقام

من بني يدي رسول اهلل‘وأنشأ يقول:
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صىل الع ـ ـ ــي ذو العـ ــى

عليــك يــا خيــر الب ــشر

أ نت ا لنيب ا ملصطــى

واهلـ ـ ــامشي املفت ـ ـ ـ ـ ــخر

بــك اهتدينــا رشــدنا

وفيــك نرج ـ ـ ــو مــا أمــر

ومعـ ـ ـش ـ ــر س ــميتـ ــهم

أمئـ ـ ـ ــة اثن ـ ـ ــا عـشـ ـ ـ ــر

حباهــم رب الع ـ ـ ــى

مث صفاهــم مــن كــدر

قــد ف ـ ـ ــاز مــن واالهـ ــم

وخــاب مــن عىف األ ثــر

آخرهــم يشــي الظمـ ــا

وهـ ـ ــو اإلم ـ ـ ــام املنت ـ ــظر

عترتــك األخي ـ ـ ــار يل
ً
مــن كان عنكم معرضا

والتابع ـ ـ ــون م ـ ــا أمـ ـ ــر
فســوف يصــى بســقر ).

 .13اهلداية الكــرى( :44/عن جابر بن عبد اهلل بن عمر بــن حزام األنصاري قال :خرجنا مع

رســول اهلل‘إىل بني قريظة ،وأقمنا إىل أن فتح اهلل عىل رســول اهلل وعلينا ،فانطلقنا راجعني
وكان يف طريقنــا رجل من اليهود ،فلام قربنا من كنيســته تلقانا والتوراة عىل صدره منشــورة
مزينة ،فلقي رســول اهلل فرحــب به وقربه ،وقال له :يــا أخا اليهود ،ما لك قد ســعيت إلينا

بالتوراة العظيمة القدر يف كتب اهلل املنزلة؟ فقال له اليهودي :جعلتها وسيلتي إليك يا رسول اهلل

لتنزل وتأكل من طعامي.

فقال النبي‘لقــد توســلت بعظيــم ،وأنا جميبك يــا أخا اليهــود ثم نــزل ونزلنا فإذا

بطعام اليهودي قد حرض وحرض معه من توىل إصالحه من املسلمني ،وقال اليهودي :يا أهيا النبي

أنــا ما صنعت طعامك بيــدي ،بل قوم من أهل دينك ألنا عرفنا أنــك تكره طعامنا أهل امللل
قبلك ،فجلس النبي‘وكان عىل الطعام خروف مشــوي ،فغسل النبي يديه وغسلنا أيدينا،
ومددنا إىل الطعــام ،ودعا بالربكة ورضب بيده إىل اخلــروف ،فثغا اخلروف واضطرب ،فرفع
رسول اهلل يده عنه ورفعنا أيدينا عنه فقال رسول اهلل :يا أخا اليهود عرفنا توسلك وعرفنا التوراة

حق ًا ،وضيعت ما حفظناه فيك أغواك الشيطان حتى رأيت هذا اخلروف ،وسمعت منك ما قد
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عرفته من نفيس .قال اليهودي :فان كنت رســول اهلل حق ًا فاســأل اهلل أن ينطق هذا اخلروف كام
أحياه لك فيخربك بقصتنا.فقال النبي‘ :اللهم إين أسألك بقدرتك التي ذل هلا ملكك اال ما
أنطقت هذا اخلروف هبذه القصعة ،فقال اخلروف يف وسط القصعة أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك
حممد رســول اهلل ،وأن الذي كان ســمني لك عدوك فالن وفالن صارا إىل هذا اليهودي فدفعا

إليه عرشيــن دينار ًا وعهدوا له ولقومه من اليهود أن ال يؤذوا ،وأن ال يســخروا وال يعرشوا،
وال يكرهوا عىل شــئ يريدونه ،وأنه دس الســم يف الطعام وتلقاك به وقاال له :إلقه يف التوراة

فإنه يعظمها ،وأسأله أن ينزل بك ،وهاك هذا اخلروف وهذه العرشين دينار ًا ،فاختذ هبا خبز الرب

وفاخر أطعمة األعاجم طبيخ ًا ومشوي ًا ،ودس هذا السم هبذا اخلروف ففعل ذلك!

قــال جابر بن عبد اهلل :واهلل لقد ظننا أن فالن ًا وفالن ًا لعنهام اهلل قد ماتا ،ألهنام طأطآ وجوههام

قال النبي‘ :إرفعا رؤوســكام ال رفع اهلل لكام رصعة ،وال أقالكــا عثرة ،وال غفر لكام ذنب ًا
وال جريــرة ،وأخذ بحقي منكام إىل كــم هذه اجلرأة عىل اهلل ورســوله؟ فاظهرا اختالط عقل

ودهشة حتى محال رحليهام .ورضب النبي‘بيده إىل اخلروف وقال له :إرجع بإذن اهلل مشوي ًا

كام كنت فرجع اخلروف كام كان ،فقال النبي‘وقد رضب بيده إىل حلمه :بســم اهلل الذي ال
يرض مع إســمه داء وال غائله ،وأكل ،ثم قال كلوا يرمحكم اهلل .فقال اليهودي :أنا أشــهد أن ال
إله اال اهلل وحده ال رشيك له ،وأنك حممد عبده ورســوله حق ًا حقا ً ،وإله موسى وهارون وما
أنزل يف التوراة لقد قص عليك اخلروف القصة ،ما نقص حرف ًا وال زاد حرف ًا! وأســلم اليهودي
وغزا ست غزوات ،واستشهد يف ذات السالسل &).

 .14مسند أمحد (( :)278/1قال ابن عباس :حرضت عصابة من اليهود اىل نبي اهلل يوم ًا فقالوا يا

أباالقاسم حدثنا عن خالل نسألك عنهن ال يعلمهن إال نبي .قال :سلوين عام شئتم ولكن إجعلوا

يل ذمة اهلل وما أخذ يعقوب×عىل بنيه لئن حدثتكم شــيئ ًا فعرفتموه لتتاب ُعنِّي عىل اإلســام.

قالوا :فذلك لك .قال :فســلوين عام شئتم .قالوا :أخربنا عن أربع خالل نسألك عنهن أخربنا

أي الطعام حرم إرسائيل عىل نفسه من قبل أن تنزل التوراة ،وأخربنا كيف ماء املرأة وماء الرجل
كيف يكون الذكر منه ،وأخربنــا كيف هذا النبي األمي يف النوم ومــن وليه من املالئكة؟ قال:
فعليكم عهد اهلل وميثاقه لئن أنا أخربتكم لتتاب ُعني؟ قال فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق .قال:
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فأنشــدكم بالذي أنزل التوراة عىل موســى هل تعلمون أن إرسائيل يعقوب×مرض مرض ًا
شديد ًا وطال ســقمه فنذر هلل نذر ًا لئن شفاه اهلل تعاىل من ســقمه ليحرمن أحب الرشاب إليه،

وأحب الطعام إليه ،وكان أحب الطعام إليه حلامن اإلبل ،وأحب الرشاب إليه ألباهنا؟

قالوا :اللهم نعم .قال :اللهم اشهد عليهم ،فأنشدكم باهلل الذي ال إله إال هو الذي أنزل التوراة

عىل موســى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء املــرأة أصفر رقيق فأهيام عال كان

له الولد والشــبه بإذن اهلل ،إن عال ماء الرجل عىل ماء املرأة كان ذكر ًا بإذن اهلل وإن عال ماء املرأة
عىل ماء الرجل كان أنثى بإذن اهلل .قالوا :اللهم نعم .قال اللهم اشهد عليهم.

فأنشــدكم بالذي أنزل التوراة عىل موســى هل تعلمون أن هذا النبي األمــي تنام عيناه وال

ينام قبله؟ قالوا :اللهم نعم .قال :اللهم اشــهد .قالوا :وأنت اآلن فحدثنا من وليك من املالئكة
فعندها نجامعك أو نفارقك؟ قال :فإن وليــي جربيل×ومل يبعث اهلل نبي ًا قط إال وهو وليه.

قالوا :فعندها نفارقك لو كان وليك سواء من املالئكة لتابعناك وصدقناك،قال فام يمنعكم من
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 .15ختريج األحاديث (( :)179/1روي أن رسول اهلل‘ دخل ِمدراسهم يعني اليهود فدعاهم

فقــال له نعيم بن عمرو واحلارث بن زيد :عــى أي دين أنت؟ قال :عىل ملة إبراهيم .قاال إن

َ َ َ َ َّ
إبراهيم كان هيودي ًا .قال هلم :إن بيننا وبينكم التوراة فهلمــوا إليها فأبيا ،فنزلت :أل ْم ت َر ِإلى ال ِذ َين
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ات َوغ َّر ُه ْم فِي ِد ِين ِهم ما
قالوا ل ْن ت َم ّسنا النار ِإلا أ ّي ًاما َم ْعدود ٍ

 .16أســباب النزول للواحدي( :77/قال زيد بن أسلم :مر شــاس بن قيس اليهودي وكان

شــيخ ًا قد غرب يف اجلاهلية عظيم الكفر ،شديد الضغن عىل املسلمني ،شديد احلسد هلم ،فمر عىل
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نفر من أصحاب رســول اهلل‘ من األوس واخلزرج يف جملس مجعهم يتحدثون فيه ،فغاظه

ما رأى من مجاعتهم وألفتهم وصالح ذات بينهم يف اإلســام ،بعد الذي كان بينهم يف اجلاهلية

من العداوة ،فقال :قد اجتمع مــأ بني قيلة هبذه البالد ،ال واهلل مالنا معهم إذا اجتمعوا هبا من
قرار ،فأمر شــاب ًا من اليهود كان معه فقال :إعمد إليهــم فاجلس معهم ،ثم ذكرهم بعاث وما

كان فيه وأنشــدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من األشعار ،وكان بعاث يوم اقتتلت فيه األوس
واخلــزرج ،وكان الظفر فيه لــأوس عىل اخلزرج ،ففعــل فتكلم القوم عند ذلــك ،فتنازعوا

وتفاخروا حتى تواثب رجالن من احليني أوس بــن قيظي أحد بني حارثة من األوس ،وجابر

بن صخر أحد بني ســلمة من اخلزرج فتقاوال وقال أحدمها لصاحبه إن شــئت رددهتا جذع ًا
وغضب الفريقان مجيع ًا وقاال :ارجعا ،السالح السالح ،موعدكم الظاهرة وهي حرة ،فخرجوا
إليهــا فانضمت األوس واخلزرج بعضها إىل بعض عــى دعواهم التي كانوا عليها يف اجلاهلية،
فبلــغ ذلك رســول اهلل‘ فخرج إليهــم فيمن معــه من املهاجرين حتى جاءهــم فقال :يا

معرش املســلمني ،أتدعون اجلاهلية وأنا بــن أظهركم بعد أن أكرمكم اهلل باالســام وقطع به
عنكــم أمر اجلاهلية وألف بينكــم ،فرتجعون إىل ما كنتم عليه كفــار ًا ،اهلل اهلل فعرف القوم أهنا
نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السالح من أيدهيم وبكوا ،وعانق بعضهم بعض ًا ،ثم
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قال جابر بن عبد اهلل :ما كان طالع أكره إلينا من رسول اهلل فأومأ إلينا بيده فكففنا وأصلح اهلل

تعاىل ما بيننا ،فام كان شــخص أحب إلينا من رســول اهلل‘ فام رأيت يوم ًا أقبح وال أوحش
أوالً وأحسن آخر ًا من ذلك اليوم).
 .17تفسري اإلمام العســكري× ،163/عــن أبيه اهلادي×قال( :وأما الشــجرتان اللتان

تالصقتا ،فــإن رســول اهلل‘كان ذات يوم يف طريق لــه بني مكة واملدينة ،ويف عســكره
منافقــون من املدينــة وكافــرون من مكــة ،ومنافقون منهــا وكانــوا يتحدثون فيــا بينهم
بمحمد‘وأصحابه اخلريين فقال بعضهم لبعض :يأكل كام نأكل وينفض كرشه من الغائط

والبــول كام ننفض ،ويدعي أنه رســول اهلل! فقال بعض مردة املنافقني :هذه صحراء ملســاء،
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ألتعمدن النظــر إىل إســته إذا قعــد حلاجته حتى أنظــر هل الذي خيرج منه كام خيــرج منا أم

ال؟ فقــال آخر :لكنك إن ذهبــت تنظر منعه حياؤه من أن يقعد ،فإنه أشــد حياء من اجلارية،

فعرف اهلل عز وجل ذلك نبيــه حممد‘فقال لزيد بن ثابت:
العذراء املمتنعة املحرمــة .قالَّ :
إذهب إىل تينك الشجرتني املتباعدتني يؤمي إىل شــجرتني بعيدتني قد أوغلتا يف املفازة ،وبعدتا

عن الطريــق قدر ميل فقف بينهام وناد :أن رســول اهلل‘يأمركام أن تلتصقا وتنضام ،ليقيض

رســول اهلل‘خلفكام حاجتــه ،ففعل ذلك زيد ،فقــال :فوالذي بعــث حممد ًا‘باحلق
نبيــ ًا إن الشــجرتني انقلعتا بأصوهلام من مواضعهام ،وســعت كل واحــدة منهام إىل األخرى،

ســعي املتحابني كل واحد منهام إىل اآلخر والتقيا بعد طول غيبة وشــدة اشتياق ،ثم تالصقتا
وانضمتــا انضــام متحابني يف فراش يف صميم الشــتاء .فقعد رســول اهلل‘خلفهام ،فقال

أولئك املنافقون :قد استرت عنا .فقال بعضهم لبعض :فدوروا خلفه لننظر إليه .فذهبوا يدورون
خلفه ،فدارت الشجرتان كلام داروا ،فمنعتاهم من النظر إىل عورته .فقالوا :تعالوا نتحلق حوله

لرتاه طائفة منا .فلام ذهبوا يتحلقون حتلقت الشجرتان ،فأحاطتا به كاألنبوبة حتى فرغ وتوضأ!
وخــرج من هناك وعاد إىل العســكر وقال لزيد بن ثابت :عد إىل الشــجرتني وقل هلام :إن

رســول اهلل‘يأمركام أن تعودا إىل أماكنكام ،فقال هلام ،فسعت كل واحدة منهام إىل موضعها
والذي بعثه باحلق نبي ًا ســعي اهلارب الناجي بنفسه من راكض شاهر سيفه خلفه ،حتى عادت

كل شــجرة إىل موضعها .فقال املنافقون :قد امتنع حممــد من أن يبدي لنا عورته ،وأن ننظر إىل
إسته فتعالوا ننظر إىل ما خرج منه لنعلم أنه ونحن سيان ،فجاؤوا إىل املوضع فلم يروا شيئا البتة،

ال عين ًا وال أثر ًا.

قال :وعجب أصحاب رسول اهلل‘من ذلك فنودوا من السامء:أوعجبتم لسعي الشجرتني

إحدامهــا إىل األخــرى ،إن ســعي املالئكة بكرامات اهلل عز وجل إىل حممد أشــد من ســعى

هاتني الشجرتني إحدامها إىل األخرى ،وإن تنكب نفحات النار يوم القيامة عن حمبي حممد وعيل
واملتربئني من أعدائه أشد من تنكب هاتني الشجرتني إحدامها عن األخرى).

 .18تفسري اإلمام العســكري×( :406/قــال جابر بــن عبد اهلل األنصــاري :ولقد حدثنا

رســول اهلل‘وحرضه عبد اهلل ابن صوريا غالم أعور هيــودي تزعم اليهود أنه أعلم هيودي
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بكتاب اهلل وعلوم أنبيائه فســأل رســول اهلل‘ عن مســائل كثرية يعنته فيهــا ،فأجابه عنها

رسول اهلل‘بام مل جيد إىل إنكار شئ منه سبي ً
ال فقال له :يا حممد من يأتيك هبذه األخبار عن اهلل؟

قــال :جربئيل .قال :لو كان غريه يأتيك هبا آلمنت بك ،ولكن جربئيل عدونا من بني املالئكة،
فلو كان ميكائيل أو غريه سوى جربئيل يأتيك هبا آلمنت بك .فقال رسول اهلل‘ :ومل اختذتم
جربئيل عدو ًا؟ قال :ألنه ينزل بالبالء والشدة عىل بني إرسائيل .ودفع دانيال عن قتل بخت نرص

حتى قوي أمره ،وأهلك بني إرسائيل .وكذلك كل بأس وشدة ال ينزهلا إال جربئيل ،وميكائيل

يأتينا بالرمحة .فقال رسول اهلل‘:وحيك أجهلت أمر اهلل تعاىل! وما ذنب جربئيل إن أطاع اهلل
فيام يريده بكم؟ أرأيتم ملك املوت؟ أهو عدوكــم وقد وكله اهلل بقبض أرواح اخللق الذي أنتم

منه؟ أرأيتم اآلباء واألمهــات إذا وجروا األوالد األدوية الكرهية ملصاحلهم ،أجيب أن يتخذهم
أوالدهــم أعداء من أجل ذلك؟ ال ،ولكنكم باهلل جاهلون ،وعن حكمته غافلون ،أشــهد أن
جربئيل وميكائيل بأمر اهلل عامالن ،وله مطيعان ،وأنه ال يعادي أحدمها إال مكن عادى اآلخر،
وأن مــن زعم أنه حيــب أحدمها ويبغض اآلخــر فقد كذب .وكذلك حممد رســول اهلل وعيل

أخوان ،كام أن جربئيل وميكائيل أخوان ،فمن أحبهام فهو من أولياء اهلل ،ومن أبغضهام فهو من

أعــداء اهلل ،ومن أبغض أحدمها وزعم أنه حيب اآلخر فقد كذب ،ومها منه بريئان ،وكذلك من

أبغــض واحدا مني ومن عيل ،ثم زعم أنه حيب اآلخر فقد كذب ،وكالنا منه بريئان ،واهلل تعاىل
ومالئكته وخيار خلقه منه براء).

 .19تفسري اإلمام العســكري×( :519/وكان املســلمون تضيق صدورهم مما يوسوس به

إليهم اليهود واملنافقون من الشــبه يف الدين .فقال هلم رســول اهللَ :أوال أعلمكم ما يزيل ضيق
صدوركم إذا وســوس هؤالء األعداء إليكم؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال :ما أمر به رسول اهلل

من كان معه يف الشعب الذي كان أجلأته إليه قريش ،فضاقت صدورهم واتسخت ثياهبم.

فقال هلم رســول اهلل‘ :انفخوا عىل ثيابكم ،وامســحوها بأيديكــم وهي عىل أبدانكم،

وأنتــم تصلون عىل حممد وآله الطيبني ،فإهنا تنقي وتطهر وتبيض وحتســن وتزيل عنكم ضيق

صدوركم .ففعلوا ذلك فصارت ثياهبم كام قال رســول اهلل‘ .فقالوا :عجب ًا يا رســول اهلل
بصالتنا عليك وعــى آلك كيف طهرت ثيابنا! فقال رســول اهلل‘ :إن تطهري الصالة عىل
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حممد وآله لقلوبكم من الغل والضيق والدغل وألبدانكم من اآلثام ،أشد من تطهريها لثيابكم.
وإن غسلها للذنوب من صحائفكم ،أحسن من غسلها للدرن عن ثيابكم .وإن تنويرها لكتب

حسناتكم بمضاعفة ما فيها ،أحسن من تنويرها لثيابكم).

َ َ َ َ َّ
ُّ َ َ ْ ُ
َُ ّ
ـاء َولا ُي ْظ َل ُم َ
كى َم ْن َي َشـ ُ
ون َفتِيالًُ .ا ْن ُظ ْر
 .20قال اهلل تعاىل :أل ْم ت َر ِإلى ال ِذ َين ُي َزكون أنف َسـ ُـه ْم َب ِل اهلل يز ِ
ت َ
ون َع َل اهلل ا ْلك َِذ َب َو َك َفى بِ ِه إِ ْث ًم ُمبِينًا.
َك ْي َ
ف َي ْف َ ُ

يف تفســر جممع البيان (( :)104/3نزلت يف رجال من اليهود ،أتوا بأطفاهلم إىل النبي فقالوا :هل

عــى هؤالء من ذنب؟ فقال :ال .فقالوا :واهلل ما نحــن إال كهيئتهم ،ما عملناه بالنهار كفر عنا
بالليل ،وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار ،فكذهبم اهلل ،وقيل :نزلت يف اليهود والنصارى حني

ْ َ َ
َ
َ
َ ُ ْ ُ
َّ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َّ َ ْ َ َ ُ ً َ َ
ُ ْ ُ
ــودا أ ْو ن َص َار ى ِتلــك أ َما ِن ُّي ُه ْم قــل َهاتوا ُب ْر َهانك ْــم ِإن ك ْن ُت ْم
وأحباؤه ،وقالــوا لــن يدخل الجنــة ِإل من كان ه
قالــوا :ن ْح ُن ْأبن ُاء اهلل ِ

َص ِاد ِق َين .وهو املروي عن أيب جعفر×).

َّ
حزباليهوداألحزاب؟
كيف

يف تفســر القمي(( :)176/2إن رســول اهلل‘حني أجىل بني النضري وهــم بطن من اليهود

من املدينة وكان رئيسهم حي بن أخطب ،وهم هيود من بني هارون×فلام أجالهم من املدينة

صاروا إىل خيربخــرج حي بن أخطب إىل قريش بمكة وقال هلــم إن حممد ًا قد وتركم ووترنا

وأجالنا من املدينة من ديارنا وأموالنا وأجىل بني عمنا بني قينقاع ،فســروا يف األرض وامجعوا

حلفاءكم وغريهم حتى نسري إليهم ،فإنه قد بقي من قومي بيثرب سبع مائة مقاتل وهم بنو قريظة
وبينهم وبني حممــد عهد وميثاق ،وأنا أمحلهم عىل نقض العهد بينهم وبني حممد‘ويكونون

معنا عليهم ،فتأتونه أنتم من فوق وهم من أســفل .وكان موضع بني قريظة من املدينة عىل قدر
ميلني وهو املوضع الذي يسمى بئر املطلب ،فلم يزل يسري معهم حي بن أخطب يف قبائل العرب
حتــى اجتمعوا قدر عــرة آالف من قريش وكنانة واألقرع بن حابــس يف قومه ،وعباس بن

مرداس يف بني ســليم ،فبلغ ذلك رسول اهلل فاستشــار أصحابه وكانوا سبع مائة رجل ،فقال

سلامن الفاريس :يا رســول اهلل إن القليل ال يقاوم الكثري يف املطاولة ،قال :فام نصنع؟ قال :نحفر

خندق ًا يكون بيننــا وبينهم حجاب ًا فيمكنك منعهم يف املطاولــة ،وال يمكنهم أن يأتونا من كل
وجه فإنا كنا معارش العجم يف بالد فارس إذا دمهنا دهم من عدونا نحفر اخلنادق فيكون احلرب
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من مواضع معروفة ،فنزل جربئيل× عىل رســول اهلل‘فقال :أشار سلامن بصواب ،فأمر

رســول اهلل‘بحفره من ناحية أحد إىل راتح ،وجعل عىل كل عرشين خطوة وثالثني خطوة

قوم ًا من املهاجرين واألنصار حيفرونه ،فأمر فحملت املســاحي واملعاول وبدأ رسول اهلل وأخذ
معوالً فحفر يف موضع املهاجرين بنفســه ،وأمري املؤمنني ينقل الــراب من احلفرة حتى عرق
رســول اهلل‘وعيي وقال :ال عيش إال عيش اآلخرة .اللهم اغفر لألنصار واملهاجرين ،فلام
نظر الناس إىل رســول اهلل حيفر اجتهدوا يف احلفر ونقلوا الرتاب ،فلــا كان يف اليوم الثاين بكروا

إىل احلفر وقعد رسول اهلل‘يف مسجد الفتح فبينا املهاجرون واألنصار حيفرون إذ عرض هلم

جبل مل تعمل املعاول فيه ،فبعثوا جابر بن عبد اهلل األنصاري إىل رســول اهلل‘يعلمه بذلك،
قال جابر :فجئت إىل املسجد ورسول اهلل مستلق عىل قفاه ورداؤه حتت رأسه ،وقد شد عىل بطنه

حجر ًا ،فقلت :يا رسول اهلل إنه قد عرض لنا جبل مل تعمل املعاول فيه ،فقام مرسع ًا حتى جاءه ثم
دعا بامء يف إناء فغسل وجهه وذراعيه ومسح عىل رأسه ورجليه ثم رشب ومج من ذلك املاء يف
فيه ثم صبه عىل احلجر ،ثم أخذ معوالً فرضب رضبة فربقت برقة فنظرنا فيها إىل قصور الشام،
ثم رضب أخرى فربقت برقة نظرنا فيها إىل قصور املداين ،ثم رضب أخرى فربقت برقة أخرى

نظرنا فيها إىل قصور اليمن! فقال رســول اهلل‘ :أما إنه سيفتح اهلل عليكم هذه املواطن التي

برقت فيها الربق ،ثم اهنال علينا اجلبل كام ينهال الرمل .قال جابر :فعلمت أن رسول اهلل مقوي
أي جائع ،ملا رأيت عىل بطنه احلجر فقلت :يا رســول اهلل هل لــك يف الغذاء؟ قال:ما عندك يا
جابــر؟ فقلت :عناق وصاع من شــعري فقال :تقدم وأصلح ما عندك ،قــال :فجئت إىل أهيل
فأمرهتا فطحنت الشعريوذبحت العنز وســلختها وأمرهتا أن ختبز وتطبخ وتشوي ،فلام فرغت

من ذلك جئت إىل رســول اهلل‘فقلت :بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل قد فرغنا فأحرض مع من
أحببت ،فقام‘إىل شفري اخلندق ثم قال :معارش املهاجرين واألنصار أجيبوا جابر ًا..ثم ذكر

شبعهم مجيع ًا من طعام جابر وهم نحو األلف ،وبقي منه).

غدر بني قريظة بالمسلمين
يف تفسري القمي(( :)186/2فلام طال عىل أصحاب رسول اهلل‘األمر واشتد عليهم احلصار(في

حربالخندق)وكانــوا يف وقت برد شــديد وأصابتهم جماعــة ،وخافوا من اليهود خوف ًا شــديد ًا
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وتكلم املنافقون بام حكى اهلل عنهم ومل يبق أحد من أصحاب رسول اهلل إال نافق إال القليل! وقد

كان رسول اهلل‘أخرب أصحابه أن العرب تتحزب وجييئون من فوق وتغدر اليهود ونخافهم

من أسفل ،وأنه ليصيبهم جهد شديد ولكن تكون العاقبة يل عليهم.

ُ َّ ُ

فلــا جاءت قريش وغدرت اليهود قال املنافقــونَ :ما َو َع َد َنا ُ
اهلل َو َر ُسول ُه ِإلا غ ُر ًورا ،وكان قوم هلم

دور يف أطراف املدينــة فقالوا يا رســول اهلل تأذن لنا أن نرجع إىل دورنــا فإهنا يف أطراف املدينة

وهي عورة ونخاف اليهود أن يغريوا عليها ،وقال قوم هلموا فنهرب ونصري يف البادية ونستجري
باألعراب فإن الــذي كان يعدنا حممد كان باط ً
ال كله ،وكان رســول اهلل‘ أمر أصحابه أن

حيرسوا املدينة بالليل وكان أمري املؤمنني×عىل العسكر كله بالليل حيرسهم فإن حترك أحد من
قريش نابذهم وكان أمري املؤمنني× جيوز اخلنــدق ويصري إىل قرب قريش حيث يراهم ،فال
يزال الليل كله قائ ًام وحده يصيل ،فإذا أصبح رجع إىل مركزه .ومســجد أمري املؤمنني×هناك

معروف يأتيه من يعرفه فيصيل فيه ،وهو من مســجد الفتح إىل العقيق أكثر من غلوة نشابة ،فلام

رأى رســول اهلل‘من أصحابه اجلزع لطول احلصار صعد إىل مسجد الفتح وهو اجلبل الذي
عليه مســجد الفتح اليوم ،فدعا اهلل وناجاه فيام وعده وكان مما دعاه أن قال :يارصيخ املكروبني
ويا جميب املضطرين ويا كاشــف الكرب العظيم أنت موالي ووليي وويل آبائي األولني اكشف
عنا غمنا ومهنا وكربنا واكشف عنا رش هؤالء القوم بقوت وحولك وقدرتك).

فاستجاب اهلل له ،وقتل عيل×فارسهم ابن ود ،وسلط عليهم الريح ،فاهنزموا.

وقالتاليهود يداهلل مغلولة!

َ
َ َ
ُ ُ َ َ ُ َ ََ ُ َُْ َ َ
َ َ ْ ُ ُ َُ
َ ْ ُ َ ٌ ُ َّ ْ ْ
ان ُي ْن ِف ُق ك ْيف
قال اهلل تعاىلَ :وقال ِت ال َيهود يد اهلل مغلولة غلت أي ِد ِيه ْم َول ِعنوا ِبما قالوا ب ْل يداه مبسوطت ِ
ْ
ْ َ ْ ْ َ َ
َ َ
َ ْ ً ُ ْ ََْ
َ َ
ُْ َ َ َ
َيش ُاء َول َي ِز َيد ّن ك ِث ًيرا ِم ْن ُه ْم َما أن ِزل ِإل ْيك ِم ْن َر ِّبك ُطغ َيانا َوكف ًرا َوألق ْي َنا َب ْي َن ُه ُم ال َع َد َاوة َوال َبغض َاء ِإلى َي ْو ِم ال ِق َي َامةِ
َ ََ
ُ َّ َ َ َ َّ
َ
َ
ْ ْ
كل َما أ ْوق ُدوا ن ًارا لل َح ْر ِب أ ْطفأ َها اهلل َو َي ْس َع ْو َن فِي الأ ْر ِض ف َس ًادا َواهلل لا ُي ِح ُّب ال ُمف ِس ِد َين.
َ َ ْ
ُ ٌَ
ويف التوحيد( :168/عن أيب عبد اهلل×أنه قال يف قوله اهلل عز وجلَ :وقال ِت ال َي ُه ُود َي ُد اهلل َم ْغلولة:

مل يعنــوا أنه هكذا ،ولكنهم قالوا :قد فرغ من األمر فال يزيــد وال ينقص ،فقال اهلل جل جالله

تكذيب ًا لقوهلم:
ُ َّ

َ

ُ

َ ُ

َ

َ ْ ََ ُ َُْ َ َ ُْ ُ َ
ْ ْ
ُ َ
ك ْيف َي َش ُاء .أمل تســمع اهلل عــز وجل يقول:
ان ين ِفق
غلت أي ِد ِيه ْم َول ِعنوا ِبما قالوا بل يداه مبسوطت ِ
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َي ْم ُح ْوا اهلل َما َي َش ُاء َو ُي ْثب ُت َوع ْن َد ُه ُأ ُّم ْالك َ
اب).
ت
ِ
ِ
ِ ِ

ويف الــكايف ( ( :)341/3إن فضل الدعاء بعد الفريضة عىل الدعــاء بعد النافلة كفضل الفريضة

عىل النافلــة ،ثم قال :أدعه وال تقل قد فرغ من األمر فإن الدعــاء هو العبادة) .ويف رواية عنهم
^ :فرغ من األمر ومل يفرغ.

ويف اإلعتقادات ( :40/إن اليهود قالوا إن اهلل قد فرغ من األمر .قلنا :بل هو تعاىل كل يوم هو يف

شأن ،ال يشغله شأن عن شأن ،حييي ويميت ،وخيلق ويرزق ،ويفعل ما يشاء .وقلنا:يمحوا اهلل

ما يشــاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإنه ال يمحوا إال ما كان وال يثبت إال ما مل يكن .وهذا ليس
ببداء كام قالت اليهود وأتباعهم فنسبتنا اليهود يف ذلك إىل القول بالبداء ،وتابعهم عىل ذلك من

خالفنا من أهل األهواء املختلقة .وقال الصادق× :ما بعث اهلل نبي ًا قط حتى يأخذ عليه اإلقرار
بالعبودية ،وخلع األنداد ،وأن اهلل تعاىل يؤخر ما يشاء ويقدم ما يشاء.

وقال الصادق× :من زعم أن اهلل بدا له يف شئ اليوم مل يعلمه أمس فابرؤوا منه .وقال×:

من زعم أن اهلل بدا له يف شــئ بداء ندامة ،فهو عندنا كافر باهلل العظيم .وأما قول الصادق×:

ما بدا هلل يف شــئ كام بدا له يف ابني إسامعيل ،فإنه يقول :ما ظهر هلل سبحانه أمر يف شئ كام ظهر

له يف ابني إسامعيل إذ اخرتمه قبيل ،ليعلم أنه ليس بإمام بعدي).

نموذج من عناداليهود وردهم للحق!
يف تفســر القمي( )191/2يصــف أرسى بنــي قريظة الذيــن حركــوا ضد النبــي‘:

(وساقوا األســارى إىل املدينة وأمر رســول اهلل‘بأخدود فحفرت بالبقيع فلام أمســى أمر
بإخراج رجل رجل فكان يرضب عنقه.

فقال حي بن أخطب لكعب بن أسيد :ما ترى ما يصنع حممد‘هبم؟ فقال له :ما يسؤك!

أما ترى الداعي اليقلع والذي يذهب اليرجــع ،فعليكم بالصرب والثبات عىل دينكم ،فأخرج
كعب بن أســيد جمموعة يديه إىل عنقه وكان مجي ً
ال وسي ًام فلام نظر إليه رسول اهلل‘قال له :يا

كعب أما نفعتك وصية ابن احلواس احلرب الذكي الذي قدم عليكم من الشام فقال :تركت اخلمر
واخلنزير وجئت إىل البؤس والتمور ،لنبي يبعث خمرجه بمكة ومهاجرته يف هذه البحرية جيتزى
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بالكسريات والتمريات ،ويركب احلامر العري ،يف عينيه محرة ،بني كتفيه خاتم النبوة ،يضع سيفه

عىل عاتقه ال يبايل من القى منكم ،يبلغ سلطانه منقطع اخلف واحلافر؟

فقال :قد كان ذلــك يا حممد! ولوال أن اليهود يعريوين أين جزعــت عند القتل آلمنت بك

وصدقتك ولكني عىل دين اليهود عليه أحيا وعليه أموت!
فقال رسول اهلل‘ :قدموه فارضبوا عنقه ،فرضبت.

ثم قدم حي بن أخطب فقال له رســول اهلل‘:يا فاســق كيف رأيت صنع اهلل بك؟ فقال

واهلل يا حممد ما ألوم نفــي يف عداوتك ولقد قلقلت كل مقلقل وجهدت كل جهد ولكن من
خيذل اهلل خيذل!ثم قال حني قدم للقتل:

ُ
َ
ـذل
ـذل اهلل يـ ِ
لعمــرك مــا الم ابــن أخطــب نفســه ولكنــه مــن خيـ ِ

فقدم ورضب عنقه .فقتلهم رســول اهلل يف الربدين بالغداة والعيش يف ثالثة أيام وكان يقول:

أســقوهم العذب وأطعموهم الطيب وأحسنوا إىل أساراهم ،حتى قتلهم كلهم ،وأنزل اهلل عىل
َ ً
اه ُر ُ
رسولهَ :و َأ ْن َز َل َّالذ َين َظ َ
وه ْم م ْن َأ ْهل ْالك َتاب م ْن َص َياصيه ْم أي مــن حصونهــم َو َق َذ َف في ُق ُلوبه ُم ُّ
الر ْع َب ف ِريقا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ َ َ
ون َفر ًيقاَ .وأ ْو َرثك ْم أ ْر َض ُه ْم َود َي َار ُه ْم َوأ ْم َوال ُه ْم َوأ ْر ًضا ل ْم َت َط ُئ َ
ون َو َت ْأس ُر َ
َت ْق ُت ُل َ
وها َوك َان اهلل َعلى ك ِ ّل ش ٍ ْئ ق ِد ًيرا).
ِ
ِ
ِ

من تأثير اليهود على بعضالصحابة

ِ
ِ
ب اهلل
يف تفسري القمي (( :)357/2قال عيل بن إبراهيم&يف قولهَ :أ َل ْ ت ََر إِ َل ا َّلذي َن ت ََو َّل ْوا َق ْو ًما َغض َ
َع َل ْي ِه ْم.قال :نزلت يف فالن ألنه مر به رسول اهلل‘ وهو جالس عند رجل من اليهود ويكتب

ُ
َ
َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ
خرب رســول اهلل‘فأنزل اهلل جل ثنــاؤه أل ْم ت َر ِإلى ال ِذ َين ت َول ْوا ق ْو ًما غ ِض َب اهلل َعل ْي ِه ْم َما ُه ْم ِم ْنك ْم َولا
ِم ْن ُه ْم! فجــاء إىل النبي فقال له النبي‘رأيتك تكتب عن اليهود وقد هنى اهلل عن ذلك! فقال يا

رسول اهلل كتبت عنه ما يف التوراة من صفتك وأقبل يقرأ ذلك عىل رسول اهلل‘وهو غضبان،

فقال له رجل من األنصار ويلك أما تــرى غضب النبي عليك؟ فقال أعوذ باهلل من غضب اهلل
وغضب رســوله ،إين إنام كتبت ذلك ملا وجدت فيه من خربك،فقال له رسول اهلل‘يا فالن!

جئت به.
جئت به لكنت كافر ًا بام ُ
لو أن موسى بن عمران فيهم قائ ًام ثم أتيته رغبة عام ُ
َ

َ

ًَ
ُ
وهــو قولــهّ :ات َخذوا أ ْي َم َان ُه ْم ُج ّنة  ،حجاب ًا بينهم وبني الكفار وأيامهنم إقرار باللســان وخوف ًا
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َ

َ

َ ُ

ُ
َ ً َ ْ ُ َ ُ َ
ك َما َي ْحل ُف َ
ون لك ْم .قال إذا كان
من الســيف ورفع اجلزية وقولــهَ :ي ْو َم َي ْب َعث ُه ُم اهلل ج ِميعا فيح ِلفون له
ِ

يوم القيامــة مجع اهلل الذين غصبوا آل حممد حقهم فيعرض عليهــم أعامهلم فيحلفون له أهنم مل
يعملوا منها شــيئ ًا كام حلفوا لرســول اهلل‘يف الدنيا حني حلفوا أن ال يردوا الوالية يف بني

هاشــم ،وحني مهوا بقتل رســول اهلل‘يف العقبة ،فلام أطلع اهلل نبيه وأخربه حلفوا له اهنم مل

َ ُ ََ َ ُ َ َ ْ ُ ْ
يقولوا ذلك ومل هيموا بــه حتى أنزل اهلل عىل رســولهَ :ي ْحل ُف َ
ون ِباهلل َما قالوا َولق ْد قالوا ك ِل َمة الكف ِر
ِ
َ
ُ
َ ْ َ
َ
َو َك َف ُر وا َب ْع َد إ ْسلامه ْم َو َه ُّموا ب َما َل ْم َي َن ُالوا َو َما َن َق ُموا إلا َأ ْن َأ ْغ َن ُ
اه ُم اهلل َو َر ُسول ُه ِم ْن فض ِلهِ ف ِإ ْن َي ُت ُوبوا َي ُك خ ْي ًرا ل ُه ْم
ِ
ِ ِِ
ِ
َ
ْ َ َّ
َْ
َ
َ
ّ
ُ
ْ َ ّ َ َ
ْ
الآخ َرةِ َو َما ل ُه ْم فِي الأر ِض ِمن و ِل ٍي ولا ن ِص ٍير).
َو ِإن َيت َول ْوا ُي َع ِذ ْب ُه ُم اهلل َعذ ًابا أ ِل ًيما فِي ّالدن َيا َو ِ

ويف اخلصال( :353/قال أبوعبد اهلل الصــادق× :إن من العلامء من حيب أن خيزن علمه وال

يؤخذ عنه ،فذاك يف الدرك األول من النار!
ومن العلامء من إذا ُوعظ َأنِف وإذا َوعظ َعنِف ،فذاك يف الدرك الثاين من النار!

ومن العلامء مــن يرى أن يضع العلم عنــد ذوي الثروة والرشف ،وال يرى له يف املســاكني

موضع ًا ،فذاك يف الدرك الثالث من النار!

ومن العلامء من يذهب يف علمه مذهب اجلبابرة والســاطني ،فإن ُرد عليه شئ من قوله أو

ُقرص يف شئ من أمره غضب فذاك يف الدرك الرابع من النار!

ومن العلــاء من يطلــب أحاديث اليهــود والنصارى ليغزر بــه ويكثر بــه حديثه فذاك

يف الدرك اخلامس من النار!

ومن العلامء من يصنع نفســه للفتيا ويقول :ســلوين ،ولعله ال يصيب حرف ًا واحد ًا واهلل ال

حيب املتكلفني ،فذاك يف الدرك السادس من النار!

ومن العلامء من يتخذ علمه مروءة وعقالً،فذاك يف الدرك السابع من النار).

سمىالنبي؟ص؟عمر وجماعته (المتهوكين)
جوز الوهابيون أن يتوسل املســلم إىل اهلل تعاىل بأي شــخص حتى بالكافر ،فالرشط الوحيد
َّ

عندهم أن يكون حي ًا ال ميت ًا ،حتى لو كان كافر ًا! وقد رووا أن عائشــة مرضت ،فدعت هيودية

لرتقيها ،وهو توسل باليهودي!
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وروى مالــك يف املوطــأ ( ( :)943/2عــن حييى بن ســعيد ،عن عمرة بنــت عبد الرمحن ،أن

أبابكر الصديق دخل عىل عائشة وهي تشتكي وهيودية ترقيها! فقال أبوبكر :إرقيها بكتاب اهلل).
يقصد بالتوراة،ألن اليهودية ال تقر بالقرآن!

أما يف مذهبنا فالتوسل واإلستشفاع باهلل تعاىل وأسامئه احلسنى ،وبالنبي وآله املعصومني^.

ومل أجد يف سرية أئمتنا^وال يف سلوك أصحاهبم وشيعتهم ذكر ًا للتوسل بأحد غري املعصومني،
تبع للتوسل هبم ،ويف موارد خاصة.
وإن وجد فهو ٌ

كــا ورد يف األدعية التوســل باملالئكة املقربــن واألنبياء الســابقني^وكتب اهلل املنزلة

وعباده الصاحلني واألعامل الصاحلة (.مصباح المتهجد 358 /و .)302

يدرس عندهم يف املدينة!وقد
أما عمرفكان معجب ًا بثقافة اليهود حتى يف حياة النبي‘وكان
ُ

عربوا له التوراة وجاء هبا إىل النبي‘ليعرتف هبا ،فغضب وزجره ،فأعاد ذلك مرات! وله يف
َّ

ذلك قصص مع النبي‘.

ففي أسباب النزول للسيوطي(( )21/1كان يأيت اليهود فيسمع منهم التوراة).

وقــال يف الدر املنثــور ( ( :)148/5وأخرج ابن الرضيس عن احلســن أن عمر بن اخلطاب قال:

يا رســول اهلل إن أهل الكتــاب حيدثونا بأحاديث قــد أخذت بقلوبنا ،وقد مهمنــا أن نكتبها!
فقال‘ :يا ابن اخلطاب أمتهوكون أنتم كام هتوكت اليهود والنصارى! أما والذي نفس حممد

بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ،ولكني أعطيت جوامع الكلم واخترص يل احلديث اختصار ًا)!

وهــذا يدل عــى أن عمر كان معــه آخرون مــن أصحاب النبي‘! وقــد بلغ إعجاهبم

بأحاديث اليهود أهنم طلبوا من النبي أن جييز هلم كتابتها رســمي ًا! ولعلهم كانوا كتبوها بالفعل
لكنهم أرادوا من النبي أن يميض عملهم ويعطيه الرشعية!

ويدل طلبهم هذا عىل أن التدوين يف مفهوم العرب كان يعني القبول واإلعجاب ،وأن كل ما

يأخذ بقلب اإلنسان لبالغته أو صدقه ،فهو يستحق الكتابة والتدوين ،لكي حيفظ ويستفاد منه.

لكن عمر وأبابكر مل يعطيا هذا اإلحرتام لسنة النبي‘فمنعا تدوينها والتحديث هبا!
فاعجب هلذا التناقض!
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وروى أمحد يف مسنده ( ( :)469/3عن عبد اهلل بن ثابت قال :جاء عمر بن اخلطاب إىل النبي‘

فقال :يا رسول اهلل إين مررت بأخ يل من قريظة فكتب يل جوامع من التوراة إال أعرضها عليك!

قال فتغري وجه رســول اهلل‘ قال عبد اهلل :فقلت له أال ترى ما بوجه رسول اهلل؟ فقال عمر:
رضينا باهلل رب ًا وباإلســام دين ًا وبمحمد رســوالً .قال فرسي عن النبي‘ ثم قال :والذي

نفيس بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموين لضللتم).

ويف الدر املنثــور( ( :)3/4وأخرج أبويعيل ،وابن املنذر ،وابن أيب حاتم ونرص املقديس يف احلجة،

والضياء يف املختارة ،عن خالد بن عرفطة قال :كنت جالس ًا عند عمر إذ أتاه رجل من عبد القيس
فقال له عمر أنت فالن العبدي فقال (عمر) :انطلقت أنا فانتســخت كتاب ًا من أهل الكتاب ثم

جئــت به يف أديم فقال يل رســول اهلل‘ :ما هذا يف يدك يا عمر؟ فقلت يا رســول اهلل كتاب

نسخته لنزداد به عل ًام إىل علمنا! فغضب رسول اهلل حتى امحرت وجنتاه!

ثم نودي بالصالة جامعة فقالت األنصار :أغضب نبيكم ،الســاح! فجاؤوا حتى أحدقوا

أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه ،واخترص
بمنرب رسول اهلل‘ فقال :يا أهيا الذين آمنوا إين قد
ُ
يل اختصار ًا ،ولقد أتيتكم هبا بيضاء نقية ،فال تتهوكوا ،وال يغرنكم املتهوكون)!

وهذا يدل عــى أن عمر ومجاعتــه كانوا متهوكــن بالفعل ،ألن النبي‘هنى املســلمني

عن التهوك ،وعن اإلغرتار باملتهوكني!

ويف سنن أيب داود ( ( :)403/2عن األقرع مؤذن عمر بن اخلطاب ،قال بعثني عمر إىل األسقف

فدعوتــه فقال له عمر :وهل جتدين يف الكتاب؟ قال :نعم ،قال :كيف جتدين؟ قال :أجدك قرن ًا،

أمني شــديد ،قال :كيف جتد الذي جيئ من
فرفع عليه الــدرة فقالْ :قر ُن َم ْه؟فقال :قرن حديد ٌ
بعدي؟ فقال :أجده خليفة صاحل ًا غري أنه يؤثر قرابته ،قال عمر :يرحم اهلل عثامن ،ثالث ًا.

فقــال :كيف جتد الذي بعده؟ قال :أجده صدأ حديد ،فوضع عمر يده عىل رأســه فقال :يا

دفراه يا دفراه (الدفر النتن) فقال :يا أمري املؤمنني ،إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف حني يستخلف
والسيف مسلول والدم مهراق)!

وهذا يدل عىل أن عمر قرر نقل اخلالفة إىل عثامن ،وأن الشــورى كانت شكلية ،ولذا جعل

حق النقض فيها لعبد الرمحن بن عوف صهر عثامن!
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ويدل عىل أن عمر كان يؤمن بثقافة األســقف النرصاين! ويؤمن بأنه يعلم أحداث املستقبل،
ولذا سأله عن مستقبل الدولة واألمة اإلسالمية ،و َقبِ َل منه ،رغم أنه هدده بالرضب بالدرة!
وكان عمــر حيــرم حاخامات اليهــود ويقرهبم ،ويقيــم هلم جمالس التدريــس أمرهم يف

مســجد النبي‘ليحدثوا املســلمني بأحاديث أهل الكتاب ،يف حــن يعاقب عىل التحديث
عن النبي‘! فاعجب خلليفة املسلمني!





الفصل احلادي والعشرون

طعامالنبي؟ص؟وشرابه

كان قليلاأل كل وعامة طعامه خبز الشعير
(فتأس بنبيك األطيب األطهر‘فإن فيه أســوة ملن تأســى ،وعزاء
يف هنج البالغة(:)58/2
َّ

ملن تعزى .وأحب العباد إىل اهلل املتأيس بنبيه واملقتص ألثره .قضم الدنيا قض ًام ،ومل يعرها طرف ًا.
أهضم أهل الدنيا كشــح ًا ،وأمخصهم من الدنيا بطن ًا .عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها .وعلم

أن اهلل سبحانه أبغض شيئ ًا فأبغضه ،وحقر شيئ ًا فحقره ،وصغر شيئ ًا فصغره.

ولو مل يكن فينا إال حبنا ما أبغض اهلل ورسوله‘ ،وتعظيمنا ما صغر اهلل ورسوله ،لكفى

به شقاق ًا هلل وحما َّد ًة عن أمر اهلل.

ولقد كان‘يأكل عىل األرض ،وجيلس جلسة العبد ،وخيصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه،

ويركب احلامر العاري ويردف خلفه .ويكون السرت عىل باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول :يا
فالنة إلحدى أزواجه غيبيه عني فإين إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها!

فأعرض عن الدنيا بقلبه ،وأمات ذكرها من نفســه ،وأحب أن تغيب زينتها عن عينه ،لكيال

يتخذ منها رياشــ ًا واليعتقدها قرار ًا ،وال يرجو فيها مقام ًا ،فأخرجها من النفس ،وأشخصها

عن القلب ،وغيبها عن البرص .وكذا من أبغض شيئ ًا أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده.

ولقد كان يف رسول اهلل‘ما يدلك عىل مســاوي الدنيا وعيوهبا ،إذ جاع فيها مع خاصته

وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته.

فلينظر ناظر بعقله أكرم اهلل حممد ًا بذلــك أم أهانه؟ فإن قال أهانه فقد كذب والعظيم ،وإن
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قال أكرمه فليعلم أن اهلل قد أهان غريه حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه .فتأسى
متــأس بنبيه ،واقتص أثره ،وولج موجله ،وإال فــا يأمن اهللكة ،فإن اهلل جعل حممد ًا‘عل ًام

للساعة ،ومبرش ًا باجلنة ومنذر ًا بالعقوبة .خرج من الدنيا مخيص ًا وورد اآلخرة سليام).

ويف الكايف((:)168/8قال عمرو بن ســعيد بن هالل قال :قلت أليب عبد اهلل (الصادق؟ع؟) :إين ال

أكاد ألقاك إال يف الســنني فأوصني بشــئ آخذ به ،قال :أوصيك بتقوى اهلل ،وصدق احلديث،
والــورع واإلجتهاد ،واعلم أنــه ال ينفع اجتهاد ال ورع معه .وإياك أن تطمح نفســك إىل من

فوقك ،وكفى بام قال اهلل عز وجل لرســوله‘َ :فلا ُت ْعج ْب َك َأ ْم َو ُال ُه ْم َولا َأ ْو ُ
لاد ُه ْم .وقال اهلل عز وجل
ِ
َ
لرسوله :لا َت ُم َّد َّن َع ْي َن ْي َك إ َلى َما َم َّت ْع َنا بهِ أ ْز َو ً
اجا ِم ْن ُه ْم.
ِ
ِ

فإن خفت شــيئ ًا من ذلك فاذكر عيش رسول اهلل‘فإنام كان قوته الشعري وحلواه التمر،
ووقوده السعف ،إذا وجده ،وإذا ُأصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول اهلل‘ ،فإن اخللق مل

يصابوا بمثله قط) .ويف رواية مكارم األخالق( :154/وحلواه التمر ،وإدامه الزيت).

ويف الشــائل املحمدية للرتمــذي( :85/ســئل ســهل بن ســعد :أكل رســول اهلل النقي،

يعني احلواري(خبز ُالبر ) فقال ســهل :ما رأى رســول اهلل‘ أكل النقي حتى لقي اهلل عز وجل،
فقيل له :هل كانت لكم مناخل عىل عهد رســول اهلل‘؟ قال:ماكانت لنا مناخل ،قيل:كيف

كنتم تصنعون بالشعري؟ قال :كنا ننفخه فيطري منه ما طار ثم نعجنه).

(عن يوسف بن سالم قال :رأيت النبي‘ أخذ كرسة من خبز الشعري ،فوضع عليها مترة،

وقال :هذا إدام هذه ،وأكل)( .الشمائل.))103/

ويف الكايف(( :)362/6عن اإلمام الكاظم×قال :أكل النبي‘البطيخ بالسكر ،وأكل البطيخ

بالرطب) .ألن بطيخ املدينة قليل احلالء.

وعن ابن عباس قال :كان رسول اهلل يبيت الليايل املتتابعة طاوي ًا هو وأهله ال جيدون عشاء)!

يف مسند زيد( :461/قال عيل×كنا مع النبي‘يف حفر اخلندق إذ جاءت فاطمة÷ومعها

كسرية من خبز فدفعتها إىل النبي‘فقال:ما هذه الكسرية قالت قرص شعري خبزته للحسن
واحلســن جئتك منه هبذه الكسرية ،فقال‘:يا فاطمة أما إنه أول طعام دخل يف يف أبيك منذ

ثالثة أيام)!
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ومن وصية النبي‘لعيل×(وسائل( :)432/24:يا عيل اثنتا عرشة خصلة ينبغي للرجل املسلم

أن يتعلمهــا عىل املائدة ،أربع منها :فريضة وأربع منها ســنة ،وأربع منهــا أدب .فأما الفريضة
فاملعرفة بام يأكل والتســمية والشكر والرضا .وأما السنة فاجللوس عىل الرجل اليرسى واألكل

بثالث أصابع ،وأن يأكل مما يليه ،ومص األصابع .وأما األدب فتصغري اللقمة واملضغ الشديد،
وقلة النظر يف وجوه الناس ،وغسل اليدين).

ويف سنن النبي‘للطباطبائي160/ملخص ًا( :يف الكايف قال الصادق× :ما كان شيئ أحب

إىل رسول اهلل‘من أن يظل جائع ًا ،خائف ًا يف اهلل.

وقــال عيل×لليهودي :حممد‘أزهد األنبياء ،كان له ثالث عرشة نســوة ســوى من

قط وعليها طعام ،وما أكل خبز بر َّ
يطيف به من اإلماء ما رفعت له مائدة َّ
قط ،وال شبع من خبز
شعري َّ
قط ثالث ليال متواليات.

كان إذا قعد عىل املائدة قعد قعدة العبد ،وكان يتكي عىل فخذه األيرس.

كان جيلس عىل األرض ،ويعقل الشاة ،وجييب دعوة اململوك عىل خبز شعري.
وعن الصادق×قال :كان رسول اهلل‘يلعق أصابعه إذا أكل.

النبي‘يأكل األصناف من الطعام .وكان يأكل ما أحل اهلل له مع أهله وخدمهَّ ،إل أن
كان ّ

ينزل هبم ضيف فيأكل مع ضيفه.

كان أول مــن يضع يــده وآخر من يرفعهــا ليأكل القوم.كان إذا أفطر عنــد قوم قال:أفطر
عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وص َّلت عليكم األخيار.
قال أمري املؤمنني× :عشاء النبيني بعد العتمة فال تدعوه  ،فإن ترك العشاء خراب البدن  .ما
ُقدِّ م إىل رسول اهلل‘ طعام فيه متر َّإل بدء بالتمر.
كان رسول اهلل‘حيمد اهلل بني كل لقمتني.

كان رسول اهلل‘إذا أكل لبن ًا مضمض فاه ،وقال :إن له دس ًام.

ِ

كان إذا رشب بدأ فسمى ويمص املاء مص ًا وال يع ُّبه َع ّب ًا ،ويقول :الكباد من العب( .مرض الكبد).

كان يتنفس يف اإلناء ثالثة أنفاس ،يسمي عند كل ،ويشكر اهلل يف آخرهن.
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فإذا أراد أن يتنفس أبعد اإلناء عن فيه حتى يتنفس.

وكان إذا أكل ال َّلحم خاصة غسل يديه غس ً
ال جيد ًا ،ثم مسح بفضل املاء عىل وجهه.

كان يأكل األصناف من ال َّطعام .وكان يأكل القثاء بالرطب ،وكان أحبها إليه البطيخ والعنب،

وكان يأكل البطيخ باخلربز ،وربام أكل بالسكر.

عن أيب أســيد قال :قال رســول اهلل‘ :كلوا الزيت ،وادهنوا به ،فإنه من شجرة مباركة.

وقال :نعم اإلدام اخلل).

وقد يأكلاللحم وغيره
(نحــر رســول اهلل‘منها ســت ًا وســتني ،ونحــر عيل×أربعــ ًا وثلثني بدنــة ،وأمر

رســول اهلل‘أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من حلم ،ثــم يطرح يف برمة ثم تطبخ ،فأكل
وح َس َيا من مرقها)( .مناهج األخيار (.)457/3
رسول اهلل‘منها
وعيل×َ ،
ٌّ

(أهــدت أم حفيد خالة ابن عباس إىل النبي‘ ُأقط ًا وســمن ًا وضب ًا ،فأكل النبي من األقط

والسمن ،وترك الضب تقذر ًا)( .البخاري.)11/3:

(دعا النبي‘بربمــة عظيمة فجعل فيها من ذلك الدقيق والســمن والعســل ثم أنضجه

فأكل النبي‘وأكلوا ثم قال هلم :كلوا فإن هذا يشبه خبيص أهل فارس)( .الحاكم.)110/4:

(قــال أبوعبيد :طبخــت للنبي قدر ًا ،وقــد كان يعجبه الــذراع فناولته الــذراع ،ثم قال:

ناولني الذراع ،فناولته ،ثم قال :ناولني الذراع)( .الشمائل.)96/

(قال رســول اهلل‘ :ســيد طعام أهل الدنيا واآلخرة اللحم ثم األرز .وسيد رشاب الدنيا

واآلخرة املاء ،وأنا سيد ولد آدم وال فخر)( .العيون .)38/2:

ويأكلالفاكهة إن وجدت
يف الكايف((:)263/1عن الصــادق×:إن جربئيــل أتــى رســول اهلل‘ برمانتــن فأكل

رســول اهلل‘إحدامها وكرس األخرى بنصفني فأكل نصف ًا وأطعم علي ًا×نصف ًا ثم قال له

رسول اهلل‘:يا أخي هل تدري ما هاتان الرمانتان؟قال :ال ،قال :أما األوىل فالنبوة ليس لك
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فيها نصيب ،وأما األخرى فالعلم أنت رشيكي فيه .فقلت أصلحك اهلل كيف كان يكون رشيكه

فيه؟ قال :مل يعلم اهلل حممد ًا‘عل ًام إال وأمره أن يعلمه علي ًا×».

ويف روضة الواعظني( :159/قالت أم ســلمة :كان النبي‘عندي ،وأتاه جربئيل×فكان

يف البيت يتحدثان إذ دق الباب احلسن بن عيل× فخرجت أفتح له الباب ،فإذا احلسني×معه
فدخال ،فلام أبرصا جدمها شــبها جربئيل×بدحية الكلبي ،فجعال حيفان به ويدوران حوله،

فقال جربئيل×يا رســول اهلل أما ترى الصبيني ما يفعالن؟ فقال :يشــبهانك بدحية الكلبي
فإنه كثري ًا ما يتعاهدمها ويتحفهام إذا جاءنا ،فجعل جربئيل ُيومي بيده كاملتناول شــيئ ًا فإذا بيده

تفاحة وســفرجلة ورمانة فناول احلسن ،ثم أومى بيده مثل ذلك فناول احلسني ففرحا وهتللت
وجومها ،وسعيا إىل جدمها صلوات اهلل عليهم ،فأخذ التفاحة والرمانة والسفرجلة فشمها ،ثم
ردها إىل كل واحد منهام كهيئتهام ،ثم قال هلام :صريا إىل أمكام بام معكام ،وبدؤكام بأبيكام أعجب
إيل ،فصارا كام أمرمها رسول اهلل‘فلم يأكل منها شئ حتى صار إليهام ،فإذا التفاح وغريه عىل

حاله ،فقال :يا أبااحلســن ما لك مل تأكل ومل تطعم زوجتك وابنيك ،وحدثه احلديث فأكل النبي
وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني’وأطعمنا أم سلمة ،فلم يزل الرمان والسفرجل والتفاح كلام
ُأكل منه عادا إىل ما كان حتى قبض رســول اهلل‘ قال احلسني :فلم يلحقه التغيري والنقصان
أيام فاطمة بنت رســول اهلل‘ فلام توفيت÷فقدنا الرمان ،وبقي التفاح والســفرجل أيام
أيب فلام استشهد أمري املؤمنني×فقد الســفرجل وبقي التفاح عىل هيئته عند احلسن حتى مات

حورصت عن املاء فكنت أشمها إذا عطشت فتكرس
يف سمه ،ثم بقيت التفاحة إىل الوقت الذي
ُ
هلب عطشى ،فلام اشتد عيل العطش عضضتها وأيقنت بالفناء .قال عيل بن احلسني’ :سمعته

يقول ذلك قبل مقتله بســاعة ،فلام قىض نحبه وجد رحيها من مرصعه ،فالتمست فلم ير هلا أثر
فبقي رحيها بعد احلسني× .ولقد زرت قربه فوجدت رحيها تفوح من قربه فمن أراد ذلك من
شيعتنا الزائرين للقرب فليلتمس ذلك يف أوقات السحر ،فإنه جيده إذا كان خملص ًا).

وكان يتواضع في جلسته لألكل
(ما أكل رسول اهلل عىل مائدة قط ،وال أكل خبز رقاق قط ،وال اصطبغ يف َسك َْر َج َبة قط ،قال

الس َفر)( .البيهقي.)47/7:
فقيل :يا أبامحزة فعىل أي شئ كانوا يأكلون؟ قال :عىل ُّ
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(عن اإلمام الصادق×قال :ما أكل رسول اهلل‘متكئ ًا منذ بعثه اهلل عز وجل إىل أن قبضه

تواضع ًا هلل عز وجل .وما رأى ركبتيه جليســه يف جملس قط وال صافح رســول اهلل‘رجل

قط فنزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده ،وال كافأ رسول اهلل‘بســيئة قط،
ِ ِ
الســ ِّي َئ َة ،ففعل .وما منع سائ ً
ال قط ،إن كان عنده أعطى
قال اهلل تعاىل له :إِ ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َّ
وإال قــال :يأيت اهلل به ،وال أعطى عىل اهلل عز وجل شــيئ ًا قط إال أجازه اهلل ،إن كان ليعطي اجلنة

فيجيز اهلل عز وجل له ذلك)( .الكافي.)164/8:

(وأكل النبي‘يوم ًا رطب ًا كان يف يمينه وكان حيفظ النوى يف يســاره ،فمرت شــاة فأشار

إليها بالنوى فجعلت تأكل يف كفه اليرسى وهو يأكل بيمينه حتى فرغ ،وانرصفت الشاة).
(منانقب آل أيب طالب)104/1:

وفي كثير من حاالتالجو ع كاناهلل ينزلاهلل لهالطعام
يف أمايل الصدوق(:581/عــن ابــن عبــاس قال:كنــا جلوســ ًا يف حمفــل مــن أصحــاب

رسول اهلل‘ورســول اهلل فينا ،فرأينا رســول اهلل وقد أشار بطرفه إىل الســاء فنظرنا فرأينا
سحابة قد أقبلت فقال هلا :أقبيل ،فأقبلت ،ثم قال هلا :أقبيل ،فأقبلت ،ثم قال هلا :أقبيل ،فأقبلت،
فرأينا رسول اهلل وقد قام قائ ًام عىل قدميه ،فأدخل يديه يف السحاب حتى استبان لنا بياض إبطي

رسول اهلل‘ فاستخرج من ذلك السحاب جامة بيضاء مملوءة رطب ًا فأكل النبي‘من اجلام

وســبح اجلام يف كف رســول اهلل‘ ،فناوله عيل بن أيب طالب×فأكل عيل×من اجلام،
فســبح اجلام يف كف عــي× .فقال رجل :يا رســول اهلل ،أكلت من اجلــام ،وناولته عيل بن

أيب طالب! فأنطق اهلل عز وجل اجلام وهويقول :ال إلــه إال اهلل ،خالق الظلامت والنور ،إعلموا
معارش الناس أين هدية الصادق إىل نبيه الناطق ،وال يأكل مني إال نبي أو ويص نبي).

وفياخلرائــج (( :)48/1روى عن أم ســلمة أن فاطمة÷جاءت إىل النبي‘حاملة حســن ًا

وحسين ًا و ُفخار ًا فيه حريرة فقال :أدعي ابن عمك .فأجلس أحدمها عىل فخذه اليمنى ،واآلخر

عىل فخذه اليرسى ،وعليــ ًا وفاطمة أحدمها بني يديه واآلخر خلفــه ،فقال :اللهم هؤالء أهل

بيتــي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا .ثالث مــرات .وأنا عند عتبة الباب فقلت :وأنا
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منهم؟ فقال :أنت إىل خري .وما يف البيت أحد غري هؤالء وجربئيل^ثم أغدف عليهم كسا ًء
خيربي ًا فجللهم به وهو معهم،ثم أتاه جربئيل بطبق فيه رمان وعنب فأكل النبي‘فسبح ،ثم

أكل احلسن واحلسني’ فتناوال ،فسبح العنب والرمان يف أيدهيام ،ودخل عيل فتناول منه فسبح
أيض ًا ثم دخل رجل من أصحابه وأراد أن يتناول .فقال جربئيل :إنام يأكل من هذا نبي أو ولد

نبي أو ويص نبي).

ويف الثاقب يف املناقب ،296/وتفســر الثعلبي( )57/3وتفســر ابن كثــر( ( :)368/1عن جابر

بن عبد اهلل :أن رســول اهلل ص أقام أيام ًا مل ُيطعم طعام ًا ،حتى شــق ذلك عليه فطاف يف منازل
أزواجه ،فلم يصــب يف بيت أحد منه ّن شــيئ ًا ،فأتى فاطمة ريض اهلل عنها فقــال :يا بنية هل
ِ
عنــدك يشء ُ
أنت وأ ّمي ،فلام خرج رســول اهلل‘من
آكل فإين جائــع؟ فقالت :ال واهلل بأيب َ

عندها ،بعثــت إليها جارية هلا برغيفني وبضعة حلم ،فأخذتــه منها ووضعته يف جفنة وغطت
عليــه وقالت :ألوثرن هبا رســول اهلل عىل نفيس ومن عندي ،وكانوا مجيع ًا حمتاجني إىل شــبعة
من طعام،فبعثت حســن ًا وحســين ًا إىل جدمها رســول اهلل‘فرجع إليها ،فقالت :بأيب أنت
وأمي يا رســول اهلل قد أتانا اهلل بشــيئ فخبأته لك ،قال :فهلمي به ُ ،فأيت به فكشف عن اجلفنة
تت وعرفت أهنا من بركة اهلل ،فحمدت اهلل تعاىل
فإذا هي مملوءة خبز ًا وحل ًام فلام نظــرت إليه ُب ْ
وصلت عىل نبيه ،فقال‘ :من أين لك هذا يــا بنية؟ قالت :هو من عند اهلل إن اهلل يزرق من

يشــاء بغري حساب ،فحمد رسول اهلل‘وقال :احلمد هلل الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء بني
َّ َ ُ
َ
ِ
َ َ ْ ُ
ْ
اهلل َي ْر ُزق َم ْن َيش ُاء
اهلل ِإن
فســئلت عنه قالت ه َو ِم ْن ِعن ِد ِ
إرسائيل ،فإهنا كانت يرزقها اهلل رزق ًا حســن ًا ُ
َْ َ
اب .فبعث رسول اهلل إىل عيل  ،ثم أكل رسول اهلل وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ومجيع
ِبغي ِر ِحس ٍ
أزواج النبي‘وأهل بيته مجيع ًا حتى شــبعوا .قالت فاطمة :وبقيت اجلفنة كام هي فأوسعت
منها عىل مجيع جرياين فجعل اهلل فيها بركة وخري ًا كثري ًا).

ويقبلالدعوة من كل مسلم
(مجمع الزوائــد( .)27/5:عن عبــد اهلل بن برش قال :بعثني أيب إىل رســول اهلل‘أدعوه إىل طعام

فجاء معي فلام دنوت من املنزل أرسعت فأعلمت أبوي فخرجا فتلقيا رســول اهلل‘ ورحبا
ووضعــا له قطيفة كانت عندنا زبريية فقعد عليها ،ثم قــال أيب ألمي :هات طعامك .فجاءت
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بقصعة فيها دقيق قد عصدته بامء وملح ،فوضعته بني يدي رسول اهلل‘فقال :خذوا باسم اهلل
من جوانبها وذروا ذروهتا ،فإن الربكة فيها ،فأكل رسول اهلل‘وأكلنا معه وفضل منها فضلة

ثم قال رســول اهلل‘ :اللهم اغفر هلم ،وارمحهم ،وبارك عليهم ،ووسع عليهم يف أرزاقهم).

(عن أنس أن النبي ص اســتأذن عىل سعد بن عبادة فقال:السالم عليكم ورمحة اهلل ،فقال سعد
وعليك الســام ورمحة اهلل ومل يسمع النبي حتى ســلم ثالث ًا ورد عليه ســعد ثالث ًا ومل يسمعه
فرجع النبي فاتبعه ســعد فقال :يا رســول اهلل بأيب أنت وأمي ما سلمت تسليمة إال وهي بأذين

ولقد رددت عليك ومل أســمعك أحببت أن استكثر من ســامك ومن الربكة ثم أدخله البيت
فقرب إليه زيتــا فأكل النبي‘فلام فرغ قال :أكل طعامكم األبــرار وصلت عليكم املالئكة

وأفطر عندكم الصائمون)( .مجمع الزوائد.)34/9:

(عن جابر قال كان رجل من األنصار يقال له أبوشعيب وكان له غالم حلام فقال له :إجعل

لنا طعام ًا لعيل أدعو رسول اهلل‘سادس ستة فدعاهم فاتبعهم رجل فقال له رسول اهلل‘  :

إن هذا قد اتبعنا أفتأذن له؟ قال :نعم)( .مسند أحمد.)353/3:

(قــال أنس :إن خياط ًا دعا رســول اهلل‘ لطعام صنعه .قال أنس :فذهب مع رســول اهلل إىل

ذلك الطعام ،فقرب إىل رسول اهلل خبز ًا من شعري ،ومرق ًا فيه دباء وقديد .قال أنس :فرأيت النبي
يتتبع الدباء حوايل القصعة ،فلم أزل أحب الدباء من يومئذ)( .الشمائل المحمدية.)96/

ويذكر اهلل عندالبدء باأل كل وبعده
(عــن أيب عبد اهلل الصادق×قــال :إنــه‘كان :يقــول يف آخــر كل يــوم يميض من

عند اإلفطار :احلمد اهلل الذي أعاننا فصمنا ،ورزقنا فأفطرنا.اللهم تقبله منا ،وأعنا عليه ،وسلمنا
فيه ،وتســلمه منا يف يرس منك وعافية .احلمد هلل الذي قىض عنا يوم ًا من شهر رمضان حتى يتم

إن شــاء اهلل.وكان إذا أفطر قال :اللهم لك صمنا ،وعىل رزقك أفطرنا ،فتقبله منا ،ذهب الظمأ،
وابتلت العروق ،وبقي األجر.

قــال :وكان‘إذا أكل عند قوم قال :أفطر عندكم الصائمــون ،وأكل طعامكم األبرار).

(المقنعة.)319/
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كان يأكل بثالث أصابع ويلعق أصابعه ويغسل يديه
(عن ســلامن قال :قرأت يف التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده ،فذكرت ذلك للنبي‘

وأخربته بام قرأت يف التوراة ،فقال رسول اهلل‘ :بركة الطعام الوضوء قبله ،والوضوء بعده).
(الشمائل.)104/

(كان رسول اهلل‘إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه يف فيه فمصها .وقال الصادق× :إين

أللعق أصابعي حتى أرى أن خادمي يقول :ما أرشه موالي)( .جواهر الكالم.)450/36:

(عن أيب ســعيد اخلدري قال :كان رســول اهلل‘ إذا فرغ من طعامه قال :احلمد اهلل الذي

أطعمنا وسقانا وجعلنا مســلمني .وعن أيب أمامة قال :كان رسول اهلل إذا رفعت املائدة من بني
يديه يقول :احلمد اهلل محد ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه ،غري مودع وال مستغنى عنه ربنا( .الشمائل)105/

(وقال رسول اهلل‘ :من أطمعه اهلل طعام ًا فليقل :اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه).
(الشمائل.)114/

ونهى عن أشياء فيالطعام والشراب
ففــي أمايل الصدوق ( :509/عــن أمري املؤمنني×قــال :هنى رســول اهلل‘ عن األكل

عىل اجلنابة وقال :إنه يورث الفقر .وهنى أن يأكل اإلنسان بشامله وأن يأكل وهو متكئ.

وال يرشبن أحدكم املاء من عند عروة اإلناء فإنه جمتمع الوســخ .وقال اليبيتن أحدكم ويده

غمرة (دسمة وسخة) فإن فعل فأصابه ملم الشيطان فال يلومن إال نفسه.

وهنــى عن الرشب يف آنية الذهب والفضة .وهنى أن ينفخ يف طعام أو رشاب وأن يأكل وذو

عينني ينظر إليه وال يواسيه ،فيبتىل بداء ال دواء له).

ويف الشــائل( :111/وكان النــاس إذا رأوا أول الثمــر جاؤوا به رســول اهلل‘ فإذا أخذه

رســول اهلل‘ قال :اللهم بارك لنــا يف ثامرنا وبارك لنا يف مدينتنا ،وبــارك لنا يف صاعنا ويف
مدنا ،اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك ،وإين عبدك ونبيك وإنه دعاك ملكة وإين أدعوك

للمدينة بمثل ما دعاك به ملكة ومثله معه .قال :ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر).
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وقالواالطعام يبطلالوضوء وهو غير صحيح
(أكل رسول اهلل‘ كتف ًا يف بيت ميمونة بنت احلارث فصىل ومل يتوضأ)
(المعجم الكبير .)165/11:

كذبوا علىالنبي؟ص؟بأنه كان يشربالنبيذ
(ســمعت رج ً
ال يقول أليب عبد اهلل×:ما تقول يف النبيذ فإن أبــا مريم يرشبه ويزعم أنك

أمرت برشبه ،فقال :معاذ اهلل عز وجل أن أكون آمر برشب مسكر! واهلل إنه لشئ ما اتقيت فيه

سلطان ًا والغريه ،قال رسول اهلل‘ :كل مسكر حرام ،فام أسكر كثريه فقليله حرام).
(الكافي.)410/6:

(عن خرض الصرييف ،عن أيب عبد اهلل×قال:من رشب النبيــذ عىل أنه حالل ُخلد يف النار،

ومن رشبه عىل أنه حرام عذب يف النار)( .الكافي.)398/6:




ويف هنج البالغة ( « :)49/2قام إليه رجل فقال يا أمري املؤمنني أخربنا عن الفتنة وهل ســألت

َ َ َ َّ َ ْ ُ َ ُ ُ َ
الن ُاس أ ْن ُيت َركوا أ ْن َيقولوا َآم ّنا
رســول اهلل‘عنها؟ فقال× :ملا أنزل اهلل سبحانه قوله :أح ِســب
َو ُه ْم لا ُي ْف َت ُن َون .علمت أن الفتنة ال تنزل بنا ورســول اهلل‘بني أظهرنا فقلت يا رســول اهلل

ما هذه الفتنة التي أخربك اهلل تعاىل هبا؟ فقال :يا عيل إن أمتي ســيفتنون من بعدي! فقلت يا

رســول اهلل :أو ليس قد قلت يل يوم أحد حيث استشهد من استشهد من املسلمني وحيزت

عيل ،فقلت يل :أبرش فإن الشــهادة من ورائك؟ فقال يل :إن ذلك
عني الشــهادة فشق ذلك َّ

لكذلك فكيف صربك إذ ًا ؟ فقلت :يا رســول اهلل ليس هذا مــن مواطن الصرب ،ولكن من

مواطن البرشى والشكر! فقال :يا عيل إن القوم سيفتنون بأمواهلم ،ويمنون بدينهم عىل رهبم،
ويتمنون رمحته ويأمنون ســطوته ،ويســتحلون حرامه بالشــبهات الكاذبة واألهواء الساهية،

فيستحلون اخلمر بالنبيذ ،والسحت باهلدية .والربا بالبيع! قلت يا رسول اهلل :بأي املنازل أنزهلم

عند ذلك؟ أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ فقال :بمنزلة فتنة ».
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وقد أورد السيد الســبزواري يف املهذب((:)189/23عدد ًا من آداب األكل والرشب ،منها :قال

رسول اهلل‘إذا وضعت املائدة حفها أربعة آالف ملك ،فإذا قال العبد :بسم اهلل قالت املالئكة:
ثم يقولون للشــيطان :أخرج يا فاسق ال سلطان لك عليهم .فإذا
بارك اهلل عليكم يف طعامكم َّ

فرغــوا فقالوا احلمد هلل قالت املالئكة :قوم أنعم اهلل عليهم فأ ّدوا شــكر رهبم ،وإذا مل يســموا
قالت املالئكة للشــيطان :أدن يا فاسق فكل معهم ،فإذا رفعت املائدة ومل يذكروا اسم اهلل عليها

قالت املالئكة :قوم أنعم اهلل عليهم ،فنسوا رهبم »

قال النبي‘ « :ما من رجل جيمع عياله ويضع مائدته فيسمون يف أول طعامهم ،وحيمدون

يف آخره ،فرتفع املائدة حتى يغفر هلم ».

وصيته‘لعــي×يف آداب املائدة :اخلالل بعد الطعــام وأن ال يكون بعود الرحيان
ويف
ّ

وقضيب الرمان واخلوص والقصب.

وعنه‘ :رحم اهلل املتخ َّللني ،قيل :يا رسول اهلل وما املتخ َّللون؟ قال :املتخ َّللون من الطعام

فإنه إذا بقي يف الفم تغري فأ ّذى امللك رحيه.

وعن عيل× :هنى رسول اهلل‘عن التخ َّلل بالرمان واآلس والقصب وقال :إهنن حيركن

عرق اآلكلة.

وقال رسول اهلل‘ :الذي يسقط من املائدة مهور حور العني.

وهنى‘أن ينفخ يف طعام أو رشاب ،أو ينفخ يف موضع السجود.

وعن الصادق×« إذا أكل أحدكم أو رشب فليأكل أو يرشب بيمينه تأسي ًا بالنبي‘كان

إذا أكل مع القوم طعام ًا كان أول من يضع يده وآخر من يرفعها ليأكل القوم » .

وعن الصادق×أن النبي‘كان جيلس جلسة العبد ويضع يده عىل األرض ويأكل بثالث

أصابع ،ليس كام يفعل اجلبارون يأكلون بإصبعني.

و عن الصادق×قال :قال رســول اهلل‘ :أكرموا اخلبز ،قيل :يا رسول اهلل وما إكرامه؟

قال :إذا وضع ال ينتظر به غريه.
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و عن الصادق×قال :قال رسول اهلل‘ :إياكم أن تشموا اخلبز كام يشمه السباع فإن اخلبز

مبارك أرســل اهلل له الســاء مدرار ًا وله أنبت اهلل املرعى ،وبه صليتم وبه صمتم ،وبه حججتم

بيت ربكم.

وعن الصادق×قال :قال رسول اهلل‘ :سيد رشاب اجلنة املاء).




وقال الشيخ حممد جواد مغنية يف فقه اإلمام جعفر الصادق×(:)396/4

(يف كتب الفقه واحلديث روايــات كثرية عن أهل البيت^يف آداب املائــدة ،وبيان النافع

والضار من األطعمة واألرشبة ،وقد مجعها احلر العاميل يف املجلد الثالث من كتاب وسائل الشيعة
باب األطعمة واألرشبة ،وتبلغ املئات ،ولو أخرجت يف كتاب مســتقل جلاءت يف جملد ضخم،
وفيام ييل بعض ما تضمنته تلك الروايات:

يســتحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده ،مع غسل الفم ،وأن يفتتح األكل بامللح وخيتم به،
وأن ال يأكل الفاكهة َّإل بعد غسلها.
وقال الصادق× :قال رســول اهلل‘ :الطعام إذا مجع ثالث خصال فقد تم :إذا كان من

حالل ،وكثرت األيدي عليه ،وسمى يف أوله ،ومحد اهلل يف آخره.

ويكره أكل الطعــام حار ًا ،فعن اإلمام الصادق×أن رســول اهلل‘قدم إليه طعام حار،

فقال :ن َُّحو ُه حتى يربد ،إن اللَّ مل يطعمنا النار.

وهنــى أن ينفخ يف طعام أو رشاب .وقال الصادق× :مل يكن رســول اهلل يأكل طعام ًا ،أو
يــرب رشاب ًا َّإل قال :اللهم بارك لنا فيه ،وأبدلنا خري ًا منه َّإل اللبن فإنه كان يقول :اللهم بارك

لنا فيه ،وزدنا منه .وعن النبي‘ :عليكم بالفواكه يف إقباهلا ،فإهنا مصحة لألبدان).




الفصل الثاين والعشرون

يسلطاهلل رسله على من يشاء

األرض ومن فيها ملك طلق هلل تعالى

ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َّ
ك ُر َ
ون.
قال اهلل تعاىل:قل ِلم ِن الأرض ومن ِفيها ِإن كنتم تعلمون .سيقولون لل ِه قل أفلا تذ

طلق هلل تعاىل ،فهو خالقها ومالكها ،وله أن يترصف فيها كام شاء،
فاألرض ومن فيها ملك ٌ

فيهبها ملن شــاء ،هيب األرايض والثــروات ،بل هيب الناس واملخلوقــات ،وال حيق ألحد أن
يعرتض عىل ترصفه .فاحلديث الذي يقول إن اهلل وهب األرض وما عليها لإلمام×منســجم

مع األصل القانوين والفقهي ،ولو قال أسكنت فيها بني آدم برشط اإلسالم لكان للمسلمني احلق

منســجم
أن يســكنوا فيها ،أما الكفار فيجب أن يعطوا أجرة أو جزية بدل ســكناهم ،وذلك
ٌ
مع األصل القانوين والفقهي.

َ
َ
ّ
َ
ْ ُ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ْ َ َْ ْ َ ْ َ َ
َ
وقــال تعــاىلَ :و َما أ َف َاء اهلل َع َلى َر ُ
اب َول ِك َّن ا ّلل َه ُي َس ِل ُط ُر ُسل ُه
ك
ر
لا
و
ل
ي
خ
ن
م
ي
ل
ع
م
ت
ف
ج
و
أ
ا
م
ف
م
ه
ن
م
ل
و
س
هِ
هِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
ََ
ُ ََ ُ َ ْ َ
ََ
فيئ
على َم ْن يش ُاء َواهلل على ك ِ ّل ش ٍئ ق ِد ٌير .أي كل أرض أو بلد تدخل يف اإلســام بدون قتال فهي ٌ

للنبي‘ وهي ملك له خاصة دون املؤمنني.

ملكيةالمعصوم أكبر من بقيةالملكيات
يف اإلســام أربعة أنواع من امللكية :امللكية الشــخصية ،وملكية الدولة ،وملكية املسلمني،

وملكية اإلمام .وقد جعــل اهلل ملكية اإلمام أكرب امللكيات فهي تشــمل أكثر الثروات الطبيعية

واألرايض املشــاع وغريها .وذلك لكي يوازن اإلمام بني امللكيات ،فجعل يده مبسوطة ليعطي
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من ملكيته ما يسد احلاجة وحيفظ حاجة املجتمع وتوازن اقتصاد البلد.

األرض كلها لإلمام؟ع؟
ُ ُ
َ
َّ َ ْ َ
ورث َها َم ْن َيش ُاء ِم ْن
ي
هلل
ض
قال اإلمام الباقر×(الكافــي ( :)407/1وجدنا يف كتاب عــي× ِإن الأر
ِ
ْ
ُ َّ َ
ِع َب ِادهِ َوال َع ِاق َبة لل ُم ّت ِق َين .أنا وأهــل بيتي الذين أورثنا اهلل األرض ونحن املتقون واألرض كلها لنا،

فمن أحيا أرضا من املســلمني فليعمرها وليؤد خراجها إىل اإلمام مــن أهل بيتي ،وله ما أكل

منها ،فإن تركها أو أخرهبا وأخذها رجل من املســلمني من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق هبا

من الذي تركها ،يؤدي خراجها إىل اإلمام من أهل بيتي ،وله ما أكل منها ،حتى يظهر القائم من
أهل بيتي بالسيف ،فيحوهيا ويمنعها وخيرجهم منها ،كام حواها رسول اهلل‘ومنعها .إال ما

كان يف أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم عىل ما يف أيدهيم و يرتك األرض يف أيدهيم).

ويف الكايف(( :)408/1قال :رأيت مســمع ًا باملدينة ،وقد كان محل إىل أيب عبد اهلل×تلك السنة
ماالً فرده أبوعبد اهلل ،فقلــت له :مل رد عليك أبوعبد اهلل املال الذي محلته إليه؟ قال :إين قلت له
حني محلت إليه املال :إين كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربع مائة ألف درهم وقد جئتك

بخمســها بثامنني ألف درهم وكرهت أن أحبســها عنك ،وأن أعــرض هلا ،وهي حقك الذي
جعله اهلل تبارك وتعاىل يف أموالنا ،فقالَ :أوما لنــا من األرض وما أخرج اهلل منها إال اخلمس يا

أباسيار؟ إن األرض كلها لنا ،فام أخرج اهلل منها من شئ فهو لنا ،فقلت له :وأنا أمحل إليك املال
كله؟ فقال :يا أباســيار قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك ،وكل ما يف أيدي شيعتنا
من األرض فهم فيه حمللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طســق ما كان يف أيدهيم ويرتك األرض
يف أيدهيم .وأما ما كان يف أيدي غريهم فإن كسبهم من األرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا،

فيأخذ األرض من أيدهيم وخيرجهم صغرة .قال عمر بن يزيد :فقال يل أبوســيار :ما أرى أحد ًا
من أصحاب الضياع ،وال ممن ييل األعامل يأكل حالالً غريي ،إال من طيبوا له ذلك).

القانونالطبيعي وأصلالملكية عندهم في طريق مسدود
قال احلقوقيون إن القانون الطبيعي يســتوجب ملكية اإلنســان ملا حيتاج اليه يف معيشته ،من

مســكن وزراعة ومأكل ومدفن .وقد ناقشتهم يف مســتند هذه امللكية ،ألهنم ما داموا يقرون
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بملكية اهلل تعاىل فال بد أن يستند اإلستحقاق اىل متليك املالك عز وجل .وقد أقر بذلك الدكتور
عبد احلي حجازي رئيس كلية احلقوق بجامعة الكويت.

فاحلقوقي عندمــا يبحث اســتحقاق امللكية ،ال جيوز أن يغمض عينيــه عن خالق األرض

واإلنسان ومالكهام عز وجل.

وهبذا يتميز الفقه اإلســامي عن القانون بأنه الينطلق يف أصوله وتفريعاته من فراغ ،أو من

فرضية خيالية  ،بل من متليك املالك الرشعي عز وجل.

حروبالنبي؟ص؟منها دفاعية ومنها هجومية
بعض الناس يتخيل أن هجوم النبي‘عىل أعدائه اليناسب نبوته ،فيقول إن حروبه كانت

كلها دفاعية ،وإنه مل يكن يبدأ هبجوم أبد ًا.

وبعضهــم يريدون الدفاع عن النبي‘أمام الغربيني الذين يقولــون إن حممد ًا جاء بالقتل

وسفك الدماء ،فيديبوهنم :كال ،بل هو مدافع.

وقد كتبنا يف السرية النبوية عند أهل البيت^ما خالصته:

قــال أمري املؤمنني×يصــف حالة األنصــار يف أول اهلجــرة (أماليالطوســي« :)174/فلام آووا

رســول اهلل‘وأصحابه ونــروا اهلل ودينــه ،رمتهم العرب عن قوس واحــدة ،وحتالفت
عليهم اليهــود وغزهتم القبائل قبيلة بعد قبيلة ،فتجردوا للديــن وقطعوا ما بينهم وبني العرب

من احلبائل ،وما بينهم وبني اليهود من العهود ،ونصبوا ألهل نجد وهتامة ،وأهل مكة والياممة،
وأهل احلزن وأهل السهل ،قناة الدين والصرب ،حتت محاس اجلالد ».

وهذا جو يستوجب اإلســتنفار الدائم للدفاع .فحروهبم مع قريش وغريها كانت دفاع ًا أو

وقاية من اعتداء متوقع.

وقد تبنى هذا التحليل ال ُكتَّاب املســلمون املعارصون رد ًا عىل الغربيني الذين اهتموا اإلسالم

بأنه دين دموي انترش بالقوة.

وقد أجاب بعضهم بإجابات ضعيفة ،فادعوا أن مجيع حروب النبي‘ دفاعية ،لكن آيات

فريضة اجلهاد رصحية يف ترشيع القتال للدفاع واهلجوم ،وكذا ما دونه الفقهاء يف أبواب اجلهاد،
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كالكافي ،13 / 5 :ومبسوط الطوسي ،2 / 2 :والجواهر  ،3 / 21 :والمجموع ،265 / 19 :والمغني.364 / 10 :

واألصل احلقوقــي يف هذه املســائل أن املالك املطلــق لــأرض والكــون هــو اهلل تعاىل،

فهو اخلالق املالــك عز وجل .وبام أنه عادل حكيم ،مل يعط حق دعوة الناس اليه إال للمعصومني

َ َ َّ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ
اهلل َعلى
من أنبيائه وأوصيائه^.وهلذا سلط رسوله عىل الناس :ول ِكن اهلل يس ِلط رسله على من يشاء و
ُ َ ْ َ
ك ِ ّل شئ ق ِد ٌير » .وحرصاملــأذون هلم بالدعوة والقتــال باملعصومني الذين اختارهم (.تهذيب األحكام:
.)131 / 6

روى يف الكايف( )341/ 8بســند صحيح عن اإلمام زين العابدين×قال«:إنه ملا ماتت خدجية

قبل اهلجرة بســنة ومات أبوطالب بعد موهتا ،حزن رسول اهلل حزن ًا شديد ًا ،وخاف عىل نفسه
من كفار قريش فأوحى اهلل إليه:أخرج من القرية الظامل أهلها وهاجر إىل املدينة ،فليس لك بمكة
نارص ،وانصب للمرشكني حرب ًا .فعند ذلك توجه رسول اهلل‘من مكة إىل املدينة ».

وقال ابن هشــام ( « :)320/2أذن اهلل عز وجل لرســوله يف القتال واإلنتصار ممن ظلمهم وبغى

ُ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َّ
ون ِبأن ُه ْم
عليهم ،فكانت أول آية أنزلت يف إذنه له يف احلرب قول اهلل تبارك وتعاىل :أ ِذن ِلل ِذين يقاتل
ََ
ُ ُ َ َّ َ َ َ
اهلل َعلى ن ْص ِر ِه ْم لق ِد ٌير ».
ظ ِلموا و ِإن

وقال الصادق×(الكافي(« :)7/5إن اهلل عز وجل بعث رســوله باإلسالم إىل الناس عرشسنني

فأبــوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال! فاخلريكله يف الســيف وحتت ظل الســيف ،واليقيم الناس

إال السيف ،والسيوف مقاليد اجلنة والنار ».

حروبالنبي؟ص؟مشروعة السترداد حريته فيالدعوة
فكان من حقه‘أن يقاتلهم لينتزع منهم حريته يف التبليغ ،وقد اســتند اىل ذلك يف معركة

بدر فقال لبني هاشــم « :قاتلوا عىل حقكم الذي بعــث اهلل به نبيكم ،إذ جاؤوا بباطلهم ليطفؤا

نور اهلل) ( .المناقب.)162 / 1:

ويف نقض العثامنيــة (( :)283/1فقال النبي‘ألهله األدنني :قوموا يا بني هاشــم فانرصوا

حقكم الذي آتاكم اهلل ،عىل باطل هؤالء).

وحق النبي‘وبني هاشــم أن يبلغ نبيهم رسالة ربه بحرية ،وأن يقاتل ليسرتد حريته .كام
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أن من حقه أن يتخذ كل اإلجراءات الالزمة حلامية نفسه .وحقه أن يفند افرتاءهم وهبتاهنم عليه

وعىل رسالته.

وألنه أفضل األنبياء^ورسالته خامتة الرســاالت كانت أول قضية ترفع يوم القيامة ظلم

قريش له ،وصدها عن سبيل اهلل الذي يدعو اليه ،ومنعها اخلري واهلداية أن تصل اىل شعوب العامل

وأجياله .فمحكمة القيامة تبدأ بالقضايا الكربى التي أثرت عىل أمن الشعوب وهدايتهم ،شبيه ًا
بقضايا أمن الدولة ،وتنظر فيها قبل القضايا الفردية.

وأول القضايا الكــرى ظلم قريــش للنبي‘وعيل×وبني هاشــم .وهــذا معنى ما
ٍ
شــاك يوم القيامة ،أي نيابة عن النبي‘وأصالة
رواه البخاري ورويناه من أن علي ًا×أول
عن نفسه! فهو صاحب قضية هلا أولوية يف حمكمة العدل الكربى عىل قضايا األمم ،ألهنا األعظم

عىل اإلطالق!

قال البخــاري يف صحيحه (( :)6/5عن قيس بن عبادة عن عيل بن أيب طالب أنه قال :أنا أول

من جيثو بني يدي الرمحن للخصومة يوم القيامة)!

عيل :وأنــا أول من جيثو للخصومة عــى ركبتيه بني يدي اهلل
وقال احلاكــم (( :)387/2قال ٌّ

يوم القيامة .لقد صح احلديث هبذه الروايات عن عيل ،كام صح عن أيب ذر الغفاري).

وهذه حقيقة قارعة ،فعيل×الشاكي جيثو عىل ركبتيه بني يدي اهلل عز وجل ويقدم شكواه

عىل قريش باألصالة عنه والوكالة عن النبي‘!

وقد كان×يعلن شــكواه من قريش ،ومما قاله×(نهجالبالغة( :)82/1:مايل ولقريش! واهلل

لقد قاتلتهم كافرين وألقاتلنهم مفتونني .وإين لصاحبهم باألمس كام أنا صاحبهم اليوم .واهلل
ما تنقم منا قريش إال أن اهلل اختارنا عليهم ،فأدخلناهم يف َح ِّيزنا ،فكانوا كام قال األول:
ً
َ
ُ
صاحبا وأ كلــك ُّ
بالز بــد املقشـ ـ ـ ــرة ُ
الب ْجـ ـ ـ َـرا
أدمــت لعمــري شـ ْـر َبك املحض
ً
وحنــن وهبنــاك لعــاء ومل تكــن عليــا

ُ
وح ْط َنــا حولــك ُ
اجل ـ ـ ــرد والس ـ ــمرا).

وقال×(الخصال( :)366/وأما الثانية يا أخا اليهود فإن قريشــ ًا مل تزل َت َّي ُل اآلراء وتعمل احليل

يف قتل النبي‘حتــى كان آخر مــا اجتمعت يف ذلك يوم الدار دار النــدوة ،وإبليس امللعون
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حــارض يف صورة أعور ثقيف ،فلم تزل ترضب أمرهــا ظهر ًا لِبطن حتى اجتمعت آراؤها عىل

أن ينتدب من كل فخذ من قريش رجل ،ثم يأخذ كل رجل منهم ســيفه ثم يأيت النبي‘وهو
نائم عىل فراشه فيرضبونه مجيع ًا بأسيافهم رضبة رجل واحد فيقتلوه ،وإذا قتلوه منعت قريش
رجاهلا ومل تســلمها فيميض دمه هدر ًا ،فهبــط جربئيل×عىل النبي‘فأنبأه بذلك وأخربه
بالليلة التي جيتمعون فيها والساعة التي يأتون فراشه فيها ،وأمره باخلروج يف الوقت الذي خرج

فيه إىل الغار ،فأخربين رســول اهلل‘باخلرب ،وأمرين أن أضطجع يف مضجعه  ،وأقيه بنفيس،
فأرسعت إىل ذلك مطيع ًا له مرسور ًا لنفــي بأن أقتل دونه ،فمىض‘ لوجهه واضطجعت

يف مضجعــه ،وأقبلت رجاالت قريش موقنة يف أنفســها أن تقتل النبي‘ ،فلام اســتوى يب
وهبم البيت الذي أنا فيه ،ناهضتهم بسيفي فدفعتهم عن نفيس بام قد علمه اهلل والناس).

وقال×(نهجالبالغــة( :)61/3:فدع عنك قريشــ ًا وتركاضهم يف الضالل ،وجتواهلم يف الشقاق،

فج َزت
ومجاحهم يف التيه ،فإهنم قد أمجعوا عىل حريب كإمجاعهم عىل حرب رسول اهلل‘ قبيلَ ،
قريش ًا عني اجلوازي  ،فقد قطعوا رمحي ،وسلبوين سلطان ابن أمي).

وقال×(نهجالبالغة(:)27/2:أين الذين زعموا أهنم الراســخون يف العلــم دوننا ،كذب ًا وبغي ًا

علينــا أن رفعنــا اهلل ووضعهم وأعطانا وحرمهــم ،وأدخلنا وأخرجهم .بنا يســتعطى اهلدى
ويســتجىل العمى.إن األئمة من قريش غرســوا يف هذا البطن من هاشم ،التصلح عىل سواهم
والتصلح الوالة من غريهم.

منهــا :آثروا عاج ً
ال وأخروا آجــاً ،وتركوا صافي ًا ورشبوا آجن ًا .أين العقول املســتصبحة

بمصابيح اهلدى ،واألبصار الالحمــة إىل منار التقوى .أين القلوب التي وهبت هلل وعوقدت عىل

وتشاحوا عىل احلرام ،ورفع هلم علم اجلنة والنار فرصفوا عن اجلنة
طاعة اهلل .إزدمحوا عىل احلطام
ُّ

وجوههم وأقبلوا إىل النار بأعامهلم .دعاهم رهبم فنفروا وولوا ،ودعاهم الشــيطان فاستجابوا
وأقبلوا).

وقال×(نهجالبالغة( :)202/2:اللهم إين أســتعديك عىل قريش فإهنم قد قطعوا رمحي ،وأكفأوا

إنائــي ،وأمجعوا عىل منازعتــي حق ًا كنت أوىل به من غريي ،وقالــوا :أال إن يف احلق أن تأخذه
ذاب وال
ويف احلــق أن متنعه ،فاصرب مغموم ًا أو مت متأســف ًا ،فنظرت فإذا ليــس يل رافد وال ٌّ
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مســاعد إال أهل بيتي فضننت هبم عن املنية فأغضيت عىل القذى ،وجرعت ريقي عىل الشجى،
أمر من العلقم ،وآمل للقلب من حز الشفار)!
وصربت من كظم الغيظ عىل ِّ

يف اخلصال( :462/قال رســول اهلل‘:يا عيل إن القوم نقضوا أمرك واســتبدوا هبا دونك،

وعصوين فيك .فعليك بالصرب حتى ينزل األمر ،أال وإهنم سيغدرون بك ال حمالة ،فال جتعل هلم

ســبي ً
ال إىل إذاللك وسفك دمك ،فإن األمة ستغدر بك بعدي ،كذلك أخربين جربئيل×عن

ريب تبارك وتعاىل).

وقال له النبي قبل وفاته (البصائر (:)141/لســت أخاف عليك أن تضل بعد اهلدى ،ولكن أخاف

عليك فساق قريش وعاديتهم! حسبنا اهلل ونعم الوكيل).

ويف رشح النهج(( :)326/20أما والذي فلق احلبة ،وبرأ النسمة ،إنه لعهد النبي األمي إىل أن األمة

ستغدر بك من بعدي).

ورواه احلاكم (140/3و )143بلفظ( :قال يل رســول اهلل‘ :إن األمة ستغدر بك بعدي ،وأنت

تعيــش عىل ملتي ،وتقتل عىل ســنتي ،من أحبــك أحبني ومن أبغضــك أبغضني ،وإن هذه

ستخضب من هذا يعني حليته من رأسه).

وقال اهليثمي(( :)138/9رواه البزار وفيه عيل بن قادم وقد ُوثق وضعف).

أقــول :ما تقدم يكفي لنعرف أن شــكاية عيل×يوم جيثو أمام ربه عــز وجل إنام هي من

قريش ،وأن حماولة البخاري ورواة الســلطة أن جيعلوها شــكاية عىل مــن قتلهم يف بدر حماول ٌة
ركيكة بل سخيفة ،فبعد قتله إياهم مل يبق ما يشتكيه منهم!




الفصل الثالث والعشرون

محاوالت قريش واليهود اغتيالالنبي؟ص؟

غضبت قريش وقررت قتلالنبي؟ص؟لمجرد بعثته!
كانت قريش تنتظرأن يظهر نبي من بني عبد املطلب ،فقد شــاع ذلك من األحبار والرهبان،

وبمجرد أن عرفت أن حممد ًا قال إنه بعث نبي ًا ،اختذت قرار ًا بقتله،ألنه خيل بتوافق قبائل قريش
عىل مناصب السيادة ،وبنو هاشم سهمهم السقاية والرفادة ويريد حممد أن يرتأسوا عىل قريش،
وهذا اليكون!

كتب أمري املؤمنني×يف جوابه ملعاوية (مناقبالخوارزمي «:)251/أما بعد ،فإن أخا خوالن أتاين

منك بكتاب تذكر فيه حممد ًا‘ ،واحلمد هلل الذي صدق له الوعد ،ومكن له يف البالد وأظهره

عىل أهل عداوته والشنآن من قومه الذين ألبوا عليه العرب ،وهم قومه األدنى فاألدنى إال قلي ً
ال

ممن عصمه اهلل.

كنا أهل البيت أول من آمن وصدق بام أرسل به ،فأراد قومنا قتل نبينا واجتياح أصلنا ومهوا

بنا اهلموم ،وفعلوا بنا األفاعيل وأمســكوا منا املادة ،وقطعوا عنا املــرة ،ومنعونا املاء العذب،
وأحلونا اخلوف ،واضطرونا إىل جبل وعر ،وكتبوا بينهم كتاب ًا أن ال يواكلونا وال يشاربونا وال

يبايعونا وال يناكحونا وال نأمن فيهم ،حتى ندفع إليهم نبينا‘فيقتلوه ويمثلوا به! فعزم اهلل عىل

منعه والذب عن حوزته ،فمؤمننا يرجو الثواب ،وكافرنا حيامي عن األصل ،وأنا أول أهل بيتي
إسالم ًا معه ،ومن أســلم بعدنا أهل البيت من قريش فحليف ممنوع ،وذو عشرية حتامي عنه ».
أقول:إن اخلطر الشديد عىل حياة النبي‘كان يف ثالث فرتات ،أوالها السنوات الثالث األوىل
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من أول البعثة إىل هالك املســتهزئني ،والثانية فرتة حصار الشعب التي استمرت أكثر من ثالث

سنوات ،والثالثة بعد وفاة أيب طالب اىل هجرته ،وكانت نحو سنة.

ويف تفسري القمي(( :)379/1فخرج رسول اهلل‘(أولالسنةالرابعة) فقام عىل ِ
احل ْجر فقال :يا معرش

قريش يا معرشالعرب :أدعوكم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل ،وآمركم بخلع األنداد
واألصنام ،فأجيبوين متلكوا هبا العرب ،وتدين لكم العجم ،وتكونوا ملوك ًا يف اجلنة .فاستهزؤوا

بــه وقالواُ :ج َّن حممد بن عبــد اهلل ،ومل جيرسوا عليه ملوضع أيب طالــب ،فاجتمعت قريش إىل

أيب طالب فقالوا :يا أباطالب إن ابن أخيك قد ســفه أحالمنا وسب آهلتنا وأفسد شباننا وفرق
مجاعتنــا ،فإن كان حيمله عــى ذلك ال ُعدْ م مجعنا له ماالً فيكون أكثــر قريش ماالً ،ونزوجه أي
امرأة شــاء من قريش ،فقال له أبوطالب:يا ابن أخي إن قومك قد أتوين يسألوين أن أسألك أن

تكف عنهم ،فقال يا عم ال أســتطيع أن أخالف أمر ريب .فكف عنه أبوطالب .ثم اجتمعوا إىل
أيب طالب فقالوا :أنت ســيد من ســاداتنا فادفع الينا حممد ًا لنقتله ومتلك علينا ،فقال أبوطالب

قصيدته الطويلة يقول فيها:

َ
وملــا رأيت القــوم ال ُو ّد عندهــم
ً
كذبــم وبيــت اهلل ُن ْبــزي حممــدا
ُون ْســلمه حــى ُن َص ـ َّـر َع حولــه

ـائل
وقــد قطعــوا كل العــرى والوسـ ِ
وملــا نطاعـ ْـن دونــه ونناضـ ِـل
َ
ونذهــل عــن أبنائنــا واحلال ئـ ِـل

فلام اجتمعت قريش عىل قتل رســول اهلل‘وكتبوا الصحيفة القاطعة ،مجع أبوطالب بني

هاشــم وحلف هلم بالبيت والركن واملقام واملشــاعر يف الكعبة لئن شاكت حممد ًا شوكة آلتني
عليكم يا بني هاشــم! فأدخله الشعب وكان حيرســه بالليل والنهار ،قائ ًام عىل رأسه بالسيف،

أربع سنني).

وقال املحامي أمحد حســن يعقوب يف كتابه املواجهة مع الرسول‘« :175/وعانوا احلرمان

واجلوع ،فأكلوا نبات األرض ،وأخذ األطفال َي ُم ُّصون الرمال من العطش ،وكانت بطون قريش
تشاهد كل هذا وتتلذذ به ،دون أي إحساس باحلرج!ولكن اهلاشميني مل يركعوا ومل يستسلموا،
ومل يستجيبوا لبطون قريش يف طلبها تسليم النبي‘.
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لقد حتملوا ما مل تتحمله قبيلة عىل وجه األرض يف ســبيل حممد‘ويف ســبيل دينه ولوال

صربهم وثباهتم لقتلت البطون رسول اهلل كام قتل غريه من األنبياء وأجهضت دعوته يف مهدها،

ولكن اهلل أراد أن يظهر دينه ،وأن يتحمل البطن اهلاشمي أعباء مرحلة التأسيس احلاسمة.

ثم أوحى اهلل تعاىل لنبيه‘أنه أرســل حرشة أكلت صحيفة احلصار ومل تبق من كتابتها إال

اســم اهلل ،وما إن انتهى جربيل من إلقاء تلك البشارة العظيمة حتى هنض رسول اهلل‘فأخرب

عمه بتفاصيل خرب الســاء ،وعىل إثر ذلك توجه النبي وأبوطالب واهلاشــميون مجيع ًا إىل مكة.
أقبلت قريش تريد الوقــوف عىل حقيقة األمر ،وهي تظن أباطالب قد جاء ليعلن استســامه

واستسالم بني هاشم ،ولكن أباطالب طلب من زعامء الرشك أن حيرضوا صحيفة احلصار ،فلام
فعلوا ذلك قال هلم :أليست هذه صحيفتكم عىل العهد الذي تركتوها فيه؟ فقالت زعامة البطون:

نعم .فقال أبوطالب :فهل أحدثتم فيها حدث ًا؟ فقالوا :اللهم ال .فقال هلم :لقد أعلمني حممد عن
ربــه أن اهلل قد بعث األرضة فأكلت كل ما فيها إال ذكر اهلل ،أفرأيتم إن كان صادق ًا ما تصنعون؟
فقالت زعامة البطون :نكف ونمســك .فقال أبوطالب :فــإن كان كاذب ًا دفعته إليكم تقتلونه!

فقالوا :قد أنصفت وأمجلت .و ُف َّضت الصحيفة فإذا كل ما فيها قد حمي إال مواقع اســم اهلل عز
وجل ،وهبتت زعامة الرشك وأســلم عىل أثر هذه املعجزة عدد من الناس ،وأعلن أبوطالب أنه
عىل الدين احلق ،واهتزت رشعية احلصار واملقاطعة.

إن للهاشــميني فض ً
ال عىل كل مسلم ومسلمة إىل يوم الدين ،فلوال موقفهم احلاسم املرشف

بقيادة أيب طالب ،لتمكنت بطون قريش من قتل حممد‘ وملا قامت لإلسالم قائمة!

ومن املهازل أن تقوم الســلطات التي ســيطرت عىل مقاليد أمور املسلمني فيام بعد،بتصوير

أيب طالب مرشك ًا وتنكر كفاحه وجهاد أبنائه ،وتفرض مســبتهم عىل املنابر ،وال تقبل شــهادة

من يواليهم ،وتلقي يف أذهان العامة والغوغاء أن اهلاشــميني ماتوا بموت حممد ،وأهنم مل خيلقوا
للقيــادة ،وإنام خلقوا ليكونوا أتباعــ ًا خللفاء بطون قريش ،وأن اخلالفــة حق خالص للبطون

مثلام كانت النبوة حق ًا خالص ًا للهاشــميني ،وأن هذه القسمة هي القسمة العادلة ،وكأن البطون
هي املخولة بتوزيع فضل اهلل تعاىل ».
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أراداليهود أن يغتالوه فنهاهمالراهب بحيرا
(قال الراهب أليب طالب :ما هذا الغــام منك؟ قال أبوطالب :ابني ،قال :ما هو ابنك ،وما

ينبغي هلذا الغالم أن يكون أبوه حي ًا ،قال :فابن أخي ،قال :فام فعل أبوه؟ قال :هلك وأمه حبىل
به ،قــال :فام فعلت أمه؟ قال :توفيت قريب ًا ،قال :صدقت ،إرجع بابن أخيك إىل بلده ،واحذر
عليه اليهود ،فواهلل لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبغينه رش ًا ،فإنه كائن البن أخيك هذا شــأن

عظيم ،نجده يف كتبنا وما روينا عن آبائنــا ،واعلم أين قد أديت إليك النصيحة ،فلام فرغوا من

جتارهتم خرج به رسيع ًا ،وكان رجال من هيود قد رأوا رسول اهلل‘وعرفوا صفته فأرادوا أن
يغتالــوه فذهبوا إىل بحريا فذاكروه أمره فنهاهم أشــد النهي ،وقال هلم :أجتدون صفته؟ قالوا:

نعم ،قال :فام لكم إليه سبيل ،فصدقوه وتركوه ،ورجع به أبوطالب ،فام خرج به سفر ًا بعد ذلك
خوف ًا عليه) ( .الطبقات154/1:وتاريخ دمشق.)12/3:

وحاول بنو النضير أن يغتالواالنبي؟ص؟
يف تفســر القمي(( :)359/2وكان ســبب ذلك مــن بني النضري يف نقض عهدهــم أنه أتاهم

رســول اهلل‘ يستســلفهم دية رجلني قتلهام رجل من أصحابه غيلة يعني يستقرض ،وكان
قصد كعب بــن األرشف ،فلام دخل عىل كعب قــال :مرحب ًا يا أبا القاســم وأهال! وقام كأنه

يصنع له الطعام وحدث نفســه أن يقتل رســول اهلل‘ويتبع أصحابــه ،فنزل جربئيل×

فأخربه بذلك ،فرجع رســول اهلل‘إىل املدينة وقال ملحمد بن مسلمة األنصاري :إذهب إىل
بني النضري فأخربهم أن اهلل عز وجل قد أخربين بام مهمتم به من الغدر ،فإما أن خترجوا من بلدنا
وإمــا أن تأذنوا بحرب ،فقالوا نخرج من بالدك فبعث إليهم عبد اهلل بن أيب أال خترجوا وتقيموا

وتنابذوا حممد ًا احلرب فــإين أنرصكم أنا وقومي وحلفاي ،فــإن خرجتم خرجت معكم وإن

قاتلتم قاتلت معكم ،فأقاموا وأصلحوا حصوهنم وهتيئوا للقتال وبعثوا إىل رســول اهلل‘إنا
ال نخرج فاصنع ما أنت صانع)!

ويف تفســر التبيان(( :)425/9قال حممد بن إســحاق :خرج رســول اهلل‘إىل بني النضري،

يســتعينهم يف دية القتيلــن من بني عامر ،اللذيــن قتلهام عمرو بــن أمية الضمري ،وكان بني
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بني النضري وبني عامر عقد وحلف .فلام أتاهم النبي يستعينهم يف الدية قالوا :نعم يا أباالقاسم!
نعينك عىل ما أحببــت .ثم خال بعضهم ببعض فقال :إنكم لــن جتدوا الرجل عىل مثل حالته

هذه ،ورسول اهلل إىل جانب جدار من بيوهتم قاعد .فقالوا :من رجل يعلو عىل هذا البيت يلقي

عليه صخرة ،ورسول اهلل‘يف نفر من أصحابه ،فأتاه اخلرب من السامء بام أراد القوم فقام وقال
ألصحابه :ال تربحوا ،فخرج راجع ًا إىل املدينة فأخربهم اخلرب بام أرادت اليهود من الغدر.

وأمر رســول اهلل‘حممد بن مســلمة بقتل كعب بــن األرشف .فخرج ومعه ســلكان

بن ســامة ،وثالثة من بني احلــرث .وخرج النبي‘عىل أثرهم ،وجلــس يف موضع ينتظر

وجوههم .فذهب حممد بن مســلمة مع القوم إىل قرب قرصه ،وأجلس قومه عند جدار وناداه:
يا كعب! فانتبه وقال :من أنت؟ قال :أنا حممد بن مسلمة أخوك ،جئتك أستقرض منك دراهم،

فإن حممد ًا يســألنا الصدقة ،وليس معنا الدراهم .فقال :ال أقرضك إال بالرهن .قال :معي رهن
إنــزل فخذه .وكانت له امرأة بنى هبا تلك الليلة عروســ ًا ،فقالــت :ال أدعك تنزل ،ألين أرى

محرة الدم يف ذلك الصوت ،فلم يلتفت إليها .فخرج فعانقه حممد بن مســلمة ،ومها يتحادثان،
حتى تباعدا من القرص إىل الصحراء ،ثم أخذ رأسه ،ودعا بقومه وصاح كعب ،فسمعت امرأته،
فصاحت وســمع نجر النضري صوهتا ،فخرجوا نحوه فوجدوه قتي ً
ال ورجع القوم ســاملني إىل

رسول اهلل‘ .فلام أسفر الصبح ،أخرب رسول اهلل أصحابه بقتل كعب ،ففرحوا .وأمر بحرهبم
والســر إليهم .فســار بالناس حتى نزل هبم ،فتحصنوا منه يف احلصن فأمر رســول اهلل‘
بقطع النخل والتحريق فيها فنادوا يا حممد! قد كنت تنهى عن الفحشــاء ،فام بالك تقطع النخل

َ َ َ ُْ َ َ ً َ ُ
َ ْ
َْ
ْ
ََ ُ
اس ِق َ
ين.
وحترقهــا! فأنــزل اهللَ :ما قط ْعت ْم ِم ْن ِلينةٍ أ ْو ت َركت ُموها ق ِائ َمة َعلى أ ُص ِول َها ف ِب ِإذ ِن اهلل َو ِل ُيخ ِز َى الف ِ

وهي البويرة).

وقال ابن عبد ربه يف الدرر :166/وخرج إليهم وذلك يف ربيع األول أول السنة الرابعة من اهلجرة،

فتحصنوا منه يف احلصون فحارصهم ست ليال فألقوا بأيدهيم وسألوا رسول اهلل‘ أن يكف

عــن دمائهم وجيليهم عىل أن هلم ما محلت اإلبل من أمواهلم إال الســاح ،فاحتملوا كذلك إىل
خيرب ومنهم من ســار إىل الشام ،وكان ممن سار منهم إىل خيرب أكابرهم حيي بن أخطب وسالم

بن أيب احلقيق وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق فدانت هلم خيرب ،وقســم رســول اهلل‘ أموال
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بني النضري بني املهاجرين خاصة إال أنه أعطى منها أبادجانة سامك بن خرشة وسهل بن حنيف
وكانا فقريين .ومل يســلم من بني النضــر إال رجالن يامني بن عمري بــن كعب بن عمرو بن
جحاش ،وأبوسعد بن وهب أسلام فأحرزا أمواهلام وذكر أن يامني بن عمري جعل جع ً
ال ملن قتل

ابن عمه عمرو بن جحاش ملا هم به يف رسول اهلل‘ نزلت سورة احلرش يف بني النضريقال اهلل
َ ُ
َ ْ ْ
َ ْ َ ْ
ُ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ
ك َف ُر وا م ْن َأ ْهل ْالك َ
اب ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم لأ َو ِل ال َحش ِر َما ظ َنن ُت ْم أ ْن َيخ ُر ُجوا َوظ ّنوا
ت
عز وجــل :هوال ِذي أخرج ال ِذين
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َأ َّن ُه ْم َمان َع ُت ُه ْم ُح ُص ُون ُه ْم م َن اهلل َفأ َت ُ
الر ْع َب ُي ْخر ُب َ
اه ُم اهلل ِم ْن َح ْي ُث ل ْم َي ْح َت ِس ُبوا َو َق َذ َف في ُقلوبه ُم ُّ
ون ُب ُيوت ُه ْم
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ِبأ ْي ِد ِيه ْم َوأ ْي ِدى ال ُمؤ ِم ِن َين ف ْاع َت ِب ُر وا َيا أ ِولي الأ ْب َص ِار .فــكان إجــاء بني النضــر أول احلــر يف الدنيا

إىل الشام ،ولذلك قيل الشام أرض احلرش).

وحاول بنو قريظة أن يغتالواالنبي؟ص؟
يف األنوار للبكري( :287/أن سعد بن قطمري وكان من أحبار اليهود وكهاهنم وكان قد اطلع عىل

صفات النبي‘قال فلام نظر إليه عرفه وقال :ال شــك هذا الذي يفسد أحالمنا ويبطل أدياننا
ويرمل نسواننا ،وإين أريد بأن أحتال عىل قتله ثم دنا من النبي وقال يا سيدي بكم هذا احلمل األديم

فقال له النبي بخمس مائة درهم ال ينقص منها شــيئ قال اليهودي اشــريت لكن برشط أنك

تســر معي إىل منزيل وتأكل من طعامي حتى حتصل يل بك الربكة ألنكم ســكان بيت اهلل احلرام
فأجابه النبي‘إىل ذلك فأخذ اليهودي ذلك احلمل األديم وســار به إىل منزله والنبي معه قال

فلام قرب اليهودي من منزله ســبق إىل زوجته وقال هلا يا هذه أريد منك أن تساعديني عىل قتل
هذا الغالم املكي الــذي يعطل أدياننا ويقتل رجالنا وخيرب ديارنــا قالت وكيف أصنع به؟ قال
خــذي فردة هذه الرحى واقعدي يف أعىل الدار مما ييل الباب فإذا قبض منا ثمن محل األديم فألقي

عليه فردة الرحى فعســى أن نقتله ونسرتيح منه قال فأخذت زوجته فردة الرحى وصعدت إىل

أعىل الســطح فلام خرج النبي‘مهت أن تلقي عليه الرحى فأمسك اهلل عىل يدهيا وكأن الط ًام

لطمها وأوقع اهلل يف قلبها الرعب والرجفة وغيش عىل برصها من نور حممد‘،وكان هلا ولدان
نائامن بفناء الدار فسقطت الرحى عليهام فقتلتهام وخرج النبي‘سامل ًا قال فلام نظر اليهودي إىل

مــا جرى عىل أوالده لطم عىل وجهه ونادى بأعىل صوته يــا بني قريظة فأجابوه من كل جانب
ومكان وقالوا ما دهاك؟ قــال إعلموا أنه قد دخل اليوم يف بالدكم الذي يعطل أديانكم وخيرب
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دياركم وقد دخل منزيل وأكل طعامي وقتل أوالدي)!

وحاول قوم مناليهود أن يغتالواالنبي؟ص؟
ويف الوجيــز البــن عطية األندلــي(( :)167/2وحكى الطــري أن اآلية نزلت بســبب قوم

من اليهود صنعوا للنبي‘ وأصحابه طعام ًا ليقتلوه إذا أتى الطعام .فأشــعره اهلل تعاىل بذلك.

ثم أدخل الطــري حتت هذه الرتمجة عن ابن عباس خالف ماترجم بــه من أن قوم ًا من اليهود
صنعوا للنبي‘ وأصحابه طعام ًا ليقتلوه إذا أتى الطعام .قال القايض أبوحممد :فيشبه أن ابن

عباس إنام وصف قصة بني النضري املتقدمة).

استنفرت قريش وبنو هاشم للقتال فتراجعت قريش!
يف أنســاب األرشاف( ،)31/2وابن هشام((:)172/1قال ابن إســحاق :ثم إن قريش ًا حني عرفوا

أن أباطالب قد أبى خذالن رسول اهلل وإسالمه وإمجاعه لفراقهم يف ذلك وعداوهتم ،مشوا إليه
بعــارة بن الوليد بن املغرية فقالوا له فيام بلغني :يــا أباطالب ،هذا عامرة بن الوليد ،أهند فتى يف

قريش وأمجله ،فخذه فلك عقله ونرصه ،واختذه ولد ًا فهو لك ،وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي
قد خالف دينك ودين آبائك ،وفرق مجاعة قومك ،وسفه أحالمهم ،فنقتله ،فإنام هو رجل برجل،
فقال :واهلل لبئس ما تسومونني! أتعطونني ابنكم أغذوه لكم ،وأعطيكم ابني تقتلونه؟هذا واهلل

ماال يكون أبد ًا! قــال :فقال املطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ابن قيص:واهلل يا أباطالب

لقد أنصفك قومك وجهدوا عىل التخلص مما تكرهه ،فام أراك تريد أن تقبل منهم شــيئ ًا ،فقال

عيل ،فاصنع
أبوطالب للمطعم :واهلل ما أنصفوين ،ولكنك قد أمجعت خذالين ومظاهرة القوم َّ
ما بدا لك .فحقب األمر ومحيت احلرب وتنابذ القوم ،وبادى بعضهم بعض ًا فقال أبوطالب عند

ذلك يعرض باملطعم بن عدي ،ويعم من خذله من بني عبد مناف ،ومن عاداه من قبائل قريش،

ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم:

أال قــل لعمــرو والوليــد ومطعــم

أال ليــت حظي مــن حياطتكم بكر

من اخلــور حبحــاب كثيــر رغــاؤه

يــرش عىل الســاقني مــن بولــه قطــر
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ختلــف خلف الــورد ليــس بالحــق

إذا مــا عال الفيفــاء قيــل لــه و بــر

أرى أخوينــا مــن أبينــا وأمنــا

إذا ســئال قــاال إىل غيرنــا األمــر

بــى هلمــا أمــر ولكــن جترمجــا
ً
ً
أخــص خصوصا عبــد مشس ونوفال

كما جرمجت من رأس ذي علقالصخر
مهــا نبذانــا مثــل مــا ينبذ اجلمــر
فقد أصب ــحا مهن ــم أ كفه ــما صـفر

مهــا أغمــزا للقــوم يف أخو هيمــا
ً
مهــا أشــركا يف املجــد مــن ال أبــا لــه

من النــاس إال أن يــرس لــه ذ كــر

وتــم وخمــزوم وزهــرة مهنــم

وكانــوا لنــا مــوىل إذا َ
بغي النصــر

ف ـ ــواهلل ال تنفــك منـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــداوة

وال مهنــم مــا كان مــن نســلنا شــفر

فقــد ســفهت أحالمهــم وعقوهلــم

وكانــوا كجفر بئس مــا صنعت جفر

قال ابن هشام :تركنا منها بيتني أقذع فيهام( .بل ثالثة كام يأيت).

قال ابن إســحاق :ثم إن قريشــ ًا تذامــروا بينهم عىل مــن يف القبائل منهــم من أصحاب

رســول اهلل‘الذين أســلموا معه ،فوثبت كل قبيلة عىل من فيهم من املســلمني يعذبوهنم
ويفتنوهنم عن دينهم ،ومنع اهلل رســوله‘ منهم بعمه أبى طالــب ،وقد قام أبوطالب حني

رأى قريشــ ًا يصنعون ما يصنعون يف بني هاشم وبني املطلب ،فدعاهم إىل ما هو عليه من منع
رسول اهلل‘ والقيام دونه ،فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إىل ما دعاهم إليه ،إال ما كان

من أيب هلب عدو اهلل .فلــا رأى أبوطالب من قومه ما رسه يف جدهم معه وحدهبم عليه ،جعل
يمدحهم ويذكر قديمهم ،ويذكر فضل رســول اهلل‘ فيهم ،ومكانه منهم ليشد هلم رأهيم،

وليحدبوا معه عىل أمره ،فقال:
ً
إذا اجتمعــت يومــا قر يــش ملفخــر

فعبــد منــاف ســرها وصميمهــا
فــي هاشــم أشــرافها وقدميهــا

وإن حصلــت أشــراف عبــد منافهــا
ً
ً
وإن فخــرت يومــا فــإن حممــدا

هو املصطــى مــن ســرها وكر ميهــا

تداعــت قر يــش غهثــا ومسيهنــا

علينــا فلم تظفر وطاشــت حلومها
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ً
وكنــا قدميــا ال نقــر ظالمــة

إذا مــا ثنــوا صعر اخلــدود نقيمهــا

وحنمــي محاهــا كل يــوم كر هيــة

ونضــرب عن أحجارها مــن يرومها

بنــا انتعش العــود الــذواء ،وإمنــا

بأ كنافنــا تنــدى وتنمــى أرومهــا

ويف رواية الواقدي :ك َّلم وجوه قريش ،وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة ،وأيب بن خلف ،وأبوجهل،

والعــاص بن وائــل ،ومطعم وطعيمــة ابنا عدي ،ومنبــه ونبيه ابنا احلجــاج ،واألخنس بن

رشيق الثقفي أباطالب يف أن يدفع إليهم رسول اهلل ص ويدفعوا إليه عامرة بن الوليد املخزومي،

فأبــى ذلك وقال :أتقتلون ابن أخي وأغذوا لكم ابنكم ،إن هذا لعجب! فقالوا :ما لنا خري من
أن نغتال حممد ًا ! (أي ال بد لنا من قتله).

فلام كان املساء فقد أبوطالب رســول اهلل‘فخاف أن يكونوا قد اغتالوه فجمع فتيان ًا من

بني عبــد مناف وبني زهرة وغريهم وأمر كل فتى منهــم أن يأخذ معه حديدة ويتبعه ،ومىض
فرأى رســول اهلل‘فقال له :أين كنت يا ابن أخي أكنت يف خري؟ قال :نعم واحلمد هلل .فلام

أصبح أبوطالب دار عىل أندية قريش والفتيان معه وقال :بلغني كذا وكذا ،واهلل لو خدشــتموه
خدشــ ًا ما أبقيت منكم أحد ًا إال أن أقتل قبل ذلك! فاعتذروا إليه وقالوا :أنت سيدنا وأفضلنا

يف أنفسنا).

وقال األميني يف الغدير ( « :)361/7حذف ابن هشام منها ثالثة أبيات:
إلـ ُـه العبــاد واصطفانــا لــه الفخــر
ومــا ذاك إال ســؤدد خصنـ ـ ــا بــه
رجــال متال ـ ـ ــوا حاســدين وبغضــة
ً
ولي ـ ـ ــد أبــوه كان عبـ ـ ــدا جلدنــا

ألهــل العــى فبيهنــم أبــدا وتــر
إىل علجــة زرقــاء جــاش هبــا البحــر

يريد به الوليد بن املغرية ».

ورواه ابن ســعد ( )201/1بفروقات ،وفيه( :ذكر ممشــى قريش إىل أيب طالب يف أمره‘..

قال أبوطالب واهلل .ما هذا بالنصف تســومونني سوم العرير الذليل .فلام أصبح أبوطالب غدا
عىل النبي‘ فأخذ بيده فوقف به عىل أندية قريش ومعه الفتيان اهلاشــميون واملطلبيون فقال
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يا معرش قريش هل تدرون ما مهمت به؟ قالوا :ال ،فأخربهم اخلرب وقال للفتيان أكشفوا عام يف

أيديكم فكشفوا فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة ،فقال :واهلل لو قتلتموه ما أبقيت منكم
أحد ًا حتى نتفانى نحن وأنتم ،فانكرس القوم وكان أشدهم انكسار ًا أبوجهل).

واصلت قريش مطالبتها أباطالب بتسليمهاالنبي؟ص؟
يف إعالم الــورى (( :)125/1وكتبوا بينهــم صحيفة أن ال يواكلوا بني هاشــم واليكلموهم

واليبايعوهم واليزوجوهم وال يتزوجوا إليهم والحيــروا معهم ،حتى يدفعوا حممد ًا إليهم

فيقتلونــه ،وأهنم يد واحدة عىل حممــد‘ ليقتلوه غيلة أو رصاح ًا .فلــا بلغ ذلك أباطالب

مجع بني هاشــم ودخل الشــعب ،وكانوا أربعني رج ً
ال فحلف هلم أبوطالب بالكعبة واحلرم

وحصن الشعب وكان
والركن واملقام لئن شــاكت حممد ًا شوكة آلتني عليكم يا بني هاشــم.
َّ

حيرســه بالليل والنهار ،فإذا جاء الليل يقوم بالسيف عليه ورسول اهلل‘مضطجع ثم يقيمه
ويضجعه يف موضع آخر ،فال يزال الليل كله هكذا ويوكل ولده وولد أخيه به حيرسونه بالنهار!

وأصاهبم اجلهد ،وكان من دخل من العرب مكة ال جيرس أن يبيع من بني هاشــم شيئ ًا ،ومن باع
منهم شيئ ًا انتهبوا ماله.

وكان أبوجهــل ،والعاص بن وائل الســهمي ،والنــر بن احلارث بن كلــدة ،وعقبة بن

أيب معيــط خيرجون إىل الطرقات التي تدخــل مكة ،فمن رأوه معه مرية هنــوه أن يبيع من بني

هاشم شيئ ًا ،وحيذروه إن باع شيئ ًا منهم أن ينهبوا ماله .وكانت خدجية هلا مال كثري فأنفقته عىل
رسول اهلل‘).

