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الفصل احلادي واألربعون

أجدادالنبي؟ص؟منإسماعيلالىقصي

إيمان آباءالنبي؟ص؟وأجدادهالى آدم؟ع؟
قال الصدوق يف اإلعتقادات(:110/اعتقادنا يف آباء النبي أهنم مسلمون من آدم إىل أبيه عبد اهلل،

وأن أباطالب كان مسل ًام ،وأمه آمنة بنت وهب كانت مسلمة.

وقال النبي‘:خرجت من نكاح ومل أخرج من سفاح ،من لدن آدم).

وقال املفيد يف أوائل املقاالت( :45/اتفقت اإلمامية عىل أن آباء رسول اهلل‘ من لدن آدم إىل

عبد اهلل بن عبد املطلب مؤمنون باهلل عز وجل موحدون له .واحتجوا يف ذلك بالقرآن واألخبار،
َّ

ُّ

ََ َ َ َُ ُ َََ َ َ
َّ
اج ِد َين .وقال رسول اهلل‘:مل يزل ينقلني من
قال اهلل عز وجل :ال ِذي يراك ِحين تقوم وتقلبك فِي الس ِ

أصالب الطاهرين إىل أرحام املطهرات ،حتى أخرجني يف عاملكم هذا).
ُّ

َََ َ َ
َّ
اج ِد َين ،عــى إيامن آباء النبي‘وقال
أقول :استشــكل بعضهم يف داللة آية :وتقلبك فِي الس ِ

إن معناهــا تقلبــك أنــت يف املصلني.لكــن اســتدالل املفيد بطهــارة آبائه‘قوي:قال يف
ُّ

َّ

َ َُ ُ َََ َ َ
ََ َ
َّ
اج ِد َين .يريــد بــه تنقلــه يف
تصحيــح اإلعتقــادات( :140/ال ِذي يراك ِحين تقوم .وتقلبك فِي الس ِ

أصالب املوحدين .وقال نبيه‘ :ما زلت أتنقل من أصالب الطاهرين إىل أرحام املطهرات،
حتى أخرجني اهلل تعاىل يف عاملكم هذا .فدل عىل أن آباءه كلهم كانوا مؤمنني ،إذ لو كان فيهم كافر
َ

ْ

ُ

ملا استحق الوصف بالطهارة ،لقول اهلل تعاىل :إ ّن َما ال ُم ْشرك َ
ون َن َج ٌس ،فحكم عىل الكفار بالنجاسة،
ِ
ِ

فلام قىض رســول اهلل‘ بطهارة آبائه كلهم ووصفهم بذلك ،دل عــى أهنم كانوا مؤمنني).
ويف كامل الدين ،174/وسنده صحيح( :قال األصبغ بن نباته :سمعت أمري املؤمنني صلوات اهلل
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عليه يقول :واهلل ما َعبد أيب وال جدي عبد املطلب وال هاشم وال عبد مناف صن ًام قط .قيل له:
فام كانوا يعبدون؟ قال :كانوا يصلون إىل البيت عىل دين إبراهيم×متمسكني به).

ويف فتح الباري(«:)125/7وقد روى أبوجعفر بن حبيب يف تارخيه املحرب من حديث ابن عباس قال:

كان عدنان ،ومعد ،وربيعة ،ومرض ،وخزيمة ،وأسد ،عىل ملة إبراهيم فال تذكروهم إال بخري».

ويف علل الرشائع((:)134/1عن أيب ذر قال:سمعت رسول اهلل‘وهو يقول :خلقت أنا وعيل

بن أيب طالب من نور واحد نســبح اهلل يمنة العرش قبل أن خيلق آدم بألفي عام ،فلام أن خلق اهلل

آدم جعل ذلك النور يف صلبه ،فلم يزل ينقلنا اهلل عز وجل من أصالب طاهرة إىل أرحام طاهرة،
حتى انتهى بنا إىل عبد املطلب فقسمنا بنصفني ،فجعلني يف صلب عبد اهلل ،وجعل علي ًا يف صلب

أيب طالب) .واألصالب واألرحام الطاهرة تعني طهارهتم وإيامهنم.

لم يعبد قصياألصنام وال أجدادالنبي؟ص؟
رووا عن قيص أنه كان يقول(:ولد يل أربعة رجال فسميت اثنني بإهلي وواحد ًا بداري وواحد ًا

بنفيس .فكان يقال لعبد بن قيص عبد قيص واللذين ساممها بإهله عبد مناف وعبد العزى ،وبداره

عبد الدار)(.الطبقات.)70/1:

ويشكلون عىل هذا أن مناف صنم والعزى صنم ،وهذا يعني عبادة قيص ألصنام خزاعة التي

أهنى حكمها ملكة ،أو احرتامه ألصنامها.

واجلواب :أنه مل يســم ابنه عبد مناف ،بل ســمته أمه أو الناس ،عىل أن صنم مناف املدعى مل

يعرف أين كان ،فقد قال املؤرخ ابن الكلبي يف كتابه األصنام ( )204/1إنه اليعرفه ،قال( :وكان هلم
أيض ًا مناف فبه كانت تسمي قريش عبد مناف ،وال أدري أين كان ،وال من نصبه).

ويف تاريخ دمشق (( :)6/42قال سمعت أمحد بن حنبل يقول :عيل بن أيب طالب واسم أيب طالب

عبد مناف بن عبد املطلب ،واسم عبد املطلب شيبة بن هاشم ،واسم هاشم عمرو بن عبد مناف،

واسم عبد مناف املغرية بن قيص ،واسم قيص زيد بن كالب ،بن مرة ،بن كعب بن لؤي).

ويف الروض األنف للســهييل((:)83/2أن قصي ًا كان سمى ابنه عبد قيص ،وقال :سميته بنفيس

وســميت اآلخر بدار الكعبة ،يعني عبد الدار ،ثم إن الناس حولوا اســم عبد بن قيص ،فقالوا

ا ليعامسإ نم؟ص؟يبنلا دادجأ
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عبد قيص ،وقال الزبري أيض ًا :كان إسم عبد الدار عبد الرمحن).

فهذه النصوص تدل عىل أن عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار شهرة وليست اإلسم األصيل،

عىل أن العرب توسعوا يف كلمة عبد فيام اليدل عىل العبادة.

واجنبني َّ
وبني أن نعبداألصنام :دعوة عامة أو خاصة؟

َ
َ
َّ َ َ ْ
يم َر ّب ْاج َع ْل َه َذا ْال َب َل َد آ ِم ًنا َو ْاج ُن ْبني َو َبن َّي أ ْن َن ْع ُب َد ْال َأ ْص َن َ
قــال اهلل تعاىلَ :و إ ْذ َق َال إ ْب َر ِاه ُ
ام َ  ر ِّب ِإن ُه َّن أ ْضلل َن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َْ
َ ً َ َّ
َ
ّ
َ َ
َ َّ َ َ ُ ٌ َ ٌ َ َّ َ ّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ّ َّ
ّ
الن ِاس ف َم ْن ت ِب َع ِني ف ِإن ُه ِم ِني َو َم ْن َع َصانِي ف ِإنك غفور ر ِحيم  ربنا ِإنِي أسكنت ِمن ذ ِري ِتي ِبو ٍاد غي ِر ِذي
ك ِثيرا ِمن
َ
َ َُ
ّ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
ْ ُْ
َ
ْ َ ً
َز ْر ٍع ِع ْن َد َب ْي ِت َك ال ُم َح َّر ِم َر َّب َنا ِل ُي ِق ُيموا َّ
الصل َاة َف ْ
ات ل َعله ْم
اج َع ْل أف ِئدة ِم َن الن ِاس ت ْه ِوي ِإل ْي ِه ْم َوار زق ُه ْم ِم َن الث َم َر ِ
َي ْش ُك ُر َ
ون.

والسؤال :هل استجاب اهلل دعوة إبراهيم×هذه لذريته وجنَّب إسامعيل وأبناءه وإسحاق

وأبناءه عبادة األصنام؟

قد يقال :إن دعوات األنبياء^مستجابة ،وإبراهيم من كبارهم^.

َ َ ّ
ُ َ
وجياب عنه بأنه قد أراد اإلمامة لذريته ،فاستجاب له اهلل يف بعضهم ال يف كلهم :قال ِإنِي َج ِاعلك
َّ
ُ
ُ َ َ َ َ
َ َ
َ
الظ ِال ِم َ
ين.
ِل ّلن ِاس ِإ َم ًاما قال َو ِم ْن ذ ّ ِر ّي ِتي قال لا َي َنال َع ْه ِدي

وقيل :إن دعاء إبراهيم×اســتجيب يف مجيع ذريته فلم يعبد أحد منهم األصنام وإن كفر

بعضهم بأهنم جعلوا األصنام شفعاء!

ويظهر أن اســتجابة دعائه كانت يف خط أجداد النبي‘ ،فلــم يعبد أحد منهم األصنام.

ويؤيده رواية العيايش(( :)60/1عن أيب عمرو الزبريي عن أيب عبد اهلل×قال :قلت له :أخربين عن

أمة حممد‘من هم؟ قال :أمة حممد بنو هاشــم خاصة قلت :فام احلجة يف أمة حممد أهنم أهل

ْ
ُ َ ََ
َ ْ ََُْ َْ ُ َْ
يل َر ّب َنا تق َّب ْل
يم الق َو ِاع َد ِم َن ال َب ْي ِت َو ِإ ْس َم ِاع
بيته الذين ذكرت دون غريهم؟ قال :قول اهلل :و ِإذ يرفع ِإبر ِاه
َ
َ
َ
َ
َّ
َُّ َ َُ ً
َ َ
ً َ َ َ
َْ
يع ْال َعل ُ َ َ َ
م َّنا إ َّن َك َأنْ َت َّ
اسك َنا َوتُ ْب َعل ْي َنا ِإن َك
يم .ر ّبنا َ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 ِ
الس ِم ُ ِ
ِ ِ
َ
َ
أنْ َت ّالت َّو ُاب َّالر ِح ُيم .فلام أجاب اهلل إبراهيم وإسامعيل’وجعل من ذريتهام أمة مسلمة وبعث فيها

رســوالًمنها يعني من تلك األمة ،يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة ،ردف
إبراهيم دعوته األوىل بدعوة أخرى فسأل هلم تطهري ًا من الرشك ومن عبادة األصنام ليصح أمره
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َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ّ َّ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ً َ َّ
َ
الن ِاس ف َم ْن
فيهم واليتبعوا غريهم ،فقــال :واجنب ِني وب ِني أن نعبد الأصنام .ر ِب ِإنهن أضللن ك ِثيرا ِمن
َ َ
َ َ َ
َت ِب َع ِني ف ِإ ّن ُه ِم ِنّي َو َم ْن َع َصانِي ف ِإ ّن َك غ ُف ٌور َر ِح ٌيم .فهذه داللة عىل أنه ال تكون األئمة واألمة املسلمة التي
َ
َْ
بعث فيها حممد‘إال من ذرية إبراهيم× لقولهَ :و ْاج ُن ْب ِني َو َب ِن َّي أ ْن َن ْع ُب َد الأ ْص َن َام).

وهبذا يتضح خطأ بعض املفرسين بان أحد ًا من ذرية إبراهيم مل يعبد صن ًام  ،كام رواه الطربي عن

جماهد يف تفسريه ((:)299/13عن جماهد قال :فاستجاب اهلل إلبراهيم دعوته يف ولده فلم يعبد أحد

من ولده صن ًام بعد دعوته .قال :واستجاب اهلل له وجعل هذا البلد آمن ًا ورزق أهله من الثمرات
وجعلــه إمام ًا وجعل من ذريته مــن يقيم الصالة ،وتقبل دعاءه فأراه مناســكه وتاب عليه).
بــل إن أوالد إســاعيل×عبدوا األصنام ،إال خط آباء النبي‘فلــم يعبدوا صن ًام ،ومل

يعتقدوا شفاعة األصنام.





كانت طسم وجديس قبل إبراهيم×

وجديس فتفانت يف نحو من ســبعني ســنة
قال املســعودي (مروجالذهب( :)25/2:وأما َط ْســم َ

يف الرباري ،بام كان بينهم من َّ
الشــحناء وطلب الرياســة فدثروا ،ومل يبــق هلم باقية ،فرضبت

هبم العرب املثل)!

وقال الطــري(( :)629/1كان أمرهــم يف أيام ملوك الطوائف ،وإن فنــاء جديس كان عىل يد

حسان بن تبع).

ويظهر أهنم كانوا قبل إبراهيم×وأن الكعبــة كانت موجودة فخربوها! ففي التبيان(،300/6

وجممع البيان( :)85/6:إن البيت قد كان قبل ذلك (بناء إبراهيم) وإنام خربه طسم وجديس).




كان العاملقة يسكنون يف مكة قبل إسامعيل×

يف دعائم اإلسالم()292/1عن عيل×(:فأتاه جربئيل×باحلجراألسود ،فجاء إسامعيل وقد

وضعه إبراهيم’موضعه فقال :من جاءك هبذا؟ فقال :من مل يتكل عىل بنائك.

فمكث البيــت حين ًا فاهندم فبنته العاملقة ،ثم مكث حينــ ًا فاهندم فبنته جرهم ،ثم اهندم فبنته

قريش ورسول اهلل يومئذ غالم).

ا ليعامسإ نم؟ص؟يبنلا دادجأ
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وقال يف فتح الباري(( :)111/7وروى إســحاق بن راهويــه عن عيل يف قصة بناء إبراهيم البيت

قال :فلام أرادوا أن يضعوا احلجر األســود اختصموا فيه فقالــوا نحكم بيننا أول من خيرج من
هذه السكة ،فكان النبي فحكم بينهم أن جيعلوه يف ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل).




ويف تاريــخ أيب الفداء (( :)98/1وهم من ولد عمليق بن الوذ بن ســام .وملا تبلبلت األلســن
نزلت العاملقــة بصنعاء من اليمن ،ثــم حتولوا إِىل احلرم وأهلكوا مــن قاتلهم من األمم ،وكان

من العاملقة مجاعة بالشام وهم الذين قاتلهم موسى ،ثم يوشع’بعده فأفناهم).

ودل احلديث الصحيح عندنا يف الكايف (  )201 / 4عىل أن العاملقة كانوا حول مكة ملا أسكن إبراهيم

هاجر وإسامعيل^فيها ،قال اإلمام الصادق× (:ملا ولد إسامعيل محله إبراهيم×وأمه عىل
محار وأقبل معه جربئيل×حتى وضعه يف موضع احلجر ومعه شئ من زاد وسقاء فيه شئ من

مــاء ،والبيت يومئذ ربوة محراء من مدر ،فقــال إبراهيم×جلربئيل هاهنا أمرت؟ قال :نعم.
وس َم ٌر ،وحول مكة يومئذ ناس من العامليق).
ومكة يومئذ َس َل ٌم َ
وهذا يتناســب مع روايــة بناء العاملقة للبيت ملــا ضعف بناء إبراهيم’ ،فســاعدوا أبناء

إسامعيل×وأنفقوا وعملوا يف بنائه .وتكون جرهم بنته ثانية.




ويف البلــدان البن الفقيه اهلمــداين( :86/وكانت منازل طســم وجديس الياممــة وما حوهلا

إىل البحرين ،ومنــازل عاد األوىل األحقاف وهو الرمل ما بني عامن إىل عدن ،وكانت مســاكن

غسان بيثرب ،ومساكن أميم بالرمل ،ومساكن جرهم بتهائم اليمن ،ثم حلقوا بمكَّة فنزلوا عىل

إســاعيل× ،وكانت منازل العامليق موضع صنعاء اليوم ،ثــم خرجوا فنزلوا مكَّة ،وحلقت
طائفة منهم بالشام ومرص ،وتفرقت طائفة منهم يف جزيرة العرب إىل العراق ،ويقال :إن فراعنة

مرص كانوا من العامليق..

وملك احلجــاز رجل من العامليق يقــال له األرقم ،وكان الضحــاك من العامليق ،غلب عىل

ملك العجم بالعراق ،وهو فيام بني موسى وداود).




10

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

العمليق :هو املتفنن يف الكالم ،املخادع ،وليس بمعناه الذي نستعمله يف عرصنا.

ففي النهاية البن األثري( ( :)301/3أن خباب ًا أنه رأى ابنه مع قاص فأخذ السوط وقال:أمع ال

عاملقة؟!والعاملقة :اجلبابرة الذين كانوا بالشام من بقية قوم عاد ،الواحد عمليق وعمالق.
يقال ملن خيدع الناس فشبه القصاص هبم).