ويف قصص األنبيــاء للراونــدي( :326/وبقوا يف الشــعب أربع ســنني اليأمنــون إال من

موســم إىل موسم ،وال يشــرون وال يبيعون إال يف املوســم ،وكان يقوم بمكة موسامن يف كل

سنة:موســم العمرة يف رجب وموســم احلج يف ذي احلجة ،فكان إذا اجتمعت املواســم خيرج
بنو هاشــم من الشــعب فيشــرون ويبيعون ثم الجيرسأحد منهم أن خيرج إىل املوســم الثاين،
وأصاهبم اجلهد وجاعوا،وبعثت قريش إىل أيب طالب:إدفع إلينا حممد ًا نقتله ونملكك علينا)!
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الذين تعاقدوا على قتلالنبي؟ص؟
يف أنســاب األرشاف(( :)320/1وكان عبــد اهلل بن شــهاب الزهري جد حممد بن مســلم بن

عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شــهاب (وهو هيودي) وعتبة بن أيب وقاص (أخو ســعد بن أيب وقاص) وابن

يب بن خلف اجلمحي،
قميئة األدرمي ،من بني تيم بن غالــب ،فكان تيم أدرم ناقص الذقن ،وأ ّ
وعبــد اهلل بن محيد بن زهري بن احلارث بن أســد بــن عبد العزى بن قــي ،تعاقدوا عىل قتل

رســول اهلل‘ .فأما ابن شــهاب فأصاب جبهته ،وأمــا عتبة بن أيب وقاص فرمــاه بأربعة
أحجار فكرس رباعيته اليمنى وشــق شفته السفىل ،وأما ابن قميئة األدرمى فك َلم وجنتيه وغيب
يب
حلق املغفر فيها ،وعاله بالســيف فلم يقطع .وسقط رسول اهلل‘ فجحشت ركبته .وأما أ ُّ
بن خلف فشد عليه بحربة فأعانه اهلل عليه فقتله ،وكان ملا شد عليه باحلربة يقول:ألقتلنك هبا يا
حممد .فقال رسول اهلل‘ بل أنا قاتلك إن شاء اهلل .فيقال إنه انتزعها من يده ،فطعنه هبا .فكان

أيب يقول :قتلني حممد! فقيل إنه إنام خدشــك فقال :أنا أعلم باألمر ،فسقط ومات يف الطريق.
وأما عبد اهلل بن محيد فأقبل يريد رســول اهلل‘ فشد عليه أبودجانة فرضبه وقال :خذها وأنا
ابن خرشة ،فقال رسول اهلل‘ :اللهم ارض عن ابن خرشة ،فإين عنه راض).

ويف ســرة ابن هشام (( :)601/3قال ابن إســحاق :وكان أيب بن خلف ،يلقى رسول اهلل‘

بمكة ،فيقول يا حممد إن عندي العوذ ،فرســ ًا أعلفه كل يوم ْفرق ًا من ذرة ،أقتلك عليه ،فيقول
رسول اهلل‘:بل أنا أقتلك إن شــاء اهلل ،فلام رجع إىل قريش وقد خدشه يف عنقه خدش ًا غري

كبري فاحتقن الدم ،قال :قتلنــي واهلل حممد! قالوا له :ذهب واهلل فؤادك! واهلل ْ
إن بك من بأس،

عيل لقتلني .فامت عدو اهلل برسف ،وهم
قال :إنه قد كان قال يل بمكة :أنا أقتلك فواهلل لو بصق َّ

قافلون به إىل مكة).

محاوالت أبيسفيان وأبيلهب وأبيجهل اغتيالالنبي؟ص؟
جعل أبوســفيان ألعرايب جع ً
ال عــى أن يغتال النبي‘فجاء إىل املدينــة ،فأراد أن يغتاله

النبي يف بيان القصة ،وأخربه
فأخذه أســيد بن حضري فجذبه ،فبدا خنجره وعلم غدرة وصدق ّ

بجعل أيب سفيان له فحبس عند أسيد ،ثم دعا به فمن عليه وأطلقه فآمن وأسلم)( .النهاية.)69 / 4 :
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(أبوذر :كان النبي‘يف سجوده فرفع أبوهلب حجر ًا يلقيه عليه فثبتت يده يف اهلواه فترضع

َ َّ ْ َ َ َ َ
د أبِى ل َه ٍب
إىل النبي وعقد اإليامن لوعويف ال يؤذيه فلام برأ قال :ألنت ســاحر حاذق ،فنزل :تبت ي ا
َ َ ً َ َ َ
َ
َ َ
َُ ُ َ َ ََ ْ َ
َْ َ َ ْ ُ ُُ
يد َها َح ْب ٌل ِم ْن َم َس ٍد.
َوت ّبَ .ما أغنى عنه َماله َو َما ك َس َبَ .س َي ْصلى نارا ذات ل َه ٍبَ .و ْام َرأته ح ّمالة ال َحط ِب .فِي ِج ِ

وكان أبوجهل يطلب غرته فوجده يوم ًا يف سجوده فرفع صخرة عظيمة يدفعها عليه ،فأمسكت

من يده (لصقت) وصار عربة للناس ،فترضع إىل النبي‘فدعا له بفرج فزالت)( .المناقب .)68/1:

الطبقــات(( :)94/2وذلك أن أباســفيان بن حرب قال لنفر من قريش :أال أحد يغتال حممد ًا فإنه

يميش يف األســواق ،فأتاه رجل من األعراب فقال:قد وجدت أمجع الرجال قلب ًا وأشــده بطش ًا

وأرسعه شــد ًا فإن أنت قويتني خرجت إليه حتى أغتاله ومعي خنجر مثل خافية النرس فأسوره

ثم آخذ يف عري وأســبق القوم عدو ًا فإين هاد بالطريق خريت .قال :أنت صاحبنا فأعطاه بعري ًا
ونفقة وقال ِ
إطو أمرك فخرج لي ً
ال فســار عىل راحلته مخس ًا وصبح ظهر احلرة صبح سادسة ،ثم
أقبل يسأل عن رسول اهلل‘حتى دل عليه فعقل راحلته ثم أقبل إىل رسول اهلل وهو يف مسجد

بني عبد األشهل فلام رآه رسول اهلل‘ قال :إن هذا لرييد غدر ًا فذهب ليجني عىل رسول اهلل

فجذبه أســيد بن احلضري بداخلة إزاره فإذا اخلنجر فسقط يف يديه وقال :دمي دمي ،فأخذ أسيد
بلبته فدعه ،فقال رســول اهلل‘ :أصدقني ما أنت؟ قال :وأنا آمن؟ قال :نعم .فأخربه بأمره

وما جعل له أبوسفيان ،فخىل عنه رسول اهلل‘ فأسلم.

النبي؟ص؟یرد بالمثل
وبعث رسول اهلل عمرو بن أمية وسلمة بن أســلم إىل أيب سفيان بن حرب وقال :إن أصبتام

منه غرة فاقتاله ،فدخال مكة ومىض عمرو بن أمية يطوف بالبيت لي ً
ال فرآه معاوية بن أيب سفيان

فعرفه ،فأخرب قريشــ ًا بمكانــه فخافوه وطلبوه ،وكان فاتك ًا يف اجلاهليــة وقالوا :مل يأت عمرو
خلري! فحشــد له أهل مكة وجتمعوا وهرب عمرو وســلمة ،فلقي عمرو عبيد اهلل بن مالك بن

عبيد اهلل التيمي فقتله وقتل آخرمن بني الديل سمعه يتغنى ويقول:
ً
ولســت مبســلم مــا دمــت حيا ولســت أديــن دين املســلمينا

ولقي رســولني لقريش بعثتهام يتجسســان اخلربفقتل أحدمها وأرساآلخــر فقدم به املدينة،

فجعل عمرو خيرب رسول اهلل‘ خربه ورسول اهلل يضحك).
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محاولة صفوان بن أمية اغتيالالنبي؟ص؟
يف تفســر التبيان (( :)463/3بعثــت قريش رج ً
ال ليفتك بالنبي‘فأطلــع اهلل نبيه عىل أمره

ومنعه اهلل منه ،ألنه دخل عىل النبي‘وســيفه مسلول فقال له :أرنيه فأعطاه إياه ،فلام حصل

يف يده قال :ما الذي يمنعني من قتلك؟ فقال النبي‘اهلل يمنعك فرمى بالســيف وأســلم.
واســم الرجل عمرو بن وهب اجلمحي بعثه صفوان بن أمية ليغتاله بعد بدر فأعلمه اهلل ذلك.

وكان ذلك سبب إسالم عمرو بن وهب.

محاولة شيبة بن عثمانالعبدري اغتيالالنبي؟ص؟
يف تاريخ دمشــق()251/23كان شــيبة خرج مع النبي‘إىل حنني وهو مرشك وكان يريد أن

يغتال رســول اهلل فرأى من رســول اهلل‘ غرة يوم حنني فأقبل يريده فرآه رسول اهلل فقال:

يا شــيبة هلم لك فقذف اهلل يف قلبه الرعب ودنا من رسول اهلل ،فوضع رسول اهلل‘يده عىل
صدره ثم قال إخسأ عنك الشيطان وأخذه إفكل وفزع وقذف اهلل تعاىل يف قلبه اإليامن وقاتل مع

رسول اهلل‘ وكان ممن صرب معه وكان من خيار املسلمني)!

أقــول :مع ردنــا هلذه الرواية التي تريد إثبات فضيلة هلذا الطليــق ،فهي تدل عىل جو قريش

وإرصارها عىل قتل النبي‘حتى وهي معه يف حنني ضد هوازن.

كانوا يرون أن مشاركتهم يف حرب حنني ال يتناىف مع العمل الغتيال حممد! برشط أن يكون

رسي ًا أو فردي ًا ممن له ثأر عنده فيبكون عليه ويأخذون سلطانه!

ولذا شاركوا معه يف احلرب فذهبوا معه إىل ُحنني حيث مجعت قبائل هوازن وغطفان النجدية

مجوعها حلرب النبي‘وكان جيشــه عرشة آالف مقاتل ،وجعل القرشيني قواهتم يف مقدمته
فارين! فســببوا اهلزيمة يف
ومــا أن واجههم كمني من هوازن برشــقة ســهام حتى اهنزمــوا ِّ

صفوف املســلمني مجيع ًا! وثبت النبي‘ومعه بنو هاشــم فقط كالعادة ،وقاتلوا بقوة وردوا
كمني هوازن وهجومهم ،وكتب اهلل هلم النرص .ثم رجع املسلمون الفارون.

واســتغلت قريش اهلزيمة فقامت بمحاوالت لقتل النبي‘! مما يشري إىل أن اهلزيمة كانت

مدبرة مع قبائل هوازن! وقد روى علامء السلطة ومنهم ابن كثري املتعصب لقريش حماولة النضري
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بن احلارث قائد قوات قريش املشاركة يف حنني ،وجعلها مدح ًا له!

قال يف ســرته( (:)691/ 3كان النضري بن احلارث بن كلدة من أمجل الناس ،فكان يقول :احلمد

هلل الــذي من علينا باإلســام ،ومــ َّن علينا بمحمد ومل نمــت عىل ما مــات عليه اآلباء وقتل

عليه األخوة وبنو العم .ثــم ذكر عداوته للنبي وأنه خرج مع قومــه من قريش إىل حنني وهم

عــى دينهم بعد! قال :ونحن نريــد إن كانت دائرة عىل حممد أن نغري عليــه فلم يمكننا ذلك!
فلــا صار باجلعرانة فواهلل إين لعىل ما أنا عليه ْ
أنضري؟
شــعرت إال برســول اهلل‘ فقال:
إن
ُ
ُ

قلــت :لبيك .قال :هل لك إىل خري مما أردت يــوم حنني مما حال اهلل بينك وبينه؟ قال :فأقبلت

إليــه رسيع ًا فقال :قــد آن لك أن تبرص ما كنت فيه توضع! قلت :قــد أدري أن لو كان مع اهلل

غريه لقد أغنى شــيئ ًا ،وإين أشــهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له .فقال رسول اهلل :اللهم
زده ثباتــ ًا! قال النضري :فوالذي بعثه باحلق لكأن قلبي حجر ثبات ًا يف الدين وتبرصة باحلق .فقال

رسول اهلل :احلمد هلل الذي هداه).

كام روى ابن هشام( )46/4اعرتاف قائد قريش آخر ،قال( :قال شيبة بن عثامن بن أيب طلحة أخو
ُ
أدرك ثأري من حممد ،وكان أبوه ُقتل يوم أحد ،اليوم أقتل حممد ًا! قال:
قلت اليو َم
بني عبد الدارُ :
فأدرت برسول اهلل ألقتله فأقبل شئ حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذاك وعلمت أنه ممنوع مني).

إقرار من زعيمني قرشــيني يفرتض أهنام أســلام يف مكة ،قد حاوال قتل النبي‘فلم
فهذا ٌ

يستطيعا ،ثم ادعيا أنه آمنا باهلل تعاىل!

وقد نصت مصادر الســرة عىل أن زعامء قريش مل يملكوا أنفسهم عندما اهنزم املسلمون يف

حنني أول األمر فأظهروا فرحهم وكفرهم!

قال ابن هشــام(( :)46/4فلــا اهنزم الناس ورأى من كان مع رســول اهلل‘من جفاة أهل

مكة اهلزيمة ،تكلم رجال منهم بام يف أنفســهم من الضغن ،فقال أبوسفيان بن حرب :ال تنتهي
هزيمتهــم دون البحر ،وإن األزالم ملعــه يف كنانته ( أي يحمــل إصنامــه) ورصخ جبلة بن احلنبل :أال

بطل السحر اليوم)!

أقــول :جبلة هذا أخ صفوان بن أمية املخزومي الذي أرســل شــخص ًا ليقتل النبي‘ثأر ًا

بأبيه الذي قتل يف بدر.
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قال ابن هشــام( ( :)485/2جلس عمري بن وهب اجلمحي مع صفــوان بن أمية بعد مصاب

أهل بدر من قريش بيســر ،يف احلجر ،وكان عمري بن وهب شــيطان ًا من شياطني قريش وممن
كان يؤذى رســول اهلل‘ وأصحابه ويلقون منه عناء وهــو بمكة ،وكان ابنه وهب بن عمري
يف أســارى بدر ...فذكر أصحاب القليب ومصاهبم فقال صفــوان :واهلل ْ
إن يف العيش بعدهم

عيل ليس له عندي قضاء وعيال أخشــى
خــر ،قال له عمري :صدقت واهلل ،أما واهلل لوال َد ْي ٌن َّ
عليهم الضيعة بعدي ،لركبت إىل حممد حتى أقتله ،فإن يل قبلهم علة :ابني أسري يف أيدهيم ،قال:
عيل دينك أنا أقضيه عنك ،وعيالك أواســيهم ما بقوا ال يســعني شئ
فاغتنمها صفوان وقالَّ :

ويعجز عنهم ،فقال له عمري :فاكتم عني شــأين وشأنك ،قال :أفعل .قال :ثم أمر عمري بسيفه
وسم ،ثم انطلق حتى قدم املدينة.)...
فشحذ له ّ

وكشف اهلل لرسوله‘عمري ًا وأفشــل حماولته وزعموا أن عمر كشفه! ومل يكتف صفوان

بمحاولته تلك بل قتل بأبيه مســل ًام صرب ًا يف مكة ،هــو زيد بن الدثنة (ابــن هشــام )669/3:وعندما
فتح النبي‘ مكة هرب صفوان).

حاول عامر بنالطفيل اغتيالالنبي؟ص؟
يف تفســر الثعلبي(( :)276/5قال رجل من أصحاب رســول اهلل‘يا رســول اهلل هذا عامر

بن الطفيل وهو مرشك .فقال :دعه فإن يرد اهلل به خري ًا هيده ،فأقبل حتى قام عليه فقال :يا حممد

ما يل إن أســلمت؟ قال :لك ما للمسلمني وعليك ما عىل املسلمني ،قال :جتعل يل األمر بعدك.
قال :ليس ذلك إ َّيل إنام ذاك إىل اهلل جيعله حيث يشــاء .قال :فاجعلني عىل الوبر وأنت عىل املدر،

قال الرجل :فامذا جيعل يل؟ قال :أجعل لك أعنة اخليل تغزو عليها.قال :أوليس ذلك يل اليوم؟
قال :ال .قال :قم معي ُأكلمك ،فقام رســول اهلل‘وكان يويص إىل أربد بن ربيعة إذا رأيتني
ِ
ورائه بالسيف ،فجعل خياصم رســول اهلل‘فدار أربد بن ربيعة خلف النبي
أكلمه َفدُ ْر من
ص ليرضبه فاخرتط من ســيفه شــر ًا ثم حبســه اهلل عنه فلم يقدر عىل قتله،وعامر يومئ إليه
فالتفت رســول اهلل ص فرأى أربد وما منع بســيفه! فقال :اللهم أكفنيهام بام شئت ،فأرسل اهلل

عىل أربد صاعقة يف يوم صاح صائف .ووىل عامر هارب ًا ،وقال :يا حممد دعوت ربك فقتل أربد
واهلل ألمألهنا عليك خيال جرد ًا وفتيان ًا مرد ًا .فقال رسول اهلل‘ :يمنعك اهلل من ذلك وأبناء
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قيلة يعني األوس واخلزرج فنزل عامر ببيت امرأة ســلولية فلام أصبح ضم إليه ســاحه وقد
تغري لونه ،وهو يقول:والالت لئن أصحر حممد إيل وصاحبه عني ملك املوت ألُنفذهنام برحمي،
فلام رأى اهلل تعاىل ذلك منه أرســل ملك ًا فلطمه بجناحه فأذراه يف التارب ،وخرجت عىل ركبته
غدة يف الوقت كغدة البعري فعاد إىل بيت الســلولية وهو يقول :غدة كغدة البعري وموت يف بيت

سلولية! ثم مات عىل ظهر فرسه ،فجعل يركض يف الصحراء ويقول :أبرز يا ملك املوت!

فأجاب اهلل تعاىل دعاء رســوله‘ وقتل عامر ًا بالطاعون وأربد بالصاعقة ،فرثى لبيد بن

ربيعة أخاه أربد بجملة من املراثي فمنها هذه:
ذهب الذيــن يعــاش يف أ كنافهــم

وبقيــت يف خلــف كجلــد األجــرب

يتآ كلـ ـ ـ ـ ـ ــون مغالـ ـ ـ ـ ـ ــة ومــاذة

ويعــاب قائلهــم وإن مل يشــغب

يــا أر بــد اخليــر الكــر مي جــدوده

أفردتــي أمــي بقــرن أعضــب).

محاولة دعثور بنالحارث اغتيالالنبي؟ص؟
روى الكليني يف الكايف ( (:)127/8عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل×قال :نزل رسول اهلل‘يف

غزوة ذات الرقاع حتت شــجرة عىل شــفري واد ،فأقبل ســيل فحال بينه وبــن أصحابه ،فرآه
رجــل من املرشكني ،واملســلمون قيام عىل شــفري الوادي ينتظرون متى ينقطع الســيل ،فقال
رجل من املرشكني لقومه :أنا أقتل حممد ًا ،فجاء وشــد عىل رســول اهلل‘ بالسيف ثم قال:
من ينجيك مني يا حممد؟ فقال :ريب وربك ،فنســفه جربئيل عن فرسه فسقط عىل ظهره ،فقام
رسول اهلل‘وأخذ الســيف ،وجلس عىل صدره وقال :من ينجيــك مني يا غورث؟ فقال:
جودك وكرمك يا حممد! فرتكه ،فقام وهو يقول :واهلل ألنت خري مني وأكرم).

َ ُ َّ
َ
َ ُ ْ
َ
ْ ُ
ويف املناقب (( :)63/1الثاميل يف تفســر قولــهَ :يا أ ّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا اذك ُر وا ِن ْع َمة اهلل َعل ْيك ْم ِإذ َه َّم ق ْو ٌم
َ َ َّ َ
َ ُ َ
َ
ُ
أ ْن َي ْب ُس ُطوا ِإل ْيك ْم أ ْي ِد َي ُه ْم فكف أ ْي ِد َي ُه ْم َع ْنك ْم :أن القاصــد إىل النبــي كان دغثور بن احلارث ،فدفع

جربئيل يف صدره فوقع الســيف من يده فأخذه رسول اهلل‘وقام عىل رأسه فقال :ما يمنعك

مني؟ فقــال :ال أحد وأنا أعهد أن ال أقاتلك أبد ًا وال أعني عليك عدو ًا ،فأطلقه .فســئل بعد
انرصافه عــن حاله؟ قال :نظرت إىل رجــل طويل أبيض دفع يف صــدري فعرفت أنه ملك.

ويقال :إنه أسلم وجعل يدعو قومه إىل االسالم).
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محاولة النضر بنالحارثالعبدري اغتيالالنبي؟ص؟
يف املناقب ((:)68/1الواقدي :خرج النبي‘للحاجة يف وســط النهار بعيد ًا فبلغ إىل أســفل
ثنية احلجون فاتبعه النــر بن احلارث يرجو أن يغتاله ،فلام دنا منه عــاد راجع ًا فلقيه أبوجهل

فقــال :من أين جئت؟قال:كنــت طمعت أن أغتال حممد ًا فلام قربت منه فإذا أســاود ترضب

بأنياهبا عىل رأسه فاحتة أفواهها .فقال أبوجهل :هذا بعض سحره)!

وكان أحد الذيــن انتدبتهم قبائل قريــش لقتل النبي‘ليلة هجرتــه ،ففي املنتظم()49/3

عن الواقدي( :الذين كانوا ينتظرون رســول اهلل تلك الليلة :أبوجهل ،واحلكم بن أيب العاص،

وعقبــة بن أيب معيط ،والنرض بن احلارث ،وأمية بن خلف ،وابن العيطلة ،وزمعة بن األســود،
وطعيمة بن عدي ،وأبوهلب ،وأيب بن خلف ،ونبيه وأيب ابنا احلجاج).

ويف املناقب ((:)69/1وتكمن نرض بن احلرث بن كلدة لقتل النبي‘فلام سل سيفه رؤي خائف ًا
مستجري ًا فقيل له :يا نرض هذا خري لك مما أردت يوم حنني مما حال اهلل بينك وبينه).

ويف املناقــب (( :)58/1وكان أبوجهل ،والعاص بن وائل ،والنرض بن احلرث بن كلدة ،وعقبة
بن أيب معيط خيرجون إىل الطرقات فمن رأوا معه مرية هنوه ان يبيع من بني هاشم شيئ ًا وحيذرونه
من النهب) أي أن یبیحوا هنبه ألنه باع بنی هاشم.

ويف احليــوان ( :482/ 7:النرض بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ،من بني عبد الدار

من قريش ،كان من شــجعان قريش ووجوهها ،ومن شــياطينها ،صاحب لواء املرشكني ببدر
وهو ابن خالة النبي‘.

يف قرب اإلسناد( :320/من ذلك:أن قريش ًا أرســلت النرض بن احلارث وعلقمة بن أيب معيط

بيثرب إىل اليهود ،وقالوا هلام :إذا قدمتام عليهم فســائلوهم عنه ،ومها قد ســألوهم عنه فقالوا:

صفــوا لنا صفته ،فوصفــوه .وقالوا :من تبعه منكم؟ قالوا :ســفلتنا .فصاح حرب منهم فقال:

هذا النبي الذي نجد نعته يف التوراة ،ونجد قومه أشد الناس عداوة له).

يف أنســاب األرشاف(( :)142-139/1كان النرض بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن

عبد الدار يكنى أبافائد ،وكان أشد قريش مبادأ ًة للنبي‘ بالتكذيب واألذى .وكان صاحب
أحاديث ونظر يف كتب الفرس وخمالطة النصارى واليهود .وكان ملا سمع بذكر النبي‘وحضور
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َْ
وقــت مبعثه ،يقول :واهلل لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى مــن إحدى األمم .فنزلت فيهَ :وأق َس ُموا
َ
َ َ
ُْ
َ ُ
َّ
مانه ْم َل ِئ ْن َ
جاء ُه ْم َن ِذ ٌير ل َيك ُون َّن أ ْهدى ِم ْن ِإ ْح َدى الأ َم ِم .وكان حيدث ثم يقول :أينا أحســن
ِبالل ِه َج ْهد أ ْي ِِ
َ
ُ
ُ
حديث ًا أنا أم حممد؟ ويقول :إنام يأتيكم حممد بأســاطري األولني .فنزلت فيهَ :و ِإذا ت ْتلى َعل ْي ِه ْم آياتنا
َّ َ
ُ َْ َ ْ َْ َ ُ َُ ْ ْ
ْ
ساط ُير ْال َأ َّو ِل َ
ين.
قالوا قد س ِمعنا لو ن
شاء لقلنا ِمث َل هذا ِإن هذا ِإلا أ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
ْ
جار ًة م َن َّ
َ
كان هذا ُه َو ال َح َّق م ْن ِع ْند َك َفأ ْمط ْر َعل ْينا ح َ
َ
يم.
الس ِ
ونزلــت فيــه :الل ُه َّم ِإ ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ماء أ ِو ائ ِتنا ِبعذ ٍاب أ ِل ٍ
َ ُ َ َّ َ ّ َ َّ َ ْ َ ْ ْ
ساب.
ونزلت فيه :وقالوا ربنا ع ِج ْل لنا ِقطنا قب َل يو ِم ال ِح ِ
ََ
واق ٍع..
سائ ٌل ِب َعذ ٍاب ِ
ونزلت فيهَ :سأل ِ
َّ
الناس َم ْن ُيجاد ُل في ا َّلله ب َغ ْير ع ْلم .ونزلت فيهَ :أ َفب َعذابنا َي ْس َت ْعج ُل َ
ون.
ونزلت فيهَ :و ِم َن ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ

وكان النرض قدم احلــرة ،فتعلم رضب الرببط وغنى غناء أهل احلــرة وعلم ذلك قوم ًا من
َ َ َّ
ْ َ
الن ِاس َم ْن َيشت ِري
أهل مكة ،وكان غناؤهم قبل ذلك النصب .واشــرى قينتني فنزلت فيــه :و ِمن
َ ْ
ولقي النبي‘ فقال :أنت الذي تزعم أنك ســتوقع بقريش عن
يل اهلل.
يث ِل ُي ِض َّل َع ْن َس ِب
ل ْه َو ال َح ِد ِ
َ
ِ
ََْ َ َ َْ َ ُ َ َ
ون ق ِد
قريــب وأن اهلل قد أوحى إليك بذلك؟ فقال :نعم ،وأنت منهــم .فنزلت :وأن عسى أن يك
الس َاعةِ َأ َّي َ
ْاق َت َر َب َأ َج ُل ُه ْم .وسأل النبي :متى تنقيض الدنيا؟ فنزلت فيهَ :ي ْس َئ ُل َون َك َعن َّ
ان ُم ْرساها.
ِ

وكان يقول :إنام يعينه عىل مايأيت به يف كتابه هذا جربغالم األسود بن املطلب ،وعداس غالم
ُ َّ ُ ْ ُ َ َ
ّ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ َ َّ
َ
ون ِإنما ُي َع ِل ُم ُه َبش ٌر ِلسان ال ِذي يل ِحد
شــيبة بن ربيعة ،فأنزل اهلل عز وجــل:ولقد نعلم أنهم يقول
ون ِإل ْيهِ
َأ ْع َجم ٌّي َوهذا ل ٌ
سان َع َرب ِ ٌّي ُم ِب ٌين.
ِ
ِ

َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َّ ْ ٌ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ٌ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ً
جاؤ ظلما
وأنزل اهلل عز وجل فيــه:وقال ال ِذين كفر وا ِإن هذا ِإلا ِإفك افتراه وأعانه عليهِ قوم آخر ون فقد
َ
ْ َ ً
َ
ً
ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ
اك َتت َبها ف ِه َي ُت ْملى َعل ْيهِ ُبك َر ًة َوأ ِصيلا).
ساطير الأو ِلين
وز ورا .وقالوا أ ِ

قالوا :فلام كان يوم بدر أرساملقداد بن عمرو النرض بن احلارث ،وجاء به إىل رسول اهلل‘فأمر
علي ًا برضب عنقه فقال املقداد:أسريي يا رسول اهلل! فقال رسول اهلل :إنه كان يقول يف كتاب اهلل
ويف رسوله ما يقول.اللهم أغن املقداد من فضلك).
وكان يف قريش ملحدون ،ســاهم يف املنمق ،388/زنادقة قريــش ،وقال إهنم تعلموا الزندقة
من نصارى احلرية ،وهم :الوليد بن املغرية املخزومي ،والعاص بن وائل الســهمي ،وصخر بن
حرب ،وعقبة بن أيب معيــط ،وأيب بن خلف ،وأبوعزة ،والنرض بن احلــارث بن كلدة من بني
عبد الدار ،ونبيه ومنبه ابنا احلجاج السهميان).
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ويف حاشية رد املحتار (( :)746/6كان يتجر فيأيت احلرية ويشرتي أخبار العجم وحيدث هبا قريش ًا

ويقول :إن حممد ًا حيدثكم بحديث عاد وثمود ،وأنا أحدثكم بأحاديث رستم وأخبار األكارسة،
فيستملحون حديثه ويرتكون استامع القرآن).

ويف رشح النهج ( « :)282/6وروى الواقدي أيض ًا وغريه من أهل احلديث أن عمرو بن العاص

هجا رسول اهلل‘هجاء كثري ًا ،وكان يعلمه صبيان مكة فينشدونه ويصيحون برسول اهلل إذا

مر هبم رافعني أصواهتم بذلك اهلجاء! فقال رسول اهلل‘وهو يصيل باحلجر :اللهم إن عمرو
بن العاص هجاين ولست بشاعر ،فالعنه بعدد ما هجاين.

وروى أهل احلديث أن النرض بن احلارث ،وعقبة بــن أيب معيط ،وعمرو بن العاص،عهدوا

إىل ســى مجل فرفعوه بينهم ،ووضعوه عىل رأس رســول اهلل وهو ســاجد بفناء الكعبة فسال

عليه ،فصرب ومل يرفع رأسه ،وبكى يف سجوده ودعا عليهم ،فجاءت ابنته فاطمة÷وهي باكية
فاحتضنت ذلك السىل فرفعته عنه فألقته ،وقامت عىل رأسه تبكي ،فرفع رأسه‘وقال :اللهم

عليك بقريش ،قاهلا ثالث ًا ،ثم قال رافع ًا صوتــه :إين مظلوم فانترص ،قاهلا ثالث ًا ،ثم قام فدخل
منزله ،وذلك بعد وفاة عمه أيب طالب بشهرين ».

أقول :ك َّثفــت قريش حماوالهتــا لقتل النبي‘بعد وفاة عمه وحاميه ،فكانت تتجســس

عليــه وتضع اخلطط لقتله ،وكان جربئيل خيربه ،وأمــره ذات مرة أن يفر مع عيل×وخيتبئ يف

جبل احلجون ،ألن بيته‘وبيوت بني هاشــم كانت قرب املسجد .ومل يذكر لنا رواة السلطة

أين كان عمر يف تلك الفــرة ،وأين غابت بطوالته التي زعموها! لكن أبطال الســلطة كامللح
يذوبون عند الشدة!

ويف الــكايف ( )449/1عن الصادق×قــال( :ملــا تــويف أبوطالــب نــزل جربئيــل عــى

رســول اهلل‘فقال :يــا حممد أخرج مــن مكة فليــس لك فيهــا نارص ،وثــارت قريش
بالنبي‘فخرج هارب ًا حتى جاء إىل جبل بمكة يقال له احلجون فصار إليه).

ورث جابر بنالنضر أباه فيالكفر والعناد!
فقد ورث جابر عداوة أبيه لرسول اهلل‘واإلسالم ،وكان يكرر كالم أبيه حتى قوله:اللهم
ًََ

َ

إن كان ما يقول حممد حقا فأ ْمط ْر َعل ْي َنا ح َج َار ًة م َن َّ
الس َم ِاء !
ِ
ِ
ِ
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قال ابن ســام اهلروي يف تفسريه غريب القرآن (نفحاتاألزهار  « :)291/7:ملا َب َّل َغ رسول اهلل بغدير
خم ما َب َّلغ ،وشــاع ذلك يف البالد ،أتى جابر بن النرض بن احلارث بــن كلدة العبدري فقال :يا
حممد! أمرتنا عن اهلل بشهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،وبالصالة ،والصوم ،واحلج،
والــزكاة ،فقبلنا منك ثم مل ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينا وقلت :من

كنت مواله فعيل مواله! فهذا شيئ منك أم من اهلل؟!

فقال رســول اهلل‘ :والذي ال إله إال هو ْ
إن هذا إال من اهلل .فوىل جابر يريد راحلته وهو
ًََ

َ

يقول :اللهم إن كان ما يقــول حممد حقا فأ ْمط ْر َعل ْي َنا ح َج َار ًة م َن َّ
الس َم ِاء .فام وصل إليها حتى رماه اهلل
ِ
ِ
ِ
ََ
َ
بحجر فسقط عىل هامته وخرج من دبره وقتله ،وأنزل اهلل تعاىلَ :سأل َس ِائ ٌل ِب َعذ ٍاب َو ِاق ٍع ».

وقد أشــكل ابن تيمية بأن سورة املعارج مكية ،لكن يف الرواية أن جربئيل قال :إقرأ ياحممد،

أي هذا مصداق للعذاب الواقع:

ََ
َ
(فهبط جربئيل وهو يقول :إقرأ ياحممدَ :سأل َس ِائ ٌل ِب َعذ ٍاب َو ِاق ٍع)( .البحار )165/33:

أخطر الساعات عىل حياة النبي‘










ملا أرادوا قتله بعد إعالنه نبوته.

ملا أنذره املستهزئون اخلمسة اىل يوم معني ليسحب نبوته.

ملا احتدمت بني قريش وبني هاشم ،وأجلؤوهم اىل الشعب.

يف الثالث سنوات ونصف يف الشعب.

ملا تويف أبوطالب×.

ملا أراد اهلجرة واختذت قريش قرار ًا باهلجوم عليه وقتله.

ملا كان يف املدينة وكانت قريش تعمل الغتياله.

يف معركة أحد ملا اهنزم املسلمون وأحاط به املرشكون.




الفصل الرابع والعشرون

صحيفتاقريشالملعونتان!

مؤتمر زعماء قريش إلجبار بني هاشم على تسليمالنبي؟ص؟
بعد هالك املستهزئني اخلمســة ،صدع النبي‘بام يؤمر ،فأخذ اإلســام ينترش يف الشباب

والعبيد ومل يستطع فراعنة قريش إيقافه.

عندها تنادت قريش إىل مؤمتر يف منى ،لإلتفاق عىل مقاطعة بني هاشــم مقاطعة تامة ،حتى
ُي َس ِّلموهم حممد ًا‘فيقتلوه!
واجتمعت بطون قريش ومعهم حليفتهم قبيلة كنانة يف حمصب منى ،ووقعوا معاهدة عرفت

بصحيفة املقاطعة ،وقعها أربعون شــيخ ًا ،ويف رواية اليعقويب ثامنون شيخ ًا ،عىل نفي بني هاشم

من مكة ،ومقاطعتهم مقاطعة كاملة!

وهذه هي الصحيفة امللعونة األوىل ،والثانية كتبتهــا قريش يف أيام حجة الوداع وتعاقدوا إن

مات حممد‘أو قتل أال يردوا هذا األمر يف أحد من أهل بيته أبد ًا! وسيأيت نصها.

نسخةصحيفةالمقاطعة
ذكر املؤرخون كاتب الصحيفــة ،فقال البالذري( ( :)268/1وكان الــذي َّ
خط الصحيفة ،فيام
ذكر الكلبي ،بغيض بن عامرُ ،
فشــ َّلت يده يوم خطها .وقال غريه :إسمه منصور بن عكرمة).
واألخري قول الطربي (.)٧٩ /٢

ويف اإلشــتقاق البن دريــد ( ( :)٢٠٠/١ويف الســرة أن كاتب الصحيفة منصــور بن عكرمة،

ويقال النرض بن احلارث) .وهو قول الطربي.
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ويف تاريخ اخلميــس(( :)٢٩٧/١وكتبوا صحيفة بخط منصور بن عكرمة ،وقيل بغيض بن عامر

فشلت يده ،وعلقوا الصحيفة يف جوف الكعبة).

ومل أجد النص الكامل لصحيفة املقاطعة ،فجمعت بعض ما ذكروه منها.

من ذلك ما رواه املقريزي( :وأمجع رأهيم أال جيالســوهم ،واليبايعوهم ،واليدخلوا بيوهتم،

حتى يسلموا رسول اهلل للقتل ،وكتبوا يف مكرهم صحيفة وعهود ًا مواثيق :أن ال يقبلوا من بني
هاشم أبد ًا صلح ًا ،وال تأخذهم هبم رأفة ،حتى يسلموه للقتل)! (النزاع والتخاصم.)٦٧/

(وكتبوا بينهم صحيفة أن اليواكلوا بني هاشم ،واليكلموهم ،واليبايعوهم ،وال يزوجوهم،

وال يتزوجوا إليهم ،وال حيرضوا معهم ،حتى يدفعــوا حممد ًا إليهم فيقتلونه ،وأهنم يد واحدة
عىل حممد ليقتلوه ،غيلة أو رصاح ًا)( .إعالم الور ى.)125/1:

(أن ال يناكحوهم ،واليبايعوهم ،وال خيالطوهم ،وال يقبلوا منهم صلح ًا أبد ًا ،حتى يسلموا

رسول اهلل للقتل)( .تاريخ الخميس.)٢٩٧/١:

(أمجعوا عىل أال يبايعوهم ،وال يدخلوا إليهم شــيئ ًا من الرفق ،وقطعوا عنهم األسواق ،ومل

يرتكوا طعام ًا وال إدام ًا وال بيع ًا إال بادروا إليه واشرتوه دوهنم ،وال يناكحوهم ،وال يقبلوا منهم

صلح ًا أبد ًا ،وال تأخذهم هبم رأفة حتى يسلموا رسول اهلل‘ للقتل)( .الدرر البن عبد البر .)54/

أبوطالب يدعو على ظالمي بني هاشم ويدخلالشعب
قال ابن إسحاق( (:)139/2فلام سمعت قريش بذلك ورأوا منه اجلد وأيسوا منه ،فأبدوا لبني

عبد املطلب اجلفا ،وانطلق هبم أبوطالب فقاموا بني أستار الكعبة فدعوا اهلل عىل ظلم قومهم هلم

وقطيعتهم أرحامهم ،واجتامعهم عىل حماربتهم ،وتناوهلم بسفك دمائهم ،فقال أبوطالب:

وح ْل بينهم وبني قتــل ابن أخي .ثم
اللهــم إن أبى قومنــا إال النرص علينا فعجل نرصنــاُ ،

أقبــل إىل مجع قريش وهم ينظــرون إليه واىل أصحابه فقال أبوطالــب :ندعو برب هذا البيت
عىل القاطع املنتهك للمحــارم .واهلل لتنتهني عن الذي تريــدون ،أو لينزلن اهلل بكم يف قطيعتنا

بعض الذي تكرهون! فأجابوه :إنكم يا بني عبد املطلب الصلح بيننا وبينكم والرحم ،إال عىل
قتل هذا الصايب السفيه! ثم عمد أبوطالب فأدخل ِّ
الشعب ابن أخيه وبني أبيه ،ومن اتبعهم من
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بني مؤمن دخل لنرصة اهلل ونرصة رســوله ،ومن بني مرشك حيمي ،فدخلوا شعبهم وهو شعب
أيب طالب يف ناحية من مكة ».

أرخ أبوطالب حصار الشعب بقصائد ومقطوعات
وقــد َّأر َخ أبوطالــب ريض اهلل عنه حمارصة قريش لبني هاشــم ،بأكثر مــن عرش قصائد

ومقطوعات ،رشح فيهــا إرصارهم عىل قتل النبي‘وموقفه احلاســم يف مقاومتهم ،وفيها
مدح النبي‘وفيها إعالن أيب طالب إسالمه ومعجزة أكل األرضة للصحيفة.
وهذا بعضها من سرية ابن إسحاق (:)141/2

أال مــن هلـ ّ ٍـم آخ ـ ـ ــر الليــل معـ ِـم
طــواين وقــد نامــت عيــون كثيــرة
ً
ـوام قــد أرادوا حممـ ـ ــدا
ألحــام أقـ ٍ
ً
ســعوا ســفها واقتادهــم ســوء رأهيــم

طــواين وأخــوى النجــم مل يتقحـ ِـم
وسـ ـ ــائر أخــرى سـ ٌ
ـاهر مل ينـ ـ ـ ــوم
بســوء ومــن ال يتيق الظلــم ُيظلــم
َ
عــى فلــل مــن رأهيــم غيــر حمكــم

رجــاء أمــور مل ينالــوا نظامهــا
ُّ
يرجــون أن نس ـ ـ ــخى بقتــل حممــد

ومل ختتضــب مســر العــوايل من الــدم

يرجــون منـ ـ ـ ــا خط ـ ــة دون نيلهــا

ضــراب وطعــن بالوشــيح املقــوم

كذبــم وبيــت اهلل ال تقت ـ ــلونه
ٌ
وتقطــع أرحـ ـ ــام وتنــى حليلــة

مجاجــم تلــى باحلطــم وزمـ ـ ـ ــزم
ً
ً
خليــا وتغــى حمرمــا بعــد حمــرم

ويهنــض قــوم يف الــدروع إليكــم

يذبــون عــن أحسـ ـ ــاهبم كل جمــرم

وقال يف معجزة الصحيفة:
وقــد كان مــن أمر الصحيفــة عبــرة
حمــى اهلل مهنــا كفرهــم وعقوقهــم
ً
وأصبــح مــا قالــوا من األمــر باطــا

وإن حشــدوا يف كل نفــر وموســم

َُ
ُ
غائب القــوم يعجــب
مــى مــا ي َّبـ ْـر
ومــا نقمــوا مــن ناطق احلــق معــرب
ومــن خيتلق ما ليــس باحلق يكذب
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ً
وأمــى ابــن عبــد اهلل فينــا مصدقــا
ً
فــا حتســبونا خاذلــن حممــدا
ٌ
ســتمنعه منــا يــد هامشيــة
فــا والــذي ختــذى لــه كل نضــوة
ً
ميينــا صدقنــا اهلل فهيــا ومل نكــن
نفارقــه حــى نصــرع حولــه
َ
أال هــل أىت ْبرِ ُّي َنــا ُص ْنـ ُـع ربنــا
ُ
أمل يأهتــم أن الصحيفــة أفســدت
وكانــت أحــق رقعــة بأثيمــة
مفــن يــك ذا عـ ّـزٍ مبكــة مثلــه
نشــأنا هبــا والنــاس فهيــا أقلــة
وقال معلن ًا إسالمه:
أال أبلغــا عــي عــى ذات نأهيــا
ً
أمل تعلمــوا أنــا وجدنــا حممــدا
وأن عليــه يف العبــاد حمبــة
وأن الــذي أضفيــم يف كتابكــم
أفيقــوا أفيقــوا قبــل أن حيفر الثــرى

عىل ســخط مــن قومنا غيــر معتب
لــدى غر بــة منــا وال متقــرب
َّ
ُمركهبــا يف النــاس خيــر مركــب
ٌ
طليـ ٌـح جنـ ٌّـي جنلــة فاملحصــب
ً
لنحلــف كذبــا بالعتيــق املحجــب
وم ــا نــال تكذيـ ــب النب ــي املقـ ــرب
عــى نأهيــم واألمــر بالنــاس أورد
ْ
وكل الــذي مل ُيرضــه اهلل ُمف َســد
ََ
ُيق ّطــع فهيــا ســاعد ومقلــد

فعزتنــا يف بطــن مكــة أتلــد
ً
فلــم ننفــكك نــزداد خيــرا ومنجــد).
ً ُ
وخ َّصــا مــن لـ ّ
ـؤي بــي كعــب
لؤ يــا
ٍ
ً
ُ َ
نبيــا كمــوىس خـ ّـط يف أول الكتــب
َ
وال خيــر فيمــن خصــه اهلل باخلـ ِّـب
ً
لكــم كائـ ٌـن حنســا كراغية الســقب
ً
ويصبح من مل جيــن ذنبا كذيالذنب
أيــا صرنــا بعــد املــودة والقــرب
أمـ ُّـر عــى مــن ذاقــه حلب احلــرب

وال تتبعــوا أمــر الغــواة وتقطعــوا
ً
ً
وتســتجلبوا حر بــا عوانــا ور مبــا
ً
ولســنا ورب البيــت نســلم أمحــدا

عىلاحلــال مــن عضالزمــان وال كرب

أليــس أبونــا هاشـ ٌـم شــد أزره

وأوىص بنيــه بالطعــان وبالضــرب
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ولســنا منل احلــرب حــى متلنــا

وال نشــتكي ممــا ينــوب من النكــب

ولكننــا أهــل احلفــاظ ذووا الهنــى

إذا طــار أرواح المكــاة من الرعــب

وراعية الســقب :يقصد ناقة صالح× ،وأن قريش ًا كثمود .راجع :ســيرة ابن إســحاق ،138 / 2 :وابن
هشام 234 / 1 :و  ،253والطبقات  ،210 / 1 :وأنساب األشراف ،31 /

النبي؟ص؟يخلد مكان مؤتمر المقاطعة
ف املســلمني تاريخ اإلســام ،وتكاليف الوحي،
ملــا دخل مكة فاحت ًا أراد النبي‘أن ُي َع ِّر َ

ليفهموا قيمته ،ويعرفوا معدن اإلسالم ،ومعدن الكفر!

و بعث بذلك رسالة إىل من بقي من الفراعنة زعامء مؤتر املقاطعة وكانوا يسمعونه ،بأهنم قد

حتملوا وزر هذا الكفر والعار ،ثم ارتكبوا ما هو أعظم منه يف حروهبم للنبي‘ ،ومل يرتاجعوا

إال حتت سيوف بني هاشم واألنصار ،فأعلنوا إسالمهم خوف ًا من القتل ،وهاهم اليوم خيططون
لوراثة دولة اإلسالم التي بناها اهلل تعاىل ورسوله ،وهم كارهون!

كانوا من بقي منهم يســمع كالمه كســهيل بن عمرو ،وأيب ســفيان ،وعكرمة بن أيب جهل،

وصفوان بن أمية بن خلف ،وحكيم بن حزام ،وصهيب بن سنان ،وأيب األعور السلمي ،وغريهم.
وكانت ترصفاهتم الظاهــرة واخلفية ،تدل عىل فرحهم بأن النبي‘أعلن قرب موته ،فهم

يعدون العدة حلصار جديد لعرتته ليأخذوا خالفته!

لــذا أراد أن ُ َ
ي ِّلد احلقيقة يف وجدان األمة فأعلن( :منزلنا إذا فتح اهلل تعاىل علينا مكة يف خيف

بني كنانة حيث تقاسموا عىل الكفر»(.السيرة الحلبية.)27/ 3:

ثم أكد ذلك فقال ملا توجه إىل معركة حنني ( :منزلنا غد ًا إن شاء اهلل بخيف بني كنانة ،حيث

تقاسموا عىل الكفر »! ( البخاري.)92/5 :

ثم أكده بعد يف حجة الوداع فقال‘يوم الرتوية ( :منزلنا غد ًا إن شاء اهلل تعاىل بخيف بني

كنانة

حيث تقاسموا عىل الكفر» ( .البخاري.)158 / 2 :

ثم أكــده ملا عاد من عرفات فقــال يوم النحر « :نحن نازلون غد ًا بخيــف بني كنانة حيث
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تقاسموا عىل الكفر .يعني بذلك املحصب»(.البخاري.)247 / 4 :

فقدكان مه ًام يف ميزان اهلل تعاىل أن حيفظ املسلمون تلك احلادثة ويعرفوا مكاهنا ،ألهنا وثيقة يف

كيد فراعنة قريش الذي فاق كيد اليهود حيث مجع بطون قريش شــيوخهم ،وتقاسموا بالالت
والعزى عىل قتل النبي‘بأي طريقة ،ومقاطعة بني هاشم مقاطعة كاملة شاملة حتى يسلموه

هلم للقتل ،ألن ذنب حممد أن اهلل أرســله نبي ًا ،وهم ال يريدون نبي ًا من بني هاشم ،وال يريدون

أن يشاهدوا معجزاته! وقد نفذوا قرار املحارصة أربع سنني فضيقوا عىل بني هاشم ،حتى أكل

أطفاهلم ورق الشجر من اجلوع ،ومصوا الرمل الرطب من العطش!

وملا أعلنت قريش قرار املقاطعة رأى بنو هاشــم أنفســهم مضطرين لرتك بيوهتم والتجمع

يف نقطة واحــدة ،حلفظ حياهتــم وحياة النبي‘فاختاروا ِّ
الشــعب حيهم القديم وفيه بيت

عبد املطلب وأيب طالب.

ويف مقابــل عمل النبي‘لتخليــد مؤمتر املقاطعــة يف منــى كان زعامء قريــش يعملون

لينسى الناس احلادثة ومكاهنا وأشــخاصها ،ولذلك طمستها خالفتهم وضيعت مكاهنا وأكثر

أشخاصها! وقالوا لقد قاطعوهم مدة ثم تراجعوا!

املحصب من
ومل حيفظ مكان املؤامرة إال آل النبي‘وشــيعتهم ،فصار خيف بني كنانة أو
َّ

منى منزل بني هاشم ،إىل يمني مجرة العقبة للداخل إىل منى!

قال املحامــي األردين أمحد حســن يعقــوب يف كتابه القيم :املواجهة مع رســول اهلل:175/

«وعانوا احلرمــان واجلوع ،فأكلوا نبات األرض ،وأخذ األطفــال َي ُم ُّصون الرمال من العطش،
وكانت بطون قريش تشــاهد كل هذا وتتلذذ به ،دون أي إحساس باحلرج!ولكن اهلاشميني مل
يركعوا ومل يستسلموا ،ومل يستجيبوا لبطون قريش يف طلبها تسليم النبي.

لقد حتملوا ما مل تتحمله قبيلة عىل وجه األرض يف ســبيل حممد‘ويف سبيل دينه .ولوال

صربهم وثباهتم لقتلت البطون رسول اهلل كام قتل غريه من األنبياء وأجهضت دعوته يف مهدها،

ولكن اهلل أراد أن يظهر دينه ،وأن يتحمل البطن اهلاشمي أعباء مرحلة التأسيس احلاسمة.

ثم أوحى اهلل تعاىل لنبيه‘أنه أرســل حرشة أكلت صحيفة احلصار ومل تبق من كتابتها إال

اســم اهلل ،وما إن انتهى جربيل من إلقاء تلك البشارة العظيمة حتى هنض رسول اهلل‘فأخرب

236

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد األول)

عمــه بتفاصيل خرب الســاء ،وعىل إثــر ذلــك توجه النبــي وأبوطالب واهلاشــميون مجيع ًا
إىل املسجد احلرام.

أقبلت قريش تريد الوقوف عىل حقيقة األمر ،وهي تظن أباطالب قد جاء ليعلن استســامه

واستسالم بني هاشم ،ولكن أباطالب طلب من زعامء الرشك أن حيرضوا صحيفة احلصار ،فلام
فعلوا ذلك قال هلم :أليست هذه صحيفتكم عىل العهد الذي تركتوها فيه؟ فقالت زعامة البطون:

نعم .فقال أبوطالب :فهل أحدثتم فيها حدث ًا؟ فقالوا:اللهم ال .فقال هلم :لقد أعلمني حممد عن
ربــه أن اهلل قد بعث األرضة فأكلت كل ما فيها إال ذكر اهلل ،أفرأيتم إن كان صادق ًا ما تصنعون؟
فقالت زعامة البطون :نكف ونمســك .فقال أبوطالب :فــإن كان كاذب ًا دفعته إليكم تقتلونه!

فقالوا :قد أنصفت وأمجلت .و ُف َّضت الصحيفة فإذا كل ما فيها قد حمي إال مواقع اســم اهلل عز
وجل ،وهبتت زعامة الرشك وأســلم عىل أثر هذه املعجزة عدد من الناس ،وأعلن أبوطالب أنه
عىل الدين احلق ،واهتزت رشعية احلصار واملقاطعة.

إن للهاشميني فض ً
ال عىل كل مسلم ومســلمة إىل يوم الدين ،فلوال موقفهم احلاسم املرشف

بقيادة أيب طالب ،لتمكنت بطون قريش من قتل حممد‘ وملا قامت لإلسالم قائمة!

ومن املهازل أن تقوم الســلطات التي سيطرت عىل مقاليد أمور املســلمني فيام بعد بتصوير

أيب طالب مرشك ًا وتنكر كفاحه وجهاد أبنائه ،وتفرض مســبتهم عىل املنابر ،وال تقبل شــهادة
من يواليهم.وتلقي يف أذهان العامة والغوغاء أن اهلاشــميني ماتوا بموت حممد ،وأهنم مل خيلقوا

للقيــادة ،وإنام خلقوا ليكونوا أتباعــ ًا خللفاء بطون قريش ،وأن اخلالفــة حق خالص للبطون

مثلام كانت النبوة حق ًا خالص ًا للهاشــميني ،وأن هذه القسمة هي القسمة العادلة ،وكأن البطون
هي املخولة بتوزيع فضل اهلل تعاىل ».

ومضافــ ًا اىل ختليد النبي‘ظلم بطون قريش وتآمرهم عىل اإلســام ،فقد قد ســجل يف

أحاديثه طول بعثته أن اخلطر والتحريف والظلم الذي خيشاه عىل اإلسالم وأهل بيته ،إنام هو من
قريش وحدها ،فبقية القبائل تبع هلا!
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كثرة مكذوباتالخالفة في حصار الشعب!
 .1نالحظ أن قريشــ ًا أســوأ من اليهود ،فاليهود كانوا ينكرون نبــوة أنبيائهم ثم يقتلوهنم!

لكن قريشــ ًا قالوا نريد قتل حممد حتى لو كان نبي ًا وأتى بمعجــزات ،ألن املوت عندنا أفضل

ْ َ ُ َّ
من اإليامن برســول من بني هاشــم! وقد وبخهم اهلل تعاىل بذلك فقال عنهمَ :و ِإذ قالوا الل ُه َّم ِإ ْن
َ َ ْ َ َ َ
َ
َ
َ
الس َم ِاء أو ائ ِتنا ب َ
ذ ُه َو ْال َح َّق ِم ْن ِع ْن ِد َك َفأ ْم ِط ْر َع َل ْي َنا ِح َج َار ًة ِم َ
ّ
يم!
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فقد مجعت بطون قريش بني سيئات اليهود وعناد البداوة!

 .2وهم مع ذلك جبناء خيافون من عشــرة النبي‘ ،فقرروا أن يضغطوا عليهم اجتامعي ًا

وإقتصادي ًا وسياسي ًا ،حتى يسلموهم ابنهم بأيدهيم فيقتلوه!

وهم جبناء أن يقاتلوهم فيخرجوهم من مكة ،فأرادوا منهم أن ينفوا أنفسهم باختيارهم من

مكة! فجمعوا صفات التكرب ،واجلبن ،واحلقارة!

تضور أطفاهلم من اجلوع! ومع
ثم القسوة ،فهم يرون حالة بني هاشم املحارصين ويسمعون َّ

ذلك حرموا الرأفة عليهم مهام بلغ هبم احلصار!

« اليقبلوا من بني هاشم صلح ًا أبد ًا ،وال يأخذهم هبم رأفة حتى يسلموه للقتل »! ( الدرر البن

عبد البر  ،54 /وسبل الهدى ،59 / 10 :وعيون األثر .)165 / 1 :

 .3لكــن تتفاجــأ يف أحاديث اخلالفة عن احلصار بــأن زعامء قريــش يمثلون النبل والقيم

واإلنسانية والضمري احلي! وأهنم تالوموا وقرروا نقض الصحيفة الظاملة وإنصاف بني هاشم،

وعملوا يف ذلك ليل هنار ،وعرضوا أنفسهم لألخطار حتى متكنوا من نقض الصحيفة!

وتقرأ أن النبي‘كان يشــكر هلــم صنيعهم! وأوىص املســلمني أن ال تقتلوا فالن ًا ألنه مل

خي ًا بار ًا من أبطال نقض الصحيفة! وهم الفراعنة الســتة برواية ابن
يؤذين! وفالن ًا ألنــه كان ِّ

إســحاق (( :)145/2أبوجهل هشــام بن عمرو وزهري بن أيب أمية بن املغرية بن خمزوم ،ومطعم
بن عدي ،وزهري بن أيب أمية ،وأيب البخرتي بن هشام ،وزمعة بن األسود بن املطلب بن أسد).
وقد نظموا يف مدح هؤالء الفراعنة شعر ًا ،كام يف السرية احللبية(:)37/2
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« فتيــة بيتــوا عــى فعــل خيــر

محـ ـ ـ ـ ــد الصبــح أمــره واملســاء
زمع ـ ـ ـ ـ ــة إنــه الفتـ ـ ــى َّ
األتـ ُ
ـاء

وزهيــر واملطعـ ـ ـ ـ ــم بــن عــدي

وأبــو البحتــري من حيث شــاءوا

نقضــوا مبرم الصحيفــة إذ شــد

دت عليــه من العــدا األ نــداء »!

يــا ألمــر أ تــاه بعــد هشـ ـ ـ ـ ــام

وزعموا أن شاعر النبي‘رثى مطع ًام بقصيدة! وبذلك صار الفراعنة أصحاب قرار احلصار،

أبطال فك احلصار ،وطمسوا صمود النبي‘وأيب طالب ،بل طمسوا آية األرضة التي أهبتتهم!
وقالت روايتهم« :ثم إن املطعم بن عدي قام إىل الصحيفة فشقها ،فوجد األرضة قد أكلتها ».

أما أبوطالب ،فانتقموا منه بأن جعلوه كافر ًا يف قعر جهنم! وزعموا أن النبي‘شــفع له

فأنقذه من قعر جهنم اىل ضحضاح نار يغيل منه دماغه!

قال البخــاري( )247 /4إن العباس قال للنبــي « :ما أغنيت عن عمك! فــواهلل كان حيوطك

ويغضب لك! قال :هو يف ضحضاح من نار ،ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار »!

أفلتتالحقيقة من غابةالكذبالقرشي!
وقــد أفلتت احلقيقــة يف رواية ابن ســعد يف الطبقــات ( )208/1قال( :فأرســل اهلل عز وجل

عىل الصحيفة دابة فأكلت كل شــئ إال اسم اهلل عز وجل ...فأرســلوا إىل الصحيفة ففتحوها

فإذا هي كام قال رسول اهلل‘فسقط يف أيدهيم ونكسوا عىل رؤوسهم! فقال أبوطالب :عال َم
نُحبس ونُحرص وقد بان األمر! ثم دخل هو وأصحابه بني أستار الكعبة فقال:اللهم انرصنا ممن
ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما حيرم عليه منا! ثم انرصفوا »!

وقال القطب الرواندي يف اخلرائج( «: )85/1فام راع قريشــ ًا إال وبنو هاشــم ُعنُق ًا واحد ًا ،قد

خرجوا من الشــعب! فقالت قريش :اجلوع أخرجهم! فجاؤوا حتى أتوا احلجر وجلســوا فيه،
وكان ال يقعــد فيه إال فتيان قريش ،فقالوا :يا أباطالــب قد آن لك أن تصالح قومك .قال :قد

جئتكم بخرب ،إبعثوا إىل صحيفتكم لعلــه أن يكون بيننا وبينكم صلح .قال :فبعثوا إليها وهي

عنــد أم أيب جهل ،وكانت قبل يف الكعبة فخافوا عليها الرسق فوضعت بني أيدهيم وخواتيمهم
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عليها.فقال أبوطالب :هل تنكرون منها شيئ ًا؟ قالوا :ال .قال :إن ابن أخي حدثني ومل يكذبني
قط ،أن اهلل قد بعث عىل هذه الصحيفة األرضة ،فأكلت كل قطيعة وإثم ،وتركت كل إســم هو

هلل ،فإن كان صادق ًا أقلعتم عن ظلمنا ،وإن يكن كاذب ًا ندفعه إليكم فقتلتموه.

مرشبة كام قال! فكرب املسلمون،
فصاح الناس :نعم يا أباطالب ،ففتحت ثم أخرجت فإذا هي َّ

وامتقعت وجوه املرشكني .فقال أبوطالب :أتبني لكم أينا أوىل بالسحر والكهانة؟ فأسلم يومئذ

عامل من الناس».





الصحيفةالملعونةالثانيةلعزلعترةالنبي؟ص؟
اســتنفرت قريش يف حجة الوداع خلوفها أن يعلن النبي‘خالفة عيل×! وكان من بقي

ممــن وقع الصحيفة امللعونة األوىل حارض ًا يف حجة الــوداع ،وكان املتآمرون لقتل النبي‘يف
طريق تبوك موجودين أيض ًا! وقد فرحوا يومها بأن النبي‘مل يســتطع كشــف أســاءهم،
ٍ
ماض يف تركيز خالفة عيل×فقد أشــاد
واعتــروه نوع ًا من اإلنتصار عليه! وكانوا يرون أنه

به يف طريق تبوك ،ويف املدينة بعد عودته ،وســحب سورة براءة من أيب بكر وبعثه هبا وقال :إن
جربئيل×أمره بأنه اليبلغ عنه إالهو أو رجل منه!

ثم أرشكه يف أضاحيه ألهنام من ولد عبد املطلب ،وعددها مئة ناقة عىل عدد نذر عبد املطلب

عن أبيه عبد اهلل .ثم خص فاطمة÷بأضحية وقال هلا :قومي فاشــهدي أضحيتك( .المغني/ 1 :
 )156بينام ذبح لكل أزواجه بقرة (المغني.)501/ 3 :

وتواصلت أحاديثه عن مكانة عيل وفاطمة واحلســن واحلســن^فقال إن فاطمة سيدة

نســاء العاملني ،واحلسن واحلسني سيدا شــباب أهل اجلنة ،وعلي ًا سيد العرب ،وأسد اهلل وأسد
رسوله  ,وويل املؤمنني بعده.

وكان يؤكــد عــى ميزانية اخلمس التي جعلها اهلل يف ســورة األنفال لبني هاشــم لينزههم

عن الزكوات التي هي أوساخ الناس ،وهذا أقىص الرفعة هلم!

ثم مل يــرض حتى قرن عرتته بالقرآن وأوىص هبام األمة ،وبــر باثني عرشإمام ًا ربانيني من
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عرتته ،أي أن إمامتهم من اهلل! فامذا بقي لبطون قبائل قريش!

ثــم رأت قريــش أنه‘يتعمد التذكريبظلم البطون وحمارصهتم لبني هاشــم يف شــعب

أيب طالب ،فقد أعلن يوم الرتوية « :منزلنا غد ًا إن شاء اهلل تعاىل بخيف بني كنانة حيث تقاسموا
عىل الكفر»( .صحيح بخاري.)158/2:

ثم كررها بعد عرفات ( .بخاري .)247 / 4 :وكان أكد عليها يوم فتح مكة!

فــا حل عند قريش إال بمواصلة العمل لقتل حممــد! وإال فاحليلولة بينه وبني إعالنه علي ًا

خليفة ،وذلك بالتشويش عىل كالمه ،ونفي أنه قال ،وبالتهديد بإعالن الردة إن لزم األمر! وهو

أمر خياف منه النبي‘كثري ًا!

إن نصوص خطب النبي‘يف عرفات حتى برواية السلطة ،تكفي ملعرفة اجلو الذي أوجدته

قريش حول النبي‘وكيف كانت ترتقب كلامته لتشــوش عىل ما اليناسبها وترفضه ،وتأخذ

ما يناســبها وتضخمه! فقد كان يوم عرفات أهدأ مكان وأنسبه ألن يوصل النبي‘ما يريده
إىل املسلمني املحرمني لرهبم ،فركب ناقته ليشاهدوه ويسمعوه ،وكان صوته يصل إىل أكثرهم،
ومع ذلك دعــا برجل جهوري الصوت فــكان يلقي اجلملة ويقول لــه :أرصخ هبا ،فيرصخ

ويسمعها من مل يسمعها مبارشة.

لكن ما أن برش أمته باألئمة االثني عرش^مــن عرتته ،حتى ارتفعت الضجة واللغط كام

قال راوي قريش ( :فضجوا وقامــوا وقعدو وكربوا ولغطوا ،فأصمنيها الناس) وقال إن النبي
قال :بعدي اثنا عرش إمام ًا ثم قال كلمة مل أفهمها فسألت عمر فقال :كلهم من قريش!
أقول :هذا هو اجلو القريش الذي قال عنه أمري املؤمنني×( شرح النهج:)298/ 20:

«إن العرب كرهت أمر حممد‘وحسدته عىل ما آتاه اهلل من فضله واستطالت أيامه! حتى

قذفت زوجته ونفرت به ناقته ،مع عظيم إحســانه إليها وجسيم مننه عندها! وأمجعت مذ كان
حي ًا عىل رصف األمر عن أهل بيته بعد موته»!
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نسختانللصحيفةالملعونةالثانية
أرادت قريش أن تضمن نجاحها يف عزل عرتة النبي‘عن احلكم ،فكتبت معاهدة بذلك

ووضعتها يف الكعبة! وكانت نسخة موجزة ،وملا وصلوا اىل املدينة تشاوروا مع أشباههم ،وكتبوا
نسخة مفصلة وأعطوها أليب عبيدة بن اجلراح ،فبعثها اىل مكة ووضعها مكان النسخة األوىل.

يف تفسري القمي( )173/1أنه بعد خطبة النبي‘ يف منى وتأكيده عىل كتاب اهلل وأهل بيته^:

«فاجتمع قوم مــن أصحابه وقالوا يريد حممد أن جيعل اإلمامة يف أهــل بيته! فخرج أربعة نفر
منهــم إىل مكة ودخلوا الكعبة وتعاهدوا وتعاقدوا وكتبوا فيام بينهم كتاب ًا :إن مات حممد أو قتل

أن ال ير ُّدوا هذا األمر يف أهل بيته أبد ًا ».

ويف الكايف( « :)545/4عن احلــارث بن احلصرية األســدي ،عن الباقر×قال :كنت دخلت

مــع أيب(زينالعابدين؟ع؟) الكعبة فصىل عىل الرخامة احلمراء بني العموديــن فقال :يف هذا املوضع

تعاقد القوم إن مات رســول اهلل‘أو ُقتل أال يردوا هذا األمر يف أحد من أهل بيته أبد ًا! قال

قلت :ومن كانوا؟ قال :كان األول ،والثاين ،وأبوعبيدة بن اجلراح ،وسامل ابن احلبيبة »!

نصالصحيفةالملعونةالثانيةبروايةحذيفة
روى الشهيد التســري يف الصوارم املهرقة يف رد الصواعق املحرقة( :74/عن حذيفة ريض اهلل

عنه أنه قال :حدثني بريدة األســلمي أنه ملا قمنا من مكاننا يف غدير خم نريد ســمعت رج ً
ال
يقــول لصاحبه :ما رأيت اليــوم ما فعل بابن عمه ،لو قدر أن يصريه نبيــ ًا بعده لفعل! فقال له
صاحبه:أسكت لو فقدنا حممد ًا مل نر من هذا شيئ ًا!

ثم ملا رحل النبي‘عــن غدير خم ورأى أن أبابكر وعمر وأباعبيــدة يتناجون يف إنكار

تلك اخلطبة يف شأن عيل×أمر منادي ًا ينادي أال ال جيتمع ثالثة نفر من الناس يتناجون.

وارحتل ×فلام نزل منزالً آخر أتى ســامل موىل أيب حذيفة أبابكر وعمر وأباعبيدة فوجدهم

يســار بعضهم بعض ًا ،فوقف عليهم وقال :أليس رسول اهلل هنى أن جيتمع ثالثة نفر عىل رس؟
ُّ
واهلل لئن مل ختربوين بام أنتم عليه آلتني رســول‘ألعرفنه ذلك منكم! فقال أبوبكر :يا سامل

عليــك عهد اهلل وميثاقه إن نحن أخربناك بام نحن فيه فــإن أحببت أن تدخل معنا دخلت وإن
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عيل .فأعطاهم عهد اهلل وميثاقه أنه إن مل يدخل معهم
أبيت كتمت علينا .فقال ســامل :ذلك لكم َّ
يكتمه عليهم ،قالوا :اجتمعنا عىل أن نتعاقد اليوم عىل أن نمنع حممد ًا مما افرتضه علينا من والية

عــي بن أيب طالب×!فقال هلم ســامل :أنا واهلل به أول من حيالفكم عــى ذلك األمر ،واهلل ما
طلعت شــمس عىل أهل بيت أبغض إيل من بني هاشــم وال يف بني هاشم أبغض إيل من عيل!
فاصنعوا ما بدا لكم فإين واحد منكم! فتعاقدوا يف وقتهم ذلك ثم تفرقوا.

قال حذيفة :ثم إهنم أتوا رســول اهلل‘فقال هلم :ما كنتم يومكم هذا تتناجون فيه؟ قالوا:
ُ

يا رســول اهلل ما التقينا غري وقتنا هذا ،فنظــر إليهم مغضب ًا ثم قالَ :و َما اهلل ب َغافــل َع َّمــا َت ْع َمل َ
ون .ثم
ِ ِ ٍ

أمر رســول اهلل‘ بالرحيل حتى دخل املدينة ،واجتمع القوم هبا وكتبوا صحيفة عىل حسب
ما تعاقدوا عليه من التنكب عام بايعوا عليه رســول اهلل‘يف استخالف عيل× ،وأن األمر
أليب بكر بعد رســول اهلل‘ ،ثم بعــده لعمر بن اخلطاب ،ثم بعده للحــي من أحد الرجلني
أيب عبيدة ،وســامل موىل أيب حذيفة .وأشــهدوا عىل ذلــك أربعة وثالثني رجــاً ،أربعة عرش
ال أصحاب العقبة ،وعرشين رج ً
رج ً
ال غريهم :وهم ســعيد بن العاص األموي ،وأســامة بن

زيد ،والوليد بن أيب ربيعة ،وســعيد بن زيد بن نفيل ،وأبوسفيان بن حرب ،وسفيان بن أمية،
وأبوحذيفة بن عتبة ،ومعاذ بن جبل ،وبشري بن أيب سعيد األنصاري ،وسهل بن عمر ،وحكيم

بن حزام األســدي ،وصهيب بن ســنان الرومي ،والعباس بن مرداس السلمي ،وأبومطيع بن

أســد العبدي ،وقعد ابن عمر ،وسامل موىل أيب حذيفة ،وســعيد بن مالك ،وخالد بن عرفطة،
ومروان بن احلكم ،واألشعث بن قيس .قال حذيفة :حدثتني أسامء بنت عميس زوجة أيب بكر

أن القوم اجتمعوا يف دار أيب بكر ،فتوامروا يف ذلك ،وأسامء تسمع مجيع كالمهم ،فأمروا سعيد

بن العاص أن يكتب عىل اتفاق منهم:

بســم اهلل الرمحن الرحيم .إن املهاجرين واألنصار الذين مدحهم اهلل يف كتابه عىل لســان نبيه

اتفقوا مجيع ًا بعد أن اجتهدوا يف آرائهم ،وكتبوا هذه الصحيفة نرص ًا منهم لإلســام ،وليقتدي

هبم من جاء بعدهم.

أما بعد ،فإن اهلل بمنه وكرمه بعث حممد ًا رســوالً إىل الناس كافة ،بدينه الذي ارتضاه لعباده،

فأدى ما أمر به ،حتى إذا أكمل الدين وبني الفرائض والسنن وعني احلالل واحلرام ،فقبضه إليه
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مكرم ًا من غري أن يستخلف من بعده أحد ًا ،فجعل اإلختيار إىل املسلمني ليختاروا ألنفسهم من
وثقوا برأيه ودينه ،وأن للمسلمني يف رسول اهلل أسوة حسنة يف ترك اإلستخالف فإنه مل يستخلف

عىل الناس أصالً ،لئال جيري ذلك يف أهل ملة واحدة ،فيكون إرث ًا هلم دون سائر املسلمني ،ولئال

يكون دولة بني األغنياء منهم ،ولئال يقول الذي يستخلفه إن هذا األمر باق يف عقبه من ولد إىل
ولد إىل يوم القيمة .والذي جيب عىل املســلمني عند ميض كل خليفــة أن جيمعوا أهل الصالح
وذوي الرأي منهم ،ليتشــاوروا يف أمورهم ،فمن رأوه مســتحق ًا للخالفة بدينه وفضله ولوه

أمورهم ،وجعلوه القيم عليهم ،ألنه ال خيفى عىل أهل كل زمان من يصلح منهم للخالفة.

فإن ادعى أحد أن رســول اهلل اســتخلف رج ً
ال بعينه بحيث نصبه للناس باسمه ونسبه كان

كاذب ًا يف دعواه ،وأتى بخالف ما يعرفه أصحاب رسول اهلل‘ ،وخالف إمجاع املسلمني،وإن
ادعــى مــدع أن خالفة رســول اهلل‘ وراثة ألهل بيتــه ،فقد أبطل وأحــال وخالف قول

رسول اهلل :نحن معارش األنبياء ال نورث فام تركناه صدقة ،وإن ادعى مدع أن اخلالفة التصلح
إال لرجــل واحد من مجيع النــاس وأهنا مقصورة فيه وإن قال قائــل أن اخلالفة تتلو النبوة فقد

كذب،ألنه قال أصحايب :كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم ،وإن ادعى مدع أنه يســتحق بقرابته
من رسول اهلل‘ فليس له وال لولده ،وإن دنا من النبي نسبه ألن اهلل يقول وقوله القايض عىل

هدي
كل أحد :إن أكرمكم عند اهلل أتقيكم .فمن ريض بام اجتمع عليه أصحاب رسول اهلل فقد َ
وعمل بالصواب ،ومــن كره ذلك وخالف أمرهم فقد عاند مجاعة املســلمني فليقتلوه فإن يف
ذلك صالح األمة ،فإن رســول اهلل قد قال اجتامع ألمتي رمحة والفرقة عذاب ،وال جتتمع أمتي

عىل ضالل أبد ًا ،وإن املســلمني يد واحدة عىل من سواهم ،وإنه ال خيرج من مجاعة املسلمني إال
مفارق معاند هلم مظاهر عليهم ،فقد أباح اهلل ورسوله دمه ،وأحل قتله.

وكتب ســعيد بن العاص باتفاق من أثبت إسمه وشهادته آخر هذه الصحيفة يف املحرم سنة

عرش من اهلجرة.

ثم دفعت الصحيفة إىل أيب عبيدة بن اجلراح ،فوجــه هبا إىل مكة فلم تزل الصحيفة يف الكعبة

مدفونة ،إىل أن ويل عمر بن اخلطاب فأخرجها.

وهي التي متناها أمري املؤمنني ×ملا تويف عمر فوقف به وهو مســجى بثوبه وقال :ما أحب
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أن ألقى اهلل تعاىل إال بصحيفة هذا املسجى)!

أقول :رويت هذه الصحيفة بروايات بينها تفاوت لكنه غري مرض باملعنى.

قال حذيفة :فلام فرغوا من ذلك أتوا رســول اهلل‘وهو يف املسجد فجلسوا معه ،فالتفت

رسول اهلل‘إىل أيب عبيدة وقال :بخ بخ لك يا با عبيدة! من مثلك وقد أصبحت أمني قوم من

َ َ ْ ٌ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َّ َ ُ ُ َ َ
ْ َ
ذ ِم ْن ِع ْن ِد اهلل ِل َيشت ُر وا
ون َه ا
هذه األمة عىل باطلهم! ثم قرأ :فويل لل ِذين يكتبون ال ِكتاب ِبأي ِد ِيهم ثم يقول
َ َ ً َ ً َ َ ْ ٌ َ ُ ْ َّ َ
ك َت َب ْت َأ ْيديه ْم َو َو ْي ٌل َل ُه ْم م َّما َي ْكس ُب َ
ون .ولقــد أصبــح نفر من أصحايب ما
ِبهِ ثمنا ق ِليلا فويل لهم ِمما
ِ
ِ
ِ ِ

هم يف فعلهم دون مرشكي قريش ملا كتبــوا صحيفتهم وعلقوها يف الكعبة! ولوال أن اهلل أمرين

باإلعراض عنهم ألمر هو بالغه ،لقدمتهم ورضبت أعناقهم!

قال حذيفة :فواهلل لقد رأيت هؤالء النفر قد استقبلتهم الرعدة فلم يملك أحد منهم نفسه ،ومل

خيف عىل كل من حرضمع رسول اهلل‘من املهاجرين واألنصار أن رسول اهلل‘ يذمهم).
انتهى حديث حذيفة ،ويظهر أن اتفاقهم عىل أن تكون اخلالفة أليب بكر ثم لعمر ثم أليب عبيدة

ثم لسامل،كان شفهي ًا! وأن سامل ًا دخل معهم من مکة ،ثم أکد ذلك يف رجوعهم.

مؤامرة عقبة هرشى لقتلالنبي؟ص؟
(ه ْر َشى :ثنية يف طريق مكة قريبة من اجلحفة).
يف معجم البلدان(َ :)397/ 5

ويف معجم البكــري (( :)1350/4عىل ملتقى طريق الشــام واملدينة ،يف أرض مســتوية ،هضبة

ململمــة ال تنبث شــيئ ًا ،وهي من اجلحفة ،يــرى منها البحر ،ســهلة املصعد صعبة املنحدر،
والطريق من جنبتيها).

وقد خلط بعضهم بينها وبني عقبة تبوك العميقة ،التي كمن فيها بعض الصحابة للنبي‘يف

عودتــه من تبوك ليقتلوه فأنجاه اهلل تعــاىل ،فأعادوا حماولتهم بعد خطبــة الغدير يف عودته من
حجة الوداع يف عقبة هرشــى ،وكانت هذه املحاولة شبيه ًة إىل حد ٍ
كبري بمؤامرة اغتياله‘يف
عقبة تبوك.

ىف تفســر القمي( « :)174/1فقال أصحابه الذين ارتدوا بعده :قد قال حممد يف مســجد اخليف

ما قال ،وقال هاهنا ما قال ،وإن رجع إىل املدينــة يأخذنا بالبيعة له! فاجتمعوا أربعة عرش نفر ًا
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وتآمروا عىل قتل رســول اهلل‘ وقعدوا يف العقبة وهى عقبة هرشــى بني اجلحفة واألبواء،
فقعدوا ســبعة عن يمني العقبة وسبعة عن يســارها ،لينفروا ناقة رسول اهلل‘فلام جن الليل

تقدم رســول اهلل‘يف تلك الليلة العســكر فأقبل ينعس عىل ناقته ،فلام دنــا من العقبة ناداه
جربئيل× :يا حممد إن فالن ًا وفالن ًا وفالن ًا قد قعدوا لك ،فنظر رسول اهلل‘فقال :من هذا
خلفي؟ فقال حذيفة اليامين :أنا يا رسول اهلل حذيفة بن اليامن ،قال :سمعت ما سمعت؟ قال :بىل.
قال :فاكتم ،ثم دنا رسول اهلل‘منهم فناداهم بأسامئهم ،فلام سمعوا نداء رسول اهلل‘ فروا

ودخلوا يف غامر الناس ،وقد كانوا عقلوا رواحلهم فرتكوها! وحلق الناس برسول اهلل وطلبوهم
وانتهى رســول اهلل‘إىل رواحلهم فعرفهم ،فلام نزل قال :ما بال أقوام حتالفوا يف الكعبة إن

مات حممد أو قتل أال يردوا هذا األمر يف أهل بيته أبد ًا! فجاؤوا إىل رسول اهلل‘فحلفوا أهنم

مل يقولوا من ذلك شيئ ًا ومل يريدوه ومل يكتموا شيئ ًا من رسول اهلل‘ فأنزل اهلل:
َ

َ

ْ َ

ْ

ُْ

َ

ْ

َ

ْ

َ ُ

ْ

ّ
ين َواغل ْظ َعليه ْم َو َمأ َو ُاه ْم َج َه ّن ُم َوبئ َس ال َمص ُيرَ ُ ْ .
يا أ َيها ّ
كف َار َوال ُم َن ِاف ِق َ
اهلل َما قالوا:
الن ِبى َج ِاه ِد ال
يح ِلفون ِب ِ
ِ
ِ
ِ

ََ ْ َ ُ
َ ْ ْ َ
َ
لام ِه ْم َو َه ُّموا ِب َما
أن ال يردوا هذا األمر يف أهل بيت رســول اهللَ .ولقد قالوا ِ
كل َمة الكف ِر َوكف ُر وا َب ْعد ِإ ْس ِ
ُ
َ
ل ْم َينالوا :من قتل رسول اهلل‘!
َ َ
َّ
َ َ
ُ
ّ
َ ْ َ
َو َما َن َق ُموا إلا َأ ْن َأ ْغ َن ُ
اه ُم اهلل َو َر ُسول ُه ِم ْن فض ِلهِ ف ِإ ْن َي ُت ُوبوا َي ُك خ ْي ًرا ل ُه ْم َو ِإ ْن َي َت َول ْوا ُي َع ِذ ْب ُه ُم اهلل َعذ ًابا أ ِل ًيما
ِ
َ
َ ََ َ
ْ َ ّ َ َ
ُ ْ
ْ
ُ
ْ
الآخرةِ وما لهم فِي الأر ِض ِمن و ِل ٍي ولا ن ِص ٍير.
فِي ّالدن َيا َو ِ

فحدثني أيب عن مسلم بن خالد عن حممد بن جابر عن ابن مسعود قال :قال يل رسول اهلل‘ملا

رجع من حجة الوداع :يا ابن مســعود قد قرب األجل ونعيــت إيل نفيس فمن لذلك بعدي؟

فأقبلــت أعد عليه رج ً
ال رجالً ،فبكى رســول اهلل‘ثم قال ثكلتك الثــواكل فأين أنت عن

عيل بن أيب طالب مل ال تقدمه عىل اخللق أمجعني؟! يا ابن مســعود إنه إذا كان يوم القيامة رفعت
هلذه األمــة أعالم ،فأول األعالم لوائي األعظم مع عيل بن أيب طالب والناس أمجعني حتت لوائه
ينادي مناد هذا الفضل يا ابن أيب طالب .ثم نزل كتاب اهلل خيرب عن أصحاب رسول اهلل‘).
َ

ُ

ٌ

ويف تفســر العيايش ( « :)334/1عن أيب عبــد اهلل×يف قــول اهللَ :و َحس ُبوا ألا َتك َ
ون ِف ْت َنة .قال:
ِ
َ

ُ

َ

اب ُ
حيث كان رســول اهلل‘بني أظهرهم .ف َع ُموا َو َص ُّموا :حيث قبض رسول اهلل! ث َّم َت َ
اهلل َعل ْي ِه ْم:
ُ

حيث قام أمري املؤمنني× .قال :ث َّم َع ُموا َو َص ُّموا ..إىل الساعة »!
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ويف تنزيه األنبياء(:120/إن النبي‘ملا نص عىل أمري املؤمنني×باإلمامة يف ابتداء األمر جاءه

قوم من قريش قالوا له :يا رسول اهلل إن الناس قريبوا عهد باإلسالم وال يرضوا أن تكون النبوة
فيك واإلمامة يف ابن عمــك فلوعدلت هبا إىل حني لكان أوىل ،فقال هلم النبي‘ :ما فعلت

عيل .فقالوا له :فإذا مل تفعل ذلك خمافة اخلالف
ذلك برأيي فأختري فيه ولكن اهلل أمرين به وفرضه َّ
عىل ربك ،فــأرشك معه يف اخلالفــة رج ً
ال من قريش يســكن إليه الناس ليتــم لك األمر وال

ََ ُ
َ َّ
َ َ َ َْ ْ َ َ
َ
ُ َ َ ُ َ
ختالف الناس عليك ،فنــزلَ :ولق ْد أ ِوح َى ِإل ْي َك َو ِإلى ال ِذ َين ِم ْن ق ْب ِلك ل ِئ ْن أش َركت ل َي ْح َب َط َّن َع َملك َول َتكون َّن
َ ْ َ
اسر َ
ين).
ِمن الخ ِ ِ

حديث حذيفةالطويل وبضمنه مؤامرة عقبة هرشى
ونــورده هنــا كامــ ً
ا لفوائــده ،مــا عــدا نص الصحيفة املتقــدم ،ألنه يكشــف حقیقة

رصاع النبي‘مع قريش يف تلك الفرتة:

ففي إرشــاد القلوب ((:)332/1واســتُخلف عيل بن أيب طالب×فأقام حذيفة عىل املدائن

وكتــب إليه :بســم اهلل الرمحن الرحيم .من عبد اهلل عيل أمري املؤمنــن×إىل حذيفة بن اليامن.

ســام عليك أما بعد ،فإين قد وليتك ما كنت تليه ملــن كان قبيل من حرف املدائن وقد جعلت
إليك أعامل اخلراج والرســتاق وجباية أهل الذمة فامجع إليــك ثقاتك ومن أحببت ممن ترىض

دينه وأمانته واســتعن هبم عــى أعاملك ،فإن ذلك أعــز لك ولوليك وأكبــت لعدوك وإين
آمــرك بتقوى اهلل وطاعته يف الرس والعالنية ،وأحذرك عقابه يف املغيب واملشــهد ،وأتقدم إليك

باإلحسان إىل املحسن والشدة عىل املعاند ،وآمرك بالرفق يف أمورك واللني والعدل عىل رعيتك،
فإنك مســؤول عن ذلك .وإنصاف املظلوم ،والعفو عن الناس ،وحسن الســرة ما استطعت،

فاهلل جيزي املحسنني .وآمرك أن جتبي خراج األرضني عىل احلق والنصفة وال تتجاوز ما قدمت

به إليك ،وال تدع منه شــيئ ًا وال تبتدع فيه أمر ًا ،ثم اقسمه بني أهله بالسوية والعدل ،واخفض

لرعيتــك جناحك ،وواس بينهم يف جملســك ،وليكن القريب والبعيد عندك يف احلق ســواء،
واحكم بني الناس باحلق وأقم فيهم بالقسط ،وال تتبع اهلوى وال ختف يف اهلل لومة الئم ،فإن اهلل

مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون.

وقد وجهــت إليك كتاب ًا لتقرأه عىل أهل مملكتك ،ليعلموا رأينا فيهم ويف مجيع املســلمني،
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فأحرضهم واقرأه عليهم ،وخذ لنا البيعة عىل الصغري والكبري منهم إن شاء اهلل .قال :وملا وصل
عهد أمري املؤمنني×إىل حذيفة مجع الناس وصىل هبم ،ثم أمر بالكتاب فقرأه عليهم وهو:

بســم اهلل الرمحن الرحيم .من عبد اهلل عيل بن أيب طالب أمري املؤمنــن إىل من بلغه كتايب هذا

من املســلمني :ســام عليكم ،أما بعد ،فإين أمحداهلل الذي ال إله إال هو ،وأسأله أن يصيل عىل
حممد وآل حممد.

وبعد ،فإن اهلل تعاىل اختار اإلســام دين ًا لنفسه ومالئكته ورســله ،إحكام ًا لصنعه وحسن

تدبريه ،ونظر ًا منه لعباده  ،واختص به من أحب من خلقه فبعث إليهم حممد ًا‘فعلمهم الكتاب
واحلكمــة إكرام ًا وتفض ً
ال هلذه األمة ،وأدهبم لكي هيتدوا  ،ومجعهم لئال يتفرقوا  ،ووفقهم لئال

جيوروا .فلام قىض ما كان عليه من ذلك مىض إىل رمحة اهلل محيد ًا حممود ًا.

ثــم إن بعض املســلمني أقاموا بعده رجلني رضوا هبدامها وســرهتام ،قاما ما شــاء اهلل ،ثم
توفامها اهلل عــز وجل ،ثم ولوا بعدمها الثالــث فأحدث أحداث ًا ،ووجدت األمــة عليه فعاالً،
فاتفقوا عليه ثم نقموا منه فغريوا.

ثم جاؤين كتتابع اخليل فبايعوين فأنا أســتهدي اهلل هبداه وأستعينه عىل التقوى .أال وإن لكم

علينا العمل بكتاب اهلل وسنة نبيه‘والقيام عليكم بحقه ،وإحياء سنته ،والنصح لكم باملغيب
واملشهد ،وباهلل نستعني عىل ذلك ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وقــد وليت أموركم حذيفــة بن اليامن وهو ممن أرتيض هداه ،وأرجــو صالحه ،وقد أمرته

باإلحسان إىل حمسنكم ،والشدة عىل مريبكم ،والرفق بجميعكم ،أسأل اهلل لنا ولكم حسن اخلرية
واإلحسان ،ورمحته الواسعة يف الدنيا واآلخرة .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

قال :ثم إن حذيفة صعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ،وصىل عىل حممد وآل حممد ثم قال :احلمد

هلل الذي أحيا احلق ،وأمات الباطل ،وجاء بالعدل ودحض اجلور ،وكبت الظاملني.

أهيا النــاس :إنام وليكم اهلل ورســوله وأمري املؤمنني حقــ ًا حق ًا وخري من نعلمــه بعد نبينا

رسول اهلل‘وأوىل الناس بالناس ،وأحقهم باألمر،وأقرهبم إىل الصدق ،وأرشدهم إىل العدل،
وأهداهم سبيالً ،وأدناهم إىل اهلل وسيلة وأقرهبم برسول اهلل‘رمح ًا ،أنيبوا إىل طاعة أول الناس

سل ًام وأكثرهم عل ًام وأصدقهم طريقة وأسبقهم إيامن ًا وأحسنهم يقين ًا وأكثرهم معروف ًا وأقدمهم
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جهاد ًا وأعزهم مقام ًا.أخي رســول اهلل وابن عمه وأيب احلســن واحلسني وزوج الزهراء البتول

ســيدة نســاء العاملني ،فقوموا أهيا الناس فبايعوا عىل كتاب اهلل وسنة نبيه ،فإن هلل يف ذلك رىض
ولكم مقنع وصالح ،والسالم.

فقام الناس بأمجعهم فبايعوا أمري املؤمنني×بأحسن بيعة وأمجعها.

فلام اســتتمت البيعة قام إليه فتى من أبناء العجــم ووالة األنصار ملحمد بن عامرة بن التيهان

أخي أيب اهليثم بن التيهان يقال له مســلم ،متقلد ًا ســيف ًا ،فناداه من أقىص الناس :أهيا األمري إنا

ســمعناك تقول يف أول كالمك إنام وليكم اهلل ورســوله وأمري املؤمنني حق ًا حق ًا تعريض ًا بمن

كان قبله من اخللفــاء أهنم مل يكونوا أمراء املؤمنني حق ًا ،فعرفنــا ذلك أهيا األمري رمحك اهلل وال
تكتمنا ،فإنك ممن شــهد وغبنا ،ونحن مقلدون ذلك يف أعناقكم ،واهلل شاهد عليكم فيام تأتون

به من النصيحة ألمتكم ،وصدق اخلرب عن نبيكم.

قال حذيفة :أهيا الرجل أما إذا سألت وفحصت هكذا فاسمع وافهم ما أخربك به:

أما من تقدم من اخللفاء قبل عيل بن أيب طالب×ممن تســمى بأمري املؤمنني فإهنم تســموا

بذلك وسامهم الناس به .وأما عيل بن أيب طالب فإن جربائيل×سامه هبذا اإلسم عن اهلل تعاىل
وشهد له الرســول‘عن سالم جربائيل له بإمرة املؤمنني ،وكان أصحاب رسول اهلل يدعونه
يف حياة رسول اهلل بأمري املؤمنني.

قال الفتى :أخربنا كيف كان ذلك يرمحك اهلل.

قال حذيفة :إن الناس كانوا يدخلون عىل رســول اهلل‘قبل احلجاب إذا شــاؤوا فنهاهم

رســول اهلل أن يدخل أحد إليه وعنده دحية بن خليفة الكلبي ،وكان رســول اهلل يراسل قيرص ًا

ملك الروم وبني حنيفة وملوك بني غســان عىل يده ،وكان جربائيل×هيبط عليه يف صورته،

ولذلك هنى رسول اهلل‘أن يدخل املسلمون عليه إذا كان عنده دحية.

قال حذيفة :وإين أقبلت يوم ًا لبعض أموري إىل رســول اهلل رجاء أن ألقاه خالي ًا ،فلام رصت

بالباب نظرت فإذا أنا بشــملة قد ســدلت عىل الباب فرفعتها ومهمــت بالدخول وكذلك كنا
نصنع فإذا أنا بدحية قاعد عند رســول اهلل‘والنبي نائم ورأسه يف حجر دحية الكلبي ،فلام

رأيته انرصفت فلقيني عيل بن أيب طالب×يف بعض الطريق فقال :يا ابن اليامن من أين أقبلت
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فقلت من عند رســول اهلل‘ قال :وما ذا صنعت؟ قلــت :أردت الدخول عليه يف كذا وكذا
وذكرت األمر الذي جئت لــه فلم يتهيأ يل ذلك .قال :وملَ؟ قلت عنده دحية الكلبي وســألت

علي ًا معونتي عىل رســول اهلل‘يف ذلك األمر .قال فارجع معي فرجعت معه ،فلام رصنا إىل

باب الدار جلست بالباب ورفع عيل الشملة ودخل فسلم فسمعت دحية :يقول وعليك السالم
يا أمري املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته ،ثم قال :له أجلس فخذ رأس أخيك وابن عمك من حجري،
فأنــت أوىل الناس بــه ،فجلس عيل وأخذ رأس رســول اهلل فجعله يف حجــره ،وخرج دحية

من البيت ،فقال عيل× :أدخل يا حذيفة فدخلت وجلست فام كان بأرسع من انتبه رسول اهلل
فضحــك يف وجه عــي ،ثم قال :يا أبا احلســن من حجر من أخــذت رأيس؟ قال :من حجر

دحية الكلبــي .فقال‘:ذلك جربائيل ،فام قلت له حني دخلــت وما قال لك؟ قال دخلت
وســلمت فقال يل :وعليك الســام يا أمري املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته .فقال رسول اهلل :يا عيل

سلمت عليك مالئكة اهلل وسكان سامواته بإمرة املؤمنني من قبل أن يسلم عليك أهل األرض.

يــا عيل إن جربائيل×فعل ذلك عن أمر اهلل عز وجل وقد أوحى إيل عن ريب تبارك وتعاىل

من قبل دخولك أن أفرض ذلك عىل الناس ،وأنا فاعل ذلك إن شاء اهلل تعاىل .فلام كان من الغد

بعثني رسول اهلل‘إىل ناحية فدك يف حاجة ،فلبثت أيام ًا ثم قدمت فوجدت الناس يتحدثون

أن رسول اهلل أمر الناس أن يسلموا عىل عيل×بإمرة املؤمنني ،وأن جربائيل أتاه بذلك عن اهلل
عز وجل ،فقلت :صدق رســول اهلل ،وأنا قد سمعت جربائيل ســلم عىل عيل بإمرة املؤمنني،

فحدثتهم احلديث ،فسمعني عمر بن اخلطاب وأنا أحدث الناس يف املسجد فقال يل :أنت رأيت
جربائيل وســمعته! إتق القول فقد قلت قوالً عظي ًام ،فقد خولط بك! فقلت :نعم أنا ســمعت
ورأيت ذلك فأرغم اهلل أنف من رغم! فقال يا أباعبد اهلل لقد رأيت وسمعت عجب ًا!

قال حذيفة :فسمعني بريدة بن احلصيب األســلمي وأنا أحدث ببعض ما رأيت وسمعت،

فقال يل :واهلل يا ابن اليامن لقد أمرهم رسول اهلل‘ بالسالم عىل عيل بإمرة املؤمنني فاستجاب

له طائفة يســرة من الناس ورد ذلك عليه وأباه كثري من الناس! فقلت :يا بريدة أكنت شــاهد ًا
ذلك اليوم؟ فقال :نعم من أوله إىل آخره ،فقلت له حدثني به رمحك اهلل فإين كنت عن ذلك اليوم

غائب ًا ،قال بريدة :كنت أنا وعامر أخي مع رســول اهلل‘يف نخيل بني النجار فدخل علينا عيل
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بن أيب طالب×فســلم فرد عليه رسول اهلل ،ورددنا ثم قال :يا عيل أجلس هنا ،فدخل رجال
فأمرهم رسول اهلل بالسالم عىل عيل بإمرة املؤمنني ،فسلموا وما كادوا.

ثم دخل أبوبكر وعمر فسلام ،فقال هلام رسول اهلل :سلام عىل عيل بإمرة املؤمنني ،فقاال :اإلمرة

من اهلل ورسوله؟ فقال :نعم ،ثم دخل طلحة وســعد بن مالك فسلام فقال هلام النبي :سلام عىل

عيل بإمرة املؤمنني ،فقاال :عن اهلل ورسوله؟ فقال :نعم.قاال سمعنا وأطعنا.

ثم دخل سلامن الفاريس وأبوذر الغفاري ريض اهلل عنهام فسلام فرد عليهام السالم ،ثم قال هلام

سلام عىل عيل بإمرة املؤمنني ،فسلام ومل يقوال شيئ ًا.

ثم دخل خزيمة بن ثابت وأبواهليثم بن التيهان فســلام فرد عليهام الســام ،ثم قال سلام عىل

عيل×بإمرة املؤمنني ،فسلام ومل يقوال شيئ ًا.

ثم دخل عامر ومقداد فسلام فرد عليهام السالم وقال :سلام عىل عيل بإمرة املؤمنني ،ففعال ومل

يقوال شيئ ًا.

ثم دخل عثامن وأبوعبيدة فسلام فرد عليهام السالم وقال :سلام عىل عيل بإمرة املؤمنني ،قاال:

عن اهلل ورسوله؟ قال :نعم ،فسلام.

ثم دخل فالن وفالن وعدد من مجاعة املهاجرين واألنصار كل ذلك ورسول اهلل‘يقول

ســلموا عىل عيل بإمرة املؤمنني ،فبعض يسلم وبعض مل يقل شيئ ًا ،وبعض يقول للنبي :عن اهلل
ورســوله ،فيقول :نعم .حتى غص املجلس بأهلــه وامتألت احلجرة وجلس بعض عىل الباب

ويف الطريق ،وكانوا يدخلون فيسلمون وخيرجون.

ثم قال يل وألخي قم يا بريدة أنت وأخوك فسلام عىل عيل بن أيب طالب بإمرة املؤمنني ،فقمنا

وسلمنا ثم عدنا إىل مواضعنا فجلسنا.

قــال :ثم أقبل رســول اهلل‘وقال :إســمعوا وعــوا إين أمرتكم أن تســلموا عىل عيل
بإمرة املؤمنني ،وإن رجاالً ســألوين ذلك عن أمر اهلل عز وجل أو أمر رسول اهلل ،ما كان ملحمد
أن يأيت أمر ًا من تلقاء نفسه بل بوحي ربه وأمره .أفرأيتم والذي نفيس بيده لئن أبيتم ونقضتموه

لتكفرن ولتفارقن ما بعثني به ريب ،فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
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قال بريدة :فلام خرجنا سمعت بعض أولئك الذين أمروا بالسالم عىل عيل بإمرة املؤمنني من

قريش يقول لصاحبه وقد التفت هبام طائفة من اجلفاء البطاء عن اإلســام من قريش :أما رأيت

ما صنع حممد بابن عمه من علو املنزلة واملكانة ولو يســتطيع واهلل جلعله نبي ًا من بعده .فقال له
صاحبه أمسك وال يكربن عليك هذا األمر ،فإنا لو فقدنا حممد ًا لكان فعله هذا حتت أقدامنا!

قال حذيفة ثم خرج بريدة إىل بعض طرق الشــام ورجع ،وقد قبض رسول اهلل وبايع الناس

أبابكــر ،فأقبل بريــدة ودخل املســجد وأبوبكر عىل املنرب وعمــر دونه بمرقــاة ،فنادامها من
ناحية املســجد :يا أبابكر ويا عمر .فقــال :ما لك يا بريدة أجننت؟ فقــال هلام :واهلل ما جننت

ولكن أين سالمكام باألمس عىل عيل بإمرة املؤمنني؟ فقال له أبوبكر :يا بريدة األمر حيدث بعده
األمر ،فإنك غبت وشهدنا والشاهد يرى ما ال يرى الغائب!

فقال هلام :رأيتام ما مل يره اهلل وال رســوله! ولكن هذا وفــاء صاحبك بقوله لو فقدنا حممد ًا

لكان هذا قوله حتت أقدامنا!

عيل أن أســكنها أبد ًا حتى أموت وخرج بريــدة بأهله وولده ،فنزل بني
أال إن املدينة حرام َّ

قومه بني أســلم ،فكان يطلع يف الوقت دون الوقت ،فلام أفىض األمر إىل أمري املؤمنني×سار
إليه وكان معه حتى قدم العراق ،فلام أصيب أمري املؤمنني سار إىل خراسان فنزهلا فلبث هناك إىل

أن مات رمحه اهلل( .و من أوالده يف نیشابور احلاکم احلسکاين)

قال حذيفة :هذه أنباء ما ســألتني عنه .فقال الفتى :ال جزى اهلل الذين شــاهدوا رسول اهلل

وســمعوه يقول هذا القول يف عيل ،فقد خانوا اهلل ورســوله وأزالوا األمــر عمن ريض به اهلل،
وأقروه فيمن مل يره اهلل وال رسوله لذلك أهالً .ال جرم واهلل لن يفلحوا بعدها أبد ًا ،ونزل حذيفة

عن منربه فقال يا أخا األنصار إن األمر كان أعظم مما تظن! إنه عزب واهلل البرص وذهب اليقني،
وكثر املخالف وقل النارص ألهل احلق.

فقال له الفتى :فهال انتضيتم أسيافكم ووضعتموها عىل رقابكم ورضبتم هبا الزائلني عن احلق

قدم ًا قدم ًا حتى متوتوا أو تدركوا األمر الذي حتبونه من طاعة اهلل عز وجل وطاعة رسوله‘.
فقال له :أهيا الفتى إنه أخذ واهلل بأســاعنا وأبصارنــا ،وكرهنا املوت وزينت عندنا احلرية،

وسبق علم اهلل بإمرة الظاملني ،ونحن نسأل اهلل الصفح لذنوبنا والعصمة فيام بقي من آجالنا ،فإنه
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مالك رحيم .ثم انرصف حذيفة إىل منزله وتفرق الناس.

قال عبد اهلل بن ســلمة :فبينام أنا ذات يوم عند حذيفة أعــوده يف مرضه الذي مات فيه وقد

كان يــوم قدمت فيه من الكوفــة ،وذلك من قبل قدوم عيل× إىل العــراق ،فبينام أنا عنده إذ
جاء الفتى األنصــاري فدخل عىل حذيفة فرحــب به وأقبل به وأدناه وقرب جملســه ،وخرج

مــن كان عند حذيفة من عواده وأقبل عليه :فقال يا أباعبد اهلل ســمعتك يوم ًا حتدث عن بريدة

بن اخلصيب األســلمي أنه ســمع بعض القوم الذين أمرهم رســول اهلل‘أن يســلموا عىل
عيل×بإمرة املؤمنــن يقول لصاحبــه :ما رأيت اليوم ما صنع حممــد بابن عمه من الترشيف
وعلو املنزلة حتى لو قدر أن جيعله نبي ًا لفعــل ،فأجابه صاحبه وقال ال يكربن عليك فلو فقدنا

حممد لكان قوله حتت أقدامنا!وقد ظننت نداء بريدة هلام ومها عىل املنرب أهنام صاحبا القول!

قال حذيفة :أجل القائــل عمر واملجيب أبوبكر .فقال الفتى :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،هلك

واهلل القوم وبطلــت أعامهلم .قال حذيفة :ومل يزل القوم عىل ذلــك من اإلرتداد وما مل يعلم اهلل
منهم أكثر! فقال الفتى :قد كنت أحب أن أتعرف هذا األمر من فعلهم ،ولكني أجدك مريض ًا،
وأنا أكره أن ُأ ِم َّلك بحديثي ومســألتي ،وقام لينرصف فقال حذيفة :ال ،بل اجلس يا ابن أخي
وتلق مني حديثهم وإن كربني ذلك ،فال أحســبني إال مفارقكم ،إين ال أحب أن تغرت بمنزلتهام

يف الناس ،فهذا ما أقدر عليه من النصيحة لك وألمري املؤمنني×من الطاعة له ولرسوله ،وذكر

منزلته.

فقال:يــا أباعبد اهلل حدثني بام عندك من أمورهم ألكون عىل بصرية من ذلك .فقال حذيفة:

إذ ًا واهلل ألخربنك بخرب ســمعته ورأيته ولقد واهلل دلنا عىل ذلــك من فعلهم عىل أهنم واهلل ما

آمنوا باهلل وال برســوله طرفة عني! وأخربك أن اهلل تعاىل أمر رســوله يف سنة عرش من مهاجرته

ْ َ ّ َ ُْ َ ً
َّ
َّ
وك ِرجالا
الن ِاس ِبالح ِج يأت
من مكة إىل املدينة أن حيج هو وحيج الناس معه فأوحى إليه بذلك َوأ ِذ ْن فِي
َْ َ ْ ُ
ُ
ك ّل َف ّج َ
َ
يق فأمر رسول اهلل‘املؤذنني فأذنوا يف أهل السافلة والعالية
م
ع
ِ
َوعلى ك ِ ّل ِ
ضام ٍر يأ ِتين ِمن ِ ٍ
ٍ

أال إن رســول اهلل‘قد عزم عىل احلج يف عامه هذا ليفهم الناس حجهم ويعلمهم مناسكهم

فيكون ســنة هلم إىل آخر الدهر .قال :فلم يبق أحد ممن دخل يف اإلسالم إال حج مع رسول اهلل

لسنة عرش ليشهدوا منافع هلم ويعلمهم حجهم ويعرفهم مناسكهم.

ناتنوعلملا  شيرق اتفيحص 253

وخرج رســول اهلل‘بالناس وخرج بنســائه معه ،وهي حجة الوداع فلام استتم حجهم،

وقضوا مناسكهم ،وعرف الناس مجيع ما احتاجوا إليه وأعلمهم أنه قد أقام هلم ملة إبراهيم×،

وقد أزال عنهم مجيع ما أحدثه املرشكون بعده ،ورد احلج إىل حالته األوىل.

ودخل مكة فأقام هبا يومــ ًا واحد ًا ،هبط عليه األمني جربائيل×بأول ســورة العنكبوت

َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ
الر ْحمن َّ
فقــال إقرأ يا حممــد ب ْسم ا َّلله َّ
ون َولق ْد
يم ألم أح ِسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتن
ِ ِ ِ
الر ِح ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ّ
ْ
َ
َ
ّ
ُ
َْ َْ ُ
َ َ َّ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َّ
ين أ ْم َحس َب الذ َين َي ْع َمل َ
ون َّ ّ
كاذب َ
ئات أن يس ِبقونا
ِ
ِ
الس ِي ِ
فتنا ال ِذين ِمن قب ِل ِهم فليعلمن الله ال ِذين صدقوا وليعلمن ال ِ ِ
ساء ما َي ْح ُك ُم َ
َ
ون .فقــال رســول اهلل‘يا جربائيل وما هذه الفتنة؟ فقــال :يا حممد إن اهلل تعاىل

يقرؤك السالم ويقول لك :إين ما أرســلت نبي ًا قبلك إال أمرته عند انقضاء أجله أن يستخلف

عــى أمته من بعده من يقوم مقامه ،وحييي هلم ســنته وأحكامه ،فاملطيعــون هلل فيام يأمرهم به

رســول اهلل‘الصادقون ،واملخالفــون عىل أمــره هم الكاذبون ،وقد دنــا يا حممد مصريك
إىل ربــك وجنته وهو يأمرك أن تنصــب ألمتك من بعدك عيل بــن أيب طالب×وتعهد إليه
فهو اخلليفة القائم برعيتك وأمتك ،إن أطاعوه أســلموا وإن عصوه كفروا ،وســيفعلون ذلك

وهي الفتنة التي تلوت اآلي فيها ،وإن اهلل عز وجل يأمرك أن تعلمه مجيع ما علمك وتستحفظه
مجيع ما استحفظك واستودعك ،فإنه األمني املؤمتن.

يا حممد ،إين اخرتتك من عبادي نبي ًا ،واخرتته لك وصي ًا.

قال :فدعا رسول اهلل‘علي ًا×فخال به يومه ذلك وليلته واستودعه العلم واحلكمة التي

آتاه اهلل إياها ،وعرفه ما قال جربائيل ،وكان ذلك يف يوم عائشة بنت أيب بكر فقالت :يا رسول اهلل
لقد طال اســتخالؤك بعيل منذ اليوم ،قال :فأعرض عنها رسول اهلل‘فقالت مل تعرض عني
يا رســول اهلل؟ قال :بأمر لعله يكون يل صالح ًا ملن أســعده اهلل بقبوله واإليامن به ،وقد أمرت

بدعاء الناس مجيع ًا إليه ،وستعلمني ذلك إذا أنا قمت به يف الناس .قالت :يا رسول اهلل ومل ال خترب
به اآلن ألتقدم بالعمل به وآلخذ بام فيه الصالح؟ قال :سأخربك به فاحفظيه إىل أن أؤمر بالقيام

به يف الناس مجيع ًا ،فإنك إن حفظتيــه حفظك اهلل يف العاجلة واآلجلة مجيع ًا ،وكان لك الفضيلة

بســبقه واملسارعة إىل اإليامن باهلل ورسوله ،ولو أضعتيه وتركت رعاية ما ألقي إليك منه كفرت
بربك وحبط أجرك وبرئت منك ذمة اهلل ورســوله وكنت من اخلارسين ،ومل يرض اهلل ذلك وال
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رسوله ،فضمنت له حفظه واإليامن به ورعايته.

فقــال‘إن اهلل تعاىل أخربين أن عمري قــد انقىض ،وأمرين أن أنصــب علي ًا للناس عل ًام

وأجعله فيهم إمام ًا وأســتخلفه كام اســتخلف األنبياء من قبيل أوصياءهم ،وأنا صائر إىل ريب
وآخذ فيه بأمره ،فليكن هذا األمر منك حتت سويداء قلبك ،إىل أن يأذن اهلل بالقيام به ،فضمنت

له ذلك.

ولقد أطلع اهلل نبيه عىل ما يكون منها فيه ومن صاحبتها حفصة وأبوهيام ،فلم تلبث أن أخربت

حفصة وأخربت كل واحدة منها أباها فاجتمعا فأرســا إىل مجاعة الطلقاء واملنافقني فخرباهم

باألمــر فأقبل بعضهم عىل بعض وقالوا :إن حممد ًا يريد أن جيعل هذا األمر يف أهل بيته كســنة

كرسى وقيــر إىل آخر الدهر ،وال واهلل ما لكم يف احلياة من حــظ إن أفىض هذا األمر إىل عيل
بن أيب طالب ،وإن حممد ًا عاملكم عىل ظاهركم ،وإن عليا يعاملكم عىل ما جيد يف نفســه منكم،
فأحسنوا النظر ألنفســكم يف ذلك وقدموا آراءكم فيه ،ودار الكالم فيام بينهم وأعادوا اخلطاب

وأجالوا الــرأي ،فاتفقوا عىل أن ينفروا بالنبي‘ناقته عىل عقبة هرشــى ،وقد كانوا صنعوا

مثل ذلــك يف غزاة تبوك فرصف اهلل الرش عن نبيه‘ ،فاجتمعوا يف أمر رســول اهلل من القتل
واإلغتيال واستقاء الســم عىل غري وجه ،وقد كان اجتمع أعداء رسول اهلل‘من الطلقاء من

قريش واملنافقني من األنصار ومن كان يف قلبه اإلرتداد من العرب يف املدينة وما حوهلا ،فتعاقدوا
وحتالفوا عىل أن ينفروا به ناقته وكانوا أربعة عرش رجالً ،وكان من عزم رسول اهلل أن يقيم علي ًا×
وينصبه للناس باملدينة إذا قدم ،فسار رســول اهلل‘يومني وليلتني ،فلام كان يف اليوم الثالث

َ
ُ
كانوا َي ْع َم ُل َ
أتاه جربائيل×بآخر ســورة احلجر فقال :إقرأ َف َو َر ّب َك َل َن ْس َئ َل َّن ُه ْم أ ْج َم ِع َ
ون َف ْ
اص َد ْع
ين َع َّما
ِ
َ َّ َ َ ْ َ ْ
ْ ْ
ُ
َ ْ
ناك ال ُم ْس َت ْه ِز ِئ َين .قال ورحل رســول اهلل وأغدق السري مرسع ًا
ِبما ت ْؤ َم ُر َوأ ْع ِرض َع ِن ال ُمش ِر ِكين ِإنا كفي

عــى دخول املدينة لينصب عليا×عل ًام للناس فلــا كانت الليلة الرابعة هبط جربائيل×يف

َ
َ ُّ َ َّ ُ ّ ْ ُ ْ َ َ
َ
َ َ ْ َ َّ ْ َ
الر ُسول َب ِلغ ما أن ِزل ِإل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك َو ِإ ْن ل ْم تف َع ْل فما َبلغت ِرسال َت ُه َوا ّلل ُه
آخر الليل فقــرأ عليــه :يــا أيها
َْ ْ
َّ
َ
َّ َّ َ
كاف ِر َين .وهم الذين مهوا برســول اهلل فقال‘أما تراين يا
َي ْع ِص ُمك ِم َن الن ِاس ِإن الله لا َي ْه ِدي الق ْو َم ال ِ

جربائيل أغدق السري جمد ًا فيه ألدخل املدينة فأعرض والية عيل×عىل الشاهد والغائب فقال

له جربائيــل×:اهلل يأمرك أن تفرض واليته غد ًا إذا نزلت منزلك .فقال رســول اهلل :نعم يا
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جربائيل غد ًا أفعل ذلك إن شــاء اهلل .وأمر رسول اهلل بالرحيل من وقته وسار الناس معه حتى
نزل بغدير خم ،وصىل بالناس وأمرهم أن جيتمعوا إليه ودعا علي ًا×ورفع رسول اهلل‘يد

عيل اليرسى بيده اليمنى ورفع صوته بالوالء لعيل×عىل الناس أمجعني ،وفرض طاعته عليهم

وأمرهــم أن ال خيتلفوا عليه بعده ،وخربهم أن ذلك عن اهلل عز وجل وقال هلم :ألســت أوىل

باملؤمنني من أنفسهم قالوا؟ بىل يا رسول اهلل ،قال :فمن كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من
وااله وعاد من عاداه وانرص من نرصه واخذل من خذله .ثم أمر الناس أن يبايعوه فبايعه الناس

مجيع ًا ومل يتكلــم منهم أحد ،وقد كان أبوبكر وعمر تقدمــا إىل اجلحفة فبعث وردمها ،ثم قال

هلام النبي متهج ًام :يا ابن أيب قحافة ويا عمر بايعا علي ًا بالوالية من بعدي ،فقاال :أمر من اهلل ومن
رسوله؟ فقال :وهل يكون مثل هذا عن غري أمر اهلل ،نعم أمر من اهلل ومن رسوله .فقال :وبايعا
ثم انرصفا.

وســار رسول اهلل‘ باقي يومه وليلته حتى إذا دنوا من عقبة هرشى تقدمه القوم ،فتواروا

يف ثنية العقبة ،وقد محلوا معهم دباب ًا ،وطرحوا فيها احلىص.

فقال حذيفة :فدعاين رســول اهلل‘ ودعا عامر بن يارس وأمره أن يســوقها وأنا أقودها،

حتى إذا رصنا رأس العقبة ،ثار القوم من ورائنــا ،ودحرجوا الدباب بني قوائم الناقة ،فذعرت
وكادت أن تنفر برسول اهلل‘فصاح هبا النبي‘أن اسكني ،وليس عليك بأس .فأنطقها اهلل

تعاىل بقول عريب مبني فصيح فقالت :واهلل ،يا رســول اهلل‘ال أزلت يد ًا عن مســتقر يد وال
رج ً
ال عن موضع رجل وأنت عىل ظهري ،فتقدم القــوم إىل الناقة ليدفعوها فأقبلت أنا وعامر

نرضب وجوههم بأســيافنا ،وكانت ليلة مظلمة ،فزالوا عنا وأيسوا مما ظنوا ودبروا .فقلت :يا
رسول اهلل من هؤالء القوم الذين يريدون ما ترى؟ فقال‘ :يا حذيفة هؤالء املنافقون يف الدنيا
واآلخرة ،فقلت :أال تبعث إليهم يا رســول اهلل رهط ًا فيأتوا برؤوسهم؟ فقال :إن اهلل أمرين أن

أعــرض عنهم ،فأكره أن تقول الناس إنه دعا أناســ ًا من قومه وأصحابه إىل دينه فاســتجابوا،
فقاتــل هبم حتى إذا ظهر عىل عــدوه أقبل عليهم فقتلهم! ولكن دعهــم يا حذيفة فإن اهلل هلم

باملرصاد ،وســيمهلهم قلي ً
ال ثم يضطر هم إىل عذاب غليظ .فقلت :ومن هؤالء القوم املنافقون
ال رج ً
يا رســول اهلل‘أمن املهاجرين أم من األنصار؟ فسامهم يل رج ً
ال حتى فرغ منهم ،وقد
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كان فيهم أناس أنا كاره أن يكونوا فيهم فأمســكت عند ذلك ،فقال رسول اهلل‘ :يا حذيفة
كأنك شــاك يف بعض من سميت لك ،إرفع رأسك إليهم فرفعت طريف إىل القوم ،وهم وقوف

عىل الثنية ،فربقت برقة فأضاءت مجيع ما حولنا ،وثبتت الربقة حتى خلتها شمس ًا طالعة فنظرت
واهلل إىل القوم فعرفتهم رج ً
ال رجالً ،فإذا هم كام قال رســول اهلل‘ ،وعدد القوم أربعة عرش

رجالً ،تسعة من قريش ومخسة من ساير الناس.

فقال له الفتى :ســمهم لنا يرمحك اهلل تعاىل! قال حذيفة :هم واهلل أبوبكر ،وعمر ،وعثامن،

وطلحة ،وعبد الرمحن بن عوف ،وســعد بن أيب وقاص ،وأبوعبيــدة بن اجلراح ،ومعاوية بن

أيب ســفيان ،وعمرو بن العاص ،هؤالء من قريش ،وأما اخلمســة األخر فأبوموسى األشعري،

واملغرية بن شعبة الثقفي ،وأوس بن احلدثان البرصي ،وأبوهريرة ،وأبوطلحة األنصاري.

قال حذيفة :ثــم انحدرنا من العقبة ،وقد طلع الفجر فنزل رســول اهلل‘ فتوضأ وانتظر

أصحابه حتــى انحدروا من العقبة واجتمعــوا ،فرأيت القوم بأمجعهم وقــد دخلوا مع الناس

وصلوا خلف رسول اهلل‘ ،فلام انرصف من صالته التفت فنظر إىل أيب بكر وعمر وأيب عبيدة
يتناجون ،فأمــر منادي ًا فنادى يف الناس ال جتتمع ثالثة نفر من النــاس يتناجون فيام بينهم برس،

وارحتل رسول اهلل‘بالناس من منزل العقبة....

فلام نزل املنزل اآل خر رأى ســامل موىل حذيفة أبابكر وعمر وأباعبيدة يســار بعضهم بعض ًا،

فوقــف عليهم وقال :أليس قد أمر رســول اهلل‘أن ال جتتمع ثالثــة نفر من الناس عىل رس
واحــد ،واهلل لتخــروين فيام أنتم وإال أتيت رســول اهلل‘حتى أخربه بذلــك منكم ،فقال

أبوبكر :يا ســامل عليك عهد اهلل وميثاقه لئن خربناك بالذي نحن فيه وبام اجتمعنا له ،إن أحببت

أن تدخل معنا فيه دخلت وكنت رجال منا ،وإن كرهت ذلك كتمته علينا ،فقال سامل :لكم ذلك
وأعطاهم بذلك عهده وميثاقه ،وكان ســامل شديد البغض والعداوة لعيل بن أيب طالب×وقد

عرفوا ذلك منه ،فقالوا له :إنا قــد اجتمعنا عىل أن نتحالف ونتعاقد عىل أن ال نطيع حممد ًا فيام
فرض علينا مــن والية عيل بن أيب طالب بعده! فقال هلم ســامل :عليكم عهد اهلل وميثاقه إن يف

هذا األمر كنتم ختوضون وتتناجون؟ قالوا أجــل علينا عهد اهلل وميثاقه أنا إنام كنا يف هذا األمر

بعينه ال يف شــئ سواه .قال سامل :وأنا واهلل أول من يعاقدكم عىل هذا األمر وحيالفكم عليه ،إنه
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واهلل ما طلعت الشــمس عىل أهل بيت أبغض إىل من بني هاشــم ،وال يف بني هاشم أبغض إىل

وال أمقت من عيل بن أيب طالب فاصنعــوا يف هذا األمر ما بدا لكم فإين واحد منكم ،فتعاقدوا
من وقتهم عىل هذا األمر ثم تفرقوا.

فلام أراد رسول اهلل‘املســر أتوه فقال هلم :فيام كنتم تتناجون يف يومكم هذا وقد هنيتكم

عن النجوى؟ فقالوا :يا رســول اهلل ما التقينا غري وقتنا هــذا ،فنظر إليهم النبي‘ملي ًا ثم قال
َ

َ َ َ

َْ َ

ُ

ْ
ُ َّ ْ َ
ك َت َم َش َه َاد ًةع ْن َد ُه م َن اهلل َو َما اهلل ب َغافل َع َّما َت ْع َمل َ
ون .ثــم ســار
هلــم :ءأن ُت ْم أ ْعل ُم أ ِم اهلل َو َم ْن أظلم ِممن
ِ
ِ
ِ ٍِ

حتــى دخل املدينــة واجتمع القوم مجيع ًا وكتبــوا صحيفة بينهم عىل ذكر مــا تعاهدوا عليه يف

هذا األمــر ،وكان أول ما يف الصحيفة النكث لوالية عيل بن أيب طالب×وأن األمر إىل أيب بكر
وعمر وأيب عبيدة وســامل معهم ليس بخارج منهم ،وشهد بذلك أربعة وثالثون رجالً :هؤالء

أصحاب العقبة وعرشون رجال آخر ،واستودعوا الصحيفة أباعبيدة بن اجلراح وجعلوه أمينهم

عليها.

قال :فقال الفتى يــا أباعبد اهلل يرمحك اهلل هبنا نقول إن هؤالء القــوم رضوا بأيب بكر وعمر

وأيب عبيدة ألهنم من مشيخة قريش ،فام باهلم رضوا بسامل وهو ليس من قريش وال من املهاجرين

وال من األنصار وإنام هو عبد المرأة من األنصار؟ قال حذيفة :يا فتى إن القوم أمجع تعاقدوا عىل
إزالة هذا األمر عن عيل بن أيب طالب×حسد ًا منهم له وكراهة ألمره ،واجتمع هلم مع ذلك ما

كان يف قلوب قريش من ســفك الدماء ،وكان خاصة رسول اهلل‘ وكانوا يطلبون الثأر الذي

أوقعه رســول اهلل هبم من عيل من بني هاشــم ،فإنام كان العقد عىل إزالة األمر عن عيل×من
هؤالء األربعة عرش ،وكانوا يرون أن سامل ًا رجل منهم.

فقال الفتــى :فخربين يرمحك اهلل عام كتب مجيعهم يف الصحيفة ألعرفه ،فقال حذيفة حدثتني

بذلك أســاء بنت عميس اخلثعمية امرأة أيب بكرأن القوم اجتمعــوا يف منزل أيب بكر فتآمروا يف
ذلك ،وأسامء تســمعهم وتسمع مجيع ما يدبرونه يف ذلك ،حتى اجتمع رأهيم عىل ذلك فأمروا

سعيد بن العاص األموي فكتب هو الصحيفة باتفاق منهم ،وكانت نسخة الصحيفة:
وقد تقدمت نسختها.

قال :وملا قدم رســول اهلل‘من ســفره ذلك ،نزل منزل أم ســلمة زوجته فأقام هبا شهر ًا
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الينزل منزالً ســواه من منازل أزواجه كام كان يفعل قبل ذلك .قال فشــكت عايشة وحفصة
ذلك إىل أبوهيام ،فقاال هلام إنا لنعلم مل صنع ذلك وألي شــئ هو ،إمضيا إليه فالطفاه يف الكالم

وخادعاه عن نفسه ،فإنكام جتدانه حيي ًا كري ًام ،فلعلكام تسالن ما يف قلبه وتستخرجان سخيمته.
قال :فمضت عايشــة وحدها إليه فأصابته يف منزل أم ســلمة وعنده عيل بن أيب طالب×

فقال هلا النبي :ما جاء بك يا محرياء؟ قالت :يا رســول اهلل أنكرت ختلفك عن منزلك هذه املرة
وأنا أعوذ باهلل من سخطك يا رسول اهلل ،فقال :لوكان األمركام تقولني ملا أظهرت رس ًا أوصيتك

بكتامنه ،لقد هلكت وأهلكت أمة من الناس .قال :ثم أمرخادمة أم ســلمة فقال :إمجعي هؤالء
يعني نساءه ،فجمعتهن يف منزل أم سلمة ،فقال هلن :إسمعن ما أقول لكن ،وأشار بيده إىل عيل

بن أيب طالــب× فقال هلن :هذا أخي ووصيي ووارثي والقائــم فيكن ويف األمة من بعدي،
فأطعنه فيام يأمركن به ،وال تعصينه فتهلكن بمعصيته ،ثم قال :يا عيل أوصيك هبن فأمسكهن ما
أطعن اهلل وأطعنك ،وأنفق عليهن من مالك ،ومرهن بأمرك واهنهن عام يريبك ،وخل سبيلهن
إن عصينك! فقال عيل× :يا رسول اهلل إهنن نساء وفيهن الوهن وضعف الرأي ،فقال :إرفق

هبن ما كان الرفق أمثل هبن فمن عصاك منهن فطلقها طالق ًا يربأ اهلل ورسوله منها.

قال :وكل نساء النبي قد صمتن فلم يقلن شيئ ًا ،فتكلمت عايشة فقالت :يا رسول اهلل ما كنا

لتأمرنا بشــئ فنخالفه بام سواه! فقال هلا :بىل :يا محرياء قد خالفت أمري أشد خالف ،وأيم اهلل
لتخالفني قويل هذا ولتعصنه بعدي ،ولتخرجن من البيت الذي أخلفك فيه متربجة قد حف بك

فئــام من الناس ،فتخالفينه ظاملة له عاصية لربك ،ولتنبحنك يف طريقك كالب احلوأب ،أال إن
ذلك كائن ،ثم قال :قمن فانرصفن إىل منازلكن قال ،فقمن فانرصفن.

قال :ثم إن رسول اهلل‘مجع أولئك النفر ومن ماألهم عىل عيل× وطابقهم عىل عداوته،

ومن كان من الطلقاء واملنافقني ،وكانوا زهاء أربعة آالف رجل ،فجعلهم حتت يدي أســامة بن

زيد مواله وأ َّمره عليهم ،وأمره باخلروج إىل ناحية من الشــام ،فقالوا :يا رسول هلل إنا قدمنا من

ســفرنا الذي كنا فيه معك ،ونحن نســألك أن تأذن لنا يف املقام لنصلح من شأننا ما يصلحنا يف
ســفرنا ،قال :فأمرهم أن يكونوا يف املدينة ريثام حيتاجون إليه ،وأمر أسامة بن زيد فعسكر هبم
عىل أميال من املدينة ،فأقام بمكانه الذي حد له رسول اهلل‘منتظر ًا للقوم أن يوافوه إذا فرغوا
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من أمورهم وقضاء حوائجهم ،وإنام أراد رسول اهلل‘بام صنع من ذلك أن ختلو املدينة منهم،
وال يبقى هبا أحد من املنافقني.

قال :فهم عىل ذلك من شأهنم ورســول اهلل‘رائب حيثهم ويأمرهم باخلروج والتعجيل

إىل الوجه الذي ندهبم إليه ،إذ مرض رسول اهلل‘ مرضه الذي تويف فيه ،فلام رأوا ذلك تباطؤوا

عام أمرهم رسول اهلل‘من اخلروج ،فأمر قيس بن عبادة وكان سياف رسول اهلل‘واحلباب

بن املنذر يف مجاعة من األنصار أن يرحلوا هبم إىل عسكرهم ،فأخرجهم قيس بن سعد واحلباب
بن املنذر حتى أحلقاهم بعسكرهم ،وقاال ألسامة إن رسول اهلل مل يرخص لك يف التخلف ،فرس

من وقتك هذا ليعلم رســول اهلل‘ ذلك ،فارحتل هبم أســامة وانرصف قيس واحلباب إىل

رسول اهلل‘فأعلامه برحلة القوم ،فقال هلام :إن القوم غري سائرين.

قــال :فخال أبوبكر وعمر وأبوعبيدة بأســامة ومجاعة من أصحابــه فقالوا :إىل أين ننطلق

ونخيل املدينة ونحن أحوج ما كنا إليها وإىل املقام هبا؟

فقال هلم :وما ذلك؟ قالوا إن رسول اهلل قد نزل به املوت ،وواهلل لئن خلينا املدينة لتحدثن هبا

أمور ال يمكن إصالحها ،ننظر ما يكون من أمر رسول اهلل‘ثم املسري بني أيدينا.

قال :فرجع القوم إىل املعســكر األول وأقاموا به وبعثوا رسوالً يتعرف هلم أمر رسول اهلل‘

فأتى الرسول إىل عائشــة فسأهلا عن ذلك رس ًا فقالت إمض إىل أيب وعمر ومن معهام وقل هلام :إن

رســول اهلل‘قد ثقل فال يربحن أحد منكم ،وأنا أعلمكم باخلرب وقت ًا بعد وقت! واشتدت علة
رسول اهلل‘فدعت عائشة صهيب ًا فقالت :إمض إىل أيب بكر وأعلمه أن حممد ًا يف حال ال يرجى،
فهلم إلينا أنت وعمر وأبوعبيدة ومن رأيتم أن يدخل معكم ،وليكن دخولكم يف الليل رس ًا!

قــال :فأتاهم اخلرب فأخذوا بيد صهيب فأدخلوه إىل أســامة فأخربوه اخلرب ،وقالوا له كيف

ينبغي لنا أن نتخلف عن مشاهدة رسول اهلل‘واستأذنوه يف الدخول ،فأذن هلم وأمرهم أن ال
يعلم بدخوهلم أحد ،وإن عويف رسول اهلل رجعتم إىل عسكركم ،وإن حدث حادث املوت عرفونا

ذلك لنكون يف مجاعة الناس .فدخل أبوبكر وعمر وأبوعبيدة لي ً
ال املدينة ،ورســول اهلل‘قد

ثقــل فأفاق بعض اإلفاقــة فقال :لقد طرق ليلتنــا هذه املدينة رش عظيم ،فقيــل له :وما هو يا

رسول اهلل؟ فقال :إن الذين كانوا يف جيش أسامة قد رجع منهم نفر خيالفون عن أمري ،أال إين
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إىل اهلل منهم برئ ،وحيكم نفذوا جيش أسامة ،فلم يزل يقول ذلك حتى قاهلا مرات كثرية ،قال:

وكان بالل مؤذن رسول اهلل‘يؤذن بالصالة يف كل وقت صالة ،فإن قدر عىل اخلروج حتامل
وخرج وصىل بالناس ،وإن هو مل يقــدر عىل اخلروج أمر عيل بن أيب طالب× فصىل بالناس،

وكان عيل بن أيب طالب والفضل بن العباس ال يزايالنه يف مرضه ذلك.