فالعاملقــة هنا صفة ال قبيلة ،وقد ســمى النبي‘املنحرفني بالعاملقة فقال يف حجة الوداع:

ألقاتلن العاملقة يف كتيبة ،فقال له جربئيل×:أو عيل( .الحاكم ،121/3:والمناقب.)20/3:

والعاملقــة يف كالم عيل×قبيلــة ،قال( :وإن لكم يف القرون الســالفة لعــرة .أين العاملقة

وأبناء العاملقة .أين الفراعنة وأبناء الفراعنة)( .نهج البالغة.)105/2:

ويف اإلختصاص « :265/وكانت جرهم حول الكعبة ســكنت بعد العامليق .وســموا عامليق،

ألن أباهم كان عمالق بن لود بن سام بن نوح ».

ويف الفقيه ( « :)233/2وأقام إســاعيل×فتزوج إســاعيل امرأة من العاملقة وخىل سبيلها،

وتزوج أخرى محريية فكانت عاقلة ».

فالعاملقة والعمالق والعمليق ،مشــرك بني املنتســب لقبيلة العاملقة ،وبني املتفنن يف الكالم

خلداع الناس .وليس فيه معنى الكبري أو النابغ ،كام نستعمله يف عرصنا.

ويف هنايــة اإلرب (( :)196/1وقيل إنام نزلت جرهم احلجاز مــع بني قطورا من العاملقة لقحط

أصاب اليمن ،ثــم غلبت جرهم العاملقة عىل مكة وملكوا أمرهــا ،ومل يزالوا بمكة إىل أن نزل

إســاعيل×مكة فنزلوا عليه فتــزوج منهم وتعلــم لغتهم ،وقــدم عليه اخلليل×وقاما
ببناء البيــت وتواله إســاعيل ثم بعــض بنيه .ثم اســتولت جرهم عــى أمر البيت وتفرقت
قبائل اليمن بســيل العرم ،فنزلت خزاعة مكة وغلبوا جرهم عليها ،فخرجت جرهم من مكة
ورجعوا إىل ديارهم يف اليمن فأقاموا هبا حتى هلكوا).

قبيلة جرهم وأبناء إسماعيل؟ع؟
(تزوج إســاعيل×من ابنة مضاض بن عمرو اجلرمهــي ،فأولد منها اثني عرش ولد ًا هم:

نابت بن إسامعيل ،وقيدار ،وأدبيل ،ومشيا ،ومســمع ،ودما ،وماس ،وأدد ،وطور ،ونفيس،

ا ليعامسإ نم؟ص؟يبنلا دادجأ
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وطام ،وقيدمان .وذكروا أن إسامعيل َع َّم َر مائة وثالثني سنة) ( .تاريخ الطبري.)221/ 1 :

وقال البــاذري(( :)8/1قبــض اهلل عز وجل نبيه إســاعيل ،وقام بأمر البيــت بعده قيدر بن

إســاعيل ،وأمه جرمهية .ثم نبت بن قيدر ،ثم تيمن بن نبت ،ثم نابت بن اهلميسع بن تيمن بن
نبــت .فلام مات نابت ،غلبت جرهم عىل البيت ،فكانوا والته وقوامه ما شــاء اهلل .وتفرق ولد

إســاعيل من العرب بتهامة ،ويف البوادي والنواحي إال من أقام حول مكة من ولد نزار تربك ًا

بالبيت .فلام أرســل اهلل جل وعز عىل ولد سبأ بمأرب سيل العرم وهو سد كان هلم بني جبلني،
ل ّي بن حارثة ،وأفىص بن حارثة بن عمرو،
األســد وانخزعت منها خزاعة ،وهم ُو ْلد ُ َ
تفرقت ْ
مزيقيا ،فنزلوا بظهر مكة .فلم يزالوا يكثرون وتقل جرهم الستخفافهم بالبيت وفجورهم فيه،

حتــى غلبتهم خزاعة وألفافها عىل مكة وطردوهم عنها ،فدخل بعضهم يف قبائل اليمن .ونزل
بعضهم بني مكة ويثرب فأصاهبم الداء الذي يعرف بالعدسة ،فهلكوا.

وقال عمرو بن احلارث اجلرمهي يف خروجهم من مكة:
كــأن لـم يكـن بني احلجون إىل َّ
الصفا أنيـ ٌـس ومل يسـ ـ ــمر مبكــة سـ ُ
ـامر
ً
ومل يتر بــع واسـ ـ ـ ــطا فجن ـ ـ ـ ــوبه إىل املنحــى مــن ذي األرا كــة حاضــر
بــى حنــن كنـ ـ ـ ــا أهلهــا فأزالنــا

صــروف الليــايل واجلــدود العوا ثــر

وكنــا وال ة البيــت مــن بعــد نابــت

نطــوف بذاك البيــت واخليــر ظاهر ).

ذكر الــزركيل يف األعالم( )54/2أن (البرش بن عمــرو بن احلارث اجلرمهي :آخر ملوك جرهم

يف احلجاز وهتامة ،كان يف عرص بلقيس ملكة ســبأ وتابع ًا هلا .وتغلب العاملقة عىل بالده ،فبقيت
له سدانة البيت احلرام والسقاية).

اختالف أبناء إسماعيل كان سبب تفرقالعرب!
كان أبناء إســاعيل يتوارثون والية البيت كابر ًا عن كابر كــا قال اإلمام الباقر× ،وكانوا

رجــال دين يف ظل حكم أخواهلم جرهم ،لكن لو احتدوا لكانوا هم حكام مكة وحكام العرب،

وملا سمحوا خلزاعة أن تنصب األصنام يف مكة!

قال أمري املؤمنني×(نهجالبالغة( :)152/2:فاعتربوا بحال ولد إســاعيل وبني إســحاق وبني
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إرسائيــل .فام أشــد اعتدال األحوال وأقرب اشــتباه األمثال .تأملوا أمرهم يف حال تشــتتهم

وتفرقهم ليايل كانت األكارسة والقيارصة أرباب ًا هلم ،حيتازوهنم عن ريف اآلفاق ،وبحر العراق
وخرضة الدنيا إىل منابت الشــيح ،ومهايف الريح ،ونكد املعاش .فرتكوهم عالة مساكني ،إخوان
دبر ووبر ،أذل األمم دار ًا ،وأجدهبم قرار ًا .اليأوون إىل جناح دعوة يعتصمون هبا ،وال إىل ظل

ألفــة يعتمدون عىل عزها .فاألحوال مضطربة ،واأليدي خمتلفة ،والكثرة متفرقة .يف بالء أزل،
وإطباق جهل! من بنات موءودة ،وأصنام معبودة ،وأرحام مقطوعة ،وغارات مشنونة).

أذناهلل بهالك جرهم فتسلطت أياد ثم خزاعة
يف هداية األمة((:)194/5قال اإلمام الباقر×:بغت جرهم بمكَّة فاســتح َّلوا حرمتها ،وأكلوا

الرعاف والنمل وأفناهم).
مال الكعبة ،فبعث اهلل عليهم ُّ

وقال اليعقويب(( :)222/1وافرتق ولد إسامعيل يطلبون الســعة يف البالد ،وحبس قوم أنفسهم

عىل احلرم فقالوا :ال نربح من حرم اهلل.

وملا تويف نابت ،وقد تفرق ولد إســاعيل ،ويل البيت املضــاض بن عمرو اجلرمهي ،جد ولد

إســاعيل ...ثم ملك احلارث بن مضاض بن عمرو ،وكان آخر من ملك من جرهم .وطغت
جرهم وبغت وظلمت وفسقت يف احلرم ،فسلط اهلل عليهم الذر ،فأهلكوا به عن آخرهم).

ويف أعالم الــزركيل(( :)118/2جرهــم بــن قحطان :جد جاهــي يامين قديــم.كان له ولبنيه

بني البيت احلــرام بمكة كان هلم أمــره ،وأول من وليــه منهم احلارث بن
ملك احلجــاز ،وملا َ
مضاض ،إىل أن غلبتهم عليه خزاعة ،فهاجروا عائدين إىل اليمن .وهلشام الكلبي النسابة كتاب:

أخبار جرهم).

ويف الكايف (( :)219/4كان يف الكعبة غزاالن من ذهب ومخسة أسياف ،فلام غلبت خزاعة جرهم

عىل احلرم ألقت جرهم األســياف والغزالني يف بئر زمزم وألقوا فيها احلجارة وطموها وعموا
أثرها ،فلام غلب قيص عىل خزاعــة مل يعرفوا موضع زمزم ،وعمي عليهم موضعها ،فلام غلب
عبد املطلــب وكان يفرش له يف فناء الكعبة ومل يكن يفــرش ألحد هناك غريه ،فبينام هو نائم يف

ظل الكعبة فرأى يف منامه أتاه آت فقال له :إحفر َّبرة ،قال :وما برة؟

ا ليعامسإ نم؟ص؟يبنلا دادجأ
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ثم أتاه يف اليوم الثاين فقــال :إحفر طيبة ،ثم أتاه يف اليوم الثالث فقــال :إحفر املصونة قال:
وما املصونــة؟ ثم أتاه يف اليوم الرابع فقال :إحفر زمزم ال تنزح وال تذم َســ ْق ُي احلجيج األعظم
ِ
ــر خيــرج منه النمل فيقع
عند الغراب األعصــم ،عنــد قرية النمــل .وكان عنــد زمزم ح ْج ٌ
عليه الغراب األعصم يف كل يوم يلتقط النمل،فلام رأى عبد املطلب هذا عرف موضع زمزم فقال
لقريش :إين أمرت يف أربع ليال يف حفر زمزم وهي مأثرتنا وعزنا فهلموا نحفرها فلم جييبوه إىل

ذلك ،فأقبل حيفرها هو بنفسه وكان له ابن واحد وهو احلارث وكان يعينه عىل احلفر.)..

ويف البدء والتاريخ للبلخي((:)127/4وليت خزاعة البيت ثالث مائة سنة يتوارثون ذلك كابر ًا

عــن كابر حتى كان آخرهم حليــل بن حبش اخلزاعي ،وقريش إذ ذاك رصيح ولد إســاعيل
ُح ُل ٌ
بح َّبى بنت حليل بن حبش وولدت
وص ٌم
ٌ
وبيوتات متفرقة ،إىل أن أدرك قيص وتزوج ُ
ــول ُ َ

له عبد منــاف وعبد العزى وعبد ًا وكثر ولده وعظم رشفه ،وهلك حليل بن حبش فرأى قيص
أنه أوىل بالكعبة من خزاعة فأخذ ما بأيدهيم .وقيص أول من أصاب ملك ًا من العرب من قريش

بعد ولد إسامعيل وذلك يف زمن املنذر بن النعامن عىل احلرية وامللك هبرام جور يف الفرس ،فقطع
قــي مكة أرباع ًا وبنى هبا دار الندوة ،فال تتزوج امــرأة َّإل يف دار الندوة ،واليعقد لواء ن وال
والرش).
يعذر غالم وال تدرع جارية َّإل فيها ،وسميت الندوة ألهنم ينتدون فيها للخري
ّ

ويف تاريخ مكة للمكي احلنفي( :58/عن ابن جريج وابن إسحاق قاال :أقامت خزاعة عىل ما

كانت عليه من والية البيت واحلكم بمكة ثالث مائة سنة ،وكان بعض التبابعة قد سار تبع إليه

وأراد هدمه وخربه ،فقامت دونه خزاعة فقاتلت عليه أشد القتال حتى رجع ،ثم جاء آخر فكذاك.

وأما ُت َّبع الثالث الذي نحر له وكساه وجعل له غلق ًا ،وأقام عنده أيام ًا ينحر كل يوم مائة بدنة
اليرزأ هو وال أحد ًا من عسكره شــيئ ًا منها ،يردها الناس يف اللخاخ والشعاب فيأخذون منها

حوائجهم ثم يقع الطري عليها فيأكل ،ثم يتناهبها السباع إذا أمست ال يرد عنها إنسان وال طائر
وال سبع ،ثم رجع إىل اليمن ،إنام كان يف عهد قريش).

أقول :إن مدة حكم العامليق وجرهم وخزاعة ال تغطي حياة أبناء إســاعيل عىل مدى ألفني

ومخس مئة سنة .واملؤكد أهنم ملا فقدوا احلكم حتولوا اىل سدنة وخدم للبيت يعبدون اهلل يف احلرم،

ويعلمون الناس مراسم احلج.
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حكمت قبيلة أياد بن نزار مكة بعد جرهم
قال الفاكهي يف أخبار مكة (( :)145/5قال عيســى بن بكر الكناين :ثم وليت حجابة البيت إياد،

فكان أمر البيت إىل رجل منهم يقال له :وكيع بن ســلمة بن زهري بن إياد ،فبنى رصح ًا بأسفل

مكة عند سوق اخلياطني اليوم ،وجعل فيه أم ًة يقال هلا احلزورة فبها سميت حزورة مكة ،وجعل
فيه ُس َّل ًام ،وكان يرقاه ،ويقول بزعمه إنه يناجي اهلل تعاىل ،وكان ينطق بكثري من اخلري يقوله ،وقد
أكثر فيه علامء العرب فكان أكثر من قال فيه أن قال :إنه كان صديق ًا من الصديقني ،وكان يتكهن
ويقول :مرضع ٌة فاطمة ،ووادع ٌة وقاطع ٌة ،والقطيعة والفجيعة ،وصلة الرحم وحســن الكلم،
يقول :ربكم ليجزين باخلري ثواب ًا ،وبالرش عقاب ًا ،وكان يقول :من يف األرض عبيد ملن يف السامء،

هلكت جرهم وأزيلت إياد ،وكذلك الصالح والفساد .حتى إذا حرضته الوفاة مجع إياد ًا ،فقال

إسمعوا وصيتي :الكالم كلمتان ،واألمر بعد البيان :من رشد فاتبعوه ومن غوى فارفضوه ،وكل

فنعي عىل رؤوس اجلبال،
شــاة معلقة برجليها .فكان أول من قاهلا فأرسلها مثالً ،فامت وكيعَ ،

فقال برش بن احلجري:
َّ
وحنـ ـ ـ ـ ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ـ ــاد عباد اإل له ورهـ ـ ـ ـ ـ ــط مناجيــه يف سـ ـ ـ ـ ـ ــلم

وحنــن وال ة حجاب العتيــق زمان النخــاع (العــذاب) عــى جرهــم)

ال من إياد ورج ً
ثم إن مرض أديلت بعد إياد ،وكان أول من ديل منها ُعدوان و َفهم وإن رج ً
ال

من مرض خرجا يصيدان ،فمرت هبام أرنب فاكتنفا هبا يرمياهنا ،فرماها اإليادي فزل سهم فنظم

قلب املــري فقتله ،فبلغ اخلرب مرض فاســتغاثت بفهم وعدوان يطلبــون هلم قود صاحبهم،
فقالوا :إنــا أخطأه فأبت فهم وعــدوان إال قتله ،فتناوش الناس بينهــم باملدور وهو مكان،
فسمت مرض من إياد ظفر ًا فقالت هلم إياد :أجلونا ثالث ًا فلن نساكنكم أرضكم فأجلوهم ثالث ًا

فظعنوا قبل املرشق ،فلام ســاروا يوم ًا أتبعتهم فهم وعدوان حتى أدركوهم ،فقالوا :ردوا علينا

نساء مرض املتزوجات فيكم ،فقالوا :ال تقطعوا قرابتنا ،أعرضوا عىل النساء ،فأية امرأة اختارت

قومهــا رددمتوها ،وإن أحبت الذهاب مع زوجها أعرضتم لنا عنها ،قالوا :نعم ،فكان أول من
اختار أهله امرأة من خزاعة.

ا ليعامسإ نم؟ص؟يبنلا دادجأ
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فلام كانت الليلة الثانية حسدوا مرض أن تيل الركن األسود ،فحملوه عىل بعري ،فربك فلم يقم،

فغريوه فلم حيملوه عىل شــيئ إال َر َز َح وسقط ،فلام رأوا ذلك بحثوا له حتت شجرة فدفنوه ،ثم
ارحتلوا من ليلتهم! فلام كان بعد يومني افتقدت مرضالركن فعظم يف أنفسها وقد كانت رشطت

عــى إياد كل متزوجة فيهم ،فكانت امرأة من خزاعــة فيام يقولون ،يقال هلا :قدامة متزوجة يف

إياد ،فأبرصت إياد ًا حني دفنت الركن فقالت لقومها حني رأت مشــقة ذهاب الركن إىل مرض:

خذوا عليهــم أو يولوكم حجابة البيت وأدلكم عىل الركن ،فقالــوا هلم إن دللناكم عىل الركن
أجتعلونا والة؟ قالوا :نعم .وقالت مرض مجيع ًا :نعم ،فدلتهم عليه فأعادوه يف مكانه وولوه فلم
يربح يف أيدي خزاعة حتى قدم قيص مرض ،فكان من أمره الذي كان).

وقال املسعودي يف مروج الذهب(( :)24/2ثم صارت والية البيت يف ولد إياد بن نزار بن معد،

وكانت حروب كثرية بني مرض وإياد ،وكانت ملرض عىل إياد ،فانجلوا عن مكة اىل العراق).
أقول :قبيلة أياد بن نزار عدنانية مرضية ،وهي غري أياد القحطانية اليامنية.