فلام أصبح رســول اهلل‘ من ليلته تلك التي قدم فيها القوم الذين كانوا حتت يدي أسامة،

أذن بالل ثم أتاه خيربه كعادته ،فوجده قد ثقل ،فمنع من الدخول إليه ،فأمرت عائشــة صهيب ًا
أن يمىض إىل أبيها فيعلمه أن رسول اهلل‘قد ثقل يف مرضه وليس يطيق النهوض إىل املسجد،
وعيل بن أيب طالب× قد شغل به وبمشــاهدته عن الصالة بالناس ،فاخرج أنت إىل املسجد

فصل بالناس ،فإهنا حالة هتنئك وحجة لك بعد اليوم ،قال :فلم يشــعر الناس وهم يف املسجد
ينتظرون رســول اهلل أو علي ًا يصىل هبم كعادته التي عرفوها يف مرضه ،إذ دخل أبوبكر املسجد

وقال :إن رســول اهلل‘قد ثقــل ،وقد أمرين أن أصيل بالناس ،فقــال له رجل من أصحاب

رســول اهلل‘ :وأنى لك ذلك وأنت يف جيش أسامة وال واهلل ال أعلم أحد ًا بعث إليك وال

أمرك بالصالة.

ثم نادى الناس بالل فقال :عىل رسلكم رمحكم اهلل ألستأذن رسول اهلل‘ يف ذلك ،ثم أرسع

حتى أتى الباب فدقه دق ًا شديد ًا فسمعه رســول اهلل‘ فقال :ما هذا الدق العنيف؟ فانظروا

مــا هو؟ قال :فخرج الفضل بن العباس ففتح الباب ففتح البــاب فإذا ببالل فقال :ما وراءك يا
بــال؟ فقال :إن أبابكر دخل املســجد وتقدم حتى وقف يف مقام رســول اهلل‘ ،وزعم أن
رسول اهلل أمره بذلك ،فقال :أوليس أبوبكر مع أسامة يف اجليش هذا واهلل هو الرش العظيم الذي

طرق البارحة املدينة!لقد أخربنا رسول اهلل‘بذلك!

ودخل الفضل وأدخل بالالً معه فقال :ما وراءك يا بالل وأخرب رسول اهلل اخلرب فقال :أقيموين

أخرجوين إىل املســجد ،والذي نفيس بيده قد نزلت باإلسالم نازلة وفتنة عظيمة من الفتن ،ثم
خرج‘معصوب الرأس يتهادى بني عيل×والفضل بن عباس ورجاله جتران يف األرض
حتى دخل املســجد وأبوبكــر قائم يف مقام رســول اهلل ،وقد طاف به عمر وأبوعبيدة وســامل
وصهيــب والنفر الذين دخلوا،وأكثر الناس قد وقفوا عن الصالة ينتظرون ما يأيت به بالل ،فلام
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رأى الناس رسول اهلل‘قد دخل املسجد وهو بتلك احلالة العظيمة من املرض أعظموا ذلك!

وتقدم رســول اهلل فجذب أبابكر من ردائه فنحاه عن املحــراب وأقبل أبوبكر والنفر الذين

كانوا معه فتواروا خلف رســول اهلل‘ ،وأقبل الناس فصلوا خلف رسول اهلل وهو جالس،
وبالل يســمع الناس التكبري حتى قىض صالتــه ثم التفت فلم ير أبابكر فقــال أهيا الناس :أال

تعجبون مــن ابن أيب قحافة وأصحابه الذيــن أنفذهتم وجعلتهم حتت يدي أســامة ،وأمرهتم
باملســر إىل الوجه الذي وجهوا إليه ،فخالفوا ذلك ورجعــوا إىل املدينة ابتغاء الفتنة!أال وإن اهلل

قد أركســهم فيها! إعرجوا يب إىل املنرب ،فقام وهو مربوط حتى قعد عىل أدنى مرقاة ،فحمد اهلل
وأثنى عليه ثم قال :أهيا الناس إنه قد جاءين من أمر ريب ما الناس صائرون إليه ،وإين قد تركتكم

عىل احلجة الواضحة ليلها كنهارها ،فال ختتلفوا مــن بعدي كام اختلف من كان قبلكم من بني
إرسائيل.

أهيا الناس :إين ال أحل لكم إال مــا أحله القرآن ،وال أحرم عليكم إال ما حرمه القرآن ،وإين

خملف فيكم الثقلني ما إن متســكتم هبام لن تضلوا :كتاب اهلل وعرتيت أهــل بيتي ،مها اخلليفتان

فيكم ،وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض ،فأســألكم بامذا خلفتموين فيهام.وليذا ُد َّن يومئذ
رجال من حويض كام تذاد الغريبة من اإلبل فيقول رجال :أنا فالن وأنا فالن ،فأقول :أما األسامء
فقد عرفت ولكنكم ارتددتم من بعدي ،فسحق ًا لكم سحق ًا.

ثم نزل من املنرب وعاد إىل حجرته ،ومل يظهر أبوبكر وال أصحابه حتى قبض رسول اهلل‘).




أبيبن كعب أراد أن يفضح أهلالصحيفة فقتلوه!
روى احلاكــم( ( :)226/2عــن جندب قــال :أتيت املدينة ألتعلم العلم ،فلام دخلت مســجد

رســول اهلل‘إذا الناس فيه حلق يتحدثون ،قــال :فجعلت أميض حتــى انتهيت إىل حلقة
فيها رجل شــاحب عليه ثوبان كأنام قدم من سفر ،فســمعته يقول :هلك أصحاب العقد’
ورب الكعبة وال آســى عليهم ،يقوهلــا ثالث ًا ،هلــك أصحاب العقــدة ورب الكعبة ،هلك
أصحاب العقدة ورب الكعبة ،هلك أصحاب العقدة ورب الكعبة! قال :فجلست إليه فتحدث
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ما قيض له ثم قام  ،فســألت عنه فقالوا :هذا ســيد الناس أيب بن كعب! قــال فتبعته حتى أتى

منزله فإذا هو رث املنزل رث الكســوة رث اهليئة يشــبه أمره بعضه بعض ًا فســلمت عليه فرد
عيل السالم ،قال :ثم سألني ممن أنت؟قال قلت من أهل العراق ،قال أكثر شئ سؤاالً وغضب!
َّ
يدي هكذا ومــد ذراعيه فقلت :اللهم
قال :فاســتقبلت القبلة ثم جثوت عىل ركبتي ورفعت َّ
إنا نشــكوهم إليك ،إنا ننفق نفقاتنا وننصب أبداننا ونُرحــل مطايانا ابتغاء العلم ،فإذا لقيناهم

يب وجعل يرتضاين ويقــول :وحيك إين مل أذهب هناك ،ثم
جتهموا لنــا وقالوا لنا ،قال :فبكى أ ٌّ
يب :أعاهدك لئن أبقيتني إىل يوم اجلمعة ألتكلمن بام ســمعت من رسول اهلل‘ال أخاف
قال أ ٌّ
فيه لومة الئم .قال ثــم انرصفت عنه وجعلت أنتظر يوم اجلمعة فلام كان يوم اخلميس خرجت
لبعض حاجتي فإذا الطرق مملوءة من الناس ،ال آخذ يف ســكة إال استقبلني الناس ،قال فقلت

ما شان الناس؟قالوا إنا نحسبك غريب ًا قال قلت :أجل ،قالوا مات سيد املسلمني أيب بن كعب!
وصححه ورواه يف ترمجة أيب  ،ويف .302/3 :وابن سعد 500/3:و.)501

ويف مســند أمحد( ( :)140/5عن قيس بن عباد قال أتيت املدينــة للقي أصحاب حممد‘ ومل

يب ،ثم حدَّ ث فام رأيت الرجال ُمتحت (مــدت) أعناقها إىل
يكن فيهم رجل ألقاه أحب إيل مــن أ ّ

شئ ُمتُوحها إليه! قال :سمعته يقول :هلك أهل العقدة ورب الكعبة! أال ال عليهم آسى ولكن

يب ،واحلديث عىل لفظ سليامن بن داود).
آسى عىل من هيلكون من املسلمني! وإذا هو أ ّ

ويف صحيح ابن خزيمة( ( :)33/3ثم اســتقبل القبلة فقال :هلــك أهل العقدة ورب الكعبة

ثالث ًا .ثم قال واهلل ما عليهم آســى ولكن آســى عىل من أضلوا! قال قلــت :من تعني هبذا؟

قال :األمراء).

ويف املعجم األوسط(( :)217/7ولكني آسى عىل من أهلكوا من أمة حممد)!

ويف نيل األوطار(( :)222/ 3هذا لفظ أمحد ،وقد أخرج احلديث أيض ًا النســائي وابن خزيمة يف

صحيحه .وأهل العقدة بضم العني املهملة وسكون القاف ،يريد البيعة املعقودة للوالية).

يب بن كعب قبل أن ينفــذ عهده الذي عاهد اهلل عليــه أن يفضح املؤامرة عىل
وهكذا قتــل أ ُّ

عرتة النبــي‘! وال جمــال لذكــر فعاليات الشبكة القرشــية وحلفائها اليهود ،التــي كانت
يب :ما زالت هذه األمة مكبوبة عىل وجهها منذ فقدوا نبيهم‘!
وراء السقيفة! وقال أ ّ
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يب بن كعب مشــهورة منقولة :ما زالت هذه األمة مكبوبة
ففي رشح النهج ( ( :)22 / 20وكلمة أ ّ

عىل وجهها منذ فقدوا نبيهم! وقوله :أال هلك أهل العقدة ،واهلل ما آيس عليهم إنام آيس عىل من
يضلون من الناس!).

ونختم بام رواه املفيد يف الفصول املختارة( :90/ســئل هشام بن احلكم عام ترويه العامة من قول

أمري املؤمنني×ملــا قبض عمر وقد دخل عليه وهو مســجى :لــوددت أن ألقى اهلل بصحيفة
هذا املســجى ،ويف حديث آخر هلم :إين ألرجو أن ألقى اهلل بصحيفة هذا املسجى .فقال هشام:

هذا حديث غري ثابت وال معروف اإلسناد وإنام حصل من جهة القصاص وأصحاب الطرقات،

ولــو ثبت لكان املعنى فيه معروف ًا ،وذلك أن عمر واطأ أبابكر واملغرية وســامل ًا موىل أيب حذيفة
وأباعبيدة عىل كتْب صحيفة بينهم يتعاقدون فيها عىل أنه إذا مات رسول اهلل‘مل يورثوا أحد ًا

من أهل بيته ومل يولوهم مقامه من بعده ،فكانت الصحيفة لعمر إذ كان عامد القوم،والصحيفة التي
ود أمرياملؤمنني ورجا أن يلقى اهلل هبا ،هي هذه الصحيفة فيخاصمه هبا ،وحيتج عليه بمتضمنها.

والدليل عىل ذلك ما روته العامة عن أيب بن كعب أنه كان يقول يف مسجد رسول اهلل‘بعد أن

أفيض األمر إىل أيب بكر بصوت يســمعه أهل املسجد :أال هلك أهل العقدة واهلل ما آسى عليهم،
إنام آســى عىل من يضلون من الناس! فقيل له:ياصاحب رسول اهلل من هؤالء أهل العقدة وما

عقدهتم؟ فقال :قوم تعاقدوا بينهم إن مات رســول اهلل مل يورثوا أحد ًا من أهل بيته وال يولوهم
مقامه! أما واهلل لئن عشــت إىل يوم اجلمعة ألقومن فيهــم مقام ًا أبني به للناس أمرهم!قال :فام

أتت عليه اجلمعة)!!

ويؤيــده مارواه يف رشح النهج ()298/20عن أمري املؤمنــن× (:قال له قائل :يا أمري املؤمنني

أرأيت لو كان رســول اهلل‘ترك ولد ًا ذكر ًا قد بلغ احللم ،وآنس منه الرشــد ،أكانت العرب

تســلم إليه أمرها؟ قال :ال ،بل كانت تقتله إن مل يفعل ما فعلت ،ولوال أن قريش ًا جعلت إسمه
ذريعة إىل الرياســة ،وســل ًام إىل العز واألمرة ،ملا عبدت اهلل بعد موته يومــ ًا واحد ًا ،والرتدت
يف حافرهتــا ،وعاد قارحها جذعــ ًا ،وبازهلا بكر ًا ،ثم فتح اهلل عليها الفتــوح فأ ْثرت بعد الفاقة،
ومتولت بعد اجلَهد واملخمصة ،فحســن يف عيوهنا من اإلسالم ما كان سمج ًا ،وثبت يف قلوب

كثري منها من الدين ما كان مضطرب ًا ،وقالت :لوال أنه حق ملا كان كذا ،ثم نســبت تلك الفتوح
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إىل آراء والهتا وحســن تدبري األمراء القائمني هبا ،فتأكد عند الناس نباهة قوم ومخول آخرين،

فكنا نحن ممن مخل ذكره وخبت ناره ،وانقطــع صوته وصيته ،حتى أكل الدهر علينا ورشب،
ومضت السنون واألحقاب بام فيها ،ومات كثري ممن يعرف ،ونشأ كثري ممن ال يعرف.

وما عسى أن يكون الولد لو كان! إن رسول اهلل‘مل يقربني بام تعلمونه من ال ُق ْرب للنسب

واللحمة ،بل للجهاد والنصيحة ،أفرتاه لو كان له ولد هل كان يفعل ما فعلت! وكذاك مل يكن
َي ْق ُرب ما َق ُر ْب ُت ،ثم مل يكن عند قريش والعرب سبب ًا للحظوة واملنزلة ،بل للحرمان واجلفوة.

اللهم إنــك تعلم أين مل أرد اإلمرة ،وال علو امللك والرياســة ،وإنــا أردت القيام بحدودك،

واألداء لرشعــك ،ووضع األمور يف مواضعها ،وتوفري احلقــوق عىل أهلها ،وامليض عىل منهاج
نبيك ،وإرشاد الضال إىل أنوار هدايتك).





الفصل اخلامس والعشرون

النبي؟ص؟والعطر

اهتمامالنبي؟ص؟بالطيب وحثالمسلمين على استعماله
يأيت يف فصل رأي النبي‘يف املرأة ،أن اهلل حبب اليه الطيب والنساء والصالة.

ويف احلبل املتــن للبهائــي( :130/ورد يف احلث عىل الطيب أحاديث متكثــرة تتضمن أنه من

أخالق األنبياء^وأنــه يقوي القلب ،ويزيد يف الباه ،وحيفظ العقل ،وأن صالة متطيب أفضل

من سبعني صالة بغري طيب ،وأن املالئكة تستنشق ريح الطيب من املؤمن ،وأن ما أنفق يف الطيب
فليس برسف ،وأن رسول اهلل‘كان ينفق يف الطيب أكثر ما ينفق يف الطعام).
أقول :وال تفسري له إال أن الطيب كان نادر ًا يف عرصه‘وغايل الثمن.

الطيب جمال مقدس
( .1قال رســول اهلل‘ :ال تدَ ع الطيب ،فإن املالئكة تستنشــق ريح الطيب من املؤمن ،فال

تدع الطيب يف كل مجعة)( .الكافي.)511/1:

(روي إطالق املســك فوق الكفن وعىل اجلنازة،أن يف ذلــك تكرمة للمالئكة فام من مؤمن

يقبض روحه إال حترضعنده املالئكة)( .فقه الرضا.)182/

أقول :الشــم عامل متكامل .يوحي اليك بأبعاده ،فتشــعر بالنسيم ،والراحة ،وأنس النفس،

وانرشاح الصدر ،وقوة القلب ،وحتب البقاء يف جوه ،ولذلك تكرر شم طيبه.

وحاسة الشم عندنا نافذة صغرية عىل عامل الشم ،تعرف مفردات قليلة من لغته ،وجتهل الباقي،
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أما النبي واملالئكة فيعرفون لغته كلها،وينعمون فيه بام الننعم ،ويفهمون منه ماال نفهم.

وقد يف الــكايف( :)510/6باب الطيب ،أورد فيه أحاديث ،يف أن الطيب من ســنن األنبياء^،

وأنه يشــد القلب ،وأنه إكرا ٌم للمالئكة ،والتأكيد عليه يوم اجلمعــة ،وأن النبي‘كان ينفق

عىل الطيب أكثر مما ينفق يف الطعام.

 .2والروائح الكرهيــة عــامل فيــه أنــواع األذى ،وقــد يتلبد حســنا فال ندركهــا كلها!

أما النبي واملالئكة^فهم أصحاب احلس املرهف ،والشــفافية يف الشــعور ،ولذا يمســهم

أذى الرائحة الكرهية ،ويشمون منها ما ال نشمه.

  (قال عبد اهلل بن موسى إنه سأل أباه الكاظم×عن امللكني هل يعلامن بالذنب إذا أراد العبد

أن يفعله أو احلســنة؟ فقال :ريح الكنيف وريح الطيب سواء؟ قلت :ال .قال :إن العبد إذا هم
باحلسنة خرج نفسه طيب الريح فقال :صاحب اليمني لصاحب الشامل :قم فإنه قد هم باحلسنة

فإذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها له.وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح فيقول
صاحب الشــال لصاحب اليمني :قف فإنه قد هم بالسيئة فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه وريقه

مداده وأثبتها عليه)( .الكافي.)429/2:

وروي عن النبي‘أنه قال(:أتاين جربئيل وقــد انقطع عني الوحي ثالثة أيام ،فقلت :ما

أبطأ بك يا حبيبي جربئيل؟ فقال:يا حممد ،كيف تنزل عليكم املالئكة وأنتم التســتاكون ،وال

تستنجون باملاء ،والتغسلون برامجكم)( .دعائم اإلسالم .)125/1:

والبمجة بالضم كام يف الصحاح :واحدة الرباجم ،وهي مفاصل األصابع التي بني األشاجع
ُ

والرواجب ،وهي رؤوس السالميات من ظهر الكف ،إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت.
ومعناه أن عقد أصابعهم كان جيتمع عليها الوســخ وال ينظفوهنا ،ويف رواية أن الوسخ الذي

حتت أظافرهم كانت له رائحة كرهية!

 « .3قال سلامن ريض اهلل عنه :قال يل رسول اهلل‘ :إذا حرضك ،أو أخذك املوت حرض أقوا ٌم
جيدون الريح وال يأكلون الطعام ،ثم أخرج رصة من مسك فقال :هب ٌة أعطانيها رسول اهلل‘،
قال :ثــم بلها ونضحها حوله ثم قال المرأته :قومــي أجيفي الباب ،فقامت وأجافت الباب،
فرجعت وقد ُقبض ريض اهلل عنه »! (الكشي.)66 / 1 :
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صة مســك يوم فتحت جلوالء فاســتودعها
ويف رواية الطبقات ( « :)92/4أصاب ســلامن ُ َّ

امرأته ،فلام حرضته الوفاة قال :هايت هذه املســكة فمرسها يف ماء ثم قال :إنضحيها حويل فإنه
يأتيني زوار اآلن .قال ففعلت فلم يمكث بعد ذلك إال قلي ً
ال حتى قبض ».
ويف رواية :أصاب مسك ًا عند فتح مدينة بلنجر يف أرمينيا.

وهي اليوم يف داغستان .وكان يعرف وقت وفاته ،فاستقبل مالئكة املوت بالعطر!
ويف روایــة« :قالت زوجته :ملا حرضته الوفاة دعاين وهــو يف ِع ِّل َّي ٍة له هلا أربعة أبواب فقال:
عيل،
إفتحي هذه األبواب يا بقرية ،فإن يل اليــوم زوار ًا ال أدري من أي هذه األبواب يدخلون ِّ

ثم دعا بمسك له فقال أديفيه يف تنور ففعلت ،ثم قال :إنضحيه حول فرايش ،ثم انزيل فامكثي،
فســوف تطلعني فرتيني عىل فرايش .فاطلعت فإذا هو قد أخــذت روحه ،فكأنام هو نائم عىل

فراشه.

ويف رواية :وجلست هنيهة فسمعت هسهسة .ثم صعدت فإذا هو قد مات».

ويف روضة املتقــن (( :)654/7يف القــوي عن الصادق×قال :الطيــب يف الشــارب مــن

أخالق األنبياء^وكرامة للكاتبني.

وعن السكوين :قال رسول اهلل‘ليتطيب أحدكم يوم اجلمعة ولو من قارورة امرأته.

وعن الصادق×قال :قال عثامن بن مظعون لرسول اهلل‘قد أردت أن أدع الطيب وأشياء

ذكرها،فقال رسول اهلل‘ :التدع الطيب فإن املالئكة تستنشق الريح الطيب من املؤمن ،وال

تدع الطيب يف كل مجعة.

وعن السكوين :قال رسول اهلل‘طيب النساء ما ظهر لونه وخفي رحيه ،وطيب الرجال ما

ظهر رحيه وخفي لونه.

وعن عيل× :أن النبي‘كان اليرد الطيب واحللواء.

ويف الصحيح عن الصادق×قال :كانت لرسول اهلل‘ممســكة إذا هو توضأ أخذها بيده

وهــي رطبة ،فكان إذا خرج عرفــوا أنه رســول اهلل‘برائحته .وعن الصادق×قال :إن

رسول اهلل‘كان يتطيب باملسك حتى يرى وبيصه يف مفارقه .والوبيص اللمعان).
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ويف الكايف ((:)510/6قال‘:إن الريح الطيبة تشد القلب وتزيد يف اجلامع).

ويف الكايف( ( :)511 / 6قال رســول اهلل‘ :قال يل حبيبي جربئيل× :تطيب يوم ًا ويوم ًا ال،

ويوم اجلمعة ال بد منه ».

الطيب من سنناألنبياء والعطر من سننالمرسلين ؟مهع؟
عن الرضا×قال :الطيب من أخالق األنبياء.

وعن الصادق×قال :العطر من سنن املرسلني.

ومعناه أن األنبياء^يتوخون الرائحة الطيبة ،واملرسلني^رشعوه للناس.

جعل ثلث مهر الزهراء؟اهع؟للطيب
(قال النبي‘لعــي :إذا زوجتكها فــا تصدقها؟قال :أصدقها ســيفي وفريس ودرعي

وناضحي .قال :أما ناضحك وسيفك وفرسك فال غنى بك عنها تقاتل املرشكني ،وأما درعك

عيل وباع درعه بأربع مائة وثامنني درمها قطرية ،فصبها بني يدي النبي‘،
فشأنك هبا ،فانطلق ٌّ

فلم يسأله عن عددها ،وال هو أخربه عنها .فأخذ منها رسول اهلل‘قبضة ،فدفعها إىل املقداد
بن األســود ،فقال :إبتع من هذا ما جتهز به فاطمة ،وأكثر هلــا من الطيب)( .العوالم للبحرانــي.441/1:
ونحوه اإلستيعاب ،1894/4:وتهذيب الكمال ،249/35:وأنساب األشراف ،402/1:واإلمتاع  )351/5:ونهاية األرب.)213/18:

ويف طبقات ابن سعد ( )19/8وعدد من املصادر( :فقال له النبي‘سأجعل ثلثني يف الطيب

وثلثــ ًا يف املتاع) .والظاهــر أن الثلثني مصحفــة عن الثلث ،ومع ذلــك فجعل الثلث للطيب

يوجب التعجب ،وسببه غالء الطيب قلته يف عرصهم كام تقدم.

كان أفضل عطر النبي؟ص؟المسك وكان له ممسكة
قال الصادق×كام تقدم( :كانت لرسول اهلل‘ممســكة إذا هــو توضأ أخذها بيده وهي

رطبة ،فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اهلل‘)

ومعناه أهنا قامش مرصور فيه املسك فإذا قبض عليها نفذ منها املسك اىل يده.
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فارةالمسك أو نافجةالغزال
قال املســعودي يف مروج الذهــب(( :)180/1وأجود املســك وأطيبه ما خــرج من الظباء بعد

بلوغه النهاية يف النضج ،وذلك أنه ال فرق بني غزالننا هذه وبني غزالن املسك يف الصورة والشكل
واللــون والقرن وإنام تتبني تلك بأنياب هلا كأنياب الفيلة ،لكل ظبي نابان خارجان من الفكني

قائــان منتصبان أبيضان نحو الشــر وأقل وأكثر ،فتنصب هلا يف بــاد التبت والصني احلبائل
واألرشاك ِّ
والش َباك فيصطادوهنا ،وربام رموها بالســهام فيرصعوهنا فيقطعون عنها نوافجها،

والدم يف رسرها حار خام مل ينضج ،وطري مل يدرك ،فيكون لرحيته ســهوكة ،فيبقى زمان ًا حتى

تزول منه تلك الرائحة الســهكة الكرهية ،ويستحيل بمواد من اهلواء فيصري مسك ًا ،وخري املسك
ما نضج يف وعائه وأدرك يف رسته واســتحكم يف حيوانه ومتــام مواده ،وذلك أن الطبيعة تدفع
وحكَّه ،فتخرج رجال التبت
مواد الدم إىل الرسة ،فإذا استحكم كون الدم فيها ونضج آذاه ذلك َ

يقصدون مراعيها بني تلك األحجار واجلبال ،فيأخذونه ،فذلك أفضل املســك ،وحيمله التجار
يف النادر من بالدهم،والتبت ذو مدن كثرية ،فيضاف مسك كل ناحية إليها).

أقول :األصح فارة املسك بدون مهزة .وما قاله املسعودي هو ما كان معروف ًا عن مسك الغزال

يف عرصه ،لكن عرصنا كشف أنواع الغزالن التي فيها فارة املسك ،ومنها اإليل الرويس ،وغريه.

ويف مروج الذهــب(( :)44/1فهبــط آدم باهلنــد عىل جزيــرة رسنديب عــى جبل الراهون،

وعليه الورق الذي َخ َصفــه من ورق اجلنة ،فيبــسَ ،ف َذ َرتْه الرياح فانتثــر يف بالد اهلند ،فيقال
واهلل أعلم :إن علة كون الطيــب بأرض اهلند من ذلك الورق ،وقيل غري ذلك ،ولذلك خصت

أرض اهلند بالعود والقرنفل واألفاويه واملسك وسائر الطيب).

أقول :الثابت عندنا أن آدم×نزل عىل الصفا ،وحواء÷نزلت عىل املروة .فال بد من وجود

سبب آخر لوجود الطيب والنباتات العطرية يف اهلند.

وقــد روي عن الصادق×(الكافــي( :)514/6:فطار عنه لباســه الذي كان عليه من حلل اجلنة

فالتقط ورقة فسرت هبا عورته فلام هبط عبقت رائحة تلك الورقة باهلند ،فمن هناك الطيب باهلند

ألن الورقة هبت عليهــا ريح اجلنوب فأدت رائحتها إىل املغرب ألهنــا احتملت رائحة الورقة
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يف اجلو ،فلام ركدت الريح باهلند عبق بأشجارهم ونبتهم فكان أول هبيمة رتعت من تلك الورقة
ظبي املسك فمن هناك صار املســك يف رسة الظبي ألنه جرى رائحة النبت يف جسده ويف دمه،
حتى اجتمعت يف رسة الظبي) .وقد قواه املجليس واهلل العامل.

وقال ابــن إدريس يف الرسائــر (( :)161/1أصل الطيب مخســة أصناف :املســك ،والكافور،

والعود ،والعنرب ،والزعفران ،كلها حتمل من أرض اهلنــد إال أن الزعفران ،والعنرب ،قد يوجد
بأرض الزنج ،واألندلس).

وقال الشــهيد الثاين يف رشح اللمعــة (( :)281/3جيوز بيع املســك يف فأره باهلمــز مجع فأرة ،

وهي اجللدة املشــتملة عىل املسك وإن مل تفتق ،بناء عىل أصل الســامة فإن ظهر بعد فتقه معيب ًا
ختري ،وفتقه بأن ُيدخل فيه خيط بإبرة ثم ُيرج و ُيشم ،أحوط ،لرتتفع اجلهالة رأس ًا).

استعماالتالطيب أوسع منالتعطر به
(وروي إطالق املسك فوق الكفن وعىل اجلنازة ألن يف ذلك تكرمة للمالئكة ،فام من مؤمن

يقبض روحه إال حترض عنده املالئكة.

وروي أن الكافور جيعل يف فمه ويف مســامعه وبرصه ورأســه وحليته وكذلك املسك وعىل

صدره وفرجه)( .فقه الرضا.)182/

يحرمالطيبعلى ُ
الم ْح ِرم
(والطيب الذي حيرم مســه وشــمه وأكل طعام يكون فيه :املســك ،والعنرب ،والزعفران،

والورس ،والعــود ،والكافور .فأما ما عــدا هذا من الطيب والرياحني ،فمكروه ،يســتحب
اجتنابه وإن مل يلحق يف احلظر بــاألول .فإن اضطر إىل أكل طعام يكون فيه طيب ،أكله غري أنه

يقبض عىل أنفه .وال بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند احلاجة إليه.

ومتى أصاب ثوب اإلنســان شيئ من الطيب كان عليه إزالته .ومتى اجتاز املحرم يف موضع

يباع فيه الطيب ،مل يكن عليه فيه شيئ .فإن بارشه بنفسه ،أمسك عىل أنفه منه)( .النهاية ونكتها.)476/1:
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ً
كفى بالماء طيبا للمؤمن
(يف اجلعفريات :عن عيل‘قال :كان رســول اهلل‘يرجل شعره ،وأكثر ما كان يرجل

شعره باملاء ويقول :كفى باملاء طيب ًا للمؤمن)( .وقرب اإلسناد ،67/ومستدرك الوسائل (.)408/1

ويف قرب اإلسناد( :67/قال‘ :ليأخذ أحدكم من شاربه ،والشعر الذي من أنفه ،وليتعاهد

نفسه ،فإن ذلك يزيد يف مجاله ،وقال :وكفى باملاء طيب ًا).

العطور الكيماويةوالعطور الطبيعية
أكد اإلسالم عىل استعامل العطور الطبيعية كاملسك وعطر الورد والرياحني .ويف عرصنا يدخلون

يف صناعة العطور املواد الكياموية والكحول .فينبغي للمؤمن أن يستعمل العطور الطبيعية ،ويرتك
ما دخلت فيها الكيامويات.

المتعطرات للرجال لجذبهم وصيدهم
قال يف العروة الوثقى(( :)159/2يف اخلرب :أيام امرأة تطيبت لغري زوجها مل تقبل منها صالة حتى

تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها).

وروى ابن أيب شــيبة يف مصنفه ( )461/3أن عائشــة زينت جارية وعطرهتا لتصيد هبا شــباب

قريش! قال ( :عن عائشة أهنا شوفت جارية وطافت هبا وقالت :لعلنا نصطاد هبا شباب قريش)!

أهم منافعالطيبالمنصوص عليها
يف القواعد للشــهيد األول(( :)118/1إذا تطيبت املرأة لغري الزوج فعلت حرام ًا فاحش ًا .وكذا إذا

خرجت متطيبة للتعرض للفجور أو مقدماته .أو قصد الرجل بذينك التودد إىل النساء املحرمات.
فكل ما فيه حظ النفس تتصور فيه األحكام اخلمسة غالب ًا ،وال ينرصف إىل أحدها إال بالنية.

ومن اخلرسان املبني أن جيعل املباح حرام ًا فكيف الواجب واملستحب! بل معدود من اخلرسان إن

رصف الزمان يف املباح وإن قل ،ألنه ينقص من الثواب وخيفض من الدرجات ،وناهيك خرسان ًا

بأن يتعجل ما يفنى وخيرس زيادة نعيم يبقى .فمن حق املتطيب يوم اجلمعة أن يقصد أمور ًا:
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منها :التأيس بالنبي‘ ،وأهل بيته.

ومنها :إكرام املالئكة الكاتبني.

ومنها :تعظيم املسجد واحرتام مالئكته.

ومنها :ترويح جماوريه يف اجللوس يف املسجد.

ومنها :دفع ما عساه يعرض من رائحة كرهية عن نفسه وغريه.

ومنها :حسم باب الغيبة عن املغتابني إذ نسبوه إىل الرائحة الكرهية ،فاملتعرض للغيبة كالرشيك

َ ْ
َ
َ
َ ُ ُ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
ون اهلل ف َي ُس ُّبوا ا ّلل َه َع ْد ًوا ِبغ ْي ِر ِعل ٍم).
فيها ،قال اهلل تعاىلَ :ولا تس ّبوا ال ِذين يدعون ِمن د ِ

ومنها :زيادة العقل بالتطيب كام جاء يف األخبار :من تطيب يف أول هناره صائ ًام ،مل يفقد عقله).

أقول :ورد يف األخبــار أن الطيب حيفظ العقــل ويزيد يف العقل ،وكذا اخلل ،والســفرجل،

والدباء ،والفرفخ أو بقلة الزهراء÷ ،والكرفس ،والســواك ،والســداب أو السذاب ويقال

له الفيجن والفيجل واحلزاء واخلفت ،وهو نبات طبي .وأن اللحم ينبت اللحم ويزيد يف العقل.
ومعناه أن جودة عمل الدماغ والعقل ترتبط بصفاء الدم من األخالط وامليكروب.




الفصل السادس والعشرون

رأيالنبي؟ص؟فيالمرأةوتعاملهمعها

الطيب والنساء وقرة عيني فيالصالة
روي عن النبي‘أنــه قــال( :حبب إىل من دنياكــم ثالث :الطيب والنســاء وقرة عيني

يف الصــاة) .وقــد صححــه أبوالفتح الكراجكــي يف معدن اجلواهــر ،31/ورواه الصــدوق

يف اخلصال ،145/وصححه يف رشح النهج ( )341/19وصححه أكثر النقاد .راجع :ختريج الزيلعي()195/1
وكشف اخلفاء للعجلوين (.)338/1

من أخالقاألنبياء ؟مهع؟حبالنساء
يف جواهر الكالم((:)13/29قال رســول اهلل‘ :ما أحببت من دنياكم إال النســاء والطيب.

وموثق إسحاق بن عامر عن الصادق×:من أخالق األنبياء^حب النساء .وموثق حييى بن
يزيد عنه×أيض ًا :ما أظن رج ً
ال يزداد يف هذا األمر (التشيع) خري ًا إال ازداد حب ًا للنساء).

فمن املقوالت الصحيحــة :أن القبائل أو املجتمعات التي ال حتب املــرأة ،ال مدنية عندها وال

النساء:رقتهن ،وضعفهن ،والشهوة.
حضارة .وأسباب حب
َّ

وملا كان األنبياء^يف ذروة اإليامن والشــفافية فهم يعرفــون قيمة الرقة يف املرأة ،ويعرفون

سوء اخلشونة والقسوة يف الرجل.

وبأبوهتم للناس وعطفهم وحناهنم ،يدركون ضعف املرأة وتعرضها للظلم ،وحاجتها اىل من

ينرصها وينتصف هلا.
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والشيعي املحبألهل البيت^أكثررقةمنغريه،ألنهيعيشمأساةأهل البيت^ومعاناهتم،

وحيزن عليهم ويبكي هلم ،فهو يعرف ســوء قسوة أعدائهم ووحشيتهم ،ويعرف قيمة رقة املرأة
وشفافيتها.

والنبي‘اليرى الشهوة اجلنســية منفصلة عن املودة والرمحــة ،لذلك يتعجب ممن يرضب

زوجته ثم يعانقها وال يســتحي! (جاءت امرأة إىل رســول اهلل‘قد رضهبــا زوجها رضب ًا
شــديد ًا ،فقام رســول اهلل فأنكر ذلك وقال :يظل أحدكم يرضب امرأته رضب العبد ثم يظل

يعانقها واليستحيي) (الطبقات.)205/8:

ُ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ْ َْ َ ً َ ُ َ
اجا ِلت ْسك ُنوا ِإل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َنك ْم
ومنه نعرف تفسري قوله تعاىل :و ِمن آي ِاتهِ أن خلق لكم ِمن أنف ِسكم أز و
لايات ل َق ْوم َي َت َف َّك ُر َ
َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َّن في َذ ِل َك َ
ون.
ٍ ِ ٍ
ِ ِ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
َ
َ ْ ُ ُ َ
َ َ
َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُ ُ َّ
َ
وه َّن ف ِإ ْن أ َط ْع َنك ْم فلا
اج ِع واض ِرب
أما قوله تعــاىل :واللاتِى تخافون نشوزهن ف ِعظوهن واهجر وهن فِي المض ِ
َ
َ ْ ُ َ َ ْ َّ َ ً َّ َّ َ َ
ك َ
ان َع ِل ًّيا ك ِب ًيرا.
تبغوا علي ِهن س ِبيلا ِإن الله

فهو يعنــي أن الزوجة الرشيرة التــي ترتكب املحرمات ،والينفــع معها الكالم واملوعظة،

وال اهلجر يف املضجــع .جيوز للزوج أن يرضهبــا رضب ًا غري مربح ،لتعود اىل ســرهتا املرضية،
كــا جيوز للضابــط أن يؤدب اجلندي العايص .بــل إن مــا تعطيه القوانني العاملية للضابط من
حق التأديب ،أشد بمراتب من الرضب التأديبي للزوجة العاصية.

عىل أن تأكيد النبي‘عىل توقي رضب الزوجة ورد يف أحاديث كثرية.
قال‘ :خريكم خريكم ألهله ،وأنا خريكم ألهيل(.الفقيه.)555/3:

وقال‘( :استوصوا بالنساء خري ًا ،فإهنن عندكم عواين(غوالي اللئالي)255/1:

(وما روي عنه‘من قوله :واتقوا اهلل يف النســاء ،فإهنن عواين عندكم (أسيرات) اختذمتوهن

بأمانــة اهلل ،واســتحللتم فروجهن بكلمة اهلل ،وهلــن عليكم رزقهن وكســوهتن باملعروف).
(جواهر الكالم.)305/31:

وروي من خطبته‘يف عرفات يف حجة الوداع( :فاتقوا اهلل يف النســاء ،فإنكم أخذمتوهن

بأمان اهلل ،واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل ،ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحد ًا تكرهونه،
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فإن فعلن ذلك فارضبوهن رضب ًا غري مربح

وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف)( .صحيح

مسلم.)41/4:

(أن رسول اهلل هنى عن رضب النســاء ،فقيل :يا رسول اهلل إهنن قد فسدن! قال إرضبوهن،

وال يرضب إال رشاركم)(.طبقات ابن سعد.)204/8:

رد أهلالبيت؟مهع؟مقولة أكثر أهلالنار النساء!
يف صحيح مسلم ( )61/1أن النبي‘قال(:يا معشـر النساء تصدقن وأكثرن اإلستغفار ،فإين

رأيتكــن أكثر أهل النار! فقالت امرأة منهن جزلة :وما لنا يا رســول اهلل أكثر أهل النار؟! قال:
ِ
ب منكن!
ُتكْث ْر َن اللعن و ُت َك ِّف ْر َن العشري ،وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي ُل ٍّ
قالت :يا رســول اهلل وما نقصان العقــل والدين؟ قال :أما نقصان العقل فشــهادة امرأتني

تعدل شــهادة رجل ،فهذا نقصان العقــل .ومتكث الليايل ما تصيل وتفطــر يف رمضان ،فهذا
نقصان الدين).

وقد ر َّد األئمة^هذه املقولة ،فقد روى الصدوق يف الفقيه( )391/3نحو حديث مسلم ،لكنه

روى ما يرده ( )468/3عن الفضيل عن أيب عبد اهلل×قال( :قلت له :شئ يقوله الناس :إن أكثر

أهل النار يوم القيامة النساء؟ قال :وأنى ذلك! وقد يتزوج الرجل يف اآلخرة ألف ًا من نساء الدنيا،
يف قرص من درة واحدة)!

ويف الكايف ( )95/8عن اإلمام الباقر×بســند صحيح ( :لكل مؤمن ســبعون زوجة حوراء،

وأربع نسوة من اآلدميني).

وروى بعده عن اإلمام الصادق×قال ( :أكثر أهل اجلنة من املستضعفني النســاء ،علم اهلل

عز وجل ضعفهن فرمحهن).
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من حديثالنبي؟ص؟معالنساء
أحاديث النبي‘مع املــرأة وتعاملها معها ،موضوع كتاب ،فنكتفــي بذكر عينات تدلنا

عىل املنهج النبوي يف احرتام املرأة والرمحة هبا:
مع زينب العطارة:

روى الصدوق يف التوحيــد ،275/عن اإلمام الصادق‘قال(:جاءت زينب العطارة احلوالء

إىل نساء رســول اهلل‘وبناته وكانت تبيع منهن العطر فدخل رسول اهلل‘وهي عندهن،
فقــال هلا :إذا أتيتنا طابت بيوتنــا ،فقالت :بيوتك برحيك أطيب يا رســول اهلل ،قال :إذا بعت
فأحسني وال تغيش فإنه أتقى وأبقى للامل ،فقالت :ما جئت بشئ من بيعي ،وإنام جئتك أسألك

عن عظمة اهلل ،فقال :جل جالل اهلل ،ســأحدثك عن بعض ذلك .ثم قال :إن هذه األرض بمن
قي وهاتان ومن فيهــا ومن عليهام عند التي
فيهــا ومن عليها عند التي حتتهــا كحلقة يف فالة ْ
َّ ُ َّ
حتتها كحلقة يف فالة ِق ِّي ،والثالثة حتى انتهى إىل الســابعة (فالة ِقواء قفراء) ،ثم تال هذه اآلية :الله ال ِذي
َ
َ
َ
َخل َق َس ْب َع َس َم َاو ٍات َو ِم َن الأ ْر ِض ِم ْثل ُه َّن .وهذه الســبع ومن فيهن ومن عليهن عند البحر املكفوف عن

أهل األرض كحلقة يف فالة قي ،والســبع والبحر املكفوف عند جبال الربد كحلقة يف فالة قي،
ُ

ثم تال هذه اآليةَ :و ُي َن ّزل م َن َّ
الس َم ِاء ِم ْن ِج َب ٍال ِف َيها ِم ْن َب َر ٍد .وهذه الســبع والبحر املكفوف وجبال الربد
ِ ِ

عنــد حجب النور كحلقة يف فالة قي ،وهي ســبعون ألف حجاب يذهــب نورها باألبصار،
وهذه الســبع والبحر املكفوف وجبال الربد واحلجب عند اهلواء الذي حتار فيه القلوب كحلقة

يف فالة قي ،والســبع والبحر املكفوف وجبال الربد واحلجب واهلواء يف الكريس كحلقة يف فالة
َ

ُ

ْ

ْ

َ َ ُ
ك ْرس ُّي ُه َّ
الس َم َو ِات َوالأ ْر َض َولا َي ُؤ ُود ُه ِح ْفظ ُه َما َو ُه َوال َع ِلي ال َع ِظ ُيم .وهذه السبع
قي ،ثم تال هذه اآلية :و ِسع
ِ

والبحر املكفوف وجبال الربد واحلجب واهلــواء والكريس عند العرش كحلقة يف فالة قي ،ثم
َ ْ

تال هذه اآليةَّ :الر ْح َم ُن َعلى ال َع ْر ِش ْاس َت َوى .ما تحمله الأملاك إلا بقول :لا إله إلا اهلل ولا حول ولا قوة إلا باهلل).

مالحظات
 .1يف نسخة هذا احلديث فقرة مل أوردها يف أصل النص ألين متوقف فيها ،وأحتمل أهنا خطأ

من النســاخ ،أو من راو خلط احلديث بحديث عامي .ومما يشري اىل اإلرتباك يف النص أنه قال ثم
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انقطع اخلرب ،ثم واصله!

ولألمانة نذكر الفقرة ،وهي( :والسبع ومن فيهن ومن عليهن عىل ظهر الديك كحلقة يف فالة

قي ،والديك له جناحان جناح باملرشق وجناح باملغرب ورجاله يف التخوم ،والســبع والديك

بمن فيه ومن عليه عىل الصخرة كحلقة يف فالة قي ،والســبع والديك والصخرة بمن فيها ومن

عليها عىل ظهر احلوت كحلقة يف فاله قي ،والسبع و الديك والصخرة واحلوت عند البحر املظلم
كحلقة يف فالة قي ،والسبع والديك والصخرة واحلوت والبحر املظلم عند اهلواء كحلقة يف فالة

قي ،والســبع والديك والصخرة واحلوت والبحر املظلم واهلواء عند الثرى كحلقة يف فالة قي
َ

َ

َّ

ثم تال هذه اآلية :ل ُه َما في َّ
الس َم َو ِات َو َما فِي الأ ْر ِض َو َما َب ْي َن ُه َما َو َما َت ْح َت الث َرى.وهنا قالتالرواية:ثم انقطع اخلرب.
ِ

ثم قالت :والســبع والديك والصخرة واحلوت والبحراملظلم واهلواء والثرى بمن فيه ومن عليه
عند السامء كحلقة يف فالة قي ،وهذا والسامء الدنيا ومن فيها ومن عليها عند التي فوقها كحلقة
يف فالة قي ،وهذا وهاتان الســاءان عند الثالثة كحلقة يف فالة قي وهذه الثالثة ومن فيهن ومن

عليهن عند الرابعة كحلقة يف فالة قي ،حتى انتهى إىل السابعة) .انتهى.

فإن قلت :ملاذا تســتغرب هذه الفقرات ،وقد روينا مثلها وربام كانت بســند صحيح كالذي

رواه يف الكايف (( :)89/8عن أبان بن تغلب ،عن أيب عبد اهلل×قال :ســألته عن األرض عىل أي

شــئ هي؟ قال :هي عىل حوت ،قلت :فاحلوت عىل أي شــئ هو؟ قال :عىل املاء ،قلت :فاملاء
عىل أي شــئ هو؟ قال :عىل صخرة ،قلت :فعىل أي شئ الصخرة؟ قال :عىل قرن ثور أملس،
قلت :فعىل أي شئ الثور؟ قال :عىل الثرى ،قلت :فعىل أي شئ الثرى؟ فقال :هيهات عند ذلك

ضل علم العلامء)!

قلت:مثل هذه الرواية املنافیة ملا صح و ثبت يف العلوم إن صحت فال بد من محلها عىل املجاز

والرمزية التي ال نعرف وجهها .أو التوقف فيها.

 .2عرب النبي‘عن الســاوات بأهنــا حتتنــا .والفوق والتحت أمر نســبي .كــا قال إن

مــا فوق السامء الســابعة أعظم من الساموات الســبع وأكثــر ،واملعــروف يف مصادر احلديث

أن فوق الســابعة ســدرة املنتهى عندها جنة املأوى ،كــا يف القرآن ،وقد عربنــا عن اجلنة بأهنا
يف السامء الثامنة هلذا السبب.
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مع هند زوجة أبيسفيان في فتح مكة
قال الطربي (( :)337/2إن رسول اهلل قام قائ ًام حني وقف عىل باب الكعبة ثم قال :ال إله اال اهلل

وحده الرشيك له ،صدق وعده ،ونرص عبده ،وهزم األحزاب وحده .أال كل مأثرة أو دم أو مال

ُيدَّ عى فهو حتت قدمي هاتني ،إال سدانة البيت وسقاية احلاج .أال وقتيل اخلطأ مثل العمد السوط
والعصا فيهام الدية مغلظة ،منها أربعون يف بطوهنا أوالدها.

يا معرش قريش :إن اهلل قد أذهب عنكم نخوة اجلاهلية وتعظمها باآلباء .الناس من آدم وآدم

َ َ ُّ َ َّ
َ
َ َ ُْ َ
ْ ُ ُ
َّ َ َ ْ ُ
الن ُاس ِإنا خلق َناك ْم ِم ْن ذك ٍر َوأنثى َو َج َعل َناك ْم ش ُع ًوبا َوق َب ِائ َل
خلق من تراب ،ثم تال رسول اهلل :يا أيها
َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ
اك ْم ِإ ّن ا ّلل َه َع ِل ٌيم َخ ِب ٌير .يــا معرش قريش :ويا أهل مكة ما ترون أين
ِلتعارفوا ِإن أكرمكم ِعند اهلل أتق

ٌ
فاعل بكم؟

قالوا :خري ًاٌ ،
أخ كريم وابــن أخٍ كريم! ثم قال :إذهبوا فأنتم الطلقاء! فأعتقهم رســول اهلل

(بــل أطلقهــم ولــم يعتقهــم) وقــد كان اهلل أمكنه مــن رقاهبم عنوة وكانوا له فيئ ًا ،فبذلك يســمى أهل
مكة الطلقاء!!

ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول اهلل عىل اإلسالم ،فجلس هلم فيام بلغني عىل الصفا ،وعمر

بن اخلطاب حتت رســول اهلل أســفل من جملســه يأخذ عىل الناس ،فبايع رسول اهلل عىل السمع
والطاعة هلل ولرســوله فيام اســتطاعوا ،وكذلك كانــت بيعته ملن بايع رســول اهلل من الناس

عىل اإلسالم.

فلام فرغ رسول اهلل من بيعة الرجال ،بايع النســاء ،واجتمع إليه نساء من نساء قريش ،فيهن

هند بنــت عتبة متنقبة متنكرة ،حلدثها ومــا كان من صنيعها بحمزة ،فهــي ختاف أن يأخذها
رسول اهلل بحدثها ذلك!

دنون منه ليبايعنه قال رسول اهلل بلغني :تبايعنني عىل أال ترشكن باهلل شيئ ًا .فقالت هند:
فلام ْ

واهلل إنك لتأخذ علينا أمر ًا ما تأخذه عىل الرجال وســنؤتيكه .قال :وال ترسقن .قالت :واهلل إن

كنت ألصيب من مال أيب سفيان اهلنة واهلنة ،وما أدري أكان ذلك حاليل ،أم ال؟ فقال أبوسفيان
وكان شــاهد ًا ملا تقول :أما ما أصبت فيام مىض فأنت منه يف حل .فقال رســول اهلل :وإنك هلند
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بنت عتبة؟ فقالت :أنا هند بنت عتبة فاعف عام ســلف عفا اهلل عنك .قال :وال تزنني .قالت يا

رســول اهلل :هل تزين احلرة! فضحك عمر بن اخلطاب من قوهلا حتى استغرق(استلقى)! قال :وال
تقتلن أوالدكن .قالت :قد ربيناهم صغار ًا وقتلتهم يوم ٍ
بدر كبار ًا ،فأنت وهم أعلم)!
وتالحظ جرأة هند ووقاحتها ،واطمئناهنا اىل كرم أخالق النبي‘.

ويف اخلالف للشــيخ الطويس (( :)355/6قالت يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل شحيح ،وإنه ال

يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما آخذه منه رس ًا ،فقال :خذي ما يكفيك وولدك باملعروف).

أرملة سعد بن ربيعة
(روى جابــر :أن امــرأة أتت النبي‘ومعها ابنتــان فقالت:هاتان بنتا ســعد بن ربيعة

قتــل يوم أحد معــك وإن عمهام أخذ مجيع ماهلــا ومرياثهام أفــرى واهلل التُنكحان والمال

ُ
َ ْ ُ َّ َّ َ ْ
لادك ْم للذك ِر ِمث ُل
وصيك ُم اهلل فِي أو ِ
هلام؟فقال النبي‘:يقــي اهلل يف ذلك ،فنزل قولــه تعــاىلُ :ي ِ
َ
ُ
َ ّ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ً َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ً َ َ َ ّ ُ
الن ْصف َولأ َب َو ْيهِ ِلك ِ ّل
احدة فلها ِ
ح ِظ الآنثيي ِن ف ِإن كن ِنساء فوق اثنتي ِن فلهن ثلثا ما ترك و ِإن كانت و ِ
ُ
ْ ُ َ ُّ ُ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ّ ُّ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ ٌ
ان ل ُه ِإخ َوة
اح ٍد ِمنهما السدس ِمما ترك ِإن كان له ولد ف ِإن لم يكن له ولد وو ِرثه أبواه فلأ ِمهِ الثلث ف ِإن ك
َو ِ
َ
َف ُلأ ّمهِ ُّ
وصى ِب َها أ ْو َد ْي ٍن .فقال‘:يــا جابر أدع يل املرأة وصاحبها ،فدعوهتام
الس ُد ُس ِم ْن َب ْع ِد َو ِص َّيةٍ ُي ِ
ِ
فقال‘:أعطهام الثلثني ،ولألم الثمن ،وما يبقى فلك)( .الخالف.)45/4:

تفسير الواصلةوالموصولة
روى الشــافعي يف كتاب األم ((:)71/1عن أســاء بنــت أيب بكر قالت :أتت امــرأة إىل النبي

فقالت يا رســول اهلل :إن بنت ًا يل أصابتها احلصبة فتمزق شــعرها أفأصل فيه؟ فقال رسول اهلل:

ُلعنت الواصلة واملوصولة).

لكن أهل البيت^صححوا رواية الشــافعي ،ففي الكايف( )520/5سئل اإلمام الباقر×عن

وصل الشــعر فقــال ( :ال بــأس عىل املــرأة بام تزينت بــه لزوجها ،قــال :فقلــت :بلغنا أن

رســول اهلل‘لعن الواصلة واملوصولة ،فقال :ليس هناك ،إنام لعن رسول اهلل‘الواصلة

واملوصولة التي تزين يف شباهبا ،فلام كربت قادت النساء إىل الرجال ،فتلك الواصلة واملوصولة).
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مدحالنبي؟ص؟ألم رحيمة
(جاءت امرأة إىل رســول اهلل‘ومعها ابنان هلا ،فأعطاها ثالث مترات فأعطت ابنيها كل

واحد منهام مترة ،فأكال مترتيهام ،ثم جعال ينظران إىل أمهام فشــقت مترهتا بنصفني بينهام .فقال

رسول اهلل‘ :قد رمحها اهلل برمحتها ابنيها)؟ (الطبراني الكبير )78/3:

(عن اإلمام الصادق×قــال :جــاءت امــرأة مــن أهل الباديــة إىل النبي‘ومعهــا

صبيــان حاملــة واحــد ًا وآخــر يمــي ،فأعطاها النبــي‘ قرصــ ًا ففلقتــه بينهــا فقال

رسول اهلل‘ :احلامالت الرحيامت .لوال كثرة لعنهن لدخلت مصلياهتن اجلنة) .علل الشرائع.)599/2:

األم أحق بأبنائها من أبيهم
(عن عبد اهلل بن عمر أن امرأة قالت :يا رسول اهلل إن ابني هذا كان بطني له وعاء ،وثديي له

ســقاء ،وحجري له حواه ،وإن أباه طلقني ،فأراد أن ينزعه مني ،فقال هلا رسول اهلل‘ :أنت

أحق به ما مل تنكحي)( .الخالف.)133/5:

أقول :يف املسألة تفصيل وفرق يف احلكم بني البنات والصبيان  ،كام تراها يف مصادرها.

يارسولاهلل زوجني
(عن اإلمام الباقر×قال :جاءت امرأة إىل النبي‘فقالت :زوجني ،فقال رسول اهلل‘:

من هلذه؟ فقام رجل فقال :أنا يا رسول اهلل زوجنيها ،فقال :ما تعطيها؟ فقال :مايل شئ ،قال :ال،
فأعادت فأعاد رسول اهلل‘الكالم فلم يقم أحد غري الرجل ،ثم أعادت فقال رسول اهلل‘
يف املرة الثالثة :أحتســن من القرآن شــيئ ًا؟ قال :نعم ،قال :قد زوجتكها عىل ما حتسن من القرآن

فعلمها إياه)( .الوسائل.)242/21:

حقالزو ج علىالزوجة أكبر
امتحن اهلل املــرأة فجعل حق الــزوج عليها أكثر مــن حقها عليه ،ألنــه يتوقف عىل ذلك

إدارة األرسة واملجتمــع .وبعض النســاء تصــاب بردة فعــل فرتفض الــزواج ،لكن ال حل

إلدارة األرسة واملجتمع إال هذا.
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(جــاءت امرأة إىل النبي‘ فقالت :يا رســول اهلل ماحق الزوج عىل املــرأة؟ فقال هلا :أن

تطيعــه والتعصيه وال تصدق من بيته إال بإذنه ،وال تصوم تطوع ًا إال بإذنه ،وال متنعه نفســها
وإن كانــت عىل ظهر قتب ،وال خترج من بيتها إال بإذنه ،وإن خرجت من بيتها بغري إذنه لعنتها

مالئكة السامء ومالئكة األرض و مالئكة الغضب ومالئكة الرمحة حتى ترجع إىل بيتها.

فقالت:يا رســول اهلل من أعظم الناس حق ًا عىل الرجل؟ قال :والده ،فقالت :يا رســول اهلل

من أعظم الناس حقا عىل املرأة؟ قــال :زوجها ،قالت :فاميل عليه من احلق مثل ماله عيل؟ قال:

ال وال مــن كل مائة واحدة ،قال فقالت :والذي بعثــك باحلق نبي ًا اليملك رقبتي رجل أبد ًا)!
(الكافي.)507/5:

(جاءت امرأة إىل النبي‘فســألته عن حق الزوج عىل املــرأة ،فخربها ،ثم قالت فام حقها

عليه؟ قال :يكسوها من العري ويطعمها من اجلوع ،وإن أذنبت غفر هلا ،فقالت :فليس هلا عليه

شــئ غري هذا؟ قال :ال ،قالــت :ال واهلل ال تزوجت أبد ًا! ثم ولــت فقال النبي‘ :إرجعي
َْ َ َ

ْ

َ

َ َ

فرجعت ،فقال :إن اهلل عز وجل يقولَ :وأن ي ْست ْع ِفف َن خ ْي ٌر ل ُه ّن)( .الكافي.)511/5:

مع امرأة جريئة سليطةاللسان
يت للنبي‘بطعام فأمر به فوضع
يف الثاقب يف املناقب( :107/عــن أيب أمامة الباهيل قــالُ :أ َ

عىل األرض فجثى عىل ركبتيه ووضع إحــدى قدميه عىل األخرى وأقبل يأكل ،فدخلت امرأة
بــرزة مزاحة فقالت :يا حممد تــأكل كام يأكل العبيد! فقال :أي عبــد أعبد من حممد ،أجليس.
فقالت :أنــا واهلل ال آكل إال ما ناولتني ،فناوهلا ،فقالت :إال الــذي يف فيك! فأخرجها فناوهلا
إياها ،فابتعلتها ،فصب اهلل عليها احلياء ،فام رؤيت ممازحة بعد ذلك أبد ًا).

اجتماع نساءالنبي؟ص؟وفاطمة؟اهع؟عند وفاته
قال مسلم يف صحيحه(( :)142/7عن عائشــة قالت :اجتمع نساء النبي‘ فلم يغادر منهن

امرأة فجاءت فاطمة متيش كأن مشيتها مشية رسول اهلل‘ فقال :مرحب ًا بابنتي فأجلسها عن

يمينه أو عن شامله ،ثم أنه أرس إليها حديث ًا فبكت فاطمة ،ثم أنه سارها فضحكت أيض ًا ،فقلت

هلا ما يبكيك؟ فقالت :ما كنت ألفيش رس رســول اهلل‘ فقلت :ما رأيت كاليوم فرح ًا أقرب
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من حزن! فقلت هلا حني بكت أخصك رســول اهلل‘بحديثه دوننا ،ثم تبكني وســألتها عام

قال :فقالت ما كنت ألفيش رس رســول اهلل‘ حتى إذا قبض سألتها فقالت :إنه كان حدثني
أن جربيــل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة وأنه عارضه بــه يف العام مرتني ،وال أراين إال قد
حرض أجيل ،وإنك أول أهيل حلوق ًا يب ونعم الســلف أنا لك فبكيت لذلك ،ثم أنه سارين فقال

أال ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني أو سيدة نساء هذه األمة فضحكت لذلك)!

ورواه ابن ماجــة ( )518/1واحلاكم ( )272/4وصححه برشط الشــيخني ،وفيه :قالت ما رأيت
أحد ًا أشبه ســمت ًا ودالً وهدي ًا برسول اهلل من فاطمة بنت رسول اهلل يف قيامها وقعودها .قالت:

وكانت إذا دخلت عىل النبي قام إليها فقبلها وأجلســها يف جملســه وكان النبي إذا دخل عليها

قامت من جملســها فقبلته وأجلسته يف جملسها .فلام مرض النبي دخلت فاطمة فأكبت عليه ،ثم

رفعت رأسها فبكت ،ثم أكبت عليه.)..

مع فاطمة بنت أسد رضياهلل عنها
عن اإلمام الصادق×قال(:إن فاطمة بنت أسد أم أمري املؤمنني×كانت أول امرأة هاجرت

إىل رسول اهلل‘من مكة إىل املدينة عىل قدميها وكانت من أبر الناس برسول اهلل‘ ،فسمعت
رسول اهلل وهو يقول :إن الناس حيرشون يوم القيامة عراة كام ولدوا فقالت :وا سوأتاه ،فقال هلا
رسول اهلل‘ :فإين أسأل اهلل أن يبعثك كاسية .وسمعته يذكر ضغطة القرب ،فقالت :واضعفاه!
فقال هلا رسول اهلل‘ :فإين أسأل اهلل أن يكفيك ذلك ،وقالت لرسول اهلل‘يوم ًا :إين أريد

أن أعتق جاريتي هذه ،فقال هلــا :إن فعلت أعتق اهلل بكل عضو منها عضو ًا منك من النار ،فلام
مرضت أوصت إىل رسول اهلل‘وأمرت أن يعتق خادمها ،واعتقل لساهنا فجعلت تومي إىل

رسول اهلل‘إيامء ،فقبل رسول اهلل‘وصيتها.

فبينام هو ذات يــوم قاعد إذ أتاه أمري املؤمنني× وهو يبكي فقال له رســول اهلل‘ :ما

يبكيــك؟ فقال :ماتت أمي فاطمة ،فقال رســول اهلل :وأمي واهلل وقام مرسع ًا حتى دخل فنظر

إليها وبكى ،ثم أمر النســاء أن يغســلنها وقال‘ :إذا فرغتن فال حتدثن شيئ ًا حتى تعلمنني،
فلام فرغن أعلمنه بذلك ،فأعطاهن أحد قميصيه الذي ييل جسده وأمرهن أن يكفنها فيه وقال
للمسلمني :إذا رأيتموين قد فعلت شيئ ًا مل أفعله قبل ذلك فسلوين مل فعلته ،فلام فرغن من غسلها
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وكفنهــا دخل‘فحمل جنازهتا عىل عاتقه ،فلم يزل حتــت جنازهتا حتى أوردها قربها ،ثم
وضعهــا ودخل القرب فاضطجع فيه ،ثم قام فأخذها عىل يديــه حتى وضعها يف القرب ثم انكب

عليهــا طوي ً
ال يناجيها ويقول هلا :ابنك ،ابنك! ثم خرج وســوى عليهــا ثم انكب عىل قربها

فسمعوه يقول :ال إله إال اهلل ،اللهم إين أستودعها إياك ثم انرصف.

فقال له املســلمون :إنا رأيناك فعلت أشــياء مل تفعلهــا قبل اليــوم! فقال :اليوم فقدت بر

أيب طالب ،إن كانت ليكون عندها الشــئ فتؤثرين به عىل نفســها وولدها ،وإين ذكرت القيامة

وأن النــاس حيرشون عراة ،فقالت :وا ســوأتاه ،فضمنــت هلا أن يبعثها اهلل كاســية وذكرت

ضغطة القرب فقالت وا ضعفاه ،فضمنت هلا أن يكفيها اهلل ذلك ،فكفنتها بقمييص واضطجعت

يف قربها لذلك ،وانكببت عليها فلقنتها ما تسأل عنه .فإهنا سئلت عن رهبا فقالت ،وسئلت عن
رسوهلا فأجابت ،وسئلت عن وليها وإمامها فأرتج عليها فقلت :ابنك ،ابنك).

مع أم هاني بنت أبيطالب؟ع؟
(أجارت أم هانئ بنت أيب طالب احلارث بن هشام يوم الفتح فدخل عليها عيل فأخذ السيف

ليقتلــه فوثبت فقبضت عىل يده فلم يقدر أن يرفع قدميه مــن األرض وجعل يتفلت منها وال
يقدر .فدخل رســول اهلل‘فنظر إليها فتبســم وقال :قد أجرنا من أجرت وال تغضبي علي ًا

فإن اهلل يغضب لغضبه وقال :يا عيل أغلبتك امرأة فقال :يا رســول اهلل ما قدرت أن أرفع قدمي

من األرض فضحك النبي‘ وقال :لو أن أباطالب ولد الناس لكانوا شجعان ًا( .ربيع األبرار (.)204/2

أقول :الصحيح الــذي رويناه أن علي ًا×كان البســ ًا املغفر فلم تعرفــه أم هاين ،فأراد أن

يدخل بيتها فأخذت بيده لتمنعته ،فتكلم فعرفته ،وقالت له :بيني وبينك رسول اهلل‘فقبل،

وذهبا اىل النبــي‘ فقال :أجرنــا من أجارت أم هــاين ،وقال :رحم اهلل عمــي أباطالب لو

ولد الناس كلهم لكانوا شجعان ًا.

وعن اإلمام الباقر×قال( :خطب النبي‘أم هاين بنت أيب طالب فقالت :يا رسول اهلل إين

مصابة يف حجري أيتام وال يصلح لك إال امرأة فارغة؟ فقال رســول اهلل‘ :ما ركب اإلبل
مثل نساء قريش أحناه عىل ولد ،وال أرعى عىل زوج يف ذات يديه)( .الكافي.)327/5:
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أقول :كانت أم هاين صديقة النبي‘فكان يزورها يف بيتها ،وقد عرج به اىل السامء من بيتها،

وملا دخل مكة فاحت ًا أمر بنصب خيمته يف احلجون قرب قرب خدجية÷ ،ومل يدخل بيت ًا يف مكة إال
بيت أم هاين ريض اهلل عنها .وتعذی عندها ما وجده ،خبز ًا یابس ًا وخالً.

ويف جممع الزوائد( )92/10وصححه( :قالت أم هانئ :مر يب رسول اهلل‘ ذات يوم فقلت يا

رســول اهلل قد كربت وضعفت ،فمرين بعمل أعمله وأنا جالسة .قال :سبحي اهلل مائة تسبيحة

فإهنا تعدل لك مائة رقبة تعتقيها من ولد إســاعيل ،وامحــدي اهلل مائة حتميدة فإهنا تعدل مائة
فرس مرسجة ملجمة حتملني عليها يف ســبيل اهلل ،وكربى اهلل مائــة تكبرية فإهنا تعدل لك مائة

بدنة مقلدة متقبلة ،وهليل اهلل مائة مائة قال ابن خلف أحســبه قال :متأل ما بني السامء واألرض،
وال يرفع يومئذ ألحد عمل إال أن يأيت بمثل ما أتيت).

مدحالنبي؟ص؟لنساء قريش بعكس رجالهم
يف الكايف((:)326/5قال رســول اهلل‘ :خري نساء ركبن الرحال نساء قريش أحناه عىل ولد

وخريهن لزوج ..ألطفهن بأزواجهن وأرمحهن بأوالدهن ،املجون لزوجها احلصان لغريه ،قلنا:
وما ا َملجون؟ قال :التي ال متنع).
يف الكايف (( :)107/3عن أيب عبد اهلل الصادق×قال :إذا بلغت املرأة مخسني سنة مل تر محرة ،إال

أن تكون امرأة من قريش).

وقال الوحيــد يف مصابيح الظالم (( :)128/1مرســلة ابن أيب عمري ،من قبيل املســانيد مقبولة

عند الفقهاء ،مع أنه ممن أمجعت العصابة)..

ُ
رفضالنبي؟ص؟زوجة حسناء ألنها لم تبتلى

عن اإلمام الصادق× (الكافي )343/5:قال( :أتى رجل النبي‘فقال :يا رســول اهلل عندي

مهرية العرب وأنا أحب أن تقبلها وهي ابنتي ،قال فقال :قد قبلتها .قال :فأخرى يا رسول اهلل،
صــدع قط (مل تصب حتى بصــداع) قال :ال حاجة يل
قال :وما هــي؟ قال :مل يرضب عليها
ٌ

فيهــا ،ولكن زوجها من جلبيب .قال :فســقط الرجل مما دخله! ثم أتــى أمها فأخربها اخلرب
فدخلها مثل ما دخله ،فســمعت اجلارية مقالته ورأت ما دخل أباهــا فقالت هلام :إرضيا يل ما
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ريض اهلل ورســوله‘يل .قال :فتســى ذلك عنهام ،وأتى أبوها النبي‘فأخربه اخلرب فقال

رسول اهلل‘ :قد جعلت مهرها اجلنة .وزاد فيه صفوان قال :فامت عنها جلبيب ،فبلغ مهرها

بعده مائة ألف درهم ).

ومعناه أن رضاها بام ريض النبي‘جعلها من أهل اجلنة ،وقد يكون معناه أن النبي‘قبلها

زوجة يف اجلنة .ويشبه هذا ما حدث به اإلمام الصادق×((:)256/2دعي النبي‘إىل طعام فلام

دخل منزل الرجل نظر إىل دجاجة فوق حائط قد باضت ،فتقع البيضة عىل وتد يف حائط فثبتت
عليه ،ومل تسقط ومل تنكرس! فتعجب النبي‘ منها فقال له الرجل :أعجبت من هذه البيضة،
فوالذي بعثك باحلق ما رزئت شيئ ًا قط! فنهض رسول اهلل‘ومل يأكل من طعامه شيئ ًا وقال:

من مل يرزأ فام هلل فيه من حاجة).

من أراد اغتصاب امرأة فقتلته فدمه هدر
يف الكايف( )293/7عن الصادق×يف سارق أراد أن يغتصب امرأة فقتلته قال( :يضمن السارق

فيــا ترك أربعــة آالف درهم بمكابرهتا عــى فرجها ،وليــس عليها يف قتلها إياه شــئ .قال

رسول اهلل‘ :من كابر امرأة ليفجر هبا فقتلته فال دية له وال قود).

رحمةالشريعة بالمسن والحامل والمرضع والمريض
يف دعائم اإلســام( ( :)279/1أتــى رسول اهلل‘شــيخ كبري متوكئ ًا بني رجلــن فقال :يا

رســول اهلل ،هذا شــهر مفروض وأنا ال أطيق الصيام فقال :إذهب فكل ،وأطعم عن كل يوم
نصف صاع ،وإن قدرت أن تصوم اليوم واليومني وما قدرت فصم.

وأتته امرأة فقالت :يا رسول اهلل إين امرأة حبىل وهذا شهر رمضان مفروض وأنا أخاف عىل

ما يف بطني إن صمت.فقال هلا :انطلقي فأفطري وإذا أطقت فصومي.

وأتته امرأة ترضع فقالت :يا رسول اهلل ،هذا شهر مفروض وإن صمته خفت أن ينقطع لبنى

فيهلك ولدي .فقال هلا :إنطلقي فأفطري وإذا أطقت فصومي.

وأتاه صاحب عطش فقال :يا رســول اهلل ،هذا شــهر مفروض وال أصرب عن املاء ساعة إال

ختوفت اهلالك قال :إنطلق فأفطر ،فإذا أطقت فصم).
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الزنا يورثالفقر ويخربالديار
(قال رســول اهلل‘ :الزنا يورث الفقر ،ويدع الديار بالقع ! وقال × :ما عجت األرض

إىل رهبا عز وجل كعجيجها من ثالث :من دم حرام يسفك عليها ،أو اغتسال من زنا ،أو النوم

بني ال تزن فإن الطري لو زنى لتناثر
عليها قبل طلوع الشــمس! قال يعقوب البنه يوسف’:يا َّ

ريشه) .الفقيه (.)20/4

الشعر أحدالجمالين
(قال رســول اهلل‘ :إذا أراد أحدكم أن يتزوج املرأة ،فليســأل عن شعرها كام يسأل عن

وجهها ،فإن الشعر أحد اجلاملني)( .نوادر الراوندي.)117/

أقرب ماتكونالمرأةالى ربها
(قال الصادق× :إن فاطمة÷دخل عليها عيل صلوات اهلل عليه وبه كآبة شديدة .فقالت

فاطمة :يا عيل ما هذه الكآبة؟ فقال عيل :ســألنا رســول اهلل‘عن املرأة ما هي؟ قلنا :عورة،
فقال :فمتى تكون أدنى من رهبا؟ فلم ندر .فقالت فاطمة لعيل’ :إرجع إليه فأعلمه أن أدنى

ما تكون من رهبــا أن تلزم قعر بيتها .فانطلق فأخرب رســول اهلل‘بام قالت فاطمة÷ فقال

رسول اهلل‘ :إن فاطمة بضعة مني)( .نوادر الراوندي.)119/

التأليف بينالزوجين
ومنها :أن النبي‘خرج فعرضت له امرأة مســلمة فقالت :يا رســول اهلل إين امرأة ومعي

زوج يل يف بيتــي مثل املرأة .فقــال :أدعي زوجك فدعته ،فقال هلــا :أتبغضينه؟ فقالت :نعم.
فدعا النبي‘هلــا ،ووضع جبهتها عــى جبهته فقال :اللهم ألف بينهــا وحبب أحدمها إىل

صاحبــه .ثم قالت املرأة بعد ذلك :ما طارف وال تالد وال والد أحب إيل منه .فقال النبي‘:

إشهدي أين رسول اهلل)( .الخرائج.)51/1:
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كان يسأل عن امرأة مريضة
يف مصنف عبد الرزاق (( :)518/3اشــتكت امرأة من أهل العوايل فكان رسول اهلل‘يسأل

عنها ،قال فقال :إن ماتت فآذنوين هبا ،فتوفيت لي ً
ال فأصبح النبي‘فســأل فأخربوه بخربها

وأهنم دفنوها ليالً ،قال :فأتى النبي‘قربها ،فصىل عليها).

مع سفانة بنت حاتمالطائي
أقمت هبا
قدمت الشــام
وخلفت ابنة حاتم يف احلارض فلام
قال الطربي(( :)376/2قال عدي:
ُ
ُ
ُ

وختالفني خيل لرسول اهلل‘فتصيب ابنة حاتم فيمن أصيب ،فقدم هبا عىل رسول اهلل‘يف
سبايا طيئ وقد بلغ رســول اهلل هريب إىل الشام ،قال فجعلت ابنة حاتم يف حظرية بباب املسجد

كانت الســبايا حيبســن هبا ،فمر هبا رســول اهلل‘فقامت إليه وكانت امرأة جزلة فقالت يا
عيل من اهلل عليك .قال ومن وافدك؟ قالت :عدي
رســول اهلل هلك الوالد وغاب الوافد فامنن َّ
بن حاتم .قال :الفار من اهلل ورسوله؟ قالت :ثم مىض رسول اهلل‘وتركني حتى إذا كان الغد
مر يب وقد أيست ،فأشار إ َّيل رجل من خلفه أن قومي إليه فكلميه ،قالت:فقمت إليه فقلت :يا
َّ

رسول اهلل هلك الوالد وغاب الوافد فامنن عىل م َّن اهلل عليك .قال :قد فعلت فال تعجيل بخروج
حتى جتــدي من قومك من يكون لك ثقة ،حتى يبلغك إىل بالدك ثم آذنيني .قالت :فســألت

عن الرجل الذي أشــار إ َّيل أن كلميه فقيل عيل بن أيب طالــب .قالت :وأقمت حتى قدم ركب

من بىل أو قضاعة ،قالت :وإنام أريد أن آيت أخي بالشــام قالت فجئت رسول اهلل‘فقلت يا

رســول اهلل قد قدم رهط من قومي يل فيهم ثقة وبالغ .قالت :فكساين رسول اهلل‘ومحلني
وأعطاين نفقة ،فخرجت معهم حتى قدمت الشام .قال عدي فواهلل إين لقاعد يف أهيل إذ نظرت
عيل انسحلت
إىل ظعينة تصوب إ َّيل تؤمنا ،قال فقلت :ابنة حاتم! قال فإذا هي هي ،فلام وقفت َّ

تقول :القاطع الظامل ،احتملت بأهلك وولدك ،وتركت بنية والدك وعورته! قال قلت :يا أخية
ال تقويل إال خري ًا ،فواهلل ما يل عذر ،لقد صنعت ما ذكرت!

قال :ثم نزلت فأقامت عندي فقلت هلا وكانت امرأة حازمة :ماذا ترين يف أمر هذا الرجل؟

قالت أرى واهلل أن تلحق به رسيع ًا فإن يكن الرجل نبي ًا فالســابق إليه له فضيلة ،وإن يكن ملك ًا
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فلن تذل يف عز اليمن وأنت أنت .قلت واهلل إن هذا للرأي.

قال :فخرجت حتى أقدم عىل رسول اهلل‘ املدينة فدخلت عليه وهو يف مسجده فسلمت

عليه فقال :من الرجل؟ فقلت :عدي بن حاتم .فقام رســول اهلل‘فانطلق يب إىل بيته ،فواهلل
إنه لعامد يب إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبرية فاســتوقفته فوقف هلــا طوي ً
ال تكلمه يف حاجتها.

قال :فقلت يف نفيس واهلل ما هذا بملك! ثم مىض رسول اهلل‘حتى دخل بيته فتناول وسادة
من أدم حمشــوة ليف ًا فقذفها إ َّيل فقال يل أجلــس عىل هذه.قال قلت :ال بل أنت فاجلس عليها،

قال ال بل أنت ،فجلســت وجلس رسول اهلل‘باألرض قال قلت يف نفيس واهلل ما هذا بأمر
ملك .ثم قال :إيه يا عدي بن حاتم أمل تك ركوسي ًا؟ قال قلت بىل .قال أو مل تكن تسري يف قومك

باملرباع؟ قال قلت :بىل ،قال :فإن ذلك مل يكن حيل لك يف دينك .قال قلت :أجل واهلل وعرفت

أنه نبي مرســل ،يعلم ما ُيهل .قال ثم قــال :لعله يا عدي بن حاتم إنام يمنعك من الدخول يف
هذا الدين ملا ترى من حاجتهم ،فواهلل ليوشكن املال يفيض فيهم حتى ال يوجد من يأخذه!

ولعلــه إنام يمنعك من الدخول يف هذا الدين ما ترى مــن كثرة عدوهم وقلة عددهم ،فواهلل

ليوشكن أن تسمع باملرأة خترج من القادسية عىل بعريها حتى تزور هذا البيت ال ختاف إال اهلل!

ولعله إنام يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن امللك والسلطان يف غريهم ،وأيم اهلل ليوشكن

أن تسمع بالقصورالبيض من أرض بابل قد فتحت.

قال فأســلمت .فكان عدي بن حاتم يقول مضت الثنتــان وبقيت الثالثة ،واهلل لتكونن قد

رأيت القصور البيــض من أرض بابل قد فتحت ،ورأيت املرأة خترج من القادســية عىل بعريها

الختاف شيئ ًا حتى حتج هذا البيت .وأيم اهلل لتكونن الثالثة ليفيض املال حتى ال يوجد من يأخذه).

وقد يمزحالنبي؟ص؟معالمرأة
يف ســبل اهلدى للصاحلــي(( :)114/7روى الزبــر بــن بــكار أن امــرأة يقال هلــا أم أيمن

جاءت النبي‘ فقالت :إن زوجي يدعوك ،قــال :من هو ،أهو الذي بعينيه بياض؟ فقالت:
يا رســول اهلل واهلل ما بعينيه بياض! فقال رسول اهلل‘ :بل إن بعينيه بياضا ً ،فقالت:ال وهلل!
فقال النبي :وهل من أحد وإال وبعينيه بياض!
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وجاءته امرأة أخرى فقالت:يا رســول اهلل إمحلني عىل بعري ،فقال رسول اهلل‘ :إمحلوها

عىل ابن بعري ،فقالت ما أصنع به وما حيملني يا رســول اهلل؟ فقال رســول اهلل :هل جيئ بعري إال

ابن بعري؟ وكان مزح معها).

وقال عيل×( :أبرص رسول اهلل‘امرأة عجوزة درداء فقال :أما إنه ال تدخل اجلنة عجوز

درداء ،فبكت .فقال رســول اهلل‘ :ما يبكيك؟ فقالت :يا رســول اهلل إين درداء .فضحك

رسول اهلل‘وقال :التدخلني اجلنة عىل حالك).

وقال×( :نظر رســول اهلل‘إىل امــرأة رمصاء العينني ،فقال :أما إنــه ال يدخل اجلنة

رمصاء العينني ،فبكت وقالت :يا رســول اهلل وإين لفي النار! فقال :ال ،ولكن ال تدخلني اجلنة

عىل مثل صورتك هذه ،ثم قال رســول اهلل :اليدخل اجلنة األعــور واألعمى عىل هذا املعنى).
(نوادر الراوندي.)107/

(يروى أن أشــجعيه كانت عنــد النبي‘فقال :ال يدخل اجلنة عجــوز  ،فبكت فقال هلا
َ َْ ْ

ْ

َ

ْ

َ َ

َ

النبي‘ :إن اهلل تعاىل يقولِ :إ ّنا أن َشأ َن ُاه َّن ِإن َش ًاء .ف َج َعل َن ُاه َّن أ ْبك ًاراُ .ع ُر ًبا أ ْت َر ًابا).

(عيون أخبار الرضا(.)202/2

يحفظ خديجة؟اهع؟في صديقاتها
يف سبل اهلدى(( :)159/11قالت عائشــة :كانت عجوز تأيت النبي فيهش هلا ويكرمها ،فقال هلا:

كيف أنتم ،كيــف حالكم ،كيف كنتم بعدنا؟ قالت :بخري بأيب أنت وأمي يا رســول اهلل ،فلام
خرجت ،قلت :يا رســول اهلل ،تقبل عىل هذه العجوز هذا اإلقبال! فقال :يا عائشة ،إهنا كانت
تأتينا زمن خدجية ،وإن حسن العهد من اإليامن).

قال لعجوز :اختضبي
دخلت عىل النبي‘ويدي بيضاء فقال :أترتك إحداكن يدها كيد الرجل،
(قالت عجــوز:
ُ

اختضبي .قال‘ :فإن كانت لتختضب وهي بنت ثامنني سنة)!  (أمالي المحاملي.)143/
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جاءته بنت خالد بن سنان
قال ابن عباس( :وردت ابنة خالد بن سنان عىل النبي‘وهي عجوز قد عمرت (فتلقاها

بخري وأكرمها وأسلمت ،وقال هلا :مرحب ًا بابنة نبي ضيعه أهله »( .مروج الذهب.)213/2:

أقــول :إن صح قول النبي‘هذا ،فهو يقصد بالنبي معنــى غري املعنى املعروف ،ألن اهلل

َ ْ َ
َ
َ َ َ
تعاىل قالَ :و َما أ ْر َسل َنا ِإل ْي ِه ْم ق ْبلك ِم ْن ن ِذ ٍير.

أال أخبركم بشر نسائكم
يف غريب احلديث البــن ســام(( :)63/ 3يف حديث النبي‘قال :دخلت امــرأة النار يف

هرة ربطتها فلم تطعمها ومل تســقها ،ومل ترســلها فتأكل من خشاش األرض .اخلشاش :اهلوام

ودواب األرض وما أشبهها ،فهذا بفتح اخلاء .وأما اخلشاش بالكرس فخشاش البعري :العود الذي

جيعل يف أنفه).

ويف غريب احلديث البن قتيبة (( :)98/2ومنه حديث النبي :إن امرأة بغي ًا رأت كلب ًا يف يوم حار

يطيف ببئر ،قد أدلع لسانه من العطش ،فنزعت له موقها (حذاءها) فسقته ،ف ُغفر هلا).

(قال رسول اهلل‘ :أال أخربكم برش نســائكم؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل فأخربنا ،قال :من

رش نســائكم الذليلة يف أهلها ،العزيزة مع بعلها ،العقيم احلقود التي ال تتورع عن قبيح ،املتربجة
إذا غاب عنها زوجها ،احلصان معه إذا حرض ،التي ال تسمع قوله ،وال تطيع أمره ،فإذا خال هبا

متنعت متنع الصعبة عند ركوهبا ،وال تقبل له عذر ًا ،وال تغفر له ذنب ًا) .الفقيه (.)391/3

(قــال رســول اهلل‘ :رشار نســائكم املعقرة الدنســة اللجوجة العاصيــة  ،الذليلــة يف

قومها العزيزة يف نفسها  ،احلصان عىل زوجها اهللوك عىل غريه)!

قال اإلمام الصادق×(:الكــر قد يكون يف رشار الناس مــن كل جنس ،والكرب رداء اهلل،
فمن نازع اهلل عز وجل رداءه مل يزده اهلل إال ســفاالً ،إن رسول اهلل‘مر يف بعض طرق املدينة

وســوداء تلقط الرسقــن (روثالبقر اليابــس) فقيل هلــا :تنحي عن طريق رســول اهلل‘فقالت:
فهم هبا بعض القوم أن يتناوهلا ،فقال رســول اهلل‘ :دعوها فإهنا
إن الطريق ملعرض (عريض) َّ

جبارة)( .الكافي ،309/2 :والمعجم األوسط.)119/6:
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عن الصادق×قال :كان من دعاء رسول اهلل‘ :أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل مشيبي).
(الكافي.)326/5 :

المرأةالحسناء من أسرة سيئة
(قــام النبي‘خطيبــ ًا فقال :أهيا الناس إياكــم وخرضاء الدمن .قيل :يا رســول اهلل وما

خرضاء الدمن؟ قال :املرأة احلسناء يف منبت السوء).الفقيه (.)391/3

من أسئلةالنساء للنبي؟ص؟
(قالت أم ســلمة :قلت يا رســول اهلل! إين امرأة أشــد ضفر رأيس أفأنقضه؟ قال :ال ،إنام

يكفيــك أن تأخذي بكفيك ثالث حثيــات ،ثم تصبي عىل جلدك املــاء فتطهرين)( .مصنف
عبد الرزاق.)272/1:

يف عوايل اللئايل(( :)204/2ســألت رســول اهلل‘عن املرأة ترى يف املنام مثل مايرى الرجل؟

فقال :أجتد لذة؟فقالت :نعم .فقال :عليها ما عىل الرجل).




إناهلل أرأف باإلناث منالذكور
نورد من الكايف ( )7-5/6أحاديث نبوية يف مدح البنات:

(قال‘ :نعم الولد البنات ملطفات ،جمهزات ،مؤنسات ،مباركات.

وروى عن اإلمام الرضا×قال :قال رسول اهلل‘:إن اهلل تبارك وتعاىل عىل اإلناث أرأف

منــه عىل الذكور ،وما من رجل يدخل فرحــة عىل امرأة بينه وبينها حرمــة إال َّفرحه اهلل تعاىل

يوم القيامة.

وقال اإلمام الصادق×لرجل :بلغني أنه ولد لك ابنة فتســخطها! وما عليك منها ،رحيانة

تشمها وقد كفيت رزقها .وقد كان رسول اهلل‘أبا بنات.

وقال رسول اهلل‘ :من عال ثالث بنات أو ثالث أخوات وجبت له اجلنة فقيل :يا رسول اهلل

واثنتني؟ فقال :واثنتني ،فقيل :يا رسول اهلل وواحدة؟ فقال :وواحدة).
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وتقدم يف رد قوهلم إن أكثر أهل النار من النســاء قــول اإلمام الصادق× ( :أكثر أهل اجلنة

من املستضعفني النساء ،علم اهلل عز وجل ضعفهن فرمحهن).

أما كان فيكم رجل رحيمالقلب؟!
يف فتح مكة أرســل النبي‘خالد بن الوليد يف رسية اىل بنــي جذيمة قرب مكة ليدعوهم

اىل اإلســام ،وملا وصل اليهم قالوا إنا أســلمنا وصلينا فلم يقبل منهــم ،وأراد أن ينتقم منهم

ألهنم كانوا يف اجلاهلية قتلوا عمه الفاكه بن املغرية .فقال هلم إن كنتم صادقني فضعوا أسلحتكم
وصلوا معنا فوضعوا أســلحتهم وجاؤوا فأمر بتكتيفهم فكتفوهم وكانوا ثامنني رجالً ،ثم أمر

برضب أعناقهم وهم يصيحون بالشهادتني وأهنم مسلمون!

وكان فيهم رجل غريب قال إنام أنا عاشق امرأة منهم وجئت اليها ،فلم يقبل خالد منه وأمر

بقتله ،فقاوم الشــاب جنود خالــد حتى تكاثروا وقبضوا عليه فقتله خالد ،فجاءت عشــيقته

وشهقت عند جثته وماتت!

فلام بلغ النبي‘ذلك غضب ورفع يديه وقال :اللهم إين أبرأ اليك مما فعل خالد .وأرســل

علي ًا×فأعطاهم بني جذيمة ديات املقتولني وأرضاهم.

وملا بلغه خربالعاشــق الذي ماتت معشــوقته عىل جثته ،غضب وقال ملن كان مع خالد :أما

كان فيكم رجل رشيد له قلب رحيم.

قال ابن هشــام( « :)886/4قال ابن إسحاق:عن ابن أيب ُحدرد األسلمي ،قال :كنت يومئذ يف

خيل خالد بن الوليد ،فقال يل فتى من بنى جذيمة وهو يف ســني ،وقد مجعت يداه إىل عنقه ُبر َّمة

(ح ْبل) ونســوة جمتمعات غري بعيد منه :يا فتى ،فقلت :ما تشاء؟ قال :هل أنت آخذ هبذه الرمة
َ
فقائدي إىل هؤالء النســوة حتى أقىض إليهن حاجة ثم تردين بعدُ  ،فتصنعوا يب ما بدا لكم؟قال:

ليسري ما طلبت ،فأخذت برمته فقدته هبا ،حتى وقف عليهن فقال :إسلمي حبيش،
قلت :واهلل
ٌ
عىل ٍ
نفد من العيش!
َ
أر يتــك إذ طالبتكــم فوجدتكــم حبليــة أو ألفيتكــم باخلوانـ ِـق
َ
ً
َ
َ
إدالج ُّ
الســرى والودائــق
أمل يــك أهــا أن ُي َنـ َّـول عاشـ ٌـق تكلــف
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ً
فــا ذنب يل قــد قلــت إذ أهلنــا معا أثيــي بــود قبــل إحدى الصفائــق
أثيــي بــود قبــل أن تشــحط النوى وينــأى األميــر باحلبيــب املفــار ق
قالت :وأنت فحييت سبع ًا وعرش ًا وتر ًا ،وثامني ًا ترتى .قال :ثم انرصفت به فرضبت عنقه)!

ويف املنمق البن حبيب « :216/فلام رأته حبيش أقبلت فأكبت عليه ،ومل تزل تشهق حتى ماتت »!
ويف فتح الباري( «:)46/ 8روى النســائي والبيهقي يف الدالئل ،بإسناد صحيح من حديث ابن

عباس نحو هذه القصة وقال فيها فقال :إين لســت منهم ،إين عشقت امرأة منهم ،فدعوين أنظر
إليها نظرة! وقال فيه :فرضبوا عنقه ،فجاءت املرأة فوقعت عليه ،فشهقت شهقة أو شهقتني ثم

ماتت! فذكروا ذلك للنبي‘فقال :أما كان فيكم رجل رحيم القلب»!

وهذا يدل عىل رمحة النبي‘واحرتامه لإلنسان وعواطفه يف العشق مهام كانت.

وروى الزخمــري يف ربيع األبرار()427/3أن النبي‘أمر العبــاس أن يشــفع لعاشــق رآه

يبكي،قال(:ملا أعتقت عائشة جاريتها بريرة وكان زوجها حبشي ًا إسمه مغيثُ ،خريت بني اإلقامة

معه وبني مفارقتــه فاختارت املفارقة ،فكانت إذا طافت بالبيت طــاف مغيث خلفها ودموعه
تسيل! فقال النبي‘ لعمه العباس:ياعم أما ترى حب مغيث لربيرة ،لو كلمناها أن تتزوجه!

فدعاها وكلمها فقالت :يا رسول اهلل إن أمرتني فعلت .قال :أما أمر فال ،ولكن أشفع ،فأبت أن
تتزوجه .قال الراوي :فهذا من قد رآه رسول اهلل‘وشهد بشدة عشقه وشفع يف بابه).

ً
من عشق وعف فمات كان شهيدا!

قال العجلوين يف كشــف اخلفاء (( :)264/2من عشق فعف فكتم فامت ،مات شهيد ًا .عن ابن

عباس ورواه جعفر الرساج يف مصارع العشــاق عن ســويد بلفظ :من عشق فظفرفعف فامت

مات شهيد ًا .قال يف املقاصد رواه الزبري بن بكار عن جماهد مرفوع ًا بسند صحيح.

وقال يف الدرر :حديث من عشــق فعف فكتم فامت فهو شــهيد ،لــه طرق عن ابن عباس،

وأخرجه احلاكــم يف تاريــخ نيســابور ،واخلطيب يف تاريخ بغــداد ،وابن عســاكر يف تاريخ

دمشــق .وعند الطرباين يف األوســط ،والنســائي عن ابن عباس أن النبي‘قالــه ملا بلغته
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قصة العاشق الذي الذي قتله خالد يف بني جذيمة،فقال‘ :أما كان فيكم رجل رحيم! وقال:
من عشق فعف فكتم فصرب فامت فهو شهيد).

فاحلديث عند الســنة صحيح ،ومل تروه هبذا اللفظ مصادرنــا .وهو يدل عىل الرمحة النبوية

لإلنسان ولعاطفة احلب والعشق بني املرأة والرجل ،بقطع النظر عن احلكم الرشعي فيها.

ويف الرمحة النبويــة تتجىل الرمحة اإلهلية التي قال اهلل فيهــا إلبراهيم×( :يا إبراهيمِّ ،
فخل

بيني بني عبادي ،فإين أرحم هبم منك)!





الفصل السابع والعرشون

رأيالنبي؟ص؟فياألطفالوتعاملهمعهم

نعمةاألطفالالعظيمة
يف اخلصال( :615/قال أمرياملؤمنني× :تزوجوا فإن رســول اهلل‘كثري ًا ما كان يقول :من

كان حيب أن يتبع سنتي فليتزوج ،فإن من ســنتي التزويج ،واطلبوا الولد فإين أكاثر بكم األمم
غد ًا ،وت ََو َّق ْوا عىل أوالدكم لبن البغي من النساء واملجنونة ،فإن اللبن يعدي).

ويف الفقيــه (( :)483/3قــال رســول اهلل‘:إعلموا أن أحدكم يلقى ســقطه حمبنطئ ًا عىل
باب اجلنة حتى إذا رآه أخذ بيده حتى يدخله اجلنة ،وإن ولد أحدكم إذا مات ُأ ِجر فيه ،وإن بقي

بعده استغفر له بعد موته).

ويف التهذيــب ( )401/7قال اإلمام الصادق×(:قال رســول اهلل‘ :تزوجوا األبكار فإهنن

ً
(حليبا) وأحسن شئ أخالق ًا ،وأفتح شئ أرحام ًا.
وأدر شئ أخالف ًا
أطيب شئ أفواه ًاُّ ،

أمــا علمتم أين أباهــي بكم األمم يوم القيامة حتى بالســقط ،يظل حمبنطئــ ًا عىل باب اجلنة

فيقول اهلل عز وجل لــه :أدخل اجلنة فيقول :الحتى يدخل أبواي قبــي ،فيقول اهلل تعاىل مللك

من املالئكة ائتني بأبويه فيأمر هبام إىل اجلنة ،فيقول :هذا بفضل رمحتي لك).

وفيالوسائل(( :)96/15عن اإلمام الرضا×قال :إن اهلل إذا أراد بعبد خري ًا مل يمته حتى يريه اخللف.

وروي أن من مــات بالخلف فكأن مل يكن يف الناس ،ومن مــات وله خلف فكأنه مل يمت).
وفيالكافي( ( :)334/5عن اإلمام الرضا×قال :قال رسول اهلل‘لرجل :تزوجها سوءاء ولود ًا

وال تزوجها حسناء عاقر ًا ،فإين مباه بكم األمم يوم القيامة ،أو ما علمت أن الولد إن حتت العرش
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يســتغفرون آلبائهم ،حيضنهم إبراهيم ،وتربيهم ســارة يف جبل من مسك وعنرب وزعفران).
ِ
يت ال ِص َ ِ
بيان فيه ال َب َر َك َة فيه)( .جامع السيوطي.)143/11:
وعن النبي‘َ (:ب ٌ

الرحمة باإلطفال عندالنبي؟ص؟من أسسالشخصية

قال اهلل تعاىلَ :و َما َأ ْر َس ْل َن َ
اك إ َّلا َر ْح َم ًة ِل ْل َع َال ِم َ
ين.
ِ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ٌ
ُ
ٌ
يص َعل ْيك ْم بال ُم ْؤ ِم ِن َ
وقال تعــاىلَ :ل َق ْد َج َاء ُك ْم َر ُسول ِم ْن أ ْن ُف ِسك ْم َعز ٌيز َعل ْيهِ َما َع ِن ّت ْم َحر ٌ
ين َر ُءوف َر ِح ٌ
يم.
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ ًّ
َ
ْ
ْ
َ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ّ
وقال تعالى :ف ِب َما َر ْح َمةٍ ِم َن ا ّلل ِه ِل ْنت ل ُه ْم َول ْو ك ْنت فظا غ ِليظ القل ِب لانفضوا ِم ْن َح ْو ِلك .وقــال تعاىل :الن ِب ُّي
َ
َْ ُ
أ ْو َلى ب ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ين ِم ْن أنف ِس ِه ْم.
ِ

وإنام كان أوىل بنا من أنفسنا ،ألنه أرحم بنا من أنفسنا ،وأعلم منا بام يصلحنا.

ورمحة النبي‘شــعاع من شــمس الرمحة اإلهليــة ،ففي الصحيــح (الكافــي( :)305/8:عن

أيب عبد اهلل× :قال ملا رأى إبراهيم×ملكوت الســاوات واألرض التفت فرأى رج ً
ال يزين

فدعــا عليه فامت ،ثم رأى آخر فدعا عليه فامت حتى رأى ثالثة فدعا عليهم فامتوا ،فأوحى اهلل
عــز ذكره إليه :يا إبراهيم إن دعوتك جمابة فال تدع عىل عبادي ،فإين لو شــئت مل أخلقهم ،إين
خلقت خلقي عىل ثالثة أصناف :عبد ًا يعبدين ال يرشك يب شــيئ ًا فأثيبه ،وعبد ًا يعبد غريي فلن
يفوتني ،وعبد ًا يعبد غريي ،فأخرج من صلبه من يعبدين.

يا إبراهيم ِّ
فخل بيني بني عبادي ،فإين أرحم هبم منك)!

أما سمعتم صراخالصبي؟!
يف الكايف( )48/6بســند صحيح ،قال اإلمام الصادق×(:صىل رسول اهلل‘ بالناس الظهر

فخفــف يف الركعتني األخريتني ،فلام انرصف قال له الناس :هل حدث يف الصالة حدث؟ قال:
وما ذاك؟ قالوا :خففت يف الركعتني األخريتني ،فقال هلم :أما سمعتم رصاخ الصبي)!

وروى البخاري()173/1أن النبي‘قــال(:إين ألقوم يف الصالة أريد أن أطول فيها فأســمع

بكاء الصبي فأجتوز يف صاليت ،كراهية أن أشق عىل أمه)!

أقول :لــو كان إمام اجلامعــة غري النبي‘فربام عاتب أم الصبي وقال للنســاء املصليات:
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إحرصن عىل أن ال يبكي أطفالكن أثناء الصالة.

لكن النبي‘مل يعاتب أم الصبي أبد ًا ،بل جتلت رمحته هبا وبالطفل بتخفيف صالته.

ماذا أصنع لك إذا نزعاهللالرحمة من قلبك!
يف رشح األخبار للقايض النعامن املغريب (( :)115/3أن رسول اهلل|كان جالس ًا مع أصحابه

إذ أقبل إليه احلسن واحلسني’ومها صغريان ،فجعال ينزوان عليه ،فمرة يضع هلام رأسه ،ومرة
ٌ
ورجل من جلســائه ينظر إليه كاملتعجب من ذلك .ثم قال :يا رسول اهلل
يأخذمها إليه ،فقبلهام

ما أعلم أين قبلت ولد ًا يل قط! فغضب رسول اهلل‘حتى التمع لونه فقال للرجل :إن كان هلل

عز وجل قد نزع الرمحة من قلبك فام أصنع لك ،من مل يرحم صغرينا ويعزز كبرينا فليس منا).
ورواه البخاري( )75/7عن عائشــة ومل تذكر فيه احلسن واحلســن’ .واحلاكم ( )170/3وصححه

برشط الشيخني ،عن عروة وسمى فيه احلســن × .وسمت الروايات الرجل وهو األقرع بن حابس

من رؤساء نجد.

مالحظة
الرمحة صفة يف شخصية اإلنســان مقتىض فطرته ،ويستطيع اإلنســان أن ينميها أو يدســيها

رحيم
وينقصهــا حتى تزول ،وقد يرتكب معايص فيعاقبه اهلل بنزع الرمحة من قلبه.ولذا فاملؤمن
ٌ
عطوف ،رقيق املشاعر ،شفاف الروح .واملنافق ٍ
قاس منزوع الرمحة( .قال رسول اهلل‘ :إن اهلل

تعاىل قد نزع الرمحة من قلوب املنافقني وأسكنها يف قلوب املؤمنني)(.الثاقب في المناقب.)79/

ويعرف وجود الرمحة وعدمها يف قلب الشخص من تعامله مع األطفال!

من أخالقالنبي؟ص؟مع طفل بال في حجره
يف صحيح مســلم ( )164/1عن أخت عكاشــة قالت( :إهنا أتت رســول اهلل‘ بابن هلا مل

يبلغ أن يأكل الطعــام ،قال عبيد اهلل :أخربتني أن ابنها ذاك بال يف حجر رســول اهلل‘فدعا

رسول اهلل بامء فنضحه عىل ثوبه ومل يغسله غسالً).
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من أخالقالنبي؟ص؟معالصبيان والشباب
يف اخلصــال للصدوق( :271/قال رســول اهلل‘ :مخــس ال أدعهــن حتى املامت :األكل

عىل احلضيض مع العبيد ،وركويب احلامر مؤكف ًا ،وحلب العنز بيدي ،ولبس الصوف ،والتسليم
عىل الصبيان ،لتكون سنة من بعدي).

ويف رشف املصطفــى(( :)372/4وكان يقدم من الســفر فيتلقاه الصبيــان ،فيقف ،ثم يأمر هبم

فريفعوا إليه فيحملهم بني يديه ،وحيمل وراءه ،ويأمر أصحابه أن حيملوا .فربام تفاخر الصبيان

بعد ذلك ،فيقول بعضهم لبعض :محلني رســول اهلل بني يديه ومحلك وراءه ،ويقول بعضهم:

محلني رسول اهلل وراءه وأمر بعض أصحابه أن حيملك أنت.

وكان كثري ًا ما يرى األنصار فيتلقاه صبياهنم ،فيمســح رؤوسهم ويسلم عليهم ويدعو هلم.

وكان إذا مر بالصبيان سلم عليهم وأحتفهم بام عنده).

ويف ســنن البيهقي (158/9و( :)175عن الســائب بن يزيــد قال :خرجــت مع الصبيان نتلقى

رســول اهلل‘ إىل ثنية الــوداع مقدمه من غزوة تبــوك .خرج الناس يتلقونه فخرج النســاء
والصبيان قال السائب فكنت فيمن تلقاه مع الصبيان حتى لقينا رسول اهلل‘ بثنية الوداع).

ويف النهاية البن كثري(( :)289/4عبد اهلل بن جعفر قال :كان رســول اهلل‘ إذا قدم من سفر

تلقى الصبيان من أهل بيته ،وإنه قدم من ســفر فســبق يب إليه قال فحملني بني يديه .ثم قال:
جيئ بأحد بني فاطمة إما حسن وإما حسني فأردفه خلفه ،فدخلنا املدينة ثالثة عىل دابة).

ويف أمايل الصدوق( :638/قال اإلمام الصادق× :إن رسول اهلل‘أتى شباب ًا من األنصار،

َ َّ
َ
َ
َ َ
يق ال ِذ َين كف ُر وا ِإلى َج َه ّن َم
فقــال :إين أريد أن أقرأ عليكم ،فمن بكى فله اجلنة ،فقرأ آخر الزمرَ :و ِس
ُز َم ًرا ،إىل آخر الســورة ،فبكى القوم مجيع ًا إال شاب فقال :يا رســول اهلل ،قد تباكيت فام قطرت

عيني .قال :إين معيد عليكم فمن تباكى فله اجلنة .قال :فأعاد عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى،
فدخلوا اجلنة مجيع ًا).
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كان يؤتى له بالمولود ليباركه ويدعو له ويحنكه
يف مكارم األخــاق( :25/كان رســول اهلل‘يؤتى بالصبي الصغري ليدعــو له بالربكة ،أو

يسميه ،فيأخذه فيضعه يف حجره تكرمه ألهله ،فربام بال الصبي عليه فيصيح بعض من رآه حني
يبول ،فيقول‘الترزموا بالصبي ،فيدعه حتى يقيض بوله ،ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته،
ويبلغ رسور أهله فيه وال يرون أنه يتأذى ببول صبيهم ،فإذا انرصفوا غسل ثوبه بعده).

ويف إمتاع األســاع(( :)300/5أن النبي‘أيت بصبي قد شــب مل يتكلم قــط! فقال :من أنا؟

قال:أنت رســول اهلل أي تكلم! ويف مناقب آل أيب طالب (( :)118/1فقال:صدقت يا مبارك ،فكنا
نسميه مبارك الياممة).

َّ
ابيض شعره فلم يشب
مسح على رأس غالم

يف جممع الزوائد ((:)409/9عن عطاء موىل الســائب بن يزيد قال رأيت موالي السائب بن يزيد

حليته بيضاء ورأسه أســود فقلت :يا موالي ما لرأســك اليبيض؟ فقال :اليبيض رأيس أبد ًا

وذلك أن رســول اهلل‘مىض وأنا غالم ألعب مع الغلامن فســلم وأنا فيهم فرددت عليه من
بني الغلامن فدعاين فقال يل :ما اسمك فقلت الســائب بن يزيد ابن أخت النمر فوضع يده عىل

يبيض موضع يد رسول اهلل‘ أبد ًا).
رأيس وقال بارك اهلل فيك فال ُّ

كان يمسح بيده فيبقي عطره
يف الشــفا للقايض عياض(( :)62/1عن جابر بن ســمرة أنه‘مسح خده قال فوجدت ليده

برد ًا ورحي ًا كأنام أخرجها من جؤنة عطار قال غريه مســها بطيب أم مل يمســها يصافح املصافح

فيظل يومه جيد رحيها ويضع يده عىل رأس الصبي فيعرف من بني الصبيان برحيها).

وامتنع عن مباركة بعضاألطفال!
يت النبي‘بصبي يدعو لــه وله قنازع ،فأبى أن يدعــو له وأمر بحلق
يف الــكايف (( :)40/6أ َ

رأسه) .له قنازع :أي حلقوا بعض شعره وتركوا بعضه.

ويف التمهيد البن عبد الرب((  :)183/2قال الوليد بن عقبة :إن رسول اهلل‘ يوم فتح مكة كان
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يؤتى بالصبيان فيمســح رؤوسهم ويدعو هلم بالربكة ،قال فجيئ يب اليه وأنا ُم َ َّلق ،فلم يمسني
من أجل اخللوق).

أقول :اخللوق عطر الكعبة ،ومن البعيد أن النبي‘مل يمســه من أجل ذلك ،بل ألنه عرف أنه سيئ

رشير ،كام سرتى يف مروان .أما القنازع فقد تکون من سوء احلالقة ولیس مودی ً
ال کام تصور البعض.

وقد صحت الرواية عند اجلميع أنه ملا ولد مروان بن احلكم جاؤوا به إىل النبي‘ليدعو له،

فلام َّقربته منه عائشة قال :أخرجوا عني الوزغ ابن الوزغ ..ولعنه)! (الكافي .)238 / 8 :ورواه احلاكم
()479/4وصححه ،وفيه( :فقال :هو الوزغ ابن الوزغ ،امللعــون ابن امللعون) .ويف هناية ابن كثري
ابن الزرقاء! هالك أمتي عىل يديه ويدي ذريته).
(( :)272/6فأبى أن يفعل ثم قالُ :




نقاط في تربيةاألطفال وتأديبهم
سعة مواضيعالطفل وتعددها
يف موضوع األطفال بحوث وعناوين عديدة ،من آداب احلمل والوالدة ،والتنشئة ،والرتبية

والتعليم ،واليتم ،وتأديب الطفل ،وعقوبة الطفل الرشير ،واألطفال الذين هم رشك شيطان!

واألحاديث عن رسول اهلل‘تستوعب ذلك وإن كانت يف بعض العناوين قليلة ،وأحاديث

أهل البيت^أكثر تفصيالً ،لكن بحثنــا يف أحاديث النبي‘ ،وقد اقترصنا يف الكتاب عىل
ذكر بعض العناوين األكثر مساس ًا بالطفل ،وبصورة خمترصة بدون بحث مفصل.

مسؤوليةالوالدين وثوابهما في تربيةاألطفال
يف إرشــاد القلوب(( :)184/1قــال رســول اهلل‘:كلكم راع وكلكم مســؤول عن رعيته

فاألمري الذي عىل الناس راع وهو مســؤول عن رعيته ،والرجل راع عىل أهل بيته وهو مسؤول

عنهم ،واملرأة راعية عىل أهل بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم ،والعبد راع عىل مال سيده

وهو مسؤول عنه .أال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) .والبخاري(.)125/3

ويف أمايل الصــدوق( :497/عن أيب عبد اهلل×:أن رســول اهلل‘قال :أيــا امرأة رفعت
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من بيت زوجها شــيئ ًا من موضــع إىل موضع تريد به صالح ًا ،نظر اهلل عــز وجل إليها ،ومن
نظــر اهلل إليه مل يعذبه .فقالت أم ســلمة ريض اهلل عنهــا :ذهب الرجال بكل خري ،فأي شــئ

للنساء املســاكني؟فقال‘ :بىل ،إذا محلت املرأة كانت بمنزلة الصائم القائم املجاهد بنفســه
وماله يف ســبيل اهلل فإذا وضعــت كان هلا من األجر ما ال تدري ما هــو لعظمه ،فإذا أرضعت

كان هلا بكل مصة كعدل عتق حمرر من ولد إســاعيل ،فإذا فرغت من رضاعة رضب ملك عىل
جنبها ،وقال :استأنفي العمل ،فقد غفر لك).

حباألطفال والوفاء بالوعد معهم
ــر األوالد .روى فيه تســعة أحاديــث ،منها عن
عقد الكلينــي )49/6(+بابــ ًا بعنــوان :بِ ُّ

رسول اهلل‘(:من ق َّبل ولده كتب اهلل عز وجل له حســنة ،ومن َّفرحه فرحه اهلل يوم القيامة،
ومن ع َّلمه القرآن دعي باألبوين فيكسيان حلتني يضيئ من نورمها وجوه أهل اجلنة.
وقال رســول اهلل‘ :أحبوا الصبيــان وارمحوهم ،وإذا وعدمتوهم شــيئ ًا َف ُفوا هلم ،فإهنم

اليدرون إال أنكم ترزقوهنم.

وقال رسول اهلل‘ :رحم اهلل من أعان ولده عىل بره ،قال قلت :كيف يعينه عىل بره؟ قال:

يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره واليرهقه وال خيرق به ،فليس بينه وبني أن يصري يف حد من

حدود الكفر إال أن يدخل يف عقوق أو قطيعة رحم ،ثم قال رسول اهلل‘ :اجلنة طيبة طيبها اهلل
وطيب رحيها يوجد رحيها من مســرة ألفي عــام ،وال جيد ريح اجلنة عاق وال قاطع رحم ،وال

ُمرخي اإلزار خيالء!

وقال اإلمام الصــادق× :جاء رجل إىل النبي‘فقال :مــا ق َّبلت صبي ًا قط فلام وىل قال

رسول اهلل :هذا رجل عندي أنه من أهل النار).

ويف أمايل الصدوق( :673/عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل‘ :من دخل السوق فاشرتى

حتفة فحملها إىل عياله ،كان كحامل صدقة إىل قــوم حماويج ،وليبدأ باإلناث قبل الذكور ،فإن
أقر بعني ٍ
ابن فكأنام بكى من خشية اهلل عز
من َّفرح ابن ًة فكأنام أعتق رقبة من ولد إسامعيل ،ومن َّ
وجل ،ومن بكى من خشية اهلل عز وجل أدخله اهلل جنات النعيم).
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احترامالطفل وإكرامه
ُ

َ

َ َ ُ

وصيك ُم ا ّلل ُه فِي أ ْول ِادك ْم .وقال فيها:
يف روضة الواعظــن( :369/قال تعــاىل يف سورة النســاءُ :ي ِ

ْ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ
وموا ِلل َي َت َامى ِبال ِق ْس ِط.
والمستضع ِفين ِمن ال ِولد ِان وأن تق

وقال رســول اهلل‘ :ريح الولد من ريح اجلنة .وقــال :إذا نظر الوالد إىل ولده فرسه كان

للوالد عتق نســمة .قيل يا رسول اهلل :وإن نظر ثالث مائة وســتني نظرة؟ قال :اهلل تعاىل أكرب.
وقال‘ :من حق الولد عىل والده ثالثةُ :يســن اســمه ،و ُيعلمه الكتابة ،و ُيزوجه إذا بلغ.

وقــال‘ :نعم الولد البنات املخدرات ،من كانت عنده واحدة جعلها اهلل له ســر ًا من النار،
ومن كانت عنده اثنتان أدخله اهلل هبام اجلنة ،ومن كانت له ثالث أو مثلهن من األخوات ،وضع

عنه اجلهاد والصدقة).

وقال‘( :نظر الوالد إىل ولده حب ًا له عبادة)(.مستدركالوسائل.)170/15:

وقال‘(:أكرموا أوالدكم وأحســنوا آداهبم يغفر لكــم .وقال‘:لئن يؤدب أحدكم

ولده خري له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم)(.وسائل الشيعة (.)476/21

ويف توحيد الصــدوق( :331/قال رســول اهلل‘ :ال ترضبوا أطفالكم عــى بكائهم ،فإن

بكاءهم أربعة أشــهر شــهادة أن ال إله إال اهلل ،وأربعة أشــهر الصالة عىل النبي وآله ،وأربعة
أشهر الدعاء لوالديه).

ضرورةاللعب للصبي
يف الطرباين الكبري(:)140/6

(عن سهل بن سعد قال مر رسول اهلل‘عىل صبيان وهم يلعبون

بالرتاب فنهاهم بعض أصحاب النبي فقال‘دعهم فإن الرتاب ربيع الصبيان).

ويف من الحيرضه الفقيه(( :)484/3قــال‘ :يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولد هلام

من العقوق .وقال× :بر الرجل بولده بره بوالديه.

فليتصاب له.
ويف خرب آخر قال‘ :من كان عنده صبي
َ

وقال رســول اهلل‘«:أحب الصبيان خلمس :األول أهنم هم البكاؤون ،والثاين يتمرغون
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بالرتاب ،والثالث خيتصمون من غري حقد ،والرابع ال يدخرون لغد شــيئ ًا ،واخلامس يعمرون

ثم خيربون»( .المواعظ العددية.)340/1:

ويف أمايل الصدوق (:530/فأقبل هبام إىل منــزل فاطمة÷وقد ادخرت هلام متريات ،فوضعتها

بني أيدهيام ،فأكال وشبعا وفرحا ،فقال هلام النبي‘ :قوما اآلن فاصطرعا).

وروينا يف الكايف((:)52/6عن اإلمام الكاظم×قال :تستحب عرامة الصبي يف صغره ليكون

حلي ًام يف كربه) .ونحوه الســيوطي يف اجلامع الصغري( )151/2عن النبي‘قال :عرامة الصبي يف

صغره زيادة يف عقله يف كربه).

ضرورةالنظافة للألطفال
يف العيــون (( :)74/2قال رسول اهلل‘:إغســلوا صبيانكم من الغمر(الدســم) فإن الشــيطان

يشم الغمر ف ُيفزع الصبي يف رقاده ،ويتأذى هبا الكاتبان).

ُ
ً
تفسير :قوا أنفسكم وأهليكم نارا

يف روضة املتقني(( :)48/11يف الصحيح عن سليامن بن خالد قال :قلت أليب عبد اهلل× :إن يل

أهل بيت وهم يسمعون مني أفأدعوهم إىل هذا األمر؟ فقال× :نعم إن اهلل عز وجل يقول يف
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ً َ ُ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ
جارة).
كتابه :يا أيها ال ِذين آمنوا قوا أنفسكم وأه ِليكم نارا وقودها الناس وال ِح

ُ َ

ُ

َ

ُ

ً

ويف هداية األمــة (( :)576/5قال الصادق×:ملــا نزلت هذه اآليــة :قوا أ ْن ُف َسك ْم وأ ْه ِليك ْم نارا،
جلس رجل من املسلمني يبكي وقال :أنا عجزت عن نفسـي ك َّلفت أهيل ،فقال رسول اهلل‘:
حســبك أن تأمرهم بام تأمر به نفســك ،وتنهاهم عام تنهى عنه نفسك ،فإن أطاعوك كنت قد

وقيتهم ،وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك).

أقول :ليس معنى ذلك اإلكتفاء بالقول فيسقط التكليف جتاه األهل والناس بالنهي عن املنكر،

فقد علــق صاحب اجلواهر عىل هذ احلديــث ( )382/21بقوله( :لكن ما ســمعته من النصوص
والفتاوى الدالــة عىل أهنام يكونان بالقلب واللســان واليد رصيــح يف إرادة محل الناس عليهام

بذلك كله ،بل هو معنى قوله× :ما جعل اهلل بسط اللســان وكف اليد ولكن جعلهام يبسطان
مع ًا ويكفان مع ًا .فيمكن إرادة ما يشــمل الرضب ونحوه من أمر األهل وهنيهم ،كام أنه رصح
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يف النصــوص أيض ًا باهلجر وتغري الوجــه وغريمها مما يراد منه الطلب بواســطة هذه األمور ال

جمرد القول كــا هو واضح بأدنى تأمل ونظــر ،بل منه يعلم أن املــراد حينئذ من إطالق األمر

باملعروف والنهي عن املنكر يف الكتاب والســنة ،محل تارك املعــروف وفاعل املنكر عىل الفعل
والرتك بالقلب عىل الوجه الذي ذكرناه ،وباللسان وباليد كذلك).

أنا وكافلاليتيم كهاتين
روى الرتمــذي(( :)321/4أنــا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني .وأشــار بإصبعيه يعني الســبابة

والوسطى) .وقال بعض العلامء يقصد به أباطالب كافل النبي‘.

ويف الكايف (( :)51/7قال عيل×:ســمعت رسول اهلل‘يقول :من عال يتي ًام حتى يستغني،

أوجب اهلل عز وجل له بذلك اجلنة ،كام أوجب آلكل مال اليتيم النار).

العقيقة والختان فياليومالسابع
يف الكايف ( )35/6بسند صحيح( :قال رسول اهلل‘:طهروا أوالدكم يوم السابع فإنه أطيب

وأرسع لنبات اللحم ،وإن األرض تنجس من بول األغلف أربعني صباح ًا.
وعن اإلمام الصادق×قال( :من سنن املرسلني اإلستنجاء واخلتان.

وقال الشيخ يف املبســوط(( :)395/1فاملستحب أن يعق يوم الســابع ملا روي عن النبي‘أنه

قال كل غالم رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم ســابعة ،وحيلق ويســمى ،وروي عنه‘أنه عق
عن احلســن يوم الســابع .ومتى مل يعق الوالد عن ولده وأدرك عق عن نفســه اســتحباب ًا .وال

يقوم مقام العقيقة الصدقة بثمنها ،ومن اليقدر عليها فال شــئ عليه ،فإن قدر فيام بعد قضاها.

ويستحب أن يتصدق بوزن شعر رأسه ذهب ًا أو فضة).

وجوب سترالوالدين عندالمقاربة عناألطفال
يف الكايف((:)500/5قال رســول‘ :والــذي نفيس بيده لو أن رج ً
ال غــي امرأته ويف البيت صبي

مستيقظ يرامها ويسمع كالمهام ونفسهام ،ما أفلح أبد ًا! إذا كان غالم ًا كان زاني ًا ،أوجارية كانت زانية)!
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التفريق بيناألطفال فيالنوم
يف الكايف(( :)69/7قال أمري املؤمنــن صلوات اهلل عليه :يثغر الصبي لســبع ،ويؤمر بالصالة

لتســع ،ويفرق بينهم يف املضاجع لعرش،وحيتلم ألربع عرشة ،وينتهي طوله إلحدى وعرشين،
وينتهي عقله لثامن وعرشين إال التجارب).

ويف دعائم اإلســام((:)194/1وروى عن أبيه عن آبائه أن رسول اهلل‘قال :مروا صبيانكم

بالصالة إذا بلغوا ســبع سنني ،وارضبوهم عىل تركها إذا بلغوا تسع ًا ،وفرقوا بينهم يف املضاجع

إذا بلغوا عرش ًا .وهذا قريب بعضه من بعض ،وأحوال األطفال ختتلف يف الطاقة والعقل ،وعىل
قدر ذلك يعملون ،واألطفال غري مكلفني).

ويف مالذ األخيار(( :)417/12وقال يف النهاية :إن كل غالم رهينة بعقيقته .الرهينة الرهن والتاء

للمبالغة ثم استعمال بمعنى املرهون فقيل هو رهن بكذا ورهينة بكذا .واملعنى أن العقيقة الزمة

له ال بد منها ،فشبه يف لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن يف يد املرهتن).

ويف من الحيرضه الفقيه(( :)437/3قال رســول اهلل‘ :الصبي والصبي ،والصبي والصبية،

والصبية والصبية ،يفرق بينهم يف املضاجع لعرش سنني).

قاعدة في تربيةالطفل
يف وسائل الشيعة(( :)476/21قال النبي‘ :الولد سيد سبع سنني ،وعبد سبع سنني ،ووزير

سبع ســنني ،فإن رضيت خالئقه إلحدى وعرشين سنة ،وإال رضب عىل جنبيه ،فقد أعذرت
إىل اهلل) .أي ُيعرض عنه فالخير فيه.

التأثير السلبي أل كلالحرام علىالطفل
يف مكارم األخالق ،455/من وصية النبي‘البن مسعود( :يا ابن مسعود:ال تأكل احلرام وال

ْ
َ
تلبس احلرام وال تأخذ من احلرام وال تعص اهلل ألن اهلل تعاىل يقول إلبليسَ :و ْاس َتف ِز ْز َم ِن ْاس َت َط ْعت
َ
ُ َّ
َْ
َّ
ِم ْن ُه ْم ب َص ْو ِت َك َوأ ْج ِل ْب َع َل ْيه ْم ب َخ ْي ِل َك َو َرجِل َك َوشار ْك ُه ْم في ْال َأ ْ
طان ِإلا
لاد َو ِع ْد ُه ْم َوما َي ِع ُد ُه ُم الش ْي
م
وال َوالأ ْو ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ً
غ ُر ورا).
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ويف تفســر العيايش( )299/2عن الباقــر×يف تفســر اآلية( :مــا كان من مــال حرام فهو

رشيك الشــيطان ،قال ويكون مع الرجل حتى جيامع فيكون مــن نطفته ونطفة الرجل إذا كان
حرام ًا .قال :كلتامها مجيع ًا ختتلطان وقال :ربام خلق من واحدة ،وربام خلق منهام مجيع ًا).

يصحالحجبالطفلالصغير
اهلل‘مربالروحاء وهو حاج فقامــت إليه امرأة ومعها
يف اإلســتبصار ( )146/2أن رســول
َّ

صبي هلا فقالت :يا رسول اهلل أحيج عن مثل هذا؟ قال :نعم ولك أجره).

ساووا بينهم فيالعطية
يف مكارم األخالق( :20/عن النبي‘ :أنه نظر إىل رجل له ابنان فقبل أحدمها وترك اآلخر،

فقال :فهال ساويت بينهام.

ــن ابــن حجر حديث(:ســووا بني أوالدكــم يف العطيــة ،فلو كنت مفضــ ً
ا أحد ًا
وح َّس َ
َ

لفضلت النساء)( .فتح الباري ( )158/5والطرباين( )280/11والزوائد (.)153/4

وقال‘:إعدلوا بني أوالدكم كام حتبون أن يعدلوا بينكم يف الرب واللطف).

ويف كفاية األحكام للســبزواري(( :)31/2وروى احلمريي بإسناده عن عيل بن جعفر عن أخيه

قال :ســألته عن الرجل حيل له أن يفضل بعض ولده عىل بعض؟ قــال :قد فضلت فالن ًا عىل

أهيل وولدي ،فال بأس .واملشــهور بني األصحاب الكراهية ،قال يف املســالك :الوجه الكراهة

املؤكدة لقوله‘ ســووا بني أوالدكم يف العطية ،فلو كنت مفضــ ً
ا أحد ًا لفضلت البنات..
إىل أن قال :وقد روي أن النعامن بن بشــر أتى والــده إىل النبي‘فقال :إين نحلت ابني هذا
فالن ًا ،فقال النبــي‘:أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال :ال ،فقال :أردده .ويف رواية أخرى

أن النبي‘قال له :أ حتب أن يكونوا يف الرب سواء؟ فقال :نعم قال :فأرجعه.

ويف حديث آخر عنه‘أنه قال ملن أعطى بعض أوالده شــيئ ًا :أكل ولدك أعطيت مثله؟

قال :ال ،قال :فاتقوا اهلل واعدلوا بني أوالدكم ،فرجع تلك العطية .ويف رواية أخرى :ال تُشهدين
عىل جور .قال :األصحاب محلوها عىل تقدير سالمة السند عىل الكراهة مجع ًا).
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يف الكايف( )529/5عن اإلمام الصادق×( :من بلغ احللم فال يلج عىل أمه والعىل أخته والعىل

خالته ،وال عىل ســوى ذلك إال بإذن ،فال تأذنوا حتى يســلم .والســام طاعة هلل عز وجل.
وقال×:ليســتأذن عليك خادمك إذا بلغ احللم يف ثالث عورات إذا دخل يف شئ منهن ولو

كان بيته يف بيتك ،قال :وليســتأذن عليك بعد العشــاء التي تسمى العتمة ،وحني تصبح وحني

تضعون ثيابكم من الظهرية .إنام أمر اهلل عز وجل بذلك للخلوة ،فإهنا ساعة غرة وخلوة).

ويف دعائم اإلسالم(( :)202/2عن عيل×قال :أتى رجل إىل رسول اهلل‘ قال :يا رسول اهلل

هل أســتأذن عىل أمي إذا أردت الدخول عليها؟ قــال :نعم ،أيرسك أن تراها عريانة؟ قال :ال،
قال :فاستأذن عليها إذ ًا).

ً
حكماألطفالالمعاقين والذين يموتون صغارا

يف الفصول املهمــة(( :)278/1عــن زرارة عــن أيب جعفر الباقر×قال :ســألته هل ســئل

رســول اهلل‘عن األطفال؟ فقال :قد سئل فقال :اهلل أعلم بام كانوا عاملني ،ثم قال :يا زرارة
هل تدري قوله :اهلل أعلم بام كانوا عاملني قلت :ال ،قال :هلل فيهم املشية ،أنه إذا كان يوم القيامة
مجع اهلل األطفال والذي مات من الناس يف الفرتة والشــيخ الكبري الذي أدرك النبي‘وهو ال

يعقل ،واألصم ،واألبكم الذي ال يعقــل ،واملجنون ،واألبله الذي ال يعقل ،وكل واحد منهم
حيتــج عىل اهلل ،فيبعث اهلل إليهم ملــك ًا من املالئكة ،فيؤجج هلم نار ًا ثــم يبعث اهلل إليهم ملك ًا،

فيقول هلم :إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها ،فمن دخلها كانت عليه برد ًا وسالم ًا ،وأدخل اجلنة،

ومن ختلف عنها دخل النار).
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قوم نو حالمغرقون لم يكن فيهم طفل
يف علل الرشائع بســند صحيح((:)30/1قال عبد السالم اهلروي:قلت لإلمام الرضا×:ألي

علة أغرق اهلل عز وجل الدنيا كلها يف زمن نوح×وفيهم األطفال ومن ال ذنب له؟ فقال ما كان
فيهم األطفال ألن اهلل عز وجل أعقم أصالب قوم نوح وأرحام نســائهم أربعني عام ًا ،فانقطع

نســلهم فغرقوا وال طفل فيهم ،ما كان اهلل تعاىل ليهلك بعذابه من ال ذنب له ،وأما الباقون من

قوم نوح×فأغرقوا لتكذيبهم لنبي اهلل نوح× وسايرهم أغرقوا برضاهم تكذيب املكذبني،

ومن غاب عن أمر فرىض به كان شاهده وأتاه).




الفصل الثامن والعشرون

طفالن ال كاألطفال!

سلوكالنبي؟ص؟معالحسنين؟امهع؟كله بأمر ربه عز وجل

يدل عليه قوله تعاىلَ :و َما َي ْن ِط ُق َعن ْال َه َوى .إ ْن ُه َو إ َّلا َو ْح ٌي ُي َ
وحى.
ِ
ِ
ِ

ويدل عليه ما ورد يف أكثر من حديث :إن اهلل أمرين بحبهام فأحبومها.

وما يأيت يف حديث ضياعهام ليلة فاستنفرالنبي‘واملسلمون ودعا ربه فجاء جربئيل×

ابني هذين كام رشفهام اهلل تعاىل ،وقال :يا بالل،
وأخربه بمكاهنام وفضلهام (فقال :ألرشفن اليوم َّ

عيل الناس ،فنادى هبم فاجتمعوا ،فقال النبي‘ألصحابه.)..
هلم َّ

كام كان غرضه‘أن يبلغ األمة إمامتهام ،وأهنام إمامان جتب طاعتهام بعده.

هدفالنبي؟ص؟من معاملتهالخاصة للحسن والحسين؟امهع؟
كل الذيــن كتبــوا يف تعامل النبي‘مع األطفــال ،ذكــروا معاملته اخلاصــة للحســن

واحلسني’وأوالد فاطمة÷ ،لكنهم مل يفرسوها! فاملسلم يتفاجأ بشدة حب النبي‘هلام،

وتنوع اهتاممه هبام يف تعامله ،يف أقواله فيهام ،من مراســم والدهتام ،وتسميتهام ،والعقيقة عنهام،

وكان يرامها يومي ًا ،ويقبلهام ،ويتابع أحواهلام!

وملا مشيا،كان يأخذمها معه اىل املسجد وجيلســهام اىل جنبه ويصيل ،وقد يركب الواحد منهام

عىل ظهره ،فرييد املسلمون أن يبعدوه فيقول أتركوه!

وكان مع سلوكه هذا معهام يطلق أقواله النبوية اخلالدة فيهام:
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 قال عمران بن حصني:قال يل رســول اهلل‘:ياعمران إن لكل شئ موقع ًا من القلب،

وما وقع موقع هذين الغالمني من قلبي شــئ قط ،فقلت :كل هذا يا رسول اهلل! قال :يا عمران

وما خفي عليك أكثر .إن اهلل أمرين بحبهام.