ثم حكمت خزاعة فنشرت عبادةاألصنام فيالعرب!
يف معجم البلدان(( :)4/5حني غلبت خزاعة عىل البيت ونفت عنه جرهم جعلت العرب عمرو

بن حلي رب ًا اليبتدع هلم بدعة إال اختذوها رشعة ،ألنه كان يطعم الناس ويكسو يف املوسم ،فربام

يلت له السويق للحج
نحر يف املوسم عرشة آالف بدنة وكسا عرشة آالف حلة ،حتى إن الالت كان ُّ
عىل صخرة معروفة تسمى صخرة الالت ،وكان الالت رج ً
ال من ثقيف فلام مات قال هلم عمرو

بن حلي :مل يمت ولكن دخل يف الصخرة ،ثم أمرهم بعبادهتا وأن يبنوا عليها بنيان ًا ،يسمى الالت).
ويف املنمــق البن حبيــب( :288/ذكروا أن عمرو بن ربيعة (بن ُل ّي) عاش ثالث مائة ســنة

ومخســ ًا وأربعني ســنة ،وبلغ ولده يف حياته ألف مقاتل ..فكانت بينهــم حرب طويلة .ثم إن

خزاعة غلبوا جرمه ًا عىل البيت ،وخرجت جرهم حتى نزلت وادي إضم ،فهلكوا فيه).

ويف معجم البلــدان(( :)204/5كان عمرو بن ُلي وهو أبوخزاعة ،وهو الذي قاتل جرهم حتى

أخرجهم عن حرم مكة ،واستوىل عىل مكة وأجىل جرهم عنها ،وتوىل حجابة البيت بعدهم.
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حة إن أتيتها برئت ،فأتاها
ثم إنه مرض مرض ًا شــديد ًا فقيل له إن بالبلقاء من أرض الشــام ِ َّ

فاســتحم هبا فربئ ،ووجد أهلهــا يعبدون األصنام فقال :ما هذه؟فقالوا :نستســقي هبا املطر
ونستنرص هبا عىل العدو ،فسأهلم أن يعطوه منها ففعلوا ،فقدم هبا مكة ونصبها حول الكعبة ،فلام
صنع عمرو بن حلي ذلك دانت العرب لألصنام وعبدوها).




أخذت خزاعة واليةالبيت من بني إسماعيل!
قال املســعودي(( :)29/2وملــا ثارت احلــرب بــن إياد ومرض ابنــي نزار وكانــت عىل إياد

قلعت احلجر األســود ودفنته يف بعض املواضع ،فرأت ذلك امرأة من ُخ َزاعة فأخربت قومها،
فاشــرطوا عىل مرض أهنم إن ر ُّدوا احلجر جعلوا والية البيت فيهــم فوفوا هلم بذلك ،ووليت
خزاعــة أمر البيت وكان أول من وليه منهم عمرو بن حلُي ،واســم ُلي حارثة بن عامر ،فغري
العرب عىل عبادة التامثيل)!
دين إبراهيم و َبدله ،وبعث
َ

وقال ابن كثري يف النهاية ( ( :)236/2واســتمرت خزاعة عىل والية البيت نحو ًا من ثالث مائة

سنة وقيل مخس مائة سنة واهلل أعلم .ويف زماهنم كان أول عبادة األوثان باحلجاز وذلك بسبب
حلي لعنه اهلل فإنه أول من دعاهم إىل ذلك ،وكان ذا مال جزيل جد ًا .يقال:
رئيســهم عمرو بن ُ
إنه فقأ أعني عرشين بعري ًا ،وذلك عبارة عن أنه ملك عرشين ألف بعري ،وكان من عادة العرب

أن من امللك ألف بعري فقأ عني واحد منها ألنه يدفع بذلك العني عنها.

وذكر الســهييل :أنه ربام ذبح أيام احلجيج عرشة آالف بدنة وكسى عرشة آالف حلة! يف كل

ســنة يطعم العرب وحييس هلم احليس بالسمن والعسل ويلت هلم الســويق .قالوا :وكان قوله
وفعله فيهم كالرشع املتبع لرشفه فيهم ،وحملته عندهم ،وكرمه عليهم).

رشع هلــم عمرو بن َُل ٍّي ترشيعات عديدة فقبلها منه العــرب ،فأحل امليتة وقال هذه
أقولَّ :

َّ
َ
َ َ
ولك َّن ال ِذ َين كف ُر وا
قتلهــا اهلل .وفيه أنزل اهلل تعــاىل :ما َج َع َل اهلل ِم ْن َب ِح َيرةٍ ولا ِ
حام ِ
سائ َبةٍ ولا َو ِصيلةٍ ولا ٍ
َ ْ َُ َ َ
ْ َ َ َ ْ
ك َث ُر ُه ْم لا َي ْعق ُل َ
ون.
ون َعلى اهلل الك ِذب وأ
يفتر
ِ

ِ
فالبحرية عند العرب :الناقة تُشق أذهنا وال ُيركب ظهرها وال ُي ُّز وبرها وال ُيرشب لبنها إال
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وتمل آلهلتهم .والسائبة :التي ينذر الرجل إن برئ من مرضه أو أصاب
ضيف ،أو ُيتصدق بهُ ،

أمر ًا يطلبه أن يســيبها ترعى ال ينتفع هبا .والوصيلة :التى تلــد أمها اثنني ىف كل بطن ،فيجعل
صاحبها آلهلته اإلناث منها ولنفســه الذكور ،فتلدها أمها ومعها ذكر ىف بطن فيقولون :وصلت

أخاها ،فيسيب أخوها معها فال ينتفع به.

واحلامي :الفحــل إذا نتج له عرش إناث متتابعات ليس بينهن ذكر محى ظهره ،فلم يركب ومل

ُيز وبره ُ
ل يف إبله يرضب فيها ،ال ينتفع منه بغري ذلك)( .اإل كتفاء للكالعي.)63/1:
وخ ِّ َ

ويف تفســر القمي(( :)188/1البحرية :كانت إذا وضعت الشــاة مخســة أبطن ففي السادســة

قالت العرب قد بحرت ،فجعلوها للصنم وال متنع ما ًء وال مرعى ،والوصيلة :إذا وضعت الشاة
مخســة أبطن ثم وضعت يف السادســة جدي ًا وعناق ًا يف بطن واحد جعلوا األنثى للصنم ،وقالوا
وصلت أخاها وحرموا حلمها عىل النســاء ،واحلام كان إذا كان الفحل من اإلبل جد ًا جلد قالوا

قد محي ظهره فســموه حام ًا فال يركب وال يمنع ما ًء وال مرعى وال حيمل عليه شــئ ،فرد اهلل

ْ َ
َّ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ
َ
ون َعلى اهلل الك ِذ َب
ولكن ال ِذين كفر وا يفتر
عليهم فقال :ما َج َع َل اهلل ِم ْن َب ِح َيرةٍ ولا ِ
حام ِ
سائ َبةٍ ولا َو ِصيلةٍ ولا ٍ
َ ْ
ك َث ُر ُه ْم لا َي ْعق ُل َ
ون).
وأ
ِ

ُ
أعاد عمرو بن لحي عبادة أصنام ما قبل نو ح
ل ٍّي ،واســم ُلــي ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر،
قال اليعقويب(( :)254/1خرج عمرو بن ُ َ

إىل أرض الشــأم ،وهبا قوم من العاملقة يعبدون األصنام فقال هلم :مــا هذه األوثان التي أراكم

تعبــدون؟ قالوا :هذه أصنام نعبدها ،نســتنرصها فنُنرص ،ونستســقي هبا فنُســقى ،فقال :أال

تعطونني منها صن ًام ،فأسري به إىل أرض العرب ،عند بيت اهلل الذي تفد إليه العرب؟ فأعطوه صن ًام
يقال له ُه َبل فقدم به مكة فوضعه عند الكعبة ،فكان أول صنم وضع بمكة ،ثم وضعوا به إساف

ونائلــة كل واحد منهام عىل ركن مــن أركان البيت فكان الطائف إذا طاف ،بدأ بإســاف فقبله
وختم به ،ونصبوا عىل الصفا صن ًام يقال لــه جماور الريح ،وعىل املروة صن ًام يقال له مطعم الطري،

فكانت العرب إذا حجت البيت فرأت تلك األصنام ســألت قريش ًا وخزاعة ،فيقولون :نعبدها
لتقربنا إىل اهلل زلفى ،فلام رأت العرب ذلك اختذت أصنام ًا فجعلت كل قبيلة هلا صن ًام يصلون له

تقرب ًا إىل اهلل فيام يقولون ،فكان لكلب بن وبرة وأحياء قضاعة َو ٌّد منصوب ًا بدومة اجلندل بجرش،
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َس منصوب ًا بصنعاء ،وكان لكنانة ُس َواع ،وكان لغطفان ال ُع َّزى ،وكان هلند
وكان حلمري ومهدان ن ْ ٌ
وبجيلة وخثعم ذو اخللصة ،وكان لطئ ال َف ْلس منصوب ًا باحلبس ،وكان لربيعة وإياد ذو الكعبات
بســنداد من أرض العراق ،وكان لثقيف الالت منصوب ًا بالطائف ،وكان لألوس واخلزرج مناة

منصوب ًا بفدك ،مما ييل ســاحل البحر ،وكان لدوس صنم يقال له ذو الكفني ،ولبني بكر بن كنانة

صنم يقال له ســعد ،وكان لقوم من عذرة صنم يقال له شمس ،وكان لألزد صنم يقال له رئام،
فكانت العرب ،إذا أرادت حج البيت احلرام ،وقفت كل قبيلة عند صنمها ،وصلوا عنده)!

َ َ ً
َ ً ُ ً
َ
وس َواعا ويغوث ويعوق ونسرا،
قال ابن حبيب يف املنمق( :327/فأتى عمرو ساحل جدة فوجد هبا ودا

وهي األصنام التي عبــدت عىل عهد إدريس ونوح ’ ،ثم إن الطوفان طرحها هناك فســفى

عليها الرمل فواراها ،واستثارها عمرو ومحلها إىل هتامة وحرض املوسم فدعا العرب إىل عبادهتا

فأجابوه ،فأخذ عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد الالت ،وأخذ رفيدة بن كلب ود ًا فنصبه
بدومة اجلندل وكان لقضاعة ،وأخذ احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل بن مدركة سواع ًا فكان
برهاط تعبده مرض ،وأخذ أنعم بن عمرو املرادي يغوث فكان بأكمة من اليمن يقال هلا مذحج

تعبده مذحج ومن واالها ،وأخذ مالك بن مرثد بن جشم بن حاشد بن جشم بن خريان بن نوف
بن مهدان يعوق فــكان بقرية يقال هلا خيوان تعبده مهدان ومن واالها ،وأخذ معديكرب أحد
محري وأحد ذي رعني نرس ًا فكان بموضع من أرض سبأ يقال له َب ْلخع تعبده محري ومن واالها.
وذكر عن رســول اهلل‘أنه قال :رفعت يل النار فرأيت عمــرو بن حلي رج ً
ال قصريا أمحر

بحر البحرية
أزرق جيــر قصبه (أمعاءه) يف النــار فقلت :من هذا فقيل عمرو بن حلــي ،أول من َّ
ووصل الوصيلة وس َّيب الســائبة ومحى احلامــي ،وغري دين إســاعيل× ،ودعا العرب إىل
َ

عبادة األصنام واألوثان).

وبحر البحرية
ويف سرية ابن هشام(( :)50/1إنه كان أول من غري دين إسامعيل ،فنصب األوثانَّ ،

ووصل الوصيلة ومحى احلامي).
وس َّيب السائبة َّ

ويف تفســر العيايش(( :)231/2عن الزهري قال :أتى رجل أباعبد اهلل× فسأله عن شئ فلم

جيبــه ،فقال له الرجل :فإن كنت ابن أبيك فإنك من أبناء عبدة األصنام ،فقال له :كذبت! إن اهلل
َ
َ ْ َ َ
أمر إبراهيم أن ُينزل إســاعيل بمكة ففعل فقال إبراهيــمَ :ر ِّب ْاج َع ْل َهذا ال َبل َد آ ِم ًنا َو ْاج ُن ْب ِني َو َب ِن َّي أ ْن
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َْ

َن ْع ُب َد الأ ْص َن َام ،فلم يعبد أحد من ولد إســاعيل صن ًام قط،ولكن العرب عبدت األصنام ،وقالت

بنو إسامعيل :هؤالء شفعاؤنا عند اهلل فكفرت ،ومل تعبد األصنام).

ويف تاريــخ مكــة للمكي احلنفي(:56/فتزوج ُلي وهــو ربيعة بن حارثة هبــرة بنت عامر

بن عمرو ملك جرهــم فولدت له عمر ًا وهو عمرو بن حلي ،وهــو أول من غري احلنيفية دين
إبراهيم×فكان ييل البيت وولده من بعده مخس مائة سنة ،حتى كان آخرهم حليل بن حبشية

بن سلول بن كعب بن عمرو ،فتزوج إليه قيص ابنته ُح َّبى ابنة حليل).




علي× یصف حبالعرب ألصنامهم!
قال عيل×يف خطبة الوســيلة بعد ســبعة أيام من وفاة النبي‘ (الكافــي( :)28/8:إن القوم

مل يزالــوا ُع َّباد أصنام وســدنة أوثان ،يقيمون هلا املناســك ،وينصبــون هلا العتائر ،ويتخذون

هلا القربان ،وجيعلون هلا البحرية والوصيلة والســائبة واحلام ،ويستقســمون باألزالم ،عامهني
عــن اهلل عز ذكره ،حائرين عن الرشــاد ،مهطعني إىل البعاد ،وقد اســتحوذ عليهم الشــيطان،

وغمرهتم ســوداء اجلاهلية ورضعوها جهالة ،وانفطموها ضاللــة ،فأخرجنا اهلل إليهم رمح ًة،

وأطلعنا عليهم رأف ًة ،وأســفر بنا عن احلجب ،نور ًا ملن اقتبســه ،وفض ً
ال ملن اتبعه ،وتأييد ًا ملن
صدقه ،فتبوؤوا العــز بعد الذلة ،والكثــرة بعد القلة ،وهابتهم القلــوب واألبصار ،وأذعنت

هلم اجلبابرة وطوائفها ،وصاروا أهل نعمة مذكورة وكرامة ميســورة ،وأمن بعد خوف ،ومج ٍع
بعد ك َْوف ،وأضاءت بنا مفاخر معد بن عدنان ،وأوجلناهم باب اهلدى ،وأدخلناهم دار السالم

وأشــملناهم ثوب اإليامن ،وفلجوا بنا يف العاملني ،وأبدت هلم أيام الرسول‘آثار الصاحلني
ٍّ
ومصل قانت ،ومعتكف زاهد ،يظهرون األمانة ،ويأتون املثابة.
من حا ٍم جماهد،
حتى إذا دعــا اهلل عز وجل نبيه‘ورفعه إليه مل يك ذلك بعــده إال كلمحة من خفقة ،أو

وميــض من برقــة ،إىل أن رجعوا عىل األعقــاب ،وانتكصوا عىل األدبار ،وطلبــوا باألوتار،
وأظهروا الكتائــب ،وردموا الباب وفلوا الديــار ،وغريوا آثار رســول اهلل‘ ،ورغبوا عن
أحكامه ،وبعدوا من أنواره ،واستبدلوا بمستخلفه بديالً ،اختذوه وكانوا ظاملني..الخ.).
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لم يستوعبالمؤرخونالمدة من إسماعيلالى محمد؟ص؟
تبلغ املدة بني إبراهيم ونبينا‘نحو ألفني ومخس مئة ســنة .فلو حسبنا لكل مئة سنة ثالثة

آباء كام يقرر علامء اإلجتامع ،لزم أن يكون للنبي‘مخس وســبعون جد ًا اىل إســاعيل×،

لكن املؤرخني ذكروا أقل من ذلك بكثري ،ومعناه أهنم مل يستوفوا بقية العصور!

واملتفق عليه من نســب النبي‘أنه :حممد بن عبد اهلل ،بن عبد املطلب ،بن هاشم ،بن عبد

مناف ،بن قيص ،بن كالب ،بن مرة ،بن كعب ،بن لؤي بن غالب ،بن فهر ،بن مالك ،بن النرض

وهو قريش ،بن كنانة ،بن خزيمة ،بن مدركة ،بن الياس ،بن مرض ،بن نزار ،بن معد ،بن عدنان.
ويف سرية ابن هشام(( :)2/1قال أبوحممد عبد امللك بن هشام :هذا كتاب سرية رسول اهلل حممد

بن عبد اهلل بن عبد املطلب ،واســم عبد املطلب شيبة ،بن هاشم ،واسم هاشم :عمرو ،بن عبد
مناف ،واسم عبد مناف :املغرية ،بن قيص ،واسم قيص :زيد بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي
بــن غالب بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ،واســم مدركة عامر ،بن

إليــاس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنان بــن أدد ،بن مقوم بن ناحور بن تريح بن يعرب بن

يشجب بن نابت بن إسامعيل بن إبراهيم خليل الرمحن بن تارح.

حدثنا زياد بن عبد اهلل البكائي عن حممد بن إسحاق املطلبي هبذا الذي ذكرت من نسب حممد

رسول اهلل‘اىل آدم× ،وما فيه من حديث إدريس وغريه).

أقول :إن مدة هؤالء اىل عدنان نحو ست مئة سنة ،فيكون عدنان يف زمن املسيح أو قريب ًا منه.

وتكون رواية ابن عباس غري صحيحة ،قال(:إن دم حييى كان يفور حتى قتل عليه بختنرص من

بني إرسائيل سبعني ألف ًا ،فسكن)(.فتح الباري )338/6:ألن نبوخذ كان قبل حييى’بمئات السنني
ولذا خ َّ
طأها الطربي (.)431/1

وذكر املســعودي (مروجالذهب :)268/2:أنه وجد نسب عدنان اىل إسامعيل يف سفر باروخ كاتب

إرميا ،وأن إرميا كان يف زمن معد بــن عدنان .لكنه ختم كالمه بقوله :وقد هنى النبي‘عن

جتاوز معد ،لعلمه بتباعد األنساب وكثرة اآلراء يف طول هذه املدة واألعصار).

واتفق املؤرخون عــى أن جرهم غلبــوا أوالد إســاعيل×عىل حجابة البيت وحكموا

ا ليعامسإ نم؟ص؟يبنلا دادجأ
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طويالً .وانتهى حكمهم عىل يد خزاعة الذين جاءوا بعد ســيل العرم ،وكان ســيل العرم قبل

مولد املسيح×بمئتني أو ثالث مائة سنة ،يعني بعد إسامعيل بنحو ألفي سنة!

ويف هذه املدة بقي بعض أبناء إسامعيل يف مكة يقومون بأمرها يف ظل حكم أخواهلم.

وقد ذكر ابن هشــام يف سريته ( )74/1أن بني قطوراء نافسوا جرمه ًا عىل مكة ،فقاتلتهم جرهم

وغلبتهم ،ثم قال عن أبناء إســاعيل( :ثم نرش اهلل ولد إســاعيل بمكة ،وأخواهلم من جرهم،
والة البيت واحلكام بمكة ،ال ينازعهم ولد إســاعيل يف ذلــك خلؤولتهم وقرابتهم ،وإعظام ًا

بغــي أو قتال ،فلام ضاقت مكة عىل ولد إســاعيل انترشوا يف البالد فال
للحرمــة أن يكون هبا
ٌ

يناوئون قوم ًا إال أظهرهم اهلل عليهم بدينهم فوطؤوهم).

وقال اليعقويب(( :)222/1وكان ولد إســاعيل منترشين يف البالد يقهرون من ناوأهم ،غري أهنم

كانوا يســلمون امللك جلرهم للخؤولة ،وكانت جرهــم تطيعهم يف أيامهم ،ومل يكن أحد يقوم
بأمرالكعبة يف أيام جرهم غري ولد إسامعيل تعظي ًام منهم هلم ومعرفة بقدرهم ،فقام بأمر الكعبة
بعد نابت أمني ،ثم يشــجب بن أمني ،ثم اهلميســع ،ثم أدد ،فعظم شأنه يف قومه وجل قدره،

وأنكر عىل جرهم أفعاهلا ،وهلكت جرهم يف عرصه ،ثم عدنان بن أدد).

ويؤيــد كالم اليعقويب الرواية املوثقــة عن اإلمام الباقر×(الكافــي )210/4:قــال( :مل يــزل بنو

إســاعيل والة البيت يقيمون للناس حجهم وأمر دينهم ،يتوارثونــه كابر عن كابر حتى كان

زمن عدنان بن أدد فطال عليهم األمد فقســت قلوهبم وأفســدوا وأحدثوا يف دينهم وأخرج
بعضهم بعض ًا ،فمنهم من خرج يف طلب املعيشــة ،ومنهم من خرج كراهية القتال ،ويف أيدهيم
أشــياء كثرية من احلنيفية من حتريم األمهــات والبنات ،وما حرم اهلل يف النــكاح إال أهنم كانوا
يستحلون امرأة األب وابنة األخت واجلمع بني األختني ،وكان يف أيدهيم احلج والتلبية والغسل

من اجلنابة ،إال ما أحدثوا يف تلبيتهم ويف حجهم من الرشك .وكان فيام بني إسامعيل وعدنان بن

أدد موسى×).

وهذا يدل عىل أن أبناء إســاعيل^كانوا يتولون البيت يف حكم أخواهلم جرهم ،فكانت

جرهم تعرتف هبم علامء وســدنة يعلمون الناس مناســك احلج .لكن هذه املدة كلها جزء قليل
من  2500سنة ،فموسى بعد إبراهيم بنحو 500سنة ،واملسيح بعد موسى بنحو  1300سنة،
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وبينهام كان عدنــان بن أدد .وقد كانت حرية أبناء إســاعيل×ومكانتهم يف حكم أخواهلم
جرهم ،أفضل منها يف زمن حكم خزاعة ،حيث غادر كثري منهم مكة.

وقد ذكراملؤرخون مخس قبائل حكمت مكة :طسم وجديس والعاملقة وجرهم وخزاعة.

لماذا قالالنبي؟ص؟ :إذا بلغ نسبيالى عدنان فأمسكوا!
أطال املؤرخون واختلفوا يف عدد أجداد النبي‘إىل إســاعيل× ،وأكثركالمهم ظنون

واحتامالت! لذلك روي عن النبي‘أنه قال«:إذا بلغ نسبي إىل عدنان فأمسكوا ».

ويف قصص األنبياء للراوندي(( :)316/1وروي عنه‘ :إذا بلغ نســبي إىل عدنان فأمسكوا.
ً َ

َ

ُ

ً

ً َ

َ

َّ

َ ُ َ َ ْ َ َّ ّ َ ُ َ ْ َ َ َ
ثم قرأَ :وعادا وثمود وأصحاب الر ِس وقر ونا بين ذ ِلك
ك ِثيرا ..ق ْو ِم ُن ٍوح َو َع ٍاد َوث ُم َود َوال ِذ َين ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم).

ومعناه أن مــا عندهم بعد عدنان غــر صحيح ،ومل يبني النبي‘تصحيحه ألن مســألة

متشــعبة مل يؤمر هبــا‘! راجع :اإلختصــاص ،50/والبحــار  ،86 / 54 :وابــن خلــدون 2 :ق  ،3 / 1و  ،298والحاكــم/ 2 :
 ،598وكشــف الخفاء ،314 / 2 :وتفســير الرازي ،179 / 19 :وقصة الحضــارة أول مجلــد  ،34ومناقــب آل أبي طالــب( ،135/1وأضــواء
على السنة المحمدية.)240/

قال البيهقي يف شعب اإليامن( « :)137/2نسبة رســول اهلل‘ صحيحة إىل عدنان ،وما وراء

ذلك فليس فيه شــئ يعتمد .وذلك الختالف النســابني يف ذلك ،منهم مــن يزيد ومنهم من
ينقص ،ومنهم من ُي َغ ِّي ».

أقول :ذكر املؤرخون أســاء أجداد النبي‘إىل عدنان واحــد ًا وعرشين جد ًا  ،ثم ذكروا

ثامنية أجداد إىل إبراهيم× ،وسبع ًا وعرشين جد ًا إىل آدم×.

وهذا اليتفق مع املدة الزمنية التي اعرتفوا هبا ،وهي ســت مئة سنة إىل عيسى× ،و1270

سنة إىل موسى×ثم نحو  500سنة إىل إبراهيم×!

وقد بنوا كالمهم عىل قول اليهود بأن عمر األرض سبعة آالف سنة!

وقد روي عن اإلمام الصادق×مرســاً ،أن اهلل أســكن يف األرض املالئكة واجلن قبل آدم،

وأنه قدر آلدم عرشة آالف عام( .تفسير العياشي.)31/1:

وروي عن اإلمام زين العابدين×مرســ ً
ا أيض ًا ،أنه قال أليب محــزة الثاميل« :أتظن أن اهلل مل

ا ليعامسإ نم؟ص؟يبنلا دادجأ
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خيلق خلق ًا ســواكم؟ بىل واهلل لقد خلق اهلل ألف ألــف آدم ،وألف ألف عامل وأنت واهلل يف آخر

تلك العوامل»( .مشارق أنوار اليقين.)60/

وكلهــا ال تفیــد إال الظن ،ليــس فيها نــص صحيح الســند يوجب العلم ،وكــذا أقوال

علامء الطبيعة الذين زعموا أن عمر اإلنسان عىل األرض ماليني السنني.
خالصة ما تقدم

 .1أن أبناء إســاعيل× فقدوا حكم مكة أمام أخواهلم من جرهم ،لكن بقيت يف أيدهيم

حجابة البيت وأمور احلجاج .وكانت عالقتهم مع أخواهلم جيدة.

 .2يظهــر أن وضع أبناء إســاعيل× وقيامهم بأمر البيت اســتمر يف حكــم أياد  ،فلم

يذكر املؤرخون شيئ ًا عن أخذ أياد حجابة البيت منهم.

 .3اختلف األمر عىل أبناء إسامعيل× يف حكم خزاعة ،فقد أخذ منهم رئيس خزاعة اجلبار

عمرو بن حلي حجابة البيت ،وأسوأ جريمة فعلها أنه نشط يف تغيري دين إبراهيم وإسامعيل’،
ونرش األصنــام حول الكعبة وفيها ،ونرش عبادهتا بني قبائل العــرب ،وقد أطاعه العرب طاعة

عمياء ،وطبقوا أوامره وتعاليمه كأهنا دين! ويف هذا اجلو ترك كثري من أبناء إســاعيل×مكة
وعاشوا حوهلا ،وكانوا حيجون كأفراد ال قدرة هلم عىل خمالفة دين رئيس خزاعة عمرو بن حلي!
ويظهر أن أجداد النبي‘بقوا يف مكة واستعملوا التقیة مع خزاعة.

 .4تقدم الدليل عىل أن اخلط املؤمن مــن أجداد النبي‘ثبت عىل دين إبراهيم× ،وهم

عبد املطلب وهاشم وعبد مناف اىل عدنان واىل نابت بن قيدار بن إسامعيل ،ومل يعبدوا األصنام.

أما بقية أبناء اسامعيل فقد تأثروا بموجة عبادة األصنام .وقال عنهم اإلمام الصادق ×إهنم مل
يعبدوا األصنام ،لكن اعتقدوا بشفاعتها فكفروا.




الفصل الثاين واألربعون

قصيالجدالرابعللنبي؟ص؟

ً
جمع ٌ
قصي قريشا واستعاد حق أبناء إسماعيل؟ع؟
نشأ قصي في بالد بني عذرة قرب الشام
قال اليعقويب(( :)237/1فلام مات كالب بن مرة تزوجت فاطمة بنت سعد بن شبل ،ربيعة بن

حرام العذري ،فخرج هبا إىل بالد قومه ،فحملت قصي ًا معها وكان اسمه زيد ًا ،فلام ب ُعد من دار

قومه سمته قصي ًا ،فلام شب قيص وهو يف حجر ربيعة ،قال له رجل من بني عذرة :إحلق بقومك
فإنك لســت منا! فقال :ممن أنا؟ فقال :سل أمك ،فســأهلا فقالت :أنت أكرم منه نفس ًا ووالد ًا

ونسب ًا! أنت ابن كالب بن مرة ،وقومك آل اهلل ،ويف حرمه.

رجع قصي الى مكة وهو شاب
وكانت قريش مل تفارق مكة ،إال أهنم ملا كثروا قلت املياه عليهم ،فتفرقوا يف الشــعاب .فكره

قيص الغربة وأحب أن خيرج إىل قومه فقالت له أمه:ال تعجل حتى يدخل الشهر احلرام ،فتخرج
يف حجاج قضاعة ،فإين أخاف عليك .فلام دخل الشــهر احلرام شــخص معهم حتى قدم مكة،

وولد له األوالد.
ش َ
ف َّ
وعز ُ
وأقام قيص بمكة حتى َ ُ

جمع قصي أوالد إسماعيل وأخذ من خزاعة إدارة الحجاج
فلام رأى قيص ذلك مجع إليه قومه من بني فهر بن مالك وحازهم إليه ،فلام حرض احلج حال

نلل عبارلا دجلا يصق
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بني صوفة وبني اإلجازة ،وقامت معه خزاعة وبنو بكر ،وعلموا أن قصي ًا سيصنع هبم كام صنع
بصوفة ،وأنه ســيحول بينهم وبني أمر مكة وحجابة البيــت ،وانحازوا عنه وصاروا عليه ،فلام

رأى ذلــك أمجع حلرهبم ،وبعث إىل أخيه من أمه رزاح بــن ربيعة العذري فأتاه أخوه بمن قدر

عليه من قضاعة ،وقيل واىف رزاح وقصـــي قد نصب حلرب القوم ،فأعان أخاه بنفسه وقومه
فاقتتلوا قتاالً شــديد ًا باألبطح ،حتى كثرت القتىل يف الفريقني ،ثم تداعوا إىل الصلح وأن حيكم
ما بينهم رجل من العرب فيام اختلفــوا فيه ،فحكموا يعمر بن عوف بن كعب بن ليث بن بكر

بن كنانة ،فقىض بينهم بأن قصي ًا أوىل بالبيت وأمر مكة من خزاعة ،وأن كل دم أصابه قيص من
خزاعة وبني بكر موضوع يشــدخه حتت قدميه ،وأن ما أصابــت خزاعة وبنو بكر من قريش
ففيه الدية ،فودوا مخســ ًا وعرشين بدنة وثالثني جرح ًا ،وأن خيلوا بني قيص وبني البيت ومكة،

فسمي يعمر الشداخ.

بنى قصي بيته وهو دار الندوة وأطعم الحجاج
ومل يكن بمكة بيت يف احلرم ،إنام كانوا يكونون هبا هنار ًا ،فإذا أمســوا خرجوا ،فلام مجع قيص

قريش ًا وكان أدهى من ُرئي من العرب ،أنزل قريش ًا احلرم ،ومجعهم لي ً
ال وأصبح هبم حول الكعبة
فمشت إليه أرشاف بني كنانة وقالوا :إن هذا عظيم عند العرب ،ولو تركناك ما تركتك العرب.

فقال :واهلل ال أخرج منه ،فثبت! وحرض احلج فقال لقريش :قد حرضاحلج وقد سمعت العرب
ما صنعتم ،وهم لكم معظمون ،وال أعلــم مكرمة عند العرب أعظم من الطعام ،فليخرج كل

إنســان منكم من ماله خرج ًا! ففعلوا فجمع من ذلك شــيئ ًا كثري ًا ،فلــا جاء أوائل احلج نحر
عىل كل طريق من طرق مكة جزور ًا ،ونحــر بمكة وجعل حظرية فجعل فيها الطعام من اخلبز
واللحم ،وســقى املاء واللبن ،وغدا عىل البيت ،فجعل له مفتاحــ ًا وحجبة ،وحال بني خزاعة
وبينه ،فثبت البيت يف يد قيص ،ثم بنى داره بمكة وهي أول دار بنيت بمكة وهي دار الندوة).

ويف الطبقات ((:)63/1فلم تزل دار الندوة يف يدي بني عبد الدار حتى باعها عكرمة بن عامر بن

هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قيص من معاوية بن أيب سفيان ،فجعلها معاوية دار اإلمارة،
فهي يف أيدي اخللفاء إىل اليوم).

ويف رواية البالذري اآلتيــة :بنى قيص داره ،فســميت دار الندوة ألهنم كانــوا ينتدون فيها
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فيتحدثون ويتشــاورون يف حروهبم وأمورهم ،ويعقدون األلوية ويزوجون من أراد التزويج.
وكان أمــر قيص عند قريش دين ًا يعملــون به وال خيالفونه .وملا مات دفــن باحلجون .فكانوا

يزورون قربه ويعظمونه.

أخذ قصي حجابة البيت من خزاعة
وولدت له ،أوىص
وروى بعضهم أنه ملا تزوج قيص إىل حليل بن حبشية اخلزاعي ُح َّبى ابنته َ

حلي ً
ال عند موته بوالية البيت إىل قيص ،وقال :إنام ولدك ولدي وأنت أحق بالبيت.