 وكان يقول :يا عيل لقد أذهلني هذان الغالمان يعني احلســن واحلســن أن أحب بعدمها

أحد ًا أبد ًا ،إن ريب أمرين أن أحبهام ،وأحب من حيبهام.

 وعن أيب ذر قال :أمرين رسول اهلل‘بحب احلسن واحلسني’ .فأنا أحبهام ،وأحب من

حيبهام ،حلب رسول اهلل‘إيامها.

 وقال :رأيت رسول اهلل‘يقبل احلسن واحلسني وهو يقول :من أحب احلسن واحلسني

وذريتهام خملص ًا مل تلفح النار وجهه ،ولو كانــت ذنوبه بعدد رمل عالج ،إال أن يكون ذنبه ذنب ًا

خيرجه من اإليامن.

ابني
 وعن عبد اهلل بن مســعود قال :سمعت رسول اهلل‘يقول :من كان حيبني فليحب َّ
هذين ،فإن اهلل أمرين بحبهام.
 إن اهلل أمرين بحب احلسن واحلسني فأحبومها..
 احلسن واحلسني سيد شباب أهل اجلنة..
 احلسن واحلسني سبطان من األسباط..
 احلسن واحلسني رحيانتاي من الدنيا..

 احلسن واحلسني ابناي من فاطمة وعيل..

 قال رســول اهلل‘ :خذوا بحجزة هذا األنــزع ،فإنه الصديق األكرب واهلادي ملن اتبعه،

ومن ســبقه مرق من دين اهلل ،ومن خذله حمقه اهلل ،ومن اعتصم به فقداعتصم باهلل ،ومن أخذ

بواليته هداه اهلل ،ومن ترك واليته أضله اهلل .ومنه سبطا أمتي احلسن واحلسني ،ومها ابناي ،ومن

ولد احلســن األئمة اهلداة والقائم املهدي ،فأحبوهم وتوالوهم ،وال تتخذوا عدوهم وليجة من

دوهنم ،فيحل عليكم غضب من ربكم وذلة يف احلياة الدنيا ،وقد خاب من افرتى.
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 وقال :حسني مني وأنا من حسني ،أحب اهلل من أحب حسين ًا ،حسني سبط من األسباط.

 وقال رسول اهلل‘ :من أبغض احلسن واحلسني جاء يوم القيامة وليس عىل وجهه حلم،

ومل تنله شفاعتي! (هذه األقول:في مصادر الحديث الصحيحة ومنها :كامل الزيارات ،114/وبعدها).

حديث :فهو معي في درجتي فيالجنة
يظهر من أحاديث الطرفني أن جنة الفردوس يف أعىل اجلنة خاصة إلبراهيم وآل إبراهيم ^

وملحمد وآل حممد‘ .وأهنا تتسع لشيعتهم معهم أيض ًا.

قال الكاظم× :قال رسول اهلل‘( :أخذ رسول اهلل‘ بيد احلسن واحلسني’ فقال:

من أحب هذين الغالمني وأبامها وأمهام،فهو معي يف درجتي يوم القيامة)( .كامل الزيارة )117/

وروى أمحد يف مســنده ( )77/1قال ( :إن رســول اهلل‘ أخذ بيد حسن وحسني ريض اهلل عنهام

فقــال :من أحبني وأحب هذين وأبامها وأمهام ،كان معي يف درجتي يوم القيامة) .ورواه الترمذي 5 :
 ،305 /وحســنه ،والطبرانــي في المعجم الكبيــر  50 / 3 :والصغيــر  ،70 / 2 :والخطيــب في اإل كمــال  ،173 /وقــال :والحديــث صحيــح

بشواهده .وتاريخ دمشق  ،196 / 13 :وأسدالغابة.29 / 4 :

وقال املــزي يف هتذيب الكــال ( ( :)360/29قــال عبد اهلل بــن أمحد :ملا حــدث نرص بن عيل

هبذا احلديــث أمر املتوكل برضبه ألف ســوط! فكلمه جعفر بن عبد الواحــد وجعل يقول له:

هذا الرجل من أهل السنة ،ومل يزل به حتى تركه)!

أقــول :كان املتــوكل ناصبي ًا يقيم حفالت ســخرية من شــخصية أمري املؤمنني× .وقد

فاجأه الراوي الســني بحديث فغضب عليه ،وختيله رافضي ًا ،فقالوا له هذا سني ويف رواية فأمر
برضبه مخسامئة سوط ،ثم أرصوا عليه حتى عفى عنه!

ويقصد النبي‘بقوله :من أح َّبني وأحب هذين وأبامها وأمهام ،نوع ًا خاص ًا من احلب هو

طاعتهم واإلقتداء هبم ونرصهتم عىل من خالفهــم .وليس احلب العام الذي يدعيه كل الناس،
بل الذين نارصوهم وحتملوا يف نرصهتم اإلضطهاد ،والتقتيل ،من احلكومات وأتباعها!

ومعنى قوله‘  :كان معي يف درجتي ،أنه يكون من أهل جنة الفردوس ويف درجة الوسيلة

التي هي أعالها ،ومعناه أن درجة الوسيلة تتسع للماليني!
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احتجاجالمأمونبمبايعةالنبي؟ص؟للحسنين؟امهع؟
يف حتف العقول البن شــعبة احلراين( :453/قال املأمون :وحيكم أما علمتم أن أهل هذا البيت

ليســوا خلق ًا من هذا اخللق ،أما علمتم أن رسول اهلل‘ بايع احلســن واحلسني ومها صبيان
ومل يبايع غريمها طفلني .أو مل تعلموا أن أباهم علي ًا آمن برســول اهلل‘وهو ابن تسع سنني،

فقبل اهلل ورسوله إيامنه ومل يقبل من طفل غريه ،وال دعا رسول اهلل‘طف ً
ال غريه .أو مل تعلموا

أهنا ذرية بعضها من بعض ،جيري آلخرهم ما جيري ألوهلم)!

جعلاهلل أبناء بنتالنبي؟ص؟أبناءه
روى اجلميع أن النبي‘قال إن احلسن واحلسني’ابناي ،فجعل أبناء البنت أبناء له ،ويف

ذلك رفع ملقام املرأة يف جمتمع مفرط يف الذكورية ،وجعل اهلل تعالی وراثته‘يف أبناء بنته^.
ويف كامل الزيارة( :116/ســبطا أمتي احلسن واحلســن ،ومها ابناي .ومن ولد احلسني األئمة

اهلداة والقائم املهدي ،فأحبوهم وتوالوهم).

وروى احلاكم ( )166/3وصححه برشط الشــيخني ،عن ســلامن ريض اهلل عنه قال :ســمعت

رسول اهلل‘يقول :احلســن واحلســن ابناي ،من أحبهام أحبني ومــن أحبني أحبه اهلل ومن

أحبــه اهلل أدخله اجلنــة ،ومن أبغضهــا أبغضني ومــن أبغضني أبغضه اهلل ،ومــن أبغضه اهلل
أدخله النار) .ونحوه الترمذي (َّ )339/4
وحسنه .والرياض النضرة ( )232/2والطبراني في الكبير (.)47/3

واختار اهلل لهما أحسناألسماء
روى احلاكم ((: )168/3عن عيل قال :ملا أن ولد احلســن ســميته حرب ًا ،فقال يل النبي‘ :ما

سميت ابني؟ قلت :حرب ًا ،قال :هو احلســن .فلام ولد احلسني سميته حرب ًا فقال النبي‘:ما
ســميت ابني؟ قلت :حرب ًا ،قال هو احلسني .فلام أن ولد حمســن قال :ما سميت ابني؟ قلت:
بني هؤالء بتسمية هارون بنيه شرب ًا وشبري ًا
حرب ًا قال :هو حمسن .ثم قال النبي‘:إين سميت َّ

ومشــر ًا) .وقد صححه احلاكم وروته مصادرهم العديدة كالبيهقي وابن عساكر والبالذري.

لكنه ال يصح عندنا ألن علي ًا×مل يكن ليسبق رسول اهلل‘بتسميته .وكأن هذه الرواية تريد
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ذم عيل×بأنه حيب احلرب!

يف مناقب آل أيب طالب(( :)189/3الســمعاين يف فضائل الصحابــة ،ومجاعة من أصحابنا يف

كتبهم عن أسامء بنت عميس ،واللفظ هلا قالت :ملا ولدت فاطمة احلسن جاءين النبي‘فقال:
يا أســاء هايت ابني ،فدفعته إليه يف خرقة صفراء فرمى هبا وقال :يا أســاء أمل أعهد إليكم أن ال

تلفــوا املولود يف خرقة صفراء ،فلففته يف خرقة بيضاء ودفعتــه إليه ،فأذن يف أذنه اليمنى وأقام
يف اليرسى ،ثم قال لعيل :أي شئ سميت ابني هذا؟ قال :ما كنت ألسبقك باسمه يا رسول اهلل،
وقد كنت أحب أن أســميه حرب ًا فقال :أنا ال أسبق باسمه ريب! ثم هبط جربئيل فقال :السالم

عليك يا حممد العيل األعىل يقرؤك الســام ويقول :عيل منك بمنزلة هارون من موسى وال نبي
بعدك ،ســم ابنك هذا باسم ابن هارون .قال :وما اسم ابن هارون يا جربئيل؟قال :شرب ،قال:

لســاين عريب ،قال :سمه احلسن فسامه احلسن ،فلام كان يوم ســابعه عق عنه بكبشني أملحني،
وأعطى القابلة فخذ ًا وحلق رأســه وتصدق بوزن الشــعر ورق ًا وطىل رأسه باخللوق ثم قال :يا

أسامء الدم فعل اجلاهلية ،قالت :فلام ولد احلسني×فعل مثل ذلك.

الباقر×:فوزنه فكان وزنه درمه ًا ونصف ًا ،يعني شعر احلسني وقت الوالدة).

قطعالنبي خطبته وأخذالحسنين؟امهع؟اليه
روى النســائي( )192/3والرتمذي وحســنه ( )324/5عن بريدة(:كان رسول اهلل‘خيطبنا إذ

جاء احلسن واحلسني عليهام قميصان أمحران يمشــيان ويعثران ،فنزل رسول اهلل‘من املنرب
َ َ

ُ ُ

َ

ُ

ٌ

فحملهام ووضعهام بني يديه ثم قال:صدق اهلل :إ ّنما أ ْموالك ْم وأ ْو ُ
لادك ْم ِف ْت َنة ،نظرت إىل هذين الصبيني
ِ

يمشيان ويعثران ،فلم أصرب حتى قطعت حديثي ورفعتهام).

كانا يركبان على ظهر النبي؟ص؟وهو يصلي فيالمسجد!
وقال ابن حجــر يف اإلصابة(( :)62/2فدخل علينا عبد اهلل بن الزبريفقال :أنا أحدثكم بأشــبه

أهله به وأحبهم إليه ،احلسن بن عيل ،رأيته جيئ وهو ساجد فريكب رقبته ،فام ينزله حتى يكون

هو الذي ينزل ،ولقد رأيته جيئ وهو راكع فيفرج له بني رجليه حتى خيرج من اجلانب اآلخر).

ويف هنج احلق للعالمة احليل ( :272/وكان ذات يوم خيطب ،فعرب احلســن ،وهو طفل صغري،
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فنزل من منربه ،وقطع اخلطبة ،ومحله عىل كتفه ،وأصعده املنرب ،ثم أكمل اخلطبة)

ويف علل الرشائــع( )189/1مــن كالم عيل×مــع أيب بكــر وعمــر ،يوضــح هلام ســبب

قول احلســن×أليب بكر :إنزل عن منرب أيب واذهب اىل منربأبيك! (اإلصابة(  :)69/2:وأما احلســن

ابني فقد تعلامن ويعلم أهل املدينة أنه يتخطى الصفوف حتى يأيت النبي‘وهو ساجد فريكب
ظهره فيقوم النبي‘ويده عىل ظهر احلسن واألخرى عىل ركبته حتى يتم الصالة؟ قاال :نعم

قد علمنا ذلك ،ثم قال :تعلامن ويعلم أهل املدينة أن احلســن كان يسعى إىل النبي ويركب عىل

رقبته ويديل احلســن رجليه عــى صدر النبي‘حتى يرى بريق خلخاليه من أقىص املســجد
والنبي‘خيطــب وال يزال عىل رقبته حتى يفرغ النبي‘ من خطبته واحلســن عىل رقبته.
فلام رأى الصبي عىل منرب أبيه غريه شق عليه ذلك ،واهلل ما أمرته بذلك ،وال فعله عن أمري).

رأىالنبي؟ص؟الحسين؟ع؟فتقدم عن أصحابه وأخذه
روى أمحد يف مسنده(( :)172/4عن يعىل العامري أنه خرج مع رسول اهلل‘ إىل طعام دعوا له

قال فاستنتل رسول اهلل‘ أمام القوم وحسني مع غلامن يلعب ،فأراد رسول اهلل‘ أن يأخذه

قال فطفق الصبي هاهنا مرة وهاهنا مرة فجعل رسول اهلل‘ يضاحكه حتى أخذه .قال :فوضع
إحدى يديه حتت قفاه ،واألخرى حتت ذقنه فوضع فاه عىل فيه فقبله،وقال :حسني منى وأنا من
حسني ،أحب اهلل من أحب حسين ًا ،حسني سبط من األســباط) .وروته عدة مصادر ووثقته أو

حســنته كالرتمذي( )324/5واحلاكــم( )177/3وابن ماجة ( )51/1وابن أيب شــيبة( )515/7والبخاري
يف األدب املفرد .85/ومعنى استنتل :انفرد وتقدم ،يقال استنتل استنتاالً :تفرد من القوم.

ويف مناقــب آل أيب طالب ((:)227/3أحاديث الليث بن ســعد :أن النبي كان يصيل يوم ًا يف فئة

واحلســن صغري بالقرب منه ،وكان النبي إذا ســجد جاء احلسني فركب ظهره ثم حرك رجليه
وقالِ :ح ْل ِح ْل ،وإذا أراد رســول اهلل أن يرفع رأسه أخذه فوضعه إىل جانبه فإذا سجد عاد عىل

ظهره وقال :حل حل ،فلم يزل يفعل ذلــك حتى فرغ النبي من صالته .فقال هيودي :يا حممد

إنكــم لتفعلون بالصبيان شــيئ ًا ما نفعله نحن ،فقال النبي :أما لو كنتم تؤمنون باهلل وبرســوله
لرمحتم الصبيان! قال :فإين أؤمن باهلل وبرسوله ،فأسلم ملا رأى كرمه مع عظم قدره).
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ويف مناقــب آل أيب طالب (( :)226/3عبد الرمحن أيب ليىل قال :كنا جلوســ ًا عند رســول اهلل إذ

أقبل احلســن فجعل ينزو عىل ظهرالنبي وعــى بطنه فبال ،فقال‘الترزمــوا ابني ،أي ال

تقطعــوا عليه بوله ،ثم دعا بامء فصبه عىل بوله .ويف ســنن أيب داود :فقال لبانة :أعطني إزارك

حتى أغسله قال :إنام يغسل من بول األنثى ،وينضح من بول الذكر) .أي ُيرش عليه املاء فيطهر.

أمر الحسن والحسين؟امهع؟أن يتصارعا!
يف أمايل الصدوق( :530/وأخذ النبي‘احلسن ،فوضعه عىل عاتقه األيمن ،ووضع احلسني

عىل عاتقه األيرس ،وخرج عيل×فلحق برســول اهلل‘ فقال لــه بعض أصحابه :بأيب أنت
وأمي إدفع إيل أحد شبليك أخفف عنك .فقال :إمض ،فقد سمع اهلل كالمك ،وعرف مقامك.

وتلقــاه آخر ،فقال :بأيب أنت وأمي ،ادفع إيل أحد شــبليك ،أخفف عنــك .فقال :إمض فقد

سمع اهلل كالمك ،وعرف مقامك.

فتلقاه عيل×فقال :بأيب أنت وأمي يا رســول اهلل إدفع إيل أحد شبيل وشبليك حتى أخفف

عنك.فالتفت النبي‘إىل احلســن×فقال :يا حســن هل متيض إىل كتف أبيك؟ فقال له:

واهلل يا جداه ،إن كتفك ألحب إيل من كتف أيب.ثم التفت إىل احلســن×فقال:يا حسني هل

متيض إىل كتــف أبيك؟ فقال له :واهلل يا جداه ،إين ألقول لك كام قال أخي احلســن ،إن كتفك
ألحب إيل من كتــف أيب  .فأقبل هبام إىل منزل فاطمة÷وقد ادخرت هلام متريات فوضعتها بني

أيدهيام ،فأكال وشــبعا وفرحا ،فقال هلام النبي‘ :قوما اآلن فاصطرعا ،فقاما ليصطرعا ،وقد
ٍ
خرجت فاطمة ÷يف بعض حاجتها ،فدخلت فسمعت النبي‘وهو
يقول:إيه يا حسن ُشدَّ
عىل احلسني فارصعه .فقالت له :ياأبه وا عجباه أتشجع الكبري عىل الصغري! فقال هلا :يا بنية ،أما

ترضني أن أقول أنا :يا حسنُ ،شدَّ عىل احلسني فارصعه ،وهذا حبيبي جربئيل يقول :يا حسني،
ُشدَّ عىل احلسن فارصعه)!

تعويذالنبي؟ص؟للحسنوالحسين؟امهع؟
كان النبي‘يعوذ احلســنني’بدعاء( .قــال عبد اهلل بن مســعود :قال كنا جلوســ ًا مع

ابني أعوذمها بام عوذ به
رســول اهلل‘إذ مر به احلســن واحلســن ومها صبيان فقال :هاتوا َّ
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إبراهيم ابنيه إسامعيل وإســحاق ،فضمهام اىل صدره وقال :أعيذكام بكلامت اهلل التامة ،من كل

عني المة ،ومن كل شيطان وهامة)( .مختصر تاريخ دمشق ،30/7:والطبرانيالكبير .)72/10:

وملا نزل جربئيل×بســوريت املعوذتني وقال له عوذ هبام احلســن واحلســن’ فاستبدل

النبي‘ الدعاء باملعوذتني ،وســمعه الصحابة يقول إيتوين بابني ألعوذمها كام عوذ إبراهيم
بنيه ،فيقرأ عليهام املعوذتني ،فتصور ابن مســعود أهنام ُعوذتان للحسنني’وليســتا سورتني

من القرآن،ومل يكتبهام يف مصحفه!

قال ابن قتيبة يف خمتلف احلديث( :30/وسببه يف تركه إثباهتام يف مصحفه أنه كان يرى النبي‘

يعوذ هبام احلسن واحلسني) .وأحمد في مسنده (.)130/5

منعالنبي؟ص؟الحسن؟ع؟مناأل كل من مالالصدقة
يف صحيح البخــاري ( ( :)135/2أخذ احلســن بن عيل متــرة من متر الصدقــة فجعلها يف فيه
فقال النبــي‘ِ :ك ْخ ِك ْ
خ ليطرحها! ثم قال :أما شــعرت أنا ال نأكل الصدقة) .والبخــاري()36/4
ومســلم( )117/ 3والبيهقي( )29 / 7وأحمد(  )279/2وفيه :فأدخل النبي إصبعه فانتزعها منه ثم قال :أما علمت أن الصدقة ال تحل
آلل محمد! والدارمي(  )386 /1ومجمع الزوائد(  )284 /1وغيرهم.

وقوله‘:الحتــل آلل حممد يقصد علي ًا وفاطمة وذريتهــا^ ،واليدخل فيهم أزواجه

ألنه أخرجهن من حتت الكســاء .قال الشــوكاين يف نيل األوطار (« :)243/4وذكر ابن املنري أهنا ال
حترم الصدقة عىل األزواج ،قوالً واحد ًا ».

ضاعالحسنان؟امهع؟فاستنفر النبي؟ص؟المسلمين
يف أمايل الصــدوق ،528/بســند ه عن اإلمام الباقر×قــال( :مرض النبي‘ املرضة التي

عــويف منها ،فعادته فاطمة سيدة النســاء ومعها احلســن واحلســن^ ،قد أخذت احلســن
بيدها اليمنى ،وأخذت احلســن بيدها اليرسى ،ومها يمشيان وفاطمة بينهام حتى دخلوا منزل

عائشة فقعد احلسن×عىل جانب رسول اهلل األيمن ،واحلسني عىل جانب رسول اهلل األيرس،
فأقبال يغمزان ما يليهام من بدن رسول اهلل‘ ،فام أفاق النبي من نومه ،فقالت فاطمة للحسن
حبيبي إن جدكام قد غفا ،فانرصفا ســاعتكام هذه ودعاه حتى يفيق وترجعان إليه.
واحلسني:
َّ
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فقاال :لســنا ببارحني يف وقتنا هذا .فاضطجع احلســن عىل عضد النبي×األيمن ،واحلسني

عــى عضده األيرس فغفيا ،وانتبهــا قبل أن ينتبه النبي‘وقد كانــت فاطمة ملا ناما انرصفت
إىل منزهلا ،فقاال لعائشــة :ما فعلت أمنــا؟ قالت :ملا نمتام رجعت إىل منزهلــا .فخرجا يف ليلة

ظلامء مدهلمة ذات رعد وبرق ،وقد أرخت الســاء عزاليها ،فسطع هلام نور ،فلم يزاال يمشيان
يف ذلك النور ،واحلسن قابض بيده اليمنى عىل يد احلســن اليرسى ،ومها يتامشيان ويتحدثان،

حتى أتيــا حديقة بني النجار ،فلام بلغا احلديقة حارا فبقيا ال يعلامن أين يأخذان ،فقال احلســن

للحســن :إنا قد حرنا وبقينا عىل حالتنا هذه وما ندري أين نسلك ،فال عليك أن ننام يف وقتنا
هذا حتى نصبح .فقال له احلســن :دونك يا أخي فافعل ما تــرى ،فاضطجعا مجيع ًا ،واعتنق

كل واحــد منهام صاحبه وناما .وانتبه النبي‘من نومته التــي نامها ،فطلبهام يف منزل فاطمة
فلــم يكونا فيه وافتقدمها ،فقام النبي عىل رجليه ،وهو يقول :إهلي وســيدي وموالي ،هذان

شــبالي خرجا من املخمصة واملجاعة ،اللهم أنت وكييل عليهام ،فسطع للنبي ‘ نور ،فلم
يــزل يميض يف ذلك النور حتى أتى حديقة بني النجار ،فإذا مها نائامن قد اعتنق كل واحد منهام
صاحبه ،وقد تقشعت السامء فوقهام كطبق ،فهي متطر كأشد مطر ما رآه الناس قط ،وقد منع اهلل

عز وجل املطر منهام يف البقعة التي مها فيها نائــان ،ال يمطر عليهام قطرة ،وقد اكتنفتهام حية هلا

شعرات كآجام القصب وجناحان ،جناح قد غطت به احلسن ،وجناح قد غطت به احلسني ،فلام

أن برص هبام النبي‘تنحنح ،فانســابت احلية وهي تقول :اللهم إين أشهدك وأشهد مالئكتك
أن هذين شــبال نبيك ،قد حفظتهام عليه ودفعتهام إليه ساملني صحيحني! فقال هلا النبي‘:
أيتها احلية ،فمن أنت؟ قالت  :أنا رســول اجلن إليك .قــال  :وأي اجلن؟ قالت :جن نصيبني،

نفر من بني مليح ،نسينا آية من كتاب اهلل عز وجل فبعثوين إليك لتعلمنا ما نسينا من كتاب اهلل،
فلام بلغت هذا املوضع ســمعت منادي ًا ينادي :أيتها احلية ،هذان شــبال رسول اهلل ،فاحفظيهام
من اآلفــات والعاهات ومــن طوارق الليل والنهار،فقد حفظتهام وســلمتهام إليك ســاملني
صحيحني وأخذت احلية اآلية وانرصفت..احلديث بطوله).

ورواه العالمة احليل يف هنج احلق(:389/من كتاب اخلوارزمي ،عن عبد اهلل بن العباس قال :كنا

مع رسول اهلل‘فإذا فاطمة÷قد أقبلت تبكي فقال رســول اهلل‘ :ما يبكيك؟قالت:يا
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أبت إن احلســن واحلســن قد عربا أو ذهبا منذ اليوم وقد طلبتهام وال أدري أين مها ،وإن علي ًا
يميش إىل الدالية منذ مخسة أيام يسقي البســتان ،وإين طلبتهام يف منازلك فام أحسست هلام أثر ًا.
وإذا أبوبكرفقــال :قم يا أبابكر فاطلب قرة عيني ،ثم قال :قم يا عمر فاطلبهام ،قم يا ســلامن،

وأباذر ،ويا فالن ،ويا فالن ،قال :فأحصينا عىل رسول اهلل‘ســبعة بعثهم يف طلبهام وحثهم
فرجعوا ومل يصيبومها ،فاغتم النبي‘غ ًام شديد ًا ،ووقف عىل باب املسجد ،وهو يقول :اللهم

بحــق إبراهيم خليلك ،وبحق آدم صفيك ،إن كانا قرة عيني وثمــرة فؤادي أخذا بحر ًا أو بر ًا

فاحفظهام وســلمهام .قال :فإذا جربئيل×قد هبط فقال :يا رسول اهلل ،إن اهلل يقرؤك السالم،
ويقول لك :الحتــزن وال تغتم ،الصب َّيان فاضالن يف الدنيا فاضــان يف اآلخرة ،ومها يف اجلنة،

وقد وكلت هبام ملك ًا حيفظهام إذا ناما وإذا قاما ،ففرح رسول اهلل‘ومىض جربئيل عن يمينه
وميكائيل عن شامله واملســلمون حوله ،حتى دخل حظرية بني النجار فسلم عىل امللك املوكل

هبام ،ثم جثا النبي‘عىل ركبتيه ،فإذا احلســن معانق للحســن ومها نائامن ،وذلك امللك قد
جعل جناحه حتتهــا واآلخرفوقهام ،وعىل كل واحد دراعة من شــعر أو صوف ،واملداد عىل

شــفتيهام فام زال النبي بينهام حتى اســتيقظا فحمل النبي‘احلســن ،ومحل جربئيل احلسني
وخرج النبي‘من احلظرية.

وقــال ابن عباس :وجدنا احلســن عىل يمني النبي‘واحلســن عىل شــاله وهو يقبلهام

ويقول :من أحبكام فقد أحب اهلل ورسوله ،ومن أبغضكام فقد أبغض رسول اهلل ،فقال أبوبكر:

يا رسول اهلل أعطني أحدمها أمحله :فقال النبي‘ :نعم احلمولة ،ونعم املطية حتتهام.

فلــا صار إىل باب احلظــرة لقيه عمر بن اخلطاب ،فقــال له مثل مقالة أيب بكــر ،فرد عليه

رســول اهلل‘مثل ما رد عىل أيب بكر ،فرأينا احلسني متلبســ ًا بثوب رسول اهلل‘ووجدنا
ابني هذين كام رشفهام اهلل تعاىل،
يد النبي عىل رأسه فدخل النبي املســجد ،فقال :ألرشفن اليوم َّ

وقال :يا بالل ،هلم عىل الناس ،فنادى هبم ،فاجتمعوا فقال النبي‘ألصحابه:

معرش أصحايب ،تلقوا عن نبيكم حممد‘بأنه قال :أال أدلكم عىل خري الناس جد ًا وجدة؟

قالوا :بىل يا رسول اهلل .قال :عليكم باحلسن واحلسني ،فإن جدمها رسول اهلل ،وجدهتام خدجية
بنت خويلد سيدة نســاء أهل اجلنة .يا معرش الناس ،هل أدلكم عىل خري الناس أم ًا وأب ًا؟ قالوا:
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بىل يا رسول اهلل .قال :عليكم باحلسن واحلســن ،فإن أبامها عيل بن أيب طالب× ،وهو خري
منهام ،حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله ،ذو املنفعة واملنقبة يف اإلسالم ،وأمهام فاطمة الزهراء
بنت رسول اهلل‘سيدة نساء أهل اجلنة.

معرش الناس ،أال أدلكــم عىل خري الناس ع ًام وعمة؟ قالوا :بىل يا رســول اهلل .قال :عليكم

باحلسن واحلسني ،فإن عمهام جعفر ذو اجلناحني يطري هبام يف اجلنة مع املالئكة ،وعمتهام أم هانئ
بنت أيب طالب.

معارش الناس ،أال أدلكم عىل خري الناس خاالً وخالة؟ قالوا :بىل يا رســول اهلل ،قال :عليكم

باحلسن واحلسني ،فإن خاهلام القاسم بن حممد‘ ،وخالتهام زينب بنت رسول اهلل‘.

معارش الناس ،أعلمكم أن جدمها يف اجلنة ،وجدهتام يف اجلنة ،وأبومها وأمهام يف اجلنة ،وعمهام

وعمتهام يف اجلنة ،وخاهلــا وخالتهام يف اجلنة ،ومن أحب ابني هذيــن وأبامها وأمهام فهو معنا
ــر ًا
غد ًا يف اجلنة ،ومن أبغضهام فهو يف النار .وإن من كرامتهام عىل اهلل أن ســامها يف التوراةُ :ش َّ
وشبري ًا).

وقــد روتــه مصادر اخلاصــة والعامــة عن املنصور الدوانيقي ،و هو مــن أكمل نصوصه،

رواه احلافظ ابن املغازيل يف مناقب عيل× ،226/واحلافظ ابن حســنويه احلنفي يف كتابه ،بسنده
املنصور فقلت للرسول :ملا يريدين
وجه إ َّيل
عن سلامن بن األعمش عن أبيه قال ( :قال األعمشّ :
ُ
تفكــرت يف نفيس فقلت :ما دعاين يف
ثم
ُ
أمري املؤمنــن؟ قال:ال أعلــم ،فقلت :أبلغه أين آتيهّ ،

هذا الوقت خلري ،ولكن عسى أن يسألني عن فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب فإن أخربته
ثم رصت إليه فوجدت عنده
قتلني! قال:
بست أكفاين وحتن ُ
فتطهرت و َل ُ
ُ
َّطت ثم كتبت وصيتيّ ،

عمرو بن ُعبيد فحمدت اهلل تعاىل عىل ذلك وقلت :وجدت عنده عون صدق من أهل البرصة.
أقبلت عىل عمرو بن ُعبيد ُأسائله وفاح ِمني
بت منه
ُ
فلم ُقر ُ
فقال يل :أدن يا سليامن! فدنوتّ ،
لتصدُ قني وإالّ قتلتُك ،فقلت :يا أمري املؤمنني
حلنوط ،فقال :يا سليامن ما هذه الرائحة؟واهلل ْ
ريح ا ُ

أتاين رسولك يف َجوف الليل فقلت يف نفيس :ما بعث إ َّيل أمري املؤمنني يف هذه الساعة إال ليسألني
ولبســت ك َفني وحتنَّ َط ُت .فاستوى جالس ًا
فكتبت وص ّيتي
عن فضائل عيل فإن أخربته قتلني،
ُ
ُ

العيل العظيم .ثم قال :أتدري يا سلامن ما اسمي؟ فقلت :يا
وهو يقول :ال حول وال قوة إال باهلل ِّ
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أمري املؤمنني دعنا الساعة من هذا .فقال :ما اسمي؟ فقلت :عبد اهلل بن حممد بن عيل بن عبد اهلل
بن العبــاس بن عبد املطلب .قال :صدقت فأخربين باهلل وقرابتي من رســول اهلل كم رويت من
حديث عيل بن أيب طالب وكم من فضيلة من مجيع الفقهاء؟ قلت :شــئ يســر يا أمري املؤمنني.

قال :كم؟ قلت :مقدار عرشة آالف حديث وما يزداد .قال :يا ســلامن أال أحدثك بحديث يف
فضائــل عيل يأكل كل حديث رويته عن مجيع الفقهاء ،فإن حلفت ال تروهيا ألحد من الشــيعة

حدثتك هبا! قال :ال أحلف وال أحدث هبا .قال :إســمع .كنــت هارب ًا من بني مروان وكنت
أدور البلدان أتقرب إىل النــاس بحب عيل وفضائله ،وكانوا يرشفــوين ويعظموين ويكرموين

حتى وردت بالد الشام وأهل الشام كلام أصبحوا لعنوا علي ًا ريض اهلل عنه يف مساجدهم ،فإهنم

كلهم خوارج وأصحاب معاوية ،فدخلت مســجد ًا ويف نفيس منهــم ما فيها ،فأقمت الصالة
وعيل كســاء خلق ،فلام ســلم اإلمام اتكى عىل احلائط وأهل املســجد حضور،
وصليت الظهر َّ
وجلســت فلم أر أحد ًا يتكلم توقر ًا منهم إلمامهم ،فإذا أنا بصبيني قد دخال املسجد ،فلام نظر

إليهام اإلمام قام ثم قال :أدخال فمرحب ًا بكام وبمن سميتام باسمهام ،واهلل ما سميتهام باسميهام إال
ألجل حبي ملحمد وآل حممد ،فإذا أحدمها احلســن واآلخر احلسني! فقلت يف نفيس:قد أجيبت
حاجتي وال قوة إال باهلل ،وكان إىل جانبي شــاب فســألته من هذا الشيخ ومن هذان الغالمان.
فقال :الشيخ جدمها وليس يف هذه املدينة أحد حيب علي ًا سواه ،فلذلك ساممها احلسن واحلسني،

ففرحت فرح ًا شــديد ًا ،فدنوت من الشــيخ فقلت :هل لك يف حديث أقر به عينك؟ فقال ما

أحوجنــي إىل ذلك ،وإن أقررت عيني أقررت عينــك ،فعند ذلك قلت :حدثني أيب عن جدي
عن أبيه عن رسول اهلل .قال يل :ومن أبوك ومن جدك؟ فعلمت أنه يريد نسبتي فقلت :أنا حممد
بن عيل بن عبد اهلل بن العباس ،وإنه قال :كنا مع رسول اهلل‘وإذا بفاطمة وقد أقبلت تبكي،
فقال هلا النبي ما يبكيك ال أبكى اهلل عيناك .قالت :يا أبتا إن احلســن واحلسني قد ذهبا منذ اليوم

ومل أرد أين مها وإن علي ًا يميش إىل الدالية منذ مخسة أيام يسقي البستان ،وإين قد استوحشت هلام!

قــال :يا أبابكر إذهب فاطلبهام ويا عمر إذهب فاطلبهام ويا فالن ويا فالن .قال :ومل يزل يوجه
حتى مضوا ســبعني رج ً
ال يعثرون يف طلبهم فرجعوا ومل يصيبومها ،فاغتم النبي ثم قام ووقف

عىل باب املســجد فقال :اللهم بحق إبراهيم خليلك ،وبحق آدم صفوتك إن كانا قرة عيني يف

بر أو بحر أو ســهل أو جبل فاحفظهام وسلمهام عىل قلب فاطمة سيدة نساء العاملني! فإذا باب
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من الســاء قد فتح وجربئيل قد نزل من عند رب مل يزل وقال :السالم عليك يا رسول اهلل ،احلق
يقرؤك الســام ويقول لك ال حتزن وال تغتم ،الغالمان فاضالن يف الدنيا واآلخرة ،ومها سيدا

شــباب أهل اجلنة ،وإهنام يف حديقة بني النجار ،وقد وكلت هبــا ملكني رحيمني حيفظاهنام إن

قاما أو قعدا أو ناما أو اســتيقظا! قال :فعند ذلك فرح النبي فرح ًا شديد ًا وقام ومىض وجربئيل

عن يمينه واملســلمون حولــه ،حتى دخل حظــرة بني النجار ،فســلم عليه امللكان املوكالن

هبام فرد عليهام الســام واحلســن واحلســن نيام معتنقان ،وذلك امللك قد جعل جناحه حتتهام
واجلناح اآلخر فوقهام ،فجثى النبي عىل ركبتيه وانكب عليهام يقبلهام ،حتى استيقظا فرأيا جدمها

فحمل النبي احلســن ومحل جربئيل احلســن ،وخرج النبي من احلظرية ،قال :وكان يقول كلام

قبلهام ومها عىل كتفيه وكتف جربئيل :من أحبكام فقد أحبني ومن أبغضكام فقد أبغضني! فقال
أبوبكر :أعطني أمحل أحدمها يا رســول اهلل ،قال :نعم املحمول ونعم املطية ونعم الراكبان مها،

وأبومهــا وأمهام خري منهام ونعم من أحبهام .فلام خرجا ومضيا وتلقامها عمر فقال :من أحبهام

ولدي كام رشفهام اهلل
قال ومل يزل النبي ســائر ًا حتى دخلت املســجد وقال :واهلل ألرشفن اليوم
َّ

تعاىل ثم قال يا بالل نــاد يف الناس ..كام يف روايةاخلوارزمي ،وفيــه :وأن من كرامتهام عىل اهلل
أن ســامها يف التوراة شرب ًا وشبري ًا ،فهام سبطاي ورحيانتاي يف الدنيا واآلخرة .قال املنصور :فلام

سمع الشــيخ ذلك مني كساين خلعته ،فبعتها بامئة دينار .ثم ذكر املنصور أن هذا الشيخ دله عىل

أخ له فحدثه املنصور بفضائل العرتة^فأكرمه.

قال له :أخربين أيب عن جدي عن أبيه قال :كنا مع رسول اهلل جلوس ًا بباب داره وإذا بفاطمة

قد أقبلت وهي حاملة احلســن وهي تبكي بكاء شديد ًا فاستقبلها وقال :ما يبكيك ال أبكى اهلل

لك عين ًا! ثم تناول احلســن من يدها فقالت :يا أبت إن نساء قريش يعرينني ويقلن قد زوجك

أبوك بفقري المال له! فقال هلا النبي :يا فاطمة ما زوجتك أنا ولكن اهلل تعاىل زوجك يف الســاء
وشهد لك جربئيل وميكائيل وإرسافيل!

إعلمــي يا فاطمة أن اهلل تعاىل اطلع إىل األرض اطالعة فاختار منها أباك فبعثه نبي ًا ،ثم اطلع

اطالعــة ثانية فاختار بعلك فجعله وصي ًا ،ثم زوجك به من فوق ســبع ســاواته ،وأمرين أن

أزوجك به وأختذه وصي ًا ووزير ًا.
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فعيل أشــجعهم قلب ًا ،وأعلم الناس عل ًام ،وأحلم النــاس حل ًام ،وأحكم الناس حك ًام ،وأقدم

بالناس إيامن ًا ،وأسمحهم كف ًا ،وأحسن الناس خلق ًا ،يا فاطمة إين أخذ لواء احلمد ومفاتيح اجلنة
بيدي وأدفعها إىل عيل بن أيب طالب ،فيكون آدم ومن دونه حتت لوائه!

يا فاطمة إين مقيم غد ًا علي ًا عىل حويض يسقي من يرد عليه من أمتي.

يا فاطمة إبناك احلســن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة ،وكان قد سبق اسمهام يف التوراة مع

موسى بن عمران لكرامتها عند اهلل.

يا فاطمة يكيس أبوك حلة من حلل اجلنــة ولواء احلمد بني يدي وأمتي حتت لوائي ،فأناوله

علي ًا لكرامته عىل اهلل.

قــال :وينادي مناد يا حممد نعم اجلد جدك ونعم األخ أخــوك ،فاجلد إبراهيم واألخ عيل بن

أيب طالب .وإذا دعاين رب العاملني دعا علي ًا معي ،وإذا أحياين أحيى علي ًا معي ،وإذا شفعني ريب
شــفع علي ًا .وإنه يف املقام عوين عىل مفاتيح اجلنة ،فقومي يا فاطمة إن علي ًا وشيعته هم الفائزون
يوم القيامة! قال :فلام سمع الشاب هذا مني أمر يل بعرشة آالف درهم.

ثم قال املنصور إن الشيخ حكى له عىل شخص كان مفرط ًا يف سب عيل× فحول اهلل وجهه

إىل وجه خنزير وصار آية للناس!

ثم قال :يا سليامن سمعت يف فضائل عيل أعجب من هذين احلديثني؟
الحيب علي ًا إالّ مؤمن وال يبغضه إالّ كافر! فقلت:
ب عيل إيامن و ُب ْغ ُضه نِفاق،
ُّ
يا ســليامن ُح ُّ
ِ
هؤالء؟ قال:
يا أمري املؤمنني األمان؟ قال :لك األمان ،قلت :فام تقول يا أمري املؤمنني يف َم ْن قتل
ُّ
َّس رأسه ثم
يف النّار ال
أشــك ،فقلت :فام تقول فيمن َقتَل أوالدهم وأوالد أوالدهم؟ قالَ :فنك َ
قيم ،ولكن َحدِّ ث عن فضائل عيل بام شئت!
قال :يا سليامن ا ُمل ْل ُك َع ٌ
قال قلتَ :من قتل ولده يف النار! فقال عمرو بن عبيد :صدقت يا سليامن ،الويل ثم الويل ملن

قتل ولده! فقال املنصور :يا عمرو إشهد عليه فإنه قال يف النار ،فقال قد أخربين الشيخ الصدوق
يعني احلســن بن أنس أن من قتل أوالد عيل ال يشــم رائحة اجلنة .قــال :فوجدت املنصور قد
غمض وجهه فخرجنا .فقال الراوي :لوال مكان عمرو ما خرج سليامن إال مقتوالً).
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مالحظات منالحديثالشريف
 .1ملا ضاع احلسني×استنفر النبي‘املسلمني ليبحثوا عنه ،وأطلق ترضعه ودعاءه لربه

عز وجل ،فلام وجده وأخاه احلسن’وسمع مدحيهام من اهلل تعاىل ،دعا للصالة جامعة ،وعرف
أمته بمقامهام وإمامتهام! ثم واصل النبي‘استنفاره لبيان مقام احلسني×كل عمره.

ويقابل هذا اســتنفار يزيد للمســلمني ليقاتلوا احلســن×ويقتلوه ،وقد اســتنفروا معه

وقتلوه!ولعل فيهم أبناء من استنفرهم النبي‘للبحث عنه!

 .2قوله‘ :أال أدلكم عىل خري الناس خاالً وخالة؟فذكر خاله القاسم دون إبراهيم ،ألنه

كان أكرب سن ًا ،وخالته زينب وهي ربيبته ويعاملها كبنته.

 .3قول فاطمة÷ألبيها :إن نســاء قريش يعرينني ويقلن قد زوجك أبوك بفقري المال له!

ليســت شكاية لزواجها من عيل×وإنام نقلت قول نساء قريش لريد عليهم النبي‘ ،فكان
رده املطلوب هلا .وقد نســج النواصب عىل هذا احلديث أن فاطمة÷مل تكن راضية بعيل×

وأهنا كانت تشكو اىل أبيها‘واىل الناس!

َّ
ســامة بالتشــديد نســبة اىل
 .4عجبــ ًا للمنصور الدوانيقي الذي يسميه العباســيون ابن

أمه البرصية الفارســية الرقاصة ،يــروي هذه املناقــب لعيل× ويتعيش هبا ،ثــم يقول ملالك
أكتب املوطــأ لنفرضه عىل الناس وال ِ
ترو فيه شــيئ ًا عن عيل ،وملا خرج عليه احلســنيون قال:

ألرغمن أنفي وأنف بني عيل ،والعلني كعب تيم وعدي ،وأمر بالرتيض عىل أيب بكر وعمر يف
خطبة اجلمعة ،وما زال أمره اىل اليوم!

 .5ســليامن األعمش عامل قوي الشــخصية جريئ ،وهو موثق عند الســنة والشــيعة ،كان

يسكن الكوفة وأصله من شامل إيران .وروایته عن املنصور أصح من روایة اخلوارزمي وأدق.

من دعاءالنبي؟ص؟للحسن والحسين؟امهع؟
قال ابن قدامة يف املغني(( :)553/6وقد قال النبي‘ لفاطمة وولدهيا وزوجها :اللهم هؤالء

أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا).
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ويف أســباب النزول للواحدي ( :239/فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ،ثم أخرج يديه فألوى

هبام إىل السامء ثم قال:اللهم هؤالء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا).
وقد صححوا أن اآلية نزلت يف بيت أم ســلمة فأرادت أن تدخل معهم يف دائرة الكساء فقال

هلا :ال ،ولكنك إىل خري ،وجذب من يدها طرف الكساء!

قال أمحد (( :)323/6ثم وضع يده عليهم ثم قال :اللهم إن هؤالء آل حممد ،فاجعل صلواتك

وبركاتك عىل حممد وعىل آل حممد ،إنك محيد جميد .قالت أم ســلمة فرفعت الكســاء ألدخل
معهم فجذبه من يدي وقال إنك عىل خري).

ويف أمايل الصــدوق ،574/عن ابن عباس(:اللهم إنك تعلم أن هؤالء أهل بيتي ،وأكرم الناس

عيل ،فأحبب من أحبهم ،وأبغض من أبغضهم ،ووال من واالهم ،وعاد من عاداهم ،وأعن من
َّ

أعاهنم ،واجعلهم مطهرين من كل رجس ،معصومني من كل ذنب ،وأيدهم بروح القدس).

ويف أمايل املفيــد ،78/عــن جابر األنصاري قال(:خرج علينا رســول اهلل آخذ ًا بيد احلســن

واحلسني فقال :إن ابني هذين ربيتهام صغريين ودعوت هلام كبريين ،وسألت اهلل تعاىل هلام ثالث ًا،

فأعطاين اثنتني ومنعني واحدة .ســألت اهلل هلام أن جيعلهام طاهرين مطهرين زكيني فأجابني إىل

ذلك ،وسألت اهلل أن يقيهام وذريتهام وشــيعتهام النار فأعطاين ذلك ،وسألت اهلل أن جيمع األمة

عــى حمبتهام فقال :يا حممــد إين قضيت قضا ًء وقدَّ ْرت قدر ًا ،وإن طائفة من أمتك ســتفي لك
بذمتك  ،وطائفة سيخفرون ذمتك يف ولدك كاليهود والنصارى واملجوس! وإين أوجبت عىل

نفيس ملن فعل ذلك أال أحله حمل كرامتي ،وال أسكنه جنتي ،وال أنظر إليه بعني رمحتي).




الفصل التاسع والعشرون

اللعن في اللغة والقرآن

اللعن والبراءة عقيدة في كلاألديان
ثبت يف مجيع األديان أن اهلل تعاىل لعن أرشار ًا ،أي حكم بطردهم من رمحته ،وأمر املؤمنني به

َّ
اللاع ُن َ
ْ ُ
ُ َ َ ْ ُ
ون.
أن يلعنوا من لعنه اهلل :أول ِئك َيل َعن ُه ُم اهلل َو َيل َعن ُه ُم ِ

قال النبــي‘( :ســتة لعنتهم لعنهم اهلل وكل نبــي جماب :املكذب بقــدر اهلل ،والزائد يف

كتــاب اهلل ،واملتســلط باجلربوت يذل مــن أعز اهلل،ويعز مــن أذل اهلل ،واملســتحل حلرم اهلل،

واملســتحل من عرتيت ما حرم اهلل ،والتارك لســنتي » .رواه اجلميع كاحلاكم (  36/1و )90/4:وصححه

عىل رشط بخاري.

وفرس املنــاوي يف فيض القدير ( 121/4و )127من اســتحل ظلم العرتة بقولــه« :يعني من فعل

بأقاريب ما ال جيوز فعله ،من إيذائهم أو ترك تعظيمهم ،فإن اعتقد حله فكافر ،وإال فمذنب ».

وروته مصادرنا ،كالكايف ( )293/2عن اإلمام الباقر×«:قال رســول اهلل‘ :مخسة لعنتهم

وكل نبي جماب:الزائد يف كتاب اهلل ،والتارك لسنتي ،واملكذب بقدر اهلل ،واملستحل من عرتيت ما

حرم اهلل ،واملستأثر بالفئ املستحل له ».

فلعن املســلم ملن لعنه اهلل تعاىل عقيدة وعبادة ،ومع ذلك تنطع أمحد بن حنبل وأفرط ،فتصور

أن اللعن منقص ٌة ينبغي للتقي أن يتنزه عنها!

فقــد روى أبويعىل عن صالــح ابن أمحد قال( :قلت أليب :إن قوم ًا ينســبوننا إىل تويل يزيد!

فقال :يا بني وهل يتوىل يزيد أحد يؤمن باهلل.قلت:وهل جيوز لعنه؟ومل ال ُيلعن من لعنه اهلل تعاىل
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َ
َ
َُ
َ َّ َ ُ ْ
يف كتابــه! فقلت :يف أي آية؟ قال :يف قوله تعاىل :ف َه ْل َع َس ْي ُت ْم ِإ ْن ت َول ْي ُت ْم أ ْن تف ِس ُدوا فِي الأ ْر ِض َوتق ّ ِط ُعوا
َ
ُ
أ ْر َح َامك ْم.فهل يكون فساد أعظم من القتل)! يقصد قتله احلسني؟ع؟ألنه من أرحامه.

وقال ابن تيمية يف كتابه رأس احلسني(:205/قيل لإلمام أمحد :أتكتب احلديث عن يزيد؟فقال:

ال وال كرامــةَ ،أو ليس هو الذي فعل بأهل احلرة ما فعل! وقيــل له :إن قوم ًا يقولون إنا نحب
يزيــد! فقال:وهل حيب يزيد أحدٌ يؤمن بــاهلل واليوم اآلخر؟فقيل:فلامذا ال تلعنه؟فقال:ومتى
رأيت أباك يلعن أحد ًا)! أي أترفع وأنزه نفيس عن اللعن! وبذلك زايد ابن حنبل عىل ربه!!

أهمالملعونينفيالقرآن
يف القرآن سبع وثالثون آية ذكر فيها اللعن .ومن امللعونني:

َّ َ َ َ َّ َ َ َ
ّ
الد ِين.
 1ـ الشيطان الرجيمَ :و ِإن عل ْيك الل ْعنة ِإلى َي ْو ِم ِ
َ َ َ
َ َ َ ْ َ
 2ـ الكافرونِ :إ ّن ا ّلل َه ل َع َن الك ِاف ِر َين َوأ َع ّد ل ُه ْم َس ِعيراً .وغريها.
 3ـ الكاذبونُ :ث َّم َن ْب َته ْل َف َن ْج َع ْل َل ْع َن َت ا َّلل ِه َع َلى ْال َك ِاذب َ
ين.
ِ
ِ
َ َ
َ
َ ْ
َ ْ َ َ
ْ ُ َّ َ
َ َ
ات َوالكف َار ن َار َج َه ّن َم خا ِل ِد َين ِف َيها ِه َي َح ْس ُب ُه ْم َول َع َن ُه ُم ا ّلل ُه َول ُه ْم
 4ـ املنافقونَ :و َع َد ا ّلل ُه ال ُم َن ِاف ِق
ين َوال ُمن ِافق ِ
َع َذ ٌاب ُم ِق ٌ
يم
َ
َ
َ ََ
َّ َ
ُ َ
 5ـ الذين يف ِ
قلوبم مرض :أول ِئ َك ال ِذ َين ل َع َن ُه ُم ا ّلل ُه فأ َص َّم ُه ْم َوأ ْع َمى أ ْب َص َار ُه ْم.
ً
َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
 6ـ املرشكونَ :وغ ِض َب ا ّلل ُه َعل ْي ِه ْم َول َع َن ُه ْم َوأ َع ّد ل ُه ْم َج َه ّن َم َو َس َاء ْت َم ِصيرا.
َ
َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ
اب َّ
ك َما َل َع َّنا أ ْص َح َ
الس ْب ِت.
 7ـ أصحاب السبت من بني إرسائيل :أو نلعنهم
َ
َ
َ َ
ْ َ ْ َ
 8ـ املغضوب عليهم من بنــي إرسائيــلَ :م ْن ل َع َن ُه ا ّلل ُه َوغ ِض َب َعل ْيهِ َو َج َع َل ِم ْن ُه ُم ال ِق َر َدة َوالخ َن ِاز َير
َ َ َ َ َّ
الط ُاغ َ
وت.
وعبد

َّ َّ
ْ
ََ
ْ َّ
ْ ُ َ َْ َْ
ات َوال ُه َدى ِم ْن َب ْع ِد َما َب ّي ّن ُاه
 9ـ الذين يكتمون البينات واهلُــدىِ :إن ال ِذ َين َيكت ُمون َما أن َزلنا ِم َن ال َب ِين ِ
َّ
اللاع ُن َ
ل َّلناس في ْالك َت ُ َ َ ْ ُ َّ ْ ُ
ون.
اب أول ِئك َيل َعن ُه ُم الل ُه َو َيل َعن ُه ُم ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ
ّ
 10ـ الناقضون لعهد اهلل ،والقاطعون ملا أمر اهلل به أن يوصل ،واملفسدون يف األرضَ :وال ِذ َين
َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
ُ َ َ َّ ُ َ
َ
َي ْن ُق ُض َ
ون فِي الأ ْر ِض أول ِئ َك ل ُه ُم الل ْع َنة َول ُه ْم
ون َع ْه َد ا ّلل ِه ِم ْن َب ْع ِد ِميث ِاقهِ ويقطعون ما أمر الله ِبهِ أن يوص َل ويف ِسد
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وء َّالدار  ,وقال تعالىَ :فب َما َن ْقضه ْم م َيث َاق ُه ْم َل َع َّن ُ
ُس ُ
اه ْم.
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ ُ َ ّ ٌ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ
الظ ِال ِم َ
ين.
 11ـ الظاملون من أهل النار :فأذن مؤ ِذن بينهم أن لعنة الل ِه على
َ
ُ َ ُ َّ
ُ
َ َ
َ
ُ
َ
ْ َ َ ٌ
يد.
آيات ر ِّب ِه ْم َوع َص ْوا ر ُسله َوات َب ُعوا أ ْم َر ك ِ ّل َج ّب ٍار ع ِن ٍ
 12ـ اجلاحدون بآيــات اهللَ :و ِتلك عاد َج َحدوا ِب ِ
ْ
ُ ْ َ ً
ُْ
َوأت ِب ُعوا فِي َه ِذهِ ّالدن َيا ل ْع َنة َو َي ْو َم ال ِق َي َامةِ .
ُ
الر ْف ُد ْال َم ْر ُف ُ
 13ـ املطيعون للطاغوتَ :وأ ْتب ُعوا في َه ِذهِ َل ْع َن ًة َو َي ْو َم ْال ِق َي َامةِ ب ْئ َس ّ
ود.
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
ً
َ
ُ ْ
ونَ .وأ ْت َب ْع َن ُ
 14ـ األئمة املضلونَ :و َج َع ْل َن ُ
النار َو َي ْو َم الق َي َامةِ لا ُي ْن َص ُر َ
ون إلى ّ
اه ْم َأئ َّمة َي ْد ُع َ
اه ْم فِي َه ِذهِ ّالدن َيا
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ ًَ
ْ ْ
ُ
وح َ
ين.
ل ْعنة َو َي ْو َم ال ِق َي َامةِ ه ْم ِم َن ال َمق ُب ِ
َ ْ ُ َ ٌ ُ َّ ْ َ
َ ُ
ُ
 15ـ القائلــون بأن يد اهلل مغلولــةَ :و َق َالت ْال َي ُه ُ
ود َي ُد ا ّلل ِه َمغلولة غلت أ ْي ِد ِيه ْم َول ِع ُنوا ِب َما قالوا َب ْل َي َد ُاه
ِ
َ َ َ
َُْ َ َ
ان ُي ْن ِف ُق ك ْيف َيش ُاء.
مبسوطت ِ
َ َ
ُ َ َّ َ َ
رائيل َع َلى ِل َسان َد ُاو َد َو ِع َ
ك َف ُر وا ِم ْن َب ِني إ ْس َ
يسى ْاب ِن َم ْر َي َم ذ ِلك ِب َما
 16ـ العاصون املعتدون :ل ِعن ال ِذين
ِ
ِ
َع َص ْوا َوَك ُانوا َي ْع َت ُد َ
ون.

َُ َ
َ ُ ُ َ َّ
ْ ُ َ ْ
َّ ُ
َ َ
لاء أ ْه َدى
ون ِلل ِذ َين كف ُر وا هؤ ِ
وت َويقول
 17ـ املؤمنون باجلبت والطاغوتُ :يؤ ِمنون ِبال ِج ْب ِت َوالطاغ ِ
َّ
َّ َ
ً ُ َ
َ
ِم َن ال ِذ َين َآم ُنوا َس ِبيلا .أول ِئ َك ال ِذ َين ل َع َن ُه ُم ا ّلل ُه.
َ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ّ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ
الظ ِال ِم َ
ين.
لاء ال ِذين كذبوا على ر ِب ِهم ألا لعنة الل ِه على
 18ـ املفرتون عىل اهلل كذب ًا:هؤ ِ
َ َ ً
َ َ َ
ً
َ
َ َ
ًَ
ْ
 19ـ قاتل املؤمن متعمد ًاَ :و َم ْن َيق ُت ْل ُم ْؤ ِمنا ُم َت َع ِّمدا ف َج َز ُاؤ ُه َج َه ّن ُم خا ِلدا ِف َيها َوغ ِض َب ا ّلل ُه َعل ْيهِ َول َع َن ُه َوأ َع ّد
ً
َ َ ً
ل ُه َعذابا َع ِظيما.

ِّ

ُْْ َ ُ
ُ ْ
َّ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
ات ل ِع ُنوا فِي ّالدن َيا
لات المؤ ِمن ِ
ات الغ ِاف ِ
 20ـ املت َِّهمون للعفيفات بالفاحشــةِ :إن ال ِذين يرمون المحصن ِ
ْ
آخ َرةِ َو َل ُه ْم َع َذ ٌاب َع ِظ ٌ
يم.
َوال ِ
َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ
ك َ
ان ِم َن ْال َك ِاذب َ
ين.
 21ـ من يرمون أزواجهم بالفاحشة :والخ ِامسة أن لعنت الل ِه عليهِ ِإن
ِ
َّ َّ
ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ ُ ْ ْ
آخ َرةِ .
 22ـ املؤذون هلل ورسوهلل‘ِ :إن ال ِذ َين ُيؤذون الله َور ُسوله ل َعن ُه ُم الله فِي ّالدن َيا َوال ِ

أقــول :هؤالء امللعونون يف القرآن ملعونون عىل لســان النبي‘ ،فهــو يلعن من لعنه اهلل

تعاىل .وسيأيت قســان آخران ملعونون عىل لسان النبي‘مها امللعونون بعناوين من أفعاهلم،
وامللعونون بأسامئهم وصفاهتم.
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لم تفهم قريش معنىاللعن فياإلسالم!
رشير من رمحة اهلل تعاىل ،وهو كأي
املفهوم اإلســامي للعن أنه حكم إهلي بطرد شــخص ِّ

حكم اليكون إال بوحي اهلل تعاىل ،وال يثبت إال بتبليغ من النبي‘ ،فيكون معنى قوله‘:
لعن اهلل فالن ًا ،أن اهلل أخربين أنه صدر فيه حكم الطرد من رمحته ،وها أنا أخربكم .أما إنشاء اللعن
بقولك :لعن اهلل فالن ًا ،فمعناه أين ألعن من لعنه اهلل تعاىل ،فإن كان الشخص ملعون ًا من اهلل تعاىل

فلعنك يف حمله ،وإال فهو جمرد ادعاء منك ،ليس له أي أثر!

لكن قريشــ ًا أخذوا مفهومهم للعن من ثقافتهم الوثنية وثقافة اليهود! فاللعن عندهم إنشا ٌء،

وله تأثري وضعي (أتوماتيكي) من أي شخص صدر!

وقد أرص القرشيون عىل ذلك وادعوا أن لعن النبي‘لزعامء قريش املرشكني كان عم ً
ال من
َ

َ

عند نفسه ،وأن اهلل تعاىل و َّب َخه عىل ذلك وأنزل عليه آية :ل ْي َس ل َك ِم َن الأمر َشيْئ! فندم النبي‘عىل

ظلمه لقريش ودعا اهلل أن جيعل لعنته هلم ( :صال ًة وقرب ًة ،وزكا ًة وأجر ًا ،وزكا ًة ورمح ًة ،وكفار ًة
له يوم القيامة ،وقرب ًة تقربه هبا يوم القيامة ،ومغفر ًة وعافي ًة ،وكذا وكذا ..وبرك ًة ورمح ًة ومغفر ًة
وصالةً ..عىل حدِّ تعابريهم)!

ونســبوا ذلك اىل النبي‘بعرشات الروايات يف صحاحهم(البخــاري )157/7:فصار امللعونون

هبذه األدعية أربح وأفضل من غريهم!

لكن مع هذا بقيت حساســيتهم من اللعن! فلو أن شخص ًا لعن بعري ًا لنفروا منه ألنه حلت

فيه اللعنة وصار مشؤوم ًا ومل يرافقوه رغم حاجتهم إليه!

وقد فعل ذلك عمر ،فروى مسلم ( )23/8وابن أيب شيبة()163/6بسند صحيح( :بينام عمر يسري

يف أصحابه ويف القوم رجل يســر عىل بعري له من القوم يضعه حيث يشــاء فال أدري بام التوى

عليــه فلعنه فقال عمر :من هذا الالعن؟ قالوا :فالن ،قال :ختلف عنا أنت وبعريك ،ال تصحبنا
راحلة ملعونة)!

وعــى هذا بنى أتباع قريش فقههم! قال ابن رجب احلنبــي يف رشح حديث لبيك( :47/كان

بعض الســلف ال يدخل بيته بشــئ ملعون ،وال يأكل من بيض دجاجة يلعنها ،وال يرشب من
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لبن شــاة لعنها! قال بعضهم :ما أكلت شيئ ًا ملعون ًا قط .وذكر ابن حامد من أصحابنا عن أمحد
قال :من لعن عبده فعليه أن يعتقه ،أو شــيئ ًا من ماله أن عليه أن يتصدق به! قال :وجيئ يف لعن

زوجته أنه يلزمه أن يطلقها).

وروى ابن ســعد( :)223/7أن أبا اجلوزاء مل يلعن شيئ ًا قط ومل يأكل شيئ ًا ُلعن قط قال :حتى

إن كان لريشو اخلادم يف الشهر الدرهم والدرمهني حتى التلعن الطعام إذا أصاهبا حر التنور)!

ٌ
عابث غري عادل ،ألنه جعل مصري الناس لعبة عىل ألســنة كل
وهكــذا اهتموا اهلل تعاىل بأنه

العن! فام أسهل أن يلعن شخص طعامهم ورشاهبم فيحرمهم منه ،أو يلعن فتسكن فيها اللعنة!
لقد خلطوا اإلنشاء اإلمضائي للعن فجعلوه لعنة كاإلنشاء اإلبتدائي!

وهلم هدف ســيايس من ذلك أن يكون اللعن إنشــاء من الالعن ال من اهلل ،ليخلصوا زعامء

قريش من لعن اهلل عىل لسان النبي‘!

وقد بحثنا ذلك يف كتاب ألف سؤال وإشكال عىل املخالفني /2 :مسألة 145

المفهوماإلسالمي للعن
املفهوم الصحيح ل َّلعن أنه قــرار إهلي وحكم عىل صاحبه بالنار ،وبأنه اليؤمل منه اخلري فهو

مطرود من رمحة اهلل .فهو حق حمصور باهلل تعاىل وال يكون إال باســتحقاق ،وال يمكن إلنسان

أن يلعن ،وإن فعل فهو لغو! إال أن یعطي اهلل حق اللعن لرسوله وآله صلی اهلل علیه و آله.

تصديق للنبي‘والرباءة ممــن لعنه اهلل تعاىل ورســوله .وهذا معنى
وإنشــاء اللعن منــا
ٌ

قول النبي‘ ( :إن اللعنة إذا خرجت من يف صاحبها ترددت بينهام فإن وجدت مســاغ ًا وإال

رجعت عىل صاحبها)( .الكافي ،360 / 2 :وتفسير الطبري ،278 /13 :ومجمع الزائد ،74/ 8 :ووثقه).

وقال أهل البيــت^إن اهلل اليلعن املؤمن ،قال الباقر^(واليلعــن اهلل مؤمن ًا قال اهلل عز
َّ

َ َ

ْ َ

َ َّ َ

ً

وجل :إن اهلل ل َع َن الك ِافر َ
ين َوأ َعد ل ُه ْم َس ِعيرا)( .الكافي.)27/2:
ِ
ِ
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مكذوباتهم في أناهلل نهى نبيه؟ص؟عن لعن قريش!
زعموا أن النبي‘كان يدعو عىل قريش ويلعنهم يف قنوته ،فجاءه جربئيل غاضب ًا ووبخه!

قال البيهقي ( ( :)210/2بينا رســول اهلل‘ يدعو عىل مرض(قريــش) إذ جاءه جربئيل فأومأ اليه

أن اسكت فســكت ،فقال :يا حممد إن اهلل مل يبعثك َس َّباب ًا وال لعان ًا! وإنام بعثك رمحة ومل يبعثك
َ
ََْ َ َ َ َ
وب َع َل ْيه ْم َأ ْو ُي َع ّذ َب ُه ْم َفإ َّن ُه ْم َظال ُم َ
الأ ْمر َش ْى ٌء أ ْو َي ُت َ
ون ،وع َّلمه دعاء عام ًا يقوله يف قنوته
ِ
ِ
ِ
عذاب ًا :ليس لك ِمن ِ
ِ
ليس فيه ما يمس قريش! وهو سورتا اخللع واحلفد ،اللتني كان حيبهام عمر ،ويقرؤمها يف صالته
لتكونا بدل املعوذتني!

وحقق القرشيون هدفهم فجعلوا اللعن غضب ًا وخطأ من النبي‘!

( قــال ابن خيثم :دخلت عىل أيب الطفيــل عامر بن واثلة فوجدته طيــب النفس فقلت يا

أباالطفيل أخربين عن النفر الذين لعنهم رســول اهلل‘ قــال قال :اللهم إنام أنا برش فأيام عبد
من املؤمنني دعوت عليه بدعوة فاجعلها له زكاة ورمحة)( .مجمع الزوائد (.)267/ 8

أقول :هذا عن غضب النبي‘وإيذائه للمؤمنني ولعنهم ورضهبم!

أما عن غضب عمر ،فقالوا إن اهلل أجرى احلق عىل لسانه وقلبه يف الرضا والغضب! وإن املالئكة

حتدثه وامللك ينطق عىل لســانه .وإن جربئيل جاء إىل النبي‘ فقال له :أقرئ عمر الســام،
وأعلمه أن رضاه حكــم ،وغضبه عز! فزعموا أنه معصو ٌم حتى يف الغضب ،والنبي‘خيطئ

يف الرضا والغضب.

قال املناوي يف فيض القدير(( :)278/2وفيه معنى ظهور احلق واستعالئه عىل لسانه ،فكان احلق

عــز ورضاه حكم ،وذلك ألن
معتملــه ،حتى يقوم بأمــر اهلل ،ومن ثم جاء يف خرب :إن غضبه ٌّ

من غلب عىل قلبه ســلطان احلق فغضبه للحق عز للدين ،ورضاه عدل ألن احلق هو عدل اهلل،
فرضاه باحلق عدل منه عىل أهل ملته .ومعنى رضاه حكم :أنه إذا ريض ريض احلق).

ويف تاريخ دمشــق ( ( :)71/44أن جربيل أتى النبي‘ فقال :أقرئ عمر الســام وأعلمه أن

غضبه عز ورضــاه عدل) (.رواه ابن حبــان فــي طبقات المحدثيــن بأصبهــان ،34 / 2:وابــن أبي شــيبة 486 / 7 :و ،487

والطبرانــي في األوســط ،242/6 :والكبيــر  ،48 /12 :ومجمع الزوائــد ،69 / 9 :وكنز العمــال ،365 / 10 :عــن مصــادر متعــددة ،وفــي12 :
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 596 /و  603وج 578 / 11 :و  ،579بروايــات وفيهــا :إن اهلل عــز وجل عند لســان عمر وقلبه ..إن اهلل

جعل احلق عىل قلب عمر ولســانه لو مل أبعث فيكم لبعث عمر ،أيد اهلل عز وجل عمر بملكني
يوفقانه ويسددانه ،فإذا أخطأ رصفاه حتى يكون صواب ًا)!

فقد اختذوا عمر ند ًا للنبي‘ بل جعلوه معصوم ًا دائ ًام ال خيطئ ،والنبي‘خيطئ!




الفصل الثالثون

الملعونونعلىلسانالنبي؟ص؟فيالسنة

كثرةالملعونين على لسانالنبي؟ص؟

َ ُ
َ َ
ُ َ َّ َ َ
ك َف ُر وا م ْن َبني إ ْس َ
يل َع َلى ِل َسان َد ُاو َود َو ِع َ
َ
يسى ْاب ِن َم ْر َي َم ذ ِلك ِب َما َع َص ْوا َوكانوا
ائ
ر
قــال اهلل تعاىل :ل ِعن ال ِذين
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
َ
ُ
َ
َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ
ك ُانوا َي ْف َعل َ
ون.
يعتدون.كانوا لا يتناهون عن منك ٍر فعلوه ل ِبئس ما

إذا تتبعنا الذين لعنهم النبي‘بعنوان عام أو خاص لوجدنا أن أكثر معارصيه‘ملعونون

عىل لسانه ،ال فرق يف ذلك بني الصحابة وغريهم!

قائم فإذا زمر ٌة حتى
وهذا ينســجم مع رواية البخــاري ( )208/7أن النبي‘قال (:بينا أنــا ٌ

هلم ،فقلت أين؟ قال إىل النار واهلل! قلت :وما
إذا عرفتهــم خرج رجل من بيني وبينهم فقالَّ :

شــأهنم؟ قال :إهنم ارتدوا بعدك عىل أدبارهم القهقرى! ثم إذا زمــرة حتى إذا عرفتهم خرج
هلم! قلت :أين؟ قال :إىل النار واهلل! قلت :ما شــأهنم؟ قال :إهنم
رجل من بيني وبينهم فقالَّ :

ارتدوا بعدك عىل أدبارهم القهقرى! فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم)!

وقد رصحت رواية للبخاري( )975/2بأن املطرودين أي امللعونني صحابة قال :يرد عىل احلوض
ٌ
رجال من أصحايب فيحلؤون عنه فأقول يا رب أصحايب!
ولو أردنا استقصاء العناوين واألشخاص الذين لعنهم النبي‘الحتاج األمر اىل أكثر من

مئة صفحة ،لكنا نقترص عىل نامذج منهم لعنهم اهلل.
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الذين جاؤوا لقتله ليلةالهجرة

َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ
اهلل َوا ّلل ُه
قــال اهلل تعــاىل :و ِإذ يمكر ِبك ال ِذين كفر وا ِليث ِبتوك أو يقتلوك أو يخ ِرجوك ويمكر ون ويمكر
اكر َ
َ ُْ َْ
ين.
خير الم ِ ِ

قال أمرياملؤمنني×يف تفسري هذه اآلية (الخصــال( :)366/وأما الثانية يا أخا اليهود فإن قريش ًا مل
تزل َ َ
ت َّيل اآلراء وتَعمل احليــل يف قتل النبي‘حتى كان آخر ما اجتمعت يف ذلك يوم الدار،

وإبليس امللعون حارض يف صورة أعور ثقيف (المغيرة بن شــعبة) ،فلم تزل ترضب أمرها ظهر ًا لبطن

حتى اجتمعت آراؤها عىل أن ينتدب مــن كل فخذ من قريش رجل ،ثم يأخذ كل رجل منهم

ســيفه ثم يأيت النبي‘وهو نائم عىل فراشــه فيرضبونه مجيع ًا بأســيافهم رضبة رجل واحد
فيقتلوه ،وإذا قتلوه منعت قريش رجاهلا ومل تسلمها ،فيميض دمه هدر ًا!

فهبط جربئيل عىل النبي‘فأنبأه بذلك وأخربه بالليلة التي جيتمعون فيها والساعة التي يأتون

فراشه فيها ،وأمره باخلروج يف الوقت الذي خرج فيه إىل الغار ،فأخربين رسول اهلل‘باخلرب،
وأمــرين أن أضطجع يف مضجعه وأقيه بنفيس ،فأرسعت إىل ذلك مطيع ًا له مرسور ًا لنفيس بأن

أقتل دونه ،فمىض لوجهه واضطجعت يف مضجعه ،وأقبلت رجاالت قريش موقنة يف أنفسها
أن تقتل النبي‘فلام استوى يب وهبم البيت الذي أنا فيه ناهضتهم بسيفي ،فدفعتهم عن نفيس

بام قد علمه اهلل والناس).

أقــول :روي أهنم رضبوا علي ًا×وحبســوه ســاعة وتركوه .والصحيح أنــه قاومهم ومل

يقدروا عىل اإلمســاك به ،وتضاربوا وتقاولوا .ففي أمايل الطــويس( :467/حتى إذا برق الفجر
وأشــفقوا أن يفضحهم الصبح ،هجموا عىل عيل×فلام برص هبم قد انتضوا السيوف وأقبلوا

عليه هبــا ،وكان يقدمهم خالــد بن الوليد بن املغــرة ،وثب له عيل فختلــه ومهز يده فجعل
خالد يقمــص قامص البكر«يرفــس كالفصيل» ويرغــو رغاء اجلمل ،ويذعــر ويصيح وهم

يف عرج الدار«منعطفها»من خلفه ،وشــد عليهم عيل بســيفه فأجفلوا أمامــه إجفال النعم إىل
ظاهر الدار ،فتبــروه فإذا هو عيل فقالوا :إنك لعيل؟ قال:أنا عيل .قالوا :فإنا مل نردك فام فعل

صاحبك؟ قال :ال علم يل به).

334

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد األول)

ويف إمتاع األســاع للمقريزي(( :)196/9وذكر الواقدي :أن الذيــن كانوا ينتظرونه :أبوجهل،

واحلكم بن أيب العاص ،وعقبة بن أيب معيط ،والنرض بن احلارث ،وأمية بن خلف ،وابن القيطلة،

وزمعة بن األسود ،واملطعم بن عدي ،وأبوهلب ،وأيب بن خلف ،ونبيه ومنبه ابنا احلجاج).

ويف شــرحالنهج (( :)304/13الذيــن حمصــوا هذا الرأي واتفقوا عليه :النــر بن احلارث من بني

عبد الدار ،وأبوالبخرتي بن هشــام ،وحكيم بن حزام ،وزمعة بن األســود ،هؤالء الثالثة من
بني أســد بن عبد العزى ،وأبوجهل بن هشــام ،وأخوه احلارث ،وخالد بن الوليد بن املغرية،

هؤالء الثالثة من بني خمزوم ،ونبيه ومنبه ابنا احلجاج ،وعمرو بن العاص ،هؤالء الثالثة من بنى

سهم ،وأمية بن خلف وأخوه أيب بن خلف ،هذان من بني مجح).
ويف اإلمتــاع()41/1

والطبقــات

()200/1

والطــري((:)98/2كان أشــد قريــش عــداوة

لرســول اهلل‘جريانه وهم:أبوجهــل بن هشــام بن املغرية ،وعمه أبوهلــب عبد العزى بن
عبد املطلب ،واألســود بن عبد يغوث بــن وهب وهو ابن خال رســول اهلل‘ ،واحلارث

بن قيس الســهمي ،والوليد بن املغرية بن خمزوم ،وأمية وأيب ابنــا خلف بن وهب بن كعب بن

لــؤي ،وأبوقيس بن الفاكــه بن املغرية ،والعاص بن وائل الســهمي والد عمــرو بن العاص،
والنرض بن احلارث بن عبد مناف بن عبد الــدار ،ومنبه ونبيه أبناء احلجاج ،وزهري بن أيب أمية،

وحذيفة بن املغرية وهو ابن عمة رســول اهلل‘ ،والعاص بن سعيد العاص بن أمية ،وعدي
بن احلمراء اخلزاعي ،وأبوالبخرتي العاص بن أســد بن عبد العزى ،وعقبة بن أيب معيط ،وأبان

بن أيب عمرو بن أمية ،واألسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى ،وابن األصداء اهلذيل ،واحلكم
بن أيب العاص بن أمية ،وعتبة بن ربيعة بن عبد شــمس بن عبد مناف ،وشيبة بن ربيعة بن عبد

شــمس ،وطعيمة بن عدي أخو مطعم بن عدي ،واحلارث بــن عامر بن نوفل بن عبد مناف،
واحلــارث بن مالك وهو ابن الطالطلــة ،وركانة بن عبد يزيد بن هاشــم بن املطلب ،وهبرية

بن أيب وهب املخزومي .وكان الذين تنتهي إليهم عداوة رســول اهلل‘ :أبوجهل ،وأبوهلب،
وعقبة بن أيب معيط).

ويف البدء والتاريخ (( :)169/4فقال أبوجهل :أرى أن نجمع من كل قبيلة منا فتى شبيب ًا نشيط ًا،

ثم نعطي كل واحد منهم ســيف ًا صقيالً ،فيعمدون إليه ويرضبونه رضبة رجل واحد ويفرقون
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دمه يف القبائل فال يقدر بنو عبد منــاف عىل اإلقادة بجميع الناس .فتفرقوا عىل هذا ومجعوا من

فتيان قريش أربعني شاب ًا وأعطوهم السيوف وأمروهم أن يغتالوا النبي‘ويقتلوه).

أقــول :أطمئن بــأن هؤالء األربعــن كانوا الفئة املهامجة ليلــة اهلجرة ،مع كبار املــأ من قريش،

فيكون الذيــن حارصوا البيت عــرات ،والذين هامجــوا ودخلوا الدار بعض الشــباب فيهم خالد

بن الوليد ،ففاجأهم عيل×بسيفه وأمسك بخالد الذي تقدمهم ولوى يده ،فصاح كام يصيح الفصيل.

أصحاب مؤامرةالعقبة فيالرجو ع من تبوك
يف اخلصال :499/بســنده عن حذيفة بن اليامن ،قال(:الذين نفروا برسول اهلل ناقته يف منرصفه

من تبوك أربعة عرش :أبوالــرور ،وأبوالدواهي ،وأبواملعازف ،وأبوه ،وطلحة ،وســعد بن

أيب وقاص ،وأبوعبيدة ،وأبواألعور ،واملغرية ،وسامل موىل أيب حذيفة ،وخالد بن وليد ،وعمرو

بن العاص ،وأبوموسى األشعري ،و عبد الرمحن بن عوف ،وهم الذين أنزل اهلل عز وجل فيهم:
َ

ُ

َو َه ُّموا ِب َما ل ْم َي َنالوا » .وورد أنه لعنهم مواجهة.

أصحاب عقبة هرشى
وقد جاءت تســميتهم يف حديث حذيفة يف الصحيفة امللعونة الثانيــة وعدد هم أربعة عرش

رجالً ،تسعة من قريش ومخسة من ساير الناس.

قال حذيفة (:هم واهلل :أبوبكر ،وعمر ،وعثامن ،وطلحة ،وعبد الرمحن بن عوف ،وسعد بن

أيب وقاص ،وأبوعبيدة بن اجلراح ،ومعاوية بن أيب سفيان ،وعمرو بن العاص ،هؤالء من قريش،

وأما اخلمسة األخر فأبوموسى األشعري ،واملغرية بن شعبة الثقفي ،وأوس بن احلدثان البرصي،
وأبوهريــرة ،وأبوطلحة األنصاري .وقد جددوا كتابة صحيفتهم يف املدينة وأضافوا هلا عرشين

شاهد ًا هم :سعيد بن العاص األموي ،وأسامة بن زيد ،والوليد بن أيب ربيعة ،وسعيد بن زيد بن
نفيل ،وأبوسفيان بن حرب ،وسفيان بن أمية ،وأبوحذيفة بن عتبة ،ومعاذ بن جبل ،وبشري بن

أيب سعيد األنصاري ،وســهل بن عمر ،وحكيم بن حزام األسدي ،وصهيب بن سنان الرومي،
والعباس بــن مرداس الســلمي ،وأبومطيع بن أســد العبدي ،وقعد ابن عمر ،وســامل موىل

أيب حذيفة ،وسعيد بن مالك ،وخالد بن عرفطة ،ومروان بن احلكم ،واألشعث بن قيس.
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قال حذيفة :حدثتني أســاء بنت عميــس زوجة أيب بكر أن القوم اجتمعــوا يف دار أيب بكر

فتوامروا يف ذلك وأســاء تسمع مجيع كالمهم ،فأمروا ســعيد بن العاص أن يكتب عىل اتفاق

منهم).

الشجرةالملعونة فيالقرآن بنو أمية
من الثوابت يف مذهبنا أن اهلل لعن بني أمية ،ففي مصباح املتهجد( :774/إين ســلم ملن ساملكم

وحــرب ملن حاربكم إىل يوم القيامة ،ولعن اهلل آل زيــاد وآل مروان ،ولعن اهلل بني أمية قاطبة،

ولعن اهلل ابن مرجانة ،ولعن اهلل عمر بن سعد ،ولعن اهلل شمر ًا ،ولعن اهلل أمة أرسجت وأجلمت

وتنقبت لقتالك).

َ َ َ َ ْ َ ُّ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ّ ً َ
اك ِإلا ِف ْت َنة ِل ّلن ِاس
ويف موســوعة ابــن عباس((:)196/4قولــه تعــاىل :وما جعلنا الر ؤيا ال ِتي أرين
ُ َ ُ َ
َّ َ ْ ْ َ َ ْ ُ
ّ ْ ً َ
َوالش َج َرة ال َمل ُعونة فِي الق ْر ِآن َونخ ّ ِوف ُه ْم ف َما َي ِز ُيد ُه ْم ِإلا ُطغ َيانا ك ِب ًيرا.

فقــد أخرج ابن أيب حاتم وابن مردويه والبيهقي يف الدالئل وابن عســاكر عن يعىل بن مرة

والسيوطي يف الدر املنثور :أن رسول اهلل‘قال :رأيت بني أمية عىل منابر األرض ويملكونكم
ْ

فتجدوهنم أرباب سوء .واهتم رسول اهلل‘لذلك ،فأنزل اهلل تعاىلَ :و َما َج َعل َنا ُّالر ْؤ َيا..اآلية.

وأخرج ابن مردويه عن عائشــة أهنا قالت ملروان بن احلكم:ســمعت رسول اهلل‘ يقول

ألبيك وجدك :إنكم الشجرة امللعونة يف القرآن).

ويف املناقــب واملثالــب للقايض النعامن(:233/روي أن رســول اهلل‘أرشف يوم أحد عىل

عسكر املرشكني فقال :اللهم العن القادة واألتباع ،فأما األتباع فإن اهلل يتوب عىل من يشاء منهم،

وأما القادة والرؤوس فليس منهم نجيب وال ناج .ومن القادة يومئذ أبوسفيان ومعاوية).

وهذا يدل عىل أنه جيــب عىل األمة أن حتذر من الشــجرة امللعونة وأن تتحصن منهم بلعنهم

قاطبة ،وال تفتح باب اإلستثناء ،فالطيب يستثنيه اهلل تعاىل!
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المتخلفون عن جيش أسامة
يف منهاج الكرامة« :100/وقال رسول اهلل «‘» يف مرض موته مرة بعد أخرى مكرر ًا لذلك:

أنفذوا جيش أسامة! لعن اهلل املتخلف عن جيش أسامة! وكان الثالثة معه ».

ويف تقريب املعــارف« :314/ال فرق بني خالفه‘فيام أمر به من املســر مع أســامة ،وبني

خالفه فيــا أمر به من الصالة والزكاة واإلمامة ،وذلك فســق ال شــبهة فيه ،ودعوى خروج

أيب بكر من البعث اليفي شيئ ًا لثبوت الرواية به».

فقــد أراد النبي‘أن تفرغ املدينة من دعاة الفتنة وأرســلهم مجيع ًا يف جيش أســامة إىل

فلسطني ،وفيهم سبع مئة رجل من قريش! وأمره بالتحرك ولعن من ختلف عن جيش أسامة!
فافتعلوا املشــاكل واألعذار حتى ســوفوا الوقت وأفشــلوا برنامج النبي‘ ،وتسللوا من
معسكره عائدين إىل املدينة!

قال أمري املؤمنني×يصف رجوعهم لي ً
ال« :وأما الثانية يا أخا اليهود ،فإن رسول اهلل‘أ َّمرين

يف حياته عىل مجيع أمته ،وأخذ عىل من حرضه منهم البيعة بالسمع والطاعة ألمري ،وأمرهم أن
يبلغ الشاهد الغائب يف ذلك ،فكنت املؤدي إليهم عن رسول اهلل‘أمره إذا حرضته ،واألمري

عىل من حرضين منهم إذا فارقته ،الختتلج يف نفيس منازعة أحد من اخللق يل يف شئ من األمور،
يف حياة النبي‘وال بعد وفاته .ثم أمر رســول اهلل‘ بتوجيه اجليش الذي وجهه مع أسامة

بن زيد ،عند الذي أحدث اهلل به من املرض الذي توفاه فيه ،فلم يدع النبي أحد ًا من أفناء العرب
عيل نقضه ومنازعته ،وال أحد ًا
وال من األوس واخلزرج وغريهم من ســائر الناس ،ممن خياف َّ

ممن يــراين بعني البغضاء ممن قد وترته بقتل أبيه أو أخيــه أو محيمه ،إال وجهه يف ذلك اجليش،
وال من املهاجرين واألنصار واملسلمني وغريهم ،واملؤلفة قلوهبم واملنافقني ،لتصفو قلوب من
يبقــى معي بحرضته ،ولئال يقول قائل شــيئ ًا مما أكرهه ،وال يدفعني دافــع من الوالية والقيام
بأمر رعيته من بعده .ثم كان آخر ما تكلم به يف شــئ من أمر أمته أن يميض جيش أســامة وال
يتخلف عنــه أحد ممن أهنض معه ،وتقدم يف ذلك أشــد التقدم ،وأوعز فيه أبلغ اإليعاز ،وأكد

فيه أكثر التأكيد! فلم أشــعر بعد أن قبض النبي‘ إال برجال من بعث أســامة بن زيد وأهل

عســكره ،قد تركوا مراكزهم وأخلوا مواضعهم ،وخالفوا أمر رسول اهلل‘فيام أهنضهم له
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وأمرهم به ،وتقدم إليهم من مالزمة أمريهم والســر معه حتت لوائه ،حتى ينفذ لوجهه الذي

أنفذه إليه ،فخلفوا أمريهم مقي ًام يف عســكره ،وأقبلوا يتبادرون عىل اخليل ركض ًا إىل حل عقدة
عقدها اهلل عز وجل يل ولرسوله‘يف أعناقهم فحلوها ،وعهد عاهدوا اهلل ورسوله فنكثوه،

وعقدوا ألنفســهم عقد ًا ضجت به أصواهتم ،واختصت به آراؤهم ،من غري مناظرة ألحد منا

بني عبد املطلب ،أو مشاركة يف رأي ،أو استقالة ملا يف أعناقهم من بيعتي!

فعلوا ذلك وأنا برسول اهلل‘مشــغول ،وبتجهيزه عن سائر األشــياء مصدود ،فإنه كان

أمهها وأحق ما بدئ به منها! فكان هذا يا أخا اليهود أقرح ما ورد عىل قلبي ،مع الذي أنا فيه من
عظيم الرزية وفاجع املصيبة ،وفقد من الخلف منه إال اهلل تبارك وتعاىل ،فصربت عليها إذ أتت

بعد أختها عىل تقارهبا ورسعة اتصاهلا »( .الخصال.)371/

وقال الشهرســتاين يف امللل والنحل(( :)21/1يف بيان أول شبهة وقعت يف امللة اإلسالمية..فأول

تنازع :وقع يف مرضه عليه الصالة والسالم فيام رواه اإلمام أبوعبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري
بإســناده عن عبد اهلل بن عبــاس ريض اهلل عنه قال :ملا اشــتد بالنبي‘مرضه الذي مات فيه

قــال :إئتوين بدواة وقرطــاس أكتب لكم كتاب ًا ال تضلوا بعدي .فقــال عمر ريض اهلل عنه :إن
رسول اهلل‘قد غلبه الوجع ،حســبنا كتاب اهلل! وكثر اللغط فقال النبي‘ :قوموا عني ال
ينبغي عندي التازع .قال ابن عباس :الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبني كتاب رسول اهلل‘.

اخلالف الثاين :يف مرضه أنه قال جهزوا جيش أســامة لعن اهلل من ختلف عنه! فقال قوم جيب

علينا امتثال أمره وأسامة قد برز من املدينة .وقال قوم :قد اشتد مرض النبي عليه الصالة والسالم
فال تسع قلوبنا مفارقته واحلالة هذه فنصرب حتى نبرص أي شئ يكون من أمره).

أبوسفيان ،وابناه يزيد ومعاوية
روى يف اخلصال ،397/عن أيب الطفيل عامر بن واثلة ،قال «:إن رسول هلل‘ لعن أباسفيان

يف ســبعة مواطن يف كلهن اليستطيع إال أن يلعنه ،أوهلن :يوم لعنه اهلل ورسوله وهو خارج من
وهم أن
مكة إىل املدينة مهاجر ًا وأبوســفيان جائي من الشام ،فوقع فيه أبوسفيان يسبه ويوعده َّ

يبطش به فرصفه اهلل عن رســوله .والثانية :يوم العري إذا طردها ليحرزها عن رســول اهلل‘
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فلعنه اهلل و رســوله .والثالثة :يوم أحد قال أبوســفيان :أعل هبل ،فقال رســول اهلل‘ :اهلل

أعىل وأجل ،فقال أبوســفيان :لنا عزى وال عزى لكم ،فقال رســول اهلل‘ :اهلل موالنا وال
موىل لكم .والرابعة :يوم اخلندق يوم جاء أبوســفيان يف مجيع قريش فرد هم اهلل بغيظهم مل ينالوا

خري ًا ،وأنزل اهلل عز وجل يف القرآن آيتني يف سورة األحزاب ،فسمى أباسفيان وأصحابه كفار ًا،
ومعاوية مرشك عدو هلل ولرســوله .واخلامســة :يوم احلديبية واهلدي معكوفــ ًا أن يبلغ حمله،

وصد مرشكوا قريش رسول اهلل‘عن املســجد احلرام وصدوا ُبدْ نَــ ُه أن تبلغ املنحر ،فرجع

رســول اهلل‘مل يطف بالكعبة ومل يقض نسكه ،فلعنه اهلل ورسوله .والسادسة :يوم األحزاب
يوم جاء أبوســفيان بجمع قريش وعامر بن الطفيل بجمع هــوازن وعيينة بن حصن بغطفان،
وواعــد هلم قريظة والنضري أن يأتوهم فلعن رســول اهلل‘القادة واألتباع وقال :أما األتباع

فال تصيب اللعنة مؤمن ًا ،وأما القادة فليس فيهم مؤمن وال نجيب وال ناج .والسابعة :يوم محلوا

عىل رســول اهلل‘يف العقبة وهم اثنا عرش رج ً
ال من بني أمية ومخســة من سائر الناس ،فلعن

رسول اهلل‘من عىل العقبة غري النبي‘وناقته وسائقه وقائده).

قال مصنف هذا الكتاب ريض اهلل عنه :جاء هذا اخلرب هكذا .والصحيح أن أصحاب العقبة

كانوا أربعة عرش» واالحتجاج ،408/1:وشرح األخبار .165/2:

أقــول :ورد أن النبي‘ َع َ
ــذر ثالثة منهم ألهنــم مل يســمعوا منادي النبي‘ وهنيه أن

يســلكوا العقبة ،ومل يعرفوا مقصود أصحاب املؤامرة ،فيكون العدد سبعة عرش ،وبدون الثالثة

أربعة عرش ،وهو الصحيح .و روي تسعة عرش.

أبوالعاص وابنهالحكم وأوالده
يف فتح البــاري(( :)215/12أن أصحــاب رســول اهلل‘دخلوا عليه وهــو يلعن احلكم بن

أيب العاص ،وهو يقول اطلع عيل وأنا مع زوجتي).

وقد نص النبي‘عىل أن لعنته تشــمل من كان يف صلب احلكم ،فقد قالت عائشــة ملروان
بن احلكم( :ولكن رسول اهلل لعن أبامروان ومروان يف صلبه ،فمروان َف َض ٌض(قطعة) من لعنة اهلل

عز وجل) (.الحاكم ،481/4 :وصححه بشرط الشيخين ،والنسائي ،459 / 6 :وفتح الباري ،443 / 8 :وعمدة القاري.)169 / 19 :
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وقال البخاري ( ( :)42/6كان مروان عىل احلجاز اســتعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد

بن معاوية لكي يبايــع له بعد أبيه ،فقال له عبد الرمحن بن أيب بكر شــيئ ًا فقال :خذوه! فدخل
َّ َ َ
ُّ
بيت عائشــة فلم يقدروا عليــه فقال مروان :إن هذا الذي أنــزل اهلل فيــهَ :وال ِذي قال ِل َوا ِل َد ْيهِ أ ٍف
َ ُ َ
لك َما أ َت ِع َد ِان ِني..فقالت عائشــة من وراء احلجاب :ما أنزل اهلل فينا شيئ ًا من القرآن إال أن اهلل أنزل

عذري).

وقال ابن حجر يف فتح الباري( ( :)442/8قال بعض الرشاح :وقد اخترصه فأفسده! والذي يف
رواية اإلسامعييل :فقال عبد الرمحن :ســنَّ ُة َ
هرقل وقيرص! فقال خذوه! فدخل بيت عائشة فلم

يقدروا :أي امتنعوا من الدخول خلفه إعظام ًا لعائشة .ويف رواية أيب يعيل :فنزل مروان عن املنرب

حتى أتى باب عائشة ،فجعل يكلمها وتكلمه ثم انرصف)!

وقد اخترص ابن حجر وغريه الرواية أيض ًا وأفسدوها البخاري! فهي حدث صارخ يكشف

موقف أوالد أيب بكر من معاوية ،وموقفه منهم! وروت كالم عائشة هذا ،عامة مصادرهم!

العاص وابنه عمر و
يف رشح النهج ()290/2من مناظرة اإلمام احلسن×لعمرو( :وأما أنت يا ابن العاص فإن أمرك
مشرتك! وضعتك أمك جمهوالً من عهر وســفاح ،وتنازع فيك أربعة من قريش فغلب عليك
جزارها أألمهم حســب ًا وأخبثهم منصب ًا .ثم قام أبوك فقال أنا شانئ حممد األبرت فأنزل اهلل فيه ما

أنزل ،وقاتلت رسول اهلل‘يف مجيع املشاهد وهجوته وآذيته بمكة ،وكدته كيدك كله ،وكنت
من أشــد الناس له تكذيب ًا وعداوة .ثم خرجت تريد النجايش مع أصحاب السفينة لتأيت بجعفر
وأصحابه إىل أهل مكــة ،فلام أخطأك ما رجوت ورجعك اهلل خائب ًا وأكذبك واشــي ًا ،جعلت

حدك عىل صاحبك عامرة بن الوليد فوشــيت به إىل النجايش حســد ًا ملــا ارتكب مع حليلتك

ففضحك اهلل وفضح صاحبك،فأنت عدو بني هاشم يف اجلاهلية واإلسالم.

ثم إنك تعلم وكل هؤالء الرهط يعلمون أنك هجوت رسول اهلل‘ بسبعني بيت ًا من الشعر

فقال رســول اهلل‘ :اللهم إين ال أقول الشعر وال ينبغي يل ،اللهم العنه بكل حرف ألف لعنة،
فعليك إذ ًا من اهلل ما ال حيىص من اللعن!
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وأما ذكرت من أمر عثامن فأنت ســ َّعرت عليه الدنيا نار ًا ثم حللت بفلسطني ،فلام أتاك قتله

قلت أنا أبوعبد اهلل إذا نكأت قرحة أدميتها! ثم حبســت نفسك إىل معاوية وبعت دينك بدنياه

فلســنا نلومك عىل بغــض ،وال نعاتبك عىل ود ،وباهلل ما نرصت عثــان حي ًا ،وال غضبت له
مقتوالً).

المغيرة بن شعبة
ورد إســم املغرية يف روايــة حذيفة يف الذين تآمــروا لقتل النبــي‘يف رجوعه من تبوك

ليلة العقبة ،ففي إرشــاد القلوب للديلمي(( :)232/2فقال حذيفة :هم واهلل أبوبكر وعمر وعثامن
وطلحة وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص وأبوعبيدة بن اجلراح ومعاوية بن أيب سفيان
وعمرو بن العاص هؤالء من قريش .وأما اخلمسة فأبوموسى األشعري واملغرية بن شعبة الثقفي

وأوس بن احلدثان البرصي وأبوهريرة وأبوطلحة األنصاري).

سهيل بن عمرو العامري
يف البخاري ((:)36/5كان رســول اهلل يدعو عىل صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو ،واحلرث
َ

َ

َ

َ

َ

ابن هشام فنزلت :ل ْي َس ل َك ِم َن الأ ْمر َشىْ ٌئ أ ْو َي ُت َ
وب َعل ْي ِه ْم.)..
ِ

َ
َ َ
أقول :كلام رووا أن النبي‘لعن أحد ًا من رؤســاء قريش ،قالوا نزلت بعدها آية :ل ْي َس لك
َ
ِم َن الأ ْم ِر َشىْ ٌئ! فنزلوا اآلية عرشات املرات.

ويف املنمــق(( :)423/1املؤلفة قلوهبم من قريش :أبوســفيان صخر بن حــرب ،وابنه معاوية،

وحكيم بن طليق بن سفيان بن أمية ،وخالد بن أسيد بن أيب العيص بن أمية ،واحلارث بن هشام

بن املغرية املخزومي ،وسعيد بن يربوع املخزومي ،وصفوان بن أمية بن خلف اجلمحي ،وسهيل

بن عمرو أخو بني عامر بن لــؤي ،وحويطب بن عبد العزى بن أيب قيس العامري ،وحكيم بن

حزام بن خويلد بن أســد بن عبد العزى ،وأبوســفيان بن احلارث بن عبد املطلب ،والعالء بن
جارية الثقفي حليف بني زهرة بن كالب ،أعطى رسول اهلل‘كل واحد من هؤالء مائة ناقة،

إال سعيد بن يربوع وحويطب بن عبد العزى فإنه أعطى كل واحد منهام مخسني ناقة).
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صفوان بن أمية
يف تفســر التبيان ( )463/3أنــه كان من زعامء قريش العتاة املعاديــن للنبي‘ الني حاولوا

اغتياله وهو يف مكة ،ثم حاولوا اغتياله وهو يف املدينة.

ويف اإلصابــة (( :)349/3صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن مجح قتل أبوه يوم بدر كافر ًا،

وحكى الزبــر أنه كان إليه أمر األزالم يف اجلاهلية .هرب يوم فتح مكة وأســلمت امرأته وهي

ناجية بنت الوليد بن املغرية قال فأحــر له بن عمه عمري بن وهب أمان ًا من النبي‘فحرض
وحرض وقعة حنني .واستعار النبي‘منه سالح ًا ملا خرج إىل حنني وهو القائل يوم حنني:لئن

َي ُر ُّبنــي رجل من قريش أحب إيل من أن يربني رجل من هوازن ،وأعطاه النبي من الغنائم فأكثر

فقال :أشهد ما طابت هبذا إال نفس نبي ،فأسلم).

عقبة بن أبيمعيط وابنهالوليد
بنو أيب معيط نسبوا نفسهم اىل بني أمية وقريش ،وقد نفاهم النبي‘عن قريش ملا أمر بقتل

عقبة ،وكان صاحب مخارة ومبغى يف مكة ،وكان معروف ًا بإحلاده.

وابنه الوليد مثله وإن أســلم ،وقد واله عثامن الكوفة فصىل فيهم الصبح ثامن ركعات وقال:

هل أزيدكم ،وتقيأ اخلمر يف حمراب املسجد!

ت بالوليد قد صىل الصبح ركعتني
ففي صحيح مسلم( ( :)126/5قال شهدت عثامن بن عفان و ُأ ِ َ

ثم قال :أزيدكم؟ فشــهد عليه رجالن أحدمها محران أنه رشب اخلمر ،وشهد آخر أنه رآه يتقيأ!
عيل قم فاجلده ،فقال عيل :قم يا حســن فاجلده،
فقال عثامن :إنه مل يتقيأ حتى رشهبا ،فقال :يا ُّ
فقال احلسنِّ :
ول حارها من توىل قارها فكأنه وجد عليه فقال :يا عبد اهلل بن جعفر قم فاجلده،
وعيل ي ُعــدّ ) ( .واألم للشــافعي ،192 / 7 :ومجموع النــووي ،116 / 20 :وفتح الوهــاب ،287 / 2 :ومغني الشــربيني/ 4 :
فجلده
ٌّ

 ،189ومســند أحمــد ،82 / 1 :و  ،140و  ،145وســنن الدارمي ،175 / 2 :و ابــن ماجــة ،858 / 2 :وأبــي داود ،359 / 2 :وســنن البيهقي8 :
 , ،318 /والسيرة الحلبية ،592 / 2 :والغدير .)120 / 8 :

قال ابن قتيبة يف املعارف«:319/كان أمية بن عبد شــمس خرج إىل الشام فأقام هبا عرش سنني،

فوقع عىل أمــة للخم هيودية من أهل صفورية يقال هلا ترنــا ،وكان هلا زوج من أهل صفورية
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هيودي ،فولدت لــه ذكوان فادعاه أمية واســتلحقه وكناه أباعمرو ثم قــدم به مكة ،فلذلك
قال النبي‘لعقبــة يوم أمر بقتله :ما أنت وقريش إنام أنــت هيودي من أهل صفورية!ألنت

يف امليالد أكرب من أبيك الذي تدعى له).

وقال ابن حبيب يف املنمق(:100/ومن ثم يقال إن أمية اســتحلق أباعمرو ابنه وهو ذكوان وهو

رجل من أهل صفوريــة ،فخلف أبوعمرو عىل امرأة أبيه بعده فأولدهــا أبان وهو أبومعيط.
ويقال استحلق ذكوان أيض ًا أبان).

قــال ابن عقيل يف النــزاع والتخاصم(:14/وبنو أمية هلم أكرب ســابقة يف التهتك والفســوق

والوقاحة ،فقد نافر أمية هاشــ ًا فن َّفره هاشــم ،فخرج أمية إىل الشــام وأقام هبا عرش ســنني،
وكان مضعوف ًا وصاحب عهار ،وقد صنع أمية شــيئ ًا مل يصنعه أحد من أهل اجلاهلية ،فقد نزل

البنــه أيب عمرو يف حياته عن زوجتــه وزوجه هبا فبنى هبا أبوعمرو أمــام أبيه ،وكان املقيتون

يف اجلاهلية الذين يتزوجون نســاء آبائهم بعد موهتم ،أما من يتــزوج زوجة أبيه وهو حي عىل
مــرأى منه ،فهذا مل يكن قط قبل أميــة) .راجع :الطبقــات ،75 / 1 :والمنمــق ،97 /والطبــري 371 /1:و ،13 / 2وكامل
ابن األثير  ،16 / 2:والنزاع والتخاصم  ،49 /و إمتاع األســماع ،6 / 10 :وســبل الهدى ،271 / 1 :والســيرة الحلبية ،7 / 1 :والمنتظم،212 / 2 :
وأعالم النبوة   251/ومعجم ما استعجم ،837 / 3 :والعدد القوية.140/

أمية بن خلف
يف أمايل الطويس( :20/قال :حدثني ســعيد بن مينا ،عن غــر واحد من أصحابه :أن نفرا من

قريش اعرتضوا لرســول اهلل‘منهم عتبــة بن ربيعة ،وأمية بن خلــف ،والوليد بن املغرية،
والعاص بن ســعيد ،فقالوا :يــا حممد ،هلم فلتعبد ما نعبد فنعبد مــا تعبد فنرشك نحن وأنت
يف األمر ،فإن يكن الذي نحن عليه احلق فقد أخذت بحظك منه ،وإن يكن الذي أنت عليه احلق

َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َْ ُ َ ُ َ َ
َُ ْ َ
ُ
َ ََ
ون َما أ ْع ُب ُدَ .ولا أنا
فقد أخذنا بحظنا منه ،فأنزل اهلل :ق ْل َيا أ ّي َها الك ِاف ُر ون.لا أع ُبد َما ت ْع ُبدونَ .ولا أنت ْم ع ِابد
َ
َ
َ ٌ َ َ َ ْ ُ ْ ََ ُْ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ
ين .ثم مشى أبي بن خلف بعظم رميم ففته في يده
ع ِابد ما عبدتم .ولا أنتم ع ِابدون ما أعبد .لكم ِدينكم و ِلي ِد ِ
ثم نفخه ،وقال :أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد ما ترى؟فأنزل اهللَ :و َض َر َب َل َنا َم َث ًلا َو َن ِس َي َخ ْل َق ُه َق َال َم ْن ُي ْحيي ْال ِع َظ َ
ام
ِ
َ
َ َ َ َ
َّ
َ َ َ َ ُ ْ َ َّ
الش َجر ْال َأ ْخ َضر َن ًارا َفإ َذا أ ْن ُتمْ
يمُ .ق ْل ُي ْحي َيها ّال ِذي أ ْن َشأ َها أ َّو َل َم َّرةٍ َو ُه َو ب ُك ّل َخ ْلق َع ِل ٌ
َو ِه َي َر ِم ٌ
يم .ال ِذي جعل لكم ِمن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
َّ َ
ْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ َّ
َ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ ُ
اق ْال َع ِل ُ
يم ِ.إن َما أ ْم ُر ُه ِإذا
ات والأرض ِبق ِاد ٍر على أن يخلق ِمثلهم بلى وهو الخل
ِمنه ت ِوقدون .أ َولي َس ال ِذي خلق السماو ِ
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َ َّ
َ ََ ُ ُ ُ
ََ َ َ ًْ َ ْ َ ُ َ َُ ُ
ك ّل َش ْي ٍء َو إ َل ْيهِ ُت ْر َج ُع َ
ك ْن َف َي ُك ُ
ونَ .ف ُس ْب َ
ون).
وت
ك
ل
م
هِ
د
ي
ب
ي
ذ
ال
ان
ح
أراد شيئا أن يقول له
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

أقول :كان أمية ثم ابنه صفوان نشيطني يف عداء النبي‘وقد قتل أمية بن خلف ببدر كافر ًا،

قتله عامر بن يارس ريض اهلل عنه .أما ابنه صفوان فقــد أعطاه النبي‘من غنائم حنني الكثري،
وقالوا إنه أسلم بسبب سخاء النبي‘ ،وكان من شهود الصحيفة الثانيه لعزل بني هاشم.

الوليد بنالمغيرة وابنه خالد بنالوليد
َ
الوليد بن املغرية رئيس بني خمزوم ،وأشــد املرشكني عىل النبي‘وفيه نزل قوله تعاىل :ذ ْرنِي
َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ً َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ً َ ْ ُ ً َ َ َ ُ ُ ً َ َ َّ ْ ُ َ ُ َ ْ ً ُ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
ك َ
ان
ومن خلقت و ِحيدا .وجعلت له مالا ممدودا .وب ِنين شهودا .ومهدت له تم ِهيدا .ثم يطمع أن أ ِزيد .كلا ِإنه
َ َ ََ ُ ََ ُ
َ َ ََ ُ ُ
ً َّ َ َّ َ َ َ ُ
ً ُ ْ
َ
لآي ِات َنا َع ِنيداَ .سأ ْر ِهق ُه َص ُعوداِ .إن ُه فك َر َوق ّد َر .فق ِت َل ك ْيف ق ّد َر .ث َّم ق ِت َل ك ْيف ق ّد َر .ث َّم نظ َر .ث َّم َع َب َس َو َب َس َر.
ُ َ
ْ ََ َ
ْ ٌ َُُْ ْ ََ
َ
َ
ُ
ذ إلا َق ْو ُل ْال َب َشرَ .س ُأ ْصل َس َق َرَ .و َما َأ ْد َر َ
اك َما َسق ُر .لا ت ْب ِقى َولا
ث َّم أ ْد َب َر َو ْاس َتك َب َر .فقال ِإ ْن َه ا
ِ يهِ
ِ
ذ ِإلا ِسحر يؤثرِ .إن ه ا ِ
َ
َ َ
ََ َ ٌ ْ َ
تذ ُر .ل َو َاحة ِلل َبش ِرَ .عل ْي َها ِت ْس َعة َعش َر.
ُ
الزنِيم ،الذي مل يتســع له حلم اهلل العظيم ،فرصح بأنه ابن زنا ،وأنزل فيهَ :ولا ت ِط ْع
و هو ال ُعت ُُّل َّ
َ
َ
ْ َ َ
ُك َّل َحلاف َمهينَ .ه َّماز َم َّش ٍاء ب َنميمَ .م َّناع ل ْل َخ ْير ُم ْع َتد أث ُ ُ َ ْ َ َ َ َ
ك َان ذا َم ٍال َو َب ِن َين .وقــد
يم .أن
يم .عت ٍ ّل بعد ذ ِلك ز ِن ٍ
ٍ ِ ِ ٍ ِ ٍ
ِ ِ ٍ
ٍ
ٍ ِ ٍ

اتفق املفرسون عىل نزوهلا يف الوليد.

دعي يف قريش وهو الوليد بن املغرية.ادعاه أبوه بعد ثامين عرشة
ففي تفســر اجلاللنيٌّ « :758/

سنة» .وابن إسحاق ( )140/2والقرطبي( )71/19وغيرها.

َ

وهو أول املســتهزئني الذين قتلهم اهلل يف الســنة الثالثة من بعثة النبي‘ .فقد نزلت آيات:
َ

َ

ْ َ ْ َ َُُْ َ ْ ْ َ ُ ْ
َ ّ َ
ك َف ْي َن َ
اك ُالم ْس َت ْه ِزئينَ ،عند هالكه ورفقائه ،بعد ثالث سنني
المش ِر ِكينِ .إنا
فاصدع ِبما تؤمر وأع ِرض ع ِن

مر بنبل لرجل من بني خزاعة قد راشه يف الطريق فأصابته شظية منه فانقطع أكحله
من البعثةَّ « .

حتى أدماه فامت وهو يقول :قتلني رب حممد)! (الخصــال ،)279/فاعرتف بأن اهلل قتله ،ومع ذلك
أوىص بأخذ الدية من صاحب السهام! وقال فيه أبوطالب ريض اهلل عنه:
ً
َ
ً
متالـ ْ
وبغضة ألهــل الع ـ ــى فبيهنـ ـ ــم أبــدا وتـ ـ ــر
ـدين
ـ
س
حا
ا
ـو
« رجــال
ِ
ً
وليـ ٌـد أبـ ـ ــوه كان عبـ ـ ــدا جلدنــا إىل علجــة زرقــاء جــاش هبا البحــر
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ُ
وتـ ٌـم وخمـ ٌ
ـزوم وزهــرة مهنــم

وكانــوا لنــا مـ ً
َ
ابتغي النصــر
ـوىل إذا

فقــد ســفهت أحالمهــم وعقوهلــم وكانوا كجفر بئســما صنعت جفر ».
( ابن هشام 173/ 1:وابن إسحاق.)133/ 2:

ومعناه أن أبا الوليد وضعته رومية من خدمة السفية يف جدة ،فاشرتاه هاشم.

أما خالد بن الوليد فقد استوفينا أخباره وكشفنا حقيقته ،يف كتاب قراءة جديدة يف حروب الردة،

وقراءة جديدة يف الفتوحات ،وأثبتنا أنه مل يربز لفارس أبد ًا وأن البطوالت املنسوبة اليه مكذوبة،
وأنــه هرب يف مؤتة ،وهرب يف حرب الياممة مرات! وإنــا عظمه رواة اخلالفة وأهلها ألنه ابن

زعيم قريش هو الوليد بن املغرية ،وكان خالد يفتخــر بأبيه! قال الطربي( « :)513/ 2ثم برز خالد

حتى إذا كان أمام الصف دعا إىل الرباز وانتمى ،وقال:
أنــا ابــن الولي ـ ـ ـ ـ ــد َ
الع ـ ـ ـ ـ ـ ْـو ِد أنــا ابــن عام ـ ـ ـ ـ ــر وز ْيـ ـ ـ ـ ـ ِـد
َّ ْ
َّ ْ
النف ُت
وسييف الســخ ُت أعظم ئش حــن يأتيك
ـياخ
أنا ابن أشـ ٍ
ت :ما يلصق بالقدر من املرق ،أي العربة بآخر القدر( .العين.)127 /8:
والنَّ ْف ُ
والرجل ال َع ْود :العامل باألمور الذي الجيهل مقامه ( .لسان العرب.)315 / 3 :

فاعجب لقائد املسلمني يفتخر بأبيه الذي أنزل اهلل ذمه يف القرآن ،ووصفه بام وصفه! فلو كان

يف قلبه إيامن ملا افتخر به.

ونشــأ خالد عىل يد أبيه الوليد يف العداء للنبي‘وكان بارز ًا بني إخوته ،وكان أحد الذين

انتدبتهم قريش لقتل النبي‘ليلة اهلجرة ،وتقدم أن علي ًا ×وثب به فختله ومهز يده ،فجعل

خالد يقمص قامص ال َبكر.

وشارك خالد وإخوته مع املرشكني يف بدر ف ُقتل أخوه أبوقيس ،و ُأرسأخوه الوليد بن الوليد،

ونجا خالد ( .شــرحالنهج .)203 / 14 :وكان من قادة املرشكني يف أحد ،وكان ســبب ًا يف هزيمة املسلمني

بعــد انتصارهم ،فقد اغتنــم قادة اخليل عكرمــة ورضار وخالد انشغال املســلمني بالغنائم،
وفتحوا الطريق للمرشكني فهامجوهم من خلفهم.
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وكان خالد ينظر يف ميزان القوى ،وبعد اهنزام األحزاب أمام النبي‘ رأى أن ميزان القوة

حتول إىل جانب النبي‘فجاء إىل املدينة هو وعمرو بن العاص يف السنة الثامنة ،وأسلام.

وبعــد فتح مكة شــارك مع قريــش إىل جانب النبــي‘يف حرب حنني ،لكنــه كان يف

أول املنهزمني بخيله من بني ُسليم.

وبعد فتح الطائف أخذ خالد يستويف ربا أبيه من ثقيف فمنعه النبي‘ (المنمق)203/

َ ُ َّ
َ َ
َّ ُ
اهلل َوذ ُر وا َما َب ِق َي
ثم عاد خالد يســتويف فشــكوه إىل النبي‘فنزلت اآليةَ :يا أ ّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا اتقوا
َ َّ ْ ُ
ك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
ين(.عمدة القاري.)201/11:
الربا ِإن
ِمن ِ
ثم زعم خالد أنه أســلم قبل خيرب وأنه شــارك فيها ،فصدقه رواة السلطة ،قال خالد (مسند

أحمد «:)89/4غزوت مع رســول اهلل غزوة خيرب ،فأرسع الناس يف حظائر هيود فقال :يا خالد ناد

يف الناس أن الصالة جامعة »! لكن علامءهم استحوا من كذبه الرصيح فردوا قوله وقالوا أسلم

ســنة ثامن! وكانت خيرب ســنة ســبع! (عمدة القــاري .248 / 17 :و اإلســتيعاب  ،427/ 2 :ومجمع الزوائــد،351/9 :
وتهذيب التهذيب ،107 / 3 :وابن تيمية في فتاويه.)397/4:

األسود بنالمطلب ،وابنه هبار
روينا وروى الذهبي يف تارخيه ( )224/1وصححه قال«:املستهزئون :الوليد بن املغرية ،واألسود

بن عبد يغوث الزهري ،وأبوزمعة األسود بن املطلب من بني أسد بن عبد العزى ،واحلارث بن

عيطل الســهمي ،والعاص بن وائل .فأتاه جربيل فشــكاهم النبي‘إليه فأراه الوليد وأومأ
جربيل إىل أبجله (شــريانه) فقال :ما صنعت؟ قال :كُفيته .ثم أراه األسود ،فأومأ جربيل إىل عينيه

فقال :ما صنعت؟ قال :كفيته .ثم أراه أبازمعة فأومأ إىل رأسه فقال :ما صنعت؟ قال كفيته .ثم

أراه احلارث فأومأ إىل رأســه أو بطنه وقال:كفيته .فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش
نباالً فأصاب أبجله فقطعها .وأما األســود فعمي .وأما ابن عبد يغوث فخرج يف رأسه قروح

فامت منها .وأما احلارث فأخذه املاء األصفر يف بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فامت .وأما العاص
فدخل يف رأسه شربقة حتى امتألت فامت).

روع زينب ربيبة النبي‘ملا هاجرت ،فأسقطت محلها!
وأما هبار بن األسود فقد اشتهر بأنه َّ
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قال يف رشح النهج(( :)192/14قال حممد بن إســحاق :قدم هلــا كنانة بن الربيع بعري ًا فركبته وأخذ

قوسه وكنانته ،وخرج هبا هنار ًا يقود بعريها وهي يف هودج هلا ،وحتدث بذلك الرجال من قريش
والنساء ،وتالومت يف ذلك وأشفقت أن خترج ابنه حممد من بينهم عىل تلك احلال ،فخرجوا يف
طلبها رساع ًا حتى أدركوها بذي طوى ،فكان أول من ســبق إليها هبار بن األسود بن أسد بن

عبد العزى ،ونافع بن عبد القيس الفهري ،فروعها هبار بالرمح وهي يف اهلودج ،وكانت حام ً
ال
فلام رجعت طرحت ما يف بطنها ،وقد كانت من خوفها رأت دم ًا وهي يف اهلودج ،فلذلك أباح

رسول اهلل‘يوم فتح مكة دم هبار بن األسود.

قلت :وهذا اخلرب أيضــ ًا قرأته عىل النقيب أيب جعفر&فقال إذا كان رســول اهلل‘أباح

دم هبار بن األســود ألنه روع زينب فألقــت ذا بطنها ،فظهر احلال أنه لــو كان حي ًا ألباح دم

من روع فاطمة÷حتــى ألقت ذا بطنها .فقلت أروي عنك ما يقولــه قوم إن فاطمة ُروعت

فألقت املحسن؟ فقال ال تروه عني وال ترو عني بطالنه).

قال البالذري (( :)357/1وأما هبار بن األسود ،فكان ممن عرض لزينب بنت رسول اهلل‘حني

محلت من مكة إىل املدينة ،فكان رســول اهلل يأمر رساياه إن لقــوه أن يقتلوه فلام كان يوم الفتح
هرب .ويقال أتاه وهو باجلعرانــة حني فرغ من أمر املرشكني بحنني فمثل بني يديه وهو يقول:

أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل ،فقبل إسالمه وأمر أن ال ُيعرض له!

قال الزبري بن العوام :لقد رأيت رسول اهلل‘بعد غلظته عىل هبار يطأطئ رأسه استحياء

منه ،وهو يعتذر إليه).

وقــال ابن حجر يف فتح الباري(( :)52/4ومن النفر الذين كان أهدر دمهم النبي‘قبل الفتح

غري من تقدم ذكره هبار بن األســود وعكرمة بن أيب جهل وكعب بن زهري ووحيش بن حرب
وأسيد بن أياس ابن أيب زنيم ،وقينتا ابن خطل ،وهند بنت عتبة).

ويف رشح النهج (( :)275/17قال الواقدي :وهنى رســول اهلل‘عن احلرب وأمر بقتل ستة

رجال وأربع نســوة :عكرمة بن أيب جهل ،وهبار بن األســود ،وعبد اهلل بن سعد بن أيب رسح،

ومقيس بن صبابة الليثي ،واحلويرث بن نفيل ،وعبد اهلل بن هالل بن خطل األدرمي ،وهند بنت

عتبة وسارة مواله لبني هاشم ،وقينتني البن خطل يقالُ :قرينا وأرنب).
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عبداهلل بن خطل وقينتاه
يف سرية ابن هشام(( :)868/4قال ابن إسحاق :وعبد اهلل بن خطل ،رجل من بنى تيم بن غالب،

وإنام أمر بقتله أنه كان مسل ًام ،فبعثه رسول اهلل‘ مصدق ًا وبعث معه رج ً
ال من األنصار ،وكان
معه موىل له خيدمه وكان مســل ًام فنزل منزالً ،وأمر املوىل أن يذبح له تيس ًا فيصنع له طعام ًا فنام
فاستيقظ ومل يصنع له شيئ ًا ،فعدا عليه فقتله ثم ارتد مرشك ًا .وكانت له قينتان :فرتنى وصاحبتها
وكانتا تغنيان هبجاء رسول اهلل‘فأمر رسول اهلل بقتلهام معه).

ويف رشح النهج (( :)275/17قال الواقدي :وأقبل ابن خطل مدجج ًا يف احلديد عىل فرس ذنوب

بيده قناة يقــول :ال واهلل ال يدخلها عنوة حتى يرى رضب ًا كأفواه املــزاد ،فلام انتهى إىل اخلندفة
ورأي القتال دخله رعب حتى ما يستمسك من الرعدة ،ومر هارب ًا حتى انتهى إىل الكعبة).

ويف قرب اإلسناد للحمريي القمي( :130/ثم أمر رسول اهلل‘بقتل عبد اهلل بن أيب رسح وإن

وجد يف جوف البيت ،وبقتل عبد اهلل بن خطل ،وقتل مقيس بن صبابة ،وبقتل فرتنى وأم سارة.

قال :وكانتا قينتني تزنيان ،وتغنيان هبجاء النبي‘وحتضضان يوم أحد عىل رسول اهلل‘)

قال الطربي(( :)336/2وأما قينتا ابن خطل فقتلت إحدامها وهربت األخرى حتى استؤمن هلا

رسول اهلل‘بعد فآمنها.وأما سارة فاستؤمن هلا فآمنها).

عكرمة بن أبيلهب
قال البالذري(( :)357/1فأما عكرمة فإنه هرب وأسلمت امرأته أم حكيم فقالت :يا رسول اهلل

زوجــي هرب خوف ًا منــك فقال :هو آمن .فخرجــت يف طلبه ،وأدركت عكرمة يف ســاحل
من الســواحل ،قد ركب البحر ،وقالت له امرأته :جئتك ،يا ابن عــم ،من عند أوصل الناس

وأحلمهم وأكرمهم ،قد أمنك وعفا عنك! فرجع ،ثم ملا قدم عىل رسول اهلل‘وقف بني يديه

فأظهر الرسور به وأسلم وسأل النبي‘أن يستغفر له فاستغفر له.

وقال :واهلل ألجتهدن يف جهاد أعداء اهلل ،وجعل عىل نفسه أن حيىص كل نفقة أنفقها يف الرشك

فينفق مثلها يف نرص اإلسالم).
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سعد بن أبيسرح
قال البالذري(( :)358/1وأما عبد اهلل بن ســعد بن أيب رسح ،فإنه أسلم وكان يكتب بني يدي

رسول اهلل‘فيمىل عليه الكافرين ،فيجعلها الظاملني ،ويمىل عليه عزيز حكيم فيجعلها عليم

حكيم ،وأشــباه هذا ،فقال :أنا أقول كام يقول حممد وآيت بمثل مــا يأيت به حممد .فأنزل اهلل فيه

َ َ َ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ ٰ َ َ َّ َ ً َ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ
َ َ ُ ُ ْ
ـوح ِإل ْيهِ شـ ْـی ٌء َو َمن قال َســأ ِنزل ِمث َل َما أنـ َـزل ا ّلل ُه.
ومــن أظلــم ِممـ ِـن افتــرى علــى الل ِه ك ِذبــا أو قال أ ِوحــي ِإلي ولم يـ

وهرب إىل مكة مرتد ًا فأمر رســول اهلل‘بقتله وكان أخا عثامن بــن عفان من الرضاع .وملا

جاء اىل النبي‘عفــا عنه ،قال:أما كان فيكم من يقــوم إىل هذا الكلب قبل أن أؤ ّمنه فيقتله؟

فقالــوا :لو أومأت إلينا قتلناه .فقال :إن األنبياء ال يكون هلم خائنة األعني .وواله عثامن مرص،

حتول إىل فلسطني فامت هبا).
ثم ّ

عتبة بن أبيوقاص
قال ابن هشــام(( :)597/3قال ابن إســحاق :وانكشف املســلمون ،فأصــاب فيهم العدو،

وكان يوم بالء ومتحيص ،أكرم اهلل فيه من أكرم من املســلمني بالشهادة ،حتى خلص العدو إىل
رســول اهلل‘ .فدُ َّ
ث باحلجارة حتى وقع لشــقه ،فأصيبت رباعيته وشج يف وجهه وكُلمت

شفته ،وكان الذي أصابه عتبة بن أيب وقاص ،فجعل الدم يسيل عىل وجهه ،وجعل يمسح الدم
وهو يقول :كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم ،وهو يدعوهم إىل رهبم)!

وروى ابــن هشــام (( :)598/3عــن أيب ســعيد اخلدري :أن عتبــة بــن أيب وقــاص رمى

رســول اهلل‘يومئذ فكرس رباعيته اليمنى الســفىل وجــرح شفته الســفىل وأن عبد اهلل بن
شهاب الزهري شجه يف جبهته ،وأن ابن قميئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق املغفر يف
وجنته ،ووقع رسول اهلل‘يف حفرة من احلفر التي عمل أبوعامر ليقع فيها املسلمون وهم ال
يعلمون ،فأخذ عيل بن أيب طالب بيد رسول اهلل‘).

وقال الطربي (( :)201/2حدثنا أسباط عن السدي قال :أتى ابن قميئة احلارثي أحد بنى احلارث

بن عبد مناة بن كنانة فرمى رســول اهلل‘بحجر فكرس أنفه ورباعيته وشجه يف وجهه فأثقله
وتفرق عنه أصحابه ،ودخــل بعضهم املدينة وانطلق بعضهم فوق اجلبــل إىل الصخرة فقاموا
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عليها وجعل رسول اهلل‘يدعو الناس إ َّيل عباد اهلل إ َّيل عباد اهلل ،وأقبل أيب بن خلف اجلمحي
وقــد حلــف ليقتلن النبي‘فقال بــل أنا أقتلــه فقال :يا كــذاب أين تفــر ،فحمل عليه

فطعنه النبــي‘يف جيب الدرع فجرح جرح ًا خفيف ًا ،فوقع خيرر خوار الثور فاحتملوه وقالوا

ليــس بك جراحة فام جيزعك؟ قال أليس قال ألقتلنك! لو كانت بجميع ربيعة ومرض لقتلهم،
فلم يلبث إال يوم ًا أو بعض يوم حتى مات من ذلك اجلرح).

وقال الطــري ((:)210/2وفشــا يف النــاس أن رســول اهلل‘قد قتــل! فقــال بعــض
أصحاب الصخرة :ليت لنا رســوالً إىل عبد اهلل بن أيب فيأخذ لنا أمنة من أيب ســفيان! يا قوم إن
حممد ًا قد قتل فارجعوا إىل قومكم ،قبل أن يأتوكم فيقتلوكم)!

أقول :قول أصحاب الصخرة كفر رصيح ،لكن القائلني شــخصيات قرشــية ،ولذا سيبقى

إسم القائل مكتوم ًا عن األجيال ،حتى يكشف اإلمام املهدي× احلقائق!

كــا نذكِّــر هنا هباشــم بن عتبة بــن أيب وقــاص ريض اهلل عليــه ،فقد كان مــن حواريي

أمري املؤمنني×وكان بط ً
ال يف حروبه ،وقائد جيشــه يف صفني ،وقد استشهد يف صفني ببسالة

رضوان اهلل عليه .وسبحان من خيرج احلي من امليت!

عبداهلل بن شهابالزهري
قال السيد رشف الدين يف الفصول املهمة « :118 /ملا اشتد البالء وعظم اخلطب بفرار املسلمني،

أرهف املرشكون لقتل رسول اهلل غرار عزمهم ،وأرصدوا لذلك مجيع أهبهم ،فتعاقد مخسة من
شــياطينهم عىل ذلك،كانوا كالفدائية يف هذا الســبيل وهم :عبد اهلل بن شهاب الزهري ،وعتبة

يب بن خلف ،وعبد اهلل بن محيد األســدي القريش لعنهم اهلل
بن أيب وقاص وابــن قميئة الليثي أ ُّ
وأخزاهم ،فأما ابن شــهاب فأصــاب جبهته امليمونة ،وأما عتبة فرماه  -ت َّبــت يداه  -بأربعة

أحجار فكرس رباعيته وشق شفته ،وأما ابن قميئة قاتله اهلل فكلم وجنته ودخل من خلف املغفر
فيها ،وعاله بالسيف ُ -ش َّلت يداه  -فلم يطق أن يقطع فسقط‘إىل األرض.
يب بن خلف فشــد عليه بحربته فأخذها رسول اهلل‘منه وقتله هبا ،وأما عبد اهلل بن
وأما أ ُّ

محيد فقتله أبودجانة األنصاري شــكر اهلل سعيه وأعىل يف اجلنان مقامه ،فإنه ممن أبىل يومئذ بالء
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حسن ًا .ثم محل ابن قميئة عىل مصعب بن عمري وهو يظنه رسول اهلل‘فقتله ،ورجع إىل قريش

يبرشهم بقتل حممد ،فجعل الناس يقولون :قتل حممد ،قتل حممد! فانخلعت قلوب املســلمني
جزع ًا وكادت نفوسهم أن تزهق هلع ًا ،وأوغلوا يف اهلرب مدهلني مدهوشني ،ال يرتابون يف قتل

رسول اهلل‘وقد سقط يف أيدهيم »!

ويف املناقب آل ايبطالب(« :)166 / 1ورسول اهلل يدعوهم يف أخراهم :يا أهيا الناس إين رسول اهلل

إن اهلل قــد وعدين بالنرص ،فأين الفــرار! وكان النبي‘يرمي ويقول :اللهــم اهد قومي فإهنم
اليعلمون ،فرماه ابن قمئة بقذافة فأصاب كفه ،ورماه عبد اهلل بن شهاب بقالعة فأصاب مرفقه،

ورضبه عتبة بن أيب وقاص أخو ســعد عىل وجهه ،فشج رأســه فنزل عن فرسه ،وهنبه ابن قمئة،

وقد رضبه عىل جنبه»!

وروى ابن هشام ( )597/ 3نحو ما تقدم ،وذكر أن عتبة بن أيب وقاص رمى رسول اهلل‘يومئذ

فكرس رباعيته اليمنى الســفىل وجرح شفته الســفىل ،وأن عبد اهلل بن شــهاب الزهري شــجه
يف جبهتــه ،وأن ابن قمئة جــرح وجنته فدخلت حلقتــان من حلق املغفــر يف وجنته ،ووقع

رســول اهلل‘حفرة من احلفر التي عمل أبوعامر ليقع فيها املسلمون ،فأخذ عيل بن أيب طالب
بيده) .وبعضه مناقب آل أبي طالب ،96 /1:و ،102و  ،117والخرائج.62 / :

أقول :عبد اهلل بن شــهاب هذا ،هو جــد الزهري املعروف الذي جعلــوه إمام ًا يف احلديث،

واسمه حممد بن مســلم بن عبد اهلل بن شهاب .وكان الزهري ناصبي ًا يبغض أمري املؤمنني×،

ومع ذلك كان يقدس حفيده اإلمام زين العابدين×!