وكانت حبى بنت حليل بن حبشــية قــد ولدت لقيص بن كالب :عبد منــاف وعبد الدار

وعبد العزى وعبد قيص .وقال آخرون :دفع حليل بن حبشية املفتاح إىل أيب غبشان وهوسليامن

بــن عمرو بن بــوي بن ملكان بن أفــى بن حارثة بن عمــرو بن عامر ،فاشــراه قيص منه
ووالية البيــت بزق مخر وقعود ،فقيل أخس من صفقة أيب غبشــان ،ووثبــت خزاعة فقالت:

النرىض بام صنع أبوغبشان فوقعت بينهم احلرب فقال بعضهم :

أبوغبشــان أظلــم مــن قص ــي وأظلــم مــن بــي فهــر خزاعــة
ً
فــا تلحــوا قصيــا يف شــراه ولومــوا شــيخكم إذ كان باعــه

فويل قيص البيت وأمر مكة واحلكم ،ومجع قبائل قريش ،فأمر هلم بأبطح مكة ،وكان بعضهم

يف الشعاب ورؤوس اجلبال ،فقسم منازهلم بينهم ،فسمي ُم َ ِّمع ًا ،وفيهم يقول الشاعر:
ُ ً
أبوكم قص ـ ٌّـي كان يدعى م ِّمعا بــه مجع اهلل القبائــل مــن فهــر

وملكــه قومه عليهم ،فــكان قيص أول من أصاب امللك من ولد كعب بن لؤي ،فلام قســم

أبطح مكة أرباع ًا بني قريش ،هابوا أن يقطعوا شجراحلرم ليبنوا منازهلم ،فقطعها قيص بيده ،ثم

استمروا عىل ذلك.

وكان قيص أول من أعز قريش ًا وظهر به فخرها وجمدها وسناها وتقرشها ،فجمعها وأسكنها

مكــة ،وكانت قبل متفرقة الدار ،قليلة العز ذليلة البقاع ،حتى مجع اهلل ألفتها ،وأكرم دارها وأعز
مثواها .وكانت قريــش كلها باألبطح خال بني حمارب واحلارث ابنــي فهر ،ومن بني تيم بن

غالب وهو األدرم ،وبني عامر بن لؤي ،فإهنم نزلوا الظواهر.
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وملا حاز قيص رشف مكة كلها ،وقســمها بني قريش واســتقامت له األمــور ،ونفى خزاعة،

هدم البيت ثم بناه بنيانــ ًا مل يبنه أحد ،وكان طول جدرانه تســع أذرع فجعله ثامين عرشة ذراع ًا،

وســقفها بخشــب الدوم وجريد النخــل ،وبنى دار النــدوة.وكان ال ينكح رجــل من قريش،
واليتشــاورون يف أمر ،وال يعقدون لواء باحلرب ،واليعذرون غالم ًا ،إال يف دار الندوة ،وكانت

قريش يف حياته وبعد وفاته ،يرون أمره كالدين املتبع ،وكان أول من حفر بمكة بعد إســاعيل بن

إبراهيم ،فحفر العجول (بئر ) يف أيام حياته وبعد وفاته ،ويقال إهنا يف دار أم هانئ بنت أيب طالب).
ويف مروج الذهب(( :)32/2كانت والية البيت يف خزاعة ثالث مائة ســنة ،واستقام أمر قيص

وعشَّ عىل من دخل مكة من غري قريش ،وبنى الكعبة ،ورتب قريشــ ًا عىل منازهلا يف النســب
األبطحي ،وهم األباطح ،وجعل الظاهري ظاهري ًا).
وبي
َّ
بمكةَّ ،
سكن قصي قرب البيت ونزهه عما فعلت خزاعة
يف أعالم النبــوة للاموردي( :190/وكانت إليه احلجابة والســقاية والوفــادة والندوة واللواء،

وصارت ســنته يف قريش كالدين الذي اليعمل بغريه ،فزادت القوة بجمعهم حتى عقد الوالية

وجــدد بناء الكعبة ،وهــو أول من بناها بعد إبراهيم وإســاعيل ،وبنــى دار الندوة للتحاكم

والتشاجر والتشاور ،وهي أول دار بنيت بمكة وكانوا جيتمعون يف جباهلا .ثم بنى القوم دورهم

هبا فتمهدت هلم الرئاســة وظهرت فيهم السياسة ،فقاموا بالكعبة ونزهوا احلرم،وتكفلوا باحلج
فصــاروا دياين العرب ووالة احلرم وقادة احلجيج فدانت هلم العــرب ،وتقدموا فيهم بالرشف

حللوهلم يف احلرم وتكفلهم بالكعبة ،ثم قيامهم باحلج وشاع ذلك يف األمم.

وقريش هم ولد النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مرض ،وقيل بل هم بنو فهر

بن مالك بن النرض) .وقوله :فقاموا بالكعبة ونزهوا احلرم .قد يعني إزاحتهم بعض األصنام التي
نصبتها خزاعة قرب الكعبة.

ً
جاء قصي الى مكة وكان أخوه ُزهرة حيا

حي فأتاه ،وكان زهرة
يف املنمــق البن حبيب( :82/بعثته (أمه) مع قوم من قضاعــة ،وزهرة ٌّ

فيام زعموا أشــعر وقيص أشــعر أيض ًا فقال قيص :أنا أخوك ،فقال :أدن ،فلمسه وقال :أعرف
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واهلل الصوت والشبه ،ثم إن زهرة مات وأدرك قيص ،فأراد أن جيمع قومه بني النرض فاجتمعت

عليه خزاعة وبكر وصوفة ،فكثروه وبعث إىل أخيه رزاح فأقبل يف مجع من الشام وأفناء قضاعة
حتى أتى مكة ،فكانت صوفة هم يدفعون بالناس فقام رزاح عىل الثنية فقال :أجز قيص ،فأجاز

بالناس فلم تزل اإلفاضة يف بني قيص إىل اليوم).

رواية الطبري لقصة قصي
قال الطــري( )14/2ملخص ًا( :تزوجت فاطمة بنت ســعد ربيعة بن حرام القضاعي بعد وفاة

زوجها كالب بن مرة  ،وكان ابنها منه زهرة رج ً
ال قد بلغ وابنها زيد فطي ًام فاحتملته معها وشب
يف حجر ربيعة ،وســمته قصي ًا لبعد داره عن دار قومه .وكان بينه وبني رجل من قضاعة شــئ
وقد بلغ قيص وكان رج ً
ال شاب ًا فأنبه القضاعي بالغربة وقال له :أال تلحق بقومك ونسبك فإنك

لســت منا! فرجع قيص إىل أمه وقد وجد يف نفسه مما قال له القضاعي ،فقالت له :أنت واهلل يا
بني أكرم منه نفس ًا ووالد ًا ،أنت ابن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك

ابن النرض بن كنانة القريش ،وقومك بمكة عند البيت احلرام وفيام حوله .فأمجع قيص اخلروج إىل
قومه واللحوق هبم وكره الغربة وقدم مكة وأقام هبا وكان رج ً
ال جليد ًا نسيب ًا فخطب إىل حليل
بن حبشــية اخلزاعي ابنته حبى بنت حليل فعرف حليل النسب ورغب فيه فزوجه وولدت له

ولده عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد ابني قيص ،وهلك حليل بن حبشــية فرأى قيص

أنه أوىل بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وبني بكر ،وأن قريش ًا فرعة إسامعيل بن إبراهيم ورصيح
ولــده ،فكلم رجاالً من قريش وبني كنانة ودعاهم إىل إخــراج خزاعة وبني بكر من مكة فلام
قبلــوا منه ما دعاهم إليه وبايعوه عليه كتب إىل أخيه من أمه رزاح بن ربيعة بن حرام وهو ببالد

قومــه يدعوه إىل نرصتــه والقيام معه ،فقام رزاح بن ربيعة يف قضاعــة ،فدعاهم إىل نرصأخيه

واخلروج معه إليه فأقبل بمن أجابه من أحياء قضاعة ،ومع قيص قومه بنو النرض.

وكانــت صوفة تدفع بالناس من عرفة وجتيزهــم إذا نفروا من منى ،فأتاهم قيص بن كالب

بمن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعــة عند العقبة فقالوا نحن أوىل هبذا منكم فناكروه
فناكرهم فقاتلوه فاقتتل الناس قتاالً شديد ًا ثم اهنزمت صوفة وغلبهم قيص عىل ما كان بأيدهيم.
فانحازت عند ذلــك خزاعة وبنو بكر عن قيص بن كالب ،وعرفوا أنه ســيمنعهم كام منع
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صوفة ،وأنه سيحول بينهم وبني الكعبة وأمر مكة فلام انحازوا عنه باداهم وأمجع حلرهبم ،وثبت

معه أخوه رزاح بن ربيعة بمن معه من قومه من قضاعة ،وخرجت هلم خزاعة وبنو بكر وهتيئوا
حلرهبم والتقوا فاقتتلوا قتاالً شديد ًا حتى كثرت القتىل من الفريقني مجيع ًا.
فويل قيص البيت وأمــر مكة مجيع قومه من منازهلم إىل مكة ومتلــك عىل قومه وأهل مكة،

فملكوه فحاز رشف مكة كله ،فســمته العرب جممع ًا ملا مجع من أمرها وتيمنت بأمره فام تنكح
امــرأة وال رجل من قريــش إال يف دار قيص بن كالب ،وما يتشــاورون يف أمرينزل هبم إال يف

داره ،وال يعقــدون لواء احلرب قوم من غريهم إال يف داره ،يعقدها هلم بعض ولده ،وما تدرع
جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش إال يف داره يشق عليها فيها درعها ثم تدرعه ،ثم ينطلق هبا

إىل أهلها .فكان أمــره يف قومه من قريش يف حياته وبعد موته كالدين املتبع اليعمل بغريه تيمن ًا
بأمره ومعرفة بفضله ورشفه ،واختذ قيص لنفسه دار الندوة وجعل باهبا إىل الكعبة ،ففيها كانت

قريش تقيض أمورها).





روايةالبالذري لقصة قصي
ً
حفر قصي بئرا داخل مكة
قال البــاذري(( :)51/1كانت قريش قبل قيص ترشب من بئر حفرهــا لؤي بن غالب خارج

مكــة ،ومن حياض ومصانع عىل رؤوس اجلبال ،ومن بئر حفرهــا مرة بن كعب مما ييل عرفة.
فحفر قيص بئر ًا سامها ال َع ُجول ،وهي أول بئر حفرهتا قريش بمكة.
فرض قصي الرفادة على قريش
قالوا :وملا قســم قيص مكة خطط ًا ورباع ًا بني قريش ،فاتسقت له طاعتهم قال هلم :يا معرش

قريش ،إنكم جريان اهلل وســكان حرمه ،واحلاج ضياف اهلل وزوار بيته ،فرتافدوا حتى تصنعوا
هلــم طعام ًا ورشاب ًا يف أيام احلج ينال منه من حيتاج إليه ،فلو اتســع مايل جلميع ذلك لقمت فيه
دونكم .ففرض خرج ًا للرفادة ،فكانوا خيرجونه ويأمر بإنفاقه عىل طعام احلاج.

30

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

بنى قصي داره وسموها دار الندوة
وبنى قيص داره ،فســميت دار النــدوة ألهنم كانوا ينتدون فيها فيتحدثون ويتشــاورون يف

حروهبم وأمورهم ،ويعقدون األلوية ،ويزوجون من أراد التزويج .وكان أمر قيص عند قريش
دين ًا يعملون به وال خيالفونه .وملا مات دفن باحلجون .فكانوا يزورون قربه ويعظمونه.
رواية تسمية أوالد قصي
وو ْلدُ قيص ويكنى أبا املغرية :عبدُ مناف واســمه املغرية ،وكان يدعى القمر جلامله ،وجعلته
ُ

أمه ُح َّبى بنت حليل خادم ًا ملناف وهو أعظم أصنامهم عندهم ،تدين ًا بذلك وتربك ًا به ،فســاه

أبوه عبد مناف .وعبد اهلل بن قيص وهو عبد الدار ،وعبد العزى وعبد قصی :وأمهم مجيع ًا حبى
بنت حليل بن حبشــية بن ســلول اخلزاعي .فكان قيص يقول :ولد يل أربعة بنني فسميت ابنني
منهم بإهلي ،وواحد ًا بداري ،وواحد ًا يب).

أقول :هذا القول لقيص حمل شــك عندي ،خاصة وأهنم نصوا عىل أن كنيته أبواملغرية وعبد

مناف إسمه املغرية ،وإسم عبد الدار عبد اهلل .وكان بنو إسامعيل عامة ال يؤمنون باألصنام.
حب قصي البنه عبد الدار

وكان قيص شــديد احلب لعبد الــدار ،وكان عبد الدار مضعوف ًا ،فجعل لــه بعده دار الندوة

واحلجابة واللواء والرفادة والســقاية .فأما دار الندوة فلــم تزل له ولولده ،حتى باعها عكرمة

بن عامر بن هاشــم بن عبد مناف بن عبد الدار ،من معاوية بن أيب سفيان ،فجعلها دار ًا لإلمارة

بمكــة .وأما احلجابة فكانت له ثم صارت بعده إىل عثامن بــن عبد الدار ،ثم إىل عبد العزى بن
عثامن ،ثم إىل ابنه أيب طلحة واســمه عبد اهلل بن عبد العزى ،ثم إىل طلحة بن أيب طلحة .فلام فتح

رســول اهلل مكة دفع املفتاح إىل عثامن بن طلحة بن أيب طلحة ،ثم قام باحلجابة ابن عمه شيبة بن
عثامن بن أيب طلحة .فاحلجابة فيهم.

وأما اللواء فإنه مل يزل يف بني عبد الدار حتى كان لواء املرشكني يوم بدر مع طلحة بن أيب طلحة

بن عبد العزى بن عثامن).

نلل عبارلا دجلا يصق

31

قال البالذري(( :)55/1فلام أســلم بنو عبد الدار ،قالوا :يا نبي اهلل ،اللواء إلينا .فقال :اإلسالم

أوسع من ذلك .فبطل اللواء).

كان رزاح وإخوة قصي يزورونه فيكرمهم
قال ابن ســعد(( :)69/1فلام اســتقر أمر قيص انرصف أخوه ألمه رزاح بن ربيعة العذري بمن

معه من إخوته وقومه ،وهم ثالث مائة رجل إىل بالدهم.
فــكان رزاح ِ
وح ّن يواصالن قصي ًا ويوافيان املوســم فينزالن معــه يف داره ،ويريان تعظيم
قريش والعرب له ،وكان يكرمهام ويصلهــا ،وتكرمهام قريش ملا أبلياهم وأولياهم ،من القيام
مع قيص يف حرب خزاعة وبكر).

أم قصي أزدية من عائلة أصيلة
قال ابن الكلبي يف نســب معد واليمن ((:)505/2وقعــوا يف بني الدِّ يل أيام خرجوا من مأرب،

قيص بن كالب
منهم :ســعد بن ســيل بن محالة بن عوف بن غنم بن عامر بن اجلادر ،وهو جد ّ

أبوأمه فاطمة بن ســعد بن ســيل ،وكان عامر أول من بني جدار الكعبة ،فسمي باجلادر ،وهلم
بقية باملدينة).

يت يف أيام والية جرهم فسمي اجلادر.
وقال البالذري(( :)48/1بنى جدار الكعبةَ ،و َهى من سيل أ ٍّ

قال هشــام :وذكر الرشقي بن القطامي أن احلاج كانوا يتمسحون بالكعبة ويأخذون من طيبها
وحجارهتا تربك ًا بذلك وأن عامر ًا هذا كان موك ً
ال بإصالح ما شعث من جدرها ،فسمي اجلادر.

قالوا :وكان سعد بن ســيل وقومه مع بني كنانة .وكان فيام يقال أول من َح َّل السيوف بالفضة
والذهب ،وكان أهدى إىل كالب مع ابنته فاطمة ســيفني حمليني فجعال يف خزانة الكعبة .وقال

قيص:

أنا الــذي أعــان فعــي حســي

وخنــدف أمــي وإليــاس أيب ).

(قال حممد بن الســائب :كتبت للنبي‘ مخس مائة أم ،فام وجدت فيهن سفاح ًا ،وال شيئ ًا

مما كان من أمر اجلاهلية)( .ابن سعد.)60/1:
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هذا ،ومل أجــد متى توفيت أم قيص رمحها اهلل .ولو كانت حية وتزور ابنها قصي ًا ،أو تأتيه مع

ابنها رزاح يف مكة لذكروا ذلك.

من الكلمات المروية عن قصي
يف أمايل الصدوق( :51/أوىص قيص بن كالب بنيه ،فقال :يا بني ،إياكم ورشب اخلمر ،فإهنا إن

أصلحت األبدان ،أفسدت األذهان).

العي
قال البالذري (( :)57/1عن رجــل من قريش أنه قال :كان مما حلقنا من كالم قىص قولهُّ :
ع َّيانَ :عيُّ اإلفحام ،و َعيُّ املنطق بغري سدر.وقوله :احلســود عدو خفي املكان .وقوله :من سأل

قوم ًا فوق قدره استحق احلرمان).