قال يف شــرحالنهج ( )102/4ونحوه الغارات(  ( :)577 / 2وكان الزهري من املنحرفني عنه×روى

جريــر بن عبد احلميد ،عن حممد بن شــيبة قال :شــهدت مســجد املدينة فإذا الزهري وعروة

بن الزبري جالســان يذكران علي ًا فناال منه! فبلغ ذلك عيل بن احلســن فجاء حتى وقف عليهام
فقــال :أما أنت يا عروة فإن أيب حاكم أباك إىل اهلل فحكم أليب عىل أبيك! وأما أنت يا زهري فلو

كنت بمكة ألريتك كري أبيك!).

والكري :منفخ احلداد ،أي كان أبوك قين ًا ومل يكن من بني زهرة وال قريش ،ألهنم ال يعملون

يف احلدادة ،أو مل يكن عربي ًا ،وقد يكون هيودي ًا.
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ومن وقاحة الزهري أن تقديســه لإلمام×مل يمنعه من الطعن يف جده أمري املؤمنني×!

فكان يروي هو وعروة أن النبي‘قال :مــن أراد أن ينظر اىل رجلني من أهل النار فلينظر اىل
هذين اآلتيني ،فجاء عيل والعباس! وكان عروة يروي عن عائشة أن النبي‘قال :زينب خري

بنايت ،تنتقص من فاطمة÷ .فرد عليه اإلمام ×رد ًا قاص ًام ،فاعتذر عروة بأن خالته عائشــة

ُْ ُ َ
ُ َْ
َْ
اهلل.
قالت ذلك قبل أن ينزل قوله تعاىل:أدعوه ْم ِلآ َب ِائ ِه ْم ه َو أق َس ُط ِعند ِ

ومعناه أن زينب ربيبة وليســت بنت النبي‘ ،وقد روى ذلك احلاكم يف املســتدرك()200/2

وصححه برشط الشيخني عن عروة عن عائشــة أهنا قالت « :فكان رسول اهلل‘يقول :هي

أفضل بنايت أصيبت َّيف .فبلغ ذلك عيل بن احلســن فانطلق إىل عــروة فقال :ما حديث بلغني

عنــك حتدثه تنتقص فيه حق فاطمة؟! فقال :واهلل ما أحــب َّ
أن يل ما بني املرشق واملغرب وأين
أنتقص فاطمة حق ًا هو هلا! وأمــا بعد فلك أن ال أحدث به أبد ًا! قال عروة :وإنام كان هذا قبل
ُ

َْ

ُ
نزول آية :أ ْد ُع ُ
َْ
وه ْم َ
اهلل).
لآب ِائ ِه ْم ه َو أق َس ُط ِعند ِ

وملا رأى اإلمــام زين العابدين×أن الزهــري أوغل يف نرصة بني أمية ،كتب له رســالة،

جاء فيها :واعلم أن أدنى ما كتمت ،وأخف ما احتملت أن آنســت وحشــة الظامل ،وسهلت

لــه طريق الغي بدنوك منه حني دنوت ،وإجابتك له حني دعيــت! فام أخوفني أن تبوء بإثمك
غد ًا مع اخلونة ،وأن تســأل عام أخذت بإعانتك عىل ظلم الظلمة ،إنك أخذت ما ليس لك ممن

أعطاك ،ودنوت ممن مل ير َّد عىل أحد حق ًا ،وأحببت من حاد اهلل!

أوليس بدعائهم إياك حني دعــوك جعلوك قطب ًا أداروا بك رحى مظاملهم ،وجرس ًا يعربون

عليك إىل بالياهم ،وسل ًام إىل ضاللتهم ،وداعي ًا إىل غيهم ،سالك ًا سبيلهم ،يدخلون بك الشك
عىل العلامء ،ويقتادون بك قلوب اجلهال إليهم.فلم يبلغ أخص وزرائهم ،وال أقوى أعواهنم إال
دون ما بلغت من إصالح فسادهم ،واختالف اخلاصة والعامة إليهم.

فام أقل ما أعطوك يف قدر ما أخذوا منك ،وما أيرس ما عمروا لك يف كنف ما خربوا عليك؟

فانظر لنفسك فإنه ال ينظر هلا غريك ،وحاسبها حساب رجل مسؤول .وانظر كيف شكرك ملن
غذاك بنعمه صغري ًا وكبري ًا؟

جتهز فقد دنا منك ســفر بعيد ،وداو دينك فقد دخله ســقم شــديد .وال حتسب أين أردت
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توبيخــك وتعنيفك وتعيريك ،لكني أردت أن ينعش اهلل ما فات من رأيك ،ويرد إليك ما عزب

من دينك .فاهلل لنا ولك ،وهو املستعان.

الحارث بن هشام بنالمغيرة
كان احلارث املخزومي أحد رؤساء قريش الناشطني لقتل النبي‘فلام فتح النبي‘مكة

أمر بقتل عدد من األرشار ،وأرسل علي ًا×لذلك.

قال املفيد يف اإلرشــاد(( :)138/1وبلغــه×أن أخته أم هاين قد آوت ناســ ًا من بني خمزوم

منهم احلارث بن هشام وقيس بن الســائب ،فقصد نحو دارها مقنع ًا باحلديد فنادى :أخرجوا
من آويتم.قال :فجعلــوا يذرقون واهلل كام تذرق احلبارى خوف ًا منــه .فخرجت أم هانئ وهي

ال تعرفه فقالت :يا عبد اهلل ،أنا أم هانئ بنت عم رســول اهلل وأخت عيل بن أيب طالب إنرصف
عن داري .فقال أمرياملؤمنني× :أخرجوهم .فقالت :واهلل ألشــكونك إىل رسول اهلل‘،
فنزع املغفر عن رأســه فعرفته ،فجاءت تشــتد حتى التزمته وقالت فديتك ،حلفت ألشكونك
إىل رســول اهلل‘فقال هلا :إذهبي فربي قســمك فإنه بأعىل الوادي.قالت أم هانئ :فجئت

إىل النبي‘وهو يف قبة يغتســل وفاطمة÷تسرته ،فلام سمع رســول اهلل‘كالمي قال:
مرحبــ ًا بك يا أم هانئ وأهالً .قلت :بأيب أنت وأمي أشــكو إليك ما لقيت من عيل اليوم .فقال
ِ
أجرت .فقالت فاطمة÷ :إنام جئت يا أم هانئ تشتكني علي ًا يف
رسول اهلل‘:قد أجرت من

أنه أخاف أعداء اهلل وأعداء رســوله!فقال رسول اهلل‘ :قد شكراهلل لعيل سعيه وأجرت من

أجارت أم هانئ ملكاهنا من عيل).

النضر بنالحارثالعبدري
قال ابــن هشــام (( :)195/1وكان النرض بن احلارث من شــياطني قريش ،وممــن كان يؤذي

رســول اهلل‘وينصب له العــداوة ،وكان قدم احلــرة ،وتعلم هبا أحاديــث ملوك الفرس

وأحاديث رستم واســنبديار،فكان إذا جلس رسول اهلل‘جملس ًا فذكر فيه باهلل ،وحذر قومه

مــا أصاب من قبلهم من األمم من نقمة اهلل ،خلفه يف جملســه إذا قام ،ثم قال :أنا واهلل يا معرش
قريش أحسن حديث ًا منه ،فهلم إ َّيل فأنا أحدثكم أحسن من حديثه ،ثم حيدثهم عن ملوك فارس

354

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد األول)

ورســتم واســبنديار ،ثم يقول :بامذا حممد أحســن حديث ًا مني! قال ابن هشام:وهو الذي قال

فيام بلغني :ســأنزل مثلام أنزل اهلل .قال ابن إســحاق :وكان ابن عباس يقــول فيام بلغني :نزل
َ

َ

َ

َ َ َ

َْ

َُ
ُْ
ـاط ُير الأ َّو ِليـ َـن .وكل ما ذكر
فيه ثامن آيــات من القرآن :قول اهلل عز وجلِ :إذا تتل ٰى َعل ْيــهِ َآياتنا قال أ َسـ ِ

فيه األساطري من القرآن .فلام قال هلم ذلك النرض بن احلارث بعثوه ،وبعثوا معه عقبة بن أيب معيط
إىل أحبار هيود باملدينة ،وقالوا هلام :ســاهم عن حممد وصفا هلم صفته وأخرباهم بقوله ،فإهنم

أهل الكتاب األول ،وعندهم علم ليس عندنا من علم األنبياء .فخرجا حتى قدما املدينة ،فسأال

أحبار هيود عن رســول اهلل‘ووصفا هلــم أمره ،وأخرباهم ببعض قولــه ،وقاال هلم :إنكم
أهل التوراة ،وقد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا ،فقالت هلام أحبار هيود :ســلوه عن ثالث

نأمركم هبن ،فإن أخربكم هبن فهو نبي مرســل ،وإن مل يفعــل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم.
ســلوه عن فتية ذهبوا يف الدهراألول :ما كان أمرهم؟ فإنه قد كان هلم حديث عجيب؟ وسلوه

عن رجل طواف قد بلغ مشارق األرض ومغارهبا ما كان نبؤه ،وسلوه عن الروح ما هي؟

فــإذا أخربكم بذلك فاتبعوه فإنه نبي ،وإن مل يفعل فهو رجل متقول ،فاصنعوا يف أمره ما بدا

لكم .فأقبل النرض بن احلارث ،وعقبة بن أيب معيط بن أيب عمرو بن أمية بن عبد شــمس بن عبد
مناف بن قيص حتى قدما مكة عىل قريش فقــاال :يا معرش قريش ،قد جئناكم بفصل ما بينكم
وبني حممد ،قد أخربنا أحبار هيود أن نســأله عن أشــياء أمرونا هبا ،فإن أخربكم عنها فهو نبي،
وإن مل يفعل فالرجل متقول ،فروا فيه رأيكم..الخ).




أقول :امللعونون علی لسان النبي‘كثريون ال يتسع املجال الستقصائهم.

فمنهم أبوالقني األســلمي ،وابن قميئة ،وابن النعيامن ،وماعز بن مالك ،ومسطح بن أثاثة،

وأربد بن قيس ،وعامر بن الطفيل ،وأم حكيم ،وســفيان بن خالد بن نبيح ،وعبد اهلل بن سعد

بن أبــى رسح ،ورساقة بن مالك ،ومن أفشــت رس النبــي‘ ،وأبورافع اليهودي ،وكعب

بن األرشف ،وعبد اهلل بن ســلول ،وذو الثدية ،والرايش واملرتيش ،وشارب اخلمر ،والسارق،
وآكل الربا ،واملخنثون واملرتجالت ،ومن ظلم أهل املدينــة أو أخافهم ،ومن أحدث حدث ًا أو

آوى حمدث ًا ،وعشــائر قريش عدا بني هاشــم  ،والغادرون بأصحابه من عكل وعرينة ،ورعل
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وذكــوان وعصية وحليان ،والذيــن يؤذون النبــي‘يف حياته وبعد وفاتــه ،ومن أغضب
فاطمة÷أو آذاها ،وقتلة احلسني×والعرتة الطاهرة.

ومن آذى علي ًا×أو غصب حقه ،ومن ظلم أهل بيته^أو آذاهم ،أو ختلف عن نرصهتم،

واملتخلفون عن القتال ،والفارون من الزحف ،ومن وىل عىل املســلمني رج ً
ال وفيهم أعلم منه،

والناكثون والقاسطون واملارقون ،الذين أمر علي ًا×بحرهبم ،ومن سب والديه ،أو ادعى لغري

أبيه ،أو توىل غري مواليه ،أي أهل البيت^.





الفصل احلادي والثالثون

َ
حكماألمة بعدنبيها؟ص؟طليق وعتيق وملعون ومأبون!

سياسةاإلسالمالعجيبة مع قريش وثقيف!
ال نعرف يف التاريخ قبائل أفرطت يف عدائها لألنبياء^كبطون قريش مع النبي‘وعشريته

بني هاشــم! وقد وثقنا ذلك بمواقفهم وأعامهلم الكيدية اخلبيثــة والوضيعة ضد النبي‘يف
بحث :صراع قريش مع النبي‘.

وقد قاوم النبي‘قريش ًا حتى هاجر من مكة ثم عاد اليها يف السنة الثامنة فاحت ًا ،فأخضعهم

وعفا عنهم وقبل إسالمهم وسامهم :الطلقاء.

ثــم فتح هلم أبواب دولته! ويف نفس الوقت أعلن أهنــم وأوالدهم وذرياهتم خارجون عن

أمته اىل يوم القيامة!

ثم حكم‘عىل ثقيف حك ًام مشاهب ًا حلكمه عىل قريش ،وثقيف من قبائل هوازن النجدية،

سكنت الطائف فصارت حرضية ،وكانت حليفة لقريش ورشيكتها يف عدائها للنبي‘.

وقــد حتالفت مع هــوازن يف حرهبــا للنبي‘واهنزمت معها يف حنني ،ثــم اهنزمت بيد

وج ،وبعد هزيمتهم طلبوا أن يعفيهم من الصالة ألهنا دناءة معيبة! فلم يقبل منهم
عــي×يف ّ
وهددهم بعيل×!

وقــد حارصهم النبي‘بعــد حنني فتحصنــوا وتركهــم وظلوا عــى رشكهم فحرك

عليهم النبي‘القبائل املحيطة هبم التي أسلمت ،ومنها بعض قبائل هوازن ليضغطوا عليهم!

و
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وأخري ًا جاء وفد ثقيف اىل النبي‘بعد رجوعه من تبوك فقبل إســامهم وسامهم العتقاء

ال الطلقاء (ابن هشــام)936/4 :

وحكم عليهم بحكم قريش بأهنم وذرياهتم اىل يوم القيامة ليسوا من

أمته اإلسالمية! فقال‘ « :املهاجرون واألنصار أوليا ٌء بعضهم لبعض ،والطلقاء من قريش

والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إىل يوم القيامة ».

وقد روته مصادرهم بأســانيد عديدة فيها الصحيح عىل رشط الشيخني كمسند أمحد363/4 :

بروايتين ،ومجمع الزوائد ،15/10 :بروايات ،وقال في بعضها :رواه أحمد والطبراني بأسانيد وأحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح،
وقــد جــوده فإنــه رواه عن األعمــش .وأبويعلى ،446/8 :وابن حبــان ،250/16 :والطبراني الكبيــر  ،309/2 :و ،313و  ،214و  ،316و ،343
و ،347و ،187/10 :وموارد الظمــآن ،271/7 :والدر المنثــور  ،206/3 :وفتح القديــر  ،330/2 :وعلل الدارقطنــي ،102/5 :والســمعاني:
 ،152/4وتاريخ بغداد ،46/13 :وتعجيل المنفعة ،414/ومن مصادرنا :أمالي الطوسي.268/

حكم شــديد ورضبة قاصمة لطلقاء قريش وعتقاء ثقيــف! حيث أخرجهم من أمته
وهو
ٌ

وأحلقهم هبا إحلاق ًا ،والعجيب أنه حكم شــامل ملن وجــد منهم يف ذلك العرص ،ومن يولد من

ذرياهتم إىل يوم القيامة!

لكن دولة اخلالفة وهي دولة الطلقاء ادعت ألنفسها ولثقيف الصحبة والفضائل واخلالفة،

بینام هم اليستطيعون إدخاهلم يف أمة اإلسالم!

وقد كتب أمري املؤمنني×إىل معاوية «:وزعمت أن أفضل الناس يف اإلسالم فالن وفالن،

فذكــرت أمر ًا إن تم اعتزلك كله ،وإن نقص مل تلحقــك ثلمته! وما أنت والفاضل واملفضول

والســائس واملســوس؟ وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييــز بني املهاجرين األولني وترتيب
درجاهتم وتعريف طبقاهتم .هيهات لقد َح َّن ِقدْ ٌح ليس منها ،وطفق حيكم فيها من عليه احلكم هلا!
أال تربع أهيا اإلنســان عىل ظلعك وتعــرف قصور ذرعك؟وتتأخر حيــث أخرك القدرفام

رواغ عن القصد»«.نهج البالغة:
عليــك غلبة املغلوب وال لك ظفر الظافر!وإنك َّ
لذهاب يف التيــه َّ
 30/3اإلحتجاج ،259/1 :ابن األعثم.»560/2 :

  وقــال صعصعة ملعاوية «:أنــى يكون اخلليفة من ملك الناس قهر ًا ،وداهنم كرب ًا واســتوىل

بأســباب الباطل كذب ًا ومكر ًا؟! وإنام أنــت طليق ابن طليق ،أطلقكام رســول اهلل‘! فأنى

تصلح اخلالفة لطليق»! « مروج الذهب.» 694/
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وقال ابن عباس أليب موسى األشــعري«:ليس يف معاوية خلة يستحق هبا اخلالفة! واعلم يا

أباموسى أن معاوية طليق اإلسالم ،وأن أباه رأس األحزاب ،وأنه يدعي اخلالفة من غري مشورة
وال بيعة» « .شرح النهج.» 246/2 :

وكتب ابن عبــاس إىل معاويــة « :وإن اخلالفة ال تصلح إال ملن كان يف الشــورى ،فام أنت

واخلالفة؟ وأنت طليق اإلســام ،وابن رأس األحزاب ،وابن آكلة األكباد من قتىل بدر» « .اإلمامة
والسياسة ،100/1 :وراجع جواهر التاريخ.»94/2 :

وقد أفتى عمر نظري ًا بأن حكم األمة حمرم عىل الطلقاء! وقال كما فيالطبقات « :342/3 :هذا األمر يف

أهل بدر ما بقي منهم أحد ،ثم يف أهل أحد ما بقي منهم أحد ،ويف كذا وكذا ،وليس فيها لطليق
وال لولد طليق وال ملسلمة الفتح شــئ» .ورواه فــي تاريــخ دمشــق ،145/59 :وأســد الغابة ،387/4 :وتاريخ الخلفاء

للسيوطي ،113/والغدير  ،144/7 :و ،30/10ونفحات األزهار .350/5 :

فاعجب هلذا األمر! واعجب ألن أكثر حكام أمة النبي‘ليسوا من أمته بنصه!

منالغرائب أن أمتنا يحكمهاالملعونون على لسان نبيها؟ص؟!
متيزت أمتنا سلبي ًا بأن احلكم فيها كان بالقوة والسيف ،ومل يكن بالشورى إال خالفة عيل×.

وأن كل من حكمها بعد النبي‘غري أهل البيت^ ال أهلية هلم للحكم ألهنم ما بني طليق،
وعتيق ،وملعون ،ومأبون!

فكل خلفائنا وحكامنا واحلمد هلل اليصلحون رشع ًا للحكم ،ألهنم بحكم الرشيعة حمرومون

من احلقوق املدنيــة ،خاصة امللعونــن ،أي مرتكبي الذنوب الكبرية الذين اســتحقوا الطرد من
رمحة اهلل تعاىل اىل آخر عمرهم!





لذلك صاح مخرج أفالم مصري !
هو السيناريســت الكبري أســامة أنور عكاشــة ،فكتب مقاالً أثار ضجة يف وقتها ،بعنوان:

أبناء الزنــا كيف صاروا أمراء املســلمني! ووصل األمر إىل أن أصدر األزهــر بيان ًا ،يرفض فيه
مــا جاء ىف مقال عكاشــة ،إال أنه رفض الرتاجع عام كتبه ،مؤكــد ًا أن رأيه اليعني كفره بام هو

و
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معلوم ىف الدين .فقد كتب حتت هذا العنوان :إنه ليــس من الصدفة أن يبدأ الرصاع ىف اجلاهلية

بني أويل الرشف من العرب كبنى هاشم وخمزوم وزهره وغريهم ،وبني من اشتهر بالعهر والزنا

مثل بني عبد شــمس وســلول وهذيل ،والذى امتد هذا الرصاع إىل مابعد دخول كل العرب

يف اإلسالم .ومل تكن من قبيل الصدفة أن أغلب من التحق بالركب األموي كانوا ممن هلم سوابق
بالزنا والبغاء ،فهذه املهن تورث الكراهيــة واحلقد لكل من يتحىل بالعفة والطهارة ،إضافة إىل
أهنا التبقي للحياء سبي ً
ال وهي تذهب العفة وتفتح طريق الغدر واإلثم والعهر .لنرى بعض ما

أنجب البغاء:

 -1محامة أم أيب سفيان وهي زوجة حرب بن امية بن عبد شمس ،وهى جدة معاوية ،كانت
بغيــ ًا صاحبة راية ىف اجلاهلية! والرايــه َع َل ٌم تضعه العاهرة عىل دارهــا داللة عىل البغاء ،يعني

مثل امللهى بتسمية وقتنا احلايل.

 -2الزرقــاء بنت وهب ،وهي من البغايا وذوات األعــام أيام اجلاهلية ،وتلقب بالزرقاء،

لشــدة ســوادها املائل للزرقة وكانت أقل البغايا أجرة ،ويعرف بنوها بنو الزرقاء ،وهي زوجة
أيب العاص بن أمية ،أم احلكم بن أيب العاص (طرده الرسول من املدينة) جدة مروان بن احلكم ،يقال
إن احلسني بن عيل رد عىل رسول مروان قائالً ،يا ابن الزرقاء الداعية إىل نفسها بسوق عكاظ!

 -3آمنــة بنت علقمة بن صفــوان أم مروان بن احلكم جدة عبد امللــك بن مروان ،وكانت

متارس البغاء رس ًا مع أيب سفيان بن احلارث بن كلدة ،وهذا مروان هو الذي أتوا به بعد والدته اىل
رسول اهلل ‘ فقال الرسول :إبعدوه عني هذا الوزغ ابن الوزغ امللعون ابن امللعون.
وهذا الذي يلعنه الرسول يصبح أمري ًا للمؤمنني!!

 -4النابغة ســلمى بنت حرملة ،وقد اشــتهرت بالبغاء العلني ومن ذوات األعالم وهي أم

عمــرو بن العاص بن وائل ،كانت أ َم ًة لعبد اهلل بن جدعــان ،فاعتقها فوقع عليها ىف يوم واحد

أبو هلب ،وأمية بن خلف ،وهشــام بن املغرية املخزومي ،وأبو ســفيان بن حرب ،والعاص بن
وائل الســهمي ،فولدت عمرو ،فادعاه كلهم ،لكنها أحلقتــه بالعاص بن وائل ،ألنه كان ينفق
عليها كثري ًا!

 -5سمية بنت املعطل النوبية ،وهى من البغايا ذوات األعالم ،وكانت أمة للحارث بن كلدة،
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وتنســب أوالدها ومنهم زياد مرة لزوجها عبيد بــن أيب رسح الثقفي فيقال زياد بن عبيد ومرة

يقال زياد ابن ســمية ومرة زياد ابن أبيه ،حتى اســتلحقه معاوية بأن أحرض شهود ًا عىل أن أبا

سفيان قد واقع سمية وهي حتت عبيد بن أيب رسح ،وبعد تسعة أشهر ولدت صبي ًا أسموه زياد.
ومل يســتلحقه معاوية حب ًا وكرامة ،ولكن ألن زياد بن أبيه كان عامل سيدنا عيل عىل فارس

واألهواز ،فأراد استاملته.

 ويستمر البغاء ىف إنتاج رجال الرذيلة ليكونوا سادة العرب.

 -6مرجانة بنت نوف وهي أمة لعبد الرمحن بن حسان بن ثابت ،كان يصلها سفاح ًا العديد

من الرجال ،من بينهم زياد ابن أبيه فباعها عبد الرمحن وهي حامل من الزنا ،فولدت عبدين مها
عباد وعبيد اهلل ابنا مرجانة ال يعرف هلام أب ،فاســتدعامها زياد واستلحقهام به ،فكان عباد واىل
سجستان زمن معاوية ،وعبيد اهلل بن زياد والي ًا عىل البرصة ،حيث يبدو أن أمة العرب قد خلت

من األرشاف لتنصيبهم ىف هكذا مناصب ،فلم يبق إال أوالد الزنا ،ولكن الطيور عىل أشــكاهلا
تقع؛ فرجل كمعاوية اليمكنه استعامل رجل ذو فضيلة.

وبعــد أن كان عبيد اهلل ابــن زياد والي ًا عىل البــرة زمن معاويــة واله يزيد الكوفة حيث

قاتل اإلمام احلسني حفيد النبي حيث خاطبه اإلمام بالدعي ابن الدعي.


وقيل للحســن البرصى :يا أبا سعيد ُقتل احلســن بن عيل ،فبكى حتى اختلج جنباه ثم

قال:واذاله ألمة قتل ابن دعيها ابن بنت نبيها!

 -7قطــام بنت شــحنة التيمية ،وقد اشــتهرت بالبغاء العلني يف الكوفــة وكانت هلا قوادة

عجوزإسمها لبابة ،هي الواسطة بينها وبني الزبائن ،كان أباها شحنة بن عدي وأخاها حنظلة بن

شــحنة من اخلوارج ،وقد قتال مع ًا ىف معركة النهروان ،فأصبحت والغل يأكل قلبها هلذا طلبت
من عبد الرمحن بن ملجــم عندما جاء خلطبتها أن يضمن هلا قتل ســيدنا عيل ويصدقها بثالثة

آالف درهم وغالم وجارية ،فلم يشــف غليل هذه الزانية مقتل اإلمام بعدما ســمعت بمقتل
ابن ملجم أيض ًا ،هلذا بعثت إىل مرص من وشــى عىل مجاعة من العلويني هناك عند الواىل عمرو
ابن العاص ،ابن البغي ســلمى بنت حرملة ،ومن هؤالء اجلامعة خولــة بنت عبد اهلل وعبد اهلل

وسعيد أبناء عمرو بن أيب رحاب.

و
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 -8نضلة بنت أسامء الكلبية وهي زوجة ربيعة بن عبد شمس وهي أم عتبة وشيبة الذين قتال

يــوم بدر .يذكر األصفهاين يف كتابه األغاين أن أمية بن عبد شــمس جاء ذات ليلة إىل دار أخيه
ربيعة ،فلم جيده فاختىل بزوجة أخيه وواقعها .فحبلت منه بعتبة.

ويــروى أن أمية هذا ذهب اىل الشــام وزنا هناك بأمة هيودية فولدت له ولد ًا ســاه ذكوان،

ولقبه أبو عمرو ،وجاء به إىل مكة مدعي ًا أنه موىل له ،حتى إذا كرب اعتقه واســتلحقه ،ثم زوجه

امرأته الصهبــاء ،قال ابن أيب احلديــد إن أمية فعل يف حياته ما مل يفعلــه أحد من العرب ،زوج
ابنــه ابو عمرو من امرأته يف حياته فولدت له أبــا معيط جد الوليد بن عقبة بن أيب معيط ،الذي

واله عثامن الكوفة حيث كان يأخذه النــوم بعد أن يقيض ليلته ىف رشب اخلمر وال يصحو عىل
صالة الفجر! هكذا كانوا والة أمور املسلمني!

يــروى أن عقبة بن أيب معيط ملا أرسه املســلمون يوم بدر أمر الرســول بقتلــه فقال يا حممد

ناشدتك اهلل والرحم! فقال الرسول :ما أنت وذاك! إنام أنت ابن هيودي من أهل صفورية.

 -9هند بنت عتبة ،وقد اشــتهرت بالبغاء الرسي يف اجلاهلية وهي زوجة أيب سفيان ،وابنها

معاويــة يعزى اىل أربعة نفر غري أيب ســفيان ،مســافر بن أيب عمرو بن أمية ،عــارة بن الوليد

بن املغرية ،العباس بن عبد املطلب ،والصباح موىل مغن لعامرة بن الوليد.

 يروى أن علي ًا قال يف كتابه إىل معاوية :وأما قولك نحن بني عبد مناف ليس لبعضنا فضل

عىل بعــض ..فكذلك نحن ..لكن ليس املهاجركالطليق وال الرصيح كاللصيق! وهي إشــارة
واضحة بإلصاق أصول معاوية بعبد مناف.

 -10ميســون بنت بجدل الكلبية ،هي أم يزيد بن معاوية ،كانت تأيت الفاحشة رس ًا مع عبد

ألبيهــا ومنه محلت بيزيد ،ويروى أن معاوية خاصم ميســون ،فأرســلها إىل أهلها وبعد فرتة

أرجعها إىل الشام وإذا هي حامل!

قال يزيد لإلمام احلسن:يا حســن إين أبغضك! فقال اإلمام:ذلك ألن الشيطان شارك أباك

حينام ساور أمك ،فاختلط املاءان!

 قال االمــام حممد الباقر :قاتل حييى بن زكريا ولد زنا وقاتل احلســن بن عيل ولد زنا وال

يقتل األنبياء واألوصیاء إال أبناء البغايا.
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 -11آمنة بنت علقمة بن صفوان هي أم مروان بن احلكم كانت متارس الزنا مع أيب ســفيان

فولدت مروان .أخرج ابن عساكر من طريق حممد القرظي قال :لعن رسول اهلل احلكم وما ولد
إال الصاحلني وهم قليل.

وقالت عائشــة ملروان :لعن اهلل أبــاك وأنت يف صلبه ،فأنت فضض مــن لعنة اهلل ثم قالت

والشجرة امللعونة يف القرآن.

 هــؤالء هم الرجال الذين أسسوا الدولة اإلســامية ،فال غرابــة أن نرى الدماء تلون كل

أوراق تارخينا!

أقول :وما خفي عن عكاشــة املرصي أعظم .وأمر الزنا وأبناء الزنا مشهور يف الذين حكموا

من بني أمية وبني العباس والعثامنيني ،وغريهم.

نموذج منالخلفاءالعباسية :
ً
كان حضرةالخليفة مخنثا يطلبالرجال!
قال الطربي «« :»343/7وكان الواثق قد غضب عىل أخيه جعفر املتوكل لبعض األمور ،فوكل

عليه عمر بــن فرج الرخجي ،وحممد بن العالء اخلادم ،فكانا حيفظانــه «من التخنث» ويكتبان
بأخباره يف كل وقت)!

وذكر أن حممد بن عبد امللك كان كتب إىل الواثق حني خرج جعفر من عنده :يا أمري املؤمنني،

أتاين جعفر بن املعتصم يسألني أن أســأل أمري املؤمنني الرضا عنه ،يف زي املخنثني له َش ْع ُر َق َفا!
ي ُّز شــعر قفاه ،ثم ُم ْر من يأخذ من شــعره
فكتــب إليه الواثق :إبعــث إليه فأحرضه و ُم ْر من َ ُ
ويرضب به وجهه ،وارصفه إىل منزله! ُ
فذ ِك َر عن املتوكل أنه قال :ملا أتاين رسوله لبست سواد ًا
يل جديــد ًا وأتيته رجا َء أن يكون قد أتاه الرضا عني ،فأتيتــه فقال :يا غالم أدع يل َح َّجام ًا فدعا

به ،فقال :خذ شعره وامجعه ،فأخذه عىل السواد اجلديد ومل يأته بمنديل فأخذ شعره وشعر قفاه
ورضب به وجهه)!

أقول :يتضح بذلك أن ســبب غضب الواثق عىل املتوكل أنه كان خمنث ًا شاذ ًا ،أطال شعره كام

يفعل املخنثون ،الذين يتشبهون بالنساء ،ويطلبون الرجال!

و
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وأوىص الواثق باخلالفة اىل ابنه حممد ،لكن كبار أركان الدولة استصغروه ،فجاؤوا باملتوكل

من سجنه ،ونصبوه خليفة.

تويف حرض الدار أمحد بن أيب دؤاد ،وإيتاخ ،ووصيف وعمر بن فرج،
قال الطربي «« :»241/7ملا َ

وابن الزيات ،وأمحد بن خالد أبوالوزير ،فعزمــوا عىل البيعة ملحمد بن الواثق ،وهوغالم أمرد

فألبســوه دراعة سوداء وقلنسوة رصافية ،فإذا هوقصري ،فقال هلم وصيف «القائد الرتكي»:أما
تتقون اهلل تولون مثل هذا اخلالفة ،وهوالجيوز معه الصالة! قال فتناظروا فيمن يولوهنا فذكروا

عــدةًُ ،
فذكر عن بعض من حرض الدار مع هؤالء أنه قــال :خرجت من املوضع الذي كنت فيه
فمررت بجعفر املتوكل فإذا هويف قميص ورسوال قاعد مــع أبناء األتراك ،فقال يل :ما اخلرب؟
فقلت :مل ينقطع أمرهم .ثم دعوا به ،فأخربه بغا الرشايب اخلرب ،وجاء به فجلس فألبســه أمحد بن

أيب دؤاد الطويلة وعممه وق َّبله بني عينيه ،وقال :السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته.
ب املتوكل)!
وص ِّ َل عليه ودفن ،ثم صاروا من فورهم إىل دار العامة ومل يكن ُل َّق َ
ثم ُغ ِّس َل الواثق ُ

المتوكلالشاذالفاسد صار :محييالسنة ومن أقطابالعالم!
لبغضــه لعيل×لقبوه حمي الســنة ،وجعلوه من أقطاب العــامل وأحد الســتة أهل الظاهر الذين

يترصفــون يف امللك أي يف الطبيعة .وليــس فوقهم إال أهل الباطن الذيــن يترصفون يف امللكوت ،أي
يف العامل األعىل ويأمرون املالئكة! وزاد املتوكل عىل بغضه لعيل أنه قتل زوار احلسني’ وحرث قربه!

قــال ابــن عــريب يف فتوحاتــه ( 6/2و( :)276/11ولكن األقطاب املصطلح عــى أن يكون هلم

هذا اإلســم مطلق ًا من غري إضافــة ال يكون منهم يف الزمان إال واحــد وهو الغوث أيض ًا وهو

من املقربني وهو سيد اجلامعة يف زمانه .ومنهم من يكون ظاهر احلكم وحيوز اخلالفة الظاهرة كام
حاز اخلالفة الباطنة من جهة املقام كأيب بكر وعمر وعثامن وعيل واحلسن ومعاوية بن يزيد وعمر

بن عبد العزيز واملتوكل! ومنهم مــن له اخلالفة الباطنة خاصة وال حكم له يف الظاهر كأمحد بن
هارون الرشيد السبتي وكأيب يزيد البسطامي.

وأكثر األقطاب ال حكم هلم يف الظاهر ومنهم ريض اهلل عنهم األئمة وال يزيدون يف كل زمان

َ َّ
عىل اثنني ال ثالث هلام ،الواحد عبد الرب ،واآلخر عبد امللك ،والقطب عبد اهلل .قال تعاىل :وأن ُه
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َ

ل َّمــا قـ َ
ـام َع ْب ُد اهلل ،يعني حممد ًا صىل اهلل عليه وسلم ،فلكل رجل إسم إهلي خيصه به يدعى عبد اهلل،

ولو كان إســمه ما كان .فاألقطاب كلهم عبد اهلل واألئمــة يف كل زمان عبد امللك وعبد الرب،
ومها اللذان خيلفان القطب إذا مات ،ومها للقطــب بمنزلة الوزيرين الواحد منهم مقصور عىل

مشاهدة عامل امللكوت واآلخر مع عامل امللك)!

وأسوأ من أوالدالزنا والمخانيثالملعونون على لسان رسولاهلل؟ص؟
أول امللعونني عىل رســول اهلل‘الذين حکموا ،كانوا يف جيش أســامة وختلفوا عنه ،وقد

قال النبي‘ :لعن اهلل من ختلف عن جيش اسامة!

ثــم حكم بنو أمية وهم الشــجرة امللعونة يف القرآن ،ثم حكم بنو العبــاس وقد صدر فيهم

لعن النبي‘بعدة عناوين منها عنوان من ظلم أهل بيته^!

فهل رأيت أمة كل حكامها تقريب ًا من امللعونني عىل لسان نبيها؟!

وهل عرفت ملاذا مل يبارك اهلل لنا يف الفتوحات ،ووقع بيننا الســيف رصاع ًا عىل السلطة حتى

قتل يف ذلك أضعاف ما قتل يف الفتوحات.

وهــل عرفت ملاذا ضعفت األمة واهنارت حتى صارت عــى حجمها الكبري من أذل األمم،

ضارعة لعدوها ،منفعلة غري فاعلة ،فقرية عىل غناها؟!




الفصل الثاين والثالثون

منأدعيةالنبي؟ص؟

أهميةالدعاء في حياة كل إنسان
كتبنا يف رســالة :من أدعيــة احلبيب املصطفى‘مــا خالصته :الدعاء بذاتــه قيمة ألنه

مفتقر يف وجوده إىل اخلالق ســبحانه ،ويف
ارتباط املحــدود باملطلق ،فمهام كان أحدنا قوي ًا فهو
ٌ
مفتقــر اىل رضاعة دائمة ليتلقى التمويــن والعطاء من الغني
اســتمرار حياته ونموه وتكامله،
ٌ

باملطلق سبحانه.

مخ العبادة ،وال هيلك مع الدعاء أحد ..وما من مؤمن يدعو اهلل
وكام قال النبي‘(:الدعاء ُّ
ؤج َل له يف اآلخــرة ،وإما أن ُي َك ِّفر عنه من ذنوبه
عج َل له يف الدنيا أو ُي ِّ
إال اســتجاب له ،إما أن ُي ِّ

بقدر ما دعا ،ما مل يدع بمأثم)( .الوسائل.)1086/4:

وإنــا صار الدعاء جوهر العبادة ُ
ومَّهــا و ُل َّبها ،ألنه اعرتاف اإلنســان بأنه حمدود يف الزمان

وإقرار منه خلالقــه بأنه املطلق يف القدرة والعلــم واحلكمة ،فهو خطاب
واملــكان والقدرات،
ٌ
يضع األمر يف نصابه ويربط الكائن بخالقه .وهوحالة راقية َ
لذ َّر ٍة من الك َْون الوسيع تفتح يدهيا
لتتلقى ال َف ْيض.
وقد كان الدعاء ركن ًا يف ســلوك ســيد األنبياء والرســل‘ ،فقد عاش به رســوالً مبلغ ًا

وإنسان ًا ،فكانت حياته رضاع ًة متواصل ًة يف حمرض ربه العظيم .وأدعيته البليغة‘تكشف عن

عامله الداخيل ،العامر بمعرفة ربه وطاعته.

وقــد حفظ املســلمون بعــض أدعيته‘لكنهــم ضيعــوا أكثرهــا لألســف بســبب
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منع السلطة التحديث عنه ومنع كتابة حديثه‘! (تدوين القرآن.)365/

وقد ضيعوا أكثر أدعيته‘ألن احلكام مل يكونوا أهل دعاء ليهتموا به!

لكن أئمة العرتة صلوات اهلل عليهم خالفوالسلطة ونرشوا حديث النبي‘ وأدعيته ما استطاعوا،

ودعوا املســلمني إىل الكتابة ،وقد وصلنا عن طريقهم الكثري من أدعية رسول اهلل‘ ،وفقدنا الكثري
منها بسبب مواصلة السلطة سياسة التعتيم واإلضطهاد ،ومطاردة رواهتم وإحراق كتبهم!

دعاؤه؟ص؟وشكواه إلى ربه لما كذبه أهلالطائف
ذهب النبي‘إىل الطائف ،بعد وفاة عمه وحاميه أيب طالب ،وبقي فيها عرشة أيام ،والتقى

بزعامئها من قريش وثقيف ودعاهم إىل اإلسالم فكذبوه ومل يقبلوا منه ،فرجع ميؤوس ًا ،ووجهوا
إليه غلامهنم وصبياهنم يرمونه باحلىص ،فآوى إىل ظل شجرة عنب وقال( :اللهم إين أشكو إليك
ضعف قويت وقلة حيلتي وهواين عىل الناس .أنت أرحم الرامحني أنت رب املســتضعفني وأنت

غضب فال
عيل
ٌ
ريب .إىل من تكلني ،إىل بعيد يتجهمني ،أو إىل عدو ملكته أمري،إن مل يكن بك َّ
أبايل ولكن عافيتك هي أوســع يل .أعوذ بنور وجهك الذي أرشقت له الظلامت ،وصلح عليه
ِ
عيل ُس ْخطك ،لك ال ُعتْبى حتى ترىض ،وال
أمر الدنيا واآلخرة ،من أن ينزل يب غضبك ،أو َي َّل َّ
حول وال قوة إال بك)( .مصباح المتهجد ،149:وابن هشام.)285/2:

دعاء جده عبدالمطلب لما استسقى به؟ص؟
أجــدب أهل مكة فاستســقى عبد املطلب بالنبــي‘ .قالت رقيقة بنــت أيب صيفي بن

هاشــم :قام فاعتضــد ابن ابنه حممد ًا فرفعه عــى عاتقه ،وهو يومئذ غالم قــد أيفع أو كرب
ٌ
ومسؤول غري ُم َب َّخل،
وكاشف الك ُْربة ،أنت عامل ٌ غري ُم َع َّلم،
اللهم ســا َّد اخلَ َّلة،
َ
(قرب) ثم قالَّ :
اخلف والظلف،
وهذه عبداؤك وإماؤك بعذارات حرمك ،يشــكون إليك َسنَتَهم التي أذهبت َّ

َّ
وأمطرن علينا غيث ًا مغدق ًا مريع ًا ســح ًا طبق ًا دراك ًا .قالت :فورب الكعبة ما
فاســمع َّن اللهم،

َّ
واكتظ الوادي بثجثجه وانرصف الناس)! (كبير الطبراني،259 / 24 :
راموا حتى انفجرت السامء بامئها
وكتاب الدعاء  ،606 /وشرح النهج.)271 / 7 :
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دعاؤه؟ص؟فياإلستسقاء
يف أمايل املفيد( :302/جاء أعرايب إىل النبي‘فقال :واهلل يا رسول اهلل لقد أتيناك وما لنا بعري

يئط ،وال غنم يغط ،ثم أنشأ يقول:

أتينــاك يــا خيـ ـ ـ ــر البر يــة كله ـ ـ ـ ـ ــا

لترمحنـ ـ ـ ـ ــا ممــا لقين ـ ـ ـ ــا مــن األزل

أتينــاك والعــذراء يدمــى لباهنـ ـ ـ ـ ـ ــا

وقــد شــغلت أم الصــي عن الطفــل
ً
من اجلــوع ضعفــا مــا ميــر ومــا حيــي

وال ئش مم ـ ـ ـ ـ ــا يأ كل النــاس عندنــا

ســوى احلنظل العامي والعلهز الفســل

وألــى بكفيـ ـ ــه الفــى اسـ ـ ـ ـ ــتكانة
وليــس لنــــــــــــا إال إليــك فرارنـــــــــا

وأيــن فــرار النــاس إال إىل الرســل

فقال رســول اهلل‘ألصحابه :إن هذا األعرايب يشكو قلة املطر وقحط ًا شديد ًا ،ثم قام جير

رداءه حتى صعد املنــر ،فحمد اهلل وأثنى عليه ،وكان مما محد ربــه أن قال :احلمد هلل الذي عال

يف الســاء فكان عالي ًا ،ويف األرض قريب ًا داني ًا ،أقرب إلينا من حبل الوريد .ورفع يديه إىل السامء
وقال :اللهم اســقنا غيث ًا ،مغيث ًا ،مريئ ًا ،مريع ًا ،غدق ًا ،طبق ًا ،عاج ً
ال غري رائث ،نافع ًا غري ضائر،

متأل به الرضع ،وتنبت به الزرع ،وحتيي به األرض بعد موهتا.

فام ر َّد يديه إىل نحره حتى أحدق السحاب باملدينة كاإلكليل ،والتقت السامء بأردافها .وجاء
أهل البطاح يضجون يا رسول اهلل :الغرق الغرق ،فقال رسول اهلل‘ :اللهم َح َوا َل ْينَا وال علينا،
لقرت
فانجاب السحاب عن السامء ،فضحك رسول اهلل‘وقال :هلل در أيب طالب لو كان حي ًا َّ

عيناه ،من ينشدنا قوله؟ فقام عمر بن اخلطاب فقال :عسى أردت يا رسول اهلل:
َّ ً
َ
ذمـ ـ ـ ـ ــة مــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد
أبـ َّـر وأوىف
ومــا محلـ ْـت مــن ناقــة فــوق رحلهــا

فقال رســول اهلل‘ :ليس هذا من قول أيب طالب ،بل من قول حسان بن ثابت ،فقام عيل

بن أيب طالب فقال :كأنك أردت يا رسول اهلل قوله:

وأبيض يستسقى الغامم بوجهه ...األبيات..قال أجل).
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دعاؤه؟ص؟في يوم بدر
ُ
أصول وأجول ..اللهم إين أعوذ بك من رشورهم،
(كان‘إذا لقي العدو يقول :اللهم بك

وأجعلك يف نحورهم)( .تفسير القرطبي.)256 / 3 :

وملا خرج إىل بدر( :اللهم إهنم حفاة فامحلهم ،وعراة فاكســهم ،وجياع فأشــبعهم ،وعالة

فأغنهــم من فضلك .قال :فــا رجع أحد منهم يريد أن يركب إال وجــد ظهر ًا ،للرجل البعري

والبعريان ،واكتســى من كان عاري ًا ،وأصابوا طعام ًا من أزوادهــم ،وأصابوا فداء األرسى).

(اإلمتاع.)178/12 :

(ملا نظر النبي‘إىل كثرة املرشكني وقلة املســلمني ،اســتقبل القبلة وقال :اللهم أنجز يل ما

ْ َْ َ ُ َ َ ُ
ون َر ّبك ْم
وعدتني ،اللهم إن هتلك هذه العصابــة التعبد يف األرض ،فنزلت اآليــاتِ :إذ تست ِغيث
ُ ُ ُ ُْ
ْ
َْ
َ ْ َ َ َ َ ُ َّ
ْ
َ
ُّ ُ
ين َو َما َج َع َل ُه ُ
لائ َكةِ ُم ْر ِد ِف َ
اهلل ِإلا ُبش َرى َو ِل َت ْط َم ِئ ّن ِبهِ قلوبكم).
فاستج
اب لك ْم أنِي ُم ِمدك ْم ِبأل ٍف ِم َن ال َم ِ
(الصحيح.)35 / 5 :

وحفظ أهل البيت دعاءه‘(:اللهم أنت ثقتي يف كل كرب ،وأنت رجائي يف كل شــدة،
وأنــت يل يف كل أمر نزل يب ثقة وعدة ،فكــم من كرب يضعف فيه الفــؤادُّ ،
وتقل فيه احليلة،
شــمت به العدو وتَعيى فيه األمور ،أنزلته بك وشكوته إليك ،رغب ًة فيه
وي ُْذ ُل فيه القريب ،و َي
ُ
َ

إليك عمن ســواك ،ففرجته وكشفته عني وكفيتنيه ،فأنت و ُّيل كل نعمة ،وصاحب كل حاجة،

ومنتهــى كل رغبة ،فلك احلمد كثــر ًا ولك امل ُّن فاضالً ،وبنعمتــك تتم الصاحلات ،يا معروف ًا
باملعروف موصوف ،أنلني من معروفك معروف ًا تغنيني به عن معروف من ســواك ،برمحتك يا
أرحم الرامحني)( .مصباح المتهجد.)149/

دعاؤه؟ص؟يوم ُ
أحد

ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
ُ
الر ُسول َي ْد ُعوك ْم
اهنزم الناس يف معركة أحد كام وصفهم اهلل تعاىلِ :إذ تص ِعدون ولا تلو ون على أح ٍد و
ُ ْ َ ُ َ ََ ُ َ ً
اك ْم فأث َابك ْم غ ّما ِب َغ ٍّم .ومل يثبــت مع النبي‘إال عيل×فقاتال ور َّدا هجامت املرشكني
فِي أخر

عيل ر َّد هجامهتم ،وكانت تسع محالت
وجرح النبي‘ .فأمره اهلل أن يستظل بصخرة ،ويواصل ٌّ

قتل عيل× قادهتا وعدد ًا من فرســاهنا ،والنبي‘يدعو :اللهم لك احلمد وإليك املشتكى،
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وأنت املستعان ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.

فنــزل جربئيل وقال :يا حممد لقد دعوت بدعاء إبراهيــم حني ألقي يف النار ،ودعا به يونس

حني صــار يف بطن احلوت ،وكان من دعائه‘ :اللهم اجعلني صبور ًا ،واجعلني شــكور ًا،
واجعلني يف أمانك)(.مهجالدعوات.)28 /

دعاؤه؟ص؟في أياماألحزاب
حشــد اليهود

كل العرب حلرب األحزاب ،وبلغ اجليش أربعــة وعرشون ألف مقاتل (التنبيه

واإلشــراف  )216 /فحارصوا املدينة ومل يكن أمامهم مانع إال اخلندق ،واســتمر حصارهم نحو شهر

يقاتلون املسلمني برشق الســهام واألحجار (تفســير القمي )185 / 2:حتى استطاع نخبة من فرساهنم
بقيــادة عمرو بن ود أن يعــروه ،وكان يعد بألف فارس فدعا املســلمني إىل املبارزة فلم جيرؤ

عىل مبارزتــه إىل عيل×فدعا له النبي‘بالنــر وكان ذلك يوم األربعــاء ثالث يوم من

دعاء النبي‘( .قال جابر  :دعا النبي‘عىل األحزاب يف مسجد الفتح ثالثة أيام ،يوم اإلثنني
ويوم الثالثاء ،واســتجيب له يوم األربعاء بني الصالتني فعرف الــرور يف وجهه ،قال جابر:

فــا نزل يب أمر غائظ وتوجهت يف تلك الســاعة ،إال عرفت اإلجابة)( .المجتنى البن طــاووس .)48 /
ويف الكايف( )561/2أن دعاءه‘كان (يــا رصيخ املكروبني ،ويا جميب دعوة املضطرين ،ويا

كاشف غمي ،إكشف عني مهي وغمي وكريب ،فإنك تعلم حايل وحال أصحايب ،فاكفني هول
عدوي ،فإنه ال يكشف ذلك غريك).

وملا برز عيل× ما زال النبي‘يدعو له وهو مطئطئ رأســه ،ومما قاله‘( :برز اإليامن

كلــه إىل الرشك كله .اللهم احفظه من بني يديه ومن خلفه ،وعن يمينه وعن شــاله ،ومن فوق
رأسه ،ومن حتت قدميه)( .تفسير القمي( .)183 / 2 :اللهم إنك أخذت مني عبيدة بن احلارث يوم بدر،
ني .اللهم
أحد ،فاحفظ علي ًا اليومَ ،ر ِّب ال ت ََذ ْر ِن َف ْرد ًا َو َأن َ
ْت َخ ْ ُي ا ْل َو ِارثِ َ
ومحزة بن عبد املطلب يوم ُ
أعنه واستعن به ،اللهم انرصه وانترص به فإنه عبدك وأخ رسولك)( .أمالي الصدوق .)107 /
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دعاؤه لعلي؟ص؟يوم خيبر
(وكان يــوم خيرب أرمد اليبرص ،فقال النبي‘ :أدن مني ،فدنا منه فتفل يف عينه ودعا له،

فلم يرمد وفتحت عليه خيرب)( .مناقب ابن سليمان.)401 / 2 :

ِِ
ِ
احلر والربد)( .فكان يلبس ثياب الصيف
(اللهم اهد قلبه وارشح صدره و َث ِّبت لســانه ،وقه َّ

يف الشتاء وثياب الشتاء يف الصيف ،فقلنا لو سألته؟ فقال :إن رسول اهلل بعث إ َّيل وأنا أرمد العني

يوم خيــر ،قلت :يا رســول اهلل إين أرمد العني ،فتفل يف عيني ثــم قال :اللهم أذهب عنه احلر
والربد .قال :فام وجدت حر ًا وال برد ًا بعد يومئذ)( .أماليالطوسي .)89 /

دعاؤه بأن يتوالهاهلل تعالى
قال اإلمام الصادق‘( :كان رسول اهلل‘يف بيت أم سلمة يف ليلتها ففقدته من الفراش،

فقامت تطلبه يف جوانب البيت ،حتى انتهت إليه وهو يف جانب من البيت قائم رافع يديه يبكي
صالح ما أعطيتنــي أبد ًا ،اللهم وال تكلني إىل نفيس طرفة عني
وهــو يقول :اللهم ال َتن ِْز ْع مني
َ

أبد ًا ،اللهم ال تشمت يب عدو ًا وال حاسد ًا أبد ًا.اللهم ال ت َُر َّدين يف سوء استنقذتني منه أبد ًا .قال
فانرصفت أم سلمة تبكي حتى انرصف رسول اهلل‘لبكائها فقال هلا :ما يبكيك يا أم سلمة؟
ْ

فقالت :بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل ،ومل ال أبكي وأنت باملكان الذي أنت به من اهلل ،قد غفر اهلل

لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،تسأله أن ال يشمت بك عدو ًا أبد ًا وال حاسد ًا ،وأن اليردك يف
سوء استنقذك منه أبد ًا ،وأن ال ينزع عنك صالح ما أعطاك أبد ًا ،وأن ال يكلك إىل نفسك طرفة

عني أبد ًا! فقال :يا أم سلمة وما يؤمنني وإنام وكل اهلل يونس بن متى إىل نفسه طرفة عني ،فكان

منه ما كان)( .القمي.)74/2:

(اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ،وقلب ال خيشــع ،ودعاء اليســمع ،ونفس التشبع،
أعوذ بك من رش هؤالء األربع .اللهم إين أعوذ بك أن ِ
أضل ،أو ُأ َضل ،أو َّ
أذل ،أو ُأ َذل ،أو أظلم
عيل)( .المصباح للكفعمي .)299 /
أو ُأظلم ،أو ْ
أج َه َل ،أو ُ ْ
ي َه َل َّ
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دعاؤه؟ص؟بالعافية من جار السوء
(اللهم إين أعوذ بك من غنى يطغيني ،وفقر يســيئني ،وهوى يرديني ،وعمل خيزيني ،وجار

يؤذيني .اللهم إين أعوذ بك من سوء القضاء وسوء القدر ،وسوء املنظر يف األهل واملال والولد).
(البحار .)360 / 92 :

إستعاذته من شر المال والعيال واألصحاب
ٍ
عيل ضياع ًا ،ومن زوجة تُشيبني
عيل ر ّب ًا ،ومن مال يكون َّ
(اللهم إين أعوذ بك من ولد يكون َّ

قبل أوان مشــيبي ،ومن خليل ماكر ،عيناه تراين وقلبه يرعاين ،إن رأى خري ًا دفنه وإن رأى رش ًا

أذاعه)( .الفقيه.)558 / 3 :

ٌّ
هم ُ
وح ْزن
دعاؤه؟ص؟إذا أصابه
(حســبي الرب من املربوبني ،حســبي اخلالق من املخلوقني ،حســبي الرازق من املرزوقني،

حســبي من هو حسبي ،حســبي اهلل ونعم الوكيل ،حســبي اهلل ال إله إال هو عليه توكلت وهو

رب العرش العظيم)(.الفرج بعدالشدة.)31/1:

دعاؤه؟ص؟قبلالنوم ،وعندما يستيقظ
(بســم اهلل ،آمنت باهلل وكفرت بالطاغوت .اللهم احفظني يف منامــي ويف يقظتي .اللهم إن

أمسكت نفيس يف منامي فاغفر هلا ،وإن أرسلتَها فاحفظها بام حتفظ به عبادك الصاحلني)( .الكافي:
َ
.)536 / 2

وعن اإلمام الصادق×قال(:كان رســول اهلل‘إذا أوى إىل فراشــه قال :اللهم باسمك

أحيا ،وباسمك أموت .فإذا قام من نومه قال :احلمد هلل الذي أحياين بعدما أماتني وإليه النشور).
(الكافي.)539 / 2 :

فيخمر عند رأســه ويوضع ســواكه
وعن اإلمام الصادق×قال( :كان‘يؤتى بطهور
َّ

حتت فراشــه ،ثم ينام ما شاء اهلل ،فإذا استيقظ جلس ثم قلب برصه يف السامء ،ثم تال اآليات من
َ
ُ
َّ ْ َ َّ
َّ َ َ ْ ُ
ْ
ك ُر َ
آل عمــران :إ َّن في َخ ْلق َّ
ون َ
الن َ
الأ ْل َ
اهلل
اب .ال ِذين يذ
ب
ي
ول
لأ
لآيات
ار
ه
ٍ
الس َم َاو ِ
ات َوالأرض َواخ ِت ِ
ِ
ِ
لاف اللي ِل و ِ
ِ
ِ ِ
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َ ً َُُ ً
ََْ َ َ
َ َ
ً
َ
ون في َخ ْلق َّ
ودا َو َع َلى ُج ُنوبه ْم َو َي َت َف َّك ُر َ
ذ َب ِاطلا ُس ْب َحان َك ف ِق َنا
ات َوالأرض َر ّب َنا َما خلقت َه ا
ِقياما وقع
الس َم َاو ِ
ِِ
ِ
ِ
َ
َ
َعذ َاب ّالنار .ثم يســتن ويتطهر ،ثم يقوم إىل املسجد فريكع أربع ركعات ،عىل قدر قرائته ركوعه،

ُّ
وسجوده عىل قدر ركوعه ،يركع حتى يقال متى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه؟
ثم يعود إىل فراشه فينام ما شــاء اهلل ثم يستيقظ فيجلس فيتلوا اآليات من آل عمران ،ويق ِّلب
برصه يف السامء ،ثم يستن ويتطهر ويقوم إىل املسجد فيصيل أربع ركعات كام ركع قبل ذلك ،ثم

يعود إىل فراشــه فينام ما شاء اهلل ،ثم يستيقظ فيجلس فيتلو اآليات من آل عمران ويقلب برصه
يف الســاء ،ثم يستن ويتطهر ويقوم إىل املســجد فيوتر ويصيل الركعتني ،ثم خيرج إىل الصالة).

(التهذيب.)334 / 2 :

(كان من دعاء رسول اهلل‘إذا أصبح أن يقول :أصبحنا وأصبح امللك والكربياء والعظمة

واجلالل واخللق واألمر والليل والنهار وما يسكن فيهام ،هلل عز وجل ،وحده ال رشيك له .اللهم

اجعل أول يومي هذا صالح ًا ،وأوســطه فالح ًا ،وآخره نجاح ًا .اللهم إين أســألك خري الدنيا

واآلخرة يا ارحم الرامحني .اللهم أقســم لنا من خشــيتك ما حيول بيننــا وبني معاصيك ،ومن
طاعتنــا ما تبلغنا به رمحتك ،ومن اليقني ما ُ َت ِّو ُن به علينا مصيبات الدنيا .اللهم متعنا بأســاعنا
وأبصارنــا ،واجعله الــوارث منا ،وانرصنا عىل مــن ظلمنا ،وال جتعل مصيبتنــا يف ديننا ،وال

جتعل الدنيا أكرب مهنا ،وال مبلغ علمنا ،وال تسلط علينا من ال يرمحنا)(.شرح النهج.)178 / 6 :

دعاؤه؟ص؟إذا أصبح وأمسى
(اللهــم إن ظلمــي أصبح مســتجري ًا بعفوك ،وذنبي أصبح مســتجري ًا بمغفرتــك ،و ُذ ِّل

أصبح مستجري ًا بعزك ،وفقري أصبح مســتجري ًا بغناك ،ووجهي الفاين البايل أصبح مستجري ًا
بوجهك الدائم الباقي( .تفسير القمي.)11/2:

دعاؤه؟ص؟عندالطعام
(كان رســول اهلل‘ذا وضعت املائدة بني يديه قال :ســبحانك اللهم ما أحسن ماتبتلينا،

ســبحانك اللهم ما أكثر ما تعطينا ،ســبحانك اللهم ما أكثر ما تعافينا.اللهم أوسع علينا وعىل
فقراء املؤمنني واملسلمني)(.الكافي.)293 /6:
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دعاؤه؟ص؟بعدالطعام
وأرويت .احلمد
فأشــبعت
وباركت،
وأطبت
أكثــرت
كان إذا رفعت املائــدة قال( :اللهم
َ
َ
َ
َ
َ
هلل الذي ي ِ
طعم وال ُي ْط َعم).
ُ
(وإذا َط ِع َم عند أهل بيت دعا هلمَ ( :ط ِع َم عندكم الصائمون ،وأكل عندكم األبرار ،وص َّل ْت
عليكم املالئكة األخيار)( .الكافي.)294/ 6 :

دعاؤه؟ص؟فيالشكر على نعمةالخبز
(اللهم بــارك لنا يف اخلبز ،وال تفرق بيننا وبينه ،فلوال اخلبز مــا صمنا وال صلينا ،وال أدينا

فرائض ربنا)( .المحاسن.)292 / 2 :

دعاؤه؟ص؟إذا شربالماء
(كان رســول اهلل‘إذا رشب املاء قال :احلمد اهلل الذي ســقانا عذب ًا زالالً ومل يسقنا ملح ًا

أجاج ًا ،ومل يؤاخذنا بذنوبنا)( .الكافي.)384 / 6 :

وكان إذا أكل طعام ًا أو رشب غري املاء واللبــن قال( :اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خري ًا منه).

(المحاسن.)197 / 2 :

دعاؤه إذا رأى فاكهة جديدة
(اللهم كام أريتنا أوهلا يف عافية ،فأرنا آخرها يف عافية)(.حلية األبرار .)403/1:

ً
ً
إذا لبس ثوبا جديدا

(احلمد هلل الذي كســاين من الرياش ما أجتمل يف الناس .اللهم اجعله ثياب بركة ،أسعى فيها

بمرضاتك ،وأعمر فيها مساجدك)( .روضة الواعظين.)309/
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الدعاء عندالتخلي والوضوء
(كان رســول اهلل‘إذا أراد دخول املتوضأ قال( :اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس،

اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم ،اللهم أمط عني األذى وأعذين من الشيطان الرجيم.اللهم كام

أطعمتنيه طيب ًا يف عافية ،فأخرجه مني خبيث ًا يف عافية.

وإذا جلس للوضوء قال :اللهم أذهب عني القذى واألذى واجعلني من املتطهرين)( .الفقيه.)22 /1:

دعاؤه؟ص؟إذا نظر فيالمرآة
(اللهم كام حسنت خلقي فحسن خلقي)( .تحف العقول .)11 /

دعاؤه؟ص؟إذا أرادالنهوض من مجلسه
(سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك ،سبحان ربك

رب العزة عام يصفون ،وسالم عىل املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني)( .البحار .)3 / 2 :

دعاؤه؟ص؟إذا سمع صوتالرعد
(اللهم التقتلنا بغضبك والهتلكنا بعذابك ،وعافنا قبل ذلك)(.نورالثقلين.)490/2:

َّ

دعاؤه؟ص؟إذا ركب دابته للسفر
َ َ

َ

َ َ

َ َ

َ

َ َّ َ َ ََ ُ
ينَ .و إ ّنا إلى َر ّب َنا ل ُم ْن َقل ُب َ
ك ّنا ل ُه ُم ْقر ِن َ
ون .اللهم إنا نســألك يف ســفرنا
ذ وما
ُس ْب َح َان ال ِذي سخر لنا ه ا
ِ
ِ ِ ِ
ِ
هــون علينا ســفرنا ،وا ْط ِو عنــا بعده .اللهم
هذا الــر والتقوى ،والعمــل بام ترىض .اللهم ِّ

أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل .اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر ،وكآبة املنقلب،

وسوء املنظر يف األهل واملال)( .نور الثقلين.)592 / 4 :

دعاؤه؟ص؟في سفره ومنزله

رب الساموات الســبع
(اللهم َأن ِْز ْلنِي ُمن َْزالً ُم َب َارك ًا َو َأن َ
ْت َخ ْ ُي ا ُْلن ِْزلِ َ
ني .وإذا دخل بلد ًا :اللهم َّ

ومــا أظللن ،ورب األرضني الســبع وما أقللن ،ورب الشــياطني وما أضللن ،أســألك خري
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هذه القرية وخري ما فيها ،وأعوذ بك من رشها ورش ما فيها .اللهم إين أسألك خريها وأعوذ بك

مــن رشها .اللهم أطعمنا من جناها وأعذنا من وباها ،وحببنا إىل أهلها ،وحبب صاحلي أهلها

إلينا)( .المحاسن.)80/2:

دعاؤه؟ص؟فياإلستخارة
(اللهــم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف عاجل أمــري وآجله ،فقدره يل ويرسه يل ثم

رش يل فارصفه عنــي وارصفني عنه ،وقدر يل اخلري
بــارك يل فيه ،وإن كنت تعلم أن هذا األمر ٌّ

حيث كان ثم رضني به)( .البحار .)228 / 88 :

دعاؤه؟ص؟في صالته وصومه وحجه
إذا دخل إىل املســجد :اللهم اغفر يل ذنــويب ،وافتح يل أبواب رمحتــك .وإذا خرج :اللهم

دعوتني فأجبت دعوتك ،وصليت مكتوبك ،وانترشت يف أرضك كام أمرتني.فأسألك العمل
بطاعتك ،واجتناب سخطك ،والكفاف يف الرزق برمحتك)(.حلية األبرار  ،278/1:ونور الثقلين.)328/5:

وإذا وضع جبهته للســجود( :اللهم مغفرتك أوسع من ذنويب ،ورمحتك أرجى عندي من

حي اليموت)(.البحار   .)217/83 :
عميل ،فاغفر يل ذنويب يا ٌّ

دعاؤه في افتتاحالصالة

َّ
ُ
وأثنائها وختامها :عن عيل×قال :كان إذا استفتح الصالة يكرب ثم يقولَ :و َّج ْهت َو ْج ِه َي ِلل ِذي
َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ّ ْ َ َ َ َ
َ َ َ
ُ
ً
ْ ْ
ََ
َْ َ
َف َط َر َّ
ين  ،لا
ينِ ، إ ّن َصلاتِي َون ُسـ ِـكي ومحياي ومماتِي ِلل ِه ر ِب العال ِم
ات َوالأ ْرض َح ِنيفا َو َما أنا ِم َن ال ُمشـ ِـر ِك
السـ َـم َاو ِ
َ َ ُ
ََ َ ُ ْ
َ َ َ
ين)( .فضائل الصحابة البن حنبل.)695/2:
يك ل ُه ۖ َو ِبذٰ ِلك أ ِم ْر ُت َوأنا أ َّول ال ُم ْس ِل ِم َ 
ش ِر

دعاؤه؟ص؟بعد صالةالظهر
(اللهم إين أســألك موجبات رمحتك ،وعزائم مغفرتك ،والغنيمة من كل خري ،والسالمة

من كل إثم .اللهم ال تدع يل ذنب ًا إال غفرته ،وال مها إال فرجته ،وال سق ًام إال شفيته ،وال عيب ًا إال

سرتته ،وال رزق ًا إال بسطته ،وال خوف ًا إال آمنته ،وال سو ًء إال رصفته ،وال حاجة هي لك رىض
ويل صالح إال قضيتها يا أرحم الرامحني)( .البحار .)63 / 83 :
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دعاؤه؟ص؟بعدالصالة
عن اإلمام اجلواد×قــال( :كان النبي‘يقول إذا فرغ من صالتــه( :اللهم اغفر يل ما

أعلنت ،وإرسايف عىل نفيس ،وما أنت أعلم به مني .اللهم
أرسرت وما
أخرت ،وما
قدمت وما
ُ
ُ
ُ
ُ

أنت املقــدم وأنت املؤخــر ،ال إله إال أنــت ،بعلمك الغيب وبقدرتــك عىل اخللق أمجعني ،ما
علمت احلياة خري ًا يل فأحيني ،وتوفني إذا علمت الوفاة خري ًا يل .اللهم إين أســألك خشــيتك
َ
يف الــر والعالنية ،وكلمة احلق يف الغضب والرضا ،والقصد يف الفقر والغنى ،وأســألك نعي ًام
ال ينفد وقرة عني ال تنقطع ،وأســألك الرضا بالقضــاء ،وبركة املوت بعد العيش ،وبرد العيش

بعد املــوت ،وشــوق ًا إىل رؤيتك ولقائك ،من غــر رضاء مرضة ،وال فتنــة مضلة ،اللهم زينا
بزينة اإليامن ،واجعلنا هداة مهديني .اللهم اهدنا فيمن هديت ،اللهم إين أسألك عزيم َة الرشاد
والثبات يف األمر والرشــد ،وأسألك شكر نعمتك ،وحسن عافيتك ،وأداء حقك ،وأسألك يا
َ

رب قلب ًا سلي ًام ولسان ًا صادق ًا ،وأستغفرك ملا تعلم ،وأسألك خري ما تعلم ،وأعوذ بك من رش ما

تعلم ،فإنك تعلم وال نعلم ،وأنت عالم الغيوب)( .الكافي.)547 / 2 :

دعاءالقنوتالذيعلمه؟ص؟لإلمامالحسن؟ع؟
عن عائشة عن احلسن بن عيل×قال( :علمني رسول اهلل‘يف وترى إذا رفعت رأيس ومل

يبق إال السجود( :اللهم اهدين فيمن هديت ،وعافني فيمن عافيت ،وتولني فيمن توليت وبارك
يل فيام أعطيت ،وقني رش ما قضيت ،إنك تقيض وال يقىض عليك ،إنه ال يذل من واليت ،تباركت

وتعاليــت)( .احلاكم ( )363/2وقال الرتمذي كام يف املجمــوع ( :)495 / 3ال يعرف عن النبي ‘

يف القنوت شئ أحسن من هذا).

َّ
دعاؤه؟ص؟إذا هل هالل شهر رمضان

(اللهم أه َّل ُه علينا باألمن واإليامن ،والسالمة واإلسالم ،والعافية املجللة ،والرزق الواسع،

ودفع األسقام ،وتالوة القرآن والعون عىل الصالة والصيام .اللهم سلمنا لشهر رمضان ،وسلمه

لنا وتسلمه منا ،حتى ينقيض شهر رمضان وقد غفرت لنا)( .ثواب األعمال .)64 /
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(اللهم إنه قد دخل شــهر رمضان ،اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وجعلته

بينات من اهلدى والفرقان .اللهم فبارك لنا يف شهر رمضان ،وأعنا عىل صيامه وصالته ،وتقبله

منا)( .اإلقبال.)138 / 1 :

دعاؤه؟ص؟عند إفطاره من صومه
(اللهــم لك ُص ْمنَــا ،وعىل رزقك أفطرنــ ًا ،فتقبله منــا .ذهب الظمــأ ،وابتلت العروق،

وبقي األجر)( .البحار .)242 / 16 :

من أدعيته؟ص؟في شهر رمضان
ْس
(اللهم أدخل عىل أهل القبور الرسور ،اللهم أغن كل فقري ،اللهم أشبع كل جائع ،اللهم اك ُ
كل عريان ،اللهم اقض دين كل مدين ،اللهم ِّفرج عن كل مكروب ،اللهم ر َّد كل غريب ،اللهم
َّ
فك كل أســر ،اللهم أصلح كل فاسد من أمور املســلمني ،اللهم اشف كل مريض ،اللهم ُسدَّ

غي سوء حالنا بحسن حالك ،اللهم اقض عنا الدين ،وأغننا من الفقر ،إنك
فقرنا بغناك ،اللهم ِّ ْ

عىل كل شئ قدير)( .أعيان الشيعة.)306 / 1 :

أقول :هذا الدعاء دعاء لظهور اإلمام املهدي×وإقامته دولة العدل ،ألن أغلب هذه األشياء

ال تتحقق إال عىل يده صلوات اهلل عليه.

ً
ً
دعاؤه؟ص؟إذا لبس ثوبا جديدا أو ثوب إحرامه

(احلمد هلل الذي رزقني ما أواري به عوريت ،وأؤدي به فريض ،وأعبد فيه ريب ،وأنتهي فيه إىل

مــا أمرين .احلمد هلل الذي قصدته فبلغني ،وأردته فأعانني ،وقبلني ومل يقطع يب ،ووجهه أردت

فســلمني .فهو حصني وكهفــي ،وحرزي وظهري ،ومالذي وملجئــي ،ومنجاي وذخري،
وعديت يف شديت ورجائي)( .من ال يحضره الفقيه.)527 / 2 :

دعاؤه؟ص؟يوم عرفة
(دعا يوم عرفة حني غابت الشمس ،فكان آخر كالمه هذا الدعاء ومهلت عيناه بالبكاء :اللهم

إين أعوذ بك من الفقر ،ومن تشتت األمر ،ومن رش ما حيدث يف الليل والنهار.
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أصبح ذيل مستجري ًا بعزك ،وأصبح وجهي الفاين مستجري ًا بوجهك الباقي ،يا خري من سئل،

وأجود من أعطى ،وأرحم من اسرتحم ،جللني برمحتك ،وألبسني عافيتك ،وارصف عني رش
مجيع خلقك)( .قرب اإلسناد .)21 /

َّ
دعاء علمه؟ص؟لوسوسةالصدر

عن اإلمام الصادق×قال( :جاء رجل إىل النبي‘ فقال :يا رسول اهلل قد لقيت شدة من

وسوســة الصدر ،وأنا رجل َمدين ُمعيل ُموج ،فقال له :كرر هذه الكلامت:الحول وال قوة إال

َ ً َ
باهلل العيل العظيــم ،توكلت عىل احلي الذي اليمــوت ،والحمد هلل الذي لم يتخذ صاحبة ولا َولداَ ،ول ْم
ْ ً
َ ُ ْ َُ َ ٌ ْ ْ َ ُ َ
ُّ ّ َ
يك فِي ال ُمل ِك َول ْم َيك ْن ل ُه َو ِل ٌّي ِم َن الذ ِل َوك ِّب ْر ُه َتك ِبيرا .فلم يلبث أن جاءه فقال :أذهب اهلل عني
يكن له ش ِر
عيل رزقي)(.الكافي.)554 / 2 :
وسوسة صدري وقىض عني ديني َّ
ووسع َّ

وعيل دي ٌن
عن اإلمام الباقر×قال(:جاء رجل إىل النبي‘فقال :يا رسول اهلل إين ذو عيال
َّ
وقد اشــتدت حايل ،فع َّلمني دعاء أدعو اهلل عز وجل به لريزقني ما أقيض به ديني وأســتعني به

عىل عيايل .فقال رسول اهلل‘:يا عبد اهلل توضأ وأسبغ وضوءك ،ثم صل ركعتني تتم الركوع
والســجود ،ثم قل:يا ماجد يا واحد يا كريم يا دائــم ،أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرمحة .يا

حممد يا رســول اهلل إين أتوجه بك إىل اهلل ربك وريب ورب كل شــئ ،أن يصيل عىل حممد وأهل
بيته.وأســألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتح ًا يسري ًا ورزق ًا واســع ًا ،أمل ُّ به شعثي ،وأقيض به

ديني ،وأستعني به عىل عيايل)( .الكافي.)552/2:

أقول:روى اجلميع حديث األعمى الذي علمه النبي‘التوسل به إىل اهلل تعاىل ،وهو حجة

دامغة ملن أنكر التوســل ،وقد حاول ابن تيمية وأتباعه تضعيفه أو حتريفه فعجزوا ،وألف الشيخ

حممود سعيد ممدوح املعارصكتاب ًا سامه:رفع املنارة يف ختريج أحاديث التوسل والزيارة ،قال يف:93/

(قال اإلمام احلافظ أبو عيســى الرتمذي يف جامعه.عن عثامن بن حنيف :أن رج ً
ال رضير البرص

أتى النبي‘ فقال :أدع اهلل أن يعافيني ،قال :إن شــئت دعوت ،وإن شئت صربت فهو خري
لك .قال فادعه ،قال :فأمره أن يتوضأ ف ُيحســن وضوءه ويدعو هبذا الدعاء :اللهم إين أسألك
وأتوجه إليك بنبيك حممــد نبي الرمحة ،يا حممد إين توجهت بك إىل ريب يف حاجتي هذه لتقىض

يل اللهم فشفعه َّيف) .وقد صححه وقال إن ابن حنيف طبقه بعد وفاة النبي‘.
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دعاؤه؟ص؟لطلبالحاجة
(يا من أظهر اجلميل وســر القبيح ،يا من مل هيتك السرت ومل يؤاخذ باجلريرة ،يا عظيم العفو،

يا حســن التجاوز ،يا واسع املغفرة ،يا باسط اليدين بالرمحة ،يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل

شــكوى ،يا مقيل العثرات ،يا كريم الصفح ،يا عظيم املن ،يا مبتدئ ًا بالنعم قبل اســتحقاقها ،يا
تشو َه خلقي بالنار ،وأن تقيض يل
رباه يا ســيداه يا أماله يا غاية رغبتاه ،أسئلك بك يا اهلل أن ال ِّ
حوائــج آخريت ودنياي وتفعل يب كذا وكذا..وتصيل عىل حممد وآل حممد .وتدعو بام بدا لك).

(بحار األنوار .)164 / 92 :

دعاؤه؟ص؟لمريض
(اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بالئك)( .البحار .)224 /78:

دعاء بجوامعالخير
عن أيب أمامة قال :دعا رســول اهلل ‘ بدعاء كثري مل نحفظ منه شــيئ ًا فقلنا :يا رسول اهلل،

دعوت بدعاء كثري مل نحفظ منه شــيئ ًا! قال :أال أدلكــم عىل ما جيمع ذلك كله ،تقولون :اللهم

إنا نســألك من خري ما أســألك منه نبيك حممد ونعوذ بك من رش ما استعاذ منه نبيك حممد،
وأنت املستعان وعليك البالغ

وال حول وال قوة إال باهلل)( .الترمذي.)198 / 5 :

دعاؤه في طلبالعون والنصر
عيل ،واهدين
(رب أعنــي وال تُعن
عــي ،وانرصين وال تنرص عــي ،وامكر يل وال متكــر َّ
َّ

ويرس اهلــدى يل ،وانرصين عىل من بغى عيل .رب اجعلني لك َشــكَّار ًا ،لك َذكَّار ًا ،لك َّأواه ًا،
لك مطواع ًا ،إليك ُمْبِت ًا ،إليك َّأواه ًا منيب ًا .رب تقبل توبتي ،واغســل حوبتي ،وأجب دعويت،
وثبت حجتي ،واهد قلبي ،وسدد لساين ،واسلل سخيمة قلبي)( .الحاكم.)519/1:
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من أدعيته؟ص؟لعلي؟ص؟
من أدعيته‘لعيل× :عن أســاء بنت عميس قالت :رأيت رســول اهلل‘ بإزاء بيتي
وهــو يقولِ ْ :
ترشح يل
(أش ْق َثبِري ،أرشق ثبري ،اللهم إين أســألك ما ســألك أخي موسى :أن
َ
صدري ،وأن تيرس يل أمري ،وأن حتلل عقدة من لســاين ،يفقهوا قويل ،وأن جتعل يل وزير ًا من

أهيل ،علي ًا أخي ،أشــدد به أزري ،وأرشكه يف أمري ،كي نسبحك كثري ًا ،ونذكرك كثري ًا ،إنك
كنت بنا بصري ًا)( .قرب اإلسناد .)27 /

عيل بابن
عن ابن عباس قال :دعا رسول اهلل ذات يوم وقال( :اللهم آنس وحشتي واعطف َّ

عمي عيل .فنزل جربئيل×وقال :يا حممد إن اهلل يقرؤك السالم ويقول :قد فعلت وأيدتك ما

سألت بعيل ،وهو سيف اهلل عىل أعدائه

وسيبلغ دينك كلام بلغ الليل والنهار)(.الروضة.)73/

ً
ً
اللهم امأل قلبه علما وفهما

قال عيل×(:مانزلت عىل رســول اهلل‘آية من القرآن إال أقرأنيها وأمالها عيل وكتبتها

بخطي وعلمني تأويلها وتفســرها ،وناسخها ومنســوخها وحمكمها ومتشاهبها ،ودعا اهلل عز

عيل فكتبته وما
وجل يل أن يعلمني فهمها وحفظها ،فام نســيت آية من كتاب اهلل وال عل ًام أماله َّ
ترك شيئ ًا علمه اهلل عز وجل من حالل والحرام وال أمر والهني وما كان أو يكون من طاعة أو

معصية إال علمنيه وحفظته ومل أنس منه حرف ًا واحد ًا،وكان رســول اهلل‘ إذا أخربين بذلك
طله يضع يده عىل صــدري ثم يقول :اللهم امأل قلبه عل ًام وفه ًام ونور ًا وحل ًام وإيامن ًاَ ،ع ِّل ْم ُه وال
وح ِّف ْظ ُه وال ُتن ِْس ِه).
ُ َت ِّه ْل ُهَ ،
ويف مســند زيد بن عيل’( :294/بعثني رسول اهلل‘إىل اليمن فقلت :يا رسول اهلل تبعثني

وأنا شاب ال علم يل بالقضاء ،قال فرضب يده يف صدري ودعا يل فقال :اللهم اهد قلبه ،وثبت

لســانه ،ولقنه الصواب ،وثبته بالقول الثابت ،ثم قال :يا عيل إذا جلس بني يديك اخلصامن فال

تعجل بالقضاء بينهام حتى تســمع ما يقول اآلخر ،يا عيل ال تقض بني اثنني وأنت غضبان ،وال
تقبل هدية خماصم وال تضيفه دون خصمه ،فإن اهلل عز وجل سيهدي قلبك ويثبت لسانك ،قال
فقال× :فوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما شككت يف قضاء بعده).
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دعاء علمه؟ص؟لعلي؟ع؟وهو مريض
عن اإلمام الباقر×قال( :مرض عيل صلوات اهلل عليه فأتاه رسول اهلل‘ فقال له :قل :اللهم

إين أسألك تعجيل عافيتك ،وصرب ًا عىل بليتك ،وخروج ًا إىل رمحتك)( .الكافي.)567 /2 :

ٌ
دعاء علمه؟ص؟لعلي؟ع؟إذا وقع في بلية
(ياعيل أال أعلمك كلامت إذا وقعت يف ورطة أو بلية فقل:بســم اهلل الرمحن الرحيم وال حول

وال قــوة إال باهلل العيل العظيم .فــإن اهلل عز وجل يرصف هبا عنك ما يشــاء من أنواع البالء).
(الكافي.)573/2:

دعاؤه لعلي وفاطمة؟امهع؟عند زواجهما
يف ينابيع املودة( )65/2أن النبي‘خطب عندما زوج علي ًا بفاطمة ÷( :مجع اهلل شــملكام،

وأعز جدكام ،وأطاب نســلكام وجعل نســلكام مفاتيح الرمحة ومعادن احلكمــة ،وأمن األمة،
وبارك اهلل لكام ،وبارك فيكام ،وبارك عليكام ،وأسعدكام ،وأخرج منكام الكثري الطيب .اللهم إهنام

مني وأنا منهام ،اللهم كام أذهبت عني الرجس وطهرتني ،فأذهب عنهام الرجس وطهرمها وطهر
نسلهام .قال أنس :واهلل لقد أخرج اهلل منهام الكثري الطيب).

دعاؤه؟ص؟للحسنين؟امهع؟
يف أمايل املفيد ،78/عن جابر األنصاري قال( :خرج علينا رسول اهلل آخذ ًا بيد احلسن واحلسني

فقال :إن ابني هذين ربيتهام صغريين ودعوت هلام كبريين ،وسألت اهلل تعاىل هلام ثالث ًا ،فأعطاين
اثنتني ومنعني واحدة .ســألت اهلل هلام أن جيعلهام طاهرين مطهريــن زكيني فأجابني إىل ذلك،

وســألت اهلل أن يقيهام وذريتهام وشيعتهام النار فأعطاين ذلك ،وســألت اهلل أن جيمع األمة عىل
حمبتهام فقال :يا حممد إين قضيت قضا ًء وقدَّ ْرت قدر ًا ،وإن طائفة من أمتك ســتفي لك بذمتك

يف اليهود والنصارى واملجوس ،وسيخفرون ذمتك يف ولدك! وإين أوجبت عىل نفيس ملن فعل

ذلك أال أحله حمل كرامتي وال أسكنه جنتي ،وال أنظر إليه بعني رمحتي).
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دعاؤه؟ص؟لعلي وفاطمة والحسنين؟مهع؟
روى اجلميع حديث الكساء بصيغ خمتلفة،ويظهر أنه صدر عن النبي‘يف أكثر من مناسبة،

ففي بعضها أن النبي‘مجع علي ًا وفاطمة واحلســنني^ يف جملس واحد ،وأجلس احلسنني
عىل فخذيه ،وعلي ًا وفاطمــة أحدمها بني يديه واآلخر خلفه ،وحدد هبم أهل بيته وعرتته ودعا

هلم .ويف بعضها ألبســهم كســا ًء خيربي ًا ودخل معهم فيه ،ثم دعا هلم .أو أدار عليهم كســاء
وحددهم ودعا هلم .ومرة كان نائ ًام حتت كساء فجاء احلسنان وأدخلهام معه ثم جاء عيل وفاطمة

فأدار عليهم الكســاء ودعا هلم .ويف املباهلة وضع كســاء عىل شجريتني ووقف مع عرتته حتته

يستظلون من الشمس ،فنظر إليهم علامء النصارى وهابوا أن يباهلوهم وسموهم أهل الكساء.
وقد نزلت آية التطهري بعد هذا التحديد النبوي ،فكان حتديده‘وضع ًا ملصطلح اإلسالمي

ألهل البيــت ،كام كان مصطلح الصــاة أخص من معناهــا اللغوي ،فتكون اآليــة تصديق ًا
هلذا املصطلح املحدد.

قال ابن قدامة يف املغني(( :)553/6وقد قال النبي‘ لفاطمة وولدهيا وزوجها :اللهم هؤالء

أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا).

ويف أسباب النزول للواحدي( :239/فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ،ثم أخرج يديه فألوى هبام

إىل السامء ،ثم قال :اللهم هؤالء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا).

ويف أمايل الصدوق ،574/عن ابــن عباس :اللهم إنك تعلم أن هؤالء أهل بيتي ،وأكرم الناس

عيل ،فأحبب من أحبهم ،وأبغض من أبغضهم ،ووال من واالهم ،وعاد من عاداهم ،وأعن من
َّ

أعاهنم ،واجعلهم مطهرين من كل رجس ،معصومني من كل ذنب ،وأيدهم بروح القدس).

وروي أن دعاءه‘ونزول اآليــة كانا يف بيت أم ســلمة فســألت النبي‘ :فأرادت أن
َ

تدخل معهم يف دائرة الكســاء ،فقال هلا :ال ،ولكنك إىل خــر ،ويف بعضها أنه جذب من يدها
طرف الكساء! قال أمحد(( :)323/6ثم وضع يده عليهم ثم قال :اللهم إن هؤالء آل حممد ،فاجعل
صلواتك وبركاتك عىل حممد وعىل آل حممد ،إنك محيد جميد .قالت أم ســلمة فرفعت الكساء

ألدخل معهم فجذبه من يدي! وقال :إنك عىل خري).
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وابني حســن ًا وحسين ًا ثم ألقى علينا
ويف كامل الدين ،278/عن عيل×( :فجمعني وفاطمة
َّ

كســاء ،وقال :اللهم إن هؤالء أهــل بيتي وحلمتي ،يؤملني ما يؤملهــم ،وجيرحني ما جيرحهم،
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا .فقالت أم ســلمة :وأنا يا رسول اهلل؟ فقال :أنت عىل

ابني احلســن واحلسني ويف تسعة من ولد ابني احلسني خاصة،
خري ،إنام أنزلت َّيف ويف أخي ويف َّ

ليس معنا فيها أحد غرينا).

وقد حرص النبي‘عــى تركيز مصطلح آله وعرتته وأهل بيتــه يف األمة (كان يمر بباب

َّ َ ُ ُ ُ ْ
اهلل ِل ُيذ ِه َب
فاطمة ســتة أشــهر إذا خرج لصالة الفجر يقول :الصالة يــا أهل البيــتِ ،إنما ي ِريد
َ ُ َْ ً
َْ ْ ْ
َْ ُ ُ ّ
ت َو ُيط ِّه َرك ْم تط ِهيرا(.الترمــذي 293/4:و 30/ 5:و  ،328والطبراني الكبيــر  ،56/ 3:و،200/ 22 :
الر ْج َس أه َل ال َبي ِ
عنكم ِ
وأحمد ،259/ 3 :و  ،285وغيرها).

دعا بالبركة لعبداهلل بن جعفر
قال القــايض عياض يف الشــفا(( :)285/1ودعا لعبــد اهلل بن جعفر بالربكــة يف صفقه يمينه،

فام اشــرى شــيئ ًا إال ربح فيه ودعا للمقداد بالربكة ،فكانت عنــده غرائر املال .ودعا لعيل أن
يكفى احلر والقر ،فكان يلبس يف الشــتاء ثياب الصيف وال يصيبه حــر وال برد .ودعا لفاطمة

ابنته اهلل أال جييعها ،قالت :فام جاعت بعد).

دعاؤه؟ص؟بالمغفرةللنجاشي
روى الطربي الشيعي يف ذخائر العقبى ،208/فرحة النبي‘بعودة جعفر بن أيب طالب ومن

معه من احلبشــة عند فتح خيرب ،ومعهم رســول النجايش ،ومعانقته جلعفر وقوله املشهور :ما

أرس بفتح خيرب أم بقدوم جعفر؟
أدري أبفتــح خيرب أفرح أم بقدوم جعفر؟ وروي :بأهيام أنــا ّ
صنعت إليكم ،وهذا صاحبي معك وأنا أشهد
رب صاحبك بام
ُ
وأبلغه جعفر رسالة النجايش :أخ ْ

أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل وقل له يستغفر يل.

فقام رســول اهلل ‘فتوضأ ثم دعا ثالث مرات :اللهم اغفر للنجايش ،فقال املســلمون:

آمني .فقال جعفر للرسول :إنطلق وأخرب صاحبك بام قد رأيت من النبي‘).
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دعا بالشباب لعمرو بنالحمق
عاش الصحايب اجلليل عمرو بن احلمق ثامنني ســنة ومل تشب منه شعرة! فقد سقى النبي لبن ًا

فقال :اللهم أمتعه بشبابه .فلقد أتت عليه ثامنون سنة ال يرى شعرة بيضاء)( .ابن أبي شيبة.)437 / 7 :

وروي أنه‘دعا للنابغة اجلعدي الشاعر :ال يفضض اهلل فاك .فعاش مئة وعرشين سنة مل

يسقط له سن وال رضس)! (أمالي المرتضى.)192 / 1 :

دعا على كسرى حين مزق كتابه
دعا عليــه بأن يمزق اهلل ملكه فقتله ابنــه وانفرط ملكه .وقال لرجل رآه يأكل بشــاله كل

بيمينك فقال ال أســتطيع فقال له ال استطعت ،فلم يرفعها إىل فيه بعد! وقال لعتبة بن أيب هلب:
اللهم سلط عليه كلب ًا من كالبك فأكله األسد.

دعا علىالحكم بن أبيالعاص
وكان يميش خلف النبي‘يقلده يف مشــيه فيختلــج بوجهه ويغمز ،فقال النبي‘:كن

كذلــك .فلم يزل خيتلج حتى مــات .ودعا النبي‘عىل عــرات من املنافقني أو املرشكني،

ولعن عرشات منهم.

وقد واجهت السلطة القرشية لعن النبي‘مللعونيها،وقامت بمحاوالت حللها ،فزعموا

أن النبي‘أبطل لعن من لعنهم ،ألهنم مل يكونوا مستحقني له ،يعني َّ
كذب نفسه! كام زعموا
أنــه‘مل يلعن أحد ًا وهنى عن اللعن! مع أنه‘هنى املســلمني وبعض نســائه :أن يكونوا

فحاشني ،وهو غري اللعن الرشعي والطرد اإلهلي.
ل َّعانني َّ

أما اللعــن بمعنى الطرد من رمحة اهلل تعاىل ووجــوب لعن امللعونني ،والرباءة منهم فهو أمر
ِ
ون اهللَ َو َر ُســو َل ُه َل َعن َُه ُم اهللُ ِف الدُّ ْن َيا
ين ُي ْؤ ُذ َ
عقدي ثابت يف القرآن والســنة ،قال اهلل تعاىل :إِ َّن ا َّلذ َ
و ِ
اآلخ َر ِة .وقد اســتمر لعن النبي‘ألولئك امللعونني بل نص عىل أن لعنته تشمل من كان يف
َ
صلب امللعون ،فقد قالت عائشــة ملروان بن احلكم :ولكن رسول اهلل لعن أبا مروان ومروان يف
ض ٌض(قطعة) من لعنة اهلل عز وجل)(.الحاكم.)481 /4:
صلبه ،فمروان َف َ
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كــا رفض اإلمــام الباقــر×أن يتــزوج مــن ذرية األشــعث بــن قيس وقــال( :إن

رسول اهلل‘لعن قوم ًا فجرت اللعنة يف أعقاهبم إىل يوم القيامة! وأنا أكره أن يصيب جسدي
جسد أحد من أهل النار)( .الكافي.)569 / 5 :

وقد بحثنا لعن معاويــة ألمرياملؤمنني×فــي جواهر التاريــخ( )427/2وفندنا حتريف أتباع اخلالفة

ملعنى اللعن وحماولتهم جعله رمحة وبركة عىل امللعونني.

من أدعيتهالقصار؟ص؟:
 - 1اللهم إين أسألك العافية وشكر العافية ومتام العافية يف الدنيا واآلخرة)( .مكارم األخالق .)351 /

( - 2اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ،ومن دعاء ال يســمع ،ومن قلب ال خيشــع ،ومن

نفس ال تشبع)( .الحاكم.)104 / 1 :

( - 3اللهم فالق اإلصباح ،وجاعل الليل سكن ًا ،والشمس والقمر حسبان ًا ،إقض عني الدين،

وأغنني من الفقر ،ومتعني بسمعي وبرصي وقويت يف سبيلك)( .ابن أبي شيبة.)27 / 7 :
( - 4اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك ،وحسن عبادتك)( .ابن شيبة.)134/7:

 - 5كان‘يكثر من قوله :يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك .قالوا يا رســول اهلل آمنا

بك وبام جئت به فهل ختاف علينا قال نعم إن القلوب بني إصبعني من أصابع اهلل يقلبها)( .مســند
أبي يعلى)360 / 6 :

( -6اللهــم إين أعــوذ بــك من اجلوع فإنــه بئس الضجيع ،وأعــوذ بــك من اخليانة فإهنا

بئست البطانة)( .ابن حبان.)304 / 3 :

( -7اللهم متعني بسمعي وبرصي ،واجعلهام الوارث مني وانرصين عىل من ظلمني ،وأرين

فيه ثأري)( .الحاكم.)523/1:

وجلني بالعافية)( .كنز العمال.)689 / 2 :
( -8اللهم ز ِّينِّي بالعلم ،وأغنني باحللم ،وأكرمني بالتقوىِّ َ ،

( -9اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك وحتول عافيتك وفجاءة نقمتك ومجيع سخطك).
(صحيح مسلم.)88 / 8 :




الفصل الثالث والثالثون

أهمخصائصالنبي؟ص؟وشمائله

كثرة خصائصالنبي؟ص؟وكثرةالمؤلفات فيها
عَدَّ َد العلــاء كثري ًا من خصائص النبي‘مثل أنــه خاتم األنبياء وأفضلهم ،وأن اهلل خصه

باملعراج وأراه ملكوت الساموات واألرض ،وأن رشيعته ال تنسخ ،وأنه ال ظل له ،وأنه تنام عينه

وال ينام قلبه ،وأن اهلل أحل له من النساء أكثر من أربع ،وأن صالة الليل وصالة الوتر فرض عليه

دون أمته ،وأنه شــفيع املحرش ،وصاحب لواء احلمد فيه ،وأنه يف درجة الوسيلة ،الدرجة العليا
من اجلنة..الخ.

وقــد ألف العلامء أكثرمن مخســن كتابــ ًا وبحثــ ًا يف خصائص النبي‘ ،عــددوا فيها

عرشات اخلصائص ،ومن هذه الكتب والبحوث القوي ومنها الضعيف ،ومنها مكذوب لتأييد

حديث مكذوب ،كقول أنس وأمه األرملة بنت ملحان إن النبي‘كان يزورها يف بيتها وينام
يف حجرها فتفيل رأسه من القمل ،مع أهنا أجنبية عنه ،فزعموا أن من خصائصه اخللوة باألجنبية!
أو املكذوب لرفع لعن زعامء قريش ،فقالــوا إن النبي‘ظلمهم بلعنه إياهم ثم تاب! ثم

قالوا إن من خصائصه َّ
أن له أن يلعن الناس بال سبب!

وقد اخترص بعضهــم يف خصائصه‘ ،وأطال آخرون ،وبقيــت خصائص مل يذكروها،

فأردنا إيراد أمهها ،وكتابة ما مل يذكروه منها.
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عددوا من خصائصه أكثر من مائة
ونورد منها خالصة ملا ذكره املقريزي يف املجلد العارش من إمتاع األسامع:

 جعله اهلل تعاىل أوىل باملؤمنني من أنفسهم.

 جعل أزواجه أمهات املؤمنني وحرم التزوج هبن بعده.
 نرصه اهلل بالرعب مسرية شهر.
 أن املالئكة قاتلت معه يوم بدر.

 أن رسالته عامة إىل اإلنس واجلن.

 أنه أول شافع وأول مشفع يف القيامة.

 أنه أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة.
 أنه أول من يقرع باب اجلنة.
 أنه سيد األنبياء^.

 أنه أعطي جوامع الكلم ومفاتيح الكلم.
 أنه أعطى مفاتيح خزائن األرض.

 أنه كان منور ًا وكان إذا مشى يف الشمس والقمر ال يظهر له ظل.

 كان يرى من ورائه كام يرى من أمامه ،ويرى يف الظلمة كام يرى يف النهار.
 أن كل نسب وحسب ينقطع نفعه يوم القيامة إال نسبه وحسبه.

 أن من رآه يف املنام فقد رآه حق ًا ،ألن الشيطان ال يتمثل يف صورته.
 كان إذا قعد حلاجته تبتلع األرض بوله وغائطه.
 أنه ولد خمتون ًا مرسور ًا.
 كان ال يتثاءب.

 كان ال حيط عليه الذباب.
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أرسي به وعرج به إىل سدرة املنتهى.
 أنه
َ
 أنه صاحب اللواء األعظم يوم القيامة.
 أنه صاحب احلوض املورود.

أول خصائصه؟ص؟مقامهالعظيمالذي تفرد به
 .1فهوأفضل املخلوقات ،ألنه أعرفهم باهلل تعــاىل ،وألنه أعمقهم طاعة له .فقد حقق رق ًام

قياسي ًا يف معرفة ربه عز وجل ،وطاعته املطلقة.

قال املجلــي يف روضة املتقــن (( :)273/13روي بطــرق متكثرة أن رســول اهلل ‘قال

لعيل×:يا عــي ال يعرف اهلل تعاىل إال أنا وأنت ،وال يعرفني إال اهلل وأنت ،وال يعرفك إال اهلل
وأنا).

وروى الصــدوق يف علل الرشائــع ( ،)5/1بســند صحيح عــن أمري املؤمنني×قال( :قال

رســول اهلل‘ما خلق اهلل خلق ًا أفضل مني وال أكرم عليه مني ،قال :عيل :فقلت يا رسول اهلل
فأنــت أفضل أم جربئيــل؟ فقال :يا عــي ،إن اهلل تبارك وتعــاىل فضل أنبياءه املرســلني عىل

مالئكته املقربني وفضلني عىل مجيع النبيني واملرســلني ،والفضل بعدي لك يا عيل ولألئمة من

بعدك ،وإن املالئكة خلدامنا وخدام حمبينا .فكيف ال نكون أفضل من املالئكة ،وقد ســبقناهم
إىل معرفة ربنا وتسبيحه وهتليله وتقديسه ،ألن أول ما خلق اهلل عز وجل خلق أرواحنا فانطقنا

بتوحيده وحتميده ،ثم خلق املالئكة فلام شاهدوا أرواحنا نور ًا واحد ًا استعظموا أمرنا ،فسبحنا

لتعلم املالئكة أنا خلق خملوقون ،وأنه منزه عن صفاتنا ،فسبحت املالئكة بتسبيحنا ونزهته عن

صفاتنا ،فلام شاهدوا عظم شأننا هللنا ،لتعلم املالئكة ان ال إله إال اهلل وأنا عبيد ولسنا بآهلة جيب

أن نعبد معه أو دونه ،فقالوا :ال إله إال اهلل .فلام شاهدوا كرب حملنا كربنا ،فتعلمت املالئكة أن اهلل
أكرب من أن ينال عظم املحل إال به ،فلام شــاهدوا ما جعله اهلل لنــا من العز والقوة قلنا ال حول
وال قوة إال باهلل ،لتعلم املالئكة أن ال حول لنا وال قوة إال باهلل .فلام شاهدوا ما أنعم اهلل به علينا

وأوجبه لنا من فرض الطاعــة قلنا احلمد هلل لتعلم املالئكة ما حيق هلل تعاىل ذكره علينا من احلمد

عىل نعمته ،فقالت املالئكة :احلمد هلل.
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فبنا اهتدوا إىل معرفة توحيد اهلل ،وتسبيحه ،وهتليله ،وحتميده ،ومتجيده..

وإنه ملا عرج يب إىل السامء أذن جربئيل مثنى مثنى ،وأقام مثنى مثنى ،ثم قال يل تقدم يا حممد،

فقلــت له يا جربئيل أتقدم عليك؟ فقال :نعم ألن اهلل تبــارك وتعاىل فضل أنبياءه عىل مالئكته

أمجعــن ،وفضلك خاصة ،فتقدمت فصليت هبم وال فخر ،فلام انتهيت إىل حجب النور قال يل
جربئيل تقدم يا حممد وختلف عني ،فقلت يا جربئيل يف مثل هذا املوضع تفارقني؟ فقال يا حممد

إن انتهاء حدي الذي وضعني اهلل عــز وجل فيه إىل هذا املكان ،فإن جتاوزته احرتقت أجنحتي
بتعدي حدود ريب جل جالله!
َّ

فــزج يب يف النور زجة حتى انتهيت إىل حيث ما شــاء اهلل من علو ملكــه ،فنوديت يا حممد،

فقلت :لبيك ريب وســعد يك تباركت وتعاليت ،فنوديت :يا حممد أنت عبدي وأنا ربك فإياي

وعيل فتوكل ،فإنك نوري يف عبادي ورســويل إىل خلقي وحجتي عىل بريتي ،لك وملن
فاعبد
َّ

أتبعك خلقت جنتي ،وملن خالفك خلفت ناري ،وألوصيائك أوجبت كرامتي ،ولشــيعتهم
أوجبــت ثوايب ،فقلت يا رب ومن أوصيائي ،فنوديت يا حممد أوصياؤك املكتوبون عىل ســاق
عــريش ،فنظرت وأنا بني يدي ريب جل جالله إىل ســاق العرش فرأيت اثني عرش نور ًا يف كل

نور سطر أخرض عليه إسم ويص من أوصيائي أوهلم عيل بن أيب طالب ،وآخرهم مهدي أمتي،
فقلت يا رب هؤالء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت يا حممد هؤالء أوليائي وأوصيائي وحججي

بعدك عــى بريتي وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخري خلقي بعدك .وعزيت وجاليل ،ألظهرن هبم

ديني وألعلني هبم كلمتي ،وألطهرن األرض بآخرهم من أعدائي ،وألمكننه مشــارق األرض
ومغارهبا ،وألســخرن له الريــاح ،وألذللن له الســحاب الصعاب ،وألرقينه يف األســباب،

وألنرصنــه بجندي ،وألمدنــه بمالئكتي حتى تعلو دعويت ،وجيتمع اخللــق عىل توحيدي ثم

ألديمن ملكه وألداولن األيام بني أوليائي إىل يوم القيامة).

كــا أن نبينا‘أعمق الناس يف العبودية والطاعة هلل تعاىل ،فلم يعص ربه طرفة عني ،وكان
ُم َســ ِّل ًام له راضي ًا بقضائه وقدره ،مل يقرتح عىل ربه شيئ ًا أبد ًا ،بينام طالب نوح×بابنه فقال له:
َ َ

َ

َ

َ

َيا ُن ُوح ِإ ّن ُه ل ْي َس ِم ْن أ ْه ِل َك ِإ ّن ُه َع َم ٌل غ ْي ُر َص ِال ٍح .وطلــب ابراهيم×أن جيعل من ذريته أئمة ،فقال له:

َّ
ُ
الظ ِال ِم َ
ين.
لا َي َنال َع ْه ِدي
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َْ
 .2وهو سيد األنبياء واملرسلني^ ،فقد أخذ اهلل ميثاق مجيع األنبياء عىل نبوته .قال تعاىلَ :و ْاسأل
ً
َ ْ َْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ
ون َّالر ْح َم ِن ِآل َهة ُي ْع َب ُد َون .وقــد مجــع له األنبياء يف معراجه فصىل
من أرسلنا ِمن ق ْب ِلك ِمن رس ِلنا أجعلنا ِمن د ِ

هبم^وسأهلم فقالوا :أخذ اهلل عهودنا وميثاقنا عىل توحيده ،وعىل أنك رسول اهلل)( .الكافي.)120/8:

 -3خلق اهلل نور نبينا وآله‘قبل هذا العامل ،وأحاديثه عندنا متواترة ،ويف مصادرهم كثرية،

أوردها آية اهلل امليالين يف املجلد اخلامس من كتابه نفحات األزهار ،وأوردناها يف السرية النبوية.

منها ما رواه يف اخلصال ،481/عن عيل×«:إن اهلل تبارك وتعاىل خلق نور حممد‘قبل أن

خلق الســاوات واألرض والعرش والكريس واللوح والقلم واجلنة والنار! وقبل أن خلق آدم

ونوح ًا وإبراهيم وإسامعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى^)!

ومنهــا أن عرتة النبي‘خلقوا من نــوره ،ففي الكايف( « :)442/1قــال يل أبو جعفر× :يا

جابر إن اهلل أول مــا خلق خلق حممد ًا وعرتته اهلداة املهتدين ،فكانوا أشــباح نور بني يدي اهلل.

قلت :وما األشــباح؟ قال :ظل النور ،أبدان نورانية بال أرواح ،وكان مؤيد ًا بروح واحدة وهي

روح القدس ،فبه كان يعبد اهلل وعرتته ،ولذلك خلقهم حلامء علامء بررة أصفياء).

 .4أن نبينــا‘أول مــن أجــاب يف عامل الــذر ،ملــا خلق اهلل البــر وامتحنهــم .ففــي

بصائر الدرجات ،83/عن اإلمام الصادق×قال« :إن بعض قريش قال لرسول اهلل‘ :بأي

شئ ســبقت األنبياء وأنت بعثت آخرهم وخامتهم؟ قال :إين كنت أول من أقر بريب وأول من
َ

َ َ

ََ

ُ

َ ُ

َ

أجاب حيث أخذ اهلل ميثاق النبيني َوأ ْش َه َد ُه ْم َعلى أ ْن ُف ِس ِه ْم أل ْس ُت ِب َر ِّبك ْم قالوا َبلى ،وكنت أنا أول نبي

قال بىل ،فسبقتهم باإلقرار باهلل ».

ويؤيــده ما رواه ابــن حنبل يف فضائل الصحابة( )262/2عن ســلامن قال « :ســمعت حبيبي

رســول اهلل ‘ يقول :كنت أنا وعيل نور ًا بني يدي اهلل عز وجل قبل أن خيلق آدم بأربعة عرش

ألف عام ،فلام خلق اهلل آدم قسم ذلك النور جزءين فجزء أنا وجزء عيل ».

وقد برته ابن حنبل ،ألن نصه كام يف تاريخ دمشق ( « :)67/42كنت أنا وعيل نور ًا بني يدي اهلل،

مطيع ًا يسبح اهلل ذلك النور ويقدســه ،قبل أن خيلق آدم بأربعة عرش ألف عام ،فلام خلق اهلل آدم

ركز ذلك النور يف صلبه ،فلم نزل يف شــئ واحد حتــى افرتقنا يف صلب عبد املطلب ،فجزء أنا
وجزء عيل » .ونص ابن عســاكر مبتور أيض ًا فقد نقله يف رشح النهج ( )171/9فقال « :رواه أمحد
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يف املســند ويف كتاب فضائل عيل .ويف كتاب الفردوس :ثم انتقلنــا حتى رصنا يف عبد املطلب
فكان يل النبوة ولعيل الوصية ».

ونالحظ أن أخبار خلق نور النبي‘مغيب ٌة عن ثقافة املذاهب فال تســمعها يف مساجدهم

ومعاهدهــم ،وال تراهــا يف مناهجهم الرتبوية .وهو ســلوك متعمد يف اإلعــراض عن ذكر
مقامات النبي‘موروث من طلقاء قريش الذين كانوا يســمون خيار الصحابةُ :ع َّباد حممد!

ويتهموهنم بالغلو فيه ،ألهنم يؤمنون بمقاماته‘ويتعبدون بأوامره ونصوصه!
ولذلك أعلنوا بعد وفاته :من كان يعبد حممد ًا فإن حممد ًا قد مات!

بدو متعصبون لبني أمية ،قالوا :حممــد طارش ومات! أي مبعوث
وقد ورثهــم يف عرصنا ٌ

أوصل رسالة وانتهى!وقال عاملهم :عصاي هذه أنفع من حممد!

وحرموا زيارة قربه ‘وحكموا عىل املســلمني بالــرك خلطاهبم النبي‘ وقوهلم :يا
َّ

رسول اهلل إشفع لنا عند اهلل! و قالوا إهنم یعبدون حممد ًا!

وقــد بحثنا ذلك يف املجلد الثاين من ألف ســؤال وإشــكال ،وقلنا إن طعن القرشــيات يف

نبينا‘أسوأ من طعن اإلرسائيليات يف األنبياء^.

 .5مــن خصائصه أنه‘مل يقرتح عىل ربه شــيئ ًا ،فهــو أبد ًا تابع ألمر ربــه .ففي من ال

حيرضه الفقيه ( )198/1قال اإلمام زين العابدين لولده زيد’(:يا بني إن رسول اهلل‘اليقرتح

عىل ربه عز وجل فال يراجعه يف شئ يأمره به).

واألئمة عــى أخالق جدهم‘قال اإلمــام زين العابدين×(:مرضت مرض ًا شــديد ًا

فقال يل أيب×:ما تشــتهي؟ فقلت أشــتهي أن أكون ممن الأقرتح عىل ريب ما يدبره يل ،فقال

يل :أحسنت ،ضاهيت إبراهيم اخلليل×حيث قال له جربئيل× :هل من حاجة؟ فقال:ال
أقرتح عىل ريب ،بل حسبي اهلل ونعم الوكيل)( .الدعوات.)168/

 .6ومن خصائصه‘أنه كان يعمل بقاعدة :دعوا مقاديراهلل جتري وال يتدخل .قال اإلمام

الصادق×(الكافي( :)63/2:مل يكن رسول اهلل‘يقول لشئ قد مىض :لو كان غريه).

وقال يف الكايف (( :)259/1عن احلسن بن اجلهم قال :قلت للرضا× :إن أمري املؤمنني×قد
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عرف قاتله والليلة التي يقتل فيها ،واملوضع الذي يقتل فيه ،وقوله ملا سمع صياح اإلوز يف الدار:
صوائح تتبعها نوائح ،وقول أم كلثوم :لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غريك يصيل بالناس

فأبــى عليها وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بال ســاح ،وقد عــرف أن ابن ملجم لعنه اهلل

قاتله بالســيف ،كان هذا مما مل جيز تعرضه! فقال :ذلــك كان ،ولكنه ُخ ِّ َي يف تلك الليلة لتميض
مقادير اهلل عز وجل).

ويف تفسري اإلمام العسكري×( :481/قال رســول اهلل‘ :يرمحك اهلل يا سعد ،فلقد كنت

شــجى يف حلوق الكافرين ،لو بقيت لكففت العجل الذي يراد نصبه يف بيضة املسلمني كعجل
ً
قوم موسى .قالوا:يا رسول اهلل َأو ٌ
عجل يراد أن يتخذ يف مدينتك هذه! قال :بىل ،واهلل يراد ،ولو
كان ســعد فيهم حي ًا ملا استمر تدبريهم ،ويستمرون ببعض تدبريهم ،ثم اهلل تعاىل يبطله .قالوا:

أخربنا كيف يكون ذلك؟ قال :دعوا ذلك ملا يريد اهلل أن يدبره)!

ويف دعائم اإلســام(( :)146/2اعتل احلسني×فاشــتد وجعــه ،فاحتملتــه فاطمــة÷

اىل النبي‘مســتغيث ًة مستجري ًة فقالت :يا رســول اهلل ،أدع اهلل البنك أن يشفيه ووضعته بني
يديه ،فقام النبي‘حتى جلس عند رأســه ثم قال :يا فاطمة يابنية ،إن اهلل هو الذي وهبه لك

هو قادر عىل أن يشفيه .فهبط علىه جربئيل فقال :يا حممد ،إن اهلل مل ينزل عليك سورة من القرآن

إال فيهــا فاء ،وال تكون الفاء إال من آفة ،ما خال احلمد هلل فإنه ليس فيها فاء ،فادع بقدح من ماء
فاقرأ فيه احلمد أربعني مرة  ،ثم صبه عليه فإن اهلل يشــفيه ،ففعل ذلك فكأنام أنشط من عقال).

(دعائم اإلسالم.)146/2:

فقد رأت الزهراء÷أن حالة ابنها خطرية فحملته اىل النبي‘ .وملا جلس عند رأسه ليدعو

لــه رآه كاملحترض ،ففكر لعــل اهلل تعاىل بدا له يف وعده باحلســن×ويريد أن يميته! فتوقف
عن الدعاء له وقال هلا :بل أترك أمره ملقاديراهلل تعاىل  ،وال أتدخل يف مقاديره عز وجل!

واحلديث يلفتنا اىل تأثري تالوة سورة احلمد يف املاء ألهنا بال فاء! ثم تأثري املاء يف بدن املريض،

وتأثري التكرار سبع مرات أو عرش ًا أو أربعني!

ويفهــم منه أن معامرية القرآن حســبت للحرف أين يوضع وأيــن اليوضع! وأن يف القرآن

داللة احلروف بوجودها وعدمها ،فوق داللة الكلامت ،فهذا احلرف يدل عىل نوع من األحداث،
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وهذا يدل عىل نوع وذاك عىل نوع آخر!

 .7من خصائصه‘أنه وآله^مســتثنون من أمر املالئكة بالســجود آلدم× :قال اهلل
َ َ

َ َ

َ

َ

ْ

َ

ْ

َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
ك ْن َت ِم َن ال َع ِال َين.وقــد تصــور
تعــاىل :قال يا ِإب ِليس ما منعك أن تسجد ِلما خلقت ِبيدى أستكبرت أم

صاحب امليزان أن هذا ليس اســتثنا ًء وأن املعنى :أستكربت أم تصورت أنك أعىل قدر ًا من أن

تؤمر .والصحيح أنه استثناء حقيقي ألنه اليوجد خملوق يتصور أنه أكرب قدر ًا من أن يأمره خالقه
تعاىل ،بل املعنى :هل اســتكربت عن أمري ،أم أنت من عبادي العالني الذين مل يشملهم أمري.
فقد شمل األمر بالسجود كل املالئكة ،وإبليس الذي كان معهم وهو من اجلن .ومل يشمل النبي
وأهــل بيته‘الذين كانوا أنوار ًا تامة العقل واحلياة ،يعيشــون يف منطقة ُع ْل َيا حول العرش.

واستثناهم ألن السجود من أجلهم.

فقــد روى الصدوق(فضائلالشــيعة )7/بســنده عن أيب ســعيد اخلدري قال( :كنا جلوســ ًا مع

َ ْ
رسول اهلل‘إذ أقبل إليه رجل فقال :يا رسول اهلل أخربين عن قوله عز وجل إلبليس :أ ْس َتك َب ْر َت
ْ
َْ ُ
ك ْن َت ِم َن ال َع ِال َين ،فمن هو يا رســول اهلل الذي هو أعىل من املالئكة؟ فقال رسول اهلل‘ :أنا
أم

وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ،كنا يف رسادق العرش نسبح اهلل وتسبح املالئكة بتسبيحنا ،قبل

أن خيلــق اهلل عز وجل آدم بألفي عــام ،فلام خلق اهلل عز وجل آدم أمر املالئكة أن يســجدوا له
َ

ْ

َ ُ

ُّ

َ

َ

ُ
كل ُه ْم أ ْج َم ُع َ
َ
ون ِإلا ِإ ْب ِل َيس أبَى ومل يسجد فقال اهلل تبارك وتعاىل:
لائكة
ومل يأمرنا بالسجود .ف َس َجد ال َم ِ
َ

ْ

َ

ْ

ْ َ َْ َ ْ ُ
ك ْن َت ِم َن ال َع ِال َين ،عنى من هؤالء اخلمسة املكتوبة أسامؤهم يف رسادق العرش .فنحن
أستكبرت أم

باب اهلل الذي يؤتى منه  ،بنا هيتدي املهتدى  ،فمن أحبنا أحبه اهلل وأســكنه جنته  ،ومن أبغضنا

أبغضه اهلل وأسكنه ناره ،وال حيبنا إال من طاب مولده).

 .8أمــراهلل تعاىل املالئكــة بالســجود آلدم×ألن نبينــا‘يف صلبــه .ففــي عيــون

أخبار الرضا×(( :)238/1إن اهلل تبارك وتعاىل خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر املالئكة بالســجود

له تعظي ًام لنا واكرام ًا ،وكان ســجودهم هلل عز وجل عبوديــة ،وآلدم إكرام ًا وطاعة لكوننا يف
صلبه ،فكيف ال نكون أفضل من املالئكة)؟!

َُ َ
ُّ
ور
 .9من خصائصه‘أنه وأهل بيته^املســتثنون من الصعقة يف قوله تعاىل :ون ِفخ فِي الص ِ
َ
َف َصع َق َم ْن في َّ
املستثني من صعقة القيامة
الس َم َو ِات َو َم ْن فِي الأ ْر ِض ِإلا َم ْن َش َاء اهلل .وقد حتري املفرسون يف
ِ
ْ
ِ
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عىل عرشة أقوال وأكثر!

قــال يف فتح الباري (( :)320/11وحاصل ما جاء يف ذلك عرشة أقوال:األول :أهنم املوتى كلهم

لكوهنم ال إحســاس هلم ..عن سعيد بن جبري موقوف ًا :هم الشهداء وسنده إىل سعيد صحيح..
وهذا هو القول الثاين ..اىل آخر ما عدده.

للمســتثني .وقد ط َّبقه كل منهم عىل من يراه
خاص
أقول :إن اإلســتثناء من الصعقة
تكريم ٌّ
ْ
ٌ

أه ً
ال له .والعجيب أهنم قبلوا أن يكون املســتثنني املالئكة أو البرش ،فهم أحق بالتكريم من حممد
وآل حممد‘! مع أن بني آدم أفضل من املالئكة ،وجربئيل مل يتقدم عىل نبينا‘!

 -10ومن خصائص النبي‘أنه كان حيقر الدنيا وال يراها لنفسه قدر ًا .قال أمري املؤمنني×

(فتأس بنبيك األطيب األطهر ‘ ،فإن فيه أسوة ملن تأسى ،وعزاء ملن تعزى.
(نهجالبالغة:)59/2:
َّ
وأحب العباد إىل اهلل املتــأيس بنبيه واملقتص ألثره .قضم الدنيا قضــ ًا ،ومل يعرها طرف ًا .أهضم

أهل الدنيا كشــح ًا ،وأمخصهم من الدنيا بطن ًا .عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها .وعلم أن اهلل
سبحانه أبغض شيئ ًا فأبغضه ،وحقر شيئ ًا فحقره ،وص َّغر شيئ ًا فصغره .ولو مل يكن فينا إال حبنا

ما أبغض اهلل ورسوله وتعظيمنا ما صغر اهلل ورسوله‘لكفى به شقاق ًا هلل وحماد ًة عن أمر اهلل.
ولقد كان‘يأكل عىل األرض ،وجيلس جلسة العبد ،وخيصف بيده نعله ،ويرقع بيده ثوبه،

ويركب احلامر العاري ويردف خلفه .ويكون السرت عىل باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول :يا
فالنة إلحدى أزواجه غيبيه عني فإين إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها .فأعرض عن الدنيا

بقلبــه ،وأمات ذكرها من نفســه ،وأحب أن تغيب زينتها عن عينه ،لكيال يتخذ منها رياشــ ًا،
وال يعتقدها قرار ًا وال يرجو فيها مقام ًا ،فأخرجها من النفس ،وأشــخصها عن القلب ،وغيبها

عن البرص .وكذا من أبغض شيئ ًا أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده.

ولقد كان يف رســول اهلل‘ما يدلك عىل مساوئ الدنيا وعيوهبا ،إذ جاع فيها مع خاصته،

وزويــت عنه زخارفها مع عظيم زلفته .فلينظر ناظر بعقله ،أكرم اهلل حممد ًا بذلك أم أهانه؟فإن

قال أهانــه فقد كذب والعظيم ،وإن قال أكرمه فليعلم أن اهلل قد أهان غريه حيث بســط الدنيا
لــه وزواها عن أقرب الناس منه .فتأســى متأس بنبيه ،واقتص أثــره ،وولج موجله ،وإال فال
يأمن اهللكــة فإن اهلل جعل حممد ًا‘عل ًام للســاعة ،ومبرش ًا باجلنة ،ومنــذر ًا بالعقوبة .خرج
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من الدنيا مخيص ًا ،وورد اآلخرة ســلي ًام .مل يضع حجر ًا عىل حجر حتى مىض لســبيله ،وأجاب

داعي ربه .فام أعظم منة اهلل عندنا حني أنعم علينا به سلف ًا نتبعه ،وقائد ًا نطأ عقبه).

وقال اإلمام الصادق×(:قال رســول اهلل‘:مايل وللدنيا إنام مثيل ومثلها كراكب رفعت
له شجرة يف يوم صائف ،فقال حتتها ،ثم راح وتركها) .ومعنىَ :
قال حتتها :نام يف القيلولة.
وقال×( :يف وصية النبي‘لعيل×قال :يا عيل إن الدنيا ســجن املؤمن وجنة الكافر،

يا عيل أوحــى اهلل إىل الدنيا إخدمي من خدمني ،وأتعبي من خدمك .يا عيل إن الدنيا لو عدلت
عند اهلل جناح بعوضة ملا ســقى الكافر منها رشبة من ماء ،يا عيل ما أحد من األولني واآلخرين
إال وهو يتمنى يوم القيامة أنه مل يعط من الدنيا إال قوت ًا)( .وسائل الشيعة.)317/11:

وقال اإلمام الباقر×(أتى رجل رســول اهلل‘فقال :علمني يا رســول اهلل شــيئ ًا ،فقال

عليك باليأس مما يف أيدي الناس فإنه الغنى احلارض .قال :زدين يا رسول اهلل ،قال :إياك والطمع

فإنه الفقر احلارض)( .وسائل الشيعة.)322/11:

وقال أمري املؤمنني×( :قال رســول اهلل‘ :إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم،

ومها مهلكاكم)( .وسائل الشيعة.)319/11:

عيل بطحاء مكة ذهب ًا
وقال اإلمام الصادق×(الكافــي( :)131/8:قال رسول اهلل ‘ :عرضت َّ

فقلت :يا رب ال ،ولكن أشــبع يوم ًا وأجوع يوم ًا فإذا شــبعت محدتك وشكرتك ،وإذا جعت

دعوتك وذكرتك).

ونختم بام قالــه أمري املؤمنني×(مطالبالســؤول )276/جلابر األنصاري ملا رآه تنفس الصعداء،

فقال له( :يا جابرعالم تنفسك أعىل الدنيا؟فقال جابر :نعم .فقال له :مال ُّذ الدنيا سبعة :املأكول،
واملرشوب ،وامللبوس ،واملنكوح ،واملركوب ،والشموم ،واملسموع.

فألذ املأكوالت العســل وهو بصاق من ذبابة ،وأجل املرشوبات املاء وكفى بإباحته وسياحته

عىل وجه األرض ،وأعال امللبوســات الديباج وهو من لعاب دودة ،وأعلی املنكوحات النســاء
وهي ٌ
مبال يف مبال ومثال ملثال ،وإنام يراد أحسن ما يف املرأة أل قبح ما فيها .وأعىل املركوبات اخليل
وهي قواتل ،وأجل املشمومات املسك وهو دم من رسة دابة ،وأجل املسموعات الغناء والرتنم

وهو إثم! فام هذه صفته مل يتن َّفس عليه عاقل! قال جابر :فواهلل ما خطرت الدنيا بعدها عىل قلبي).
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 .11من خصائصــه‘أن بدنه الرشيف فيه ميزات عن تكويــن أبداننا .فالنبي‘ولد

خمتون ًا مرسور ًا أي سويت رسته ،وعىل كتفه خاتم النبوة وهو شامة عليها شعرات خرض .وهو

يرى من خلفه كام يرى من أمامه ،ويرى يف الظلمة كام يرى يف النور ،وبدنه نوراين ليس له ظل،
وال يتثاءب وال يتمطى ،وال حيتلم ،وتنام عينه وال ينام قلبه ،فيســمع وهو نائم ،ورائحة نجوه

مثل املسك ،واألرض تسرته بابتالعه .وأن أحدهم رشب من دم حجامته فلم يمرض ،وأن يف

تفلته الشفاء واملعجزة.

قال املحقق احليل يف النهاية ونكتها(( :)510/1يف خصائص النبي‘وهي مخس عرشة خصلة:

منها مــا هو يف النكاح وهو جتاوز األربــع بالعقد ،وربام كان الوجه الوثــوق بعدله بينهن دون
غريه...ومنها ما هو خارج عن النكاح :وهو وجوب السواك ،والوتر واألضحية ،وقيام الليل،
الواجبة...وخص بأنه تنام عينه وال ينام قلبه.ويبرص وراءه كام يبرص أمامه).
وحتريم الصدقة
َّ

ويف الكايف ( )140/8يف حديث اهلل تعاىل لعيســى×( :النور يف صدره واحلق عىل لسانه ،وهو

عىل احلــق حيثام كان ،أصله يتيم ،ضال برهــة من زمانه عام يراد به ،تنــام عيناه وال ينام قلبه،

له الشفاعة وعىل أمته تقوم الساعة).

ومن خصائصه‘ثقل بدنه ،ففي مناقب آل أيب طالب(( :)399/1عن أمري املؤمنني×قال:

قال رسول اهلل‘ :إمحلني لنطرح األصنام عن الكعبة ،فلم أطق محله ،فحملني ،واهلل لو شئت

أن أنال السامء بيدي لنلتها).

ويف علل الرشائــع( )174/1أن حممــد بن حرب اهلــايل وايل املدينة ســأل الصادق×( :مل َ مل

يطق محله عيل×عند حط األصنام من ســطح الكعبة مع قوته وشــدته ،وما ظهر منه يف قلع
باب القموص بخيرب والرمي به إىل ورائه أربعني ذراع ًا ،وكان اليطيق محله أربعون رجالً ،وقد

كان رســول اهلل‘يركب الناقة والفرس واحلامر ،وركب الرباق ليلة املعراج ،وكل ذلك دون

عيل يف القوة والشدة؟ فقال :إن علي ًا×برسول اهلل‘ترشف وبه ارتفع وبه وصل إىل أن أطفأ
نار الرشك وأبطل كل معبود من دون اهلل عز وجل ،ولو عاله النبي حلط األصنام لكان‘بعيل
مرتفعــ ًا ومترشف ًا وواص ً
ال إىل حط األصنام ،ولو كان ذلك كذلك لكان أفضل منه .أال ترى أن

علي ًا×قال :ملا علوت ظهر رســول اهلل‘رشفت وارتفعت حتى لو شــئت أن أنال السامء
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لنلتها .أمــا علمت أن املصباح هو الذي هيتدى به يف الظلمة وانبعاث فرعه من أصله ،وقد قال

عيل×:أنا من أمحد كالضوء من الضوء ..احلديث) .أي ضوء ممنبعث من ضوء.

وروي أنه بعد تكسري هبل ،رمى النبي‘بقبضة حىص عىل بقية األصنام فوقعت لوجهها

وروي (البحار  )77/38:أن عمر متنى ذلك ،فقال له‘ :إن الذي ع َبدَ ُه
فأخذها الناس وكرسوها.
َ
ال يقلعه).

ُ
 .12من خصائصه‘أنه الشــاهد عىل عمل أمته يف حياته ،وبعد موته .قال اهلل تعاىلَ :وق ِل
ُ َ
َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ ُّ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ َ ُ
ك ْن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون.
ْاع َملوا ف َس َي َرى اهلل عملكم ورسوله والمؤ ِمنون وستردون ِإلى ع ِال ِم الغي ِب والشهادةِ فين ِبئكم ِبما

ويف الصحيح يف الكايف()219/1قال اإلمام الصادق×( :تعرض األعامل عىل رســول اهلل‘

ُ َ
ُ
أعامل العبــاد كل صباح أبرارها وفجارها فاحذروها.وهو قول اهلل تعــاىلَ :وق ِل ْاع َملوا ف َس َي َرى اهلل
َََ ُ ْ َ ُ ُ ْ
وال ُم ْؤم ُن َ
ون.
عملكم ورسوله
ِ

وقال× :مالكم تسوؤن رسول اهلل‘! فقال رجل :كيف نسوؤه؟ فقال :أما تعلمون أن

أعاملكم تعرض عليه ،فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك ،فال تسوؤوا رسول اهلل‘ورسوه).

أقول :ال نعرف النظام الرباين لعرض األعــال عىل النبي واملؤمنني أي األئمة^ ،وال بد أن

يكون العــرض يف خالصة أو يف عمود من نور كام يف بعض الروايات ،أو يكون بمقياس خارج
زماننا ومكاننا ،حتى يستوعب النبي‘كل األعامل.

ويدل احلديث الصحيــح عن الصادق×(البصائــر  )444/عىل أنه يوجد نظامان لعرض األعامل،

ِ
فليســتح أحدكم من
قال×( :إن أعامل أمة حممد تعرض عىل رســول اهلل‘يف كل مخيس

رسول اهلل‘أن يعرض عليه القبيح).

ويف حديث آخر( :تعرض عليه يف كل مخيس ،فإذا كان اهلالل ُأكملت .فإذا كان النصف من

شعبان ُعرضت عىل رسول اهلل‘وعىل عيل× ،ثم تنسخ يف الذكر احلكيم).

والذكر احلكيم إسم أو وصف للقرآن ،وهنا بمعنى اللوح املحفوظ كام روي.

ويف رواية:أن اهلل عز وجل يف يوم عرفة ،جيعل أعامل النواصب هباء منثور ًا.

ويف رواية :أن أعامل العباد تلقى يف هنر من أهنار اجلنة عند امللتزم( .الكافي.)525/4:
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ويف رواية :استحباب صوم يوم اخلميس لتعرض أعامل العبد وهو صائم.

 .13ومــن خصائصــه‘أن اهلل مجــع لــه مواريث األنبياء^فأعطاهــا اىل عيل^.