ويف أخبار مكة لألزرقي((:)107/1وقال قيص يتشكر ألخيه رزاح بن ربيعة:
أنــا ابن العاصمــن بــي لــؤي

مبكــة مولــدي و هبــا ر بيــت

ويل البطحــاء قــد علمت معد

ومروهتــا رضيــت هبــا رضيــت

وفهيــا كانــت اآلبــاء قبــي
َّ
فلســت لغالــب إن مل تأثــل
َر َز ٌاح ناصــري وبــه أســامي

مفــا شــويت أخــي وال شــويت
هبــا أوالد قيـ ـ ـ ـ ـ ــدر والنبيــت
ً
فلســت أخاف ضيمــا ما حييت)

ويف ذلك يقول حذافة بن غانم اجلمحي يمدحه:
ً
أبوهــم قص ــي كان يدعــى جممعــا بــه مجع اهلل القبايــل مــن فهــر
هــم نزلوهــا وامليــاه قليلــة وليــس هبــا إال كهــول بــي عمر
جتمع قريش إىل قصـي سميت قريش قريش ًا .والتجمع التقرش).
ويقال من أجل ُّ

ويف الروض األنف (( :)47/2قال ابن إســحاق :فلام فرغ قيص من حربه ،انرصف أخوه رزاح

بن ربيعة إىل بالده ،وقال رزاح يف إجابته قصي ًا:
ٌ
ملــا أىت مــن قــي رســول فقال الرســول :أجيبــوا اخلليال
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هنضنــا إليــه نقــود اجليــاد ونطــرح عنــا امللــول الثقيــا
نســير هبا الليــل حىت الصباح ونمكي الهنــار

لئــا نــزوال

فهـ ّـن ســراع كــورد القطــا جيــن بنــا مــن قــي رســوال
مجعنــا من الســر مــن أمشذيــن
فلمــا انهتينــا إىل مكــة
قتلنــا خزاعــة يف دارهــا
نفيناهــم مــن بــاد املليــك

ومــن كل حـ ٍّـي مجعنــا قبيــا
ً
أحبنــا الرجــال قبيــا قبيــا
ً
ً
وبكــرا قتلنــا وجيــا فجيــا
ً
كمــا ال حيلــون أرضــا ســهوال

فأصبــح ســبهيم يف احلديــد ومــن كل حـ ٍّـي شــفينا الغليال

وقال ثعلبة بن عبد اهلل بن ذبيان بن اجلارث بن سعد بن هذيم القضاعي يف ذلك:
جلبنــا اخليــل مضمــرة تغــاىل من األعــراف أعــراف اجلنــاب
إىل غــورى هتامــة ،فالتقينــا من الفيفــاء يف قــاع يبــاب
ّ
ّ
ّ
فأمــا صوفــة اخلنــى ،فخلــوا منازهلــم حمــاذرة الضــراب
وقــام بنــو عــى إذ رأونــا إىل األســياف كاإلبــل ّ
الطــراب
ويف األعالم للزركيل(( :)198/5ويل قيص البيت احلــرام فهدم الكعبة وجدد بنياهنا .وهو الذي

أحدث وقود النــار يف املزدلفة لرياها من دفع من عرفة .وكان أمــره يف قومه كالدين املتبوع ال
ُيعمل بغريه يف حياته ومن بعده .مات بمكة ،ودفن باحلجون) .وصوفة فرع من خزاعة.
هذا ،وقد أرخ حممد حسني هيكل زمن قيص بأنه يف سنة  400ميالدية.
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ً
إسمهالمغيرة وليس عبد مناف ولم يعبد صنما
قال املاوردي يف أعالم النبوة( :91/ثم أفضت رئاســة قريش بعد قــي إىل ابنه عبد مناف بن

قيص ،فجاد وزاد وساد ،حتى قال فيه الشاعر :

ُ
كانــت قر يش بيضــة فتفقأت فاملـ ّـح خالصــه لعبــد منــاف

وكان اســمه املغرية فجعلته أمه إىل مناف وكان أعظم أصنام مكة تعظي ًام له فغلب عليه عبد

مناف ،وكان يسمى القمر جلامله ،فاستحكمت رئاسته بعد أبيه جلوده وسياسته ،ثم ببنيه فولد له

هاشم وعبد شمس توأمان يف بطن فقيل إنه ابتدأ خروج أحدمها وإصبعه ملصقة بجبهة اآلخر،
فلــا أزيلت َد ِم َي موضعهــا فقيل :يكون بينهــا دم .ثم ولد بعدمها نوفــل ،ثم املطلب وكان
أصغرهم ،فســادوا وتقدمهم هاشم لسخائه وســؤدده ،وكان اسمه عمرو ًا فسمي هاش ًام ألنه
أول من هشم الثريد لقومه بمكة يف سنة َل ِزبة قحطة ،رحل فيها إىل فلسطني فاشرتى منها الدقيق
وقدم به إىل مكة ،ونحر اجلزر وجعلها ثريد ًا عم به أهل مكة حتى استقلوا ،فقال فيه الشاعر:
يــا أهيــا الرجــل املحــول رحلــه

هــا نزلــت بــآل عبـ ـ ــد منــاف

اآلخــذون العهـ ـ ــد مــن آفاقهــا
ٌ
والرائشــون وليــس يوجــد رائــش

الراحلــون لرحلـ ـ ــة اإليــاف
والقائلــون هلــم لألضيــاف

واخلالطــون غنهيــم بفقيرهــم

حــى يكــون فقيرهــم كالــكايف

عمرو العــى هشــم الثر يد لقومــه

عجاف).
ورجــال مكة مســنتون
ِ
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ومعنــى قوله :فدفعتــه أمه أو جعلته إىل منــاف .أن أمه زوجة قيص كانــت خزاعية تؤمن
باألصنام التــي نصبها عمرو بــن ُلي اخلزاعي ،ومنها ُمناف وال يعرف مكانه يف مكة فســمته
باســمه ،أما قيص فلم يكن يؤمن بأصنام خزاعة ،وكذلك عبد مناف .وقد تقدم توثيق ذلك يف
فصل أجداد النبي‘.

وقــد اختار الفخر الرازي هذا الرأي ،قال يف تفســره((:)39/13ومما يــدل أيض ًا عىل أن أحد ًا

من آبــاء حممد×مــا كان من املرشكني قولــه× :مل أزل أنقل مــن أصالب الطاهرين إىل

أرحام الطاهــرات .وقال تعاىل :إنام املرشكــون نجس .وذلك يوجب أن يقــال :إن أحد ًا من
أجداده مــا كان من املرشكني.إذا ثبت هذا فنقول :ثبت بام ذكرنــا أن والد إبراهيم×ما كان

مرشك ًا ،وثبت أن آزر كان مرشك ًا.فوجب القطع بأن والد إبراهيم كان إنسان ًا آخر غري آزر).
ساد عبد مناف من زمن أبيه

وقال األزرقي يف أخبار مكة(( :)109/1حممد بن إســحاق قال :فحاز قيص رشف مكة وأنشــأ

دار الندوة ،وفيها كانت قريش تقيض أمورها ،ومل يكن يدخلها من قريش من غري ولد قيص إال

ابن أربعني سنة للمشورة ،وكان يدخلها ولد قيص كلهم أمجعون وحلفاؤهم.

ور َّق كان عبد الــدار بِكره وأكرب ولده وكان عبد مناف قد رشف يف زمان أبيه
فلام كرب قيص َ

وذهب رشفه كل مذهــب ،وعبد الدار وعبد العزى وعبد بنو قيص هبــا مل يبلغوا وال أحد من

قومهم مــن قريش ما بلغ عبد مناف من الذكر والرشف والعــز ،وكان قيص وح َّبى ابنة حليل

حيبان عبد الدار ويرقان عليه ملا يريان عليه من رشف عبد مناف وهو أصغر منه ،فقالت له ُحبى:

الواهلل ال أرىض حتى ختص عبد الدار بشئ تلحقه بأخيه .فقال قيص :واهلل ألحلقنه به وألحبونه
بذروة الرشف حتــى اليدخل أحد من قريش وال غريها الكعبة إال بإذنه ،وال يقضون أمر ًا وال
يعقدون لواء إال عنده ،وكان ينظر يف العواقب ،فأمجع قيص عىل أن يقســم أمور مكة الستة التي

فيها الذكر والرشف والعز ،بني ابنيه فأعطى عبد الدار السدانة وهي احلجابة ودار الندوة واللواء،
وأعطى عبد مناف الســقاية والرفادة والقيادة ،فأما الســقاية فحياض من أدم كانت عىل عهد

قيص توضع بفناء الكعبة ويسقى فيها املاء العذب من اآلبار عىل اإلبل ويسقاه احلاج .وأما الرفادة
َ
فخ ْر ٌج كانت قريش خترجه من أمواهلا يف كل موســم فتدفعــه إىل قيص يصنع به طعام ًا للحاج
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يأكله من مل يكن معه سعة وال زاد ،فلام هلك قيص أقيم أمره يف قومه بعد وفاته عىل ما كان عليه
يف حياتــه ،وويل عبد الدار حجابة البيت ووالية دار النــدوة واللواء ،فلم يزل يليه حتى هلك،

وجعل عبد الدار احلجابة بعده اىل ابنه عثامن بن عبد الدار وجعل دار الندوة إىل ابنه عبد مناف بن
عبد الدار ،فلم تزل بنو عبد مناف بن عبد الدار ي ُلون الندوة دون ولد عبد الدار ،فكانت قريش
تشاور يف أمر فتحها هلم عامر بن هاشم بن عبد مناف).
إذا أرادت أن
َ

وقال ابن ســعد (( :)74/1وعىل عبد مناف اقترص رســول اهلل‘حني أنزل اهلل تبارك وتعاىل
عليهَ :و َأن ِْذ ْر َعشريت َ
َك األ ْق ِربِني) .أي ملا مجع بني هاشم ودعاهم اىل اإلسالم وطلب منهم أن يتفرغ

معه أحدهم للدعوة ،فأجابه عيل×.

ور ُؤ َس عبد منــاف بن قيص وجل
وقال اليعقــويب(( :)240/1ومــات قيص فدفــن باحلجونَ ،

قدره وعظم رشفــه .وملا كرب أمر عبد مناف جاءته خزاعة وبنو احلــارث بن عبد مناة بن كنانة
يســألونه احللف ليعزوا به ،فعقــد بينهم احللف الذي يقال له حلف األحابيــش ،وكان مدبر
بني كنانة الذي ســأل عبد منــاف عقد احللف :عمرو بــن هلل بن معيص بــن عامر ،وكان

حتالف األحابيــش عىل الركن :يقوم رجل مــن قريش وآخر من األحابيــش ،فيضعان أيدهيام
عىل الركن فيحلفــان باهلل القاتل وحرمة هذا البيت واملقام والركن والشــهر احلرام ،عىل النرص

عىل اخللق مجيع ًا حتى يــرث اهلل األرض ومن عليها ،وعىل التعاقــد وعىل التعاون عىل كل من
بحر صوفة ،وما قام حرى وثبري ،وما طلعت شمس من مرشقها
كادهم من الناس مجيع ًا ،ما َّبل ٌ
إىل يوم القيامة ،فسمي حلف األحابيش .فولد عبد مناف بن قيص هاش ًام ،وإسمه عمرو ،وكان

يقال له عمرو العىل ،وســمي هاش ًام ألنه كان هيشــم اخلبز ،ويصب عليه املرق واللحم يف سنة

شديدة نالت قريش ًا .وعبد شــمس واملطلب ونوفالً ،وأباعمرو ،وحنة ،ومتارض ،وأم األخثم،
وأم ســفيان ،وهالة ،وقالبة ،وأمهم مجيع ًا ،إال نوفــا وأباعمرو :عاتكة بنت مرة بن هالل بن

فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن هبثة بن سليم ،فولدت له هؤالء.وأم نوفل وأيب عمرو :واقدة بنت

أيب عدي ،وهو عامر بن عبد هنم من بني عامر بن صعصعة).

اختار اهلل عبد مناف سالم اهلل عليه
يف املحاسن( )267/1بســند صحيح عن اإلمام الصادق×عن رســول اهلل‘ قال( :إن اهلل
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خلق اخللــق فرقتني ،فجعــل خريته يف إحدى الفرقتــن ،ثم جعلهم أثالثــ ًا فجعل خريته يف

إحدى األثــاث ،ثم مل يزل خيتــار حتى اختار عبد مناف ،ثم اختار من عبد مناف هاشــ ًا ،ثم

اختار من هاشــم عبد املطلب ،ثم اختار من عبد املطلب عبد اهلل ،ثــم اختار من عبد اهلل حممد ًا

رســول اهلل‘فكان أطيب الناس والدة ،فبعثه اهلل باحلق وأنزل عليه الكتاب ،فليس من شئ
إال ويف كتاب اهلل تبيانه).

أقول :هذا اإلختيار اإلهلي يدل عىل إيامن عبد مناف وصالحه ،وأن إســم عبد مناف شــهرة

اشتهر هبا وليس إسمه ،وقد نصوا عىل أن أصل إسمه املغرية.

ونالحــظ يف كيفية اختيار اهلل تعاىل أنه كان يفرق اخللق فرقتني ،ثم فرقهم ثالثة ،ثم ملا اقرتب

من عرص النبي‘اختار جده الرابع ثم جده الثالث ثم الثاين ،ثم أباه عبد اهلل فأولده منه‘،
سالم اهلل عليهم.

وروى الســنة والشــيعة قول النبي‘( :إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إسامعيل واصطفى

قريش ًا من كنانة ،واصطفى من قريش بني هاشم ،واصطفاين من بني هاشم)( .صحيح مسلم،58/7:

وأمالي الطوســي .)246/وزاد فيــه ابن حبان(( :)135/14فأنا ســيد ولد آدم وال فخر ،وأول من تنشــق

عنه األرض ،وأول شافع ،وأول مشفع).

وقال ابن كثري يف النهاية (  :)317/2ويف هذا املعنى يقول أبوطالب:

ً
ُ
وصميمهــا
ـاف سـ ُّـرها
إذا اجتمعــت يومــا قر يــش ملفخــرٍ فعبــد منـ ٍ
فــإن حصلــت أشــراف عبــد منافها فــي هاشــم أشــرافها وقدميهــا
ً
ً
وإن فخــرت يومــا فــإن حممــدا هو املصطــى مــن ســرها وكر ميهــا

تداعــت قر يــش غهثــا ومسيهنــا علينا فلم تظفر وطاشــت حلومها
ً
وكنــا قدميــا ال نقــر ظالمــة إذا مــا ثنــوا صعر اخلــدود نقيمهــا
وحنمــي محاهــا كل يــوم كر هيــة ونضرب عــن أحجارها من يرومها
بنــا انتعــش العــود الــذواء وإمنــا بأ كنافنــا تنــدى وتنمــى أرومهــا).
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أوالد عبد مناف
يف نســب قريش ( :13/فولد عبد مناف بن قيص :هاش ًام ،واسمه عمرو ،وعبد شمس ،ومها

تــوأم .وامل ّطلب ،ومتارض ،وقالبة ،وحية ،وأم األخثم ،واســمها هالة ،وأ ّم ســفيان ،وأمهم:

عاتكة بنت مرة بن هالل بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن هبثة بن سليم بن منصور...

ونوفالً ،وأباعمرو ،انقرض إال من بنت يقال هلا متارض ،ولدت أليب مههمة ابن عبد العزى،

وأمها :واقدة بنت أيب عدي.

وريطة بنت عبد مناف ،وأمها :هند بنت كعب بن ســعد بن عوف من ثقيف .كانت متارض

بنت عبد منــاف عند عبد مناف بن عبد الــدار بن قيص ،فولدت له هاشــ ًا ،وكلدة .وكانت

قالبة عند عبد العزى بن عامرة بن فهر فولدت له أبامههمة ،واســمه حبيب .وطريف ًا ،وجابر ًا،
وسالمان.





الفصل الرابع واألربعون

هاشمبن عبد منافالجدالثاني للنبي؟ص؟

هاشمالذي أخذاإليالف من قيصر لقريش

َّ َ
َ ْ
َْ
َ ْ ْ َ َ ّ َ َ َّ
قال اهلل تعالى :لإ َيل ُ ْ
الص ْي ِف .فل َي ْع ُب ُدوا َر َّب َهذا ال َب ْي ِت .ال ِذي أ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن ُج ٍوع
الشت ِاء و
اف ق َري ٍشِ .إيل ِاف ِهم ِرحلة ِ
ِِ ِ
َ
َ
َوآ َم َن ُه ْم ِم ْن خ ْو ٍف.