ففي الــكايف(( :)115/1عن أيب بصــر ،عن أيب عبد اهلل×قــال :قال يل :يا أبــا حممد إن اهلل عز
وجــل مل يعط األنبياء شــيئ ًا إال وقد أعطــاه حممد ًا‘قال :وقد أعطــى حممد ًا‘مجيع ما

أعطى األنبياء^ ،وعندنا الصحف التي قال اهلل عز وجل :صحف إبراهيم وموسى ..قلت له:
جعلت فداك أخربين عن النبي‘ورث النبيني كلهم؟ قال :نعم .قلت :من لدن آدم×حتى
انتهى إىل نفسه؟ قال :ما بعث اهلل نبي ًا إال وحممد‘أعلم منه).

ويف الــكايف (( :)223/1عن عيل بن النعامن رفعه ،عــن أيب جعفر الباقر× قال :يمصون الثامد

ويدعون النهر العظيم! قيل له :وما النهر العظيم؟قال :رســول اهلل‘والعلم الذي أعطاه اهلل،
إن اهلل عز وجل مجع ملحمد‘ ســنن النبيني من آدم وهلم جــر ًا إىل حممد‘ .قيل له :وما

صي ذلك كله عند أمري املؤمنني×فقال
تلك الســنن؟قال :علم النبيني بأرسه ،وإن رسول اهلل َّ

له رجل :يا ابن رسول اهلل فأمري املؤمنني أعلم أم بعض النبيني؟فقال أبو جعفر× :إسمعوا ما
يقول؟ إن اهلل يفتح مسامع من يشاء ،إين حدثته أن اهلل مجع ملحمد‘علم النبيني وأنه مجع ذلك

كله عند أمري املؤمنني× ،وهو يسألني أهو أعلم أم بعض النبيني)!

ويف الغيبة للطويس( :222/عن عبد اهلل بن ســنان قال :ســمعت أبا عبد اهلل× يقول :عصا

موسى قضيب آس من غرس اجلنة أتاه هبا جربئيل×ملا توجه تلقاء مدين ،وهي وتابوت آدم
يف بحرية طربية ،ولن يبليا ولن يتغريا حتى خيرجهام القائم×إذا قام).

َ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ً
كا َق ُالوا َأنَّى َي ُك ُ
ون
وقال اهلل تعاىل عن تابوت الســكينة:وقال لهم ن ِبيهم ِإن اهلل قد بعث لكم طالوت م ِل
ً ْ ْ
َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُّ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ
اص َطف ُاه َعل ْيك ْم َو َز َاد ُه َب ْس َطة فِي ال ِعل ِم
ال قال ِإن اهلل
له الملك علينا ونحن أحق ِبالمل ِك ِمنه ولم يؤت سعة ِمن الم ِ
اهلل ُي ْؤتي ُم ْل َك ُه َم ْن َي َش ُاء َو ُ
َو ْالج ْسم َو ُ
اهلل َو ِاس ٌع َع ِل ٌ
يم.
ِ ِ
ِ

وقد كان التابوت آية لبني إرسائيل عىل إمامة من يكون عنده ،وقد جاءت به املالئكة حتمله بني

مجوع بني إرسائيل حتى وضعته أمام طالوت× ،ثم سلمه طالوت إىل داود ،وداود لسليامن،

وســليامن إىل وصيه آصف بن برخيا ،ثم فقده بنو إرسائيل عندما تركوا ويص ســليامن ‘

وبايعوا غريه.
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واعتقادنا أن تابوت الســكينة ومجيــع مواريث األنبياء^وصلــت إىل النبي‘ ،ثم إىل

أوصيائه^ ،فهي عند اإلمام املهدي×.

ويف الكايف( )233/1قال اإلمام الصادق×(:وإن عندي لســيف رسول اهلل‘ وإن عندي

لراية رسول اهلل‘ودرعه والمته ومغفره ،وإن عندي لراية رسول اهلل‘املغلبة ،وإن عندي

ألواح موسى×وعصاه ،وإن عندي خلاتم سليامن بن داود’ ،وإن عندي الطست الذي كان
موسى×يقرب به القربان ،وإن عندي اإلسم الذي كان رسول اهلل‘إذا وضعه بني املسلمني

واملرشكني مل يصل من املرشكني إىل املسلمني نشابة.وإن عندي املثل الذي جاءت به املالئكة.

وم َثل السالح فينا كمثل التابوت يف بني إرسائيل ،يف أي أهل بيت وجد التابوت عىل أبواهبم

أوتوا النبوة ،ومن صار إليه السالح منا أويت اإلمامة).

 .14ومن خصائصه‘أنــه خطيب املحرش ،وصاحب لواء احلمد ورئاســة املحرش ،وله

حوض الكوثر ،وله الشفاعة يف املحرش.

يف تفســر فــرات( :437/قال النبي‘ :إن اهلل تبــارك وتعاىل إذا مجع النــاس يوم القيامة،
وعدين املقام املحمــود وهــو ٍ
واف يل بــه ،إذا كان يوم القيامــة نُصب يل منرب لــه ألف درجة

الكمراقيكم ،فأصعد حتى أعلو فوقه ،فيأتيني جربئيل بلواء احلمد ،فيضعه يف يدي ويقول :يا

حممد هذا املقام املحمود الذي وعدك اهلل تعاىل ،فأقول لعيل :إصعد ،فيكون أسفل مني بدرجة،

فأضع لواء احلمد يف يده.

ثــم يأيت رضوان بمفاتيح اجلنة فيقول :يا حممد هــذا املقام املحمود ،الذي وعدك اهلل تعاىل،

فيضعها يف يدي ،فأضعها يف حجر عيل بن أيب طالب.

ثم يأيت مالــك خازن النار فيقول :يا حممد هــذا املقام املحمود الذي وعدك اهلل تعاىل ،هذه

مفاتيح النار ،أدخل عدوك وعدو ذريتك وعدو أمتك النار ،فآخذها وأضعها يف حجر عيل بن

أسمع يل ولعيل من العروس لزوجها ،فهو قول اهلل تبارك وتعاىل
أيب طالب .فالنار واجلنة يومئذ
ُ
َْ

َ

َ

َ َ ّ َ ُ َّ َ
ك ّف ٍار َع ِن ٍيد .ألق يا حممد وياعيل عدوكام يف النار.
يف كتابه :أل ِق َيا فِي جهنم كل

ثــم أقوم فأثني عــى اهلل ثناء مل ُي ْث َن عليه أحــد قبيل ،ثم أثنــي عىل املالئكة املقربني ،ثم أثني

عيل
عىل األنبياء واملرســلني ،ثم أثنــي عىل األمم الصاحلني ،ثم أجلس فيثني اهلل
عــي ،ويثني َّ
َّ
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عيل األمم الصاحلة).
عيل أنبياؤه ورسله ،وتثني َّ
مالئكته ،ويثني َّ

ويف التوحيد للصــدوق( :261/ثم جيتمعون يف موطن آخر يكون فيــه مقام حممد وهو املقام

املحمــود ،فيثني عىل اهلل تبارك وتعاىل بام مل يثن عليه أحد قبلــه ،ثم يثني عىل املالئكة كلهم فال
يبقى ملك إال أثنى عليه حممد‘ ،ثم يثني عىل الرسل بام مل يثن عليهم أحد قبله ،ثم يثني عىل

كل مؤمن ومؤمنة يبدأ بالصديقني والشهداء ثم بالصاحلني ،فيحمده أهل الساموات واألرض،
َ

فذلــك قولهَ :ع َسى أ ْن َي ْب َع َث َك َر ُّب َك َم َق ًاما َم ْح ُم ًودا .فطوبى ملن كان له يف ذلك املقام حظ ،وويل ملن مل

يكن له يف ذلك املقام حظ وال نصيب).

قال الكاظمــي يف مســالك األفهام(( :)1489/1قال يف التبيان :قــد أمجع املفرسون عىل أن املقام

املحمود هو مقام الشــفاعة ،وهو املقام الذي يشــفع فيه للناس .ويؤيده ما رواه العامة عن أيب

هريرة أنه قال:هواملقام الذي أشفع فيه ألمتي).

ويف الكايف (( :)551/4اللهم فاجعــل صلواتك وصلوات مالئكتك املقربني وعبادك الصاحلني

وأنبيائك املرســلني وأهل الســاوات واألرضني ،ومن ســبح لك يا رب العاملني من األولني

واآلخرين ،عىل حممد عبدك ورســولك ونبيك وأمينك ونجيك وحبيبك وصفيك وخاصتك

وصفوتك وخريتك من خلقك ،اللهم أعطه الدرجة والوســيلة من اجلنة ،وابعثه مقاما حممود ًا
يغبطه به األولون واآلخرون).

ويف أمايل الصــدوق( :370/عن اإلمام الصادق×قــال :قــال رســول اهلل‘ :إذا قمــت املقام

املحمود تشفعت يف أصحاب الكبائر من أمتي ،فيشفعني اهلل فيهم ،واهلل ال تشفعت فيمن آذى ذريتي).
ويف أمايل الطويس( :455/عن أنس بن مالك قال :رأيت رسول اهلل‘يوم ًا مقب ً
ال عىل عيل بن
َّ

َ

ًَ َ

َ

أيب طالب وهو يتلو هذه اآليةَ :و ِم َن الل ْي ِل ف َت َه َّج ْد ِبهِ َن ِافلة ل َك َع َسى أ ْن َي ْب َع َث َك َر ُّب َك َم َق ًاما َم ْح ُم ًودا .فقال:يا
عيل ،إن ريب عز وجل ملكني الشــفاعة يف أهل التوحيد من أمتي ،وحظر ذلك عىل من ناصبك
وناصب ولدك من بعدك).

.15ومــن خصائصــه‘أن لــه درجة الوســيلة يف الفردوس األعــى يف اجلنــة .ففــي

بصائر الدرجات ،436/بســند صحيح عن أيب ســعيد اخلدري قال( :كان النبي‘يقول :إذا

سألتم اهلل فسلوه الوسيلة .قال :فسألنا النبي‘ عن الوسيلة قال :هي درجتي يف اجلنة ،وهي
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ألف مرقاة ،ما بني مرقاة إىل مرقاة جوهرة ،إىل مرقاة زبرجدة ،إىل مرقاة ياقوتة ،إىل مرقاة لؤلوة،
إىل مرقاة ذهبة ،إىل مرقــاة فضة ،فيؤتى هبا يوم القيمة حتى تنصــب مع درجة النبيني ،فهي يف
درجة النبيني كالقمر بني الكواكب ،فال يبقى يومئذ نبي والصديق وال شــهيد إال قالوا طوبى

ملن له هذه الدرجة؟ فيأيت النداء من عند اهلل تبارك وتعاىل ُيســمع النبيني والصديقني والشهداء
واملؤمنــن :هذه درجة حممد .فقال رســول اهلل‘ ُأ ْقبِ ُل أنا يومئذ متــزر ًا بريطة من نور ،عىل

تاج امللــك وإكليل الكرامة ،وعيل بن أيب طالب أمامي ،بيــده لوائي وهو لواء احلمد ،مكتوب
عليه :ال إله إال اهلل .املفلحون هم الفائزون باهلل.

فإذا مررنا بالنبيني قالوا :هذان ملكان مقربان ،وإذا مررنا باملالئكة قالوا هذا نبيان مرسالن،

وعيل يتبعني ،فإذا
وإذا مررنــا باملؤمنني قالوا نبيان مل نرمها و مل نعرفهام ،حتى أعلو تلك الدرجة ٌّ

وعيل أســفل مني بدرجة ،وبيده لوائي فــا يبقى يومئذ ملك وال نبي
رصت يف أعىل الدرجة
ٌّ
وال صديق وال شــهيد وال مؤمن إال رفعوا رؤوســهم إلينا ويقولون :طوبى هلذين العبدين ما

أكرمهــا عىل اهلل .فيأيت النداء من عند اهلل يســمع النبيني واخلاليق :هذا حممد حبيبي ،وهذا عيل

وليي ،طوبى ملن أحبه ،وويل ملن أبغضه وكذب عليه).

ويف الكايف( )24/8من خطبة أمري املؤمنني×يف اليوم السابع لوفاة النبي‘( :أال وإن الوسيلة

عــى درج اجلنة وذروة ذوائب الزلفة ،وهناية غاية األمنية ،هلا ألف مرقاة ،ما بني املرقاة إىل املرقاة
حرض الفرس اجلواد مائة عام .وما بني مرقاة درة إىل مرقاة جوهرة ،إىل مرقاة زبرجدة ،إىل مرقاة

لؤلؤة ،إىل مرقاة ياقوته ،إىل مرقاة زمردة ،إىل مرقاة مرجانة ،إىل مرقاة كافور ،إىل مرقاة عنرب ،إىل
مرقاة يلنجوج ،إىل مرقاة ذهب ،إىل مرقاة غامم ،إىل مرقاة هواء ،إىل مرقاة نور!

قد أنافت عىل كل اجلنان ،ورســول اهلل‘ يومئذ قاعد عليها ،مرتــد بريطتني ،ريطة من رمحة اهلل،

وريطة من نور اهلل ،عليه تاج النبوة وإكليل الرسالة ،قد أرشق بنوره املوقف ،وأنا يومئذ عىل الدرجة الرفيعة

وعيل ريطتان ريطة من أرجوان النور ،وريطة من كافور .والرسل واألنبياء قد وقفوا
وهي دون درجتهَّ ،
عىل املراقي ،وأعالم األزمنة وحجج الدهور ،عن أيامننا وقد جتللهم حلل النور والكرامة ،ال يرانا ملك
مقرب وال نبي مرسل ،إال هبت بأنوارنا وعجب من ضيائنا وجاللتنا.

وعن يمني الوسيلة عن يمني الرسول‘غاممة بسطة البرص يأيت منها النداء :يا أهل املوقف
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طوبى ملن أحب الويص وآمن بالنبي األمي العريب ،ومن كفر فالنار موعده!

ويا أهل اإلنحراف والصدود عن اهلل عز ذكره ورســوله ورصاطــه وأعالم األزمنة ،أيقنوا

بسواد وجوهكم وغضب ربكم ،جزاء بام كنتم تعملون)!

ويف مناقــب ابن املغــازيل ،316/وكنز العــال ( )103/12عــن ابــن مردويــه( :يف اجلنة درجة

تدعى الوسيلة ،فإذا سألتم اهلل فسلوا يل الوسيلة ،قالوا :يا رسول اهلل من يسكن معك فيها؟ قال:
عيل وفاطمة واحلسن واحلسني^).
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شمائلالنبي؟ص؟وكثرةالمؤلفاتفيها
املقصود بخصائص النبي‘صفاته اخلاصة .وبالشامئل صفاته العامة.

قال اخلليل(:)265/6

َّ
(والش َمل :خليقة اإلنســان .ومجعه :شامئل .ويقال :إهنا حلسنة الشامئل ،أي :شكلها وحاالهتا.
ورجل كريم الشامئل ،أي :يف أخالقه وعرشته) .فالشامئل تشمل الطبائع والصفات البدنية.

وقــد ألف الرتمــذي كتابه :الشــائل املحمدية ،يف شــائل النبي‘ ،وخلصه األلبــاين.

وكتب البغوي املشهور وهو احلسني بن مسعود كتابه :األنوار يف شامئل النبي املختار لكنه مل يتقيد

فيه بإسم الكتاب فجاء أوسع من الشامئل.

وألف آخرون يف العصور املتأخرة يف الشــائل ،ومل يبلغوا مستوى شامئل الرتمذي والبغوي،

لذلك نورد خالصته :

خالصة كتابالشمائلالمحمدية للترمذي
أهم ما أورده الرتمذي يف كتابه أحاديث عيل واحلسن واحلسني÷يف وصف النبي‘ ،لكنه

جزأها مع األسف ،مقتدي ًا يف التجزئة بأستاذه حممد بن إسامعيل البخاري ،الذي نتَّف األحاديث
تنتيف ًا فخرهبا!

ونحن مجعناها وكتبنا مالحظات حول احلديث املشهور عن ابن أيب هالة :قال الرتمذي:كان

عيل إذا وصف رســول اهلل ‘ قــال :مل يكن رســول اهلل‘ بالطويل املمغط ،وال بالقصري
املرتدد ،وكان ربعــة من القوم ،مل يكن باجلعد القطط وال بالســبط ،كان جعد ًا ِ
رجالً ،ومل يكن
باملطهــم وال باملكلثم ،وكان يف وجهه تدوير ،أبيض مرشب ،أدعج العينني ،أهدب األشــفار،
جليل املشــاش والكتد ،أجرد ذو مرسبة ،شثن الكفني والقدمني ،إذا مشى تقلع كأنام ينحط يف

صبب ،وإذا التفت التفت مع ًا ،بني كتفيه خاتم النبــوة ،وهو خاتم النبيني ،أجود الناس صدر ًا،
وأصدق الناس هلجة ،وألينهم عريكة ،وأكرمهم عرشة ،من رآه بدهية هابه ،ومن خالطه معرفة

أحبه ،يقول ناعته :مل أر قبله وال بعده مثله.

وقال الرتمذي :سمعت أبا جعفر حممد بن احلسني يقول :سمعت األصمعي يقول :يف تفسري
صفة النبي‘ :املمغط :الذاهب طوالً .وقال :سمعت أعرابي ًا يقول يف كالمه :متغط يف نشابته
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أي مدها مد ًا شديد ًا .واملرتدد :الداخل بعضه يف بعض قرص ًا.

وأما ال َقطط :فالشديد اجلعودة والرجل الذي يف شعره هجونة ،أي تثن قليل.

وأما املطهم :الكثري اللحــم ،واملكلثم :املدور الوجــه املرشب :الــذي يف بياضــه محــرة.

واألدعج :الشــديد ســواد العني .واألهدب :الطويل األشــفار .والكتــد :جمتمع الكتفــن

وهو الكاهــل .واملرسبــة :هو الشــعر الدقيق الذي كأنــه قضيــب من الصــدر إىل الــرة.
والشثن :الغليظ األصابع من الكفني والقدمني.

والتقلع :أن يميش بقوة .والصبب :احلدور .يقال :انحدرنا يف صبوب وصبب.
وقوله :جليل املشــاش :يريــد رؤوس املناكبِ .
والعرشة :الصحبة .والعشــر :الصاحب.

والبدهية :املفاجأة ،يقال :بدهته بأمر ،أي فجأته.

حديث ابن أبي هالة بل حديثالحسن في وصفالنبي؟ص؟
اشــتهر هذا احلديث باســم حديث هند بن أيب هالة يف وصف النبي‘لكن فقراته املهمة

رويت عن هالة عن احلسن عن احلسني عن عيل^!

قال الرتمذي :189/عن احلسن بن عيل قال :قال احلسني :سألت أيب عن سرية رسول اهلل ‘

يف جلسائه فقال:كان رســول اهلل دائم البرش ،سهل اخللق لني اجلانب ،ليس بفظ وال غليظ وال
صخاب وال فحاش وال عيان وال مشاح..وسيأيت كامالً.

بحث في سندالحديث
 .1ضعف النقاد هذا احلديث مثل اهليتمي وقال :فيه من مل يســم ،أي جمهول .واأللباين فقال:

ضعيف .وكذلك فعل الســيد جعفر مرتىض ،يف الصحيح يف سرية النبي‘ ،وكالمهم طبع ًا

عن سنده املشهور املتقدم.

لكن يمكن تصحيح احلديث ألن له طرق ًا أخرى ،ذكر بعضها الصدوق يف معاين األخبار،80/

قال(:وحدثني احلسن بن عبد اهلل بن سعيد العســكري قال أخربنا أبو القاسم عبد اهلل بن حممد

بن عبد العزيز بن منيع ،قال :حدثني إســاعيل بن حممد بن إسحاق بن جعفربن حممد بن عيل
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بن احلســن ^ بمدينة الرسول قال :حدثني عيل بن موســى بن جعفر بن حممد بن عيل ،عن
موســى بن جعفر ،عن جعفر بن حممد عن أبيه ،عن عيل بن احلســن^قال :قال احلسن بن

عيل’:سألت خايل هند بن أيب هالة عن حلية رسول اهلل‘ ،وأورد احلديث.

كام ذكر له ابن عســاكر طريقني آخرين (تاريــخ دمشــق )336/3:قال(:وأما حديث هند فأخربناه

عالي ًا أبو حممد عبد الكريم الســلمي أنبأنا أبــو بكر اخلطيب أنبأنا أبــو بكر اخلطيب .وأخربنا

أبو القاســم بن الســمرقندي أنبأنا أبو بكر بن الاللكائي وأبو ســعد حممد بن عيل بن حممد بن
جعفر السلمي قالوا أنبأنا أبو احلســن بن الفضل أنبأنا عبد اهلل بن جعفر أنا يعقوب نبأنا يونس

أنبأنا أبو برش بن قعنب حدثني إســحاق بن صالح املخزومي عن يعقوب التميمي عن عبد اهلل
بن عباس أنه قال هلند بن أيب هالة التميمي ،وكان صادق ًا وكان وصاف ًا لرســول اهلل ‘ صف

لنا رســول اهلل ‘ فلعلك أن تكون نســاب ًا معرف ًة ،قال :كان بأيب هــو وأمي طويل الصمت
دائم الفكــر متواتر األحزان إذا تكلم تكلم بجوامع الكلــم ال فصل وال قصري .إذا حتدث أعاد
وإذا وعظ جد وماد ،وإذا خولف أعرض فأشاح ،يرتوح إىل حديث أصحابه يعظم النعمة وإن

دقت وال يذم ذواق ًا ،ويبسم عن مثل حب الغامم.

هذا حديث غريب مــن حديث ابن عباس عن هند وهــو خمترص،وقد روي من وجه آخر

غريب أيض ًا عن هند أخربناه أبو عبد اهلل الفراوي أنبأنا أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو عبد اهلل احلافظ
لفظا وقــراءة حينئــذ .وأخربناه أبو طاهــر حممد بن حممد الســنجي وأبو حممــد بختيار بن

عبد اهلل اهلندي واللفظ حلديثهام ،قاال :أنبأنا أبو سعد حممد بن عبد امللك بن عبد القاهر األسدي
أنبأنا أبو عيل احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان قاال :أنبأنا أبو حممد احلسن بن حممد بن حييى
بن احلســن بن جعفر بن عبيد اهلل بن احلسني بن عيل بن احلســن بن عيل بن أيب طالب قال أبو
عبد اهلل الثقفي صاحب كتاب النسب وقال ابن شــاذان املعروف بابن أخي طاهر العلوي أنبأنا

إسامعيل بن حممد بن إسحاق بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب.

زاد أبو عبد اهلل أبو حممد باملدينة ســنة ثالث وستني ومائتني :حدثني عيل بن جعفر بن حممد

زاد بن شــاذان بن عيل بن احلسني عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن حممد عن أبيه حممد

بن عيل عن عيل بن احلســن قال :قال احلسن بن عيل :ســألت خايل هند بن أيب هالة عن حلية
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رسول اهلل ‘وكان وصاف ًا وأنا أرجو أن يصف يل منه شيئ ًا أتعلق به قال :كان رسول اهلل ‘

فخ ًام مفخ ًام يتألأل وجهه تألأل القمر ليلة البدر ..احلديث).

وقال القايض عياض يف الشــفا (( :)153/1وقرأت عىل الشــيخ أيب طاهر أمحد بن احلســن ابن

أمحــد بن خذاداد الكرجي الباقالين قال :وأجاز لنا الشــيخ األجل أبو الفضل أمحد بن احلســن

ابن خريون قاال :حدثنا أبو عيل احلســن بن أمحد بن إبراهيم بن احلســن بن حممد بن شاذان بن
حــرب بن مهران الفاريس قــراءة عليه فأقر به قال :أخربنا أبو حممد احلســن بن حممد بن حييى

بن احلســن بن جعفر بن عبد اهلل بن احلسني بن عيل بن احلســن بن عيل بن أيب طالب املعروف

بابن أخي طاهر العلوي قال :حدثنا إســاعيل بن حممد بن إسحاق بن جعفر بن حممد بن عيل
بن احلســن بن عيل بن أيب طالب قال :حدثني عىل بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلســن ،عن
أخيه موســى بن جعفر،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن عيل بن احلســن قال:

قال احلســن بن عيل واللفظ هلذا السند :سألت خايل هند بن أيب هالة عن حلية رسول اهلل ‘
وكان وصاف ًا ..احلديث)

أقول :من جمموع طرق احلديث ومن استفاضته ،يمكن القول بصحته.

 .2اإلشــكال األهم أن الرتمذي رواه عن ابن أيب هالة عن اإلمام احلســن× وابن عساكر

رواه يف طريق ،عن ابن عباس أنه سأل ابن أيب هالة.

 .3واألهــم منهــا أن روايتهــم للحديــث تقــول إن اإلمام احلســن×كتمه عــن

أخيه اإلمام احلســن×زمان ًا ثــم ذكره له فوجد أن اســتقىص وصــف جده النبي‘من
أبيــه عيل× ،وأورد ما قاله احلســن×وهو أكثــر مما قاله ابن أيب هالة! وبالغة القســمني

و َن َف ُسهام األديب واحد!

 .4مــا تقــدم يعزز الشــك بأن القائــل ليس ابــن أيب هالــة ،وأن أصل احلديــث لعيل أو
البنه احلسن’ونســبه ٍ
راو ناصبي اىل ابن أيب هالــة .فلغة هذا الوصف بليغة شــبيهة بكالم
أمري املؤمنني× ،وبعض فقراته رويت عنه.

ــع بن عمري التيمي من تيم اهلل وذموه ،لكنــه ثقة عندنا .قال الكناين يف
مج ْي َ
 .5اهتموا بوضعه ُ

تنزيه الرشيعــة (( :)46/1مجيع بن عمري بن عبد الرمحن العجيل أبو بكر الكويف ،راوي حديث هند
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بن أيب هالة يف الصفة النبوية ،قال أبو داود أخشى أن يكون حديثه موضوع ًا ،وقال ابن اجلوزي
كذاب يضع احلديث).وقال النووي :هو من أكذب الناس (المجموع.)8/12:

وقال الطبيس يف رجال الشيعة يف أسانيد السنة( :86/قال ابن حبان:كان رافضي ًا يضع احلديث.
وقال ابن حجر :يتشــيع .وقال أبو حاتم :من ُعت َِّق الشــيعة .وقال ابن عدي :وعامة ما يرويه

أحاديث ال يتابعه غريه عليه).

 .6يؤيد أن القائل ليس ابن أيب هالة أن اإلمام احلســن×مل يكن بحاجة ألن يسأل عن صفة

جده‘ ،فقد نشــأ يف حضنــه وروى عنه ،وكان له من العقــل واإلدراك ما جيعله أقدر عىل

وصفه من ابن أيب هالة الذي مل يكن يف املدينة ،وال عرف بالفصاحة والبالغة.

ويكفي إلثبات ما قلنا أن تتأمل فقرات احلديث التي رويت عن ابن أيب هالة والفقرات التي

تلتها التي رويت عن أمري املؤمنني×لرتى وحدهتا.

نص روايتهم عن مجيع بن عمري(مجمع الزوائد(:)273/8

(عن احلســن بن عيل قال:ســألت خايل هند بــن أيب هالة التميمــي وكان وصاف ًا عن صفة

رسول اهلل ‘وأنا أشتهي أن يصف يل منها شيئ ًا أتعلق به فقال:

كان رســول اهلل‘ فخ ًام مفخــ ًا ،يتألأل وجهه تأللؤ القمر ليلة البــدر ،أطول من املربوع
وأقرص من املشذبَ ،ر ِج َل الشعر،إذا تفرقت عقيصته فرق فال جياوز شعره شحمة أذنيه إذا هو
أزج احلواجب ،سوابغ من غري قرن بينهامَ ،ع ِر ٌق ُي ِد ُّره الغضب،
وفره ،أزهر اللون ،واسع اجلبنيّ ،

أقنى العرنني ،له نور يعلوه ،حيسبه من مل يتأمله أشم.

كث اللحية ،سهل اخلدين ،ضليع الفم،أشــنب مفلج األسنان ،دقيق املرسبة كأن عنقه ِجيدُ

ِدمنة يف صفاء الفضة ،معتدل اخللق ،بادن متامسك سواء البطن والصدر ،عريض الصدر بعيد ما

بني املنكبني ،ضخم الكراديس ،أنور املتجرد ،موصول ما بني اللبة والرسة ،بشعر جيري كاخلط،

عاري اليدين والبطن ،مما سوى ذلك ،أشعر الذراعني واملنكبني وأعايل الصدر ،رحب الراحة،
سبط القصب ،شثن الكفني والقدمني وسائر األطراف ،مخصان األمخصني ،مسيح القدمني ينبو
عنهام املاء .إذا زال زال َق ْلع ًا ،وختطى تكفي ًا ،ويميش هون ًا ،ذريع املشية إذا مشى ،كأنام ينحط من
صبب،وإذا التفت التفت مع ًا ،خافض الطرف نظره إىل األرض أطول من نظره إىل الســاء ،جل
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نظره املالحظة بسوق أصحابه ،يبدر من لقي بالسالم.

قلــت صف يل منطقــه :قال كان رســول اهلل‘مواصل األحزان ،دائم الفكرة ،ليســت

له راحــة ،ال يتكلم يف غري حاجــة ،طويل الصمت ،يفتتح الكالم وخيتمه بأشــداقه ،ويتكلم
بجوامع الكلــم ،فضل ال فضول وال تقصريَ ،د ِم ٌث ليس باجلــايف وال املهني ،يعظم النعمة وإن
دقت ،ال يذم ذواقــ ًا وال يمدحه ،وال تغضبه الدنيا وال ما كان هلا ،فإذا نوزع احلق مل يعرفه أحد
ومل يقم لغضبه شــئ ،ال يغضب لنفسه وال ينترص هلا ،إذا أشار أشــار بكفه كلها وإذا تعجب

قلبهــا ،وإذا حتدث اتصل هبا ،فيرضب بباطن راحة اليمنــى باطن إهبامه اليرسى ،وإذا غضب
أعرض وأشاح ،وإذا ضحك غض طرفه ،جل ضحكه التبسم ،ويفرت عن مثل حب الغامم.

قال احلســن× :فكتمتها احلسني زمان ًا ،ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسألته عام سألته

ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وجملسه وخمرجه وشكله ،فلم يدع منه شيئ ًا.

قال احلســن :ســألت أيب عن دخول رســول اهلل ‘قال :كان دخوله لنفسه مأذون له يف

ذلك ،فكان إذا أوى إىل منزله جزأ نفسه ثالثة أجزاء جزء هلل وجزء ألهله وجزء لنفسه ،ثم جزأ
نفســه بينه وبني الناس فريد ذلك عىل العامة باخلاصة ،فال يدخر عنهم شيئ ًا ،فكان من سريته يف

جزء األمة إيثار أهل الفضل بإذنه ،وقســمه عىل قدر فضلهم يف الدين ،فمنهم ذو احلاجة ومنهم
ذو احلاجتني ومنهم ذو احلوائج ،فيتشاغل هبم فيام يصلحهم ويالئمهم ،وخيربهم بالذي ينبغي

هلم ،ويقول ليبلغ الشــاهد الغائب ،وأبلغوا يف حاجة من اليســتطيع إبالغها ،يثبت اهلل قدميه

يوم القيامــة ال يذكر عنده إال ذاك ،وال يقبل من أحد غريه ،يدخلون رواد ًا وال يتفرقون إال عن
ذواق ،وخيرجون أذلة.

قال فسألته عن خمرجه كيف كان يصنع فيه فقال :كان رسول اهلل‘خيزن لسانه إال مما ينفعهم

ويؤلفهم وال يفرقهم ،أو قال وال ينفرهم ،فيكــرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ،وحيذر الناس

وحيــرس منهم ،من غري أن يطوي عن أحد رسه وال خلقه ،يتفقد أصحابه ويســأل الناس عام
يف الناس ،وحيسن احلســن ويقويه ويقبح القبح ويوهنه ،معتدل األمر غري خمتلف ،اليغفل خمافة

أن يغفلوا أو يميلوا .لكل حــال عنده عتاد،اليقرصعن احلق وال جيوزه .الذين يلونه من الناس

خيارهم أفضلهم عنده أعظمهم نصيحة ،وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة.
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فســألته عن جملســه فقــال :كان رســول اهلل‘ال جيلــس وال يقوم إال عــى ذكر ،وال

يوطن األماكــن ،وينهي عن إيطاهنا ،وإذا انتهى إىل قوم جلس حيــث ينتهي به املجلس ويأمر
بذلك،ويعطي كل جلســائه بنصيبهم ،ال حيسب جليسه أن أحد ًا أكرم عليه منه .من جالسه أو

قاومه يف حاجة صابره ،حتى يكون هو املنرصف ،ومن ســأله حاجة مل يرده إال هبا أو بميســور
من القول ،قد وســع الناس منه بسطه وخلقه ،فصار هلم أب ًا وصاروا عنده يف احلق سواء .جملسه
حلــرم وال ُت َثني فلتاتُه،
جملس حلم وحياء وصــر وأمانة ،الترفع فيه األصوات وال تؤبن فيه ا ُ

متعادلــن متواصني فيه بالتقــوى ،متواضعــن يوقرون الكبــر ويرمحون الصغري،ويؤثرون
ذوي احلاجة ،وحيفظون الغريب.

قال قلت كيف كانت سريته يف جلســائه قال :كان رسول اهلل‘دائم البرش ،سهل اخللق،

لني اجلانب ،ليس بفظ وال غليــظ وال صخاب ،وال فاحش وال عياب ،وال مزاح .يتغافل عام
ال يشتهي ،وال خي ِّيب فئة ،قد ترك نفسه من ثالث :املراء واإلكثار ومما ال يعنيه ،وترك نفسه من

ثــاث :كان ال يذم أحد ًا وال يعريه وال يطلب عورتــه ،وال يتكلم إال فيام رجا ثوابه .إذا تكلم
أطرق جلساؤه كأنام عىل رؤسهم الطري ،وإذا سكت تكلموا وال يتنازعون عنده،من تكلم انصتوا

له حتى يفــرغ .حديثهم عنده حديث أوهلم ،يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون
منه ،ويصرب للغريب عىل اهلفوة يف منطقه ومسألته ،حتى إذا كان أصحابه ليستجلبوهم ويقول
إذا رأيتم طالب احلاجة فارشــدوه .وال يقبل الثناء إال من مكافــئ ،وال يقطع عىل أحد حديثه

حتى جيوزه ،فيقطعه بنهي أو قيام.

قال قلت كيف كان سكوته قال :كان ســكوت رسول اهلل‘عىل أربع عىل احللم واحلذر

والتقدير والتفكر ،فأما تقديره ففي تسويته النظر واستامع بني الناس ،وأما تذكره أو قال تفكره

ففيام يبقى ويفنى ومجع له احللم يف الصرب ،فكان ال يرضيه وال يستفزه.

ومجع له احلذر يف أربع :أخذه باحلسنى ليقتدوا به ،وتركه القبيح لينتهوا عنه ،وإجهاده الرأي

فيام يصلح أمته ،والقيام فيام جيمع هلم الدنيا واآلخرة).
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ما لم نذکره من شمائلالترمذي
كان رســول اهلل‘رج ً
ال مربوع ًا ،بعيد ما بني املنكبني ،عظيم اجلمة إىل شحمة أذنيه ،عليه

حلة محراء ما رأيت شيئ ًا قط أحسن منه.

كان أشكل العني ،أي طويل شق العني.كان أبيض مليح ًا مقصد ًا.

كان له شــعر فوق اجلمة ،ودون الوفرة .شعره إىل أنصاف أذنيه .كان يسدل شعره .ثم فرق

رأسه.كان يكثر دهن رأسه ،وترسيح حليته.

حيب التيمن يف طهوره ،ويف ترجله ،ويف انتعاله.

أفلج الثنيتني ،إذا تكلم رئي كالنور خيرج من بني ثناياه.

وعليه ثوبان أخرضان وله شعر قد عاله الشيب .إنام كان شيب ًا يف صدغيه.
كان ك ُُّم قميص رسول اهلل‘إىل الرسغ .لبس جبة رومية ضيقة الكمني.

قال‘ :عليكم بالبياض من الثياب ليلبســها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإهنا من خري

ثيابكم .أهدى دحية للنبي‘خفني فلبسهام.

هنى أن يأكل الرجل بشامله ،أو يميش يف نعل واحدة.

كتب إىل كرسى وقيرص فقيل له :إهنم اليقبلون كتاب ًا إال بخاتم ،فصاغ رسول اهلل‘خامت ًا

حلقته فضة ،ونقش فيه :حممد رسول اهلل.

كان خامته من ِ
ورق وكان فض ًة حبشي ًا.

كان عليه يــوم أحد درعان قد ظاهــر بينهام .دخل النبي‘مكــة يوم الفتح وعليه عاممة

ســوداء .دخل مكة وعىل رأســه املغفر .قال :فلام نزعه جاءه رجل فقــال له :ابن خطل متعلق

بأستار الكعبة ،فقال :أقتلوه.

وال رأيت أحد ًا أرسع يف مشيته من رسول اهلل‘كأنام األرض تطوى له ،إنا لنجهد أنفسنا،

وإنه لغري مكرتث.

رأيت رسول اهلل‘يأكل الدجاج .أكلت مع رسول اهلل‘حلم حبارى.
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قال‘ :كلوا الزيت ،وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة.

إن خياط ًا دعا رســول اهلل‘ ،فقرب له خبز ًا من شعري ،ومرق ًا فيه دباء وقديد ،قال أنس:

فرأيت النبي‘يتتبع الدباء حوايل القصعة ،فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.كان حيب احللواء

والعســل .ضفت مع رسول اهلل ‘ذات ليلة فأيت بجنب مشوي ،ثم أخذ الشفرة فجعل حيز

فحز يل هبا منه .قال :فجاء بالل يؤذنه بالصالة ،فألقى الشفرة.
قال‘:إن أطيب اللحم حلم الظهر.

جلس عيل والنبي‘يأكل ،قالت فجعلت هلم سلق ًا وشعري ًا ،فقال لعيل :من هذا فأصب،

فإن هذا أوفق لك.

رأيت النبي‘أخذ كرسة من خبز الشــعري فوضع عليها مترة ،وقال :هذا إدام هذه ،وأكل.

كان يأكل البطيخ بالرطب.

قال سلامن :قرأت يف التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده ،فذكرت ذلك للنبي‘وأخربته

بام قرأت يف التوراة ،فقال :بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.

كان رسول اهلل‘إذا فرغ من طعامه قال :احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمني.

وقال‘ :أما أنا فال آكل متكئ ًا.

قال رسول اهلل‘:ليس شئ جيزئ مكان الطعام والرشاب غري اللبن.

كان إذا رشب تنفس مرتني .ورشب من زمزم وهو قائم.
وقال‘ :ثالث ال ترد :الوسائد والدهن واللبن.

ما كان رســول اهلل‘يرسد كرسدكم هذا! ولكنه كان يتكلم بكالم ِّبي فصل ،حيفظه من

جلس إليه .يعيد الكلمة ثالث ًا لتعقل عنه.

كان اليضحك إال تبس ًام ،إذا نظرت إليه قلت:أكحل العينني وليس بأكحل.

كان إذا أوى إىل فراشــه قال :اللهم باسمك أموت وأحيا ،وإذا استيقظ قال :احلمد هلل الذي

أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.

كان ‘يقوم يصيل حتى تنتفخ قدماه فيقال له :يا رسول اهلل تفعل هذا وقد غفر اهلل لك ما
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تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال :أفال أكون عبد ًا شكور ًا.

أتيت رسول اهلل‘وهو يصيل وجلوفه أزيز كأزيز املرجل من البكاء .

قام رسول اهلل‘بآية من القرآن ليلة.

إنام كان فراش رسول اهلل ‘الذي ينام عليه من أدم ،حشوه ليف .

التطروين كام أطرت النصارى ابن مريم،إنام أنا عبد فقولوا:عبداهلل ورسوله.

لو أهدي إيل كراع لقبلت ،ولو دعيت عليه ألجبت.

ما رضب رسول اهلل‘بيده شيئ ًا قط ،وال رضب خادم ًا وال امرأة .

ما سئل رسول اهلل شيئ ًا قط فقال :ال.

احتجم عىل األخدعني وبني الكتفني وأعطى احلجام أجره.

قــال‘ :إن يل أســاء :أنا حممــد ،وأنا أمحــد ،وأنا املاحي الــذي يمحــو اهلل يب الكفر،

وأنا احلارش الذي حيرش الناس عــى قدمي ،وأنا العاقب ،والعاقب الذي ليــس بعده نبي .وأنا

نبي الرمحة ،ونبي التوبة ،وأنا املقفى ،وأنا احلارش ،ونبي املالحم.

نماذج من کتاب:األنوار في شمائلالمختار للبغوي

ٍ
مسكة وال عنربة أطيب من رائحة رسول اهلل‘،
صفحة :157/قال أنس :ما شممت رائحة قط
وال مسست شيئ ًا قط خز ًة وال حرير ًة ألني من كفه.
صفحة:266/جالست النبي‘أكثر من مائة مرة وكان أصحايه يتناشدون الشعر ويتذاكرون

أشياء من أمر اجلاهلية ،وهو ساكت وربام يتبسم معهم.

صفحة :267/عن أيب الدرداء قال :كان إذا حدث بحديث تبسم يف حديثه.

صفحة  :281/قال عيل× :كنا إذا محي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برســول اهلل‘ ،فام

يكون أحد أقرب إىل العدو منه.

صفحة:293/عرضت عجوز للنبي‘يف طريق من طرق املدينة فقالت :يا رســول اهلل إن يل

إليك حاجة .فقال يا أم فالن أجليس يف أي سكك املدينة شئت أجلس إليك قال ففعلت فقعد

إليها رسول اهلل‘.
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صفحــة :296/كان إذا صافح الرجل مل ينزع يده من يده حتــى يكون هو الذي ينزع يده ،وال

يرصف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الــذي يرصف وجهه عن وجهه ،ومل ير مقدم ًا ركبتيه
بني يدي جليس له.

صفحة :316/أتى رجل يكلمه فأرعد فقال :هون عليك فلســت بملك ،إنام أنا ابن امرأة من

قريش كانت تأكل القديد.

أوذيــت يف اهلل وما يؤذى أحد.
صفحــة :331/قال‘:لقد ُأ ِخ ْف ُت يف اهلل وما خياف أحد ،ولقد
ُ

عيل ثالثون من بني ليلة ويوم ومايل ولبالل طعام يأكله ذو كبد ،إال يشء يواريه إبط بالل.
ولقد أتت َّ
صفحــة  :342/من رواية أم معبد يف هجرة النبي‘ :ملا رأى أبو معبد اللبن عجب وقال من

أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب حيال ال حلوب يف البيت؟ قالت :ال واهلل إال أنه مر

بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا .قال :صفيه يل يا أم معبد ،قالت :رأيت رج ً
ال ظاهر الوضاءة

أبلج الوجه ،مل تعبه ثجلة ومل تزر به صقلة ،وســيم قسيم يف عينيه دعج ،ويف أشفاره وطف ويف

صوته صهل ،ويف عنقه ســطع ،ويف حليته كثاثة ،أزج أقرن ،إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم
سامه وعاله البهاء ،أمجل وأهباه من بعيد ،وأحاله وأحسنه من قريب ،حلو املنطق ،فصل ال نزر
وال هذر ،كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن .ربعة ال يأس من طول وال تقتحمه عني من قرص.

غصن بني غصنني فهو أنرض الثالثة منظر ًا ،وأحســنهم قدر ًا .له رفقاء حيفون به إن قال أنصتوا
وإن أمر تبادروا ألمره حمشود حمفود ،ال عابس وال مفند.

صفحة :524/عن عروة أن ثوب رســول اهلل‘الذي كان خيرج فيــه إىل الوفد رداء وثوب

أخرض طوله أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشــر ،وهــو عند اخللفاء اليوم قد كان خلق فطووه

بثوب يلبسونه يوم الفطر واألضحى.

صفحة :661/كانت للنبي‘قصعة يقال هلا الغراء حيملها أربعة رجال.

صفحة :537/كان لرسول اهلل‘قلنســوة بيضاء مرضبة وقلنسوة برد حربة ،وقلنسوة ذات

أذنني يلبسها يف السفر ،فربام وضعها بني يديه إذا صىل.

صفحة :625/أن احلســن بن عيل وابن عباس وابن جعفر أتوا اىل سلمى األمحسية فقالوا هلا:

إصنعي لنا طعام ًا مما كان يعجب رسول اهلل ‘ وحيسن أكله ،فقالت :يا بني ال تشتهيه اليوم،
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قــال :بىل إصنعيه لنــا .قال :فقامت فأخذت من شــعري فطبخته ،ثم جعلتــه يف قدر وصبت
عليه شــيئ ًا مــن زيت ،ودقت الفلفــل والتوابل فقربتــه إليهم ،فقالت :هذا ممــا كان يعجب

رسول اهلل‘وحيسن أكله.

أقــول :ملا فتح مكة نصب خيمته يف احلجون قرب قرب خدجيــة÷ .ومل يدخل بيت ًا من بيوته

وبيوت بني عبد املطلب ،إال بيت أم هاين ريض اهلل عنها.

قالــت أم هانئ قالت :دخل عيل النبي‘فقال :أعندك شــئ؟ فقلــت :ال إال خبز يابس
وخل ،فقال :هايت ،فام أقفر بيت ُأدم فيه اخلل.




الفصل الرابع والثالثون

كيف كان رسولاهلل؟ص؟يمضي يومه

كيف يمضي ليلته؟ص؟؟
 .1كان رســول اهلل‘يصيل املغرب والعشاء يف املســجد وقد يفصل بينهام .ثم يذهب اىل

منزله ،ثم يعود بعد نحو ساعة لصالة العشاء ،أو جيمعهام ويفصل بينهام بصالة ركعتني واإلقامة

لصالة العشاء .وبعد الصالة يذهب اىل بيته ،وقد جيلس قلي ً
ال يف املسجد ملن راجعه يف حاجة.

وقــد يزور ضيوف ًا عنده بعد صالة العشــاء،كام روي يف وفد الطائف .وكان يأخذ عدد ًا من

الص َّفة معه ليعشيهم ،ويوزع الباقني عىل بعض أصحابه .ومل أجد أن أحد ًا ذهب اليه يف بيته
أهل ُّ
لي ً
ال يف حجرته الرشيفة أو بيوت نسائه ،إال عىل اإلفطار يف شهر رمضان.

 .2وكان يتعشى إن وجد العشــاء ولو خفيف ًا ،ويأمر بالعشاء ويؤكد عليه ،ومل أجد أنه َقبِ َل

دعوة يف الليل يف غري شهر رمضان .وعشاؤه يكون يف بيته وحجرته ويف البيت خادمه أنس .أو
يف بيت إحدى نسائه ،ومل يكن واجب ًا عليه أن يقسم لياليه لكل زوجة ليلة ،كام يأيت.

وكان غالبــ ًا مــا يبيــت يف بيت إحــدى زوجاتــه ،وإذا مســها يغتســل من اجلنابة ،وال

ينــام جنب ًا كــا زعمت رواية عائشــة .وكان ينــام مبكــر ًا واليصيل نافلــة اىل نصف الليل.
قال اإلمام الصادق×يف الصحيــح (الكافــي( :)445/3:إن رســول اهلل‘كان إذا صىل العشــاء

اآلخرة أمر بوضوئه وســواكه يوضع عند رأسه خممر ًا (مغطى) فريقد ما شاء اهلل ،ثم يقوم فيستاك

ويتوضأ ويصيل أربع ركعات ،ثم يرقد .ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصيل أربع ركعات ،ثم يرقد

حتى إذا كان يف وجه الصبح قام فأوتر ،ثم صىل الركعتني.
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َان َلكُم ِف رس ِ
ــول اهلل ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة .قلت :متى كان يقوم؟ قال:
ثم قال الصادق×َ :ل َقدْ ك َ ْ َ ُ

بعد ثلث الليل ،ويف حديث :بعد نصف الليل .ويف رواية :يكون قيامه وركوعه وسجوده سواء،

ثم
ثم قلب برصه يف السامءَّ ،
ويســتاك يف كل مرة قام من نومه .ويف رواية :فإذا اســتيقظ جلس َّ
َ
َ
ُ
ّ
ْ
َّ ْ َ َّ
ْ
تىل اآليات من آل عمران :إ َّن في َخ ْلق َّ
َْ
الن َهار َ
َ
اب .ال ِذ َين
لاي ٍ
الس َم ِو ِ
ات َوالأر ِض َواخ ِت ِ
ات لأ ِولي الألب ِ
لاف اللي ِل و ِ
ِ
ِ ِ

َ
ََْ َ َ
ً
َ
َْ ُ
ون في َخ ْلق َّ
ودا َو َع َلى ُج ُنوبه ْم َو َي َت َف َّك ُر َ
ك ُر َ
ون ا َّلل َه ق َي ًاما َو ُق ُع ً
ذ َب ِاطلا
ات َوالأ ْر ِض َر ّب َنا َما خلقت َه ا
يذ
ِ
الس َم َو ِ
ِِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َّ
َ ّ
ْ
ُ
ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ّ
الن َار َف َق ْد أ ْخ َز ْي َت ُه َو َما لل ّظ ِال ِم َ
ين ِم ْن أن َص ٍارَ .ر ّبنأ ِإن َنا َس ِم ْع َنا ُم َن ِاد ًيا
الن ِارَ .ر ّب َنا ِإن َك َم ْن ت ْد ِخ ِل
سبحانك ف ِقنا عذاب
َ
َ
َ
َّ َ
َ َّ
َ
ُ َ َ َ َ ْ َ ُُ
َ
ُي َن ِادى ّللإ َ
ان أ ْن ِآم ُنوا ِب َر ِّبك ْم ف َآم ّنا َر ّب َنا فاغ ِف ْر ل َنا ذن َوب َنا َوك ِف ْر َع ّنا َس ِ ّي َئ ِات َنا َوت َوف َنا َم َع الأ ْب َر ِارَ .ر ّب َنا َو ِآت َنا َما َو َع ْدت َنا
يم
ِ ِ
َع َلى ُر ُسل َك َولا ُت ْخز َنا َي ْو َم ْالق َي َامةِ إ َّن َك لا ُت ْخل ُف ْالم َيعادَ.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ويف رواية أنه كان خيرج وينظر يف السامء ،ويقرأ هذه اآليات.

ونالحظ أن النبي‘كان كثريالســواك ،وكان نومه جمز ًء ومل يكن متصالً ،وأطول نومه اىل

نصف الليل ويظهر أنه يف الليايل القصار ،واىل ثلثه يف الليايل الطوال.

ُ ُ َ َّ
َ ٌ
َّ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ
َ َُُ
وم أ ْدنى ِم ْن ثلث ِى الل ْي ِل َو ِن ْصف ُه َوثلث ُه َو َط ِائفة
قال اهلل تعاىل يف آخر ســورة املزملِ :إن ربك يعلم أنك تق
َْ
َ
ْ
ُ
َ
َ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ّ ُ َّ ْ َ َ َّ
ْ
َ
ُ
َ
الن َه َارَ ،ع ِل َم أ ْن َل ْن ُت ْح ُص ُوه َف َت َ
اب َعل ْيك ْم ،فاق َر ُؤا َما ت َي َّس َر ِم َن الق ْر ِآنَ .ع ِل َم أن
ِمن ال ِذين معك ،والله يق ِدر الليل و
َ
ُ
َ ْ
ون ُي َقاتل َ
ون م ْن َف ْضل اهلل َو َآخ ُر َ
ون في الأ ْرض َي ْب َت ُغ َ
ون َي ْضر ُب َ
ون م ْن ُك ْم َم ْر َضى َو َآخ ُر َ
َس َي ُك ُ
ون في َ
يل اهلل فاق َر ُءوا َما
ب
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ً َ َ ً َ َ ُ َ ّ ُ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ت َي َّس َر ِم ْن ُه َوأ ِق ُيموا الصلوة وآتوا الزكوة وأق ِرضوا الله قرضا حسنا وما تق ِدموا لأنف ِسكم ِمن خي ٍر ت ِجدوه ِعند اهلل
َ
َ
ُه َو َخ ْي ًرا َوأ ْع َظ َم أ ْج ًرا َو ْاس َت ْغ ِف ُر وا ا َّلل َه إ َّن ا َّلل َه َغ ُف ٌور َر ِح ٌ
يم.
ِ

 .3وكان النبي‘خيرج اىل املسجد مع األذان ،فيصيل ركعتي الفجر نافلة ويصليها املسلمون

فــرادى ألنه ال مجاعة يف النوافل ،ثم يصيل فريضة الصبــح وجيلس بعد الصالة يذكر اهلل تعاىل،
ويراجعه من له حاجة أو عنده مسألة ،ثم ينرصف اىل منزله ،أو عمله.

تأكيدالنبي؟ص؟علىالسواك
 .1الســواك الرشعي :تنظيف األســنان بعود يابــس ،وأفضله عود شــجر األراك( .قال

رســول اهلل‘:ملا دخل الناس يف الدين أفواج ًا أتكهــم األزد أرقها قلوبــ ًا وأعذهبا أفواه ًا،
فقيل :يا رسول اهلل هذا أرقها قلوب ًا عرفناه ،فلم صارت أعذهبا أفواه ًا؟ فقال:إهنا كانت تستاك

يف اجلاهلية)( .الفقيه.)53/1:
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(قال رسول اهلل‘:تســوكوا فإن الســواك مطيبة للفم مرضاة للرب ،ما جاءين صاحبي

عيل وعىل أمتــي ،ولوال أين أخاف
جربئيــل إال أوصاين بالســواك حتى خشــيت أن يفرضه َّ

أن أشــق عىل أمتــي لفرضته عليهم ،وإين ألســتاك حتى لقد خشــيت أن أحفــى أو أدرد).
(مستدرك الوسائل.)360/1:

ويف دعائم اإلســام ( )118/1قال رســول اهلل‘( :ثالث أعطيهن النبيون :العطر واألزواج

والســواك ،ولو يعلم الناس ما يف الســواك لبات مع الرجل يف حلافه .وقال‘ :لوال أن أشق

عىل أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ،ومن أطاق ذلك فال يدعه.

وعنه‘أنــه قال :أتاين جربئيل وقد انقطع عني الوحي ثالثــة أيام ،فقلت :ما أبطأ بك يا

حبيبي جربئيل؟ فقال :يا حممد كيف تنزل عليكم املالئكة وأنتم ال تســتاكون وال تســتنجون

باملاء وال تغســلون برامجكم ،يعنى املفاصل .وقال‘ :الســواك شــطر الوضوء والوضوء
شطر اإليامن).

 .2أورد الســيد جعفر مرتىض يف كتابه اآلداب الطبية ،249/عدد ًا من روايات السواك ،ثم قال:

(نجمل ما جاء فيها عىل النحو التايل:
 - 1إن السواك طهور ،ومعقم للفم.
 - 2إنه منظف للفم.
 - 3جيعل الفم عذب ًا.

 - 4يذهب برائحة الفم الكرهية ،ويطيب رائحته.
 - 5يذهب بالغم.

 - 6يزيد يف العقل.

 - 7يذهب بالدمعة.
 - 8يذهب بالبلغم.
 - 9يزيد يف احلفظ.

 - 10جيلو العني ،وجيلو البرص ،ويذهب بغشاوته.
 - 11يبيض األسنان.
 - 12يذهب احلفر.
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 - 13يشد اللثة.

 - 14يشهي الطعام.

 - 15وإذا كان بعود األراك ،فإنه يسمن اللثة أيض ًا.
 - 16ينبت الشعر.

 - 17يوجب النرشة ،أو النشوة ،حسب بعض النسخ.
 - 18يزيد الرجل فصاحة.

 - 19يذهب بالنسيان ،وحيدث الذكر.

 - 20يذهب بوسوسة الصدر.
 - 21يوجب شدة الفهم.
 - 22يمرئ الطعام.

 - 23يذهب بأوجاع األرضاس.

 - 24يدفع عن اإلنسان السقم ،ويذهب به.
 - 25يغني من الفقر.
ُ - 26يصح املعدة).

 .3قال يوســف احلاج أمحــد يف موســوعة :اإلعجاز العلمي (( :)748/1أوردت جملة املجلة
األملانية الرشقيــة يف عددها الرابع (1961م ).مقاالً للعــامل رودات ،مدير معهد اجلراثيم يف جامعة

روستوك ،يقول فيه :قرأت عن السواك الذي يستعمله العرب كفرشاة لألسنان يف كتاب لرحالة

زار بالدهم وقد عرض لألمر بشكل ساخر ،واختذه دلي ً
ال عىل تأخر هؤالء القوم الذين ينظفون

أسناهنم بقطعة من اخلشب يف القرن العرشين.

وفكرت ملا ذا ال يكون وراء هذه القطعة اخلشــبية حقيقة علمية؟ وجاءت الفرصة ســانحة

عندما أحرض زميل يل من العاملني يف حقل اجلراثيم يف السودان عدد ًا من تلك األعواد اخلشبية.
وفور ًا بدأت أبحاثي عليها ،فســحقتها وبللتها ،ووضعت املسحوق املبلل عىل مزارع اجلراثيم،

فظهرت عىل املزارع آثار كتلك التي يقوم هبا البنسلني!

وإذا كان الناس قد اســتعملوا فرشاة األسنان من مائتي عام فلقد استخدم املسلمون السواك

منذ أكثر مــن  14قرن ًا! ولعل إلقاء نظرة عىل الرتكيب الكيميائي ملســواك األراك جيعلنا ندرك
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أسباب اإلختيار النبوي الكريم ،والذي هو يف أصله وحي يوحى .تؤكد األبحاث املخربية احلديثة
أن املســواك املحرض من عــود األراك حيتــوي عىل العفص بنســبة كبرية وهي مــادة مضادة
للعفونة ،مطهرة قابضة تعمــل عىل قطع نزيف اللثة وتقويتها ،كام تؤكــد وجود مادة خردلية
هي الســنجرين  Sinnigrinذات رائحة حادة وطعم حراق ،تساعد عىل الفتك باجلراثيم .وأكد
أيض ًا الفحص املجهري ملقاطع املســواك وجود بلورات السيليكا ومحاضات الكلس والتي تفيد

يف تنظيف األسنان كامدة تزلق األوساخ والقلح عن األسنان.

وأكد د .طارق اخلوري وجود الكلورايد مع السيليكا وهي مواد تزيد بياض األسنان ،وعىل

وجــود مادة صمغية تغطي امليناء وحتمي األســنان من التســوس ،وإن وجود الفيتامني (ج) و

(ثري ميتيل أمني) يعمل عىل التئام جروح اللثة وعىل نموها السليم ،كام تبني وجود مادة كربيتية
متنع التسوس).

تأكيدالنبي؟ص؟على تناول طعامالعشاء
يظهر أن كل األديان تؤكد عىل تناول طعام العشــاء ،وحتــذر من النوم عىل معدة فارغة ،وأن

وقت العشاء املفضل بعد العتمة ،أي يف أوائل الليل.

ففي الصحيح يف املحاسن (( :)421/2عن جابر بن عبد اهلل ،قال :قال رسول اهلل‘ :ال تدَ عوا العشاء

ولو عىل حشفة ،إين أخشى عىل أمتي من ترك العشاء اهلرم ،فإن العشاء قوة الشيخ والشاب).

ويف الكايف يف الصحيح (( :)288/6قال أمرياملؤمنني× :عشاء األنبياء^ بعد العتمة فال تدعوه،

فإن ترك العشاء خراب البدن .وفيه :ترك العشاء مهرمة ،وينبغي للرجل إذا أسن أال يبيت إال وجوفه

ممتلئ من الطعام).

ويظهرأن األطباء يف صدر اإلسالم كبعض األطباء يف عرصنا ال حيبذون العشاء!

ففي الــكايف (( :)289/6عن اللهبــي ،عن أيب عبد اهلل×قــال :قال :ما تقــول أطباؤكم يف

عشاء الليل؟ قلت إهنم ينهونا عنه قال :لكني آمركم به).

ويف الصحيح يف املحاســن (( :)423/2عن اإلمام الصادق×قال :من ترك العشاء نقصت منه

قوة ،وال تعود إليه) .وهذا معنى اهلرم.
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هل يجب علىالنبي؟ص؟القسمة بين أزواجه؟

َّ َ َ َ ُ
َ
َ
ََ َ
َ َ ُّ َ َّ
َ َ ْ
النب ُّي إ َّنا أ ْح َل ْل َنا َل َك أ ْز َو َ
اج َك اللاتِي آت ْيت أ ُج َور ُه َّن َو َما َملكت َي ِم ُين َك ِم َّما أف َاء ا ّلل ُه
قــال اهلل تعــاىل :يا أيها ِ ِ
َ
َ
ّ
َ
ً
ً
ْ
َ َ َ
َع َل ْي َك َو َب َنات َع ّم َك َو َب َن َ َ َ َ
ات َخال ِات َك اللاتي َه َ
اج ْر َن َم َع َك َو ْام َرأة ُم ْؤ ِم َنة ِإ ْن َو َه َبت
ِ ِ
ات خا ِلك َو َبن ِ
ات ع ّم ِاتك َو َبن ِ
ِ
ِ
َْ
َ
َ
َ
َ ْ َ َ َّ ّ ْ َ َ َ َّ ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ً َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ
ين ق ْد َع ِل ْم َنا َما ف َر ْض َنا َعل ْي ِه ْم فِي أز َو ِاج ِه ْم َو َما
ون المؤ ِم ِن
نفسها ِللن ِب ِي ِإن أراد الن ِبي أن يستن ِكحها خ ِالصة لك ِمن د ِ
َ
َ َ َ ْ َْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ
َ
َ
َ َ َُ
َ
َ
ُ
ُ
ون َعل ْي َك َح َر ٌج َوك َان ا ّلل ُه غف ًورا َر ِح ًيما .ت ْر ِجي َم ْن تش ُاء ِم ْن ُه َّن َوت ْؤ ِوي ِإل ْي َك َم ْن تش ُاء َو َم ِن
ملكت أيمانهم ِلكيلا يك
َ
َ
َ
ُ
َ
َ َ
ُ ّ
َ
َ
ْ َ ََ
َ َ َ
َ
ََ
َ
َ َ
ْاب َتغ ْيت ِم َّم ْن َع َزلت فلا ُج َن َاح َعل ْي َك ذ ِلك أ ْدنى أ ْن تق َّر أ ْع ُي ُن ُه َّن َولا َي ْح َز ّن َو َي ْر َض ْي َن ِب َما آت ْي َت ُه َّن كل ُه َّن َوا ّلل ُه َي ْعل ُم
َ َ
َ
َ َ َ ََ
َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ ً َ ً َ َ ُّ َ َ ّ
الن َس ُاء ِم ْن َب ْع ُد َولا أ ْن ت َب ّدل ِب ِه َّن ِم ْن أ ْز َو ٍاج َول ْو أ ْع َج َب َك ُح ْس ُن ُه َّن
ما فِي قل ِوبكم وكان الله ع ِليما ح ِليما .لا ي ِحل لك ِ
َّ
َ َ َ ُ َ
َ َ ْ
ِإلا َما َملكت َي ِم ُين َك َوك َان ا ّلل ُه َعلى ك ِ ّل ش ْي ٍء َر ِق ًيبا.
ََ
ُ
ويف صحيح البخاري( )24 /6ومســند أمحد (( :)261/6ملا نزلت هذه اآليات :ت ْر ِجي َم ْن تش ُاء ِم ْن ُه َّن
َ
َ
َ
ْ َ
َو ُت ْؤ ِوي ِإل ْي َك َم ْن ت َش ُاءَ .و َم ِن ْاب َت َغ ْي َت ِم َّم ْن َع َزل َت فلا ُج َن َاح َعل ْي َك .قالت عائشة :يا رسول اهلل ما أرى ربك

إال يسارع يف هواك »!

أقول :تعبريعائشة ينايف اإليامن بعدالة اهلل تعاىل ونبوة النبي‘وعصمته ،لكن شاهدنا أهنا

فهمت من اآليات أن هوى النبي‘أن ال يكون ملزم ًا بالقسمة ،وقد أجابه اهلل تعاىل اىل ذلك.
أما وجوب القسمة عىل النبي‘بني أزواجه فقد اختلف فيه الفقهاء.

فقال املحقق احليل يف الرشائع(( :)498/2من الفقهاء من زعم أنه ال جيب عىل النبي‘القسمة
َ

بني أزواجه ،لقوله تعاىلُ :ت ْر ِجي َم ْن َت َش ُاء ِم ْن ُه َّن َو ُت ْؤ ِوي ِإل ْي َك َم ْن َت َش ُاء ،وهو ضعيف ألن يف اآلية احتامالً

يدفع داللتها ،إذ حيتمل أن تكون املشيئة يف اإلرجاء متعلقة بالواهبات).

وخالفه الشهيد الثاين يف املسالك( )82/7فرد رجوع الضمري ألن الواهبة نفسها كانت واحدة،

بل الضمري يرجع اىل كل زوجاته .وختم بقوله( :واحلق :الرجوع يف مثل ذلك إىل النص ،وترك

ما هو عني النزاع أو مصادرة عىل املطلوب .والذي يســتفاد من ظاهر اآلية عدم وجوب ال َق ْسم

َ َ
عليه مطلق ًاوفعله له جاز كونه بطريق التفضل واإلنصاف وجرب القلوب ،كام قال اهلل تعاىل:ذ ِلك
َ َ َ ََ َ
َ َ ْ َ ُ َ ُ ُّ
َ
َ
كل ُه َّن .واهلل أعلم).
أ ْدنى أ ْن تق َّر أ ْع ُي ُن ُه َّن َولا َي ْح َز ّن َو َي ْر َض ْي َن ِب َما آتيته ّن

ولصاحب احلدائــق ( )111/23وصاحب اجلواهــر ( ،)131/29بحث مفصل يف املســألة ،ذكروا

فيه اإلحتامالت واألقول املختلفة.
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ونکتفي بهذه المالحظات
 .1مقتىض وجوب القســمة يف املبيت بني الزوجات يف األصل عىل النبي‘وغريه فهل هو

ثابت عىل النبي‘اىل آخر عمره ،أو أنه رفع عنه ملا نزلت آية نفي احلرج يف سورة األحزاب يف

أواخر السنة اخلامسة للهجرة ،وهل كان بعدها يقسم بينهن عىل نحو الوجوب أو التفضل منه؟
 .2ومقتــى قوله تعاىل لنبيه‘ :لِ َك ْي َل َيك َ
ــر ٌج .فهل احلرج املنفي هو احلرج
ُون َع َل ْي َك َح َ
يف أصــل األزواج وأن النبي‘لــه أن يزيــد عىل األربعــة ،ولــه أن يتــزوج باهلبة .وهل
يشمل احلرج القسمة وأنه ال جيب عليه القسمة بينهن.

َ
ْ َ ََ
َ
ََ
ََ
ُ
ُ
َ َ
 .3وقولــه :ت ْر ِجي َم ْن تش ُاء ِم ْن ُه َّن َوت ْؤ ِوي ِإل ْي َك َم ْن تش ُاءَ .و َم ِن ْاب َتغ ْيت ِم َّم ْن َع َزلت فلا ُج َن َاح َعل ْي َك.

فهل اإلرجاء واإليواء مطلق يشــمل كل إرجاء وإيواء للزوجة ،فالطالق إرجاء وعدم القسمة
إرجاؤ ،واإلبقاء إيواء ،والقسمة إيواء.

َ َ َ َ َ ََ َ
ُ ُّ
َ
َ
ََ
 .4وقوله تعاىل :ذ ِلك أ ْدنى أ ْن تق َّر أ ْع ُي ُن ُه َّن َولا َي ْح َز ّن َو َي ْر َض ْي َن ِب َما آت ْي َت ُه َّن كل ُه َّن.

فقيل تقر أعينهن بالقسمة ألهنا مساواة بينهن.

وقيــل وهذا األقوى عنــدي إهنا جــاءت يف ســياق جواز اإلرجاء واإليــواء وترك األمر

لرغبة النبي‘فتقــر أعينهــن بأن النبي خيتار منهن من شــاء وال جتب عليه القســمة ،ويقع
بينهن اخلالف يف حساب ليلة هذه أو هذه ،يف السفر واحلرض.

واألقوى أن اهلل تعاىل رفع القســمة عن النبي‘ ،بنزول آيات ســورة األحزاب ،ويؤيده

كلمة الكفر التي قالتها عائشــة من أن اهلل تعاىل ســارع يف هوى نبيه‘ ،وهي تقصد هواه يف
تعدد الزوجات ويف القسمة.





الفصل اخلامس والثالثون

مفهومبيعةالمسلمينللنبي؟ص؟

معنىالبيعة
قال اخلليل(()265/2البيعة:الصفقة عــى إجياب البيع وعىل املبايعة والطاعة) .فالبيعة بمعنيني:

صفقة البيع العادي ،وصفقة البيعة عىل الطاعة ،والطاعة قد تكون ألمري يف سفر ،أو لرئيس قبيلة،

أو لوكيل يف جملس سيايس ،أو حلاكم .وقد تكون مطلقة ،أو مقيدة بدستور ،وقوانني ،وأعراف.

آياتالبيعة

َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َّ
َّ َّ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ َ
َ َ
ُ ُ َ َْ
ون ا ّلل َه َي ُد ا ّلل ِه ف ْوق أ ْي ِد ِيه ْم ف َم ْن نكث ف ِإن َما َي ْنكث َعلى نف ِسهِ َو َم ْن أ ْوفى ِب َما
ِإن ال ِذين يب ِايعونك ِإنما يب ِايع
َ
َ َ َ
َع َاه َد َعل ْي ُه ا ّلل َه ف َس ُي ْؤ ِتيهِ أ ْج ًرا َع ِظ ًيما.
َ َ
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ
ََ
الش َج َرةِ َف َعل َم َما في ُق ُلوبه ْم َف َأ ْن َز َل َّ
الس ِك َينة َعل ْي ِه ْم َوأث َاب ُه ْم
لقد ر ِضي الله ع ِن المؤ ِم ِنين ِإذ يب ِايعونك تحت
ِ
ِِ
ِ
َ ً ْ ُُ َ َ َ
َ َ
َ
ف ْت ًحا ق ِر ًيباَ .و َمغ ِان َم ك ِث َيرة َيأخذون َها َوك َان ا ّلل ُه َع ِز ًيزا َح ِك ًيما.
َ
النب ُّي إ َذا َج َاء َك ْال ُم ْؤم َن ُ
َ َ ُّ َ َّ
ين َو َلا َي ْق ُت ْل َن َأ ْو َل َ
ات ُي َباي ْع َن َك َع َلى أ ْن َلا ُي ْشر ْك َن با َّلل ِه َش ْي ًئا َو َلا َي ْسر ْق َن َو َلا َي ْز ِن َ
اد ُه َّن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يا أيها ِ ِ
َ
ْ
َ
ْ َ َ َ َ َُ
َ َ
َ َْ
َ َ َ
ين ب ُب ْه َت َ ْ َ َ ُ َ ْ
َو َلا َيأ ِت َ
وف ف َب ِاي ْع ُه َّن َو ْاس َتغ ِف ْر ل ُه َّن ا ّلل َه ِإ ّن ا ّلل َه غف ٌور
ان يفت ِرينه ب ْي َن أي ِد ِيه ّن َوأر ُج ِل ِه ّن َولا ي ْع ِصينك فِي َم ْع ُر ٍ
ٍ
ِ
َر ِح ٌ
يم.
َ َ
َ ْ ُ ْ َ َْ ُ
َ َ َْ
ون َو ُي ْق َت ُل َ
ون في َسبيل ا َّلله َف َي ْق ُت ُل َ
َ َّ َ ْ َّ َ َ ُ َ
ون َو ْع ًدا
ِإ ّن ا ّلل َه اشت َرى ِمن المؤ ِم ِن
ين أنف َس ُه ْم َوأ ْم َوال ُه ْم ِبأن ل ُه ُم ال َجنة ُيق ِاتل ِ ِ ِ ِ
ُ َّ
ُْ َ
َ َ ْ َ ًّ
َ َّ َ ْ َ
َ َ
َّ ْ َ َ ْ ْ
َ َ
است ْب ِش ُر وا ِب َب ْي ِعك ُم ال ِذي َب َاي ْع ُت ْم ِبهِ َوذ ِلك
يل َوالق ْرآ ِن َو َم ْن أ ْوفى ِب َع ْه ِدهِ ِمن الل ِه ف
عليهِ حقا فِي التوراةِ وال ِإن ِج ِ
ُه َو ْال َف ْو ُز ْال َع ِظ ُ
يم
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بيعةالناسللنبي؟ص؟نوعان
مجيع املسلمني بايعوا النبي‘بكامل اختيارهم ،فعندما يسلم املرء يبايع النبي‘إرادته.

ولذلك يتفوق نظام احلكم النبوي عىل أرقى األنظمة الديمقراطية ،فهونظام حيرتم إرادة اإلنسان

وحريته فرد ًا فرد ًا.

والبيعــة للنبي‘تكون فردية يف أي وقــت ،وتكون مجاعية عندمــا يطلبها النبي‘،

وجتد نامذج البيعة الفردية يف كل مراحل الســرة النبوية ،وقد أورد ابن ســعد يف املجلد الثامن

من الطبقات مخس مئة وست ًا وأربعني امرأة ذكر يف ترمجتهن أهنن بايعن رسول اهلل‘.

وتدلنا قصة بريدة األســلمي عىل أن املســلمني كانوا حيرصون عىل أن ال يعملوا شيئ ًا خيل

ببيعتهم ،ألهنــم إن عصوا النبي‘فقد خرجوا من اإلســام واحتاجوا اىل بيعة جديدة ،فلام
أبغض بريدة األســلمي علي ًا× وجاء اىل النبي‘ليفتن عليه غضب النبي‘ففهم بريدة
أنه خرج بعمله عن اإلسالم وطلب من النبي‘أن جيدد له البيعة عىل اإلسالم.

فقد روى يف جممع الزوائد()128/9ووثقه ابن حبان وصححه احلاكم( )129 /2برشط الشــيخني:

(عن بريدة قال :بعث رســول اهلل ‘ علي ًا أمري ًا عىل اليمن وبعث خالد بن الوليد عىل اجلبل،
عيل جارية
فعيل عىل الناس فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما مل يصيبوا مثله ،وأخذ ٌّ
فقال إن اجتمعتام ٌّ

من اخلمس فدعا خالد ابن الوليد بريدة فقال اغتنمها فأخرب النبي ‘ما صنع! فقدمت املدينة
ودخلت املسجد ورسول اهلل ‘يف منزله وناس من أصحابه عىل بابه فقالوا :ما اخلرب يا بريدة؟

فقلت خري ًا فتح اهلل عىل املسلمني ،فقالوا :ما أقدمك؟ قلت جارية أخذها عيل من اخلمس ،فجئت

ألخرب النبي ‘ فقالوا :فأخرب النبي ‘فإنه يســقط من عني النبي ‘ورســول اهلل ‘

يســمع الكالم ،فخرج مغضب ًا فقال :ما بال أقوام ينتقصون علي ًا! من تنقص علي ًا فقد تنقصني،

ومن فارق علي ًا فقد فارقني! إن علي ًا مني وأنا منه ،خلق من طينتي ،وخلقت من طينة إبراهيم،
ِ
ِ
وأنا أفضل من إبراهيمُ :ذ ِّر َّي ًة َب ْع ُض َها ِم ْن َب ْع ٍ
يم .يا بريدة ،أما علمت أن لعيل
ض َواللَُّ َســم ٌ
يع َعل ٌ
أكثر من اجلارية التي أخذ وأنه وليكم بعدي؟ فقلت :يا رســول اهلل بالصحبة إال بســطت يدك
فبايعتني عىل اإلسالم جديد ًا .قال فام فارقته حتى بايعته عىل اإلسالم).
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وقصة بريدة مفصلــة أوردناها يف كتاب :العقائد اإلســامية ( )91/4وهي تدل عىل أن بغض

عيل×كفر ومعصية كبرية حيتاج صاحبها أن جيدد إسالمه!

البيعة مسح علىاليد وليست مصافحة
روى الصــدوق يف علل الرشائع( )239/1بســند صحيح عن الريان بن شــبيب خال املعتصم،

قــال( :أن املأمــون ملــا أراد أن يأخذ البيعــة لنفســه بإمرة املؤمنــن وأليب احلســن عــي بن
موســى الرضا×بوالية العهد وللفضل بن سهل بالوزارة ،أمر بثالث كرايس تنصب هلم فلام
قعدوا عليها أذن للناس فدخلوا يبايعون فكانوا يصفقون بأيامهنم عىل أيامن الثالثة من أعىل اإلهبام

إىل أعىل اخلنرص وخيرجون ،حتى بايع آخر الناس فتى من األنصار ،فصفق بيمينه من اخلنرص إىل
أعىل اإلهبام ،فتبسم أبواحلســن×ثم قال :كل من بايعنا بايع بفسخ البيعة غري هذا الفتى فإنه

بايعنا بعقدها! فقال املأمون وما فسخ البيعة من عقدها؟ قال أبو احلسن×:عقد البيعة هو من
أعىل اخلنرص إىل أعىل اإلهبام وفسخها من أعىل اإلهبام إىل أعىل اخلنرص.

قال فامج الناس يف ذلك وأمراملأمون بإعادة الناس إىل البيعة عىل ما وصفه أبو احلســن×.

وقال الناس:كيف يســتحق اإلمامة من اليعرف عقد البيعة؟ إن من علم ألوىل هبا ممن ال يعلم.

قال:فحمله ذلك عىل ما فعله من سمه)!

يقصد أن الوجه الصحيح للبيعة:أن يصفق ويمسح من اخلنرص اىل أعىل اإلهبام.

وقد وصفوا بيعة عيل×أليب بكر بأن العباس مســح بيده وهــي مقبوضة يد أيب بكر ففي

تفسري العيايش(( :)67/2وقدم عيل فقال له عمر :بايع ،فقال له عيل :فإن أنا مل أفعل فمه؟ فقال له

عمر :إذ ًا أرضب واهلل عنقك ،فقال له عيل إذ ًا واهلل أكون عبد اهلل املقتول وأخا رسول اهلل ،فقال
عمر :أما عبد اهلل املقتول فنعم  ،وأما أخو رســول اهلل فال ،حتــى قاهلا ثالث ًا ،فبلغ ذلك العباس
عيل أن يبايعكم،
بن عبد املطلب فأقبل مرسع ًا هيرول فســمعته يقول :إرفقوا بابن أخي ولكم َّ
فأقبل العباس وأخذ بيد عيل فمسحها عىل يد أيب بكر).

ويف رواية( :وبســطوا يده فقبضها وعرس عليهم فتحها ،فمســحوا عليها وهي مضمومة).

(خاتمة المستدرك.)123/1:
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روي هلا شــكالن :أحدمها أن يغمس النبي‘يده يف إناء يف ماء عالمة
أما بيعة النساء فقد َ

قبول البيعة ،ثم يغمسن أيدهين عالمة البيعة ،أو بالعکس.

كام روي أن يمسحن أيدهين عىل يد النبي‘من وراء ثوب.

ففي مستدرك الوســائل(( :)278/14وعن سعيدة وأيمنة أختي حممد بن أيب عمري ،قالتا :دخلنا

عىل أيب عبد اهلل×فقلنا:تعود املرأة أخاها يف اهلل ،قال :نعم .قلنا:فتصافحه ،قال :نعم من وراء
ثوب ،كان رســول اهلل‘لبس الصوف يوم بايع النســاء ،فكانت يده يف كمه ،وهن يمسحن

أيدهين عليه).

وعــن أيب جعفر اجلواد×قال( :كانت مبايعة رســول اهلل ‘النســاء ،أن غمس يده يف

قدح من ماء ،ثم أمرهن أن يغمســن أيدهين يف ذلك القــدح ،باإلقرار واإليامن باهلل والتصديق

لرسول اهلل‘عىل ما أخذ عليهن).

البيعة للنبي؟ص؟ال تنشئ حقالطاعة بل هي إقرار به
البيعــة عقد بني املبايع واملبايع لــه ،و بمجرد أن تتم يرتتب للمبايــع حق الطاعة عىل املبايع

والجيوز له الرجوع إال إذا كانت مرشوطة ونكث املبايع الرشط.

فهي تنشــئ حق الطاعة للمبايع ،أما إذا كان املبايع معصوم ًا فالبيعة ال تنشئ له حق الطاعة،

ألنه ثابت من اهلل تعاىل  ،والبيعة إقرار له بذلك احلق.

أما ملاذا يطلب املعصوم×البيعة ،فســببه حاجة عمله يف الدعوة ،من أجل أن يشعر الناس

هبذا احلق ويعلنوه ،ويعلنوا استعدادهم للوفاء به .
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أهم مبايعاتالمسلمين للنبي؟ص؟
بيعةاألنصار األولىوالثانية
كان أهل املدينة من األوس واخلزرج يســمعون من اليهــود أن هذا أوان ظهور نبي من مكة

هياجر اىل املدينةَ ،
فيتش َّوفون له.

وكان النبي‘ينوي اهلجرة اىل املدينة ،لكنه يريد أن يدعوه أهل املدينة ويبايعوه عىل النرصة.

وكان أرســل اليهم مصعب بن عمري قبل ثالث ســنوات من هجرته ليعلم من أسلم القرآن،
ويدعو غريهم اىل اإلسالم.

ويف موسم احلج بعد وفاة أيب طالب التقى النبي‘بستة من األنصار ،ويف السنة الثانية التقى

ببضعة عرش ،وبايعوه بيعة العقبة األوىل.

ويف السنة التالية بايعه بضع وســبعون رج ً
ال من األنصار بيعة العقبة الثانية ،وبعدها مبارشة

كانت هجرته‘يف ربيع األول.

وقد اختار النبــي‘دار جده عبد املطلب&بمنى ،عند مجرة العقبــة ،مكان ًا للبيعة ،ففي

دار عبد املطلب عىل العقبة
تفسري القمي ،272/1:وإعالم الورى ،142/1 :قال هلم‘:
ْ
«فاح َضوا َ
والتنبهوا نائ ًام وليتســلل واحد فواحد .وكان رســول اهلل نازالً يف دار عبد املطلب ومحزة وعيل

والعباس معه ،فجاءه سبعون رج ً
ال من األوس واخلزرج فدخلوا الدار».

لكن رواة السلطة مل يذكروا بيت عبد املطلب وقالوا « :فواعدوا رسول اهلل العقبة من أواسط

أيام الترشيق »« .ابن هشام ،299/2 :والدرر .»68/

تعجبت يف هذه الســنة « »1429مــن أن الوهابيني أقاموا مســجد ًا صغري ًا مكان بيت
وقد
ُ

عبد املطلــب جعلوه رمز ًا لبيعة األنصار للنبي‘ ،ويقع قــرب مجرة العقبة عىل يمني اخلارج
منها اىل مكة ،مع أهنم يزيلون آثار اإلسالم والنبي وآله‘لكن الندري كيف حولوه اىل مسجد
ومن أوقفه مســجد ًا! ولعلهم استندوا اىل نص يف طبقات ابن سعد « »121/1يقول إن املوضع كان
مسجد ًا ،قال« :وعَدَ ُهم النبي‘»منى وسط أيام الترشيق ،ليلة النفر األول إذا هدأت الرجل،

أن يوافوه يف الشــعب األيمن ،إذا انحدروا من منى بأسفل العقبة ،حيث املسجد اليوم » .أي يف
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زمن ابن سعد يف القرن الثالث.

ويف مناقب آل أيب طالب(« :)157/1فاجتمعوا يف الشــعب عند العقبة ،ثالثة وســبعون رج ً
ال

وامرأتان ،يف أيام الترشيق بالليل فقال‘ :أبايعكم عىل اإلســام ،فقال له بعضهم :نريد أن

تعرفنا يا رســول اهلل ما هلل علينا وما لك علينا وما لنا عىل اهلل؟ قال :أما ما هلل عليكم فأن تعبدوه
وال ترشكوا به شــيئ ًا .وأما مايل عليكم فتنرصوين مثل نســائكم وأبناءكــم ،وأن تصربوا عىل

عض السيف وأن يقتل خياركم ،قالوا :فإذا فعلنا ذلك ما لنا عىل اهلل؟قال :أما يف الدنيا فالظهور
عىل من عاداكم ويف اآلخرة الرضوان واجلنة .فأخذ الرباء بن معرور بيده ثم قال :والذي بعثك

باحلق لنمنعك بام متنع به أزرنا فبايعنا يا رسول اهلل فنحن واهلل أهل احلرب وأهل احللقة ،ورثناها
كابر ًا عــن كابر .فقال أبو اهليثم إن بيننا وبني الرجال حباالً ،وإنــا إن قطعناها أو قطعوها فهل
عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك اهلل أن ترجع إىل قومك وتدعنا ،فتبسم رسول اهلل‘ثم قال:

بل الدم الدم واهلدم اهلدم ،أحارب من حاربتم وأسامل من ساملتم ،ثم قال :أخرجوا يل منكم اثني
عرش نقيب ًا ،فاختاروا ثم قال :أبايعكم كبيعة عيســى بن مريم للحواريني كفالء عىل قومهم بام

فيهم ،وعىل أن متنعوين مما متنعون منه نساءكم وأبناءكم ،فبايعوه عىل ذلك).

ويف تفســر الطربي ،59/28 :عن قتادة «:بايعه ليلة العقبة اثنان وســبعون رج ً
ال من األنصار،

ذكر لنا أن بعضهم قال :هل تدرون عال َم تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعون عىل حماربة العرب
كلها أو يسلموا .ذكر لنا أن رج ً
ال قال :يا نبي اهلل ،إشرتط لربك ولنفسك ما شئت ،قال :أشرتط

لريب أن تعبدوه وال ترشكوا به شــيئ ًا ،وأشرتط لنفيس أن متنعوين وأهل بيتي وذريتي مما منعتم

منه أنفســكم وأبناءكم .قالوا فإذا فعلنا ذلك فام لنا يا نبي اهلل؟ قال :لكم النرص يف الدنيا واجلنة

يف اآلخرة » .فكانت بيعة األنصار عىل محايته ومحاية أهل بيته^وأن الينازعوهم األمر.

ففي املناقب ،305/1:وأوســط الطرباين ،207/2:عن اإلمام الصادق×قال«:أشهد لقد حدثني

أيب عن أبيه عن جده عن احلسني بن عيل قال :ملا جاءت األنصار تبايع رسول اهلل‘عىل العقبة

قال:قم يا عيل.فقال عيل :عىل َم أبايعهم يا رســول اهلل؟ قــال :عىل أن يطاع اهلل فاليعىص وعىل
أن يمنعوا رســول اهلل وأهل بيتــه وذريته مما يمنعون منه أنفســهم وذرارهيــم .ثم كان الذي
عيل أن يمنعوا
كتب الكتاب بينهم» .ويف الــكايف ،261/8 :قال اإلمام الصادق×«:وأخذ عليهم ٌّ
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حممــد ًا وذريته مما يمنعون منه أنفســهم وذرارهيم..نجا من نجا ،وهلــك من هلك» .قال ابن

سليامن«:165/2 :فالتزمتها رقاب القوم ووىف هبا من وىف».




بيعة أهلالمدينة ويهودالمدينة للنبي؟ص؟
نورد خالصة ملا كتبه الصديق املحامي أمحد حســن يعقوب يف كتابه القيم :حقوق اإلنسان

عند أهل بيت النبوة والفكر املعارص:

«عندما وصل رســول اهلل‘اىل إقليم الدولــة ومقراملجتمع اجلديد ،آخــى بني األنصار

ثــم آخى بني املهاجرين واألنصــار ،وآخى مرة ثانية بينه وبني اإلمــام عيل بن أيب طالب×،

فأصبح املســلمون املهاجرون واألنصــار كعائلة واحــدة تربطهم وشائج اإلســام واإليامن
وأخوته ،وأصبح النبي‘ويل هذه العائلة جمتمعة بالنص الرشعي ،عالوة عىل رئاســته العامة

لكل مواطني يثرب من أتباع الديانات األخرى.

أ.التعاقد بين رسولاهلل؟ص؟وبينالمسلمين
تم التعاقد الفعيل والقانوين بني رســول اهلل‘بصفته الويل ،أو السلطة ،أو القيادة املختارة

إهلي ًا لقيادة املجتمع اجلديد ،وبصفته أيض ًا املتلقي للرشيعة اإلهلية ،واملؤمتن عىل تطبيق أحكامها

يف املجتمع اجلديد ،وبني املسلمني كأعضاء يف املجتمع اجلديد.

وقد حرص رســول اهلل‘عىل أن يتم الدخول يف اإلســام واإلنتــاء إىل املجتمع اجلديد

بموجب عقــد حقيقي مع كل واحد يريد الدخول يف اإلســام واإلنتامء ملجتمعه اجلديد ،وأن
يكون من بنود العقد القبول بقيادة الرســول للمجتمع ،والقبول بطبيعة أحكام الرشيعة اإلهلية

باعتبار أن قيادة الرســول وتطبيق الرشيعة اإلهلية» الضامنة العملية حلامية اإلنســان ومتكينه من
ممارســة حقوقه كاملة غري منقوصة .فلم يرو ٍ
راو قط أن رج ً
ال أو أنثى دخل يف اإلسالم دون أن
يبايع رســول اهلل ،فكل رجل كان يضع يده بيد الرسول كناية عن متام التعاقد ،وكل أنثى كانت

تبايع الرسول بالصيغة والشكل الذي حدده الرســول‘ .تلك حقيقة مطلقة اليملك أحد
إنكارها ،فالبيعة بني الطرفني كناية عن متام التعاقد حســب األعراف القانونية التي كانت سائدة
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آنذاك،وكانت كل بيعة تتم بالرضا والطواعية التامني بدون إكراه أو ضغط.

ب.التعاقد لتحديد إقليمالدولة ومكانالمجتمعالجديد
وقع اإلختيار اإلهلــي عــى مدينــة يثــرب «املدينة املنــورة» لتكون املكان الــذي تقام فيه

نــواة املجتمع اجلديــد ،ومقر الدولة اإلســامية املباركة اجلديدة ،وكلــف اهلل نبيه أن يرتجم
هذه التوجيهات اإلهليــة ،فالتقــى بعد أداء مناســك احلج بوفد مســلمي املدينة املنورة املكون

من 73رج ً
ال وامرأتني ،والذي كان يرأســه أســعد بن زرارة ،واتفــق هذه الوفد املفوض مع

رسول اهلل‘وتعاقد معه عىل ما ييل:

 .1أن هياجر رسول اهلل وأهل بيته‘اىل املدينة املنورة.

 .2أن يقوم األنصــار متكافلني ومتضامنني بحامية رســول اهلل وأهل بيته‘ كام حيمي كل

واحد منهم نفسه ونساءه وأوالده.

 .3أن تتاح الفرصة ملن يرغب من مسلمي مكة باهلجرة إىل املدينة واإلنتامء إىل املجتمع اجلديد،

وأن يتوىل األنصار احتضان املهاجرين كأخوة هلم.

 .4أن اليرتك رسول اهلل املدينة املنورة عندما تعلو كلمة اهلل ويظهر أمره.

وبعد اإلتفــاق عىل املضمون اآلنــف هلذا العقــد قــام أعضاء الوفــد واملرأتــان بمبايعــة

رسول اهلل‘عىل ذلك فرد ًا فرد ًا ،كناية عن متام العقد وإبرامه.

ج-التعاقد مع أتباعالدياناتالمقيمين فيالمدينة
بوصول النبي واملهاجرين إىل املدينة املنورة تكونت كل مقومات الدولة:

 .1السلطة :املكونة من اإلمام وهو رسول اهلل وأهل شوراه أو حكومته.
 .2اإلقليم :وهو منطقة يثرب أو املدينة املنورة وما حوهلا.

تكــون
.3الشــعب :مــن خالل البيعة العامــة لرســول اهلل ،عندمــا اســتقر يف املدينــة
َّ

شعب الدولة اإلسالمية وحتدد عملي ًا من:

 .1املســلمني :وهم أمة واحدة من دون الناس ،ويتألفون من:املهاجرين واألنصار األوس
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واخلزرج ومواليهم.

 .2اليهود املتحالفني مــع قبائل األوس واخلزرج ،وهم هيود بني النجار ،وهيود بني احلارث،

وهيود بني ساعدة ،وهيود بني جشم ،وبني األوس ،وبني ثعلبة.

 .3من قبائل اليهود التي تعيش يف أحياء خاصة هبا حول املدينة.

 .4ممن بقي عىل الرشك من األعراب املتواجدين داخل املدينة وحوهلا.

وكان املسلمون يعرفون الرشيعة اإلهلية كقانون نافذ يف املجتمع ،ويرتبطون مع الرسول دائ ًام

يف الصالة يومي ًا ،أو مرة واحدة يف األسبوع عىل األقل.

أما العنارص األخرى يف جمتمع الدولة اإلســامية من أتباع الديانات األخرى غري اإلســام،

فهي التعرف احلالل من احلرام ،وبتعبري آخــر فهي جتهل القانون النافذ يف املجتمع اجلديد الذي
بدأت الدولة اإلســامية بتطبيقــه ،ومل ترتبط مع النبي بــأي عقد .صحيــح أن الكلمة العليا
والقول الفصل يف هذا املجتمع للنبي‘وأن هذه العنارص قد استقبلته عند وصوله إىل يثرب،
وعربت عن ترحيبها وفرحتها بقدومه ،لكنه‘مل ير من املناســب أن يمتد سلطان دولته إىل

هذه العنارص دون رضاها والتعاقد معها.

لذلك وضع صحيفة تنظيمية بمثابة ملحق دستوري لتنظيم العالقة بني أفراد املجتمع اجلديد

وفئاتــه ،ليعرفوا حدودهم فــا يتجاوزوهــا ،وتتكرس فكــرة سيادة الرشيعة اإلســامية

عىل األمة املسلمة ،وسيادة القانون.

د .تكييف هذاالعقد
وهذا امللحق الدستوري عبارة عن كتاب من حممد‘:

 -1للمؤمنــن -2 .لكافــة فئــات جمتمع املدينــة -3 .ملــن تبعهــم -4 .ملــن حلق هبم.

 -5ملــن جاهــد معهــم .وال تثريــب عىل النبي‘لــو قــدم هذا امللحــق كمــواد نافذة

عــى مجيع املنتمني اىل املجتمع اجلديــد ،لكــن روح اإلســام القائمة عىل الرضــا والقبــول،
ُ
وخ ُلق النبي الرحيم اقتضت أن يكون بمثابة عقد خاص يشــمل كل املســلمني الذين بايعوه،
وتعاقدوا معه بدخوهلم يف اإلسالم.
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ثم إن هذا امللحق الدستوري عقدٌ حقيقي نظمه النبي‘ووافق عليه أتباع الديانات األخرى

داخل املجتمع اجلديد ،الذين تربطهم باألوس واخلزرج عالقات القربى واملواالة.

ويدل عىل ذلك املادة التي نصت عىل أن رسول اهلل هو املخول واملختص بفصل النزاعات الناجتة

عن تطبيق هذه الصحيفة.

هـ.الخطوطالعريضةلهذاالملحقأو العقدالتنظيمي
 .1املؤمنون واملســملون من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم وحلق هبم وجاهد معهم أمة من

دون الناس.

 .2قريش عدوة للمجتمع اليثريب ال ُ َت ُار أبد ًا.

 .3يشرتك اليهود بالنفقات احلربية ويقتسمون الغنائم.

 .4يثرب للجميع حمرمة ،اليقطع شجرها وال يقتل طريها واليروع ساكنها.

 .5دين الدولة اجلديــدة هو اإلســام ،ورئيس الدولــة هو حممد رســول اهلل ،وهو خمتص

بفصل النزاعات التي تنشأ يف املجتمع اجلديد.

 .6املجــرم عدو للمجتمع الجيوز إيواؤه .والقاتل يقتــل ،ويتعاون اجلميع عىل تنفيذ احلكم

عليه ولو كان ابن أحدهم.

 .7اجلريمة شخصية ال يسأل غري مقرتفها ،واملجتمع كله ضد البغي.
يضار.
 .8جار اإلنسان كنفسه ال
ّ

 .9املجتمع مع املظلوم ضد الظامل.
 .10ال جتار املرأة إال بإذن أهلها.

 .11من خرج من املدينة فهو آمن ،ومن قعد يف بيته فهو آمن.

 .12وحتــى يضمن األمــن لليهود ومنهم وضعــت مادة :ال جيوز ألي هيــودي أن خيرج

من املدينة إال بإذن حممد.

 .13عىل املسلمني سداد دين الغارم منهم.
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 .14اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني.

 .15هيــود بني عون أمــة مع املؤمنني ،لليهود دينهم وللمســلمني دينهــم ،وكذلك هيود

بني احلارث ،وبني النجار ،وبني ساعدة ،وبني جشم ،وبني األوس ،وبني ثعلبة وبطانة اجلميع

كأنفسهم.

جار ملن َب َّر واتقى ،ومن ظلم فال أمن له.
 .16اهلل وحممد ٌ

وقــد تألف هذا العقــد أو امللحق من  47بنــد ًا تعاقدي ًا ،وكرس البنــد التعاقدي رقم 21

الرشيعة اإلســامية كقانــون أعــى نافــذ يف املجتمع ،كام كــرس بوضوح تام رئاســة حممد
للدولة واملجتمــع بإعطائه احلق بفصل النزاعات واخلصومــات .وظهر اليهود بمظهر املوالني
للنبي‘والرتتيبات التي أعلنها ،وقبلوا بامللحق الدستوري بدليل أن النبي‘كان يذكرهم

بالعقد كلام مهوا باخلروج عليه ..اىل آخر ماكتبه&.

بيعةالمسلمين قبل معركة بدر
َ َّ ُ َ َ
الأ َّو ُل َ
الم َهاجر َ
ون ِم َن ُ
ين
روى يف مناقــب آل أيب طالب( )289/1عن ابن عبــاس قــال( :والس ِابقون
ِ ِ
َ
َوالأ ْن َصار :نزلت يف أمري املؤمنني×سبق الناس كلهم باإليامن ،وصىل إىل القبلتني ،وبايع البيعتني

بيعة بدر وبيعة الرضوان ،وهاجر اهلجرتني مع جعفر من مكة إىل احلبشة ومن احلبشة إىل املدينة ».
يف بحار األنــوار (( :)278/22ال ُّطــرف البــن طــاووس نق ً
ال مــن كتاب الوصية لعيســى

بن املســتفاد ،عن موســى بن جعفر عن أبيه’قال:ملا هاجر النبي إىل املدينة وحرض خروجه

إىل بــدر دعــا الناس إىل البيعــة فبايع كلهــم عىل الســمع والطاعة ،وكان رســول اهلل ‘
إذا خال دعا علي ًا× فأخربه من يفي منهم ومن ال يفي ،ويسأله كتامن ذلك.

ثم دعا رسول اهلل‘علي ًا ومحزة وفاطمة^فقال هلم:بايعوين بيعة الرضا ،فقال محزة :بأيب

أنت وأمي عىل ما نبايع ،أليس قد بايعنا؟ فقال :يا أسد اهلل وأسد رسوله تبايع هلل ولرسوله بالوفاء
واإلســتقامة البن أخيك ،إذن تستكمل اإليامن ،قال :نعم سمع ًا وطاعة ،وبسط يده فقال هلم:

يد اهلل فوق أيديكم ،عيل أمري املؤمنني ،ومحزة سيد الشهداء ،وجعفر الطيار يف اجلنة ،وفاطمة سيدة

نساءالعاملني،والسبطان احلسنواحلسنيسيداشبابأهل اجلنة،هذارشطمناهللعىلمجيعاملسلمني
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َ
َ َ َ َ َ َّ
َ َ َ
َ َ
ُ ُ َ َْ
من اجلن واإلنس أمجعني :ف َم ْن نكث ف ِإن َما َي ْنكث َعلى نف ِسهِ َو َم ْن أ ْوفى ِب َما َع َاه َد َعل ْي ُه ا ّلل َه ف َس ُي ْؤ ِتيهِ أ ْج ًرا َع ِظ ًيما.

قال :وملا كانت الليلة التي أصيب محزة يف يومها دعا به رســول اهلل ‘ فقال:يا محزة يا عم

رسول اهلل ،يوشك أن تغيب غيبة بعيدة ،فام تقول لو وردت عىل اهلل تبارك وتعاىل ،وسألك عن

رشائع اإلســام ورشوط اإليامن؟ فبكى محزة وقال :بأيب أنت وأمي أرشــدين وفهمني ،فقال:
يا محزة تشــهد أن ال إله إال اهلل خملص ًا ،وأين رســول اهلل تعاىل باحلق ،قال محزة :شهدت ،قال:

وأن اجلنة حق ،وأن النار حق ،وأن الســاعة آتية ال ريب فيها ،وأن الرصاط حق ،وامليزان حق،
ومن يعمل مثقال ذرة خري ًا يره ،ومن يعمل مثقال ذرة رش ًا يره ،فريق يف اجلنة وفريق يف السعري،
وأن علي ًا أمري املؤمنني .قال محزة :شهدت وأقررت وآمنت وصدقت.

وقال :واألئمة من ذريته احلســن واحلســن ،ويف ذريته .قال محزة :آمنت وصدقت ،وقال:

فاطمة سيده نساء العاملني قال :نعم صدَّ قت.

وقال‘ :محزة سيد الشــهداء وأســد اهلل وأسد رســوله وعم نبيه ،فبكى حتى سقط عىل

وجهه وجعل يقبل عيني رسول اهلل‘.

وقــال :جعفر ابن أخيك طيــار يف اجلنة مع املالئكــة ،وأن حممد وآلــه خري الربية تؤمن يا

محــزة برسهم وعالنيتهــم وظاهرهم وباطنهم ،وحتيــا عىل ذلك ومتوت ،تــوايل من واالهم

وتعادي من عاداهم.قال :نعم يا رســول اهلل أشــهد اهلل وأشــهدك وكفى باهلل شــهيد ًا ،فقال

رسول اهلل‘:سددك اهلل ووفقك).

ويف أمايل املفيد( :235/عن قتادة ،عن ســعيد بن املسيب قال :سمعت رج ً
ال يسأل ابن عباس

عــن عيل ابن أيب طالب فقال له ابن عباس :إن عيل بن أيب طالب صىل القبلتني ،وبايع البيعتني،
ومل يعبد صن ًام وال وثن ًا ،ومل يرضب عىل رأســه َبز َل وال قــدح .ولد عىل الفطرة ،ومل يرشك باهلل
طرفة عني .فقال الرجل :إين مل أســألك عن هذا ،وإنام ســألتك عن محله سيفه عىل عاتقه خيتال

به حتى أتى البرصة فقتل هبا أربعني ألف ًا ،ثم ســار إىل الشــام فلقــي حواجب العرب فرضب
بعضهم ببعض حتى قتلهم .ثم أتى النهروان وهم مســلمون فقتلهم عن آخرهم .فقال له ابن
عباس :أعيل أعلم عندك أم أنا؟ فقال :لو كان عيل أعلم عندي منك ملا ســألتك! قال :فغضب
عيل ع َّلمني ،كان علمه من رســول اهلل
ابن عباس حتى اشــتد غضبه ثم قال :ثكلتــك أمك ٌّ
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ورسول اهلل‘علمه اهلل من فوق عرشه ،فعلم النبي‘من اهلل ،وعلم عيل من النبي ،وعلمي

من علم عيل ،وعلم أصحاب حممد كلهم يف علم عيل كالقطرة الواحدة يف سبعة أبحر).

قال اإلمام احلســن×ملعاوية وأركانه يف مناظرته (مناقب آل أبي طالب(( :)405/1أنشدكم باهلل هل

تعلمون أن الرجل الذي شــتمتموه صىل القبلتني كلتيهام وأنت يف ضاللة تعبد الالت والعزى،

وبايع البيعتني كلتيهام بيعة الرضوان وبيعة الفتح ،وأنت يا معاوية باألوىل كافر ،وباألخرى ناكث).
ولعل اإلمام احلســن×مل يذكر بيعة بدر ألن بيعة الرضوان قرب مكة وبيعة الفتح يف مكة،

وكان معاوية فيها .وسيأيت ذكر بيعة الفتح.

بيعةالحديبية أو بيعةالشجرة أو الرضوان
بعد هزيمة األحزاب وفشــل محلتهم عىل املدينة ،غــزا النبي‘حلفاءهم هيود بني قريظة

وأجالهم عن املدينة ،وغــزا بني املصطلق الذين كانوا جيمعون للغارة عىل املدينة وكانوا قريبني
من مكة ،وفرض سيطرته عىل شعاع واسع من حميط املدينة حتى وصل نفوذه إىل نجد.

ثم أسلم ثاممة بن أثال وفرض احلصار عىل املواد التموينية لقريش ،ورافق ذلك القحط ضائقة

اقتصادية عىل قريش ،لكنها بقيت عىل عنادها!

يف ذلك الظرف أراد النبي‘أن يفرض عىل قريش أن تعرتف باإلسالم كأمر واقع ،فقصد

مكة معلن ًا أنه يريد العمرة ،وال يريد حرب قريش!

ففي الكايف ( )322/8عن اإلمام الصادق×قال «:ملا خرج رســول اهلل‘ يف غزوة احلديبية

خــرج يف ذي القعــدة ،فلام انتهــى إىل املكان الذي أحرم فيــه ،أحرموا ولبسوا الســاح ،فلام
بلغه أن املرشكني قد أرســلوا إليه خالــد بن الوليد لريده قال :إبغوين رجــ ً
ا يأخذين عىل غري

يت برجل من مزينة أو من جهينة ،فســأله فلم يوافقه فقال :أبغوين رج ً
ال غريه،
هذا الطريــق ،فأ َ
يت برجل آخــر ،قال :فذكر له فأخذه معه حتى انتهــى إىل العقبة فقال :من يصعدها حط اهلل
فأ َ

عنه كام حط اهلل عن بنــي إرسائيل ،فقال هلم :أدخلوا الباب ســجد ًا نغفر لكم خطاياكم .قال
فابتدرها خيل األنصار األوس واخلزرج ،قال :وكانــوا ألف ًا وأربع مائة فلام هبطوا إىل احلديبية
إذ امرأة معها ابنها عىل القليب فســعى ابنها هارب ًا ،فلام أثبتت أنه رســول اهلل‘رصخت به:
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هؤالء الصابئــون ،ليس عليك منهم بأس! فأتاها رســول اهلل‘فأمرها فاســتقت دلو ًا من
ماء فأخذه رســول اهلل‘فرشب وغســل وجهه فأخذت فضلته فأعادتــه يف البئر فلم تربح

حتى الساعة( .أي بقيت البئر نابعة مملوءة)!

وخــرج رسول اهلل‘فأرســل إليه املرشكون أبان بن ســعيد يف اخليل فــكان بإزائه ،ثم

أرســلوا احلليس فرأى البدن وهي تأكل بعضها أوبار بعض (عالمة أنها هدي للكعبة) فرجع ومل يأت
َ
رسول اهلل‘وقال أليب سفيان :يا أبا سفيان أما واهلل ما عىل هذا حالفناكم عىل أن تردوا اهلدي

عن حمله! فأرسلوا إىل رسول اهلل‘فقالوا :يا رسول اهلل هذا عروة بن مسعود ،قد أتاكم وهو
يعظم البدن ،قال :فأقيموها فأقاموها .فقال :يا حممد جمئ من جئت؟ قال :جئت أطوف بالبيت

وأسعى بني الصفا واملروة وأنحر هذه اإلبل ،وأخيل عنكم عن حلامهنا .قال :ال والالت والعزى
فام رأيت مثلك ُر َّد عام جئت له ،إن قومك يذكرونك اهلل والرحم أن تدخل عليهم بالدهم بغري
إذهنم ،وأن تقطع أرحامهم وأن ُ َت ِّرئ عليهم عدوهم .فقال رســول اهلل‘ما أنا بفاعل حتى

أدخلها .وقد اســتمرت مفاوضات النبي‘مع سهيل بن عمرو يومني ،ومساعده عروة بن

مسعود الثقفي ،وكانت يف بعض مراحلها متوترة وفيها هتديد!

قــال عبد الرزاق يف مصنفــه ()335/5والبيهقي يف دالئل النبــوة ((:)103/4فقال عروة أي حممد

أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن األخرى
فواهلل إين ألرى وجوه ًا وأرى أوشاب ًا من الناس خلقاء أن يفروا ويدعوك).

وبسبب هذا الكالم طلب النبي‘من املسلمني أن يبايعوه أثناء التفاوض.

َّ
فتداك الناس يبايعونه،
قال الواقدي ( )602 / 2إن النبي‘قال هلم « :إن اهلل تعاىل أمرين بالبيعة

بايعهم عىل أن ال يفروا ».

ويف رشح مســلم ( )2/13ومسند أمحد ( « :)321/5يف حديث ابن عمر وعبادة :بايعنا عىل السمع

والطاعة ،وأن ال ننازع األمر أهله » .ويف فتح الباري ( « :)253/5وبلغ ذلك املرشكني فأرعبهم اهلل).
وبقي النبي‘مرص ًا عىل رشط حرية املســلمني يف مكة ،فرجع سهيل إىل مكة للتشاور مع

زعامء قريش بشأنه ،ثم عاد إىل النبي‘.
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بيعةالطلقاء بعد فتح مكة
من املعروف يف تاريخ فتح مكة أن النبي‘أخضع القرشــيني ،وأخذ منهم البيعة ،وأخذها

من نساء قريش ،وجاءت بينهم هند متنكرة ،فبايعها.

لكن أقــوى دليل عىل أن النبي‘طلب من املســلمني معه البيعة ،قول اإلمام احلســن يف

مناظرته مع معاوية وأركانه ،قال×(اإلحتجاج( :)405/1:أنشدكم باهلل هل تعلمون أن الرجل الذي

شــتمتموه صىل القبلتني كلتيهام وأنت يف ضاللة تعبد الالت والعــزى ،وبايع البيعتني كلتيهام
بيعة الرضوان وبيعة الفتح ،وأنت يا معاوية باألوىل كافر ،وباألخرى ناكث).

ومل يبايع معاوية وغريه يف فتح مكة ،بل هرب اىل اليمن ،وبقي حتى توســط له العباس قبل

وفاة النبي‘بستة أشهر فجاء وبايع.

كام يفهم من رواية الطربي أن النبي‘جلس عىل الصفا للبيعة لكل الناس.

قال الطــري (( :)337/2إن رســول اهلل قــام قائ ًام حني وقــف عىل باب الكعبــة ثم قال :ال

إلــه اال اهلل وحده الرشيك له ،صدق وعده ،ونرص عبده ،وهزم األحزاب وحده .أال كل مأثرة
أو دم أو مال ُيدَّ عى فهو حتت قدمي هاتني ،إال ســدانة البيت وســقاية احلاج .أال وقتيل اخلطأ

مثل العمد .السوط والعصا فيهام الدية مغلظة ،منها أربعون يف بطوهنا أوالدها.

يا معرش قريش :إن اهلل قد أذهب عنكم نخوة اجلاهلية وتعظمها باآلباء .الناس من آدم وآدم

َ َ ُّ َ َّ
َ
َ َ ُْ َ
ْ ُ ُ
َّ َ َ ْ ُ
الن ُاس ِإنا خلق َناك ْم ِم ْن ذك ٍر َوأنثى َو َج َعل َناك ْم ش ُع ًوبا َوق َب ِائ َل
خلق من تراب ،ثم تال رسول اهلل:يا أيها
َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ
اك ْم ِإ ّن ا ّلل َه َع ِل ٌيم َخ ِب ٌير .يــا معــر قريــش :ويا أهل مكة ما ترون
ِلتعارفوا ِإن أكرمكم ِعند اهلل أتق

أين ٌ
فاعل بكم؟ قالوا :خري ًاٌ ،
أخ كريم وابــن أخٍ كريم! ثم قال :إذهبوا فأنتم الطلقاء .فأعتقهم

رســول اهلل (بل أطلقهم ولم يعتقهم) .وقد كان اهلل أمكنه من رقاهبم عنوة وكانوا له فيئ ًا ،فبذلك يسمى
أهل مكة الطلقاء!

ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول اهلل عىل اإلسالم ،فجلس هلم فيام بلغني عىل الصفا ،وعمر

بن اخلطاب حتت رســول اهلل أســفل من جملســه يأخذ عىل الناس ،فبايع رسول اهلل عىل السمع
والطاعة هلل ولرســوله فيام اســتطاعوا ،وكذلك كانــت بيعته ملن بايع رســول اهلل من الناس
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عىل اإلســام .فلام فرغ رســول اهلل من بيعة الرجال ،بايع النســاء ،واجتمع إليه نساء من نساء
قريش ،فيهن هند بنت عتبــة متنقبة متنكرة حلدثها وما كان من صنيعها بحمزة ،فهي ختاف أن

دنون منه ليبايعنه قال رسول اهلل :تبايعنني عىل أال ترشكن
يأخذها رسول اهلل بحدثها ذلك! فلام ْ

باهلل شــيئ ًا .فقالت هند :واهلل إنك لتأخذ علينا أمر ًا ما تأخذه عىل الرجال وسنؤتيكه .قال :وال
ترسقــن .قالت :واهلل إن كنت ألصيب من مال أيب ســفيان اهلنة واهلنــة ،وما أدري أكان ذلك
حاليل ،أم ال؟ فقال أبو سفيان وكان شاهد ًا ملا تقول :أما ما أصبت فيام مىض فأنت منه يف حل.
فقال رسول اهلل:وإنك هلند بنت عتبة؟ فقالت :أنا هند بنت عتبة فاعف عام سلف عفا اهلل عنك.

قال :وال تزنني .قالت يا رســول اهلل :هل تزين احلرة! فضحك عمر بن اخلطاب من قوهلا حتى
اســتغرق! قال :وال تقتلن أوالدكن .قالت :قد ربيناهم صغار ًا وقتلتهم يوم ٍ
بدر كبار ًا ،فأنت
وهم أعلم)!

ويظهر منه وقاحة هند آكلة كبد محزة ،وأهنا مطمئنة اىل كرم أخالق النبي‘.

َ
َ ً
ْ ْ
َ ُّ َ َّ
جاء َك ْال ُم ْؤم ُ
نات ُ
النب ُّي إذا َ
باي ْع َن َك َعلى أ ْن لا ُيش ِرك َن ِباهلل ش ْيئا ولا
ي
ِ
ِ
ويف كنز العرفــان(( :)385/1يا أيها ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َّ
َ َ
َ ْ
َ
ين ب ُب ْه َ ْ َ َ ُ َ ْ
َ َ
َْ َ
َْ ْ َ
وف
تان يفت ِرينه ب ْي َن أي ِد ِيه ّن وأر ُج ِل ِه ّن ولا ي ْع ِصينك فِي َم ْع ُر ٍ
ٍ
يس ِرقن ولا يز ِنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأ ِت ِ
َفباي ْع ُه َّن ْ
واس َت ْغ ِف ْر َل ُه َّن اهلل إ َّن اهلل َغ ُف ٌور َر ِح ٌ
يم.
ِ
ِ

نزلــت يوم فتح مكَّةّ ،ملــا فرغ النبي‘من مبايعة الرجال جاءه النســاء يبايعنه قيل كانت

مبايعتهــ ّن بأن يغمس يده يف قدح من ماء ثم يغمســن أيدهين فيه .وقيل كان يصافحهن وعىل
يده ثوب ويشرتط عليهن الرشوط الستة املذكورة يف اآلية.

أعم ،والبهتان قيل إحلاق الولد بزوجها ومل يكن
والقتل إشارة إىل وأد البنات وال َّلفظ يف اآلية ّ

منــه ،وكانت املرأة تلتقط الولد فتقول لزوجها هذا ولدي منك .وقيل هو أن حتمل به من الزناء

ألن بطنها الذي حتمله بني يدهيا وفرجها الذي تقذفه بني رجليها ،واملعروف هو كل طاعة يؤمر

وجز الشعر وشقُّ اجليب ومخش الوجه والدعاء
هبا وقيل عنى به النهي عن النوح ومتزيق الثياب ُّ
بالويل .وال َّلفظ أعم من ذلك ك َّله).
ويف حتف العقــول( :457/عن اإلمام اجلواد×:كانــت مبايعة رسول اهلل‘ النســاء :أن

يغمس يده يف قدح من ماء ثم يأمرهن أن يغمســن أيدهيــن يف ذلك القدح ،باإلقرار واإليامن
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باهلل ،والتصديق لرسول اهلل عىل ما أخذ عليهن).

ورواه يف عمدة القاري( )292/13لكن بيعته للنساء بمكة كانت باملصافحة من وراء ثوب.

بيعةالغدير في حجةالوداع
أوقف النبي‘املســلمني يف عودته من حجة الوداع عند غدير خم ،قبل اجلحفة ،وخطب

فيهــم فأخربهم أن اهلل تعاىل أمره أن يبلغهم واليــة عيل×من بعده وأنزل عليه قوله تعاىلَ :يا
َ َ َ
َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
الن ِاس ِإ ّن ا ّلل َه لا َي ْه ِد
أيها الرسول ب ِلغ ما أن ِزل ِإليك ِمن ر ِبك و ِإن لم تفعل فما بلغت ِرسالته والله يع ِصمك ِمن
ي ْال َق ْو َم ْال َك ِافر َ
ين.
ِ

فدعــا علي ًا×وأصعــده معه املنــر ورفع بيده وقال للمســلمني :ألســت أوىل بكم من

أنفســكم؟قالوا :بىل .قال فمــن كنت مواله فهذا عيل مواله .وبني هلــم وجوب اتباعه واتباع

عرتته بعده ،ودعا له وبني فضله وفضل عرتته^.

ُ َْ ُ َ ُ
ْ َ ْ ْ ُ َ ُ
وملا نزل عن املنرب نزل جربئيــل بقوله تعــاىل :ال َي ْو َم أك َملت لك ْم ِد َينك ْم َوأت َم ْمت َعل ْيك ْم ِن ْع َم ِتي
ُ َ ُ ُ ْ َ ً
ََ
لام ِدينا .وقد روى ذلك اخلطيب ،واحلافظ احلسكاين ،،وابن كثري ،واخلوارزمي،
الإس
ور ِضيت لكم ِ

وابن املغازيل ،وابن عساكر ( )233/42بأســانيد صحيحة عن أيب هريرة قال( :من صام يوم ثامين

عرش من ذي احلجة كتب له صيام ستني شهر ًا ،وهو يوم غدير خم ملا أخذ النبي‘ بيد عيل بن
أيب طالب فقال:ألســت ويل املؤمنني؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل .قال :من كنت مواله فعيل مواله،

فقال عمر بن اخلطاب :بخ بخ لك يا ابن أيب طالب أصبحت موالي وموىل كل مسلم .فأنزل اهلل
ُ َ ُ ُ ْ َ ً
َْْ َ َ ْ
ك َم ْل ُت َل ُك ْم د َين ُك ْم َو َأ ْت َم ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ن ْع َمتي َو َ
لام ِدينا).
الإس
م
ك
ل
يت
ض
ر
عز وجل :اليوم أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

وقد تورط علامء الســلطة يف حديث أيب هريــرة ،ألنه اليمكنهم الطعن يف ســنده ،فرجاله

برشط الشيخني والطعن فيهم طعن يف الصحاح كالبخاري ومسلم ،ويف نفس الوقت اليمكنهم

قبوله ألنه يثبت والية عيل× ،ويدين عمل السقيفة!
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أربعة أمور حدثت في يومالغدير
األمر األول :نزول اآلية التي فيها أمر النبي‘بتبليغ األمة والية عيل×.

واألمر الثاين :تبليغ النبي‘والية عيل والعرتة من بعده وبيان فضلهم.
واألمر الثالث :أمر النبي‘املسلمني بأن هينؤوا علي ًا×ويبايعوه.

واألمر الرابع :نزول آية األمر بالتبليغ .وبعد التبليغ :نزول آية إكامل الدين.

وطبيعي أن يتحفظ رواة السلطة عن رواية الغدير ،لكنهم مل يستطيعوا إنكارها ،فغصوا هبا!

وأنصف بعضهم فشــهدوا هبا ،فقد أورد األميني&حديث الغدير عن أكثر من مئة صحايب.

وذكر ثالثني مؤلف ًا لعلامء سنيني أوردوا فيها أحاديث نزول اآلية يف والية عيل×.

وقــد ألف الطربي املؤرخ كتاب الوالية وذكر فيه طرق وأســانيد حديث الغدير وقد بلغت

كــا قيل مخس مئــة ،قال الذهبــي( :تذكرةالحفــاظ( :)713/2 :وملــا بلغه أن ابــن أيب داود تكلم يف
حديث غديرخم عمل كتاب الفضائل ،وتكلم عــى تصحيح احلديث .قلت :رأيت جملد ًا من

طرق احلديث البن جرير فاندهشت له ،ولكثرة تلك الطرق).

وهذه نامذج من مصادرنــا ومصادرهم :ففي املحترض البن ســليامن احليل( :113/قال‘:

أهيا الناس ألست أوىل بكم من أنفســكم؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل! ثم قال :أال من كنت مواله
وأوىل به ،فهذا عيل مــواله وأوىل به ،اللهم وال من وااله وعاد مــن عاداه ،وانرص من نرصه،
ثم قال :قم يا عمر
ثم قال‘ :قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة املؤمنني ،ففعلّ .
واخذل من خذلهّ .

فبايع له بإمرة املؤمنني ،فقام فبايع له بإمرة املؤمنني .

ثم قال‘لتامم تســعة نفر ،ثم لرؤســاء املهاجرين واألنصار فبايعوا كلهم .فقام من بني
ّ

مجاعتهــم عمر بن اخلطاب فقال :بخ بخ لك يا بن أيب طالب أصبحت موالي وموىل كل مؤمن
ومؤمنة).

وقال سليم بن قيس اهلاليل يف كتابه( :356/قام رسول اهلل ‘يف وقت الظهرية وأمر بنصب

خيمــة وأمر علي ًا×أن يدخــل فيها ،وأول من أمرهم رســول اهلل ‘ أبو بكر وعمر ،فلم
يقوما إال بعد ما ســأال رســول اهلل ‘ :هل من أمر اهلل هذه البيعة؟ فأجاهبام :نعم ،من أمر اهلل
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جل وعــا ،واعلام أن من نقض هذه البيعــة كافر ومن مل يطع علي ًا كافــر ،فإن قول عيل قويل
وأمــره أمري ،فمن خالف قول عيل وأمره فقد خالفني .وبعد ما أكد عليهم هذا الكالم أمرهم

باإلرساع يف البيعة فقاما ودخال عــى عيل×وبايعاه بإمرة املؤمنني .وقال عمر عند البيعة :بخ

بخ لك يا عيل،أصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة).

(قال ابن عباس:وجبت واهلل يف أعناق الناس)( .اإلقبال.)244/2:

ويف رشح إحقاق احلــق ( )473/2عن حبيب الســر ( « :)144/3ثم جلــس أمري املؤمنني عيل×يف

خيمة خمصوصة تزوره الناس وهينئونه وفيهم أبو بكر وعمر فقال عمر :بخ بخ لك يا ابن أيب طالب

أصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة .ثم أمر أمهات املؤمنني أن يدخلن عليه وهينئنه ».

ويف الــكايف(( :)292/1عن اإلمام الصادق×قال :ملا نزلت والية عيل بن أيب طالب×وكان

من قول رســول اهلل ‘ :سلموا عىل عيل بإمرة املؤمنني ،فكان مما أكد اهلل عليهام يف ذلك اليوم
يا زيد قول رســول اهلل ‘ هلام :قوما فسلام عليه بإمرة املؤمنني ،فقاال :أمن اهلل أو من رسوله يا

َ َُْ ُ َ
الأ ْي َ
مان
رسول اهلل؟ فقال هلام رسول اهلل ‘ :من اهلل ومن رسوله ،فأنزل اهلل عز وجل :ولا تنقضوا
َ َ
َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ
كف ًيلا إ َّن ا َّلل َه َي ْع َل ُم ما َت ْف َع ُل َ
ون).
َب ْعد ت ْو ِك ِ
يدها وقد جعلتم الله عليكم ِ ِ

تهنئة أمير المؤمنين؟ع؟فيالغدير كان معها بيعة
التهنئة وحدهــا بيعة ،ألن البيعــة للنبي‘إقرار بنبوتــه وطاعته املفروضة من اهلل تعاىل،

والتهنئــة لعيل×التــي أمــر هبا النبي‘يوم الغدير هتنئــة واعــراف بنزول األمر اإلهلي
بواليته وطاعته بعد النبي‘ ،فهي نفس مضمون البيعــة .مضاف ًا اىل أن النصوص دلت عىل
أن النبي‘أمرهم بتهنئته وبيعته وأرسل نساءه فبايعنه.

وتقــدم ســؤال أيب بكــر وعمــر يف رواية ســليم( :356/هــل مــن أمــر اهلل هذه البيعة؟

فأجاهبام النبي‘ :نعم ،من أمر اهلل جل وعال).

ويف كتاب أرسار اإلمامة للطربي الشــيعي(:264/وأمر الرجال بأن يبايعوه باخلالفة واإلمامة،

وملا فرغ الرجال أمر النســاء بأن يبايعنه ،ورضب لعيل خيمة منفردة ،فأمر علي ًا أن حيرض طست ًا،
فمأله باملاء ووضع يده فيه ،ووضعه عىل باب خيمته ،فجاء النســاء زرافات ووحدانا يسلمن
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عليه ويقررن ببيعته ،ويضعن أيدهين يف ذلك الطست).

ويف شــجرة طوبى للحائري( :171/أن القاسم بن اإلمام موسى بن جعفر× ملا كان فار ًا من

هارون كان يميش عىل شاطئ الفرات وإذا هو ببنتني تلعبان يف الرتاب ،إحدامها تقول لألخرى:

الوحق األمري صاحب بيعة يوم الغدير ما كان األمر كذا وكذا ،وتعتذر من األخرى.

فلام رأى عذوبــة منطقها قال هلا من :تعنني هبذا الكالم؟ قالت :أعني الضارب بالســيفني،

والطاعن بالرحمني ،أبا احلســن واحلســن ،عيل بن أيب طالب × .قــال هلا:يا بنية هل لك أن

ترشــديني إىل رئيس هذا احلي؟قالت :نعم إن أيب كبريهم فمشــت ومشی القاسم خلفها حتى

أتت إىل بيتهم ،فبقي القاســم ثالثة أيام بعز واحرتام ،فلام كان اليوم الرابع دنا القاسم من الشيخ
وقال له:يا شيخ أنا سمعت ممن سمع من رســول اهلل‘أن الضيف ثالثة ،وما زاد عىل ذلك
يأكل صدقة ،وإين أكره أن آكل الصدقة وإين أريد أن ختتار يل عم ً
ال أشتغل فيه لئال يكون ما آكله

صدقة .فقال الشيخ :إخرت لك عم ً
ال فقال له القاسم :إجعلني أسقي املاء يف جملسك فبقي القاسم

عىل هذا إىل إن كانت ذات ليلة خرج الشيخ يف نصف الليل يف قضاء حاجة له فرأى القاسم صاف ًا
قدميه ما بني قائم وقاعد وراكع وساجد ،فعظم يف نفسه وجعل اهلل حمبة القاسم يف قلب الشيخ،
فلام أصبح الصباح مجع عشريته وقال هلم :أريد أن أزوج ابنتي من هذا العبد الصالح فام تقولون؟

قالوا :نعم ما رأيت .فزوجه من ابنته فبقي القاسم عندهم مدة من الزمان حتى رزقه اهلل منها ابنة
وصار هلا من العمر ثالث ســنني ومرض القاسم مرض ًا شديد ًا حتى دنا أجله وترصمت أيامه،

جلس الشــيخ عند رأسه يسأله عن نسبه وقال :ولدي لعلك هاشمي قال له :نعم أنا ابن اإلمام

موســى بن جعفر×فجعل الشيخ يلطم عىل رأسه وهو يقول :وا حيائي من أبيك موسى بن
جعفر قال له :ال بأس عليك يا عم إنك أكرمتني وإنك معنا يف اجلنة .يا عم فإذا أنا مت فغسلني
وحنطني وكفني وادفني ،وإذا صار وقت املوســم حج أنت وابنتك وابنتي هذه فإذا فرغت من

مناســك احلج إجعل طريقك عىل املدينة ،فإذا أتيت املدينة أنزل ابنتي عىل باهبا فستدرج ومتيش
فامش أنت وزوجتــي خلفها حتى تقف عىل باب دار عالية فتلك الــدار دارنا ،فتدخل البيت
وليس فيها إال نساء وكلهن أرامل.

ثم قىض نحبه فغســله وحنطه وكفنه ودفنه ،فلام صار وقت احلج حج هو وابنته وابنة القاسم
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فلام قضوا مناســكهم جعلوا طريقهم عىل املدينة فلام وصلوا إىل املدينــة أنزلوا البنت عند باهبا

عــى األرض فجعلت تدرج والشــيخ يميش خلفهــا إىل أن وصلــت إىل باب الدار فدخلت
فبقي الشيخ وابنته واقفني خلف الباب وخرجن النساء إليها واجتمعن حوهلا وقلن من تكونني

وابنــة من؟ فلام قلن هلا النســاء :ابنة من تكونني؟ فلم جتبهم إال بالبــكاء والنحيب فعند ذلك
خرجت أم القاســم فلام نظرت إىل شامئلها جعلت تبكي وتنادي :واولداه وا قاسامه ،واهلل هذه

يتيمة ولدي القاســم .فقلن هلا :من أين تعرفينها إهنا ابنة القاسم قالت :نظرت إىل شامئلها تشبه
شامئل ولدي القاسم ،ثم أخربهتم البنت)!





الفصل السادس والثالثون

النبي؟ص؟وجبرئيلوالمالئكة؟مهع؟

شخصية جبرئيل؟ع؟بينالمالئكة
َ
الملك َ
والمالك والمالئكة
معنى كلمة
قال اخلليل(( :)409/5األلوك :الرســالة وهي املألكة ،ســميت ألوك ًا ألهنا تؤلك يف الفم ،من

قوهلم :يألك الفرس اللجام أي :يعلكه).
وقال ابن فارس()132/1

(ألك أصل واحد وهو :حتمل الرسالة).

وتفســرهم غري معقول ،فمتى كانت الرســالة علكة توضع يف الفم وتعلك! لكنهم عندما
يصلون اىل طريق مسدود يتكلفون يف التفسري كام تكلفوا يف الصالة فجعلوها من ص َل َو ْين الفرس
يف مؤخرته ،أو من صاله بالنار أي شواه ،وتكلفوا يف الرصاط فقالوا سمي به ألنه يرصط الناس

أن يلتهمهم ويزدردهم كام يرصط اإلنسان الطعام بدون مضغ!

وكان ينبغــي هلم أن يقولوا إن الصالة والرصاط واملالئكــة وأمثاهلا ،ال أصل هلا يف العربية،

فهي منقولة من لغة أخرى ،واملرجح أهنا من الرسيانية ألهنا لغة الدين اإلهلي ومصطلحاته.