قال اليعقويب (( :)242/1وكان أول من ســن الرحلتني :رحلة الشــتاء إىل الشام ورحلة الصيف
ف هاشــم بعد أبيه َّ
وجل أمره ،واصطلحت قريش عىل أن تويل
إىل احلبشــة إىل
النجايش..ورش َ
ُ

هاشم بن عبد مناف الرئاسة والسقاية والرفادة ،فكان إذا حرضاحلج قام يف قريش خطيب ًا فقال:

يا معرش قريش ،إنكم جريان اهلل وأهل بيته احلرام ،وإنه يأتيكم يف هذا املوسم زوار اهلل يعظمون

خيكم اهلل بذلك وأكرمكم به
حرمــة بيته فهم أضياف اهلل ،وأحق الضيف بالكرامة ضيفه ،وقد َ
ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره ،فأكرموا ضيفه وزواره ،فإهنم يأتون شــعث ًا غرب ًا

من كل بلد عىل ضوامر كالقــداح ،وقد أعيوا ،وتفلوا ،وقملوا ،وأرملوا ،فا ْقروهم وأغنوهم!
فكانت قريش ترافد عىل ذلك ،وكان هاشــم خيرج ماالً كثري ًا ،ويأمر بحياض من أدم ،فتجعل
يف موضع زمزم ،ثم يســقى فيها من اآلبار التي بمكة فيرشب منها احلاج ،وكان يطعمهم بمكة
وجع ،وكان يثرد هلم اخلبز واللحم والســمن والســويق ،وحيمل هلم املياه ،حتى
ومنى وعرفة ُ ُ

يتفرق الناس إىل بالدهم ،فسمي هاش ًام).

وقال يف رشح النهج ((:)19/15قال أبوعثامن(الجاحظ) وكان إســم هاشم عمرو ًا وهاشم لقب،

وكان أيض ًا يقال له القمر ،ويف ذلك يقول مطرود اخلزاعي:
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ُ
دعوتـ ُـه ُومطعمهــم يف ْ
ُ
األز ل مــن قع اجلــزر
إىل القمر الســاري املنير
وقال ابن الزبعرى:
كانــت قر يش بيضــة فتفلقت

ُ
ـاف
فاملـ ّـح خالصــه لعبــد منـ ِ

الرائشــون وليــس يوجــد رائــش

ـاف
والقائلــون هلــم لألضيـ ِ

عمرو العــى هشــم الثر يد لقومــه

عجاف
ورجــال مكــة مســنتون
ِ

فعم كام ترى أهل مكة باألزل والعجف،وجعله الذي هشم هلم اخلبز ثريد ًا ،فغلب هذا اللقب

عىل اســمه حتى صار اليعرف إال به ،وليس لعبد شــمس لقب كريم ،وال اشتق له من صالح

أعامله إسم رشيف ،ومل يكن لعبد شــمس ابن يأخذ بضبعه ،ويرفع من قدره ،ويزيد يف ذكره،
وهلاشــم عبد املطلب ســيد الوادي غري مدافع ،أمجل الناس مجاالً ،وأظهرهم جود ًا ،وأكملهم
كامالً ،وهو (أي عبدالمطلب) صاحب الفيل ،والطري األبابيل ،وصاحب زمزم ،وســاقي احلجيج.
وولد عبد شمس أمية بن عبد شمس وأمية يف نفسه ليس هناك ،وإنام ذكر بأوالده وال لقب له،

ولعبد املطلب لقب شهري وإسم رشيف :شيبة احلمد ،قال مطرود اخلزاعي يف مدحه:
يــا شــيبة احلمد الذي تثــى لــه أيامــه مــن خيــر ذخــر الذاخر
املجــد مــا حجــت قر يــش بيتــه ودعــا هذيل فــوق غصن ناضر
واهلل ال أنســا كم وفعالكــم حــى أغيــب يف ســفاه القابر
وقال حذافة بن غانم العدوي:
أخــارج إمــا أهلكــن فــا تــزل

ً
َ
هلــم شــا كرا حــى ُتغ َّيـ َـب يف القبــر

بــي شــيبة احلمد الكر مي فعالــه

يــئ ظــام الليــل كالقمــر البــدر

لســايق احلجيج مث للشــيخ هاشـ ٍـم

وعبــد منــاف ذلك الســيد الغمر

وإنام رشف عبد شــمس بأبيه عبد مناف بن قيص ،وبني ابنه أمية بن عبد شــمس .وهاشم

رشف بنفسه وبأبيه عبد مناف وبابنه عبد املطلب ،واألمر يف هذا بني ،وهو كام أوضحه الشاعر:
إمنــا عبــد منــاف جوهـ ٌـر ز َّي َن اجلوهـ َـر ُ
عبد املطلــب

نلل يناثلا دجلا فانم دبع نب مشاه

41

قال أبوعثامن (الجاحظ) :ولســنا نقول إن عبد شــمس مل يكن رشيف ًا يف نفســه ولكن الرشف

يتفاضل ،وقد أعطى اهلل عبد املطلب يف زمانه ،وأجرى عىل يديه ،وأظهر من كرامته ما اليعرف
مثله إال لنبي مرســل ،وإن يف كالمه ألبرهة صاحب الفيل وتوعده إيــاه برب الكعبة وحتقيق

قوله من اهلل تعاىل ونرصة وعيده بحبس الفيل ،وقتل أصحابه بالطري األبابيل وحجارة السجيل
حتى تركوا كالعصف املأكول ألعجب الربهانات ،وأســنى الكرامات ،وإنام كان ذلك إرهاص ًا

لنبوة النبي‘وتأسيســ ًا ملا يريده اهلل به من الكرامة ،وليجعل ذلك البهاء متقدم ًا له ومردود ًا
عليه ،وليكون أشــهر يف اآلفاق ،وأجل يف صدور الفراعنة واجلبابــرة واألكارسة ،وأجدر أن
يقهر املعاند ،ويكشــف غباوة اجلاهل .وبعد ،فمن يناهض ويناضل رجاالً ولدوا حممد ًا‘!

ولو عزلنا ما أكرمه اهلل به من النبوة حتى نقترص عىل أخالقه ومذاهبه وشيمه ملا وىف به برش ،وال

عدله شئ ،ولو شئنا أن نذكر ما أعطى اهلل به عبد املطلب من تفجر العيون وينابيع املاء من حتت
كلكل بعريه وأخفافه باألرض القيس ،وبام أعطي من املسامهة وعند املقارعة من األمور العجيبة
واخلصال البائنة ،لقلنا،ولكنا أحببنا أال نحتج عليكم إال باملوجود يف القرآن احلكيم واملشــهور

يف الشعر القديم ،الظاهر عىل ألسنة اخلاصة والعامة ورواة األخبار واآلثار).

وقال أمري املؤمنني× :ليس أمية كهاشم وال الرصيح كاللصيق ..وذلك يف جواب كتابه اىل

معاوية (نهجالبالغة )16/3:قال(:فأما طلبك إيل الشــام فإين مل أكن ألعطيك اليوم ما منعتك أمس.

وأما قولك إن احلرب قد أكلت العرب إال حشاشــات أنفس بقيت أال ومن أكله احلق فإىل اجلنة
ومن أكله الباطل فإىل النار .وأما اســتواؤنا يف احلرب والرجال فلســت بأمىض عىل الشك مني

عىل اليقني ،وليس أهل الشــام بأحرص عىل الدنيا من أهل العــراق عىل اآلخرة .وأما قولك إنا

بنو عبد مناف فكذلك نحن،ولكن ليس أمية كهاشــم وال حرب كعبد املطلب ،وال أبوسفيان

كأيب طالــب ،وال املهاجر كالطليق ،وال الرصيــح كاللصيق ،وال املحــق كاملبطل ،وال املؤمن
كاملدغل ،ولبئس اخللف خلف يتبع ســلف ًا هوى يف نار جهنم ،ويف أيدينا بعد فضل النبوة التي

أذللنا هبا العزيز ونعشــنا هبا الذليل .وملا أدخل اهلل العرب يف دينه أفواج ًا وأسلمت له هذه األمة
طوع ًا وكره ًا كنتم ممن دخل يف الدين إما رغبة وإما رهبة ،عىل حني فاز أهل الســبق بســبقهم،
وذهب املهاجرون األولون بفضلهم ،فال جتعلن للشيطان فيك نصيب ًا ،وال عىل نفسك سبيالً).
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كيف أخذ هاشماإليالف لقريش من قيصر
قال اليعقويب (( :)242/1وكان أول من ســن الرحلتني :رحلة الشــتاء إىل الشام ورحلة الصيف

إىل احلبشــة إىل النجايش .وذلك أن جتــارة قريش ال تعدو مكة فكانــوا يف ضيق ،حتى ركب

هاشم إىل الشــام فنزل بقيرص ،فكان يذبح يف كل يوم شــاة ،ويضع جفنة بني يديه ويدعو من

حواليه .وكان من أحســن الناس وأمجلهم ،فذكر لقيرص فأرســل إليه فلام رآه ،وسمع كالمه
أعجبه ،وجعل يرســل إليه ،فقال هاشــم :أهيا امللك إن يل قوم ًا ،وهم جتار العرب ،فتكتب هلم
كتاب ًا يؤمنهم ويؤمن جتاراهتم ،حتى يأتوا بام يستطرف من أدم احلجاز وثيابه ،ففعل قيرص ذلك،
وانرصف هاشــم فجعل كلام مر بحي من العرب أخذ من أرشافهم اإليالف ،أن يأمنوا عندهم
ويف أرضهم ،فأخذوا اإليالف من مكة والشام).

أقول :هذه الرواية تشــر اىل أن قيرصكان يف الشــام ،وربام يف محص ،لكن الروايات األخرى

كرواية ابن ســعد ( )62/1ومعجم القبائل( )1207/3قالت إنــه كان يذهب اىل أنقرة( :كان أول من

ســن الرحلتني لقريش ،يرحل إحدامها يف الشــتاء إىل اليمن وإىل احلبشــة إىل النجايش فيكرمه

وحيبوه ،ورحلة يف الصيف إىل الشام إىل غزة ،وربام بلغ أنقرة فيدخل عىل قيرصفيكرمه وحيبوه).
ومعناه أنه التقى بقيرص يف أنقرة أيض ًا ،وكان قيرص يرســل اليه ليأتيه ويراه .ومعنى تأسيســه

رحلتي الشــتاء والصيف ،أنه أخذ مرســوم ًا من قيرص وكرسى وامللوك والقبائل التي متر فيها
قوافلهم بني مكة واليمن ،ومكة والشــام وفلســطني ومرص ،بعدم التعرض هلا ومحايتها! وقد
ُ

ََ

ّ َ َ َّ
ْ
الص ْي ِف..لكن قريشــ ًا ال
الشت ِاء و
َم َّن اهلل عىل قريش بفعل هاشــم فقال:
يلاف ِه ْم ِر ْحلة ِ
لإيلاف ق َري ٍش ِإ ِ
ِ

تشــكر نعم رهبا ولذلك كان النبي‘يقرأ الســورة فيقول :ويل أمكم قريش ،رحلة الشــتاء
والصيف)! ( تاريخ دمشق ،228 /23 :والزوائد ،143/ 7:وكبير الطبراني ،178/24 :وأحمد.)460/6:

شارك هاشمالملوك في تجارته
قال اجلاحــظ يف رســائله ( ( :)413/1ومما هو مذكور يف القرآن عــدا حديث الفيل قوله تعاىل:
ُ

يلاف ق َر ْي ٍش ،ولقد أمجعت الرواة عىل أن أول من أخذ اإليالف لقريش هاشــم بن عبد مناف.
ِل ِإ ِ
فلــا مات قام أخوه املطلب مقامه ،فلام مات قام عبد شــمس مقامه ،فلام مات قام نوفل مقامه

وكان أصغرهم.
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واإليالف هو أن هاشــ ًا كان رج ً
ال كثري الســفر والتجارة فكان يســافر يف الشتاء إىل اليمن

ويف الصيف إىل الشام ،ورشك يف جتارته رؤساء القبائل من العرب ومن ملوك اليمن نحو العباهلة
باليمن واليكســوم من بالد احلبشة ،ونحو ملوك الروم بالشام ،فجعل هلم معه ربح ًا فيام يربح،

وساق هلم إب ً
ال مع إبله فكفاهم مؤونة األسفار عىل أن يكفوه مؤونة األعداء يف طريقه ومنرصفه،

فكان يف ذلك صالح عام للفريقني ،وكان املقيم رابح ًا واملسافر حمفوظ ًا .فأخصبت قريش بذلك

ومحلت معه أمواهلا ،وأتاها اخلري من البالد السافلة والعالية ،وحسنت حاهلا وطاب عيشها).

حسد أمية بن عبد شمس لعمه هاشم
رووا كلهم أن ابن أخيه أمية بن عبد شــمس حسده وعاداه ودعاه إىل املنافرة! ومعنى املنافرة

أن يدعي أحدٌ أنه أفضل من اآلخر ،ويطلب أن حيتكام إىل كاهن أو حكيم ،ويقبال بحكمه!

قال الطربي( )13/2بعد أن ذكر مدح الشــعراء هلاشم « :فحســده أمية بن عبد شمس بن عبد

منــاف وكان ذا مال ،فتكلف أن يصنع صنيع هاشــم فعجز عنه فشــمت به ناس من قريش
فغضب ونال من هاشــم ودعاه إىل املنافرة! فكره هاشــم ذلك لســنه وقدره ،ومل تدعه قريش
وأحفظوه فقال :فإين أنافرك عىل مخســن ناقة سود احلدق تنحرها ببطن مكة ،واجلالء عن مكة

عرش ســنني .فريض بذلك أمية وجعال بينهام الكاهن اخلزاعي ،فن َّفر هاشــ ً
ا عليه(حكم لهاشــم أنه

أفضل) فأخذ هاشم اإلبل فنحرها وأطعمها من حرضه ،وخرج أمية إىل الشام فأقام هبا عرش سنني
 ،فكانت هذه أول عداوة وقعت بني هاشم وأمية» .والسيرة الحلبية ( )7/1والطبقات ( )75/1وعامة المصادر .

ورث أمية حســده وعداوته ألبنائه! واشتهر حســدهم لبني هاشم حتى قال الناس إن
وقد َّ
هاش ًام وعبد شمس ولدا توأم ًا ِ
ور ْج ُل هاشم ملتصقة بجبهة عبد شمس!
ويف الكامــل البن األثري (( :)16/2وجعــا بينهام الكاهن اخلزاعي وهو جــد عمرو بن احلمق

ومنزلــه بعســفان،وكان مع أميــة مههمة بــن عبد العزى الفهــري وكانت ابنته عنــد أمية،
فقال الكاهن:والقمر الباهر ،والكواكب الزاهر ،والغامم املاطر ،وما باجلو من طائر ،وما اهتدى

بعلم مسافر،من منجد وغائر ،لقد سبق هاشم أمية إىل املآثر ،أول منه وآخر ،وأبومههمة بذلك
خابر .فقىض هلاشم بالغلبة ،وأخذ هاشم اإلبل فنحرها وأطعمها ،وغاب أمية عن مكة بالشام

عرشسنني .وكان يقال هلاشم واملطلب البدران جلامهلام).
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وروى ابن عســاكر ( )220 / 9وصف املعمر اليامين ألمية وهاشم « :قال معاوية :إين ألحب أن

ألقى رج ً
ال قد أتت عليه سن وقد رأى الناس ،خيربنا عام رأى فقال بعض جلسائه :ذلك رجل

يت به فقال له ..فأخربين هل رأيت هاشــ ًا؟ قال :نعم رأيته رج ً
ال
بحرضموت! فأرســل إليه فأ َ
طواالً حســن الوجه ،بني عينيه غرة بركة .قال :فهل رأيــت أمية؟ قال :نعم رأيته رج ً
ال قصري ًا
أعمى يقال إن يف وجهه لرش ًا أو شؤم ًا! قال :فهل رأيت حممد ًا؟ قال :من حممد؟ قال :رسول اهلل،

قال:وحيك أال َّ
فخمته كام فخمه اهلل فقلت :رسول اهلل! قال :فأخربين ما كانت صناعتك؟ قال:
كنت رج ً
ال تاجر ًا .قال :فام بلغت جتارتك؟ قال :كنت ال أشــري عيب ًا وال أرد ربح ًا! قال له:

سلني ،قال :أسألك أن تدخلني اجلنة »!