وإن كان البــد هلــم من أصل عــريب للمالئكة فــاألوىل أن جيعلوها من امللكــوت لقول

عيل×(:ثم خلق سبحانه إلسكان ســاواته ،وعامرة الصفيح األعىل من ملكوته ،خلق ًا بديع ًا
من مالئكته) .عىل أن امللكوت منقول أيض ًا.
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كلمة جبريل وجبرئيل وجبرائيل
يف قاموس املقدس( :245/جربائيل :إسم عربي معناه رجل اهلل ،أو أظهر اهلل ذاته جبار ًا .إسم

علم ملالك ذي رتبة رفيعة) (دانيال .)27 -16 :8

وال يصح أن يكون عربي ًا ،ألنه روي أن إبراهيم×استعمل إسمه ،وقد هاجر اىل فلسطني

وعمره مخس وســبعون ســنة ،وتكونت العربية بعد ذلك عىل يــد أوالده من الرسيانية البابلية
واللغات األخرى يف فلسطني .فاألرجح أن جربئيل كلمة رسيانية.

ويف معاين األخبار( :49/ومعنى إرسائيل :عبد اهلل ،ألن إرسا هو عبد ،وإيل هو اهلل عز وجل.

وروي يف خرب آخر أن إرسهو القوة و إيل هو اهلل عز وجل وكذلك جربئيل).
واملرجح أن يكون جربئيل بمعنى قدرة اهلل وقوته.

خطبة أميرالمؤمنين؟ع؟في وصفالمالئكة
يف هنج البالغــة ( )168/1من خطبة ألمري املؤمنني×يف وصــف خلق املالئكة ،قال( :ثم

خلق ســبحانه إلسكان ســاواته وعامرة الصفيح األعىل من ملكوته ،خلق ًا بديع ًا من مالئكته

مأل هبم فروج فجاجها ،وحشى هبم فتوق أجوائها ،وبني فجوات تلك الفروج َز َجل املسبحني
ُّ
تستك
وسادقات املجد .ووراء ذلك الرجيج الذي
وس ْ
ــرات احلُجب ُ
منهم يف حظائر القدسَ ،

منه األسامع ُسبحات نور تردع األبصار عن بلوغها ،فتقف خاسئة عىل حدودها.

أنشــأهم عىل صورخمتلفات وأقدار متفاوتات أويل أجنحة ،تسبح جالل عزته الينتحلون
ما ظهــر يف اخللق من صنعته ،وال يدعون أهنم خيلقون شــيئ ًا مما انفرد بهَ :ب ْ
ون.
ــل ِع َبا ٌد ُمك َْر ُم َ
ون .جعلهم فيــا هنالك أهل األمانة عىل وحيه ،ومحلهم
َل َي ْســبِ ُقو َن ُه بِا ْل َق ْو ِل َو ُه ْم بِ َأ ْم ِر ِه َي ْع َم ُل َ
إىل املرسلني ودائع أمره وهنيه ،وعصمهم من ريب الشبهات ،فام منهم زائغ عن سبيل مرضاته.

وأمدهم بفوائد املعونة ،وأشــعر قلوهبم تواضع إخبات الســكينة ،وفتح هلــم أبوابا ُذل ً
ال إىل
متاجيده .ونصب هلم منار ًا واضحة عىل أعالم توحيده.

مل تثقلهــم ُمورصات اآلثام ،ومل ترحتلهــم ُعقب الليايل واأليام ،ومل ترم الشــكوك بنوازعها

عزيمــة إيامهنم ،ومل تعرتك الظنون عــى معاقد يقينهم ،وال قدحــت قادحة اإلحن فيام بينهم،
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والســلبتهم احلرية ما َ
الق من معرفته بضامئرهم .وما ســكن من عظمته وهيبة جاللته يف أثناء

صدورهم ،ومل تطمع فيهم الوساوس فتقرتع برينها عىل فكرهم.

منهم من هو يف َخ ْلق الغامم الدُّ ْلح (الثقيلة) ويف عظم اجلبال ُّ
ــمخ ،ويف فرتة الظالم األهبم.
الش ْ

ومنهم من خرقت أقدامهم ختوم األرض السفىل ،فهي كرايات بيض قد نفذت يف خمارق اهلواء،
وحتتها ريح هفافة حتبسها عىل حيث انتهت من احلدود املتناهية.

قد استفرغتهم أشغال عبادته ،ووصلت حقائق اإليامن بينهم وبني معرفته .وقطعهم اإليقان

بــه إىل الوله إليه ،ومل جتاوز رغباهتم ما عنده إىل ماعنــد غريه .قد ذاقوا حالوة معرفته ،ورشبوا

بالكأس الروية من حمبته ،ومتكنت من ســويداء قلوهبم وشــيجة خيفتهَ ،ف َح ْنوا بطول الطاعة
اعتدال ظهورهم .ومل تُنفد طول الرغبــة إليه مادة ترضعهم ،وال أطلق عنهم عظيم الزلفة ربق

خشوعهم ،ومل يتوهلم اإلعجاب فيستكثروا ما ســلف منهم ،وال تركت هلم استكانة اإلجالل
نصيبــ ًا يف تعظيم حســناهتم ،ومل َ ْتر الفرتات فيهم عــى طول دؤوهبــم ،ومل تغض رغباهتم
جتف لطول املناجاة َأ َس َ
ــا ُت ألســنتهم ،والملكتهم األشــغال
فيخالفوا عن رجاء رهبم ،ومل َّ
فتنقطــع هبمس اجلــؤار إليه أصواهتــم ،ومل ختتلــف يف مقاوم الطاعة مناكبهــم ،ومل يثنوا إىل

راحة التقصــر يف أمره رقاهبــم ،وال تعدو عىل عزيمة جدهم بــادة الغفالت ،وال تنتضل يف

مهمهم خدائع الشــهوات .قد اختذوا ذا العرش ذخرية ليوم فاقتهم ،ويمموه عند انقطاع اخللق
إىل املخلوقني برغبتهم ،اليقطعون أمد غاية عبادته ،وال يرجع هبم اإلستهتار بلزوم طاعته ،إال

إىل مــواد من قلوهبم غري منقطعــة من رجائه وخمافته .مل تنقطع أسباب الشــفقة منهم فيتوانى
ِجدُّ هم ،ومل تأرسهم األطامع فيؤثروا وشيك الســعي عىل اجتهادهم ،ومل يســتعظموا ما مىض

من أعامهلم ،ولو اســتعظموا ذلك لنســخ الرجاء منهم شــفقات وجلهم ،ومل خيتلفوا يف رهبم
باستحواذ الشيطان عليهم ،ومل يفرقهم ســوء التقاطع ،وال توالهم ِغ ُّل التحاسد ،وال شعبتهم
مصارف الريب ،وال اقتســمتهم أخياف ِ
اهلمم ،فهم أرساء إيــان ،مل يفكهم من ربقته زيغ وال
ْ
عدول ،وال َو ْ ٌن وال ُفتور .وليس يف أطباق الساموات موضع إهاب إال وعليه ملك ساجد ،أو
ساع حافد ،يزدادون عىل طول الطاعة برهبم عل ًام ،وتزداد عزة رهبم يف قلوهبم ِع َظ ًام).
وقال عيل×(نهجالبالغة(:)6/2:بل إن كنت صادق ًا أهيا املتكلف لوصف ربك فصف جربائيل
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وميكائيل وجنود املالئكة املقربني ،يف حجرات القدس مرجحنِّني (منحنني) ِّ
متولة عقوهلم أن
حيدُّ وا أحسن اخلالقني).

أقــول :يف هذه الفقرات حقائــق ومعلومات عن املالئكة^ ،وال بد أنه× ســمعها من

رسول اهلل‘ .وغرضنا منها ما يرتبط بجربئيل والنبي‘.
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جبرئيل؟ع؟فيالقرآنوالسنة
.1الرو حاألمين
َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ ّ ْ َ َ َ َ َ َ
ُّ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ان َع َرب ِ ٍ ّي
قال تعاىل :و ِإنه لتن ِز
يل ر ِب العال ِمين .نزل ِبهِ الر وح الأ ِمين .على قل ِبك ِلتكون ِمن المن ِذ ِرينِ .ب ِلس ٍ
ُ
ين.
م ِب ٍ

 .2رو حالقدس
ُ

َ

ْ

ْ

َّ

َ

َ

ْ

وقال تعاىل :ق ْل َن َّزل ُه ُر ُوح ال ُق ُد ِس ِم ْن َر ِّب َك ِبال َح ّ ِق ِل ُيث ِّب َت ال ِذ َين آ َم ُنوا َو ُه ًدى َو ُب ْش َرى ِلل ُم ْس ِل ِم َين .وقد فرس

عامة املفرسين الروح األمني وروح القدس بجربئيل×.

.3الرسولالكريم
َ ً

َ َ ُ

َ
كريمَ .و َما ُه َو ب َق ْول َشاعر قليلا َما ُت ْؤم ُن َ
ُّ َ َ ُ
ون.
ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ
ول ِ ٍ
قال تعاىلِ :إنه لق ْول رس ٍ

يف الكايف( )433/1عن اإلمام الكاظم×أن الرسول الكريم هنا جربئيل×.

 .4قوي عند ربه مطاع منالمالئكة

َ ََ َ
َ
كريمِ .ذي ُق َّوةٍ ِع ْن َد ِذي ْال َع ْر ِش َم ِك ُ
َّ ُ َ َ ُ َ ُ
ّ
ين.
ول ِ ٍ
قال تعاىلِ :إنه لق ْول رس ٍ
ين .مط ٍاع ثم أ ِم ٍ
ٍ

أي أن جربئيل×لــه قوة عند اهلل أي قدرة من اهلل تعاىل ،وأنه مطاع من املالئكة ،وأمني عىل

ما حيمل من أوامر ورسائل.

 .5أفق رؤيةالنبي؟ص؟لجبرئيل مضيئة ال إبهام فيها

َ
َ
قال تعاىلَ :و َما َص ُ َ ْ ُ
ونَ .و َل َق ْد َرآ ُه ب ْال ُأ ُفق ْال ُمبينَ .و َما ُه َو َع َلى ْال َغ ْ
ين.
ن
ض
ب
ب
ي
ِ
ِ
اح ُبك ْم ِبمجن ٍ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ

واملقصود به جربئيل×وأن النبي‘رآه يف األفق املبني بدون إهبام ،وأن اهلل تعاىل وجربئيل

ليس بخي ً
ال يف إطالعه عىل غيب اهلل تعاىل .وهذا يرد قول عائشة يف البخاري بأن النبي مل يعرف
جربئيل وأنه غطه وكاد خينقه!
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 .6له قوى متعددة وهو معلمالنبي؟ص؟

َّ
َ
َ َ
اح ُب ُك ْم َو َما َغ َوىَ .و َما َي ْن ِط ُق َعن ْال َه َوى .إ ْن ُه َو إ َّلا َو ْح ٌي ُي َ
وحى.
قــال تعــاىلَ :والن ْج ِم ِإذا ه َوىَ .ما ض َّل َص ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ََ
َ
َ َّ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
اب ق ْو َس ْي ِن أ ْو أ ْدنى .فأ ْو َحى ِإلى
علمه ش ِديد القوى .ذو ِمرةٍ فاستوى .وهو ِبالأف ِق الأعلى .ثم دنا فتدلى .فكان ق
َْ ْ ْ ََْ
َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ُْ َ ُ َ ََ ََُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ًَ ُ ْ
ى.ع ْن َد َها
عب ِدهِ ما أوحى .ما كذب الفؤاد ما رأى.أفتمار ونه على ما ير
ى.ولقد َرآ ُه ن ْزلة أخ َرىِ .عند ِسد َرةِ ال ُمنته ِ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ َ
ْ َ
الس ْد َر َة َما َي ْغ َش َ َ َ ْ ُ
َج َّن ُة ْال َمأ َوى.إ ْذ َي ْغ َشى ِ ّ
ات َر ِّبهِ الك ْب َرى.
ى.ما زاغ ال َب َصر َو َما طغى .لقد رأى ِم ْن آ َي ِ
ِ

أي :مــا ضل النبي ومــا ارتكب غواية .وال ينطــق إال بالوحي وليس باهلــوى .وقد علمه

جربئيل الــذي هو شــديد القوى .والنبي ذو شــدة يف خلقه فرباه اهلل بتعليــم جربئيل وتعليمه

وهو يف األفق األعــى ،فاعتدل .ثم اقــرب يف حجب النور فرأى ملكوت الســاوات ،وتدىل
ونظر اىل األسفل فرأى ملكوت األرض .ثم كان أقرب ما يكون اىل أقىص احلجب فأوحى اهلل اليه

ما أوحى .وكانت رؤية قلبه صادقة فال جتادلوه .ثم وصل اىل سدرة املنتهى فرأى عندها جربئيل
واجلنة بقرهبا ،رأى األنوار وما يغشى السدرة ،ومل يزغ فيها برصه وال قلبه .فالصفات يف اآليات
كلها للنبي‘إال قوله علمه شديد القوى ،فهي جلربئيل×.

لكن عائشــة قالــت إن الصفــات يف اآليات بعــد علمه شــديد القوى جلربئيــل وليس

للنبي‘وتبعها عامة أتباع املذاهب إال النادر ،وتأثر بذلك بعض الشــيعة ،وبعض املفرسين

تردد وحتري! قال البخاري(( :)84/4عن مرسوق قال :قلت لعائشــة ريض اهلل عنها فأين قولهُ :ث َّم
اب َق ْو َس ْ ِ
َدنَا َفتَدَ َّلَ .فك َ
ي َأ ْو َأ ْدنَى؟ قالت :ذاك جربيل).
َان َق َ
وقد رد قوهلا اإلمام زين العابدين×فقال إهنا صفات لرسول اهلل‘.

روى يف علل الرشائــع(( )132/1عــن ثابــت بــن دينــار قال:ســألت زين العابديــن عيل

فلم
بن احلســن×عن اهلل جل جالله هل يوصف بمــكان؟ فقال:تعاىل عن ذلــك .قلتَ :
أرسى بنبيه حممد‘إىل الســاء؟قال :لرييه ملكوت الســاوات وما فيها من عجائب صنعه
اب َق ْو َس ْ ِ
وبدايــع خلقه .قلت :فقول اهلل عز وجــلُ :ث َّم َدنَا َفتَدَ َّلَ .فــك َ
ــن َأ ْو َأ ْدنَى؟قال:
َان َق َ
ذاك رســول اهلل‘دنا من حجب النور فرأى ملكوت الســاوات ،ثم تدىل فنظر من حتته إىل
ملكوت األرض حتى ظن أنه يف القرب من األرض كقاب قوسني أو أدنى).
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ويف بصائر الدرجات ،210/بســند صحيح( :عن عبد الصمد بن بشــر قــال :ذكر عند أيب

عبد اهلل الصادق× َبدْ ُو األذان وقصة األذان يف إرساء النبي‘ حتى انتهى إىل الســدرة قال
اب َق ْو َس ْ ِ
فقالت ســدرة املنتهى :ما جاوزين خملوق قبلك ،قالُ :ث َّم َدنَا َفتَدَ َّل َفك َ
ــن َأ ْو َأ ْدنَى
َان َق َ
َف َأ ْو َحى إِ َل َع ْب ِد ِه َما َأ ْو َحى .قال فدفع إليه كتاب أصحاب اليمني وأصحاب الشامل .قال:وأخذ
أصحاب اليمني بيمينه ففتحه فنظر إليه فإذا فيه أسامء أهل اجلنة وأسامء آبائهم وقبائلهم.

ْ ْ ُ َ ُ َ
ُْ َ َ
َ َ َّ ُ
ون ك ٌّل آ َم َن ِباهلل
الر ُسول ِب َما أن ِزل ِإل ْيهِ ِم ْن َر ِّبهِ  .قال فقال رســول اهلل‘َ :وال ُمؤ ِمن
قال فقال له :آمن
َ
َ
ُ
َ
َ َ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َو َمل ِائك ِتهِ َوك ُت ِبهِ َو ُر ُس ِلهِ  .قال فقال رسول اهلل‘ :لا نف ّ ِرق َب ْي َن أ َح ٍد ِم ْن ُر ُس ِلهِ َوقالوا َس ِم ْع َنا َوأ َط ْع َنا غف َران َك
ْ
َ
َ ْ ً َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ َُّ
َ
اكت َس َب ْت .قال
َر ّب َنا َو ِإل ْي َك ال َم ِص ُير .قال فقــال اهلل :لا ُيك ِلف اهلل نفسا ِإلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما
َ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ
َ َ َ
َ َ ْ َْ
اخذنا ِإ ْن ن ِس َينا أ ْو أخ َطأنا .قال فقال اهلل :قد فعلت .قالَ :ر ّب َنا َولا ت ْح ِم ْل
فقال رسول اهلل‘ :ربنا لا تؤ ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ َ َّ
ََ
ُ َ
َ
ََْ َ ْ ً َ
ك َما َح َمل َت ُه َعلى ال ِذ َين ِم ْن ق ْب ِل َنا َر َّب َنا َولا ُت َح ِّمل َنا َما لا َطاقة ل َنا ِبهِ َو ْاعف َع ّنا..إىل آخر السورة.
علينا ِإصرا

وكل ذلــك يقول اهلل :قد فعلت .قــال ثم طوى الصحيفة فأمســكها بيمينه ،وفتح صحيفة

أصحاب الشــال ،فإذا فيها أسامء أهل النار وأسامء آبائهم وقبائلهم ،قال فقال رسول اهلل‘:

ام َف َس ْو َف َي ْع َل ُم َ
َر ّب إ َّن َه ُؤ َل ِاء َق ْو ٌم َلا ُي ْؤم ُن َ
ون .قال فقال اهللَ :ف ْ
اص َف ْح َع ْن ُه ْم َو ُق ْل َس َل ٌ
ون.
ِ
ِ ِ

قال :فلام فرغ من مناجاة ربه ُر َّد إىل البيت املعمور ،ثم قص قصة البيت والصالة فيه ،ثم نزل

ومعه الصحيفتان فدفعهام إىل عيل بن أيب طالب×).
ِ ٍ
است ََوى:يعني رســول اهلل‘قال:وحدثني يارس عن
ويف تفســر القمي(ُ ( :)334/2ذو م َّرة َف ْ
أيب احلسن الرضا×قال:مابعث اهلل نبي ًا إال صاحب مرة سوداء صافية).

 .7اليبخلاهلل عليه بغيبه وال يبخل هو والنبي؟ص؟
َََ ْ ََ ُ ّ
َ
الا ُفق ْال ُمب َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ
ين.
ين .وما هو على الغي ِب ِبض ِن ٍ
قال تعاىل :ولقد رءاه ِب ٍ ِ ِ ِ

يف تفسري القمي ((:)408/2ما هو تبارك وتعاىل عىل نبيه بغيبه بضنني عليه).

أي ليس بخي ً
ال بالغيب الذي ينبغي بيانه للنبي‘ ،وكذلك جربئيل×.
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 .8مولىالمؤمنين وناصرهم
قال تعاىل:إ ْن َت ُت َوبا إ َلى اهلل َف َق ْد َص َغ ْت ُق ُل ُوب ُك َما َو إ ْن َت َظ َ
يل َو َص ِال ُح ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
اه َرا َع َل ْيهِ َفإ َّن اهلل ُه َو َم ْو َل ُاه َو ِج ْبر ُ
ين
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ْال َم َل ِائ َك ُة َب ْع َد َذ ِل َك َظهيرٌ.
ِ

وقد ذكر جربيل يف النرصة بعد اهلل تعاىل ،ألنه دائم التواصل مع النبي‘وهو أقرب اليه من

صالح املؤمنني ومن املالئكة ،الذين قد يرسلون لنرصته.

 .9سيدالمالئكة بعد إسرافيل
ورد وصف جربئيل بأنه سيد املالئكة ،وورد وصف إرسافيل به وهوأقوى.

ففي تفسري القمي()27/2بسند صحيح عن الباقر×قال(:بينا رسول اهلل‘ جالس وعنده

جربئيل إذ حانت من جربئيل×نظرة قبل السامء فامتقع لونه حتى صار كأنه ك ُْرك َُمة (أصفر ) ثم

الذ برسول اهلل‘ ،فنظر رسول اهلل‘ إىل حيث نظر جربئيل فإذا شئ قد مأل ما بني اخلافقني

مقب ً
ال حتى كان كقاب من األرض ،ثم قال :يا حممد إين رســول اهلل إليك أخربك أن تكون ملك ًا
رســوالً أحب إليك أو تكون عبد ًا رسوالً؟فالتفت رســول اهلل‘إىل جربئيل وقد رجع إليه
لونه ،فقال جربئيل :بل كن عبد ًا رســوالً ،فقال رسول اهلل :بل أكون عبد ًا رسوالً ،فرفع امللك
رجله اليمنى فوضعها يف كبد الســاء الدنيا ،ثم رفع األخرى فوضعها يف الثانية ،ثم رفع اليمنى
فوضعها يف الثالثة ،ثم هكذا حتى انتهى إىل السامء الســابعة ،كل سامء خطوة ،وكلام ارتفع صغر
حتى صار آخر ذلك مثل الرص (عصفور) فالتفت رســول اهلل‘إىل جربئيل فقال :لقد رأيتك
ذعر ًا وما رأيت شــيئ ًا كان أذعر يل من تغري لونك ،فقال :يــا نبي اهلل التلمني أتدري من هذا؟

قال :ال ،قال :هذا إرسافيل حاجب الرب ومل ينزل من مكانه منذ خلق اهلل الساموات واألرض،
فلام رأيته منحط ًا ظننت أنه جاء بقيام الساعة ،فكان الذي رأيت من تغري لوين لذلك ،فلام رأيت

ما اصطفاك اهلل به رجع إيل لوين ونفيس .أما رأيته كلام ارتفع صغر إنه ليس شــئ يدنو من الرب
إال صغــر لعظمته .إن هــذا حاجب الرب وأقرب خلق اهلل منه ،واللوح بــن عينيه من ياقوتة

محراء ،فإذا تكلم الرب تبارك وتعاىل بالوحي رضب اللوح جبينه ،فنظر فيه ثم يلقيه الينا فنسعى

به يف الساموات واألرض .إنه ألدنى خلق الرمحن منه وبينه وبينه سبعون حجاب ًا من نور ،تقطع
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دوهنا األبصار ما اليعد وال يوصف .واين ألقرب اخللق منه وبيني وبينه مسرية ألف عام)!

أقول :إن جربئيل×عنده معلومات عن عالمات القيامة ووقتها ،لكن حالته وخوفه ،تدل

عىل إيامنه بالبداء ،وهو عدم احلتم عىل اهلل تعاىل.

العالقةالحميمةبينالنبي؟ص؟وجبرئيل؟ع؟
ب يوم ًا
كان النبي‘خياطبه :أخي أوحبيبي.قال‘(:قــال يل حبيبي جربئيل×َ :ت َط َّي ْ

ويوم ًا ال ،ويوم اجلمعة البد منه)( .الكافي.)511/6:

وقــال‘( :أتاين جربئيل وقد انقطع عني الوحي ثالثة أيــام فقلت :ما أبطأ بك يا حبيبي

جربئيل؟فقــال :يا حممد،كيــف تنزل عليكم املالئكة وأنتم التســتاكون والتســتنجون باملاء

والتغسلون برامجكم)(.دعائم اإلسالم.)119/1:

وال تغسلون برامجمكم :أي أيديكم وحتت أظافركم.

وقال‘( :ملا عرج يب إىل السامء وبلغت سدرة املنتهى ودعني جربئيل× فقلت :حبيبي

جربئيل أيف هذا املقام تفارقني! فقال :يا حممد إين ال أجوز هذا املوضع فتحرتق أجنحتي.

ثم ُز َّج يب يف النور ما شاء اهلل ،فأوحى اهلل إيل :يا حممد إين اطلعت إىل األرض اطالعة فاخرتتك

منها فجعلتك نبي ًا،ثم اطلعت ثاني ًا فاخرتت منها علي ًا فجعلته وصيك ووارث علمك واإلمام
بعدك ،وأخرج مــن أصالبكام الذرية الطاهرة واألئمة املعصومني خــزان علمي ،فلوالكم ما
خلقت الدنيا وال اآلخرة وال اجلنة وال النار)(.كفاية األثر .)71/

ويف الثاقــب يف املناقب :285/أن فاطمة×وهي جنني يف بطن أمها كانت حتدثها وتؤنســها،

فقال هلا النبي‘:ياخدجية من تكلمني؟ قالت :يا رسول اهلل إن اجلنني الذي أنا حامل به إذا أنا
خلوت به يف منزيل كلمني ،فتبسم رسول اهلل‘ثم قال :يا خدجية ،هذا أخي جربئيل×خيربين

أهنا ابنتي ،وأهنا النسمة الطاهرة املطهرة وأن اهلل تعاىل أمرين أن أسميها فاطمة وسيجعل اهلل تعاىل
من ذريتها أئمة هيتدي هبم املؤمنون ،ففرحت خدجية بذلك).
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صفة جبرئيل؟ع؟
يف اإلختصــاص للمفيــد :45/يف جواب النبي‘لعبــد اهلل بن ســام(:قال :فأخربين عن

جربئيل يف زي اإلناث أم يف زي الذكور؟ قال :يف زي الذكور ليس يف زي اإلناث .قال :فأخربين

ما طعامه ورشابه؟ قال :طعامه التســبيح ورشابه التهليل ،قال :صدقت يا حممد .قال :فأخربين

ما طــول جربئيل؟ قال :إنه عىل قدر بني املالئكة ليــس بالطويل العايل وال بالقصري املتداين ،له

ثامنون ذؤابة وقصة جعدة وهالل بني عينيه ،أغر أدعج حمجل ،ضوؤه بني املالئكة كضوء النهار
عنــد ظلمة الليل ،له أربع وعرشون جناح ًا خرض ًا مشــبكة بالدر والياقــوت ،خمتمة باللؤلؤ.

وعليه وشــاح ،بطانته الرمحة ،أزراره الكرامة ،ظهارته الوقار ،ريشــه الزعفران ،واضح اجلبني،

أقنى األنف ،سائل اخلدين مدور اللحيني ،حسن القامة ،ال يأكل وال يرشب وال يمل واليسهو،

قائم بوحي اهلل إليه إيل يوم القيامة .قال :صدقت يا حممد).

ويف خصائص السيوطي(( :)200/1عن رشيح بن عبيد أن النبي‘ملا صعد إىل السامء رأى جربئيل

يف خلقــه :منظومة أجنحته من الزبرجد واللؤلــؤ والياقوت .قال :فخيــل إ َّيل أن ما بني عينيه قد

سد األفق ،وكنت أراه قبل ذلك عىل صور خمتلفة ،وأكثر ما كنت أراه عىل صورة دحية الكلبي).
ويف التوحيد للصدوق( :263/وقوله يف آخر اآلية :ما َزا َغ ا ْلبص وما َط َغىَ .ل َقدْ ر َأى ِمن َآي ِ
ات
ْ َ
َ
َ َ ُ َ َ
َ
ِ
ُبى .رأى جربئيل×يف صورته مرتني هذه املرة ومرة أخرى .وذلك أن خلق جربئيل
َر ِّبه ا ْلك ْ َ

عظيم ،فهو من الروحانيني الذين اليدرك خلقهم وصفتهم إال اهلل رب العاملني).

ويف تفســر القرطبي (( :)87/17كان يــأيت إىل النبــي ‘يف صورة اآلدميني كــا كان يأيت

إىل األنبياء ،فسأله النبي‘أن يريه نفسه التي جبله اهلل عليها فأراه نفسه مرتني:مرة يف األرض

ومرة يف الســاء ،فأما يف األرض ففي األفق األعىل ،وكان النبــي ‘ بحراء ،فطلع له جربيل
من املرشق فسد األرض إىل املغرب ،فخر النبي‘مغشــي ًا عليه .فنزل إليه يف صورة اآلدميني
وضمه إىل صدره ،وجعل يمسح الغبار عن وجهه ،فلام أفاق النبي ‘قال:يا جربيل ما ظننت

أن اهلل خلق أحد ًا عىل مثل هذه الصورة .فقال :يا حممد إنام نرشت جناحني من أجنحتي ،وإن يل
ست مائة جناح سعة كل جناح ما بني املرشق واملغرب.
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فقال :إن هذا لعظيم! فقال :وما أنا يف جنب ما خلقه اهلل إال يســر ًا ،ولقد خلق اهلل إرسافيل

له ســت مائة جناح ،كل جناح منها قدر مجيع أجنحتي ،وانه ليتضاءل أحيان ًا من خمافة اهلل تعاىل
الوصع ،يعني العصفور الصغري).
حتى يكون بقدر َ

أقــول:ال يمكن قبول قوهلم إن النبي‘قد غُيش عليه من رؤية جربئيل× ،فهذا اخلوف

الموجب له ،عىل أنه ال يتفق مع أخالق النبي‘!

وأسوأ منه ما رواه أمحد (( :)322/1فجعل يرتفع وينترش ،فلام رآه النبي‘ ُصعق فأتاه فنَ َع َش ُه
ومسح البزاق عن شدقيه)!
أما عدد أجنجة جربئيل×فقد استفاض احلديث عند اجلميع أهنا ست مائة جناح ،واألربعة

وعرشون املذكورة هي اخلرضاء.

دحية بن خليفةالكلبي صحابي ممدو ح
قال ابن عبد الرب يف اإلســتيعاب(( :)461/2دحية بن خليفة بن فروة الكلبي ،من كلب بن وبرة

يف قضاعة .كان من كبار الصحابة ،مل يشــهد بدر ًا وشهد أحد ًا وما بعدها من املشاهد ،وبقي إىل
خالفة معاوية).

وكان دحية تاجر ًا له قافلة بني الشــام واحلجاز ،فإذا وصلــت قافلته اىل مدينة رضبوا أمامها

بالطبــول ورقصــوا ،وملــا وصلت اىل املدينة وكان يوم مجعــة ســمع الصحابة املصلون طبلها

َ
فركضوا اليها وتركوا النبي‘خيطب! ومل يبق معه إال عيل×وبضعة نفر ،فوبخهم اهللَ :و ِإذا
َ
َ
َر َأ ْوا ت َج َار ًة َأ ْو َل ْه ًوا ْان َف ُّضوا إ َل ْي َها َو َت َر ُك َ
َ ْ ُ َّ
وك َقائ ًما ُق ْل َما ع ْن َ
الراز ِق َ
اللهخ ْي ٌر ِم َن ّالل ْهو َو ِم َن ِّ َ َ َ
ين.
د
ِ
ِ
ِ
التجارةِ واهلل خير ِ
ِ
ِ

كان دحية جسي ًام مجيالً ،قيل كان أمجل أهل زمانه ،إذا دخل املدينة خرجت النساء ملشاهدته،

فكان يتلثم حتى التفتن به امرأة.

وكان إذا قــدم زار النبي‘وأتى هبدية للحســن واحلســن’ ،وكان جربئيل× ينزل

بصورة دحية ،فرآه احلسنان’فجاءا يدوران حوله!

ففي مناقب آل أيب طالب(( :)161/3احلسن البرصي وأم سلمة :إن احلسن واحلسني دخال عىل

رسول اهلل‘وبني يديه جربئيل فجعال يدوران حوله يشبهانه بدحية الكلبي ،فجعل جربئيل
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يومئ بيده كاملتناول شــيئ ًا فإذا يف يده تفاحة وسفرجلة ورمانة ،فناوهلام وهتلل وجهامها وسعيا
إىل جدمها فأخذها منهام فشــمهام ثم قال :صريا إىل أمكام بام معكــا وابدءا بأبيكام ،فصارا كام

أمرمهــا فلم يأكلوا حتى صار النبي إليهم فأكلوا مجيع ًا ،فلــم يزل كلام أكل منه عاد إىل ما كان،
حتى قبض رسول اهلل‘قال احلســن× :فلــم يلحقه التغيري والنقصــان أيام فاطمة بنت

رســول اهلل÷حتى توفيت ،فلام توفيت فقدنا الرمان وبقي التفاح والســفرجل أيام أيب ،فلام
استشهد أمرياملؤمنني× فقد الســفرجل وبقي التفاح عىل هيئته عند احلسن×حتى مات يف

حورصت عن املاء ،فكنت أشــمها إذا عطشت فيسكن
ســمه ،وبقيت التفاحة إىل الوقت الذي
ُ

هلب عطيش).





وأرســل النبي‘دحية رســوالًاىل قيرص ،ففي الثاقب يف املناقب( :107/عن الصادق×

قال :إن رســول اهلل‘ أنفذ دحية الكلبي إىل قيرص ملك الروم فتفل يف فيه فتكلم بالرومية.
وملا أنفذ عبد اهلل بن جحش إىل كرسى تفل يف فيه فتكلم بالفارسية الدرية)!

ويف دالئل اإلمامة للطربي الشيعي( :13/بعث رســول اهلل‘دحية الكلبي بكتابه إىل هرقل

قيرص الروم ،فاستمع هرقل إىل الكتاب ،فقال لدحية :إين ألعلم أن صاحبك نبي مرسل ولكني

أخاف الروم عىل نفــي ولوال ذلك التبعته ،فاذهب إىل ضغاطر األســقف األعظم يف الروم،
واذكر لــه أمر صاحبك وانظرماذا يقول .فجاءه دحية وأخربه بام جاء به من رســول اهلل فقال

له ضغاطر :واهلل إن صاحبك نبي مرســل نعرفه بصفته ونجده يف كتابنا ثم أخذ عصاه وخرج

عىل الروم وهم يف الكنيســة فقال :يا معرش الروم ،قد جاءنا كتاب من أمحد يدعونا إىل اهلل ،وإين
أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا عبده ورسوله .قال :فوثبوا عليه فقتلوه&! فرجع دحية إىل
هرقل وأخربه اخلرب ،فقال :قد قلت إنا نخافهم عىل أنفسنا).

ويف اخلرائج للقطب الراوندي (( :)131/1قال دحية الكلبي :بعثني رســول اهلل بكتاب إىل قيرص

فأرســل إىل األســقف فأخربه بمحمد‘وكتابه فقال :هذا النبي الذي كنا ننتظره ،برشنا به

عيســى بن مريم .فقال األســقف :أما أنا فمصدقه ومتبعه .فقال قيرص :أما أنا إن فعلت ذلك
ذهب ملكي .ثم قال قيرص :إلتمســوا يل من قومه ها هنا أحد ًا أســأله عنه ،وكان أبو ســفيان
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ومجاعة من قريش دخلوا الشــام جتــار ًا فأحرضهم ،قال :ليدْ ُن مني أقربكم نســب ًا به ،فأتاه أبو

سفيان فقال :أنا سائل عن هذا الرجل الذي يقول إنه نبي .ثم قال ألصحابه :إن كذب فكذبوه.

قال أبو سفيان :لوال احلياء أن يؤثر أصحايب عني الكذب ألخربته بخالف ما هو عليه!

فقال :كيف نســبه فيكم؟ قلت :ذو نسب .قال :فهل قال هذا القول منكم أحد؟ قلت :ال.

قال :فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل؟قلــت :ال .قال :فأرشاف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟
قلت :ضعفاؤهم .قال :يزيــدون أو ينقصون؟ قلت :يزيدون .قال :يرتد أحد منهم ســخط ًا

لدينــه؟ قلت :ال .قال :فهل يغدر؟ قلــت :ال .قال :فهل قاتلكم؟ قلــت :نعم .قال :فكيف
حربكم وحربه؟ قلت :ذو ســجال مرة له ،ومرة عليه؟ قال :هذه آية النبوة .قال :فام يأمركم؟

قلت :يأمرنا أن نعبد اهلل وحده ال نرشك به شــيئ ًا ،وينهانا عام كان يعبد آباؤنا ،ويأمرنا بالصالة
والصوم والعفاف والصدق وأداء األمانة والوفاء بالعهد .قال :هذه صفة نبي ،وقد كنت أعلم

أنه خيرج ومل أظن أنه منكم ،فإنه يوشــك أن يملك ما حتت قدمي هاتني .ولو أرجو أن أخلص

إليه لتجشمت لقياه ،ولو كنت عنده لغسلت قدميه!

وإن النصارى اجتمعوا عىل األســقف ليقتلوه فقال :إذهب إىل صاحبك فاقرأ عليه سالمي

عيل .ثم
وأخربه أين أشــهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا رســول اهلل ،وأن النصارى أنكروا ذلك َّ

خرج إليهم فقتلوه)!

أقول :اليغرك كالم هرقل فهو نفاق ســيايس ،زعم أنــه مؤمن بالنبي‘ويف نفس الوقت

وضع خطة لغزو املدينة ،وأعد جيش الشــام ،وأنشــأ قاعدة يف دومة اجلندل عند ملكها األكيدر

فيها ألفا مقاتل ،وأمد أبا عامر الراهب يف املدينة ليقاوم النبي‘ويبني مسجد الرضار!

وقد يكون هرقل أراد أن يقتل املســيحيون البابا املســمى ضغاطر ،وهو معرب اوتوكراتور

 Autacratorحيث أظهر اإلسالم وأرسل له دحية اىل روما ،فشجعه أن يسلم لكي يقتله الناس!

وروي أن النبي‘أرسل رسالة اىل ضغاطر فقد تكون مع رسالة هرقل ،وقد تكون بعدها،

وقد ذكرت الروايات أن البابا كان يف روما فال بد أن دحية قصده يف روما ،ولعله كان يف الشــام

يف طريقه اىل بيت املقدس.
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وكان دحية مع النبي‘يف فتح خيرب فلام قســموا الغنائم والسبي كانت صفية بنت حي بن

أخطب رئيس بني قريظة يف سهم دحية ،فاشرتاها منه النبي‘وأعتقها وتزوجها.

وذكر يف اإلســتيعاب( )1868/4أن النبي‘تزوج بنت دحية واسمها رشاف ،وقال يف املحرب

إهنا أخته ،فامتت يف الطريق قبل أن يدخل هبا.





قال الرشيف املرتــى يف رســائله(( :)25/4إن نــزول جربئيل×بصورة دحية كان ملســألة

من النبي‘هلل تعاىل يف ذلك ،فأما تصوره فليس بقدرته بل اهلل تعاىل يصوره كذلك حقيقة ال

شكالً .والذي كان يسمعه النبي‘من القرآن من جربئيل يف احلقيقة كان.

فأما إبليس واجلن فليس يقدران عىل التصور ،وكل قادر بقدرة .فحكمهم سواء يف أهنم اليصح

أن يصوروا نفوسهم ،بل اقتضت املصلحة أن يتصور بعضهم بصورة ،يصوره اهلل تعاىل للمصلحة.

فأما جربئيل×وسامعه الوحي فيجوز أن يتكلم اهلل تعاىل بكالم يسمعه فيعلمه ،وجيوز أن

يقرأه من اللوح املحفوظ.

فأما ما يعلم جربئيل من صفات اهلل تعاىل ،فطريقه الدليل ،وهو والعلامء فيه واحد .فأما حمله

من السامء ،فقد روي أنه يف السامء السابعة.

فأما ما خيطر بباله ،فال جيوز أن يتجوز فيه ألن جربئيل×معصوم ال يصح أن يفعل قبيح ًا).

أقــول :ثبت أن النبــي‘مل يقرتح عىل ربه شــيئ ًا أبد ًا ،فــا بد أن يكــون اهلل تعاىل خريه

يف الصورة التي يرغب أن يأتيه هبا جربئيل× ،فاختار صورة دحية.




أوصاهم النبي‘أصحابه إذا رأيتموين جالســ ًا مع دحية الكلبي فــا يأتينا أحد .وروى

يف الكايف بســند صحيح(( :)587/2أن أبا ذر أتى رســول اهلل‘ ومعــه جربئيل×يف صورة
دحية الكلبي وقد اســتخاله رســول اهلل‘فلام رآمها انرصف عنهام ومل يقطع كالمهام فقال

جربئيل× :يا حممد هذا أبو ذر قد مر بنا ومل يســلم علينا ،أ َما لو ســلم لرددنا عليه ،يا حممد
إن له دعاء يدعو به معروف ًا عند أهل الســاء فسله عنه إذا عرجت إىل السامء ،فلام ارتفع جربئيل
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جــاء أبو ذر إىل النبي‘فقال له رســول اهلل :ما منعك يا أبا ذر أن تكون ســلمت علينا حني
مررت بنا؟ فقال :ظننت يا رســول اهلل أن الذي كان معك دحية الكلبي قد اســتخليته لبعض

شــأنك ،فقال :ذاك جربئيل يا أبا ذر وقد قال:أ َما لوســلم علينا لرددنــا عليه ،فلام علم أبو ذر
أنه كان جربئيل دخله من الندامة حيث مل يســلم عليه ما شــاء اهلل ،فقال له رسول اهلل‘ :ما
هذا الدعاء الذي تدعــو به؟ فقد أخربين جربئيل×أن لك دعاء تدعو به معروف ًا يف الســاء،

فقال :نعم يا رسول اهلل أقول :اللهم إين أسألك األمن واإليامن بك ،والتصديق بنبيك ،والعافية
من مجيع البالء ،والشكر عىل العافية ،والغنى عن رشار الناس).

كان جبرئيل؟ع؟يستأذن للدخول علىالنبي؟ص؟
قال الصدوق يف اإلعتقــادات يف دين اإلمامية( :81/باب اإلعتقــاد يف كيفية نزول الوحي من

عند اهلل يف األمــر والنهي :اعتقادنا يف ذلك أن بني عيني إرسافيل لوحــ ًا ،فإذا أراد اهلل تعاىل أن

يتكلم بالوحي رضب اللوح جبــن إرسافيل ،فينظر فيه فيقرأ ما فيه فيلقيه إىل ميكائيل ،ويلقيه

ميكائيل إىل جربائيل ،فيلقيه جربئيل إىل األنبياء .وأما الغشــوة التي كانت تأخذ النبي‘فإهنا

كانــت تكون عند خماطبة اهلل إياه حتى يثقل ويعرق .وأمــا جربئيل×فإنه كان اليدخل عليه
حتى يستأذنه إكرام ًا له ،وكان يقعد بني يديه قعدة العبد).

ويف كامل الدين( :85/إن النبي‘كان يكــون بني أصحابه فيغمى عليه وهو يتصاب عرق ًا،

فــإذا أفاق قال :قــال اهلل عز وجل كذا وكذا ،أمركــم بكذا ،وهناكم عن كــذا .وأكثر خمالفينا

يقولــون إن ذلــك كان عند نــزول جربئيل× عليــه ،فسئل الصادق×عن الغشــية التي

كانــت تأخذ النبي‘أكانت تكون عند هبــوط جربئيل×فقــال :ال ،إن جربئيل كان إذ

أتى النبي‘مل يدخل عليه حتى يستأذنه ،وإذا دخل عليه قعد بني يديه قعدة العبد ،وإنام ذلك
عند [بعد] خماطبة اهلل عز وجل إياه بغري ترمجان وواسطة).

ويف الكايف(( :)452/4عن عمر بــن يزيد قال :حاضت صاحبتي وأنا باملدينة وكان ميعاد مجالنا

وإبان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر ،ومل تقرب املســجد وال القرب وال املنرب ،فذكرت ذلك أليب
عبد اهلل×فقال :مرها فلتغتسل ولتأت مقام جربئيل×فإن جربئيل كان جييئ فيستأذن عىل

رســول اهلل‘ وإن كان عىل حال الينبغي أن يــأذن له قام يف مكانه حتى خيرج إليه ،وإن أذن
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له دخل عليه .فقلت :وأين املكان؟ فقال :حيال امليزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال

له :باب فاطمة÷).

ويف علل الرشائع(( :)7/1عن الصادق×قــال:كان جربئيل إذا أتى النبي ‘قعد بني يديه

قعدة العبد ،وكان ال يدخل حتى يستأذنه).

أقول :باب جربئيل يف املسجد النبوي الرشيف معروف ،وهو من جهة البقيع.

قرناهلل بالنبي؟ص؟إسرافيل مدة ثم جبرئيل؟امهع؟
قال املفيد يف اإلختصاص( :130/قرن إرسافيل برسول اهلل‘ثالث سنني يسمع الصوت وال

يرى شــيئ ًا ثم قرن به جربئيل×عرشين سنة وذلك حيث أوحي إليه فأقام بمكة عرش سنني،
ثم هاجر إىل املدينة فأقام هبا عرش سنني وقبض‘وهو ابن ثالث وستني سنة).

ويف أعالم النبوة للاموردي(( :)310/1روى الشــعبي وداود بن عامر أن اهلل تعاىل قرن إرسافيل

بنبوة رسوله ‘ثالث سنني يسمع حسه وال يرى شخصه ويعلمه الشيئ بعد الشيئ وال ينزل

عليه بالقرآن ،فكان يف هذه املدة مبرش ًا بالنبوة وغري مبعوث إىل األمة).

أقول :املرجح عندي أن اهلل تعاىل قرن إرسافيل به×كان قبل بعثته بثالث ســنني .وقرن به

جربئيل× من البعثة وما بعدها.

يف مناقب آل أيب طالب (( :)41/1وسمعت مذاكرة أنه نزل جربئيل×عىل رسول اهلل‘ستني

ألف مرة).

وهذا القول بعيد ألن جمموع البعثة ثالث وعرشون ســنة ،وهي ثامنية آالف يوم وكرس ًا ،فلو

كان يرتدد عليه كل يوم مخس مرات ،فينــزل ثم يصعد مكرر ًا ليأيت باجلواب ،لكان نزوله نحو

أربعني ألف مرة.

ويف الفواكه الــدواين للقــرواين( :15/ومما يدل عــى مزية املصطفى أيض ًا أنــه مل يكن ألحد

معجزات كمعجزاتــه كمية وال كيفية ،وال نزل عليه جربيل كعــدد نزوله عليه فإنه نزل عليه

أربع ًا وعرشين ألف مرة ،وقيل ست ًا وعرشين).

ويف علم اليقني للفيض الكاشــاين(( :)487/1قيل :نزل جربئيل عىل آدم اثنتي عرشة مرة ،وعىل
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إدريس أربع مرات ،وعىل نوح مخســن مرة ،وعىل إبراهيم اثنتني وأربعني مرة مرتني يف صغره

وأربعني يف كربه ،وعىل موسى أربع مائة مرة ،وعىل عيسى عرش مرات ،ثالث مرات يف صغره

وسبع مرات يف كربه وعىل نبينا‘أربع ًا وعرشين ألف مرة .صلوات اهلل عليهم).
وال نعرف مستند ًا هلذا القول ،وال من قاله ،فهو ظن وليس عل ًام.

رأىالنبي؟ص؟جبرئيل ؟ع؟بصورتهاألصلية
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اب ق ْو َس ْي ِن أ ْو أ ْدنى فأ ْو َحى ِإلى َع ْب ِدهِ َما أ ْو َحى َما كذ َب الف َؤ ُاد َما َرأى أف ُت َم ُار ون ُه
قال تعاىل :ثم دنا فتدلى فكان ق
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الس ْد َرة َما َيغشى َما َزاغ ال َب َص ُر
َعلى َما َي َرى َولقد رآ ُه ن ْزلة أخ َرى ِعند ِسدرةِ ال ُمنتهى ِعندها َجنة ال َمأ َوى ِإذ َيغشى ِ
َ َ ََ ْ ََ
َ
ْ ُ
ات َر ِّبهِ الك ْب َرى.
َو َما طغى لقد رأى ِم ْن آ َي ِ

قال الصدوق يف التوحيــد( :116/ســئل الصادق×قول اهلل عز وجلَ :ل َقــدْ ر َأى ِمن َآي ِ
ات
ْ َ
َ
ِ
ُبى .قال :رأى جربئيل عىل ساقه الدر مثل القطر عىل البقل ،له ست مائة جناح ،قد مأل
َر ِّبه ا ْلك ْ َ

ما بني السامء إىل األرض).

ً ُ
َْ
ْ َ َ
ويف تفسري القمي(( :)207/2يف قوله تعاىلْ :ال َح ْم ُد ل َّله َفاطر َّ
ات َوالأ ْر ِض َج ِاع ِل ال َمل ِائكةِ ُر ُسلا أ ِولي
الس َم َاو ِ
ِ ِ ِ ِ
ْ َْ
َ
َْ َ ََْ ََُ َ
اث َو ُر َب َ
اع َي ِز ُيد فِي الخل ِق َما َيش ُاء.
أج ِنحةٍ مثنى وثل

قال الصادق×:خلق اهلل املالئكة خمتلفة ،وقد رأى رســول اهلل‘جربئيل وله ست مائة

جناح عىل ســاقه الدر مثل القطر عىل البقل ،قد مأل ما بني السامء واألرض.وقال :إن املالئكة ال

يأكلون وال يرشبون وال ينكحون ،وإنام يعيشون بنسيم العرش).

َ ًَ ُ
ْ
َ
ويف التوحيــد للصــدوق( :263/وأمــا قولــهَ :ول َق ْد َرآ ُه َن ْزلة أ ْخ َرى ِع ْن َد ِس ْد َرةِ ال ُم ْن َت َهى يعنــي
حممد ًا‘كان عند سدرة املنتهى حيث اليتجاوزها خلق من خلق اهلل .وقوله يف آخر اآليةَ :ما

َ َ ََ ْ ََ
َ
ْ ُ
َ َ ْ ُ
ات َر ِّبهِ الك ْب َرى.
زاغ ال َب َصر َو َما طغى لقد رأى ِم ْن آ َي ِ

رأى جربئيــل يف صورته مرتــن هذه املرة ومرة أخرى وذلك أن خلــق جربئيل عظيم فهو

من الروحانيني الذين اليدرك خلقهم وصفتهم إال اهلل رب العاملني).

ويف الربهــان يف تفســر القرآن((:)199/5أن جربئيــل قــال للنبي‘:يا حممــد ،لو رأيت

إرسافيل الذي رأســه حتت العرش ،ورجاله حتت ختوم األرض الســابعة واللوح املحفوظ بني
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حاجبيه ،وإنه إذا ذكر اسم اهلل يبقى كالعصفور).

ويف ســبل اهلدى(( :)39/3فقال له جربئيل× :وما أنا يف جنب ما خلقه اهلل إال يسري ًا ،ولقد

خلق اهلل تعاىل إرسافيل له ستامئة جناح ،كل جناح قدر أجنحتي).

وروي أن إلرسافيل اثني عرش ألف جناح ،وقد تكون الســت مئة الكبرية ،واألجنحة الباقية

ليست بقدرها.

جبرئيل؟ع؟من قبل آدم ؟ع؟الى نبينا؟ص؟
في إعداداألرض آلدم؟ع؟
يف الكايف ((:)409/1عن اإلمام الصادق×قال :إن جربئيل× كرى برجله مخسة أهنار ولسان املاء

يتبعه :الفرات ،ودجلة ،ونيل مرص ،ومهران ،وهنر بلخ ،فام سقت أو ُسقي منها فلإلمام).

مع آدم؟ع؟
يف علل الرشائــع( )1/2من حديث أمري املؤمنني×مع اليهودي( :وســمي آدم آدم ألنه خلق

من أديم األرض ،وذلك أن اهلل تعاىل بعــث جربئيل×وأمره أن يأتيه من أديم األرض بأربع
طينات ،طينة بيضاء وطينه محراء وطينة غرباء وطينة سوداء ،وذلك من سهلها وحزهنا ،ثم أمره
أن يأتيه بأربع مياه :ماء عذب ،وماء ملح ،وماء مر ،وماء منتن).

ويف بصائر الدرجــات( :37/عن اإلمام زين العابدين×:إن اهلل بعث جربئيل إىل اجلنة فأتاه

بطينة من طينتهــا ،وبعث ملك املوت إىل األرض فجاءه بطينة مــن طينتها ،فجمع الطينتني ثم
قسمها نصفني ،فج َع َلنا من خري القسمني ،وجعل شيعتنا من طينتنا).
ويف املحاســن((:)191/1عن أمري املؤمنني×قال :هبط جربئيل عىل آدم× فقال :يا آدم إين

أمرت أن أخريك بني ثالثــة ،فاخرت واحدة ودع اثنتني ،فقال لــه آدم :يا جربئيل وما الثالثة؟

فقال :العقل واحلياء والدين ،فقــال آدم :فإين قد اخرتت العقل ،فقال جربئيل للحياء والدين:

إنرصفا ودعاه ،فقاال :يا جربئيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان ،قال :فشأنكام ،وعرج).
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مع نو ح؟ع؟
ويف الكايف(( :)285/8عن اإلمام الصادق×قال :عاش نوح×بعد الطوفان مخس مائة سنة،

ثم أتاه جربئيل فقال :يا نوح إنه قد انقضت نبوتك واســتُكملت أيامك فانظر إىل اإلسم األكرب
ومرياث العلم وآثار علم النبوة التي معك فادفعها إىل ابنك سام ،فإين ال أترك األرض إال وفيها

عامل تعرف به طاعتي ويعرف به هداي ،ويكون نجاة فيام بني مقبض النبي ومبعث النبي اآلخر،
ومل أكــن أترك الناس بغري حجة يل وداع إيل وهاد إىل ســبييل وعــارف بأمري ،فإين قد قضيت

أن أجعــل لكل قوم هاديــ ًا أهدي به الســعداء ويكون حجــة يل عىل األشــقياء.قال :فدفع

نوح×اإلسم األكرب ومرياث العلم وآثار علم النبوة إىل سام ،وأما حام ويافث فلم يكن عندمها

علم ينتفعان به قال :وبرشهم نوح هبود‘وأمرهم باتباعه وأمرهم أن يفتحوا الوصية يف كل
عام وينظروا فيها ويكون عيد ًا هلم) .ويف روایة :عاش بعد الطوفان ثالث مئة ومخسنی سنة.

مع إبراهيم؟ع؟
ويف اخلصال ،336/عن اإلمام الكاظم×قــال( :إن إبراهيم×ملا وضع يف املنجنيق غضب

جربئيل×فأوحــى اهلل عز وجل إليه يا جربئيل مايغضبك ،قال :يا رب إبراهيم خليلك ليس

عىل وجه األرض أحد يعبدك غريه ،سلطت عليه عدوك وعدوه ،فأوحى اهلل إليه :أسكت فإنام
يعجل العبد الذي هو مثلك خياف الفوت .فأما أنا فهو عبد آخذه إذا شئت!

قال :فطابت نفس جربئيل ثم التفــت إىل إبراهيم×فقال :هل لك من حاجة؟ فقال :أما

إليك فال ،فأهبط اهلل عز وجل عندها خامت ًا فيه ستة أحرف ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل ،الحول
وال قوة إال باهلل ،فوضت أمري إىل اهلل ،أســندت ظهري إىل اهلل ،حسبي اهلل قال :فأوحى اهلل عز

وجل إليه بأن ختتم هبذا اخلاتم فإين أجعل النار عليك برد ًا وسالم ًا).

ويف املحاسن (( :)380/2ملا قذف إبراهيم×يف النار هبط عليه جربئيل بقميص يف قصبة فضة

فألبسه إياه ،ففرت عنه النار ونبت حوله النرجس).

وقد يكون أعطاه اخلاتم أوالً ،ثم جاءه بالقميص.

ويف الكايف( )40/4عن اإلمام الصادق×أن جربئيل نزل عىل إبراهيم× فقال له( :أرســلني
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ربك إىل عبد من عبيده يتخذه خليالً .قال إبراهيم× :فأعلمني من هو أخدمه حتى أموت؟

ومم ذلك؟ قال :ألنك مل تسأل أحد ًا شيئ ًا قط ،ومل تُسأل شيئ ًا قط فقلت :ال).
قال :فأنت هو .قالَّ :
ويف املحاسن(( :)336/2قال :ســميت الرتوية ألن جربئيل أتى إبراهيم× يوم الرتوية فقال:

يا إبراهيــم إرتو من املاء لك وألهلك ،ومل يكن بني مكة وعرفــات ماء،ثم مىض به إىل املوقف
فقال :إعرتف واعرف مناســكك فلذلك ســميت عرفة ،ثم قال له :إزدلف إىل املشعر احلرام،
فسميت املزدلفة).

مع موسى؟ع؟
يف مناقب آل أيب طالب(( :)45/3كان يف عصا موســى عجائب عجزت الســحرة عنها ،ويف

سيف عيل عجائب عجزت الكفرة عنها.

يف عىص موســى أربعة أحــوال :هي عصاي ،ثم حتركت حية تســعى ،ثم كربت ،فإذا هي

ثعبان ،ثم التقفت فإذا هي تلقف ما يأفكون.

ونزل جربئيل بعصا موسى فأعطاها شعيب ًا ،وأعطاها شعيب موسى ،وكانت من اللوز املر،

وكان رأسها ذا شعبتني).

ويف علل الرشائع(( :)60/1قال موســى يف نفسه :ما أرى أن اهلل عز وجل خلق خلق ًا أعلم مني،

فأوحى اهلل عز وجل إىل جربئيل :يا جربئيل أدرك عبدي موســى قبل أن هيلك ،وقل له إن عند

ملتقى البحريــن رج ً
ال عابــد ًا فاتبعه وتعلم منه ،فهبط جربئيل عىل موســى بام أمره به ربه عز
وجل ،فعلم موســى ان ذلك ملا حدثت به نفسه ،فمىض هو وفتاه يوشع بن نون حتى انتهيا إىل

َ َّ
َ
د ِم ْن ِع َب ِاد َنا َآ َت ْي َن ُاه َر ْح َم ًة ِم ْن ِع ْن ِد َنا َو َع َّل ْم َن ُاه ِم ْن َل ُد َّنا ِع ْل ًماَ .ق َال َل ُه ُم َ
وسى َه ْل أت ِب ُع َك
ملتقى البحريــن :ف َو َج َ اد َع ْب ً ا
َ َ
ً
ّ
ّ
َعلى أ ْن ُت َع ِل َم ِن ِم َّما ُع ِل ْم َت ُر ْشدا ..اآليات).

ويف من الحيرضه الفقيــه ((:)236/2قال الصادق× :ملا حج موســى×نزل عليه جربئيل

فقال له موســى :يا جربئيل ما ملن حج هذا البيت بال نية صادقة وال نفقة طيبة؟ قال :ال أدري

حتى أرجع إىل ريب عز وجل ،فلام رجع قال اهلل عز وجل :يا جربئيل ما قال لك موســى؟ وهو

أعلــم بام قال ،قال :يا رب قال يل :ما ملن حــج هذا البيت بال نية صادقة وال نفقة طيبة ،قال اهلل
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عــز وجل :إرجع إليه وقل له :أهب له حقــي وأريض عنه خلقي ،قال فقال :يا جربئيل فام ملن

حج هذا البيت بنيــة صادقة ونفقة طيبة؟ قال :فرجع إىل اهلل تعاىل فأوحى اهلل إليه قل له :أجعله
الشهدَ ِاء والص ِ
ني َو َح ُس َن ُأو َل ِئ َك َرفِي ًقا).
ال َ
الصدِّ ِيق َ
يف الرفيق األعىل مع النَّبِ ِّي َ
َ َّ
ني َو ُّ َ
ني َو ِّ

مع عيسى؟ع؟
يف شجرة طوبى للحائري (( :)438/2روى أن عيسى بن مريم’قال ألمه :يا أماه إين وجدت

ممــا علمني اهلل هذه الدار دار فناء وزوال ،واآلخرة هي التي ال خترب أبد ًا ،تعاىل أجيبيني يا أماه
نأخذ من هذه الدنيا الفانية إىل اآلخرة الباقية ،فانطلقــا إىل جبل لبنان ،وكانا فيه يصومان النهار
ويقومان الليل ،ويأكالن من ورق األشــجار ،ويرشبان من ماء األمطــار فمكثا يف ذلك زمان ًا

طويالً ،ثم إن عيســى هبط ذات يوم من اجلبل إىل الوادي يلتقط احلشيش والبقول إلفطارمها،
فلام هبط عيســى نزل ملك املوت عىل مريم وهي معتكفة يف حمراهبا فقال :السالم عليك فغيش

عليها ثم أفاقت ،فقالت :من أنت يا عبد اهلل فقد اقشــعر من صوتك جلدي وارتعدت فرائيص
وطار عقيل! فقــال :أنا الذي ال أرحم الصغري لصغر ســنه ،وال أوقر الكبري لكربه ،أنا الذي ال
اســتأذن عىل امللوك وال أهاب اجلبابرة ،أنــا خمرب الدور والقصــور ،وعامر القبور ،واملفرق

بني اجلامعات واألخوة واألخــوات واآلباء واألمهات ،أنا قابــض األرواح ،أنا ملك املوت.
فقالت :جئتني زائر ًا أم قابض ًا؟ قال :بل جئتك قابض ًا ،فبكت وقالت :أمهلني حتى جيئ ولدي

عيســى فقال :مل أومر بذلك فقبض روحها ،وملا جاءها عيســى×وعلم بموهتا بكى وهبط
من اجلبل إىل قرية من قرى بني إرسائيل فنادى بصوت حزين :الســام عليكم ،وأضاء وجهه

هلم ،قالوا له :من أنت؟ قال :أنا روح اهلل عيســى بن مريــم ،إن أمي ماتت غريبة فأعينوين عىل

غســلها وكفنها ودفنها فقالوا :يا روح اهلل إن هذا اجلبل كثري األفاعي واحليات مل يســلكه آباؤنا
وأجدادنا منذ ثالث مائة ســنة فهذا احلنوط والكفن فرس ،فتوىل عيســى غسلها فرأى جربئيل

وميكائيل وهبطت احلور العني فتولوا أمرها ،فلام كفنها عيســى رمى بنفســه عليها وهو يبكى

حتى بكى املالئكة من بكائه فجاء جربئيل ورفعه).
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عداوةاليهود لجبرئيل؟ع؟!
ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ًّ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ
ْ
ً
ْ
يل ف ِإن ُه ن ّزل ُه َعلى قل ِب َك ِب ِإذ ِن اهلل ُم َص ّ ِدقا ِل َما َب ْي َن َي َد ْيهِ َو ُه ًدى َو ُبش َرى
قال اهلل تعاىل:قل من كان عدوا ِل ِجب ِر
ْ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َُ ً
يل َوميكال فإ ّن َ
ُ
ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اهلل َع ُد ٌّو ِللك ِافر َ
ين.
ينَ .م ْن كان عد ّوا ِل ِله َو َمل ِائك ِتهِ َور ُس ِلهِ َو ِج ْب ِر َ ِ
ِ
ِ

قال القمي( )54/1والواحدي((:)32/1نزلت يف اليهود الذين قالوا لرســول اهلل إن لنا يف املالئكة

أصدقــاء وأعداء فقال‘مــن صديقكم ومن عدوكــم؟ فقالوا جربئيــل عدونا ألنه يأيت
بالعذاب ولو كان الذي ينزل عليك القــرآن ميكائيل آلمنا بك ،فإن ميكائيل صديقنا وجربيل
ملك الفضاضة والعذاب وميكائيل ملك الرمحة ،فأنزل اهللُ :ق ْل َم ْن ك َ
َان عَدُ ًّوا ِل ْ ِب َيل.)..
ويف اإلحتجاج(( :)48/1ملا قدم رســول اهلل‘املدينة أتــوه بعبد اهلل بن صوريا فقال :يا حممد

كيــف نومك فإنا قد أخربنا عــن نوم النبي الذي يأيت يف آخر الزمان؟ فقــال :تنام عيني وقلبي

يقظان .قال :صدقت يا حممد .ثم قال:

ُْ
َ ٌ
أخربين عن ربك ما هو؟ فنزلت :قل ُه َو اللهأ َحد..إلى آخرها.

فقــال ابن صوريا :صدقت .خصلة بقيت يل إن قلتها آمنــت بك واتبعتك :أي ملك يأتيك بام

تقوله عن اهلل؟ قال :جربئيل .قال ابن صوريا :ذاك عدونا من بني املالئكة ينزل بالقتل والشــدة
واحلرب ،ورسولنا ميكائيل يأيت بالرسور والرخاء ،فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك آمنا بك،

ألن ميكائيل كان مسدد ُملكنا وجربئيل كان مهلك ملكنا ،فهو عدونا لذلك.

فقال له ســلامن الفاريس ريض اهلل عنه :وما بدء عداوته لكم؟قال :نعم يا سلامن عادانا مرار ًا

كثرية ،وكان من أشــد ذلك علينا أن اهلل أنزل عىل أنبيائــه أن بيت املقدس خيرب عىل يد رجل

يقــال له بخت نرصويف زمانــه ،وأخربنا باحلني الذي خيرب فيــه ،واهلل حيدث األمر بعد األمر
فيمحو ما يشــاء ويثبت ،فلام بلغنا ذلك اخلرب الذي يكون فيه هــاك بيت املقدس بعث أوائلنا
رج ً
ال من أقوياء بني إرسائيل وأفاضلهم نبي ًا كان يعد من أنبيائهم يقال له دانيال يف طلب بخت

نــر ليقتله ،فحمل معه وقر مال لينفقه يف ذلك ،فلام انطلــق يف طلبه لقيه ببابل غالم ًا ضعيف ًا
مســكين ًا ليس له قوة وال منعــة ،فأخذه صاحبنا ليقتله فدفع عنــه جربائيل وقال لصاحبنا:إن

كان ربكم هو الذي أمر هبالككم فإن اهلل اليســلطك عليه ،وإن مل يكن هذا فعىل أي شئ تقتله،
وقــوي بخت نرص وملك وغزانا وخرب
فصدقــه صاحبنا وتركه ورجع إلينا فأخربنا بذلك،
َ

بيت املقدس ،فلهذا نتخذه عدو ًا!
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فقال سلامن:يا ابن صوريا فبهذا العقل املسلوك به غري سبيله ظلمتم ،أرأيتم أوائلكم كيف َبعثوا

من يقتل بخت نرص وقد أخرباهلل تعاىل يف كتبه عىل ألسنة رسله أنه يملك وخيرب بيت املقدس،
أرادوا تكذيب أنبياء اهلل يف إخبارهم ،أو اهتموهم يف إخبارهم أو صدقوهم يف اخلرب عن اهلل ،ومع

ذلــك أرادوا مغالبة اهلل ،هل كان هؤالء ومن وجهوه إال كفار ًا باهلل ،وأي عداوة جيوز أن يعتقد
جلربئيل وهو يصده عن مغالبة اهلل عز وجل ،وينهى عن تكذيب خرب اهلل تعاىل.

فقال ابن صوريا :قد كان اهلل تعاىل أخرب بذلك عىل ألسن أنبيائه ولكنه يمحو ما يشاء ويثبت.

قال ســلامن :فإذا ال تثقون بشــئ مما يف التوراة من األخبار عام مىض وما يستأنف فإن اهلل يمحو

مايشاء ويثبت ،وإذا لعل اهلل قد كان عزل موسى وهارون عن النبوة وأبطال يف دعوامها،ألن اهلل

يمحو ما يشــاء ويثبت ولعل كلام أخرباكم به عن اهلل أنه يكون ال يكون وما أخرباكم به أنه ال
يكــون لعله يكون ،وكذلك ما أخرباكم أنه مل يكن لعله كان ،ولعل ما وعده من الثواب يمحوه

ولعل ما توعد به من العقاب يمحوه فإنه يمحو ما يشاء ويثبت .إنكم جهلتم معنى يمحو اهلل ما

يشاء ويثبت ،فلذلك أنتم باهلل كافرون وألخباره عن الغيوب مكذبون ،وعن دين اهلل منسلخون.
ثم قال سلامن :فإين أشــهد أنه من كان عدو ًا جلربئيل فإنه عدو مليكائيل وأهنام مجيع ًا عدوان
ملن عادامها مساملان ملن ساملهام ،فأنزل اهلل تعاىل عند ذلك موافق ًا لقول سلامن ريض اهلل عنهُ :ق ْل
َم ْن ك َ
َان عَدُ ًّوا ِل ْ ِب َيل.)..




الفصل السابع والثالثون

ماليةالنبي؟ص؟

صورة عامة عن ماليةالنبي؟ص؟
أفراسه
يف مناقب آل أيب طالب(( :)146/1فصل :يف أمواله ورقيقه:

الــو ْرد أهداه متيم الداري ،وال َّط ِرب ســمي لتشــوفه وحســن صهيله ويقــال هو الظرب،
َ

واللزاز وقد أهداه املقوقس ســمي بذلــك ألنه كان ملزز ًا موثق ًا .واللحيــف ،أهداه ربيعة بن
َّ

أيب الرباء وســمي بذلك ألنــه كان كاملتلحف بعرفه والصحيح أنه الــورد الذي أعطاه الداري
وسامه النبي‘اللحيف ،ومرجتز وقد صحفوه فقالوا املرجتز ،وهو املشرتى من األعرايب الذي

والسكْب ،وكان أول فرس ركبه ،وأول ما غزا عليه يف أحد ،وكان ابتاعه من
شــهد فيه خزيمةَّ .
والس ْبحة ،وذو العقاب ،وا ُملالوح.
رجل من فزارة ،ويقال إسمه بريدة املالح .ومنها :اليعسوبَّ ،

بغاله
أهــدى إليه املقوقــس َد ْلدَ ل ،وكانت شــهباء فدفعهــا إىل عيل×ثم كانت للحســن ثم

للحســن^ثم كربت وعميت وهي أول بغلة ركبت يف اإلسالم وقال التارخيي :أهدى إليه
فروة بن عمرو اجلذامي بغلة يقال هلا فضة.
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ُح ُم ُر ُه
أهدى له املقوقس يعفور مع دلدل ،وأعطاه فروة اجلذامي عفري مع فضة.

ُ
ِإ ِبل ُه

العضبــاء ،وكانــت التســبق ،واجلدعــاء ،والقصــواء ويقال القضــواء وهــي ناقــة

اشرتاها النبي‘من أيب بكر بأربع مائة درهم وهاجر عليها نفقت عنده والصهباء.
ومنها :البغوم ،والغيم ،والنوق ،ومروة.

وكان له عرش لقاح حيلبها يســار كل ليلــة قربتني عظيمتني يفرقها عىل نســائه ،منها مهرة

أرســل هبا سعد بن عبادة ،والشقرا ،والريا ،ابتاعهام بسوق النبط ،واحلبا ،والسمرا ،والعريس،
والســعدية ،والبغوم ،واليســرة ،وبردة ،وكانت منايح رسول اهلل‘سبع أعنز يرعاهن ابن

أم أيمن وهي :عجوة ،وزمزم ،وســقيا ،وبركة ،وورســة ،وأطالل ،وأطراف .وكانت له مائة

من الغنم.

الحوائطالسبعوالصفايا
وكان خمرنــق أحــد بني النضري حــر ًا عامل ًا أســلم وقاتل مــع رســول اهلل وأوىص بامله

لرســول اهلل‘وهو ســبع حوائط وهي :املينب ،والصايفه ،واحلســنى ،ويرقد ،والعواف،
والكالء ،ومرشبة أم إبراهيم.

وكان لــه صفايا ثالثة مال بني النضري ،وخيرب ،وفــدك ،فأعطى فدك والعوايل فاطمة÷،

وروي أنه وقفه عليها.

وصفي يصطفيه من املغنم ،ما شــاء قبل القســمة وســهمه
وكان لــه من الغنيمة اخلمس
ٌّ

مع املسلمني كرجل منهم ،وكانت له األنفال.

وكان ورث من أبيه أم أيمن فأعتقها ،وورث مخسة أمجال أوارك ،وقطيعة غنم ،وسيف ًا

مأثور ًا وورق ًا ،أي سيف ًا تارخيي ًا ثمين ًا ،ونقد ًا مسكوك ًا.

468

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد األول)

سيوفه
ذو الفقار ،واملنخذم ،والرسوب ورثه من أبيه ،والعضب أعطاه سعد بن عبادة ،وأصاب من

بني قينقاع بتار ًا ،وحتف ًا ،وسيف ًا قلعي ًا.

رماحه
أصــاب ثالث ًا من بني قينقاع وكان له رمح يقال له املســتويف ،وكان لــه عنزة يقال هلا املثنى

أنفذها النجايش ،فــكان بالل حيملها بني يديه يوم العيد وخيرج هبا يف أســفاره فرتكز بني يديه

يصيل إليها .ويزعمون أهنا هي التي حيملها املؤذنون بني يدي اخللفاء.

دروعه
ذات الفضول ،أعطاها سعد بن عبادة ،والفضة ،ودرعان أصاهبام من بني قينقاع ومها السعدية

وذات الوشاح ،ويقال :كانت عنده درع داود النبي لبسها ملا قتل جالوت.

قسيه
البيضاء وكانت من شــوحط ،والصفرا مــن نبع ،والروحاء ،أصــاب هذه الثالثة من بني

قينقاع ،والكرع ويقال كرار.

وكان لــه ترس يقال له الزلوق ،وترس فيه متثــال رأس كبش أذهبه اهلل .وكان له جعبة يقال

له الكافورة .ودخل مكة وعىل رأسه مغفر يقال له السبوع.

رايته
العقاب ،ولوهنا أبيض.

[أدواته]
وكان لــه قضيب يسمى املمشــوق و حمجن ،وخمترصة تســمى العرجون ،ومنطقة من أديم

منشور ،فيها ثالث حلق من فضة ،واألبزيم ،والطرف من فضة .وكان له قدح مضبب بثالث
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ضبات فضة ،وتــور من حجارة يقــال له املخضب ،وقدح من زجاج ،ومغتســل من صفر،
وقطيفــة ،وقصعة ،وخاتم فضة نقش حممد رســول اهلل .وأهدى له النجايش خفني أســودين

ساذجني فلبسهام.

وقالت عائشــة :كان فراش النبي‘الذي يرقد فيه من أدم حشــوه ليف ،وكانت ملحفته

مصبوغة بــورس أو زعفران ،وكان يلبس يوم اجلمعة برده األمحر ،ويعتم بالســحاب ،ودخل
مكة يوم الفتح عليه عاممة ســوداء ،وكانت له ربعة (علبة) فيها مشط عاج ومكحلة ومقراض

وسواك.

[أثوابه]
ويقال :ترك يوم مات عرشة أثواب ثوب حــرة ،وإزار ًا عامني ًا وثوبني صحاربني ،وقميص ًا

ســحولي ًا ،وجبة يمنية ،وكساء أبيض ،وقالنس صغار ًا الطئة ثالث ًا أو أربع ًا ،وإزارا طوله ثالثة
أشبار ،وتويف يف إزار غليظ من هذه اليامنية ،وكساء يدعى بامللبدة.

[سريره ومنبره ومسجده]
وكان له رسير أعطاه أسعد بن زرارة .وكان منربه ثالثة مراقي من الطرفاء عمله غالم نجار

اسمه ميمون ،وكان مسجده بال منارة ،وكان بالل يؤذن عىل األرض.

[شعاره]
وكان شــعار أصحاب رســول اهلل ‘:يا منصــور أمت .وقــال ملزينة :ما شــعاركم؟

قالوا:حرام ،قال :شعاركم حالل .وكان شعار املهاجرين يوم أحد يا بني عبد اهلل ،واخلزرج :يا
بني عبد الرمحن ،واألوس :يابني عبد اهلل.

مواليه
سلامن الفاريس ،وزيد بن حارثة ،وابنه أسامة ،وأبو رافع أسلم ،ويقال اسمه بندويه العجمي،

وهبه العبــاس وأعتقه النبي‘ملا برش بإســام العباس وزوجه ســلمى ،فولــد له عبيد اهلل
كاتب أمري املؤمنني ،وبالل احلبيش ،وصهيب الرومي ،وســفينة ،إســمه مفلح األسود ويقال
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رومان البلخي ،وكان ألم ســلمة فأعتقته واشرتطت عليه خدمة النبي‘ ،وثوبان احلمريي
اشــراه النبي‘وأعتقه وبقي يف خدمته وخدمة أوالده إىل أيام معاوية ،ويسار النويب أرس يف
غزوة بني ثعلبة فأعتقه وهو الذي قتله العرنيون ،وشقران واسمه صالح بن عدي احلبيش ،ورثه

عن أبيه ويقال هو من أوالد دهاقني الري ،ومدعم اخلثعمي وهو هدية فروة بنت عمرو اجلذامي،
وأبو موهيبة من مولدي مزينة أعتقه النبي ،وأبو كبشــة واسمه السليم من مولدي أرض دوس
أو مكة فاشــراه وأعتقه ،مات يف أول يوم من جلوس عمر ،وأبو بكرة هشــام واســمه نقيع،

تــدىل من احلصن عىل بكرة ونزل من حصن الطايف إىل النبي فانعتق ،وأبو أيمن واســمه رباح
وكان أســود ،وكان يستأذن عىل النبي‘ثم صريه مكان يســار حني قتل ،وأبو لبابة القرظي

اشــراه النبي فأعتقه ،وفضالة وهبــه رفاعة بن زيد اجلذامي وقتل بوادي القرى ،وأنبســة بن
كردى من العجم ،قتل يف بدر وقيل تويف يف أيام أيب بكر ،وكركره أهدي له فأعتقه ،ويقال مات
وهو مملوك ،وأبو مرة كان مما أفاء اهلل عليه من العرب وهو أبو ضمرية ،ويقال اشــرته أم سلمة

للنبي فأعتقته ويقال هو روح بن شــرزاد من ولد كشتاســب امللك وبنيه ،من مولدي الرساة،
وأسلم ،األصفر الرومي ،واحلبشــة احلبيش ،وماهر ،كان املقوقس أهداه إليه ،وأبو ثابت ،وأبو

نيزر ،وأبو سلمى ،وأبو عســيب ،وأبو رافع األصغر ،وأبولقيط ،وأبو البرش ،ومهران ،وعبيد،
وأفلح ،ورفيع ،ويسار األكرب.

إماؤه
حارثة بنت شمعون ،أهداها له ملك احلبشة ،وســلمى ،ورضوى ،وأم أيمن إسمها بركة،

وأسلمة ،وأنسة ،وموهيبة ،وقيل مها من مواليه ،وكان له خيص يقال له مأبور ًا).

ويف تاريخ املدينة لعمر بن شبة النمريي(( :)173/1ما جاء يف أموال النبي‘ وصدقاته ونفقاته

باملدينة وأعراضها :عن ابن شهاب قال:

كانت صدقات رســول اهلل‘أمواالً ملخرييق اليهودي قال عبد العزيز :بلغني أنه كان من

بقايا بني قينقاع ثم رجع حديث ابن شــهاب قال :وأوىص خمرييق بأمواله للنبي‘وشــهد

أحد ًا فقتل به ،فقال رســول اهلل‘:خمرييق ســابق اليهود ،وســلامن ســابق فارس ،وبالل
سابق احلبشة .قال:وأســاء أموال خمرييق التي صارت للنبي‘:الدالل ،وبرقة ،واألعواف،
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والصافية ،وامليثب ،وحسنى ،ومرشبة أم إبراهيم.

فأما الصافية والربقة والدالل وامليثب ،فمجاورات بأعىل الســورين من خلف قرص مروان

بن احلكم ،فيسقيها مهزور.

وأما مرشبة أم إبراهيم فيســقيها مهزور ،فإذا خلفت بيــت مدراس اليهود ،فحيث مال أيب

عبيدة بن عبد اهلل بن زمعة األسدي ،فمرشبة أم إبراهيم إىل جنبه ،وإنام سميت مرشبة أم إبراهيم
ألن أم إبراهيم من رسول اهلل‘ ولدته فيها ،وتعلقت حني رضهبا املخاض بخشبة من خشب
تلك املرشبة ،فتلك اخلشبة اليوم معروفة يف املرشبة.

وأما حسنى فيسقيها مهزور ،وهي من ناحية القف.

وأما األعواف فيسقيها أيض ًا مهزور ،وهي أموال بني حممم.

عــن جعفر بن حممــد ،عن أبيه قــال :كانت الــدالل المرأة مــن بني النضــر ،وكان هلا

سلامن الفاريس ،فكاتبته عىل أن حيييها هلا ثم هو حر ،فأعلم ذلك النبي‘فخرج إليها فجلس

عــى فقري ،ثم جعل حيمــل إليه الودي فيضعه بيده ،فام عدت منها وديــة أن أطلعت .قال :ثم
أفاءها اهلل عىل رسوله‘ .قال :والذي تظاهر عندنا أهنا من أموال النضري ،ومما يدل عىل ذلك
أن مهزور ًا يسقيها ،ومل يزل يسمع أنه ال يسقي إال أموال بني النضري.

قال الواقدي :وقف النبي‘ :األعواف وبرقة وميثب والدالل وحسنى والصافية ومرشبة

أم إبراهيم ،سنة سبع من اهلجرة.

وقال الواقــدي :قال خمرييق يوم أحد :إن أصبت فأموايل ملحمد يضعها حيث أراه اهلل ،فهي

عامة صدقات رسول اهلل‘.

عن ســعيد بن املســيب قال :قال النبي‘ ليهود يوم فتح خيرب :أقركــم ما أقركم اهلل عىل

أن التمر بيننا وبينكم .فكان يبعث عبد اهلل بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ،ثم يقول :إن شــئتم
فلكم ،وإن شئتم فيل ،فكانوا يأخذونه.

عن الشعبي :أن النبي‘دفع خيرب إىل أهلها عىل النصف ،وعىل أن يكفوا املسلمني املؤونة

حتى يبلغ التمر ،وهلم احلطب وسواقط النخل ،فلام بلغت التمرة ،بعث إليهم عبد اهلل بن رواحة
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وكان مســرضع ًا فيهم ففرحوا به وقالوا :مرحب ًا بك وبمن جئت من عنده ،كيف أنت وكيف
صاحبك الــذي تركت وراءك؟ فقــال :أما أنا فصالح ،وأما صاحبي فــواهلل هلو أحب إيل من

نفيس التي بني جنبي ،وألنتم أبغض إيل مــن عددكم من القردة واخلنازير .قالوا :فكيف تعدل
علينا؟ قال :لــن حيملني حب صاحبي عىل أن أجور له عليكــم ،وال حيملني بغيض إياكم أن

ال أعدل عليكم .قالوا :هبذا قامت الســاوات واألرض .قــال :فطاف يف النخل ونظر ،فقال:

إن شــئتم أن أكيل لكم كذا وكذا ،ولنا احلطب وسواقط النخل قال :ففرحوا بذلك وقبلوه ،ثم

كالوا التمرة فلم جيدوها نقصت شيئ ًا مما خرص وال زادت!

عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال :ملا افتتح النبي‘خيرب كانت ســهامهنا ثامنية عرش

سه ًام ،مجع كل رجل من املهاجرين معه مائة رجل يضم إليه ،فكانوا ألف ًا وثامن مائة.

سعيد بن جبري ،عن ابن عباس قال :أعطانا النبي‘نصيبنا من خيرب ،وأبو بكر وعمر ،غري

أن الناس كثروا عىل عمر ،فأرســل إلينا فجمعنا فقال :إن الناس قد كثروا ،فإن شئتم أعطيتكم
مكان نصيبكم من خيرب ماالً .فنظر بعضنا إىل بعض ،فقتل عمر ومل يعطنا شيئ ًا ،فقبضها عثامن،
وذكرنا له ذلك فقال :إن عمر قبضها ومل يعطكم .فأبى أن يعطينا!

مالحظة عامة
هــذه صورة عامة عن ملكيته‘يف كل عمره الرشيف يف مكــة واملدينة ،وغرضنا أن نبني

ملكيتــه يف مراحل عمره ،وأن ننفي كذب الســلطة عن فقر أمه حتــى زهدت فيه املرضعات.
وكذهبم يف فقــر عمه أيب طالب حتى أخذوا اثنني مــن أوالده ليخففوا عنه ،وحتى اضظر أن

يبيع سقاية احلاج ألخيه العباس .أما كذهبم يف أن النبي‘قال أموايل ترثها الدولة ،وال يرثها
أوالدي وأرحامي ،فهي الكذبة الكربى التي ردها أهل البيت^ ،وغص هبا كاذبوها .وأصلها

إطاعتهم لليهود الذين نصحوهم بإفقار آل حممد‘!

ً ً ً
عبدالمطلب كان رئيسا كبيرا وثريا

يدلــك عىل أن عبد املطلب صاحب ثــروة أنه ملا خلص إبله من أبرهة نحــر منها مئة ناقة،

وأطعمها للناس ،وعندما فدى ولده عبــد اهلل من الذبح بمئة ناقة ذبحها وأطعمها للناس .كام
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كان يطعم احلجيج يف موســم احلج  ,ويؤمن هلم املاء يف مكة ومنى وعرفات ،فمثل هذا ال يصح
عليه كذبة قريش بأنه فقري زهدت املرضعات بطفله ألن أباه متوىف!

إن مكذوباهتــم عن فقر عبد املطلب غرضها مدح بقية رؤســاء قريش بأهنم كانوا أصحاب

ثــروة طائلة .ومكذوباهتــم عن فقر أيب طالــب إلثبات أن تربيــة النبي‘لعيل×كانت

للتخفيف عن أبيه لفقره! ولتربير مصادرة العباس حق السقاية والرفادة فقالوا اشرتاها من أيب

طالب ،لئال تصل اىل عيل×!

ما ورثهالنبي؟ص؟عن أبيه وأمه
قال البالذري(( :)96/1وورث رسول اهلل ‘ من أبيه أم أيمن واسمها بركة فأعتقها ،ومخسة

أمجال أوارك ،وقطيعة غنم ،وسيف ًا مأثور ًا ،وورق ًا .فكانت أم أيمن حتضنه .ويسميها أمي ،وقال

بعض الرواة :ورث أم أيمن من أمه فأعتقها .وقال آخرون :ورث والءها من أبيه).

كام ورث النبي‘عن أبيه غالمه شــقران الذي شارك يف جتهيزه( .تاريخ دمشق .)271 / 4 :وقيل

شقران من أوالد دهاقني الري.

وقد ذكرت وراثته عامة املصادر ،ومنها مناقب آل أيب طالب (.)147/1

ورث من أمه َأمتها أم أيمن
يف دالئل النبوة للبيهقي(( :)150/1قال ابن شهاب :وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد ،أهنا

كانت وصيفة لعبد اهلل بن عبد املطلب وكانت من احلبشة فلام ولدت آمنة رسول اهلل‘بعد ما
تويف أبوه فكانت أم أيمن حتضنه حتى كرب رسول اهلل‘فأعتقها ،ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم

توفيت بعد ما تويف رسول اهلل‘بخمسة أشهر).

ويف جمموع النووي (« :)307/15يقال :كانت من سبي احلبشة الذين قدموا زمن الفيل ،فصارت

لعبد املطلــب فوهبها لعبــد اهلل والد النبي ،وتزوجت قبل زيد عبيــد ًا احلبيش فولدت له أيمن
َف ُكنِّ َي ْت به ».

وملــا توفيــت آمنــة أم النبي‘يف طريــق عودهتــم من املدينــة «:رجعت بــه أم أيمن
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عىل البعريين اللذين قدموا عليهام وكانت حتضنه)( .الطبقات.)116/1:

قال النبي‘ « :من رسه أن يتزوج امرأة من أهل اجلنة فليتزوج أم أيمن ،فتزوجها زيد بن

حارثة ،فولدت له أسامة بن زيد»(.الطبقات.)224 / 8 :

ويف الطبقات ( )117/1وتاريخ دمشــق ( «:)85 / 3قال قوم من بني مدلج لعبد املطلب :إحتفظ

به فإنا مل نر قدم ًا أشــبه بالقدم التي يف املقام منه! فقال عبد املطلب أليب طالب :إســمع ما يقول

هؤالء ،فكان أبو طالب حيتفظ به.

وقال عبد املطلب ألم أيمن وكانت حتضن رســول اهلل ‘ :يا بركة ال تغفيل عن ابني ،فإين

وجدته مع غلامن قريب ًا من السدرة ،وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبي هذه األمة .وكان
عيل بابني فيؤتى به إليــه ،فلام حرضت عبد املطلب الوفاة
عبد املطلب اليــأكل طعام ًا إال قالَّ :

أوىص أبا طالب بحفظ رسول اهلل ‘ وحياطته ».

وقد روت أم أيمن عن طفولة النبي وشبابه‘ .قالت(:الطبقات« )168/1:ما رأيت النبي‘

شكى صغري ًا وال كبري ًا جوع ًا وال عطشــ ًا! كان يغدو فيرشب من زمزم ،فأعرض عليه الغداء
فيقول :ال أريده أنا شبعان ».

وقالت(الطبقــات « :)119 / 1 :رأيــت رســول اهلل‘وهو ابــن ثامن ســنني يبكي خلف رسير

عبد املطلب ،حتى دفن باحلجون ».

وكان النبي‘يقول هلا :يا أمه ،ويزورها يف بيتها( .الطبقات.)223/ 8 :

وكان يثق هبا ويعتمد عليها ،فقد وضع عندها أمانات الناس « :فلام أراد اهلجرة سلمها إىل أم

أيمن ،وأمر علي ًا×أن يردها»( .الحدائق.)433/ 21:

ويف الثاقب البــن محزة ( :196/قالــت أم أيمن :خرجــت إىل مكة فأصابني عطش شــديد

يف اجلحفة ،حتى خفت عىل نفيس ،ثم رفعت رأيس إىل الســاء وقلت :يا رب ،أتعطشــني وأنا
خادمة ابنة نبيك ،فنزل إيل دلو من الســاء فرشبت ،وحق ســيديت ما جعت وال عطشت سبع

سنني) .وروي هذا عن فضة خادمة الزهراء÷.

ويف املحترض( :242/قال أمرياملؤمنني× :جاء رسول اهلل‘ذات ليلة يطلبني ،فقال :أين
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أخــي يا أم أيمن؟ قالت :ومن أخــوك؟ قال :عيل .قالت :يا رســول اهلل! تزوجه ابنتك وهو
أخوك! قال :نعم ،أما واهلل يا ُأم أيمن ،لقد زوجتها كفو ًا رشيف ًا وجيه ًا يف الدنيا واآلخرة).
ويف دالئل النبــوة للبيهقــي()149/1أن أم أيمــن واجهت الفارين يف أحــد ،فحثت الرتاب يف

وجوههم وقالت لبعضهم هاك املغزل فاغزل به وهلم سيفك).

وبقيــت أم أيمــن ال جتيــد نطق العربية! «قالــت يوم حنني ســبت اهلل أقدامكــم! فقال

هلا النبي‘:أسكتي يا أم أيمن فإنك عرساء اللسان»( .الطبقات.)225/ 8:

ورث من أمه أمتها نتيلة أم عمهالعباس
ســئل اإلمام الصادق×كم ولد ًا لعبد املطلب؟ فقال :عرشة والعباس ،ومل يقل أحد عرش.

وتقدم من الكايف ( )259/8أن اإلمام الصادق×كان عنده كتاب كتبوه يف دار الندوة عىل العباس

ألن أمه نتيلــة كانت أم ًة ألم الزبري وأيب طالب وعبد اهلل ،فأخذهــا عبد املطلب فأولدها فالن ًا،
فقال له الزبري :هذه اجلارية ورثناها من أمنا وابنك هذا عبد لنا ،فتحمل عليه ببطون قريش ،قال
فقال :قد أجبتك عىل خلة عىل أن ال يتصدر ابنك هذا يف جملس ،واليرضب معنا بسهم .فكتب

عليه كتاب ًا وأشهد عليه.

أين صارت ثروةالنبي؟ص؟التي ورثها
اجلواب :أهنا كانت بيد جده عبد املطلب ثم بيد عمه أيب طالب ،ومن البعيد أنه رصفها كلها

ومل ينمها ،بل املرجح أن عبد املطلب نامها ثم نامهــا أبو طالب ثم النبي‘ .لكن رواة قريش

يتعمدون القول إن النبي‘كان فقري ًا وعمه أبا طالب وجده كذلك ،ألغراض عندهم!

قال البالذري (( :)96/1قالوا :وضم أبو طالب رســول اهلل‘بعد موت عبد املطلب .دخل
منزله وإن عياله لفي ضيقة وخ َّلة ،ال يكادون يشبعون لقلة ما عندهم .فكان رسول اهلل‘إذا

أكل معهم ،كفاهم ما جيدون من الطعام وأشــبعهم حتى يتم َّلوا .وكان رسول اهلل‘يف أكثر
أيامــه يصبح فيأيت زمزم ،فيرشب منهــا رشبة .فربام عرض عليه الغداء فيقــول :ال أريده ،أنا

شبعان) .الحظ قول البالذري( :قالوا) أي هذا هو التاريخ املتبنى عندهم!

ويف إمتاع األســاع للمقريــزي(( :)99/4قال الواقــدي :عــن نافــع بــن جبري قال :ســئل
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رســول اهلل‘:أتذكر مــوت عبد املطلب؟قال:نعم وأنا ابن ثامين ســنني .قالــوا :فلام تويف
عبد املطلب ضم أبو طالب رســول اهلل‘إليه وهو يومئذ ابن ثامين سنني ،وكان يكون معه،
وكان أبو طالب المــال له ،وكان له قطيعة من إبل تكون بعرنة فيبــدو إليها ،ويؤيت بلبنها إذا

كان حــارض ًا بمكة .وكان أبو طالب قد رق عليه وأحبــه ،وكان إذا أكل عيال أيب طالب مجيع ًا
أو فــرادى مل يشــبعوا ،وإذا أكل معهم رسول اهلل‘شــبعوا ،وكان إذا أراد أن يعشــيهم أو

يغدهيم يقول:كام أنتم حتى حيرض ابني ،فيأيت رسول اهلل‘ فيأكل معهم وكانوا َي ْف ُضلون من

طعامهم .وإن كان لبن ًا رشب رســول اهلل أوهلم ،ثم يتناول العيال القعب فيرشبون منه فريوون
عن آخرهــم من القعب الواحد ،وإن كان أحدهم ليرشب قعب ًا وحــده فيقول أبو طالب:إنك

ملبارك .وكان الصبيان يصبحون شعث ًا رمص ًا ،ويصبح رسول اهلل‘دهين ًا كحيالً).

وقال يف(( :)14/1وكان أبو طالب يقرب إىل الصبيان تصبيحهم أول البكرة فيجلسون وينهبون،

ويكف رسول اهلل‘يده الينهب معهم ،فلام رأى ذلك أبو طالب عزل له طعامه عىل حدة).

أقــول :تراهم يذكرون بعض الكرامات للنبي‘وجيعلــون جوها فقر أيب طالب ،وجوع

أطفاله حتى أهنم ينهبون الطعام من أمام بعضهم! ويؤكدون عىل ذلك .ألن غرضهم إثبات فقر
أيب طالب فقر ًا شديد ًا وذم أوالده!

سقايةالحج تكذب رواياتهم عن فقر أبي طالب
كانت سقاية احلاج ورفادهتم خاصة ببني هاشم ،فكان عليهم أن يؤ ِّمنوا املاء للحجاج طول

موســم احلج ،يف مكة ومنى وعرفات ،فيبنوا األحواض وينقلوا املــاء من زمزم أو غريها اليها.

وكان عليهــم أن ُيطعموا احلجــاج إذا كانت جماعة كام فعل هاشــم ،أما يف الســنوات العادية
فيذبحون هلم األنعام التي أهديت لذلك ،ويكملوهنا منهم.

وقد جعل عبد املطلب الرفادة والسقاية بعده البنه أيب طالب ريض اهلل عنهام فكان أبو طالب

ينفق عىل ذلك نحو ثالثني ألف درهم سنوي ًا ،واستمر عىل ذلك أكثر من أربعني سنة ،من وفاة

عبد املطلب اىل وفاته ،ومل يذكر التاريخ أنه طلب مساعدة من احلجاج ،أو من زعامء قريش.

وعندما هاجر النبي‘ومعه أبناء أيب طالب ،تصدى العباس للســقاية والرفادة ،وأخذها
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من عقيل وطالب ،وزعم أنه أخــذ امتيازها من أيب طالب ألنه اقرتض منه عرشة آالف درهم

وأنفقها عىل احلجاج ،ثم اقرتض منه أربعة عرش ألف ًا ،واشرتط عليه العباس إن مل يوفها أن تكون

له السقاية ،فلم يوفها فصارت السقاية له! (تاريخ دمشق.)283/26 :

وجاء رواة الســلطة ليربروا قول العباس ،فقالوا إن أبا طالب كان فقري ًا اليســتطيع اإلنفاق

عــى أرسته! وأنه بلغ من شــدة فقره أهنم خففوا عنــه عائلته فأخذ محزة ابنــه جعفر ًا ،وأخذ
النبــي‘ علي ًا×وأخذ العبــاس طالب ًا .وغرضهم من ذلــك أن جيعلوا فضيلة عيل×يف

اختيار النبي‘له وتربيته له صدفة بســبب فقر أيب طالب ،وأن يثبتوا أن حق السقاية للعباس،

لكن طالب ًا وجعفركانا يعيشان يف بيت أيب طالب ومل يكونا كام زعمت الرواية عند العباس ومحزة!
راجع :تاريخ دمشق 283/26:والمستطرف ،289/1:وأخبار مكة.106/2 :

وقــد ذكرنا يف الســرة النبوية أن هذه الرواية تفــرد هبا ابن جماهد موىل خمــزوم وتلميذ ابن

عباس ،واجلمحي ومل يوثقوه .وقلنا إن الصحيح يف تربية النبي‘لعيل×روايات أيب رافع

كــا يف مناقب آل أيب طالب( )29/2قال« :ذكر أبو القاســم يف أخبــار أيب رافع من ثالثة طرق،
أن النبي‘حني تزوج خدجية قال لعمه أيب طالب :إين أحب أن تدفع إ َّيل بعض ولدك ،يعينني

عىل أمري ويكفيني ،وأشكر لك بالك عندي .فقال أبو طالب :خذ أهيم شئت ،فأخذ علي ًا ».

والصحيح يف السقاية أنه ملا تويف أبو طالب وهاجر جعفر وعيل ومل َيت ََصدَّ لذلك أبناؤه عقيل

وطالب ،تصدى لذلك أخوه العباس فسكت عنها أبناؤه! وملا فتح النبي‘مكة سكت عنها
فقالوا أقرها بيد العباس!

كان أبو طالب يسقيالحجيجاللبن والعسل
كانوا يستقون املاء من بئر زمزم ،ويضعونه يف أحواض ليرشب منه احلجاج وكان أبو طالب

يسقي احلاج يف بعض األيام العســل واللبن .وعندما توىل الســقاية العباس قطع سقاية العسل

واللبن ،وكان يضع يف أحواض زمزم زبيب ًا ،من ماله أو مما يأخذه رب ًا من أهل الطائف.

روى مســلم يف صحيحه( :86/4:عن بكر بن عبداهلل املزين قال :كنت جالســ ًا مع ابن عباس

عند الكعبة فأتاه أعرايب فقال :مايل أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن ،وأنتم تسقون النبيذ،
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أمن حاجة بكم أم من بخل! فقال ابــن عباس :احلمد هلل ما بنا من حاجة وال بخل ،قدم النبي
عىل راحلته وخلفه أســامة فاستســقى فأتيناه بإناء من نبيذ فرشب وسقي فضله أسامة وقال:
أحسنتم وأمجلتم كذا فاصنعوا ،فال نريد تغيري ما أمر به).

أقول :قول ابن عباس خالف الواقع ألن النبي‘رفض أن يرشب من ماء سقاية العباس،

فقد اتفقوا عىل أنه شمه فقطب وجهه ورده!

قال ابن حجر يف فتح الباري( )34/10وصححه ،قال( :عطش النبي‘وهو يطوف فأيت بنبيذ
بذن ٍ
عيل َ
ُوب من ماء زمزم ،فصب عليه ورشب).
من السقاية فقطب! فقيل أحرا ٌم هو؟ قال :الَّ ،

ويف تفسري الرازي(( :)46/6فشــمه فقطب وجهه ورده ،فقال العباس :يا رسول اهلل أفسدت عىل

عيل القدح فردوه عليه فدعا بامء من زمزم وصب عليه ورشب).
أهل مكة رشاهبم! فقال :ردوا َّ
ويف رواية البخاري(( :)167/2أن رســول اهلل‘جاء إىل الســقاية فاستسقى فقال العباس :يا

فضل إذهب إىل أمك ،فأت رسول اهلل برشاب من عندها ،فقال :إسقني .قال :يا رسول اهلل إهنم

جيعلون أيدهيم فيه).

النبي‘حرم سقاية العباس .وقد حرص فقهاء السلطة
فقد خاف العباس أن يقول الناس إن
َّ

عىل حتليل نبيذ العباس ومدحوه ،فجعلوا الرشب منه من مســتحبات احلج ،بينام هنى األئمة من

أهل البيت^عن رشبه ،ألن العباس وبنيــه كانوا يرتكون الزبيب منقوع ًا يف املاء أيام ًا ،فيصري

مســكر ًا .ففي الكايف ( )409/6عن اإلمام الصادق×قال(:قال رسول اهلل‘:كل مسكر حرام
وما أســكر كثريه فقليله حرام .فقلت له :هذا نبيذ الســقاية بفناء الكعبة .فقال يل :ليس هكذا
كانت الســقاية إنام الســقاية زمزم .أفتدري من أول من غريها؟ قال قلت :ال .قال :العباس بن
عبد املطلب كانت له َح ْب َلة ،أفتدري ما احلبلــة؟ قلت :ال ،قال :الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة

ويرشبونه بالعيش وينقعه بالعيش ويرشبونه من الغد يريد به أن يكرس غلظ املاء عن الناس .وإن

هؤالء قد تعدوا فال ترشبه ،وال تقربه).
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أدلة إضافية على غنى أبي طالب
أوهلا :أهنم نصوا عىل أن أبا طالب كان عنده قطيع مجال يف عرفات يف منطقة عرنة ،كام تقدم

من إمتاع األسامع .وذكره غريه.

ثانيها:أنــه كان يطبخ فيــوزع عىل املحتاجني اللحــم واملرق ،وكان عــي يوزعه ،وورد أن

علي ًا×قــال ألمه زيدي آلل فــان ألن عائلتهم كثرية ،واجعلیه من ســهمي .ثالثها :أن أبا

طالب ملا خطب خدجية للنبي‘قال(:واملهر عيل يف مايل ،الذي ســألتموه ،عاجله وآجله).

(الكافي .)375/5:واملهر قد يكون مئة بعري.

رابعها :شــهادة املؤرخ اليعقويب بأن أبا طالب أنفق ماله عىل بني هاشم يف حصار الشعب،

قال( :فأقام ومعه مجيع بني هاشــم وبني املطلب يف الشعب ثالث سنني ،حتى أنفق رسول اهلل

ماله ،وأنفق أبو طالب ماله ،وأنفقت خدجية بنت خويلد ماهلا ،وصاروا إىل حد الرض والفاقة).
خامســها :أنه كان يذهب للتجارة مع قافلة قريش اىل الشــام فله فيها بضاعة ،وكان يف مكة

يبيع البــز أي القامش والعطــر (المعــارف البــن قتيبــة ،575/والمحاســن للبيهقــي ،81/والمحاســن للجاحــظ(.)150/1

وبذلك يتضح أن فقر أيب طالب أكذوبة نرشهتا السلطة فصارت مشهورة!

أما قــول أيب طالــب إن النبــي‘وإن كان مق ً
ال يف املال فهــو أفضل قريــش ،ال يعني

أن النبي‘فقري ال مال له ،بل يعني أن ماله قليل بالنسبة اىل أموال خدجية الطائلة.
كام أن قوله فاملهر من مايل تكريم للنبي ،وال يعني أنه‘اليستطيع دفع املهر.

أمــا قوله إن خدجية أنفقــت كل ماهلا ،فمعناه ماكان حتت يدها ،فقــد كانت أمواهلا متفرقة

يف البالد وبقي النبي‘ينفق منها حتى بعد هجرته ،قال أبو رافع إن النبي‘اشــرى مكان
بيته ومسجده يف املدينة من مال خدجية.

وهبت خديجة كل أموالها للنبي؟ص؟
كام هيأ اهلل سارة إلبراهيم×فوهبته كل أمواهلا ،هيأ خدجية لنبينا‘ فوهبته كل أمواهلا.

َ َ ْ َ ْ َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ
يم فلا تق َه ْر.
قــال اهلل تعــاىل :ألم ي ِجدك ي ِتيما فآوى .ووجدك ضالا فهدى.ووجدك ع ِائلا فأغنى .فأما الي ِت
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َ
َ ْ
ََ َ
َو َأ َّما َّ
الس ِائ َل فلا ت ْن َهرَ .وأ َّما ِب ِن ْع َمةِ َر ِّب َك ف َح ّ ِدث.
ًّ َ
َو َو َج َد َك َضالا ف َه َدى :أي متحري ًا كيف يدعو اىل ربه فهداه برسالته ،وإال فهو نبي قبل األربعني

ويف األربعني بعث رسوالً.
ً ََْ

َو َو َج َد َك َع ِائلا فأغنَى :أي صاحب عيال البد أن تنفق عليهم ،فأغناك بامل خدجية ،ثم أحل لك

وألمتك الغنائم.

يف أمايل الطــويس( :468/قــال أبو عبيــدة :فقلــت لعبيد اهلل يعنــي ابن أيب رافــعَ :أوكان

رسول اهلل‘جيد ما ينفقه هكذا (يقصد شراءه مكان مسجده) فقال :إين سألت أيب عام سألتني وكان

حيدث هبذا احلديث فقال :فأين يذهب بك عن مال خدجية÷؟ وقال :إن رسول اهلل‘قال:
ما نفعني مال قط مثــل ما نفعني مال خدجية÷ ،وكان رســول اهلل‘يفك من ماهلا الغارم

والعاين ،وحيمل الكل ،ويعطي يف النائبة ،ويرفــد فقراء أصحابه إذ كان بمكة ،وحيمل من أراد

منهم اهلجرة .وكانت قريش إذا رحلت عريها يف الرحلتني يعني رحلة الشــتاء والصيف كانت
طائفة من العري خلدجية ،وكانت أكثر قريش ماالً ،وكان‘ينفق منه ما شاء يف حياهتا ثم ورثها

هو وولدها بعد مماهتا).

ويف البحــار (( :)22/ 16وكان خلدجيــة يف كل ناحية عبيد وموايش حتى قيــل :إن هلا أزيد من

ثامنــن ألف مجل متفرقة يف كل مكان ،وكان هلا يف كل ناحية جتارة ،ويف كل بلد مال ،مثل مرص
واحلبشة وغريها).

ويف البحار ( « :)71/ 16يا معارش العرب إن خدجية تشــهدكم عىل أهنا قد وهبت نفســها وماهلا

وعبيدها وخدمها ومجيع ما ملكت يمينها واملوايش والصداق واهلدايا ،ملحمد‘ ».

وروى البخــاري( )80/5أن عمر قال ألســاء بنت عميس :ســبقناكم باهلجــرة فنحن أحق

برسول اهلل منكم! فغضبت وقالت :كال واهلل كنتم مع رسول اهلل يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم،

وكنا يف دار أو يف أرض البعداء البغضاء باحلبشة ،وذلك يف اهلل ويف رسوله ‘! وأيم اهلل ال أطعم

طعام ًا وال أرشب رشاب ًا حتى أذكر ما قلت لرسول اهلل‘ونحن كنا نُؤذى ونُخاف .وسأذكر

ذلك للنبي‘وأســأله ،واهلل ال أكذب وال أزيغ وال أزيد عليه .فلام جاء النبي‘قالت :يا
نبــي اهلل إن عمر قال كذا وكذا ،قال :فام قلت له؟ قالت :قلت له كذا وكذا ،قال :ليس بأحق يب
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منكم .وله وألصحابه هجرة واحدة ،ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان ».

سرقوا إنفاق خديجة وادعوه ألبي بكر وعثمان
أخذوا قول النبي‘:ما نفعني مال قط كام نفعني مال خدجية÷ووضعوا بدل خدجية أبا

بكر! وأخذوا قول النبي‘لعيل أنت مني بمنزلة هارون من موســى ،فوضعوا إسم أيب بكر
وعمر بدل عيل فكذبوا عىل النبي‘أنه قال أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون ،وليس علي ًا!

وجعلوا ذلك عىل لســان ابن عباس قال :قال رســول اهلل‘ « :ما نفعني يف اإلسالم مال
أحد ما نفعني مال أيب بكر ،منه أعتق بالالً ،ومنه هاجر نبيه ،ولو كنت متخذ ًا خلي ً
ال الختذت أبا
بكر خليالً ،ولكنه أخي وصاحبي ،وأخوة اإلســام أفضل .أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون
من موسى إال أنه ال نبي بعدي »( .تاريخ دمشــق  60/ 30:و  ،206وتاريخ بغداد  .)383/11(:ورأى

بعض أئمتهم أنه كذب مفضوح فقال إنه موضوع!

قال ابن حجر يف لسان امليزان ( « :)23 / 2قال الذهبي هذا كذب ،وهو من بِرش ،قال ثم قال ابن

عدي :ورواه مسلم بن إبراهيم عن قزعة .قال الذهبي :وقزعة ليس بشئ » .وبعضهم مل يستح

فاحتج به وكابر ،وزعم أنه يستوجب تفضيل أبا بكر عىل عيل ×!

لكن القرطبي قبله فقال يف تفسريه ( « :)268/1وروي عنه ‘ أنه قال :أبو بكر وعمر بمنزلة

هارون من موسى! وهذا اخلرب ورد ابتداء ،وخرب عيل ورد عىل سبب فوجب أن يكون أبو بكر

أوىل منه باإلمامة! ».

وقبله الباقالين فقال يف التمهيد« :463/فإن قالوا هذا من أخبار اآلحاد التي ال نعلمها رضورة

وال بدليل! قيــل :إن جازت لكم هذه الدعوى جاز خلصمكم أن يزعــم أن مجيع ما رويتموه
فلم يلزم القول
وتعلقتم به يف النص والتفضيل من أخبار اآلحاد التي النعلمها رضورة والبدليل َ

هبا.والجواب هلم).

أقول :جوابنا عىل ما ذكره الباقالين اعرتاف عدد من أئمتهم بكذب خربهم وصحة أخبارنا،

أما زعم القرطبي أن احلديث يف حق عيل×له سبب هو أن النبي‘مل يصحب علي ًا إىل تبوك،
وتركه والي ًا عىل املدينة ،فشكى إليه قول املنافقني ،فقال له :أنت مني بمنزلة هارون من موسى.
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لكنــه قال ذلك أليب بكر وعمر بدون مناســبة ،وقــد أخطأ القرطبي بأن هــذا أقوى ،ألن

مناســبات احلديث توثيقات تــدل عىل ظرف صــدوره وتتضمن فوائد كثــرة يف بحثه ،بينام
ادعاء املدعــي أن رســول اهلل‘قال كذا ،بــدون مناســبة ُي َض ِّعف احلديث ،وهلــذا جتد أن

أحاديث الفضائل التي ادعوها لفالن وفالن ال مناسبة هلا ،أو مناسبتها غري معقولة وقد تضع اليد
عىل كذب احلديث! هذا ،وقد حتايل بعض رواهتم فحذفوا فقرة منزلة هارون واحتجوا بباقيه!

قال الرتمذي ( )297/5وأبو يعىل («:)418/1عن عيل قال قال رســول اهلل ‘ :رحم اهلل أبا بكر،
زوجني ابنته ومحلني إىل دار اهلجرة ،وأعتق بــاالً من ماله .رحم اهلل عمر يقول احلق وإن كان
مر ًا ،تركه احلق وما له صديق! رحم اهلل عثامن تســتحييه املالئكة .رحم اهلل علي ًا :اللهم أدر احلق

معه حيث دار»!

هذا ،وقد تبارى الرواة يف تضخيم ثروة أيب بكر التي أنفقها عىل رســول اهلل‘ .أما عائشة

فرفعت سقفها وجعلتها ثروة خيالية حتى حتري فيها علامء السلطة!

فخرت بامل أيب يف اجلاهلية ،وكان قد ألف ألف أوقية!
قالت كام يف سنن النســائي (« :)358/5
ُ

فقال النبي ‘ :أسكتي يا عائشة).

وروته مصادرهم ووثقــه علامؤهم أو صححوه ،كتهذيب الكمــال ،392/23 :وميزان اإلعتــدال،375 / 3 :

ومجمع الزوائد ،317 / 4 :وأمثال الرامهرمزي  ،131 /وفتح الباري ،222 / 9 :وتاريخ بخاري الكبير  ،224 / 1:وتهذيب الكمال،416 / 21 :
وتهذيب التهذيب ،325/ 8 :وسنة ا بن أبي عاصم 225/و إعانة الطالبين ،199/4 :والطبراني الكبير .174/ 23:

أمــر غري معقول! وهلذا
فتكون ثروة أيب بكر حســب قول عائشــة ألف مليون درهم وهو ٌ

اضطر الذهبــي رغم تعصبه املفرط أن جيعل املبلغ ألف أوقية ،بدل مليون أوقية! قال يف ســره

( « :)185/2وأعتقــد لفظة ألف الواحدة باطلة ،فإنه يكــون أربعني ألف درهم ،ويف ذلك مفخر

لرجل تاجر ،وقد أنفق ماله يف ذات اهلل ،وملا هاجر كان قد بقي معه ســتة آالف درهم ،فأخذها

صحبته .أما ألف ألف أوقية فال جتتمع إال لسلطان كبري ».

والصحيح أن األلف الثانية أيض ًا زائدة ،وأن إنفاق أيب بكر من أصله مكذوب.

ثم زادت عائشــة يف ثــروة أبيهــا ،قال األميني يف (الغديــر( :)50/8 :ونضدت لــه ثالث مئة

وســتني كرسي ًا يف داره ،وأســدلت عىل كل كريس حلة بألف دينار ،كام سمعته عن الشيخ حممد
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زين العابدين البكري()134وأنت تعلم ما يســتتبع هذا التجمــل من لوازم وآثار ،وأثاث ورياش،
ومناضد ،وأواين وفرش ،ال تقرص عنها يف القيمة ،وما يلزم من خدم وحشــم ،وقصور شاهقة،

وغرف مشيدة ،وما يالزم هذه البسطة يف املال من خيل وركاب وأغنام وموايش ،وضيعة وعقار).
وزادت عائشــة عىل ثروة أبيها مقامه يف اآلخرة «:قالت :قال رســول اهلل ‘ الناس كلهم

حياسبون إال أبا بكر »! (الصواعق المحرقة .)74 /

أرسي يب
ويف تاريــخ بغداد (« :)118/2عن أنس قال قال رســول اهلل ‘ قلــت جلربئيل حني
َ

إىل السامء :يا جربئيل أعىل أمتي حساب؟ قال كل أمتك عليها حساب ،ما خال أبا بكر الصديق فإذا

كان يوم القيامة قيل يا أبا بكر أدخل اجلنة ،قال :ما أدخل حتى أدخل معي من كان حيبني يف الدنيا ».
فجعلت أباها أفضل من النبي‘ألن النبي‘حياسب وأبو بكر فوق احلساب.

رد علماؤنا روايات إنفاق أبي بكر وعثمان
قالــوا إهنا مكذوبة ألن أبا بكر كان فقــر ًا وكان أبوه يعمل عند ابــن جدعان بطعام بطنه.

السنْح حتى ويل اخلالفة ،وقد طلب من املسلمني راتب ًا وهو
ويف املدينة كان منزله خيمة شــعر يف ُّ

خليفة ،ثم طلب زيادته!

وأمــا قوهلم إنه اشــرى عبيــد ًا وأعتقهــم ،فقــد كذبه الواقــدي وابن إســحاق وقاال
إن النبي‘اشرتى بالالً وابن فهرية وأعتقهام( .شرح النهج.)273/13:
ولو كان كالمهم صحيح ًا يف إنفاقه عىل النبي‘لظهرأثره يف حصار النبي‘ يف الشعب

مثالً ،وعندما النجد أثر ًا للماليني التي زعموا أنه أنفقها ،نعرف أن تعظيمهم له كاذب!

بل ردها بعض علامء الســنة ومنهم كبرياملعتزلة ،قال يف رشح النهج(( :)274/13قال شــيخنا

أبو جعفر& :أخربونا عىل أي نوائب اإلســام أنفق هذا املال ،وىف أي وجه وضعه ،فإنه ليس
بجائز أن خيفى ذلك و ُيدرس حتى يفوت حفظه ،وينســى ذكره ،وأنتم فلم تقفوا عىل شئ أكثر

من عتقه بزعمكم ست رقاب لعلها ال يبلغ ثمنها يف ذلك العرص مائة درهم.

وكيف يدعى له اإلنفاق اجلليل ،وقد باع من رســول اهلل‘بعريين عند خروجه إىل يثرب

وأخذ منه الثمــن يف مثل تلك احلال ،وروى ذلــك مجيع املحدثني ،وقد رويتــم أيض ًا أنه كان
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حيــث كان باملدينة غني ًا مورس ًا ،ورويتم عن عائشــة أهنا قالت هاجر أبــو بكر وعنده عرشة
َ

ُ ُ ْ

ْ

ُ

َ

ُ

ْ

آالف درهــم ،وقلتم إن اهلل تعاىل أنزل فيــهَ :ولا َيأ َتل أولو ال َف ْضل م ْنك ْم َو َّ
الس َعةِ أ ْن ُي ْؤ ُتوا أ ِولي ال ُق ْربَى ،يف
ِ ِ
ِ

أيب بكر ومســطح بن أثاثة ،فأين الفقر الذي زعمتم أنه أنفق حتى ختلل بالعباءة! ورويتم أن هلل

تعاىل يف ســائه مالئكة ختللوا بالعباءة وأن النبي‘ رآهم ليلة اإلرساء ،فسأل جربائيل عنهم
فقال هؤالء مالئكة تأسوا بأيب بكر بن أيب قحافة صديقك يف األرض ،فإنه سينفق عليك ماله،

َ ُ َّ
حتــى خيلل عباءة يف عنقه! وأنتم أيض ًا رويتم إن اهلل تعاىل ملا أنزل آية النجوى ،فقالَ :يا أ ّي َها ال ِذ َين
ًَ
َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ
اكـ ْـم َص َدقة..اآلية .مل يعمل هبا إال عيل بن أيب طالب
آمنــوا ِإذا ناجيتم الرســول فق ِدمــوا بيــن يــدي نجو

وحده ،مع إقراركم بفقره وقلة ذات يده ،وأبو بكر يف احلال التي ذكرنا من الســعة أمســك عن

ََْ َُْْ َْ َُ ّ ُ َْ َ ََ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ
ات ف ِإذ ل ْم
مناجاتــه ،فعاتب اهلل املؤمنني يف ذلك فقــال :أ أشفقتم أن تق ِدموا بين يدي نجواكم صدق ٍ
ََ ُ
َت ْف َع ُلوا َو َت َ
اللهعل ْيك ْم ،فجعله سبحانه ذنب ًا يتوب عليهم منه ،وهو إمساكهم عن تقديم الصدقة،
اب

فكيف سخت نفســه بإنفاق أربعني ألف ًا وأمسك عن مناجاة الرسول ،وإنام كان حيتاج فيها إىل
إخراج درمهني.

وأما ما ذكر من كثــره عياله ونفقته عليهم ،فليس يف ذلك دليل عىل تفضيله ،ألن نفقته عىل

عياله واجبة ،مع أن أرباب السرية ذكروا أنه مل يكــن ينفق عىل أبيه شــيئ ًا وانه كان أجري ًا البن
جدعان عىل مائدته يطرد عنها الذبان).

أقول :الصحيح أن النبي‘هاجر عىل ناقته العضباء املأمورة .واشــرى من أيب بكر بعري ًا

لدليله ابــن أريقط ،ومات هذا البعري قبل أن يصل اىل املدينة فاســتأجر له النبي‘بعري ًا ،وقد

وثقنا ذلك يف السرية النبوية.





الفصل الثامن والثالثون

عطاءاتالنبي؟ص؟

ً
وأنت تباريالريح كرما
يف الــكايف بســند صحيــح ( )236/1وعلل الرشائــع( )167/1عن اإلمام الصادق×قال( :ملا

حرضت رسول اهلل‘الوفاة دعا العباس بن عبد املطلب وأمري املؤمنني×فقال للعباس :يا
عم حممد تأخذ تراث حممد وتقيض دينه وتنجز عداته؟ فرد عليه فقال :يا رســول اهلل بأيب أنت
وأمي إين شــيخ كثري العيال قليل املال من يطيقك وأنت تباري الريح؟ قال :فأطرق‘هنيئة

ثــم قال :يا عباس أتأخــذ تراث حممد وتنجز عداته وتقيض دينه؟ فقال بأيب أنت وأمي شــيخ
كثري العيال قليل املال وأنت تباري الريح .قال :أما إين ســأعطيها من يأخذها بحقها ثم قال :يا

عيل يا أخا حممد أتنجز عدات حممد وتقيض دينه وتقبض تراثه؟ فقال :نعم بأيب أنت وأمي ،ذاك

عــي ويل .قال :فنظرت إليه حتى نزع خامته من أصبعه فقال :ختتم هبذا يف حيايت ،قال :فنظرت
َّ
إىل اخلاتم حني وضعته يف أصبعي فتمنيت من مجيع ما ترك اخلاتم .ثم صاح :يا بالل عيل باملغفر
والدرع والراية والقميص وذي الفقار والسحاب والربد واألبرقة والقضيب.

قال :فواهلل ما رأيتها غري ســاعتي تلك يعني األبرقة فجيئ بشقة كادت ختطف األبصار فإذا

هــي من أبرق اجلنة ،فقال :يا عــي إن جربئيل أتاين هبا وقال :يا حممــد إجعلها يف حلقة الدرع
واستذفر هبا مكان املنطقة.

ثــم دعــا بزوجــي نعــال عربيــن مجيعــ ًا أحدمهــا خمصــوف واآلخر غــر خمصوف

والقميصني ،القميص الــذي أرسي بــه فيــه ،والقميص الــذي جــرح فيــه يــوم أحــد،
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جل َمع ،وقلنسوة كان يلبسها ويقعد مع
والقالنس الثالث:قلنسوة الســفر وقلنســوة العيدين وا ُ

أصحابه .ثم قال :يا بالل عيل بالبغلتني :الشــهباء والدلــدل ،والناقتني :العضباء والقصوى،

والفرسني :اجلناح كانت توقف بباب املســجد حلوائج رسول اهلل‘يبعث الرجل يف حاجته

فريكبه فريكضه يف حاجة رسول اهلل ‘وحيزوم ،وهو الذي كان يقول :أقدم حيزوم .واحلامر
عفري فقال :إقبضها يف حيايت).

أكبر عطاياه من أموال خديجة؟اهع؟وغنائم حنين
يف أمايل الطويس ،468/أن النبي‘أمر علي ًا×( :أن يبتاع رواحل له وللفواطم ومن أزمع

للهجرة معه من بني هاشم .قال أبو عبيدة :فقلت لعبيد اهلل يعني ابن أيب رافع َأوكان رسول اهلل
‘جيد ما ينفقه هكذا؟ فقال :إين ســألت أيب عام ســألتني ،وكان حيدث هبذا احلديث ،فقال:

فأيــن يذهب بك عن مال خدجية÷؟ وقال :إن رســول اهلل‘قال :ما نفعني مال قط مثلام

نفعني مال خدجية ،وكان رســول اهلل‘يفك من ماهلا الغارم والعاين ،وحيمل الكَل ،ويعطي
يف النائبة ،ويرفد فقراء أصحابه إذ كان بمكة ،وحيمل من أراد منهم اهلجرة.

وكانت قريش إذا رحلــت عريها يف الرحلتني،يعني رحلة الشــتاء والصيف ،كانت طائفة
من العري خلدجية ،وكانت أكثر قريش ماالً ،وكان‘ينفق منه ما شــاء يف حياهتا ،ثم ورثها هو
وولدها بعد مماهتا).

أقول :حرفوا قول النبي‘:ما نفعني مــال قط مثلام نفعني مال خدجية فجعلوه :ما نفعني

مال قط مثلام نفعني مال أيب بكر! ومل ُيعرف متى وال عىل أي شيئ أنفقه!

وأمــا غنائم حنني فأصدر النبي‘أمره إىل الراجعني من فرارهم أن جيمعوها ويرســلوها
إىل اجلعرانة ،وجعل بديل بن ورقاء مسؤوالً عليها.
قال ابن ســعد(( :)154/2كان السبي ستة آالف رأس واإلبل أربعة وعرشين ألف بعري والغنم

أكثر من أربعني ألف شاة وأربعة آالف أوقية فضة فاستأنى رسول اهلل‘بالسبي أن يقدم عليه
وفدهم وبدأ باألموال فقســمها وأعطى املؤلفة قلوهبم أول الناس فأعطى أبا سفيان بن حرب

أربعني أوقية ومائة من اإلبل قال ابني يزيد قــال أعطوه أربعني أوقية ومائة من اإلبل قال ابني
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معاوية قــال أعطوه أربعني أوقية ومائة من اإلبل فأعطاه إياهــا ،وأعطى حكيم بن حزام مائة

من اإلبل ،ثم ســأله مائة أخرى فأعطاه إياها وأعطى النرص بن احلارث بن كلدة مائة من اإلبل،
وأعطى أســيد بن جارية الثقفي مائة من اإلبل ،وأعطى العالء بن حارثة الثقفي مخســن بعري ًا،

وأعطى خمرمة بن نوفل مخســن بعري ًا ،وأعطى احلارث بن هشام مائة من اإلبل ،وأعطى سعيد
بن يربوع مخسني من اإلبل ،وأعطى صفوان بن أمية مائة من اإلبل ،وأعطى قيس بن عدي مائة

من اإلبل ،وأعطى عثامن بن وهب مخســن من اإلبل ،وأعطى سهيل بن عمرو مائة من اإلبل،

وأعطى حويطب بــن عبد العزى مائة من اإلبل ،وأعطى هشــام بن عمرو العامري مخســن
من اإلبــل ،وأعطى األقرع بن حابس التميمــي مائة من اإلبل ،وأعطــى عيينة بن حصن مائة
من اإلبل ،وأعطى مالك بن عوف مائة من اإلبل ،وأعطى العباس بن مرداس أربعني من اإلبل،

فقال يف ذلك شــعر ًا فأعطاه مائة من اإلبل ،ويقال مخســن وأعطى ذلك كله من اخلمس وهو
أثبت األقاويل عندنا ،ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم ثم فضها عىل الناس فكانت

ســهامهم لكل رجل أربع من اإلبل وأربعون شــاة فإن كان فارســ ًا أخذ اثني عرش من اإلبل

وعرشين ومائة شاة ،وإن كان معه أكثر من فرس مل يسهم له.

قال ابن ســعد (( :)153/2وقدم وفد هوازن عىل النبي‘وهو أربعة عرش رج ً
ال ورأســهم

زهري بن رصد ،وفيهم أبو برقان عم رسول اهلل‘من الرضاعة فسألوه أن يمن عليهم بالسبي

فقال :أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا ما كنا نعدل باألحساب شيئ ًا .فقال أما

ما يل ولبني عبد املطلب فهو لكم ،وسأســأل لكم الناس ،فقال املهاجرون واألنصار ما كان لنا
فهو لرسول اهلل‘ ،فقال األقرع بن حابس :أما أنا وبنو متيم ،فال .وقال عيينة بن حصن :أما

أنا وبنو فزارة ،فال .وقال العباس بن مرداس :أما أنا وبنو سليم ،فال .وقالت بنو سليم ماكان لنا
فهو لرسول اهلل‘فقال العباس بن مرداس :وهنتمونا! و قال رسول اهلل ‘إن هؤالء القوم
جاؤوا مسلمني وقد كنت استأنيت بسبيهم وقد خريهتم فلم يعدلوا باألبناء والنساء شيئ ًا ،فمن

كان عنده منهم شــئ فطابت نفسه أن يرده فســبيل ذلك ،ومن أبى فلريد عليهم وليكن ذلك
قرض ًا علينا ست فرائض من أول ما يفئ اهلل علينا .قالوا رضينا وسلمنا ،فردوا عليهم نساءهم

وأبناءهــم ومل خيتلف منهم أحد غري عيينة بن حصن ،فإنه أبــى أن يرد عجوز ًا صارت يف يده
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منهم ،ثم ردها بعد ذلك! وكان رسول اهلل‘قد كسا السبي قبطية قبطية.

وكان رسول اهلل‘انتهى إىل اجلعرانة ليلة اخلميس خلمس ليال خلون من ذي القعدة ،فأقام

هبا ثالث عرشة ليلة ،فلام أراد اإلنــراف إىل املدينة خرج ليلة األربعاء الثنتي عرشة بقيت من
ذي القعدة لي ً
ال فأحرم بعمرة ودخل مكة فطاف وســعى وحلق رأسه ،ورجع إىل اجلعرانة من

ليلته كبائت ،ثم غدا يوم اخلميس فانرصف إىل املدينة فســلك يف وادي اجلعرانة حتى خرج عىل

سف ،ثم أخذ الطريق إىل مر الظهران ثم إىل املدينة).
ََ

يف إعالم الورى ( «:)239/1كان يف السبي أخته بنت حليمة فلام قامت عىل رأسه قالت :يا حممد

أختك شــيامء بنت حليمة! قال فنزع رسول اهلل‘ برده فبســطه هلا فأجلسها عليه ثم أكب

عليها يسائلها وهي التي كانت حتضنه إذ كانت أمها ترضعه.قال :وكلمته أخته الشيامء يف مالك

بن عوف فقال :إن جاءين فهو آمن ،فأتاه فرد عليه ماله وأعطاه مائة من اإلبل!

وأدرك وفد هوازن رســول اهلل‘باجلعرانة وقد أســلموا..وقام خطيبهم زهري بن رصد
فقال :يا رســول اهلل ،إنا لو م َّلحنا احلارث بن أيب شمر أو النعامن بن املنذر ،ثم ويل منا مثل الذي

وليت ،لعاد علينا بفضله وعطفه وأنت خري املكفولني ،وإنام يف احلظائر خاالتك وبنات خاالتك
وحواضنك وبنات حواضنك الاليت أرضعنك ،ولســنا نســألك ماالً إنام نسألكهن .وقد كان
رسول اهلل‘قسم منهن ما شاء اهلل.

فلام كلمته أخته قال :أما نصيبي ونصيب بني عبد املطلب فهو لك ،وأما ما كان للمســلمني

فاستشــفعي يب عليهم ،فلام صلوا الظهر قامت فتكلمت وتكلمــوا ،فوهب هلا الناس أمجعون

إال األقرع بن حابس ،وعيينة بن حصن فإهنام أبيا أن هيبا وقالوا :يا رسول اهلل إن هؤالء قوم قد

أصابوا من نسائنا ،فنحن نصيب من نسائهم مثل ما أصابوا.

وروي أن رسول اهلل‘ قال :من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض من أول

فئ نصيبه ،فردوا إىل الناس نساءهم وأبناءهم).

وقال الواقدي يف مغازيه (( :)945/2قال أبو سفيان :ابني يزيد أعطه! قال رسول اهلل‘ :زنوا

ليزيد أربعني أوقية وأعطوه مائة من اإلبل .قال أبو ســفيان :ابني معاوية يا رسول اهلل! قال :زن

لــه يا بالل أربعني أوقية وأعطوه مائة من اإلبل .قال أبو ســفيان :إنك الكريم فداك أيب وأمي!
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ولقد حاربتك فنعم املحارب كنت ،ثم ساملتك فنعم املسامل أنت ،جزاك خري ًا!

وأعطى يف بني أســد .قال :حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري
ٍ
بحنني مائة من اإلبل فأعطانيها ثم
قاال :حدثنا حكيم بن حزام قال :ســألت رســول اهلل‘

سألته مائة فأعطانيها ،ثم سألته مائة فأعطانيها ،ثم قال رسول اهلل‘ :يا حكيم ابن حزام ،إن
هذا املال خرضة حلوة ،فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ،ومن أخذ بإرشاف ٍ
نفس مل يبارك
له فيه ،وكان كالذي يأكل وال يشبع ،واليد العليا خري من السفىل.

ويف بني عبد الدار :النضــر وهو أخو النرض بن احلارث بن كلــدة ،مائة من اإلبل .ويف بني

زهرة :أسيد بن حارثة حليف هلم مائة من اإلبل.

وأعطى العالء بن جارية مخســن بعري ًا وأعطى خمرمة بن نوفل مخســن بعــر ًا .وقد رأيت

عبد اهلل بن جعفر ينكر أن يكون أخذ خمرمة يف ذلك وقال :ما ســمعت أحد ًا من أهيل يذكر أنه

أعطى شيئ ًا .ومن بني خمزوم :احلارث بن هشام مائة من اإلبل ،وأعطى سعيد بن يربوع مخسني
من اإلبــل .وأعطى يف بني مجح صفوان بن أمية مائة بعــر ويقال إنه طاف مع النبي‘ وهو
يتصفح الغنائم إذ مر ِ
بش ٍ
ــعب مما أفاء اهلل عليه فيه غنــم وإبل ورعاؤها مملوء .فأعجب صفوان

وجعل ينظر إليه فقال رســول اهلل‘ :أعجبك يا أبا وهب هذا الشــعب قال :نعم .قال :هو
لك وما فيه .فقال صفوان :أشهد ما طابت هبذا نفس ٍ
أحد قط إال نبي ،وأشهد أنك رسول اهلل!
وأعطــى قيس بن عدي مائة من اإلبل ،وأعطى عثامن بن وهب مخســن من اإلبل .ويف بني

عامر بن لؤي أعطى ســهيل بن عمــرو مائة من اإلبل .وأعطى حويطب بــن عبد العزى مائ ًة

من اإلبل .وأعطى هشــام بن عمر مخســن من اإلبل .وأعطى يف العرب األقرع بن حابس مائة
من اإلبل .وأعطى عيينة بن بدر مائة من اإلبل .ومالك بن عوف مائة من اإلبل.

قال ســعد بن أيب وقاص :يا رسول اهلل أعطيت عيينة بن حصن واألقرع بن حابس مائة مائ ًة

وتركــت جعيل بن رساقة الضمري! فقال رســول اهلل‘ :أما والــذي نفيس بيده جلعيل بن
رساقة خري من طالع األرض كلها مثل عيينة واألقرع ،ولكني تألفتهام ليســلام ووكلت جعيل

بن رساقة إىل إسالمه).

ويف إعالم الــورى(( :)263/1فقال رســول اهلل‘ :يا عيل قم فاقطع لســانه! قال عباس بن
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مرداس :فواهلل هلذه الكلمة كانت أشد عيل من يوم خثعم ،فأخذ عيل بيدي فانطلق يب فقلت :يا

عيل إنك لقاطع لساين؟ قال :إين ممض فيك ما أمرت ،حتى أدخلني احلظائر فقال :أعقل ما بني
أربعة إىل مائة .قال :قلت بأيب أنتم وأمي ،ما أكرمكم وأحلمكم وأمجلكم وأعلمكم.

فقال يل :إن رســول اهلل‘أعطاك أربع ًا وجعلك مع املهاجرين ،فإن شــئت فخذها وإن

عيل .قال :فإين آمرك أن تأخذ
شــئت فخذ املائة وكن مع أهل املائة .قال :فقلت لعيل :أرش أنت َّ

ما أعطاك وترىض .قال :فإين أفعل ».

هذا ،وقد كانت هزيمة املســلمني رسيعة ،وكان بعدها مبارشة حماوالت القرشيني وهوازن

اغتيال النبي‘ ،فكانت محاية بني هاشم ،ومحالت عيل×املضادة ،حيث انتقى أربعني من

فرســاهنم محلة الرايات فقتلهم واحد ًا بعد اآلخر فاهنزموا! وحيتاج ذلك إىل أربع ســاعات أو

نحوها ،ومعناه أنه مل حين الظهر حتى تم النرص للنبي‘واهنزم أعداؤه شذر مذر!

أما قائدهم مالك بــن عوف الذي كان هيدر ويصيح أروين حممد ًا حتى أقتله! وجاء بالفعل

إىل قرب مكان النبي‘فتصدى له أيمن&فقتله مالك ،وكان النبي‘ينتظره لكنه تراجع
ومل يتقدم! ولعل علي ًا×قصده فهرب أو أحس باملالئكة فارتعب ،ثم تصاعد دوي تكبريات

عيل×وهو جيندل حامل رايتهم ذا اخلامر وأخاه عثامن وأبا جرول ،فهرب مالك إىل الطائف)!
يت
وثالث مال كثري قســمه النبي‘خراج البحرين ،ففي البخــاري(( )108/1عن أنس قال :أ َ
رسول اهلل‘بامل من البحرين فقال :أنثروه يف املسجد وكان أكثر مال أيت به رسول اهلل‘.
فخرج رسول اهلل‘إىل الصالة ومل يلتفت إليه ،فلام قىض الصالة جاء فجلس إليه فام كان يرى
أحد ًا اال أعطاه ،إذ جاء العباس فقال يا رســول اهلل أعطني فــإين فاديت نفيس وفاديت عقيالً.
فقال له رســول اهلل‘ :خذ فحثا يف ثوبه ثم ذهب ُي ِق ُّل ُه فلم يستطع! فقال :يا رسول اهلل أؤمر

عيل .قــال :ال .فنثر منه ثم ذهب ُيقله فقال :يا
بعضهــم يرفعه إ َّيل .قال :ال .قال :فارفعه أنت َّ

عــي .قال :ال .فنثر منه ،ثم احتمله
رســول اهلل أؤمر بعضهم يرفعه .قال :ال .قال فارفعه أنت
َّ
فألقاه عىل كاهله ثم انطلق ،فام زال رســول اهلل‘ يتبعه ببــره حتى خفي علينا ،عجب ًا من

حرصه! فام قام رسول اهلل ‘وثم منها درهم).
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عطايا حنين أثارت بعضالصحابة!
كانــت غنائم حنني أكرب غنائــم غنمها النبي ‘يف كل حروبه! فقــد جاءت هوازن بكل

مامتلك اىل املعركة ،فبذلك أمرهم رئيسهم كعب بن مالك ،وقد نصحه كبريهم ذو الصمة أن ال

يفعل ،فقال كال ،إن وجود نسائهم وأمواهلم معهم يدفعهم اىل القتال حلاميتها!

لكنهــم رسعان ما اهنزموا وتركوا أمواهلم ونســاءهم فوقعت يف يد النبي‘ .وقد أمر اهلل

نبيه‘أن يعطــي أكثرها لزعامء قريش لتأليف قلوهبــم ،ويف نفس الوقت المتحان األنصار
وبقية املسلمني الذين مل يعطهم ،فكان امتحان ًا صعب ًا!

قال اليعقــويب(( :)63/2وأعطى املؤلفة قلوهبــم من غنائم هوازن وأعطــى اثني عرش رج ً
ال

مائــة مائة من اإلبل ،وهم :أبو ســفيان بن حرب وحكيم بن حزام واحلــارث بن احلارث بن
كلدة العبدري واحلارث بن هشــام بن املغرية وســهيل بن عمرو وصفــوان بن أمية بن خلف
وحويطب بن عبد العزى والعالء بن حارثة الثقفي حليف بني زهرة ومالك بن عوف النرصي

وعيينة بن حصن الفزاري واألقرع ابن حابس ،وأعطى الباقني ما دون ذلك ...وسألته األنصار
ودخلها غضاضة ،فقال رســول اهلل :إين أعطي قوم ًا تألف ًا وأكلكم إىل إيامنكم .وتكلم بعضهم

فقال :قاتل بنا حممد حتى إذا ظهر أمره وظفر أتى قومه وتركنا).

ويف الكايف( )411/2بســند صحيــح عن اإلمام الباقر×،قال زرارة« :ســألته عن قول اهلل عز
وبم .قال :هم قوم وحدوا اهلل عز وجل وخلعوا عبادة من يعبد من دون اهلل
وجــل :وا ُمل َؤ َّل َفة ُق ُل ُ ُ
وشــهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رســول اهلل ،وهم يف ذلك شــكاك يف بعــض ما جاء به

حممد‘فأمر اهلل عز وجل نبيه أن يتألفهم باملال والعطاء لكي حيســن إســامهم ويثبتوا عىل

دينهم الذي دخلوا فيه وأقروا به ،قريش وســائر مرض ،منهم أبو ســفيان بن حرب ،وعيينة بن
حصن الفزاري ،وأشباههم من الناس ،فغضبت األنصار واجتمعت إىل سعد بن عبادة فانطلق

هبم إىل رسول اهلل‘باجلعرانة فقال :يا رســول اهلل أتأذن يل يف الكالم؟ فقال :نعم ،فقال :إن

كان هذا األمر من هذه األموال التي قسمت بني قومك شيئ ًا أنزله اهلل رضينا ،وإن كان غري ذلك
مل نرض! قال زرارة :وســمعت أبا جعفر×يقول :فقال رســول اهلل‘:يا معرشاألنصار
أ ُك ُّلك ُْم عىل قول ســيدكم سعد؟ فقالوا :سيدنا اهلل ورســوله ،ثم قالوا يف الثالثة :نحن عىل مثل
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قوله ورأيه! قال زرارة :فسمعت أبا جعفر×يقول :فحط اهلل نورهم ».

أقــول :مــن عجائب التاريــخ موقف ســعد واألنصــار عند غنائــم حنني فقــد عرفوا

النبي‘وشــهدوا بصدقه ورأوا معجزاته ،وبذلوا يف ســبيله أمواهلم وأرواحهم ،وملا أعطى
غريهم ومل يعطهم انخفض مستوى إيامهنم ،فحط اهلل نورهم!

وقد عالج النبي‘هذا اهلبوط الذي حــدث يف األنصار ،بتطييب خواطرهم والدعاء هلم،

وهي معاجلة هتدؤهم ،لكنها ال ترفع مستواهم ألن ذلك بأيدهيم.

واعترض عمر وذو الخويصرة علىالنبي؟ص؟
روى املســلمون أن النبي‘ملا قســم غنائم هوازن الكبرية بعد معركة حنني اعرتض عليه

عمر بن اخلطاب! قال عمر (مســند أحمد« :)20/1:قســم رســول اهلل ‘ قسمة فقلت يا رسول اهلل
َلغري هؤالء أحق منهم ،أهل الصفة! قال فقال رســول اهلل ‘ :إنكم ختريوين إنكم تســألوين

بالفحش ،تريدون أن تبخلوين ولست بباخل »!

وقال مســلم((:)103/3قال عمر:فقلت واهلل يا رســول اهلل لغريهؤالء كان أحق به منهم! قال

إهنم خريوين أن يسألوين بالفحش ،أو يبخلوين فلست بباخل).

كام اعرتض عليه ذو اخلويرصة مؤسس اخلوارج حرقوص بن زهري وقال له :إعدل يا حممد!

فواهلل إهنا قســمة ما أريد هبا وجه اهلل! فأجابه النبي‘( :البخاري 52/ 8 :و )60/4:فقال( :ويلك من
يعدل إذا مل أعدل! فمن يعدل إذا مل يعدل اهلل ورســوله .رحم اهلل موسى قد أوذي بأكثر من هذا

فصرب»! وأخرب النبي‘أن حرقوص ًا وأصحابه يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية،

وأهنم رش اخللق واخلليقة ،يقتلهم خري اخللق واخلليقة وأقرهبم إىل اهلل وسيلة! (فتح الباري.)253/12:

وقد قتلهم أمري املؤمنني×.

تريدون أن تبخلوني ما أنا بباخل
يف كنز العامل( )549/10وصححه عىل رشط الشــيخني( :عن أنس أن رسول اهلل ‘عام حنني

سأله الناس فأعطاهم من البقر والغنم واإلبل ،حتى مل يبق شئ من ذلك فامذا تريدون؟ أتريدون
أن تبخلوين؟ فواهلل ما أنا ببخيل وال جبان وال كذوب ،فجذبوا ثوبه حتى بدا منكبه فكأنام انظر
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حني بدا منكبه إىل شقه القمر من بياضه).

ويف مســتدرك احلاكم(( :)509/1وقــال‘ :لو كان لكم يف يدي مثل جبال هتامة ألقســمته

بينكم ،ومل جتدوين كذوب ًا وال جبان ًا وال بخي ً
ال ».

ويف مغني ابن قدامة (( :)320/7أعطى صفوان بن أمية األمان واســتنظره صفوان أربعة أشهر

لينظر يف أمره ،وخرج معه إىل حنني فلام أعطى النبي العطايا قال صفوان مايل؟ فأومأ النبي‘إىل
واد فيه إبل حمملة فقال :هذا لك! فقال صفوان إن هذا عطاء من ال خيشى الفقر!

ٍ
بشــعب مما أفاء اهلل عليه،
ويف رواية أن صفوان :طاف معه والنبي‘يتصفح الغنائم إذ مر

فيه غنم وإبل ورعاؤها مملوء ،فأعجب صفوان وجعل ينظر إليه ،فقال رسول اهلل‘ :أعجبك
يا أبا وهب هذا الشــعب؟ قال :نعم .قال :هو لك وما فيه .فقال صفوان :أشهد ما طابت هبذا
نفس ٍ
أحد قط إال نفس نبي ،وأشهد أنك رسول اهلل)!

لكل نبي بطانتان بطانة خير وبطانة شر
يف البخاري (( :)121/8قال النبي‘ قال ما بعث اهلل من نبي وال استخلف من خليفة إال كانت

لــه بطانتان :بطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه وبطانة تأمره بالرش وحتضه عليه ،فاملعصوم من
عصم اهلل تعاىل) .وقد ورد احلديث بأن هاتني البطانتني ختتلفان بعد الرســل فيغلب أهل الباطل
عىل أهل احلق ويضطهدوهنم!

ففي كتاب ُســليم( :137/قال النبي‘لعيل×:يا عيل ،ما بعث اهلل رسوالً إال وأسلم معه

قوم طوع ًا وقوم آخرون كره ًا ،فسلط اهلل الذين أسلموا كره ًا عىل الذين أسلموا طوع ًا فقتلوهم
ليكون أعظم ألجورهم! يا عيل ،وإنه مــا اختلفت أمة بعد نبيها إال ظهر أهل باطلها عىل أهل
حقها ،وإن اهلل قىض الفرقة واإلختالف عىل هذه األمة ،ولو شــاء اهلل جلعلهم عىل اهلدى حتى ال

خيتلف اثنان من خلقه ،وال ُيتنازع يف شــئ من أمره ،وال جيحد املفضول ذا الفضل فضله .ولو

عجل النقمة فكان منه التغيري حتى يكذب الظامل ويعلم احلق أين مصريه .ولكن جعل الدنيا
شاء َّ
َّ َ
َّ َ
ُ
ْ َ
دار األعامل ،وجعل اآلخرة دارالقرار ِل َي ْج ِز َي ال ِذ َين أ َس ُاءوا ِب َما َع ِملوا َو َي ْج ِز َي ال ِذ َين أ ْح َس ُنوا ِبال ُح ْسنى).

وقد روى الطرباين يف األوســط (( :)370/7عن ابن عمر ،قال رسول اهلل ‘ :ما اختلفت أمة
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بعد نبيها إال ظهر أهل باطلها عىل أهل حقها).

وحاول األلباين أن يضعفه ألن فيه موســى بن عبيدة وهو شيعي ،وقالوا عنه حديثه ضعيف

لكن نصوا عىل أنه صدوق! (ضعيف سنن الترمذي.)137/

غنائم حنين يملكها من قاتل ولم يهرب
الغنيمة ملن قاتل ،وهبذه القاعدة تكون غنائم حنني للنبي‘وبني هاشــم الذين ثبتوا معه

وقاتلوا ودافعوا .ويكون لعيل×الشطر األكرب من غنائم حنني ألنه قتل أربعني من قادة هوازن

أصحاب الرايات ،فســبب ذلك هزيمتهم وفرارهم! لذلك فالنبي‘كان يعطي عطاياه من
ملكه وملك هؤالء الذين خولوه ،وبحكم أن له الوالية العامة الشاملة.

ولــو طبق النبي‘قاعدة :ما مل يوجف عليه بخيــل وال ركاب للنبي‘ ،والغنيمة ملن

قاتل ،والفار الســهم له ،لكانت أكثر غنائم حروبه لعيل× .لكنه خفف عن املسلمني وال بد
أن علي ًا×جعل سهمه حتت ترصفه‘.

فلسفةهذاالكرمالنبويالجزيل
يظهر أن اإلحســان وعطاء املال يؤثر حتى عىل تفكري الشخص ،وقد يغريه من الرش اىل اخلري،

فريى احلق بعد أن كان ينكره ،وقد رأيــت أن صفوان بن أمية وهو من عتاة مرشكي قريش ملا

أعطاه النبي‘مئة بعري أو أكثر ،قال :هذا عطاء من ال خيشــى الفقر ،وهذا الكرم ال يكون إال

من نبي! وقال :واهلل لقد أعطاين رســول اهلل ما أعطاين وإنه ألبغض الناس إيل فام برح يعطيني
حتى إنه ألحب الناس إيل .وأسلم!

وهذا هو معنى ترشيع املؤلفة قلوهبم ،أو ترشيع العطاء املايل لكي يسلموا.

وهذا معنى أن النبي‘بــدأ دعوته لقريش والعرب بتطميعهــم إن آمنوا بأموال كرسى

وقيرص ،فهو استثامر مرشوع للطمع الدنيوي يف الدعوة.

وقــد ألغى عمر ســهم املؤلفة قلوهبم ،جه ً
ال منــه بحكمته ،أو ألن بعض زعامء قريش شــكوا له

أن الناس يقولون هلم لستم مسلمني بل مؤلفة قلوبكم! فأراد عمر أن يزيل عنهم ما اعتربه الناس عار ًا!
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والظاهر أن القصة التالية أرادها النبي‘تعلي ًام لنا لنحسن الظن بالناس ،ونعرف أن اإلحسان

أســلوب مهم يف إصالح املجتمع .قــال يف مناقب آل أيب طالب( )384/1يف تفســر قوله تعاىل:

َ
ٌ َ ُْ
ْ
َ
َّ َ َ َ َّ َ
كاةِ َي َخ ُاف َ
ٌَ َ َ َ
ون َي ْو ًما َت َت َق ّل ُب ِفيهِ ْال ُق ُل ُ
وب
ام الصلاةِ و ِإيت ِاء الز
ِر َجال لا تل ِه ِيه ْم ِت َجارة َولا ب ْي ٌع ع ْن ِذك ِر اهلل َو ِإق ِ
َ
ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ
َ ْ َْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ
اب:
والأبصار ِليج ِزيهم اللهأحسن ما ع ِملوا وي ِزيدهم ِمن فض ِلهِ واللهير زق من يشاء ِبغي ِر ِحس ٍ

نزلــت يف أمري املؤمنني× ،وذلك أن النبي أعطى علي ًا يوم ًا ثــاث مائة دينار أهديت إليه

قال عــي :فأخذهتا وقلــت واهلل ألتصدقن الليلة من هذه الدنانري صدقــة يقبلها اهلل مني ،فلام
صليت العشاء اآلخرة مع رســول اهلل أخذت مائة دينار وخرجت من املسجد فاستقبلتني امرأة

فأعطيتها الدنانــر فأصبح الناس بالغد يقولون تصدق عيل الليلــة بامئة دينار عىل امرأة فاجرة،

فاغتممت غ ًام شديد ًا.

فلــا صليت القابلــة صالة العتمة أخذت مائــة دينار وخرجت من املســجد وقلت :واهلل

ألتصدقن الليلــة بصدقة يتقبلهــا ريب مني ،فلقيت رجــ ً
ا فتصدقت عليــه بدنانري ،فأصبح

أهل املدينة يقولون تصدق عيل البارحة بامئة دينار عىل رجل سارق فاغتممت غ ًام شديد ًا وقلت:
واهلل ألتصدقن الليلة صدقة يتقبلها ريب مني ،فصليت العشاء اآلخرة مع رسول اهلل ،ثم خرجت

من املســجد ومعي مائة دينار فلقيت رج ً
ال فأعطيته إياها ،فلام أصبحت قال أهل املدينة تصدق

عيل البارحة بامئة دينار عىل رجل غني ،فاغتممت غ ًام شــديد ًا فأتيت رســول اهلل‘فخربته
فقــال يل :يا عيل هــذا جربئيل يقول لك إن اهلل عــز وجل قد قبل صدقاتــك وزكى عملك،
إن املائة دينار التي تصدقت هبا أول ليلة وقعت يف يدي امرأة فاسدة ،فرجعت إىل منزهلا وتابت
إىل اهلل عز وجل من الفســاد وجعلت تلك الدنانري رأس ماهلا ،وهــي يف طلب بعل تتزوج به،
وإن الصدقة الثانية وقعت يف يدي سارق فرجع إىل منزله وتاب إىل اهلل من رسقته وجعل الدنانري

رأس ماله يتجر هبا ،وإن الصدقة الثالثة وقعت يف يدي رجل غني مل يزك ماله منذ ســنني فرجع
إىل منزله ووبخ نفســه وقال :شح ًا عليك يا نفس! هذا عيل بن أيب طالب تصدق عيل بامئة دينار

وال مال له ،وأنا قد أوجب اهلل عىل مايل الزكاة ألعوام كثرية مل أزكه فحسب ماله وزكاه وأخرج
ٌ َ

ْ

َ

ْ

زكاة ماله كذا وكذا دينار ًا .وأنزل اهلل فيكِ :ر َجال لا ُتل ِه ِيه ْم ِت َج َار ٌة َولا َب ْي ٌع َع ْن ِذك ِر اهلل..اآلية.)..

ومعناه أن النبي‘أعطــاه هذا املبلغ الكبري وأمــره أن يعطيه أثالثــ ًا ألول من يلقاه عند
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خروجه من املسجد ،فصادف هؤالء الذين سمعت قصتهم!

فال تعجب من ترشيع سهم املؤلفة قلوهبم يف ميزانية الدولة اإلسالمية.

ً
النبي؟ص؟أجودالناس صدرا وأجود ما يكون في رمضان

جاء يف وصف أمري املؤمنني×لرســول اهلل‘( :وهو خاتم النبيني ،أجود الناس صدر ًا،

وأصدق الناس هلجة ،وألينهم عريكة)( .الشمائل للترمذي.)18/

ويف الشــائل للنبهاين(( :)246/1عن جابر قال:ما سئل رســول اهلل شيئ ًا قط فقال :ال.وكان ال

يسأل شيئ ًا إال أعطاه ،ثم يعود عىل قوت عامه فيؤثر منه.

وعن ابن عباس :كان رســول اهلل ‘أجود الناس باخلري ،وكان أجود ما يكون يف شــهر

رمضان حتى ينســلخ..كان أجود باخلري من الريح املرســلة .إذا جاءه مــال مل يبيته ،بل يعجل
قسمته ،ال يبيت عنده دينار ًا وال درمه ًا.

وأتاه رجل فســأله فأعطاه غن ًام ســدت ما بني جبلني ،فرجع إىل قومه وقال :أســلموا ،فإن

حممد ًا يعطي عطاء من ال خيشى الفقر.

وملا قفل‘من حنني وجاءت األعراب يســألونه حتى اضطروه إىل شجرة خطفت رداءه

فوقف‘وقال:أعطوين ردائي! لوكان يل عدد هذه العضاه (ورق شــجرة) نع ًام لقســمته بينكم ثم
الجتدوين بخي ً
ال وال كذاب ًا وال جبانا ً».

ويف العرش البن أيب شيبة( :84/عن عمر قال :جاء رجل إىل النبي‘فسأله فأعطاه ،ثم جاءه

فسأله فقال :ما عندي ،ولكن استقرض علينا حتى يأتينا فنقضيك ،قال عمر قلت :يا رسول اهلل!
هذا أعطيت ما عندك ،فإذا مل يكن عندك فال تكلفه ،فكره رسول اهلل قويل ،حتى عرف الكراهية يف

وجهه ،فقام رجل من األنصار فقال يا رسول اهلل! بأيب أنت وأمي ،أعط وال ختف من ذي العرش
إقالالً .قال :فتبسم رسول اهلل حتى عرف الرسور يف وجهه وقال :هبذا أمرت).




الفصل التاسع والثالثون

ظالماتالنبي؟ص؟منقريش

المظلوماألول فيالعالم
كانت ظالمة بطون قريش للنبي‘يف ثالثة أمور:

 .1أرسله اهلل رسوالً فمنعوه من تبليغ رسالة ربه.

 .2عملوا ليلهم وهنارهم بكل ما استطاعوا لقتله.

 .3شنوا عليه محلة افرتاءات وهبتان ،ونرشوا ذلك يف الناس!

ظالمة قريش كانت على تنزيلالقرآن وعلى تأويله
فقد وقفــت قريش ضــد دعوة النبي‘اىل اإلســام وصدت عن ســبيل اهلل ،وعملت

لقتل النبي‘ ،وعقدت مؤمتر ًا وقعت فيه صحيفة املقاطعة لبني هاشــم ،حتى يســلموهم

النبي‘ليقتلوه!

وقد أســلم مع النبي‘عدد من القرشيني ،لكن إســام أكثرهم كان سياسي ًا عىل أمل أن

ينترص بنو هاشــم عىل بقية البطون فيأخذوا مكة ،ويكون هلــؤالء موقع يف دولتهم ألهنم كانوا

أشــخاص ًا مهينني ،من قبائل مغمورة .لذلك طلبوا من النبي‘أن يقاتل قريشــ ًا ،فأنزل اهلل

ُ ُّ َ ُ َ
َ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
ْ ُ َ َ
ُ
الزكاة فل َّما ك ِت َب َعل ْي ِه ُم ال ِق َتال ِإذا ف ِر ٌيق
يل ل ُه ْم كفوا أ ْي ِد َيك ْم َوأ ِق ُيموا الصلوة وآتوا
فيهم :ألم تر ِإلى ال ِذين ِق
َ
َ
َ َ َ ْ َ
ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ
َ َ ْ
َ َ َ ْ ً َ ُ َ
الن َاس كخش َيةِ اهلل أ ْو أش ّد خش َية َوقالوا َر ّب َنا ِل َم ك َت ْبت َعل ْي َنا ال ِق َتال.
ِمنهم يخشون

وقال املفرسون السنة إهنم منافقون من قريش ،وســموا منهم عبد الرمحن بن عوف ،وسعد
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ً
َ
ون َي ْف َق ُه َ
الق ْوم لا َي َك ُاد َ
ََ
ون َح ِديثا!
ال َه ُؤ ِ
لاء ِ
بن أيب وقاص ،وآخرين .ويف برهان الزركــي( « :)422/1فم ِ

َّ َ َ َ ُ ُّ َ ُ
ين ِقيل ل ُه ْم كفوا أ ْي ِد َيك ْم ».
هذه اإلشارة للفريق الذين نافقوا ،من القوم ال ِذ

ويف تفسري الرازي( « :)184/10واألوىل محل اآلية عىل املنافقني ألنه تعاىل ذكر بعد هذه اآلية قوله:
ٌ

ُ

ٌ

ُ

َ ُ
ْ ُ
َ
ْ
اهلل َو ِإ ْن ُت ِص ْب ُه ْم َس ِ ّي َئة َي ُقولوا َه ِذهِ ِم ْن ِع ْن ِد َك ،وال شك أن من هذا
َو ِإن ت ِص ْب ُه ْم َح َسنة َيقولوا ه ِذهِ ِم ْن ِعن ِد ِ

كالم املنافقني ..فاملعطوف يف املنافقني وجب أن يكون املعطوف عليهم فيهم أيض ًا ».

َ ٌ
وبعد أن هاجروا اىل املدينة كانوا يطالبون النبي‘بأن يشــاركوه يف قيادة املسلمنيَ :و َط ِائفة
َ ُ َ َْ
َْ
َ
ُ َّ َ
َ ْ َ َ َ ْ َْ ُ
ون با َّلله َغ ْي َر ْال َح ّق َظ َّن ْال َجاهل َّيةِ َي ُق ُول َ
ُ ُّ َ
ون َه ْل ل َنا ِم َن الأ ْم ِر ِم ْن ش ْي ٍء ق ْل ِإ ّن الأ ْم َر كل ُه ِل ّل ِه
ِِ
قد أه ّمت ُه ْم أنف ُس ُه ْم َيظن ِ ِ
ِ
ُ ْ ُ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ
ان َل َنا م َن ْال َأ ْمر َش ْي ٌء َما ُقت ْل َنا َه ُ
ك َ
اه َنا!
يخفون فِي أنف ِس ِهم ما لا يبدون لك يقولون لو
ِ
ِ
ِ

وهؤالء هم الطبقة السياســية من املنافقني القرشيني ،وهم أخطر عىل اإلسالم من املنافقني

العاديني ،ألهنم أصحاب طموح سيايس ،وقد سامهم اهلل تعاىل :مرىض القلوب ،وحتدث عنهم

يف اثنتي عرشة آية ،ووصفهم بأهنم وقحون يفرون يف احلرب ثم ُيملون النبي‘اهلزيمة ألنه

مل يرشكهم يف القيادة!

َ
َ َ ُ َ َّ ٌ َ ُ ٌ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُّ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
ات أ ْو ق ِت َل انقل ْب ُت ْم َعلى
وهم الذين قال هلم اهلل تعاىل :وما محمد ِإلا رسول قد خلت ِمن قب ِلهِ الرسل أف ِإن م
ََ
َ
َ َ ُ
َ
َ َ َ
أ ْعق ِابك ْم َو َم ْن َي ْنق ِل ْب َعلى َع ِق َب ْيهِ فل ْن َي ُض ّر ا ّلل َه ش ْي ًئا.

والذيــن قال هلم النبي‘يف حجة الوداع(:وحيكم أو قــال ويلكم ال ترجعوا بعدي كفار ًا

يرضب بعضكم رقاب بعض)( .مسند أحمد.)104/2

قائم فإذا زمر ٌة حتى إذا
وهم وأتباعهم الذين قال النبي‘عنهم (البخاري( :)208/7:بينا أنا ٌ

هلم ،فقلت أين؟ قــال إىل النار واهلل! قلت :وما
عرفتهــم خرج رجل من بينــي وبينهم فقالَّ :

شــأهنم؟ قال :إهنم ارتدوا بعدك عىل أدبارهم القهقرى! ثم إذا زمــرة حتى إذا عرفتهم خرج
هلم! قلت :أين؟ قال :إىل النار واهلل! قلت :ما شــأهنم؟ قال :إهنم
رجل من بيني وبينهم فقالَّ :

ارتدوا بعدك عىل أدبارهم القهقرى! فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم)!

وقــد رصحــت رواية البخــاري بأن املطرودين عن احلــوض صحابة ،قــال (( :)975/2يرد
ٌ
رجــال من أصحايب فيحلؤون عنه فأقول يا رب أصحايب! فيقول:فإنه العلم لك
عىل احلوض
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بام أحدثــوا بعدك ،إهنم ارتدوا عىل أعقاهبم القهقرى)! ونحــوه  مســلم  150/1:و 66 / 7 :وابن ماجــة1440 / 2 :
وأحمد 25/ 2:و  408و  ،28 / 3 :والبيهقي في سننه  ،14 / 4 :وغيرهم.

قال املحامــي األردين أمحــد حســن يعقــوب يف كتابه :اخلطط السياســية لتوحيد األمــة

اإلسالمية ،262/ملخص ًا « :أدركت بطون قريش مايرمي له حممد ،وفهمت توجه الرتتيبات اإلهلية،

وأنه صار بحكم املؤكد أن قيادة عرصما بعد النبوة ستكون يف بني هاشم ،وبالتحديد يف عيل الذي

قتل األحبة والســادات ،ومن بعد عيل ســتكون يف بنيه ،فمن يتقدم عليهم وهم أبناء الرسول،
ومن حيارهبم وهم ناصية بني هاشــم ،ومن يرفض اإلنقياد هلم وهــم أبناء النبي ،وإذا حتققت

هذه النوايا والتوجهات ،فمعنى ذلك أن اهلاشــميني قد أخذوا النبــوة وأخذوا اخلالفة مع ًا ،أو
مجعوا ما بني النبوة واخلالفة ،وبني الدين وامللــك مع ًا ،وهذا يعني أهنم قد أخذوا الرشف كله،
واختصوا بالفخر كله ،وحرموا منهام بطون قريــش ،وتلك واهلل كارثة برأهيم ،املوت خري من
مواجهتها ،أو العيش يف ظالهلا!

وتفتقــت عقليــة بطــون قريــش عن خطــة قبليــة سياســية ُمثــى ،جتمــع بني الصيغة

السياســية اجلاهليــة وبــن نظام اإلسالم الســيايس ،وتقــوم عــى خلــط األوراق وإعادة

ترتيبهــا مــن جديــد ،حتــت إرشاف رجاالت البطون املســكونة أنفســهم بمرض الصيغة
السياســية اجلاهلية! لذلك وضعوا جمموعــة مــن األوراق ملواجهة الرتتيبات اإلهلية لعرص ما

بعد النبوة ،واإللتفاف عليها »!

ثم عدد املؤلف أوراق البطون القرشية ،ومنها أهنم عصبوا دم ساداهتم الذين ُقتلوا يف مواجهة

قريــش للنبي بعيل! فهو الذي قتلهــم بوصفه حامل راية النبــي يف كل املواقع ،وبوصفه أقوى
فرسان اإلسالم عىل اإلطالق.

ثــم أوضح كيف قرر زعامء بطون قريش معاجلــة منظومة احلقوقية اإلهلية التي وثقت مكانة

أهل البيت بالقرآن الكريم والســنة ،فاخرتقوا اآليات بالتأويل والتفســر ،وحتميل النص عدة
معان تضيع املقصود الرشعي منه!

ثم اخرتقوا سنة النبي بفروعها الثالثة:القول والفعل والتقرير برفع شعار :حسبنا كتاب اهلل،

بمعنى أن القرآن وحده يكفي وال حاجة لسنة النبي! بل رفعوا هذا الشعار بمواجهة النبي نفسه
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عندما أراد أن يكتب وصيته لألمة ،رفعه عمر بن اخلطاب! وعندما ت َُّوج أبو بكر رفعه رســمي ًا
وتم حرص ما يمكن حــره من األحاديث النبوية املكتوبة وأمر بإحراقها! وكذلك فعل عمر،

ومنعا رسمي ًا رواية السنة أو كتابتها ،ألن كتاب اهلل وحده يكفي!

ومل يكتفــوا باخرتاع مقولة الجيوز لبني هاشــم أن جيمعوا بني النبــوة واخلالفة حتى قرروا
عزهلم سياسي ًا عزالً كامالً!
ثم قال املحامي « :وعملي ًا وطوال رئاسة ذلك النفر لألمة مل يصدف أن استعملوا أو استعانوا

بأي رجل من آل حممد ،وال بأي رجل يتعاطف مع آل حممد ،وذلك من قبيل سد الذرائع!

قال عبد اهلل بن عباس :إن عمر قد أرســل إليــه وقال له :إن عامل محص قد هلك وكان من

أهل اخلري ،وأهل اخلري قليل وقد رجوت أن تكون منهم ،ويف نفيس منك شئ مل أره منك وأعياين
ذلك فام رأيك بالعمل يل؟ قال ابن عباس فقلت :لن أعمل لك حتى ختربين بالذي يف نفسك؟

قال عمر مــا تريد إىل ذلك؟ قال ابن عباس فقلت :أريده فإن كان شــئ أخاف منه عىل نفيس
خشــيت منه عليها الذي خشــيت ،وإن كنت بريئ ًا من مثله علمت أين لست من أهله فقبلت
عملك هنالك ،فإين قلام رأيتك طلبت شيئ ًا إال عاجلته! فقال عمر :يا بن عباس إين خشيت أن

يأيت الذي هو آت (الموت) وأنت يف عملك فتقول هلم إلينا وال هلم إليكم دون غريكم!

فمن حرص عمر عىل مصلحة املسلمني وكراهيته املطلقة لرئاسة آل حممد يريد حتى بعد وفاته

أن يتأكد بأنه ال يوجد يف واليات الدولة وال أعامهلا رجل واحد يؤيد حق آل حممد بالرئاســة!
وهو يثق بمعاوية ويثق بكل والته ألنه وإياهم عىل خط واحد ،وهلم هدف واحد وهو احليلولة

بني آل حممد وبني الرئاسة العامة لألمة ،ألن ذلك النفر ال يرون أنه ليس لألمة مصلحة يف رئاسة

آل حممــد ،بل املصلحة كل املصلحة بإبعاد آل حممد عن حقهم برئاســة األمة ،وإبعاد أولياء آل
حممد عن الواليات واإلمارات واألعامل والوظائف العامة حتى اليوطدوا آلل حممد!

هلذه األســباب هان عــى ذلك النفر جتاهــل سنة الرســول ،وكافة الرتتيبات اإلهلية املتعلقة

بنظام احلكم أو بمن خيلف الرسول ،وأقنعوا أنفسهم بأن الرتتيبات اإلهلية التي أعلنها الرسول يف
هذا املجال ليست يف مصلحة اإلسالم وال يف مصلحة املسلمني! ومع األيام أقنعوا األكثرية التي
حكموها بذلك! إن هذا هلو البالء املبني! »
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أقول :واستمر هذا البالء املبني عىل الشيعة يف كل العصور ،واضطهدوهم أشد اضطهاد ،وما

زالت احلكومات عىل دين قريش تضطهدهم وتقتلهم يف البالد!

اإلختراعالقرشيالكافر قولهم للنبي؟ص؟ :أمنك هذا أم مناهلل؟
أعجب قريشــ ًا القرآن ومرشوع نبوة حممد القريش ،لكن القاعدة عندهم أن كل مدح صدر

منه‘لعرتته وأرسته بني هاشم فهو منه ولیس من اهلل!

وكل ذم صدر منه لرؤساء بطون قريش فهو منه وليس من اهلل!

وقالوا كان يلعنهم يف خطبه ويقنت بلعنهم يف صالته فنزل جربئيل وأمســك بيده وقال له:
ِ
يئ! إن اهلل مل يبعثك سباب ًا وال فحاش ًا!
َل ْي َس َل َك م َن ْالَ ْم ِر َش ٌ
قال البيهقــي يف ســننه(( :)210/2عــن خالد بن أيب عمران قــال :بينا رســول اهلل يدعو عىل

ً
مرض(قريش) إذ جاءه جربئيل فأومأ إليه أن اسكت فسكت فقال :يا محمد إن اهلل لم يبعثك َس َّبابا
َْ َ ٌ َ
ً َ
َ ً
َ َ
وب َع َل ْيه ْم َأ ْو ُي َع ّذ َب ُه ْم َفإ َّن ُه ْم َظال ُم َ
يئ أ ْو َي ُت َ
ون.
ولا ل َّعانا! و إنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا ،ل ْي َس لك ِم َن الأ ْم ِر ش
ِ
ِ
ِ
ِ

ثم علمه هذا القنوت :اللهم إنا نستعينك ونســتغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونرتك
من يكفرك .اللهم إياك نعبد ولك نصيل ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رمحتك ونخشى

عذابك ونخاف عذابك اجلد ،إن عذابك بالكافرين ملحق .ثم قال البيهقي :هذا مرســل وقد
روي عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه صحيح ًا موصوالً)!
أقول :اخرتع عمر هاتني السورتني وكان يصيل هبام ،كام وثقناه يف تدوين القرآن.

ثم وضعوا عىل لسان النبي‘أحاديث يعرتف فيها بخطئه ويتوب من لعن زعامء قريش!

ويدعــو اهلل تعاىل أن جيعل لعنته عىل من لعنه أو ســبه أو آذاه (صالة وقربة ،زكاة وأجر ًا ،زكاة
ورمحــة ،كفارة له يوم القيامة ،صــاة وزكاة وقربة تقربه هبا يوم القيامــة ،مغفرة وعافية وكذا
وكذا ..بركة ورمحة ومغفرة وصالة ،فإهنم أهيل وأنا هلم ناصح) عىل حد تعبري رواياهتم!

فقــد روى ذلك بخاري( )157/7وفيه :اللهم فأيام مؤمن ســببته فاجعل ذلــك له قربة إليك

يوم القيامة .وفصلها مســلم( )26/8وفيه :اللهم إنام حممد برش يغضب كام يغضب البرش ،وإين قد

اختــذت عندك عهد ًا لن ختلفنيه ،فأيام مؤمن آذيته أو ســببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة
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تقربــه هبا إليــك يوم القيامة) .وروى مســلم ســبع روايــات مــن هذا النــوع .وأحمــد  390 / 2 :و  488و  496و 384 / 3 :
و  437 / 5 :و  439و  45 / 6 :والدارمي  314 / 2 :والبيهقي  ..60 / 7 :الخ.

ــان َفحاش ٍ
مؤذ
اب َل َّع ٌ َّ
وكلها تصور النبي‘جالســ ًا عــى كريس اإلعــراف بأنه َســ َّب ٌ

للنــاسُ ،يينهم ،ويرضهبم بالســوط! وأنه تاب ودعــا ملن ظلمهم من الفراعنة واألبالســة،
هبذا اخلري الطويل العريض!

أما بخــاري فعقد يف صحيحه أربعة أبــواب! روى فيها أن اهلل رد لعــن نبيه عىل املرشكني
واملنافقني ،ومل يســم بخاري امللعونني يف أكثرها حفظ ًا لكرامتهم! قــال يف(( :)35/5بابَ :ل ْي َس
ِ
ــج النبي يوم أحد فقــال كيف يفلح قوم
ــيئ ..قال محيد وثابت عن أنسُ :ش َّ
َل َك م َن ْالَ ْم ِر َش ٌ
ِ
يئ .عن ســامل عن أبيه أنه سمع رسول اهلل ‘
شــجوا نبيهم؟ فنزلتَ :ل ْي َس َل َك م َن ْالَ ْم ِر َش ٌ
إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة األخرية من الفجر يقول :اللهم العن فالن ًا وفالن ًا وفالن ًا بعد
ِ
يئ ،إىل
ما يقول ســمع اهلل ملن محده ربنا ولك احلمد ،فأنزل اهلل عز وجلَ :ل ْي َس َل َك م َن ْالَ ْم ِر َش ٌ

قوله فإهنم ظاملون).

ثم أورد بخــاري رواية أخرى جتعل فالن ًا وفالن ًا امللعونني أحياء من قبائل العرب وليســوا

زعامء قريش! قال  :عن أيب هريرة أن رســول اهلل ‘ كان إذا أراد أن يدعو عىل أحد أو يدعو
ألحد قنت بعد الركوع اللهم أشــدد وطأتك عىل مرض واجعلها ســنني كســني يوسف ،جيهر
بذلك .وكان يقول يف بعض صالته يف صالة الفجر  :اللهم العن فالن ًا وفالن ًا ألحياء من العرب
َ

َ

َْ

حتى أنزل اهلل :ل ْي َس ل َك ِم َن الأ ْم ِر َش ٌيئ ..اآلية).

َ

َْ

َ

وقال بخــاري يف(( :)155/8بــاب قــول اهلل تعــاىل :ل ْي َس ل َك ِم َن الأ ْم ِر َش ٌيئ .عــن ابن عمر أنه

ســمع النبي يقول يف صال ة الفجر رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك احلمد يف األخرية،
َ

َ

َْ

ثم قال :اللهم العن فالن ًا وفالن ًا ،فأنزل اهلل عز وجل :ل ْي َس ل َك ِم َن الأ ْم ِر َش ٌيئ).

أقول :فالقرشيون حتى املســلمون منهم يرون أن لعن النبي‘لزعامء املرشكني وفراعنتهم
وطغاهتم كان من عنده ،وأن اهلل تعاىل خ َّطأه وو َّبخه فتاب ،وحكم اهلل هلم مجيع ًا باجلنة!
وقــد روى الذهبــي (ميزاناإلعتدال)355/3:قاعدة عمر يف نجاة القرشــيني مجيعــ ًا يوم القيامة!

قال(:سمعت رسول اهلل يقول:سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظاملنا مغفور له)!
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والنبي‘يقصــد آل حممــد‘ ،وعمر يقصــد زعــاء قريــش! راجع :الدر المنثــور ،251/5:
الترمذي ،298/5:الحاكم ،129/ 3:مجمع الزوائد.)108/1:

أقول :كذلك كفروا بمدحه‘لبني هاشم وعرتته ،فزعموا أنه من عنده!

فعندما كان يمدح فاطمة÷ويقول هي سيدة نساء أهل اجلنة ،ويمدح احلسن واحلسني ’

ويقول :مها سيدا شــباب أهل اجلنة ،وعندما أخذ بيد عيل×يف يوم غدير خم وأعلنه خليفته
وقال :من كنــت مواله فهذا مواله ،كانت قريش تقول :إنه حيايب عرتته ،يرفع بضبع ابن عمه،

وقالوا ما يزال يرفع خسيسة ابن عمه ،يريد أن حيمل بني هاشم عىل رقابنا!

وجاء مبعوثهم جابر بن النرض العبدري من بني عبد الدار من مكة اىل املدينة بعد إعالن الغدير
يف حديث صحيح ،رواه من أئمة السنيني أبو عبيد اهلروي يف كتابه :غريب القرآن ،قال« :ملا َب َّل َغ

رســول بغدير خم ما َب َّلغ وشاع ذلك يف البالد أتى جابر بن النرض بن احلارث بن كلدة العبدري
فقال :يا حممد! أمرتنا عن اهلل بشهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،وبالصالة ،والصوم،

واحلــج ،والزكاة ،فقبلنا منك! ثم مل ترض بذلك حتى رفعــت بضبع ابن عمك ففضلته علينا

وقلت :من كنت مواله فعيل مواله! فهذا شيئ منك أم من اهلل؟! فقال رسول اهلل‘ :والذي

ال إله إال هو إن هذا إال من اهلل! فوىل جابر يريد راحلته وهو يقول :اللهم إن كان ما يقول حممد
ًََ

َ

َ

َ

َ

حقا فأ ْمط ْر َعل ْي َنا ح َج َار ًة م َن َّ
الس َم ِاء أ ِو ْائ ِت َنا ِب َعذ ٍاب أ ِل ٍيم! فام وصل إليها حتى رماه اهلل بحجر فســقط عىل
ِ
ِ
ِ
ََ

َ

هامته وخرج من دبره وقتله ،وأنزل اهلل لرسوله:إقرأَ :سأل َس ِائ ٌل ِب َعذ ٍاب َو ِاق ٍع..اآلية».

ظالمة قريش ما زالت فاعلةالىاليوم!
ألف املحامي األردين أمحد حســن يعقوب كتاب :املواجهة مع النبي وآله .ويقصد مواجهة

قريش للنبي‘يف حياته وبعد وفاته .وكتبت أنا :رسالة يف رصاع قريش مع النبي وآله‘يف
حياته وبعد وفاته .وهو سياق يســاعد عىل معرفة معامل السرية النبوية ،وفهم خطب النبي‘

يف حجة الوداع ،ومنها بشــارته باألئمة اإلثنــي عرش^،وخطبة الغدير التي أعلن فيها والية

عيل×عىل األمة.

كام أنه يكشــف منهج قريش يف تكربها وإرصارها عىل الباطل  ،من فجر اإلسالم ويف حياة
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النبي‘ ،وقد متثل ذلك يف بني أمية وامتد اىل يومنا!

أول دعوى عالمية يومالقيامة دعوىالنبي وعلي؟ص؟ ضد قريش!
عيل×أول مظلوم يفتح ملفه يوم احلســاب ،كام روت أصح كتب خمالفيه( :أول من جيثو

للخصومة بني يدي الرمحان يوم القيامة)! (صحيح بخاري.)6/5 :

وأول خصومــة يف حمكمة القيامــة تعني أهــم دعــوى يف جريمة عىل مســتوى البرشية،

وعيل×هو املدعي فيهــا نيابة عن النبي‘وأصالة عن نفســه ،واملدعى عليه القرشــيون
أصحاب الفعاليات اخلبيثة ضد النبي‘وعيل.

منالذي سيحضر من قريش للخصومة يومالقيامة؟
والســؤال :عندما جيثــو عيل×بني يدي اهلل تعاىل ويقدم شــكواه عــى قريش ،فمن هم

خصومه الذين سيحرضهم اهلل تعاىل؟

واجلــواب :أهنم املوقعون عــى صحيفة املقاطعة من قريش ،وعددهم أربعون شــيخ قبيلة

وشخصية ،كام تقدم يف فصل الصحيفتني.

ثم املوقعــون عىل الصحيفة امللعونة الثانيــة وعددهــم كــا روى اإلمام الباقــر عــن أبيه

زين العابدين’أربعــة ،قال الباقر×(:دخلــت مع أيب الكعبة فصــى عىل الرخامة احلمراء
بني العموديــن فقــال :يف هذا املوضع تعاقد القــوم إن مات رســول اهلل‘أو قتل أال يردوا
هذا األمر يف أحد من أهل بيته أبد ًا! قال قلت :ومن كانوا؟ قال :كان األول والثاين ،وأبو عبيدة

بن اجلراح ،وسامل ابن احلبيبة »!

ثم عدلوا نص الصحيفة يف املدينة وأعطوها اىل أيب عبيدة لريسلها اىل مكة وجيعلها بدل تلك،

ال أصحاب العقبة ،وعرشين رج ً
كام يف رواية حذيفة ،وأشهدوا عليها أربعة عرش رج ً
ال غريهم:

وهم سعيد بن العاص األموي ،وأسامة بن زيد ،والوليد بن أيب ربيعة ،وسعيد بن زيد بن نفيل،
وأبو ســفيان بن حرب ،وســفيان بن أمية ،وأبو حذيفة بن عتبة ،ومعاذ بن جبل ،وبشــر بن

أيب ســعيد األنصاري ،وسهل بن عمر ،وحكيم بن حزام األسدي ،وصهيب بن سنان الرومي،
والعباس بن مرداس الســلمي ،وأبو مطيع بن أســد العبدي ،وقعد ابن عمر ،وســامل موىل أيب
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حذيفة ،وسعيد بن مالك ،وخالد بن عرفطة ،ومروان بن احلكم ،واألشعث بن قيس.

قال حذيفة :حدثتني أسامء بنت عميس زوجة أيب بكر أن القوم اجتمعوا يف دار أيب بكر ،فتوامروا

يف ذلك ،وأسامء تسمع مجيع كالمهم ،فأمروا سعيد بن العاص أن يكتب عىل اتفاق منهم).

ومع األربعــن يف صحيفة املقاطعة يكون املجموع ثامنية وســبعني رجالً ،فهؤالء اخلصوم

األساسيون للنبي‘وعيل×من قريش!

وهم املؤسســون لظالمة النبي‘وعرتته^وظالمة اإلســام ،وال بد أن يضاف اليهم

غريهم من أدواهتم وأتباعم يف عرصهم ويف األجيال الالحقة.




الظالمةالثانية :إضاللالذين يهتدون على يدالنبي؟ص؟
 .1قانون هداية النبي‘الناس ،يقابله قانون إضالل الناس

َ َ َ ُّ َّ
ً
َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َّ ُ
ول َس ِبيلا.
قال اهلل تعاىل عن نموذج منهــاَ :وي ْو َم يعض الظ ِال ُم على يديهِ يقول يا ل ْيت ِنى اتخذت مع الرس ِ
َ
َ َ
َُ ً
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ ُ ً َ ً
يلاَ .ل َق ْد أ َض ّلنى َعن ّ ِ ْ َ ْ َ ْ َ
َ َ َّ َ ُ ّ ْ َ
ان خذولا.
يا ويلتى ليت ِنى لم أت ِخذ فلانا خ ِل
الذك ِر بعد ِإذ ج َاءنِى َوكان الش ْيطان لل ِإنس ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ َ َ َّ ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ َ ُ
َ
َ َ
ُ
َ
َ
ذ الق ْر َآن َم ْه ُج ًوراَ .وكذ ِلــك َج َعل َنــا ِلــك ّل نبـ ّـى َعـ ُـد ًّوا ِم َن ال ُم ْجر ِم َ
ين َوكفى ِب َر ِّب َك
الر ُسول َيا َر ِّب ِإ ّن ق ْو ِمى اتخذوا َه ا
وقال
ِ
ِ ِ ٍ
َه ِاد ًيا َو َن ِص ًيرا .فكل نبي له عدو جمرم يعمل إلضالل من هيدهيم .وكل رســول له أكثر من عدو.

وسيد املرسلني‘صاحب اهلداية العظيمة له عدد كبري من األعداء املضلني!

عدو جمر ٌم
وقــد أجاب اهلل تعاىل يف بقية اآلية عن ســؤال يأيت اىل الذهن :مادام مــع كل نبي ٌّ
ٌّ
مضل ،فمن سيهتدي وكيف سينترص املؤمنون؟
ــك ه ِ
اد ًيا َون َِص ًريا .ومعنــاه أن هذا اإلمتحان والفتنــة يبقى معها هامش
فقــالَ :و َك َفى بِ َر ِّب َ َ
للفعل الرباين يف هداية املؤمنني وثباهتم عىل اهلداية وانتصارهم .
وقد حــاول مفرسو الســلطة أن يبعدوا األعداء املجرمني والذين اختذوا القــرآن مهجور ًا

عن الصحابــة ،وجيعلوهم املرشكني ،لكن يردهم ما رواه البخــاري (( :)121/8أن النبي قال :ما
بعث اهلل من نبي وال استخلف من خليفة ،إال كانت له بطانتان بطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه

وبطانة تأمره بالرش وحتضه عليه ،فاملعصوم من عصم اهلل تعاىل) .والبطانة األصحاب اخلاصون.
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َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ
ونَ .ولق ْد
كام يــرده قوله تعــاىل يف فتنة املؤمنــن :أح ِسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتن
َف َت َّنا َّال ِذ َين ِم ْن َق ْب ِله ْم َف َل َي ْع َل َم َّن اهلل َّال ِذ َين َص َد ُقوا َو َل َي ْع َل َم َّن ْال َك ِاذب َ
ين.
ِ
ِ
ْ
ْ
فهــي تنص عىل فتنة املؤمنني بعد إيامهنم ،فقوله تعاىلَ :و َك َذ ِلـ َـك َج َعل َنا ِل ُك ّل َنب ّى َعـ ُـد ًّوا ِم َن ال ُم ْجر ِم َ
ين،
ِ
ِ ٍِ

خيتص باملجرمني من بطانته الرشيرة ،أو يشملهم.

وهنا قد تقول :أال جيب عىل النبي أن يكشف هؤالء املضلني وحيذر منهم؟

واجلواب :املصلحة أن اليبينهم برصاحة ،لتبقى حرية اإلهتــداء والضالل متكافئة ،كقوله

َ
ُ َْ
َّ َّ َ ٌ َ َ ُ ْ
الس َاعة ِآت َية أك ُاد أخ ِف َيها ِل ُت ْج َزى ك ُّل نف ٍس ِب َما ت ْس َعى.
تعاىلِ :إن

فلوكانت أخفى أو أوضح مما هي اآلن مل يتم قانون :لِت ُْج َزى ك ُُّل َن ْف ٍ
س بِ َم ت َْســ َعى .فيجب أن

تكون خفية يف وضوح واضحة يف خفاء .وأن يكون املضلون العاملون مع األنبياء^خافني يف
وضوح واضحني يف خفاء! ليتم اإلمتحان بمعرفتهم ،كاإلمتحان بإضالهلم.

.2قانون اهلداية والضالل قانــون رباين فعال يف كل العصــور وكل الناس ،وعنارصاهلداية

والضالل متكافئة ،واإلنسان هو الذي يقوي هذه أو هذه ،فيهتدي أو يضل.واملجرمون املضلون

كانوا يف حياة النبي‘ ،وهم يف كل عرص يعملون بنشاط يف إضالل الناس عن احلق!

لقد قــى اهلل تعاىل أن يكون الرصاع بني اخلــر والرش فاع ً
ال يف داخل اإلنســان بني فجوره

وتقواه ،وبينــه وبني الناس ،وبني الناس والفئات والدول ،فهو الطريق الوحيد لصهر اإلنســان
وبلورته ،وإظهار تربه من ترابه!

أيب بن كعب يتأوه من إضالل أمة النبي‘مــن مجاعة اتفقوا فيام بينهم
 .3كان الصحــايب ُّ

وتعاقدوا! قال(:أال هلك أهل العقدة واهلل ما آسى عليهم ،إنام آسى عىل من يضلون من الناس!
فقيل له:ياصاحب رســول اهلل من هؤالء أهل العقدة وما عقدهتم؟فقــال :قوم تعاقدوا بينهم
إن مات رســول اهلل مل يورثوا أحد ًا مــن أهل بيته وال يولوهم مقامه! أما واهلل لئن عشــت إىل

يوم اجلمعة ألقومن فيهم مقام ًا أبني به للناس أمرهم! قال:فام أتت عليه اجلمعة)!
أيب بن كعب يف فصل الصحيفة امللعونة!
وتقدم حديث ّ
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الظالمةالثالثة :رفعوا رؤساء قريشالى مستوىالنبي؟ص؟وأعظم!
رأى القرشــيون أهنم بحاجة اىل أن يرفعوا مقام قادهتم ،فأعطوهم صفات عالية وجعلوا هلم

مناقب تضعهم يف مســتوى النبي‘! وأحيان ًا أفضل منه! وطبيعي أن يكون حظ عمر أوفر
من غــره ألنه القائد الذي اختاره زعامء البطون وقدمــوه ليواجه النبي‘ويقول له :ال نريد

وصيتك ،حسبنا كتاب اهلل ،ويقول للناس إن نبيكم هيجر فاستفهموه ألريكم أنه هيجر وهيذي!
فصاح الطلقاء:القول ماقاله عمر ،النريد أن يكتب وصية!

وبعــد انتصارهم عىل النبي‘جعلوا عمر يف صف النبي‘! فقالوا :إنه كان مرشــح ًا

عيل إال ظننت أنه نزل
للنبوة وإن النبي‘قال :لو مل أبعث لبعث عمر! وقال :ما تأخر الوحي َّ
عىل ابن اخلطاب!

وجعلوه حمدَّ ث ًا حتدثه املالئكة ،وينطق َم َل ٌك عىل لسانه فاليقول إال احلق حتى يف غضبه! بينام

قال النبي‘إنه برشيغضب كام يغضب البرش!

وقالوا :إن النبي دعا ربه أن يعز اإلسالم بعمر ،وكان قبله ذلي ً
فعز به.
ال َّ

وقالــوا :إن عمر كان يقــرح عىل النبي‘األمر فينزل الوحي بام قالــه ،وقد يكون خمالف ًا

لقول النبي‘ ،وقد بلغت موافقات اهلل لعمر  27موافقة ،ونظموا فيها القصائد ،وألفوا الكتب!
ت يف منامه بكأس العلم فرشب منه وسقى الباقي لعمر!
وقالوا :إن النبي ُأ ِ َ
وزايدوا عىل النبي‘فقالوا إن عمرمعصوم عصمة أفضل من عصمة النبي ،ألن الشيطان

هيرب من عمر والهيرب من النبي‘فقد جاءه يف صالته وصارعه مدة حتى أمســكه! بينام
الجيرؤ أن يأيت اىل عمر ،بل هيرب منه ،فإذا سلك عمر فج ًا سلك الشيطان فج ًا آخر!

وقــال ابن حجر يف رشح البخاري( « :)38/7فيه فضيلة عظيمة لعمر ،تقتيض أن الشــيطان ال

خير لوجهه إذا لقي عمر!
سبيل له عليه .وقبل ابن حجر رواية أن الشيطان ُّ

وحتايــل يف التأويل فقال هــي عصمة جائــزة ،وعصمة النبي‘ واجبــة! وال مانع أن

تكون العصمة اجلائزة لغري النبــي أفضل من عصمته! ألن النبي‘كام قال األلباين وابن القيم

يف زاد املعاد(«:)268/1كان يصيل فجاءه الشــيطان ليقطع عليه صالته ،فأخذه فخنقه حتى سال
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لعابه عىل يده»!

فعصمــة عمر أعىل مــن عصمة النبي‘ألهنا عصمة جائــزة ،وعصمة النبي‘عصمة

واجبة دوهنا بدرجة! وقد فصلناه ووثقناه في ألف سؤال و إشكال(.)449/3




الظالمةالرابعة :الحط والتنقيص من مقامالنبي؟ص؟
وقد بــدؤوا باحلط من مقــام عرتته‘فأنكروا مناقبهم ،واشــتغل رواة احلكومة بذلك،

فزعموا أن علي ًا كان مكروه ًا ثقي ً
ال عىل النبي‘!

ثم تعدى ذلك من العرتة النبوية اىل نفس النبي‘فكذبوا عليه وافرتوا!

وقــد كتبنــا يف ألف ســؤال وإشــكال(( :)176/2البخــاري نموذجــ ًا للطعــن يف عصمة
نبينا‘واإلنتقاص من مقامه! عل ًام بأنه يوجد أضعافه يف مصادرهم!
فقد بدأ البخاري كتابه عن بدء الوحي بفرية قرشــية تقول إن النبي‘ من األساس مل يكن

عىل يقني من نبوته بل كان يف شــك وحرية! حتى طمأنه قسيس نرصاين ،ثم تأخرعليه الوحي
فعاد اليه الشك وقرر أن ينتحر!

ثم زعم البخاري أن النبي‘غريمعصوم حتى يف تبليغ رســالة ربه ،فقد غلبه الشــيطان

وغي القرآن ،وكفر ومدح أصنام قريش وقــال :أفرأيتم الالت والعزى ومناة
فخان الرســالة َّ

الثالثة األخرى ،تلك الغرانيق العىل ،وإن شفاعتهن لرتجى! وسجد هلا هو واملرشكون ،وكان

بعض زعامء قريش مسن ًا فرفع احلىص بيده وسجد عليه!

ثم زعم ثالثــ ًا ،أن نبينا‘ليس أفضل من أنبياء بني إرسائيل^! فموســى عىل عيوبه

ومعاصيه! أفضل منــه ،ويونس عىل تركه لقومه ومغاضبته خري منه ،وعيســى خري منه ومن
مجيع األنبياء^!

وزعم رابع ًا ،أن نبينا‘عصبي املزاج ســئ األخالق مع املســلمني ،غري مسدد يف منطقه،

وأنه ينطق عن اهلوى ويســب ويشــتم ويلعن بغري حق! ويؤذي وجيلد الناس ظل ًام وعدوان ًا!

ولذلك تاب ودعا ملن لعنهم!
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وزعم خامســ ًا ،أن النبي‘ســاذج ضعيف الشــخصية والتدبري ،يقع يف أخطاء فظيعة،

فيصححها له عمر ،وينزل الوحي موبخ ًا له مؤيد ًا لعمر!

وزعم سادســ ًا ،أن النبي‘ظامل لقومه ،فقد ظلمهم يف بدر وأخذ منهم أسارى بغري حق،

وأخذ من األرسى فدية مقابل إطالقهم ،فعاقبه اهلل هبزيمته ،وجرحه وكرس أسنانه يف أحد!

وزعم ســابع ًا ،أن النبي‘غري مسدد يف قضائه بني املسلمني ،فقد يقيض لشخص بالباطل

ألنه حاذق يف كالمه!

وزعم ثامن ًا ،أن النبي‘ينهى عن األمر ويرتكبه هو ،فقد هنى املســلمني عن التمني وقول

(لو) لكنه متنى وقاهلا مرات!

وزعم تاسع ًا ،أن النبي‘صاحب ذهن مشوش ينسى كثري ًا ،فقد نيس أنه ُجنُب فلم يغتسل

وبدأ يف صالته! كام نقص ركعات الصالة وأخطأ يف قراءة القرآن يف صالته ،فصحح له بدوي!
وزعم عارش ًا ،أن النبي‘غلب عليه املرض يف آخر حياته فأخذ هيذي ،وطلب من املسلمني

أن يأتوه بدواة وقرطاس ليكتــب هلم كتاب ًا يؤ ِّمنهم من الضالل ،فرفض ذلك عمر وقال نبيكم

غلب عليه الوجع ،وأيده أكثر احلارضين ،ومنعوه من كتابة ذلك العهد!
النبي‘س ِح َر ففقد ذاكرته وبقيستة أشهر مسحور ًا ،خي َّي ُل
وحادي عرش ،قالت عائشــة إن
ُ
إليه أنه فعل الشئ ومل يفعله ،وأنه أتى زوجته ومل يأهتا!
وقد فصلنا ذلك يف كتاب :املاء اجلاري يف غسل البخاري.




الفصل األربعون

أحقاد قريش وبغضها لبني هاشم !

التعصبالمذمومباطنهالتكبر
كان التعصــب للقبيلــة حتــى بالباطــل هو الثقافة الســائدة عنــد بعثة النبي‘ لذلك

واجه النبي‘التعصب القريش والبغض واحلقد عليه وعىل بني هاشم ،ملجرد ادعائه النبوة،

وحكمهم عليه بالقتل قبل أن يسمعوا منه!

وقد عقد الكليني+باب ًا يف الــكايف( )307/2بعنوان :باب العصبية ،روى فيه قول النبي‘:

مــن تعصب أو تعصب له فقد خلع ربق اإليامن من عنقه .وقوله‘ :من كان يف قلبه حبة من
خردل من عصبية بعثه اهلل يوم القيامة مع أعراب اجلاهلية).

أما التعصب املمــدوح فهو التعصــب للمظلــوم والتعصب للحق ،فقــد روى الكليني يف

نفس الباب قول اإلمام الســجاد×:العصبية التي يأثم عليها صاحبهــا أن يرى الرجل رشار

قومه خري ًا من خيار قوم آخرين ،وليس من العصبيــة أن حيب الرجل قومه ولكن من العصبية

أن يعني قومه عىل الظلم).

وقد بــن أمري املؤمنني×أن التكــر هو الباعث احلقيقــي عىل التعصــب ،فالتكرب أدنى

درجات اإلحلــاد .قال×(هنج البالغة (:)137/2:احلمد هلل الذي لبس العز والكربياء واختارمها
محى وحرم ًا عىل غريه ،واصطفامها جلالله ،وجعل اللعنة عىل من
لنفســه دون خلقه ،وجعلهام ً

نازعه فيهام من عباده ،ثم اخترب بذلك مالئكته املقربني ليميز املتواضعني منهم من املســتكربين
ّ َ ٌ ََ ً ْ َ ْ َ
ال ِم ْن َح َم ٍإ
فقال سبحانه وهوالعامل بمضمرات القلوب وحمجوبات الغيوبِ :إنِي خ ِالق بشرا ِمن صلص ٍ
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َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُّ ُ َ ْ َ َ
َ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ
َ ْ ُ
ْ ُ
ْ َُ
َ َ َ
ون .إ ّلا إ ْب ِل َ
ََ ُ َُ َ
يس
مسن ٍ
ون .ف ِإذا سويته ونفخت ِفيهِ ِمن ر ِوحي فقعوا له س ِ
اج ِدين .فسجد المل ِائكة كلهم أجمع ِ ِ

فعــدو اهلل إمام املتعصبني،
اعرتضته احلميــة فافتخر عىل آدم بخلقــه ،وتعصب عليه ألصله،
ُّ

وسلف املستكربين ،الذي وضع أســاس العصبية ،ونازع اهلل رداء اجلربية ،وادرع لباس التعزز،
وخلع قناع التذلل .أال ترون كيف صغره اهلل بتكربه ،ووضعه برتفعه فجعله يف الدنيا مدحور ًا،
وأعد له يف اآلخرة سعري ًا).

التعصبالممدو ح مقدس وباطنه نصرةالحق
كان النبي‘متعصب ًا لنبوته ،ومتعصب ًا لنفســه ،ومتعصب ًا للمؤمنني ،ومتعصب ًا ألرسته بني

هاشم ،كل ذلك بأمر ربه ،وكله تعصب ممدوح.

وتعصب املســلمني للنبي‘واجــب ،ففــي

تفسري اإلمام العســكري×،461/

أن

عبد اهلل بن ســام اليهودي ملا أســلم قال لرســول اهلل‘ :قد متت احلجج وانزاحت العلل،
وانقطعت املعاذير ،فال عذر يل إن تأخرت عنك ،وال خري َّيف إن تركت التعصب لك).
فالتعصب للنبي‘مقدس ألنه تعصب للحق .وكذا لألئمة من عرتته^.

يف اإلحتجاج ( )12/1أن اإلمام الرضا× قال( :أفضل ما يقدمه العامل من حمبينا وموالينا أمامه
ٍ
ناصب عدو هلل
ليوم فقره وفاقته وذله ومســكنته ،أن يغيث يف الدنيا مســكين ًا من حمبينا ،من يد
ولرســوله‘ .يقوم من قربه واملالئكة صفوف من شفري قربه إىل موضع حمله من جنان اهلل،

فيحملونه عــى أجنحتهم يقولون له :مرحب ًا ،طوباك طوباك يــا دافع الكالب عن األبرار ويا

أهيا املتعصب لألئمة األخيار).

أقــول :متدح املالئكــة هذا ِ
العال املدافــع عــن أهل البيت^بأنــه متعصــب لألئمة من

عــرة النبــي‘ .فهو تعصــب ممدوح وليــس مذموم ًا ،ألنــه دفاع عن خــر اخللق حممد

وعرتته األئمة األخيار األطهار املظلومني ،صلوات اهلل عليهم!

ويف ذوب النضــار البن نام  ،97/أن زين العابدين×قال لعمه حممد بن احلنفية ،يف موقفه من

ثورة املختار( :يا عم ،لو أن عبد ًا زنجي ًا تعصب لنا أهل البيت ،لوجب عىل الناس مؤازرته ،وقد
وليتك هذا األمر فاصنع ما شئت).
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وقال املجليس(البحار (:)284/70:وأما التعصب يف دين احلق والرســوخ فيه واحلامية له ،وكذا يف

املســائل اليقينية واألعامل الدينية أو محاية أهله أو عشريته بدفع الظلم عنهم فليس من احلمية
والعصبية املذمومة ،بل بعضه واجب).

التعصبالقوميالمذموموالممدو ح
طور أمري املؤمنني×التعصب القومي فقال للعرب (نهجالبالغــة( :)150/2:ولقد نظرت فام وجدت

أحد ًا من العاملني يتعصب لشــئ من األشــياء إال عن علــة حتتمل متويه اجلهــاء ،أو حجة تليط

بعقول السفهاء ،غريكم ،فإنكم تتعصبون ألمر اليعرف له سبب وال علة ،أي للقبيلة حتى بالباطل.
أمــا إبليس فتعصب عــى آدم ألصله ،وطعن عليه يف خلقته فقال :أنــا ناري وأنت طيني.
وأما األغنياء من مرتفة األمم فتعصبوا آلثار مواقع النعم .فقالوا :نحن أكثر أمواالً وأوالد ًا وما

نحن بمعذبني.

فإن كان ال بد من العصبية فليكن تعصبكم ملكارم اخلصال وحمامد األفعال ،وحماسن األمور ،التي

تفاضلــت فيها املجــداء والنجداء من بيوتات العرب ويعاســيب القبائــل ،باألخالق الرغيبة،
واألحالم العظيمة ،واألخطار اجلليلة ،واآلثار املحمودة .فتعصبوا خلالل احلمد من احلفظ للجوار،
والوفاء بالذمام ،والطاعة للرب ،واملعصيــة للكرب ،واألخذ بالفضل ،والكف عن البغي ،واإلعظام

للقتل ،واإلنصاف للخلق ،والكظم للغيظ ،واجتناب الفســاد يف األرض .واحذروا ما نزل باألمم

قبلكم من املثالت بسوء األفعال وذميم األعامل ،فتذكروا يف اخلري والرش أحواهلم).

كانت قبائل قريش تبغض بني هاشم وتتعصب ضدهم
كان هاشــم ريض اهلل عنه حمســود ًا من ابن أخيه أمية وكافة قريش ،فنافــره أمية ،أي طلبه

للمباراة أهيام أفضل ،وأن حيكم بينهام حكَم.

قال البالذري يف أنســاب األرشاف (( :)61/1كان أمية بن عبد شــمس بن عبد مناف ذا مال،

فتكلف أن يفعل كام فعل هاشــم يف إطعام قريش ،فعجز عن ذلك ،فشمت به ناس من قريش

وعابوه لتقصريه فغضب ،ونافر هاشــ ًا عىل مخسني ناقة ســود احلدق تنحر بمكة ،وعىل اجلالء
عرش سنني ،وجعال بينهام الكاهن اخلزاعي وهو جد عمرو بن احلمق وكان منزله عسفان.

 مشاه ينبل اهضغبو شيرق داقحأ 513

وكان مع أمية أبــو مههمة بن عبد العزى الفهــري ،وكانت ابنته عند أميــة .فقال الكاهن:

والقمر الباهر ،والكوكب الزاهر ،والغامم املاطر ،وما باجلو من طائر ،وما اهتدى بعلم مســافر،

يف منجد وغائر ،لقد سبق هاشم أمية إىل املآثر ،أول منها وآخر ،وأبو مههمة بذلك خابر.

فأخذ هاشــم اإلبل فنحرها وأطعم حلمها من حرض ،وخرج أمية إىل الشــأم فأقام هبا عرش

سنني  ،فتلك أول عداوة وقعت بني هاشم وأمية).

وقال املقريزي يف النزاع والتخاصم بني بني أمية وبني هاشم:63/

(أقول:هذا رسول اهلل ‘قد أبعد بني أمية عنه وأخرجهم من ذوي قرباه! كام خرجه اإلمام

أبو عبد اهلل حممد بن إســاعيل البخاري يف كتاب فرض اخلمــس من اجلامع الصحيح ،فقال:
حدثنا عبد اهلل بن يوســف حدثنا الليث عن عقيل ،عن ابن شهاب ،عن سعيد ابن املسيب ،عن

جبري بن مطعم قال :مشيت أنا وعثامن بن عفان إىل رسول اهلل‘ فقلنا :يا رسول اهلل أعطيت

بني املطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة ،فقال رسول اهلل‘ :إنام بنو املطلب وبنو

هاشم شئ وا حد .وقال الليث :ومل يقسم النبي‘ لبني عبد شمس وال لبني نوفل).

حسدوا عبدالمطلب فتحالفوا ضده!
قال اليعقــويب يف تارخيه (( :)248/1وملا رأت قريــش أن عبد املطلب قد حاز الفخر ،طلبت أن

ليعزوا ،وكان أول من طلب ذلك بنو عبد الدار ملا رأت حال عبد املطلب،
حيالف بعضها بعض ًا ُّ
فمشــت بنو عبد الدار إىل بني سهم فقالوا :إمنعونا من بني عبد مناف ..فتطيب بنو عبد مناف،
وأســد ،وزهرة ،وبنو تيم ،وبنو احلارث بن فهر ،فســموا حلف املطيبني .فلام ســمعت بذلك

بنو ســهم ذبحوا بقر ًة وقالوا :من أدخل يده يف دمها ولعق منــه ،فهو منا! فأدخلت أيدهيا بنو

ســهم وبنو عبد الدار وبنو مجح وبنو عدي وبنو خمزوم ،فسموا اللعقة .وكان حتالف املطيبني أال
يتخاذلوا وال يسلم بعضهم بعض ًا).

وسامه عبد املطلب حلف الفضول ليكون امتداد ًا حللف قديم ألبناء إسامعيل× وأخواهلم

من جرهــم حلامية البيت ومنع الظلم فيــه ،يقال هلم :الفضل بن احلــارث والفضيل بن وداعة

والفضيــل بــن فضالــة).

(ســنن البيهقي ،367/ 6 :وفتح البــاري ،387/ 4:والمجمــوع ،384/1:والفائــق.)312/ 2:
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بغضالقرشيينالذين أسلموا لبني هاشم!
قال عثامن لعيل×( :ما أصنع إن كانت قريش الحتبكم ،وقد قتلتم منهم يوم بدر ســبعني،

كأن وجوههم شــنوف الذهب ،ترشب أنوفهم قبل شــفاههم)! يقصــد أن قتىل بدر املرشكني
وجوههم مجيلة كأقراط الذهب ،وأنوفهم طويلة مجيلة.

(نثر الدرر  ،259/وتذكرة ابن حمدون  ،1567/وشرح النهج()22/ 9والمناقب(.)21/ 3

وقد أخذ عثامن صفات بني عبد املطلب فنسبها لقتىل بدر!

قال ابن ســعد (( :)94/1فلــم يكن يف العرب بنو أب مثل بنــي عبد املطلب أرشف منهم وال

أجسم! ُش ُّم العرانني ترشب أنوفهم قبل شفاههم)( .وتاريخ دمشق ،116/ 3 :والمنمق.)35/

وكان األوىل بعثــان أن يشــكر النبي‘وعلي ًا×عىل قتلهم مرشكي بــدر ألهنم بذلك

أسسوا دولة حيكمها عثامن ،لكن قريش ًا تريد دولة النبي‘ وتريد الثأر ملن قتلهم لتأسيسها!
فاليمكن للبطون أن حتب بني هاشم أبد ًا ،ألهنم قتلوا ساداهتا يوم بدر!

فهي صاحبة ثأر عند النبي‘وعند عيل×وبني هاشم ،إىل يوم القيامة!




ثــم تأمل قول عمر البن عباس( :فقال :يا ابن عبــاس ،أتدري ما منع الناس منكم؟ قال ال يا

أمري املؤمنني .قال:لكني أدري .قال :ما هو يا أمري املؤمنني؟ قال :كرهت قريش أن جتتمع لكم النبوة
واخلالفة فتُجخفوا َج ْخف ًا (تتكبــروا) فنظرت قريش لنفسها فاختارت ،ووفقت فأصابت! فقال ابن
عباس :أيميط أمري املؤمنني عني غضبه فيســمع ،قال قل ما تشاء :قال أما قول أمري املؤمنني :إن

ََ
َ َ
َْ َ
َ َ َ َّ
َ
قريش ًا كرهت ،فإن اهلل تعاىل قال لقوم :ذ ِلك ِبأن ُه ْم ك ِر ُهوا َما أن َزل اهلل فأ ْح َب َط أ ْع َمال ُه ْم.

وأما قولك :إنا كنا نجخف ،فلو جخفنا باخلالفة جخفنا بالقرابة ،ولكنا قوم أخالقنا مشتقة

من خلق رسول اهلل‘الذي قال اهلل تعاىلَ :و إ َّن َك َل َعلى ُخ ُلق َع ِظيم .وقال لهَ :و ْاخ ِف ْض َج َن َ
اح َك ِل َم ِن
ٍ
ٍ
ِ
َّات َب َع َك ِم َن ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ين.
َ َ ُّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ
ك َ
ان
وأما قولك فإن قريشــ ًا اختــارت ،فإن اهلل تعــاىل يقــول :وربك يخلق ما يشاء ويختار ما
َ ْ
ل ُه ُم ال ِخ َي َر ُة .وقد علمت يا أمري املؤمنني أن اهلل اختار من خلقه لذلك من اختار ،فلو نظرت قريش
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من حيث نظراهلل هلا لوفقت وأصابت قريش.

فقال عمر :عىل رســلك يا ابن عباس أبت قلوبكم يا بني هاشــم إال غشــ ًا يف أمر قريش ال

يزول ،وحقد ًا عليها ال حيول!

فقــال ابن عباس :مه ً
ال يا أمري املؤمنني!التنســب هاشــ ًا إىل الغش فــإن قلوهبم من قلب

َّ
ْ
رســول اهلل‘الذي طهره اهلل وزكاه ،وهم أهل البيت الذين قال اهلل هلــمِ :إن َما ُي ِر ُيد اهلل ِل ُيذ ِه َب
َ ْ
ُ َ
َْ ُ ُ ّ
الر ْج َس أ ْه َل ال َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َرك ْم ت ْط ِه ًيرا.
عنكم ِ
وأما قولك حقد ًا فكيف الحيقد من غصب شيئه ويراه يف يد غريه)! (شرح النهج (.)53/12




ورووا أن خالة معاويــة كانت تردد كالم عثامن يف وجه زوجها عقيل بن أيب طالب! فكانت

تقول له كام يف غريب احلديث للحريب(( :)208/1ال حيبكم قلبي يا بني هاشــم أبد ًا! أين أخي ،أين

عمي ،أين فالن أين فالن! كأن أعناقهم أباريق الفضة ،ترد أنوفهم قبل شفاههم!)

وقال القرطبي يف تفســره (( :)176/5دخل عليها يوم ًا وهو بر ٌم فقالت له :أين عتبة بن ربيعة؟

فقال :عىل يســارك يف النار إذا دخلت! فنرشت عليها ثياهبا فجــاءت عثامن فذكرت له ذلك،

فأرســل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس :ألفرق َّن بينهام وقال معاوية :ما كنت ألفرق بني
شيخني من بني عبد مناف .فأتيامها فوجدامها قد سدَّ ا عليهام أبواهبام وأصلحا أمرمها)!




ملا توىل عثامن اخلالفة فرح أبو سفيان وقال :تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة ،فوالذي حيلف

به أبو سفيان ما من عذاب وال حساب ،وال جنة وال نار ،وال بعث وال قيامة! (اإلستيعاب.)1679 /4:

وكان أبو ســفيان أعمى وعمره  93ســنة كام قال البالذري ،فطلب أن يقودوه إىل قرب محزة

حتى إذا ملس القرب بيــده ركله برجله وقال :يا أبا عامرة! إن األمر الذي اجتلدنا عليه أمس صار

يف يــد غلامننا يتل َّعبــون به)! (شــرحالنهج .)51/4:فال تســتبعد أبد ًا أن يكون أبو ســفيان وقف عىل
قرب النبي‘وقال له شبيه ًا بام قاله حلمزة ريض اهلل عنه!
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التعصبالواجب والمقدس
يســمى التعصب يف اللغة العربية ،احلمية ،واملذموم منها محية اجلاهلية ،واملمدوح محية الدين

واحلــق ،ومحيــة للنبي‘وتعصبه وغريته لربه عــز وجل ،ولنبوته ،ولشــخصه ،ولعرتته،
وللمؤمنني .وكله واجب ومقدس.

وقــد عقدنــا فصــ ً
ا لغضب النبي‘وأوردنــا فيه أكثر مــن عرشين مــورد ًا ،غضب

فيها النبي‘لربه ونفسه وعرتته واملؤمنني ،وتعصب هلم.

أهدر النبي؟ص؟دم أناس هجوه
فعندما فتح مكة أصدر أمره بقتل بضعة أشــخاص كانوا ناشــطني يف عداء اإلسالم ،وقيل

عرشون ،فيهم جاريتان كانتا تتغنيان هبجاء النبي‘.

يف مصنــف ابن أيب شــيبة (( :)529/8فأما ابن خطل فوجد متعلق ًا بأســتار الكعبة فقتل ،وأما

مقيــس بن صبابة فوجدوه بني الصفا واملروة فبادره نفر مــن بني كعب ليقتلوه ،فقال ابن عمه

نميلة :خلوا عنه ،فواهلل اليدنو منه رجل إال رضبته بسيفي هذا حتى يربد ،فتأخروا عنه فحمل

عليه بسيفه ففلق به هامته وكره أن يفخر عليه أحد).

ويف معاين األخبار( :347/فهرب وهجا النبي‘فقال النبي‘ :من وجد عبد اهلل بن سعد

بن أيب رسح ولو كان متعلق ًا بأستار الكعبة فليقتله).

وهذا تعصب من النبي‘لنفسه ،لكنه واجب ألنه بأمر ربه عز وجل.

نسجاهلل والية عترةالنبي؟ع؟في متن عقيدةاإلسالم وشريعته
فقد أوجب هلم حق املواالة واملودة والطاعة وربطه باإليامن بالنبي‘ ونســجه يف أحكام

الرشيعة حتى التستطيع األمة أن تنقلب عليه!

وقد أوردنا عدد ًا من حقوقهم يف كتاب ألف ســؤال وإشكال( )9/3حتت عنوان :احلقوق التي

فرضها اهلل تعــاىل ألهل البيت^ .لكن ثقافة السلطة القرشــية التعــرف أتباعها من حقوق

َ ُ ُ َ َ
ُ
ْ ََ
أهل البيــت^إال وجوب مودهتم التي يفرضها قولــه تعــاىل :ق ْل لا أ ْس َئلك ْم َعل ْيهِ أ ْج ًرا ِإلا ال َم َو ّدة
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ْ

فِي ال ُق ْربَى ،ووصية النبي‘هبم املتواتــرة :إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي .ثم

تفرسذلك بحبهم كام حتب أشخاص ًا حمرتمني! ثم تنصب مقابلهم أشخاص ًا ما أنزل اهلل هبم من
سلطان ،وتفضلهم عليهم!

ونذكر فيما يلي بعض حقوق أهلالبيت؟مهع؟بإيجاز
احلق األول :اإلعرتاف بأهنم^ورثة الكتاب اإلهلي.

روى ابن شــعبة احلراين يف حتف العقول «:425/ملا حرض عيل بن موســى× جملس املأمون

وقد اجتمع فيه مجاعة علامء أهل العراق وخراسان ،فقال املأمون:أخربوين عن معنى هذه اآلية:
ُ َ ْ

ْ

َّ

ث َّم أ ْو َرث َنا ال ِك َت َ
اب ال ِذ َين ْاص َط َف ْي َنا ِم ْن ِع َب ِاد َنا ..فقالت العلــاء :أراد اهلل األمــة كلهــا .فقال املأمون :ما

تقول يا أبا احلســن؟ فقال الرضــا× :ال أقول كام قالوا ولكن أقــول :أراد اهلل تبارك وتعاىل

َ
بذلك العرتة الطاهــرة .فقال املأمون :وكيف عنى العرتة دون األمة؟ فقال الرضا لنفســه :ف ِم ْن ُه ْم
ْ َ
ْ
َ
َ
ْ
َْ
َْ ٌ ْ
ْ
ٌ ْ َ َ
اهلل ذ ِل َك ُه َو ال َف ْض ُل الك ِب ُير ،ثــم جعلهــم كلهــم
ات ِب ِإذ ِن ِ
ظ ِال ٌم ِلنف ِسهِ َو ِمن ُه ْم ُمقت ِصد َو ِمن ُه ْم َس ِابق ِبالخ ْير ِ
ُ
يف اجلنة فقال عز وجلَ :ج َّن ُ
ات َع ْد ٍن َي ْد ُخل َون َها ،فصارت الوراثة للعرتة الطاهرة ال لغريهم!
َّ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ
الر ْج َس
ثم قال الرضا× :هم الذيــن وصفهم اهلل يف كتابه فقــالِ :إنما ي ِريد اهلل ِليذ ِهب عنكم ِ
ً
َ ْ
ُ
أ ْه َل ال َب ْي ِت َو ُي َط ِّه ُرك ْم َت ْط ِهيرا ،وهم الذيــن قال رســول اهلل‘ :إين خملــف فيكم الثقلني كتاب اهلل

عيل احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهام ،يا أهيا الناس ال
وعرتيت أهل بيتي لن يفرتقا حتى يردا َّ

تعلموهم فإهنم أعلم منكم! قالت العلامء :أخربنا يا أبا احلسن عن العرتة هم اآلل أو غري اآلل؟
فقال الرضا× :هم اآلل .فقالت العلامء :فهذا رســول اهلل يؤثر عنه أنه قال :أمتي آيل وهؤالء

أصحابــه يقولون باخلرباملســتفيض الذي اليمكن دفعــه :آل حممد أمتــه! فقال الرضا×:
أخــروين هل حترم الصدقة عىل آل حممد؟ قالوا :نعم ،قــال× :فتحرم عىل األمة؟ قالوا :ال.
قال×:هذا فرق بني اآلل وبني األمــة ،وحيكم أين يذهب بكم ،أرصفتم عن الذكر صفح ًا أم

أنتم قوم مرسفون! أما علمتم أنام وقعت الرواية يف الظاهر عىل املصطفني املهتدين دون سائرهم!

َ
ْ
قالوا :من أين قلت يا أبا احلســن؟ قال×:مــن قــول اهللَ :و َل َق ْد أ ْر َس ْل َنا ُن ً
وحا َو إ ْب َر ِاه َ
يم َو َج َعل َنا فِي
ِ
َُّ
اب َفم ْن ُه ْم ُم ْه َتد َو َكث ٌير م ْن ُه ْم َفاس ُق َ
ُّ َ ْ َ
ون ،فصــارت وراثة النبوة والكتاب يف املهتدين
ِ
ٍ ِ ِ
ذ ِر ّي ِت ِه َما الن ُب َوة َوال ِكت َ ِ
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دون الفاسقني!

َ
ْ ُ
َ
َ
أما علمتم أن نوح ًا ســأل ربه فقالَ :ر ِّب ِإ ّن ْاب ِني ِم ْن أ ْه ِلي َو ِإ ّن َو ْع َد َك ال َح ّق ،وذلك أن اهلل وعده أن
َ
َ َ َْ
َ ُ ُ َّ َ
َ َ َّ
َ
وح ِإن ُه ل ْي َس ِم ْن أ ْه ِلك ِإن ُه َع َم ٌل غ ْي ُر َص ِال ٍح فلا ت ْسأل ِن َما ل ْي َس
ينجيــه وأهله فقال له ربه تبارك وتعاىل :يا ن
ْ
َل َك بهِ ع ْل ٌم إن ّي َأع ُظ َك َأ ْن َت ُك َ
ون ِم َن ال َج ِاه ِل َين! فقال املأمون:فهل فضل اهلل العرتة عىل سائر الناس؟
ِ ِ ِِ ِ

فقال الرضا:إن اهلل العزيز اجلبار فضل العرتة عىل سائر الناس يف حمكم كتابه .قال املأمون :أين

َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ً َ َ ْ َ َ َ
يم َوآل ِع ْم َر َان
ذلك من كتاب اهلل؟ قال الرضا× :يف قوله تعــاىلِ :إن اهلل اصطفى آدم ونوحا وآل ِإبر ِاه
َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ْ
ََ َْ َ َ ُ َ ً ُ
ين ذ ّ ِر ّية َب ْعض َها ِم ْن َب ْع ٍض ،وقال اهلل يف موضع آخر:أم يحسدون الناس على ما آتاهم
على العال ِم
اهلل ِم ْن فض ِلهِ
ْ ً
َ َ ْ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ
اب َوال ِحك َمة َو َآت ْي َن ُاه ْم ُملكا َع ِظ ًيما،ثم رد املخاطبة يف أثر هذا إىل سائر املؤمنني
فقد آتينا آل ِإبر ِاهيم ال ِكت
َ َ ُ
َ َ
َ
ْ ُْ
َ َّ
فقالَ :يا أ ُّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا أ ِط ُيعوا اهلل َوأ ِط ُيعوا ّالر ُسول َوأ ِولي الأمر ِمنكم ،يعني الذين أورثهم الكتاب واحلكمة
َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ
الن َاس َع َلى َما َآت ُ
اه ُم ُ
يم ْال ِك َت َ
اهلل ِم ْن َف ْض ِلهِ َف َق ْد َآت ْي َنا َآل إ ْب َر ِاه َ
اب
وحســدوهم عليهام بقولــه :أم يحسدون
ِ
ْ ً
ْ ْ َ
َوال ِحك َمة َو َآت ْي َن ُاه ْم ُملكا َع ِظ ًيما ،يعني الطاعة للمصطفني الطاهرين ،وامللك هاهنا الطاعة هلم).

احلق الثــاين :فريضة مودهتم^فقد جعلها اهلل تعاىل أجر رســوله‘عىل تبليغ الرســالة

َ ُ ُ َ َ
ً َ َ
َْ ْ
ُ
ْ ََ ُْ
فريضــة عىل األمة ،فقال تعال :ق ْل لا أ ْس َئلك ْم َعل ْيهِ أ ْج ًرا ِإلا ال َم َو ّدة فِي الق ْربَى َو َم ْن َيقت ِرف َح َس َنة ن ِز ْد ل ُه ِف َيها
ُ ْ ً َّ َ َ ُ َ ُ
اهلل غف ٌور شك ٌور.
حسنا ِإن

وهذه الفريضة ميــز ٌة آلل النبي‘عن مجيــع آل األنبياء وذرياهتــم^ .وهي أجر عىل

جهود النبي‘يف تبليغ الرســالة ،وهي ضامن ٌة لألمة من اإلنحراف عن رســالة رهبا ،وضامن ٌة
لتحقيق أهدافها.

أما إذا مل يو َّد املســلمون العرتة^ومل يطيعوهم ،فال ضامن هلــم من الضالل واإلنحراف!

وهذا رصيح قوله‘ :ما إن متسكتم هبام لن تضلوا أبد ًا!

‘وبرهُّ ،بر آله وذريته وأمهات املؤمنني
قال القايض عياض (الشــفا جــزء  « :)47/2ومن توقريه
ِّ

أزواجه ،كام حض عليه وسلكه الســلف الصالح قال اهلل تعاىل :إ َّن َما ُير ُيد ِ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ
الر ْج َس
اللهليذ ِهب عنكم ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َْ ْ ََُ َّ ُ ْ َْ ً
يرا ،اآلية .وقال تعاىل:وأز ُ
واج ُه َّأم َه ُات ُه ْم.عنزيدبنأرقمقالقالرسول اهلل ‘:
أهل البي ِتويط ِهركمتط ِه

أنشــدكم اهلل أهل بيتي ،ثالث ًا ،قلنا لزيد :من أهل بيته؟ قال آل عــي ،وآل جعفر ،وآل عقيل،
وآل العباس).
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احلق الثالــث :فرض اهلل طاعتهــم بعد النبي‘قــال اهلل تعــاىلَ :يا َأ ُّي َها َّالذ َين َآم ُنوا َأ ِط ُيعوا َ
اهلل
ِ
َ َ ُ
َ
ْ
َ َ ُّ َ
الر ُس ْ ُ ْ ُ ُ ْ ُ َ
ْ ُ َ ْ ََ َُْ
اهلل َو َّ
َوأ ِط ُيعوا ّ
الآخ ِر
اهلل َوال َي ْو ِم ِ
ول ِإن كنت ْم تؤ ِمنون ِب ِ
الر ُسول َوأ ِولي الأمر ِمنك ْم ف ِإن تنازعت ْم فِي ش ٍئ ف ُرد ُوه ِإلى ِ
ِ
َ
ً
َذ ِل َك َخ ْي ٌر َوأ ْح َس ُ
تأويلا.
ن
ِ

قال الفخر الرازي يف تفســره ( « :)144/10إعلم أن قوله :وأويل األمــر منكم ،يدل عندنا عىل

أن إمجاع األمــة حجة ،والدليل عىل ذلك أن اهلل تعاىل أمر بطاعة أويل األمر عىل ســبيل اجلزم يف
هذه اآلية ،ومن أمر اهلل بطاعته عىل ســبيل اجلزم والقطع ال بــد وأن يكون معصوم ًا عن اخلطأ،
إذ لــو مل يكن معصوم ًا عن اخلطأ كان بتقدير إقدامه عىل اخلطأ يكون قد أمر اهلل بمتابعته ،فيكون

منهي عنه ،فهذا يفيض إىل اجتامع األمر والنهي
ذلك أمر ًا بفعل ذلك اخلطأ .واخلطأ لكونه خطأ
ٌّ
يف الفعل الواحد باإلعتبار الواحد وإنه حمال!

فثبت أن اهلل تعاىل أمر بطاعة أويل األمر عىل سبيل اجلزم ،وثبت أن كل من أمر اهلل بطاعته عىل

سبيل اجلزم ،وجب أن يكون معصوم ًا عن اخلطأ ،فثبت قطع ًا أن أويل األمر املذكور يف هذه اآلية
ال بد وأن يكون معصوم ًا ».

أقول :وصل الرازي اىل احلــق ثم تعمد اإلنحــراف عنه فقــال إن املعصوم الواجب الطاعة

هواألمــة كلها .لكن متى حتصل عىل إمجاع األمة كلها ،إنه حمال عريف ،ألنه ينخرم بمخالفة فرد

واحد .وحمال أن يأمر اهلل تعاىل بطاعة أمة ال يتحقق إمجاعها عادة!

ثــم إن هلذا الرأي لوازم باطلــة عديدة ،منها :أن يكون أولو األمــر نفس املأمورين بالطاعة!

ومنها :أن رشط طاعتهم ال يتحقق يف أي مسألة خمتلف فيها!

ومنها :أن طاعتهم ال ترفع اخلالف ،وال حتقق الغرض من فرضها!

لذلك ،ال بد أن يكون املعصومون الذين فرض اهلل طاعتهم أشخاص ًا ،وقد سامهم النبي‘،

وهم عرتته الذين أوىص هبم^مع القرآن.
َ

فالصحيح ما رواه يف مناقب آل أيب طالب( « :)242/1عن جابر بن عبد اهلل قال :ملا نزل قوله تعاىل:
َّ

َ

َ

َ ُ

ُ

َيا أ ُّي َها الذ َين َآم ُنوا أ ِط ُيعوا َ
اهلل َوأ ِط ُيعوا َّالر ُسول َوأ ِولي الأمر ِم ْنك ْم ،قلت:يارســول اهلل فمن أولوا األمرالذين
ِ

قرن اهلل طاعتهم بطاعته؟ فقال ‘ :هم خلفائي يا جابر وأئمة املسلمني بعدي ،أوهلم عيل بن
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أيب طالب ثم احلسن واحلسني ثم عد تسعة من ولد احلسني ».

ويف كفاية األثر « :100/عن زيد بن أرقم قال :ســمعت رسول اهلل‘يقول لعيل :أنت اإلمام

واخلليفة بعدي ،وابناك سبطاي ،ومها ســيدا شباب أهل اجلنة ،وتسعة من صلب احلسني أئمة

معصومون ومنهم قائمنا أهل البيت».

احلق الرابع:فرض اهلل الصالة عليهم وقرهنم مع نبيه‘يف صالة الفريضة!

ُّ َ
َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ّ َ ُ َّ
ّ َ
بي َيا أ ّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا َصلوا َعل ْيهِ َو َس ِل ُموا ت ْس ِل ًيما.
قــال اهلل تعــاىلِ :إن اهلل وم ِ
لائكته يصلون على الن ِ

فأمر النبي‘أمته أن يقرنوهم به وال يصلوا عليه بدوهنم وال يفردوهم عنه بالصالة! (صحيح
بخاري.)118 / 4 :

وقــد وروى أحاديثها يف جممع الزوائد( )163/10وأوهلا « عن بريدة قال :قلنا يا رســول اهلل قد

علمنا كيف نســلم عليك ،فكيف نصيل عليك؟ قــال :قولوا :اللهم اجعل صلواتك ورمحتك
وبركاتك عىل حممد وآل حممد ،كام جعلتها عىل آل إبراهيم إنك محيد جميد).

وسميت الصالة اإلبراهيمية ألهنا جتعل آل حممد‘كآل إبراهيم× .راجع :موطأ مالك،165 / 1 :

ومســنده  ،349 /وكتــاب األم ،140 / 1 :وصحيــح بخــاري 9 118 / 4 :و 27 / 6 :و ،156 / 7 :ومســلم ،16 / 2 :وابــن ماجــة،293 / 1 :
وأبــي داود ،221 / 1 :والترمــذي ،38 / 5 :والنســائي ،45 / 3 :وأحمــد 118 / 4 :و  244و 353 / 5 :و  ،424والدارمــي 165 / 1 :و ،309
ً
والحاكــم ،268 / 1 :والبيهقــي 146 / 2 :و  ،378وكنز العمــال  .266 / 2 :وقــد أورد المفســرون عــددا منهــا كالدر المنثــور ،215 / 5 :
والفقهاء كالنووي في المجموع ،466 / 3 :وابن قدامة في المغني ،580 / 1 :وابن حزم في المحلى.272 / 3 :
لكــن أتباع الســلطة ال يطبقون ذلك إال فــي صالتهم ،فيحذفون آل محمد من الصالة عليه‘فــي غير الصالة ويضعون بدلهم
أصحابه ،أو يحشرون الصحابة معهم بال نص وال دليل إال الهوى!

احلق اخلامس :فرض اهلل اخلمس لبني هاشم ،وهي ميزانية خاصة يف ميزانية الدولة اإلسالمية،

ومع ذلك حرموهم منه!

قال ابن قدامة يف املغني( « :)519/2ال نعلم خالف ًا يف أن بني هاشم ال حتل هلم الصدقة املفروضة،

وقد قال النبي ‘ :إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد ‘ إنام هي أوساخ الناس .أخرجه مسلم.
وعن أيب هريرة قال :أخذ احلسن مترة من متر الصدقة فقال النبي‘ِ :كخ ِكخ ،ليطرحها ،وقال:
أ َما شعرت أنا ال نأكل الصدقة! متفق عليه .قال :وال ملواليهم :يعني أن موايل بني هاشم ،وهم
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من أعتقهم هاشمي اليعطون من الزكاة.

وقــال أكثر العلامء جيوز ألهنم ليســوا بقرابة النبي ‘ فلم يمنعوا الصدقة كســائر الناس،

وألهنم مل يعوضوا عنها بخمس اخلمس ،فإهنم اليعطون منه فلم جيز أن حيرموها كسائر الناس.
لنــا :ما روى أبو رافع أن رســول اهلل ‘ بعــث رج ً
ال من بني خمــزوم عىل الصدقة فقال

أليب رافــع :إصحبني كيام تصيب منها ،فقال :ال ،حتى آيت رســول اهلل ‘فأســأله ،فانطلق
إىل النبي‘فســأله فقال :إنا ال حتــل لنا الصدقة وإن موايل القوم منهــم » .أخرجه أبو داود
والنسائي والرتمذي وقال :حديث حســن صحيح .وألهنم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب،

فلم جيز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم .وقوهلم إهنم ليسوا بقرابة .قلنا :هم بمنزلة القرابة بدليل

قول النبي‘ الوالء حلمة كلحمة النسب .وقوله :موايل القوم منهم .وثبت فيهم حكم القرابة
من اإلرث والعقــل والنفقة ،فال يمتنع ثبوت حكــم حتريم الصدقة فيهــم» (فتاوى اللجنة الدائمة

للدويش(.)69 / 10

ونكتفي مــن مصادرنــا برواية الــكايف( )540/1عن اإلمام الكاظم×قــال« :وإنام جعل اهلل

هذا اخلمس خاصة هلم ،دون مســاكني الناس وأبناء ســبيلهم ،عوض ًا هلم من صدقات الناس،

تنزهي ًا من اهلل لقرابتهم برسول اهلل‘ ،وكرام ًة من اهلل هلم عن أوساخ الناس ،فجعل هلم خاصة

من عنده ما يغنيهم به عن أن يصريهم يف موضع الذل واملســكنة .وال بأس بصدقات بعضهم

َْ
عىل بعض .وهؤالء الذين جعل اهلل هلم اخلمس هم قرابة النبي‘الذين ذكرهم اهلل فقالَ :وأن ِذ ْر
َْ
َع ِش َير َت َك الأق َر ِب َين ،وهم بنو عبد املطلب الذكر منهم واألنثى ،ليس فيهم من أهل بيوتات قريش،

وال من العرب أحد ،وال فيهم وال منهم يف هذا اخلمس من مواليهم ».

وهذا التكريم من اهلل تعاىل لعرتة رسوله‘وعشريته بني هاشم .اليشمل نساء النبي‘فال

حق هلن يف اخلمس ألهنن ال حترم عليهن الصدقة!

قال يف فتح الباري( « :)281/3قال ابن املنري يف احلاشــية :إنام أورد البخاري هذه الرتمجة ليحقق
أن األزواج ال يدخل مواليهن يف اخلالف ،وال حيرم عليهن الصدقة قوالً واحد ًا .لئال يظن الظان

أنه ملا قــال بعض الناس بدخــول األزواج يف اآلل أنه يطرد يف مواليهن ،فبــن أنه ال يطرد ثم
أورد املصنف يف الباب حديثني ..وقال اجلمهور جيوز هلم (موايل نســاء النبي‘) ألهنم ليســوا

522

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد األول)

منهم حقيقة ،ولذلك مل يعوضوا بخمس اخلمس ومنشــأ اخلالف قوله منهم أو من أنفسهم هل
يتناول املســاواة يف حكم حتريم الصدقة أو ال؟ وحجة اجلمهور أنه ال يتناول مجيع األحكام فال

دليل فيه عىل حتريم الصدقة ،لكنه ورد عىل ســبب الصدقة وقد اتفقوا عىل أنه ال خيرج الســبب
وإن اختلفــوا هل خيص به أو ال ويمكن أن يســتدل هلم بحديث الباب ،ألنه يدل عىل جوازها

ملوايل األزواج وقد تقدم أن األزواج ليسوا يف ذلك من مجلة اآلل فمواليهم أحرى بذلك »!

وقال الشــوكاين يف نيل األوطــار( « :)243/4عن أم عطية قالت :بعث إيل رســول اهلل بشــاة

من الصدقة فبعثت إىل عائشة منها بشئ ،فلام جاء رسول اهلل قال :هل عندكم من شئ؟ فقالت:
ال ،إال أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم هبا إليها فقال :إهنا قد بلغت حملها! متفق عليه.

وذكر ابن املنري أهنا ال حترم الصدقة عىل األزواج ،قوال واحد ًا».

وقــد صادرت احلكومــات مخــس بني هاشــم ،ففــي جامــع أحاديث الشــيعة ()622/8

عن اإلمــام الصادق×قال « :ملا و َيل أبو بكر قال له عمر :إن الناس عبيد هذه الدنيا ال يريدون

غريهــا ،فامنع عــن عيل اخلمس والفئ وفدك ًا ،فإن شــيعته إذا علموا ذلك تركــوا علي ًا رغبة
يف الدنيا .وفيه :أن اإلمام الصادق×ســأل أحدهم « :ما تقــول قريش يف اخلمس؟ قال قلت

تزعم أنه هلا .قال× :ما أنصفونا واهلل! لــو كان مباهلة لتباهلن بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن
وعيل سواء »!
بنا ،ثم يكونوا هم
ٌّ

احلق الســادس :جعلهم النبي‘وصيته يف أمته كالقرآن فهــم عدالء القرآن! فقال‘

(أماليالصــدوق ،616/و مســند أحمــد :)17/3:إين خملف فيكم الثقلني :كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ،وإهنام

عيل احلوض ،فانظروا كيف ختلفــوين فيهام .أهيا الناس ال تعلموهم فإهنم
لن يفرتقا حتى يردا َّ
أعلم منكم ».
وهذه الوصية يف احلديث املتواتر اجلمع ال تعم كل بني هاشــم كحق اخلمس بل ختص العرتة

مصطلح إســامي ألقارب النبي القريبني ،الذين
أو اآلل أو أهل البيــت باملعنى اخلاص ،وهم
ٌ
حددهم النبي‘حتديد ًا حســي ًا بالكســاء واألسامء ،فعرفوا باســم أهل الكساء ،وهم :عيل
وفاطمة واحلسن واحلسني وتسعة من ذرية احلسني^).

روى أمحد يف مسنده ( )323/6عن أم ســلمة أن رسول اهلل ‘قال لفاطمة :إئتيني بزوجك
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وابنيــك فجاءت هبم ،فألقى عليهم كســا ًء فدكي ًا ،قال ثم وضع يــده عليهم ثم قال :اللهم إن

هؤالء آل حممد! فاجعل صلواتك وبركاتك عىل حممد وعىل آل حممد ،إنك محيد جميد .قالت أم
سلمة :فرفعت الكساء ألدخل معهم ،فجذبه من يدي وقال :إنك عىل خري »!

لوازمالوصيةالنبويةبأهلالبيت؟مهع؟
هلذه الوصية النبوية دالالت بليغة ولوازم بينة خالفوها:

ْ
ْ َْ َْ
يل م ْن َحك َ
منهــا :أن القــرآن معصــوم :لا َيأ ِتيهِ ْال َب ِاط ُل ِم ْن َب ْين َي َد ْ
َ
ٌ
يد ،
ز
ن
ت
ف
ل
خ
ن
م
لا
و
ي
هِ
هِ
يم ح ِم ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ

فكذلك العرتة معصومون ألهنم عدالء القرآن.

ومنها :أهنم األئمة اإلثنــا عرشالربانيون الذين برش هبم النبي‘يف أحاديثه .فلو كان املبرش

هبم غريهم ملا تركهم وأوىص هبؤالء!

ومنها :أن النبي‘سيسأل املسلم عن عمله بوصيته ،فإن مل يعمل هبا مل يقبله! فقد قال‘:

عيل عن الثقلني فانظروا كيف ختلفوين فيهام »( .كفاية األثر )91 /
وإين سائلكم حني تردون َّ

ومنهــا :وجوب أخذ القرآن والســنة من العــرة^ألن أي وصية بعلــاء وكتاب ،تعني

أهنم األمناء عىل الكتاب ،فيجب أخذ نصه وتفسريه منهم.

ومنهــا :أن العرتة^أفضل األمة وأعلمها ،فلو كان يف األمة أفضل منهم أو أعلم منهم ،أو

كان سيوجد فيها أعلم منهم ،ملا صح األمر بالرجوع إليهم.

ومنهــا :أهنم ^أئمة األمة واحلــكام عليها ،فال جيــوز ألحد أن يتأمر عــى من أ َّمره اهلل

ورسوله‘عليه.





غضبالنبي؟ص؟من ذم عمر ألسرته!
َّ
(صهاك جــدة عمــر ) يوم ًا فقال يل :ما َمثل
يف كتاب ُســ َليم(:235/قال عيل×:مررت بالصهاكي

حممد إال كمثل نخلة نبتت يف كناسة!

فأتيت رســول اهلل‘ فذكــرت له ذلــك فغضب النبي‘وخرج مغضبــ ًا فأتى املنرب،
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وفزعت األنصار فجاءت شاكة يف السالح ملا رأت من غضب رسول اهلل‘فقال :ما بال أقوام

يعريونني بقرابتي وقد ســمعوا مني ما قلت يف فضلهم وتفضيل اهلل إياهم وما اختصهم اهلل به

من إذهاب الرجس عنهم وتطهري اهلل إياهم ،وقد ســمعتم ما قلت يف أفضل أهل بيتي وخريهم

مما خصه اهلل به وأكرمه وفضله من ســبقه يف اإلسالم وبالئه فيه وقرابته مني وأنه بمنزلة هارون
من موســى ،ثم تزعمون أن مثيل يف أهل بيتي كمثل نخلة نبتت يف كناسة! أال إن اهلل خلق خلقه
ففرقهم فرقتــن ،فجعلني يف خري الفريقني ،ثم فرق الفرقة ثالث فرق ،شــعوب ًا وقبائل وبيوت ًا

وجعلني يف خريها شــعب ًا وخريها قبيلة .ثم جعلهم بيوت ًا فجعلني يف خريها بيت ًا ،فذلك قوله:
َ

ْ

ُ

َ

ْ

ُ

ً

إ ّن َما ُير ُيد ِ ُ َ َ ْ ُ ّ
الر ْج َس أ ْه َل ال َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َرك ْم َت ْط ِهيرا ،فحصلــت يف أهــل بيتي وعرتيت ،أنا
اللهليذ ِهب عنكم ِ
ِ
ِ

وأخي عيل بن أيب طالب.

أال وإن اهلل نظر إىل أهل األرض نظرة فاختارين منهم ،ثم نظر نظرة فاختار أخي علي ًا ووزيري
ووصيي وخليفتي يف أمتي ،وويل كل مؤمن بعدي .فبعثني رسوالً ونبي ًا ودليالً ،فأوحى إ َّيل أن
أختــذ علي ًا أخ ًا وولي ًا ووصي ًا وخليفة يف أمتي بعــدي .أال وإنه ويل كل مؤمن بعدي ،من وااله
وااله اهلل ومن عــاداه عاداه اهلل ،ومن أحبه أحبه اهلل ومن أبغضــه أبغضه اهلل ،ال حيبه إال مؤمن

وال يبغضه إال كافر .رب األرض بعدي وســكنها ،وهــو كلمة اهلل التقوى ،وعروة اهلل الوثقى.
أتريــدون أن تطفؤوا نور اهلل بأفواهكم:واللَُّ متِم ن ِ ِ
ــو ك َِر َه املرشكون .ويريد أعداء اهلل أن
ُوره َو َل ْ
َ ُ ُّ
يطفؤوا نور أخي ويأبى اهلل إال أن يتم نوره.

يا أهيا الناس ،ليبلغ مقالتي شاهدكم غائبكم ،اللهم اشهد عليهم.

يــا أهيا الناس ،إن اهلل نظر نظرة ثالثة فاختار منهم بعدي اثني عرش وصي ًا من أهل بيتي ،وهم

خيار أمتي ،منهم أحد عرش إمام ًا بعد أخي واحد ًا بعد واحد ،كلام هلك واحد قام واحد منهم.

مثلهم كمثل النجوم يف الســاء كلام غاب نجم طلع نجم ،ألهنم أئمة هداة مهتدون ،ال يرضهم
كيد من كادهم وال خذالن من خذهلم ،بل يرض اهلل بذلك من كادهم وخذهلم.

فهم حجة اهلل يف أرضه وشــهداءه عىل خلقه ،من أطاعهم أطاع اهلل ومن عصاهم عىص اهلل.

هم مع القرآن والقرآن معهم ،اليفارقونه وال يفارقهم حتى يردوا عىل حويض .أول األئمة أخي
عيل خريهم ،ثم ابني احلسن ثم ابني احلسني ،ثم تسعة من ولد احلسني ،وأمهم ابنتي فاطمة).
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غضبالنبي؟ص؟من تتبع أبي بكر وعمر سره!
يف الكايف()565/5بســند صحيح عن اإلمام الصادق×قال( :إن أبا بكر وعمر أتيا أم ســلمة

فقاال هلا :يا أم سلمة إنك قد كنت عند رجل قبل رسول اهلل فكيف رسول اهلل من ذاك يف اخللوة،

فقالت :ما هو إال كسائر الرجال!

ثم خرجا عنها وأقبل النبي‘فقامت إليه مبادرة فرق ًا أن ينزل أمر من السامء فأخربته اخلرب

فغضب رســول اهلل‘حتى تربد وجهه ،والتوى عرق الغضب بــن عينيه ،وخرج وهو جير

رداؤه حتى صعد املنرب ،وبادرت األنصار بالســاح ،وأمروا بخيلهــم أن حترض ،فصعد املنرب
فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال :أهيا الناس ما بال أقوام يتبعون عيبي ويســألون عن غيبي ،واهلل
إين ألكرمكم حسب ًا وأطهركم مولد ًا ،وأنصحكم هلل يف الغيب!

وال يسألني أحد منكم عن أبيه إال أخربته! فقام إليه رجل فقال :من أيب؟فقال :فالن الراعي.

فقام إليه آخر فقال:من أيب؟فقال:غالمكم األسود! وقام إليه الثالث فقال :من أيب؟ فقال :الذي

تنســب إليه [فوقع عمر عىل قدمي وقال]  :يا رسول اهلل اعف عنا عفا اهلل عنك ،فإن اهلل بعثك
رمحة فاعف عنا عفا اهلل عنك ،وكان النبي‘إذا كلم اســتحيا وعرق وغض طرفه عن الناس

حياء حني كلمــوه ،فنزل :فلام كان يف الســحر هبط عليه جربئيل×بصحفــة من اجلنة فيها

هريســة فقال :يا حممد هذه عملها لك احلور العني فكلها أنت وعيل وذريتكام فإنه اليصلح أن
يأكلها غريكم! فجلس رســول اهلل‘وعيل وفاطمة واحلســن واحلسني^فأكلوا فأعطي

رســول اهلل‘يف املباضعة من تلك األكلة قوة أربعني رجالً ،فكان إذا شاء غيش نساءه كلهن
يف ليلة واحدة).

ظالمة أهلالبيت؟مهع؟أعظم ظالمة فيالتاريخ!
روى اجلميــع أن النبي‘طلب من الصحابة يف مرض وفاته ،أن يكتب ألمته عهد ًا يؤ ِّمنها

من الضالل وجيعلها سيدة العامل!

وعرف الطلقاء أنه ســيكتب هلم بطاعة عيل وعرتته^! فوقف يف وجهه عمر بن اخلطاب

وصاح :حســبنا كتاب اهلل! النبي غلب عليه الوجع! وصاح خلفه الطلقاء :القول ما قاله عمر!
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ومعنى هيجر :أنه خرفان هيذي!

روى ذلك البخاري يف سبع مواضع ،منها( « :)36/1عن ابن عباس قال :ملا اشتد بالنبي وجعه

قال :إئتوين بكتاب أكتــب لكم كتاب ًا ال تضلوا بعده .قال عمــر :إن النبي غلبه الوجع وعندنا
كتاب اهلل حسبنا! فاختلفوا وكثر اللغط! قال ‘ :قوموا عني وال ينبغي عندي التنازع! فخرج
ابن عباس يقول :إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بني رسول اهلل وبني كتابه ».
« فلام أكثروا اللغو واإلختالف قال رسول اهلل ‘ :قوموا »!

ويف صحيح مســلم( « :)75/5عن ابن عباس أنه قال :يوم اخلميس وما يوم اخلميس! ثم جعل

تسيل دموعه حتى رأيت عىل خديه كأهنا نظام اللؤلؤ! قال :قال رسول اهلل ‘ :إئتوين بالكتف
والدواة أكتب لكم كتاب ًا لن تضلوا بعده أبد ًا ،فقالوا :إن رســول اهلل هيجر! ويف رواية أخرى:

فقال عمر :إن رسول اهلل قد غلب عليه الوجع ،وعندكم القرآن ،حسبنا كتاب اهلل ».

ويف مســند أمحد( « :)346/3دعــا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابــ ًا ال يضلون بعده ،قال

فخالف عليها عمر بن اخلطاب حتى رفضها »!

ويف جممع الزوائــد( « :)33/9عن عمر بن اخلطاب قال :ملا مرض النبي قال :أدعوا يل بصحيفة

ودواة أكتب كتاب ًا ال تضلون بعدي أبد ًا ،فكرهنا ذلك أشد الكراهة! ثم قال :أدعوا يل بصحيفة

أكتــب لكم كتاب ًا ال تضلون بعده أبد ًا! فقال النســوة من وراء الســر :أال تســمعون ما يقول
رســول اهلل؟ فقلت :إنكن صواحبات يوسف إذا مرض رسول اهلل عرصتن أعينكن ،وإذا صح
ركبتن رقبته! فقال رسول اهلل ‘ :دعوهن فإهنن خري منكم »!

طالبن بإطاعته يف أن يكتب عهده،
وهذه شــهادة من النبي‘برواية عمر بأن نساءه اللوايت
َ

خري من صحابته الذين رفضوا ذلك!

هلذا كانت أول قضية كربى تطرح يف املحرشحماكمة القرشيني خصوم النبي‘ وعيل×!

ففي البخــاري ( « :)6/5عــن عيل بــن أيب طالب ريض اهلل عنــه أنه قال :أنــا أول من جيثو بني

يدي الرمحن للخصومة يوم القيامة »!

وقــال رواة الســلطة إن خصومته تكون مع مــن قتلهم يف بدر! لكــن ال يصح ذلك ،ألن

مبارزة املرشكني ال خصومة فيها حتى حتتاج إىل حمكمة.
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فعيل×يكــون أول مدعــي عىل قريــش بالوكالــة عن النبي‘وباألصالة عن نفســه
ٌّ

وقضيته األوىل يف املحرش ،ألن جريمة قريش هي األوىل يف العامل!

مأساة عترة نبينا؟ص؟أعظم مأساة فيالتاريخ!
روى اجلميع إخبار النبي‘بمأســاة عرتته وأهل بيته ^بعده ،وأنــه بكى لذلك مرار ًا

بدمــوع غزيرة! فعن عبد اهلل بن مســعود قال « :أتينا رســول اهلل‘ فخرج إلينا مســتبرش ًا

يعرف الرسور يف وجهه فام سألناه عن شئ إال أخربنا به ،وال سكتنا إال ابتدأنا ،حتى مرت فتية

من بني هاشم ،فيهم احلسن واحلسني ،فلام رآهم التزمهم واهنملت عيناه ،فقلنا :يا رسول اهلل ما
نزال نرى يف وجهك شيئ ًا نكرهه! (عندما ترىالحسنين) قال:

إنــا أهل بيت اختــار اهلل لنا اآلخرة عىل الدنيــا ،وإن أهل بيتي هؤالء ســيلقون بعدي بالء

وتطريد ًا وترشيد ًا ،حتى يأيت قوم من هاهنا من نحو املرشق أصحاب رايات سود ،يسألون احلق

فال يعطونه مرتني أو ثالث ًا ،فيقاتلون فينرصون فيعطون ما سألوا فال يقبلوه ،حتى يدفعوها إىل
رجل من أهل بيتي ،فيملؤها عدالً كام ملؤوها ظل ًام ».
رواه ابــن حمــاد والحاكــم ( )464/4وصححــه ،وابــن حبــان وصححه ،وابن شــيبة ،وغيرهــم .وقد اســتوفينا مصادره وطرقــه وألفاظه
في معجم أحاديث اإلمام المهدي (.)381/1

أشداللعنات على من ظلم عترةالنبي؟ص؟
روى احلاكــم ( 36/1و )90/4:هذا احلكم الرشعــي وصححه عىل رشط البخاري ،عن عائشــة

قالت «:قال رسول اهلل‘ :ستة لعنتهم لعنهم اهلل وكل نبي جماب :املكذب بقدر اهلل ،والزائد يف
كتاب اهلل ،واملتسلط باجلربوت يذل من أعز اهلل ويعز من أذل اهلل ،واملستحل حلرم اهلل ،واملستحل

من عرتيت ما حرم اهلل ،والتارك لســنتي » وفــي ،525/2:بلفظ آخــر  ،وابن حبــان ( )60/13والطبراني في األوســط (/ 2
 ،186والكبير  ،127/ 3:و.578/17:

وفرس املناوي يف فيض القدير ( 121/4و )127من استحل ظلم العرتة فقال« :يعني من فعل بأقاريب

ما ال جيوز فعله ،من إيذائهم ،أو ترك تعظيمهم ،فإن اعتقد حله فكافر ،وإال فمذنب ».

ويف ختريج األحاديــث (« :)336/3حرمت اجلنــة عــى من ظلم أهل بيتــي وآذاين يف عرتيت.
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جياز عليها فأنــا أجازيه عليها إذا لقيني
ومن اصطنــع صنيعة إىل أحد من ولد عبد املطلب ومل َ

يوم القيامة».والثعلبي( )312 / 8والقرطبي(.)22 / 16

ويف املعرفــة للحاكم ،96/عن ابن عمر قال « :قال النبي‘:يــا عبد اهلل أتاين ملك فقال :يا

حممد وأســأل من أرسلنا من قبلك من رســلنا عىل َم بعثوا؟ قال قلت :عىل َم بعثوا؟ قال عىل
واليتك ووالية عيل بن أيب طالب!

وقال احلاكم :مل نكتبه إال عن ابن مظفر وهو عندنا حافظ ثقة مأمون ».

ورواه من مصادرنا الكايف ( )293/2عن الباقر×«:قال رســول اهلل‘ :مخسة لعنتهم وكل

نبي جماب :الزائد يف كتاب اهلل ،والتارك لســنتي ،واملكذب بقدر اهلل ،واملســتحل من عرتيت ما
حرم اهلل ،واملستأثر بالفئ املستحل له ».

ويف كامل الزيارات ،332/عن الباقر×يف زيارة عاشــوراء«:اللهم ُخ َّص أنت أول ظامل ظلم

آل نبيك باللعن ثم العن أعداء آل حممد من األولني واآلخرين».

ويف أمايل الطويس « :164/قال رســول اهلل‘ :حرمت اجلنة عىل من ظلم أهل بيتي وقاتلهم

ُ َ
ُ َ َ َ َ
لاق َل ُه ْم في الآخ َرةِ َولا ُي َك ّل ُم ُه ُم ُ
اهلل َولا َي ْنظ ُر ِإل ْي ِه ْم
وعىل املعــرض عليهــم والســاب هلــم ،أول ِئك لا خ
ِ
ِ ِ
َ
َْ َ ْ َ َ َ َُ ّ
كيه ْم َو َل ُه ْم َع َذ ٌاب أ ِل ٌ
يم».
يوم ال ِقيامةِ ولا يز ِ ِ

ويف كامل الدين ،520/من أجوبة اإلمام املهدي×«:فقد قال النبي‘ :املســتحل من عرتيت

ما حرم اهلل ملعون عىل لساين ولسان كل نبي .فمن ظلمنا كان من مجلة الظاملني وكانت لعنة اهلل
َ َ

ُ

َ

َّ

َ
اهلل َعلى الظ ِال ِم َين»
عليه لقوله تعاىل:ألا ل ْعنة ِ

عرفهم ما جيري عليهم
أقول :لعن األنبياء السابقني^لظاملي عرتة النبي‘ألن اهلل تعاىل َّ

ملا أخذ ميثاقهم عىل والية نبينا‘وواليتهم.

وقد روت ذلك مصادرهم ،فعن أيب هريرة أن النبي‘قال «:ملا أرسي يب ليلة املعراج اجتمع

عيل األنبياء^يف السامء فأوحى اهلل إيل:سلهم يا حممد بامذا بعثتم؟ قالوا :بعثنا عىل شهادة أن ال
َّ

إله إال اهلل ،وعىل اإلقرار بنبوتك والوالية لعيل بن أيب طالب»(.خصائص الوحي المبين ،170/والطرائف،101/
عــن أبــي نعيــم وينابيع المــودة ،246 / 2:عن أبي هريــرة .ونهج الحق ،183/عــن ابن عبد البــر  .والصراط المســتقيم 181/ 1:عن الثعلبي،
والكشــاف 94 / 4 :والكنجــي فــي كفاية الطالــب  .136 /ونفحات األزهــار  ،260 / 5 :و ،366 / 16 :وبحــث روايته وســنده عندهم ،وقد
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َ
ّرد في نفحات األزهار ( ،392 / 20و  )396على باطل ابن تيمية حيث أنكر وجود هذا الحديث!




أعلنالنبي؟ص؟في حجةالوداعاللعنة على ظالمي عترته !
كان إعالن هذه اللعنة النبوية يف حجة الوداع بصيغة اللعنة عىل من ادعى لغري أبيه!

فقد روى ابن ماجة( )905/2أنه‘خطبهــم يف حجة الوداع عىل راحلته فقال « :ومن ادعى

إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه ،فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،ال يقبل منه رصف وال
عدل » والترمذي ،293 / 2 :وأحمد ،239 /4:والدارمي 244 /2 :و  ،344والبخاري ،221 / 2:و.67/ 4:

واستعمل النبي‘هذا األســلوب عمــد ًا لكــي يصل اىل األجيال وال تطمســه قريش!

وقــد روى البخــاري ( )67 / 4لعــن مــن تولــى غيــر مواليــه! ومســلم ( )115/4بروايــات ،والترمــذي( )297/3والبيهقــي(.)26 / 8

ويقصد النبــي‘ :من توىل غريه وغــر عيل×ألهنام األبوان املعنويان هلذه األمة! ويدل

عىل ذلك أن الولد الذي هيرب من أبيه وينتســب إىل آخر ثم يتــوب تقبل توبته! بينام هذا الذي

لعنه النبي‘اليقبــل منه رصف أي توبــة ،وال عدل أي فدية! فهــي عقوبة الردة واخلروج
من امللة ،وليست عقوبة ولد يدعو نفسه لغري أبيه!

ويدل عليه أيض ًا أن هذه اللعنة جاءت بعد ذكر النبي‘أهل بيته وحقهم يف اخلمس.

ففي مسند أمحد ( « :)186/4خطبنا رسول اهلل ‘ وهو عىل ناقته فقال :أال إن الصدقة ال حتل

يل وال ألهل بيتي ،وأخذ وبرة من كاهل ناقته ،فقال :وال ما يساوي هذه أو مايزن هذه .لعن اهلل

من ادعى إىل غري أبيه ،أو توىل غري مواليه »!

وأعلنهاالنبي؟ص؟في مرض وفاته لما منعوه من كتابة وصيته!
فرست مصادرنــا حديــث لعن النبي‘لظاملــي عرتته^(أمالي المفيــد ،353/والطوســي)123/

وروت أنه ملا كثر طلقاء قريش يف املدينــة ،وأظهروا عملهم ضد أهل بيته^وقالوا :إنام مثل

حممد يف بني هاشــم كمثل نخلــة نبتت يف كبا ،أي مزبلة! فبلــغ ذلك النبي‘فغضب وأمر
علي ًا×أن يصعد املنرب وجييبهم وقال له :يا عيل إنطلق حتى تأيت مســجدي ثم تصعد منربي،
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عيل صالة كثرية ثم تقول :أهيا الناس
ثم تدعو الناس إليك ،فتحمد اهلل تعاىل وتثني عليه وتصيل َّ
إين رسول رسول اهلل إليكم وهو يقول لكم :إن لعنة اهلل ولعنة مالئكته املقربني وأنبيائه املرسلني

ولعنتي عىل من انتمى إىل غري أبيه ،أو ادعى إىل غري مواليه ،أو ظلم أجري ًا أجره! فأتيت مسجده
وصعدت منربه ،فلام رأتني قريش ومن كان يف املسجد أقبلوا نحوي فحمدت اهلل وأثنيت عليه
وصليت عىل رســول اهلل‘صالة كثرية ثم قلت :أهيا الناس إين رسول رسول اهلل إليكم وهو

يقول لكم :أال إن لعنة اهلل ولعنة مالئكته املقربني وأنبيائه املرســلني ولعنتي ،عىل من انتمى إىل
غــر أبيه ،أو ادعى إىل غري مواليه ،أو ظلم أجري ًا أجره .قال :فلم يتكلم أحد من القوم إال عمر
بن اخلطاب فإنه قال:قد أبلغت يا أبا احلسن ولكنك جئت بكالم غري مفرس! فقلتُ :أ ْب ِل ُغ ذلك
رســول اهلل‘ فرجعت إىل النبي فأخربته اخلرب فقال :إرجع إىل مسجدي حتى تصعد منربي
عيل ثم قــل :أهيا الناس ،ما كنا لنجيئكم بشــئ إال وعندنا تأويله
فامحــد اهلل وأثن عليه وصل َّ

وتفسريه ،أال وإين أنا أبوكم ،أال وإين أنا موالكم ،أال وإين أنا أجريكم »!

ويف تفســر فرات ،392/عن عطــاء بن أيب رباح بتفصيل ،وفيه :يا عــي انطلق فأخربهم أين

أنا األجري الذي أثبت اهلل مودته من السامء ،ثم أنا وأنت موىل املؤمنني ،وأنا وأنت أبوا املؤمنني »!
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