أسس هاشم إطعامالحجيج
« أصاب الناس سنة جدب شديد فخرج هاشم إىل الشام ،وقيل بلغه ذلك وهو بغزة من الشام،

فاشرتى دقيق ًا وكعك ًا ،وقدم به مكة يف املوسم فهشم اخلبز والكعك ونحر اجلزر ،وجعله ثريد ًا

وأطعم الناس حتى أشبعهم ،فسمى بذلك هاش ًام ،وكان يقال له :أبوالبطحاء ،وسيد البطحاء ».
( تاريخ الطبــري ،8 / 2 :واليعقوبــي .)245 / 1 :وإنام ســمي هاش ًام هلشــمه الثريد للحاج ،وكانت إليه الوفادة
والرفادة ،وفيه يقول مطرود بن كعب اخلزاعي كام تقدم:
ُ
َ
َ
مكة ُم ْس ِن ُت َ
عجاف
ون
عمرو العــى َهشــم الثر يد لقومــه ورجال
ِ

واتفق املؤرخون عىل نُبل هاشــم ومتيــزه ،وأن أباه عبد مناف أوىص لــه بمفتاح البيت ومواريث

وص إىل هاشم ،ودفع إليه مفتاح البيت ،وسقاية احلاج وقوس إسامعيل ».
إسامعيل× ،وكان مناف َّ
وقال وهب بن عبد قيص يف ذلك (ابن سعد:)61/1:

حتمــل هاشــم مــا ضــاق عنــه

وأعيــا أن يقــوم بــه ابــن بيــض

أتـ ـ ــاهم ب ــالغـ ـ ـ ــرائـ ــر متاقـ ـ ــات

مــن ارض الشــام بالبــر النفيــض

فأوســع أهــل مكــة مــن هشــم

وشــاب اخلبــز باللحــم الغر يــض

فظــل القــوم بــن مكلــات

ـض).
مــن الشــيزاء حائــرهـ ـ ـ ــا يفيـ ِ
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أقول :نالحظ يف شــعر ابن الزبعرى املتقدم أن القافية جاءت مكســورة يف بيتني ،ويف الثالث

جاءت عجاف مرفوعة ،ويف شعر وهب هذا أن البيت األخري قافيته مرفوعة .ومعناه أن العرب

جتوز للشاعر تغيري حركة القافية لرضورة الشعر.

رتب هاشم حراسة مكة
قال يف رشح النهج (( :)202/15قال أبوعثامن اجلاحظ :قالوا :إن هاش ًام جعل عىل رؤساء القبائل

رضائــب يؤدوهنا إليــه ليحمــي هبا أهــل مكــة ،فــإن ذؤبان العــرب وصعاليك األحياء

وأصحاب الغــارات وطالب الطوائل ،كانوا ال يؤمنون عىل احلرم ،ال ســيام وناس من العرب

كانــوا اليرون للحرم حرمة ،وال للشــهر احلرام قــدر ًا ،مثل طيئ وخثعــم وقضاعة وبعض

بلحارث بن كعب ،وكيفام كان اإليالف فإن هاش ًام كان القائم به دون غريه من إخوته).

تزو ج هاشم من بنيالنجار
قال ابن ســعد(( :)64/1قال :وأخربنا حممد بن عمر األســلمي قال :حدثني القاسم بن العباس عن

أبيه عن عبد اهلل بن نوفل بن احلارث قال :كان هاشم رجالًرشيف ًا .وهو الذي أخذ احللف لقريش
من قيرص ألن ختتلف آمنة .وأما من عىل الطريق فألفهم عىل أن حتمل قريش بضائعهم وال كراء

عــى أهل الطريق .فكتب له قيــر كتاب ًا ،وكتب إىل النجايش أن يدخل قريشــ ًا أرضه وكانوا

جتار ًا .فخرج هاشــم يف عري لقريش فيها جتارات ،وكان طريقهم عىل املدينة فنزلوا بسوق النبط
فصادفوا ســوق ًا تقوم هبا يف السنة حيشدون هلا .فباعوا واشــروا ونظروا إىل امرأة عىل موضع
مرشف من الســوق فرأى امرأة تأمر بام يشــرى ويباع هلا .فرأى امرأة حازمة جلدة مع مجال،
فســأل هاشم عنها :أأيم هي أم ذات زوج؟ فقيل له :أيم كانت حتت أحيحة بن اجلالح فولدت

له عمر ًا ومعبد ًا ثم فارقها ،وكانت ال تنكح الرجال لرشفها يف قومها حتى يرشطوا هلا أن أمرها
بيدها فإذا كرهت رج ً
ال فارقته ،وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن

غنم بن عدي بن النجار .فخطبها هاشم فعرفت رشفه ونسبه فزوجته نفسها ودخل هبا ،وصنع

طعام ًا ودعا من هناك من أصحاب العري الذين كانوا معه ،وكانوا أربعني رج ً
ال من قريش فيهم
رجال من بني عبد مناف وخمزوم وسهم ،ودعا من اخلزرج رجاالً وأقام بأصحابه أيام ًا ،وعلقت
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سلمى بعبد املطلب فولدته ويف رأسه شيبة فسمي شيبة .وخرج هاشم يف أصحابه إىل الشام).

والصحيح عندي أنه رجع وأخذها اىل مكة ،ورزق منها عبد املطلب وأخته الشــفاء ،وكان

يأيت هبا اىل أهلها قبل والدهتا لتلد عندهم.

أوالد هاشم رضياهلل عنهم
يف العدد القوية« :140/كان هلاشم مخسة بنني :عبد املطلب ،وأسد ،ونضلة وصيفي ،وأبوصيفي.

وسمي هاش ًام هلشمه الثريد للناس يف زمن املســغبة ،وكنيته أبونضلة ،واسمه عمرو العىل .قال

ابن الزبعري :

َّ
ً
ٌ
فتفل َقـ ْ
ـت
كانــت قر يــش بيضــة
ٌ
الرايشــون وليــس يوجــد رايــش
واخل ــالطـ ـ َ
ـون فقي ـ ـ ــرهم بغنهيـ ــم
عمرو العىل َ
هشم الثر يـ ـ ــد لقومه

ُ
ُ
خالصهــا لعبــد ُمنــاف
فاملـ ّـح
والقائل ـ ـ َ
ـون هلـ ـ ـ ـ َّـم لألضياف
حــى يكــون فقيرهــم كالكايف
ُ
عجاف
ورجال مكة مســنتون
ِ

وقال اليعقويب(( :)344/1وكان هلاشــم من الولد عبد املطلب ،والشــفاء ،وأمهام سلمى بنت

عمرو ابن زيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ،ونضلة بن هاشــم وأمه أميمة
بنت عدي بن عبد اهلل ،وأســد أبوفاطمة بنت أسد أم عيل بن أيب طالب وأمه قيلة بنت عامر بن

مالك بن املطلب ،وأبوصيفي انقرض نسله إال من رقيقة بنت أيب صيفي ،وصيفي درج صغري ًا،
وأمهام هند بنت عمرو بــن ثعلبة بن اخلزرج ،وضعيفة وخالدة وأمهــا واقدة بنت أيب عدي،

وحنة بنت هاشم وأمها أم عدي بنت حبيب بن احلارث الثقفية.

وكان هاشــم ملا أراد اخلروج إىل الشأم محل امرأته ســلمى بنت عمرو إىل املدينة لتكون عند

أبيها وأهلها ،ومعه ابنه عبد املطلب .فلام تويف أقامت باملدينة وكان املطلب بن عبد مناف قد قام
بأمر مكة بعد أخيه هاشم).

(وو َلدَ هاشم بن عبد
وقال بن ســعد يف الطبقات ( )65/1والزبريي يف كتاب نسب قريشَ :16/

مناف أربعة نفر ومخس نسوة :شيبة احلمد وهو عبد املطلب .وكان سيد قريش حتى هلك .ورقية
بنت هاشــم ،ماتت وهي جارية مل تربز .وأمها سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد ..بن النجار.
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وأخوامها ألمها عمرو ومعبد ابنا أحيحة .وأباصيفي بن هاشــم ،واسمه عمرو وهو أكربهم،

وأمهام هند بنت عمرو بن ثعلبة بن عوف بن اخلزرج .وأخومها ألمهام خمرمة بن املطلب بن عبد

مناف بن قيص .وأســد بن هاشم وأمه قيلة .ونضلة بن هاشــم ،والشفاء ورقية ،وأمهم أميمة
بنت عدي بن عبد اهلل من قضاعة ،وأخامها ألمها نفيل بن عبد العزى العدوي .والضعيفة بنت

هاشــم ،وخالدة بنت هاشــم ،وأمها أم عبد اهلل وهي واقدة بنت أيب عدي .وحنة بنت هاشم،
وأمها عدي بنت حبيب بن احلارث.

وملا تويف هاشــم رثاه ولده بأشعار كثرية ،فكان مما قيل فيام أخربنا حممد بن عمر عن رجاله:

قالت خالدة بنت هاشم ترثي أباها .وهو شعر فيه ضعف:

َب ِكر النعـ ُّـي خبيــر مــن وطأ احلص ــى ذي املكرمــات وذي الفعال الفاضــل
بالســيد الغمر الســميدع ذي الهنى مايض العز ميــة غيــر نكــس واغــل
ز ين العشــيرة كله ـ ـ ـ ـ ــا ور بيعهــا يف املطبقــات ويف الزم ـ ـ ـ ـ ــان املاحــل
بأخــي املــكارم والفواضــل والعــى عمــرو بــن عبــد منــاف غير الباطل
إن املهـ ـ ــذب مـ ــن ل ـ ـ ــؤي كلهـ ـ ـ ـ ــا بالشــام بــن صفائــح وجنــادل
فابكــي عليــه مــا بقيــت بعولــة فلقــد رزئــت أخــا نــدى وفواضــل
ولقــد رزئــت قر يــع فهــر كله ـ ـ ـ ــا ورئيســها يف كل أمــر ش ـ ـ ـ ــامل

من هاجر معالنبي؟ص؟من بني هاشم
هاجر من بني هاشــم إىل املدينة :محزة عم النبي‘ ،وابن عمه عبيدة بن احلارث وابن عمه

عيل بن أيب طالب× ،وأمه فاطمة بنت أسد÷ ،وابنة النبي‘فاطمة ÷وابنة محزة فاطمة
وتسمى ضباعة ،وخادم النبي‘ أبوواقد وخادمه شقران ،وحليف النبي‘زيد بن حارثة،
وزوجته حاضنة النبي‘أم أيمن وولدها أيمن بن عبيد وطفلها أســامة بن زيد .وكانت أم

فأعتقها‘وز َّوجها
أيمن حاضنة النبي‘ « :ســوداء ،ورثها عن أمه وكان إســمها بركة
َ
عبيد اخلزرجــي بمكة فولدت له أيمن ،فامت زوجهــا فزوجها النبي‘من زيد ،فولدت له

أســامة أسود يشبهها ،فأسامة وأيمن َ
أخ َوان ألم»( .البحار  .)263 / 22:وكانت جارية سوداء نوبية (

48

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

كتاب سليم  « .)389 /ورثها من أبيه فأعتقها)( .مناقب آل أبي طالب.)147/1:

«كانت وصيفة لعبد اهلل بن عبد املطلب وكانت من احلبشة ،فلام ولدت آمنة النبي بعدما تويف

أبوه حضنتــه أم أيمن حتى كرب ،ثم أعتقها النبي ثم أنكحها زيد بــن حارثة .توفيت بعد النبي

بخمسة أشهر»( .قاموس الرجال.)193/12 :

روايتهم عن مدة ْ
عمر هاشم غير معقولة!

قالوا:كان هاشم شاب ًا ابن مخس وعرشين ،وكان يف غزة ،فمرض ومات هناك .قال احلموي

يف معجم البلدان( ،202/4و « :)40/3:مات هاشم بغزة وعمره مخس وعرشون سنة ،وذلك الثبت ».
أقول :تدل القرائن يف حياة هاشم عىل أن عمره كان مخسني أو ستني سنة.

ويدل عليه :أنه توأم مع عبد شمس ،وأن أمية بن عبد شمس كان صاحب ثروة فحسد عمه

هاشــ ًا ونافره .ومعناه أن أمية كان يف الثالثني من عمره حتــى جيمع ثروة كام قالوا ،فأبوه عبد

شمس يف نحو اخلمسني من عمره ،وهو توأم هاشم.

ويدل عليه :أن إنجازات هاشم املتنوعة واملتعددة ،تستغرق وقت ًا ،وال يكفي هلا عمر عرشين

سنة ،أو مخس وعرشين!

ويدل عليه :أن الطربي وغريه رووا أنَفة هاشم عن منافرة ابن أخيه أمية ،لسنه وقدره .وهي

عبارة ال تقال لكهل ابن ثالثني فام فوق.

ً
المظنون أن أمية واليهود قتلوا هاشما بالسم

لعله كان يف اخلمســينات كام تشــر رواية منافرته مع أمية ،وألهنم ذكروا أنه أنشأ عالقات مع

ملوك عرصه ،وكان له سفرات كثرية إىل احلبشة والشام واليمن وكان يصل إىل أنقرة فيكرمه قيرص.
وأحتمل أن يكون سقي الســم ،ألنــه أول رجل من أوالد إســاعيل×كانت له زعامة

مطلقة يف العرب واحرتام من ملوك عرصه .وقد كان أمية حاســد ًا له حاقد ًا عليه ،وزاد حقده

ملــا خرسأمام عمه يف املنافرة ،وحكموا عليه بالنفي من مكة عرش ســنني ،وكان ألمية عالقات
باليهود يف بالد الشام وعبده ذكوان الصفوري الذي تبناه كان هيودي ًا ،فمن القريب أن يكون أمية

د َّبر ُس َّم عمه ليشفي حقده!
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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
هيودي ،فولدت لــه ذكوان فادعاه أمية واســتلحقه وكناه أباعمرو ثم قــدم به مكة ،فلذلك

قال النبي‘لعقبة يوم أمر بقتله[ :ما أنــت وقريش] إنام أنت هيودي من أهل صفورية [ألنت
يف امليالد أكرب من أبيك الذي تدعى له ].

قال ابن عقيل يف النزاع والتخاصم(:14/وبنو أمية هلم أكرب سابقة يف التهتك والفسوق والوقاحة،

فقد نافر أمية هاشــ ًا فن َّفره هاشم ،فخرج أمية إىل الشــام وأقام هبا عرش سنني ،وكان مضعوف ًا
وصاحب عهار ،وقد صنع أمية شــيئ ًا مل يصنعه أحد من أهل اجلاهلية ،فقد نزل البنه أيب عمرو

يف حياتــه عن زوجته وزوجه هبا فبنى هبا أبوعمرو أمام أبيــه ،وكان املقيتون يف اجلاهلية الذين
يتزوجون نســاء آبائهم بعد موهتم ،أما من يتزوج زوجــة أبيه وهو حي عىل مرأى منه ،فهذا مل

يكن قط قبل أمية).

ويف املنمق البن حبيب« :97/ويقال استلحق ذكوان أيض ًا أبان» .راجع :الطبقات ،75 / 1 :والمنمق،97 /

والطبري 371 /1:و ،13 / 2وكامل ابن األثير  ،16 / 2:والنزاع والتخاصم  ،49 /و إمتاع األســماع 6 / 10 :للمقريزي ،وســبل الهدى،271 / 1 :
والسيرة الحلبية ،7 / 1 :والمنتظم ،212 / 2 :وأعالم النبوة  251/ومعجم ما استعجم ،837 / 3 :والعدد القوية.140/




قضية قبر هاشم في مسجد حيالدورة بغزة
حديث أحد علماء غزة الشوافع عن قبر هاشم
كان قرب هاشــم×يف غزة مشــهد ًا يزوره املســلمون ،ألهنم يعتقدون أنه كان مسل ًام عىل

دين جده إبراهيم× ،وقد بنى املامليك والعثامنيون عىل قربه مسجد ًا.ويف الســنوات األخرية
دخل غزة مذهب الوهابيني اإلنكليزي ،وملا رأى الوهابيون املســلمني يزورون قرب هاشم قاموا
بتخريبه ،لكنهم مل يستطيعوا حفر القرب وال هدم غرفته ،ألهنا غرفة يف مسجد تارخيي كبري.

وهذه املقالة واحلوار مع أحد علامء الشــافعية الغزاويني ،تكشفا قضية القرب .فقد كتب تامر

عبد اهلل يف جملة دنيا الوطن التي تصدر يف غزة بتاريخ(:)2006-3-1
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(يقع رضيح السيد هاشم بن عبد مناف جد الرسول الكريم‘داخل مسجد السيد هاشم

بغزة ،حتديــد ًا يف حي الدرج ،وتبلغ مساحة املســجد 2371م ،2وهو مــن أكرب جوامع غزة
وأتقنها بناء ،والراجح أن املامليك هم أول من أنشــؤوه وقد جدده السلطان عبد املجيد العثامين

سنة 1266هـــ1850 /م) وكان يف اجلامع مدرسة موجودة أنشأها املجلس اإلسالمي الرشعي األعىل يف

فلسطني من مال الوقف ،وقد أصابت اجلامع قنبلة أثناء احلرب العاملية األوىل ( )1917 -1914فخربته.
ولكن املجلس اإلسالمي األعىل عمره وأرجعه إىل أحسن ما كان عليه.

وأما ما هيمنا هبذا احلديث هو رضيح الســيد هاشــم املوجود بداخل املســجد فقد تعرض

هذا الرضيح العتداء ترددت أســبابه ما بني مؤيد ومعارض ،وبقيت هذه املسألة معلقة ،دون

أن جيزم أحد بأهيم عىل حق!

لذا نحن يف دنيا الوطن كان لنا هذا احلوار مع الشيخ عبد اللطيف أبوهاشم مدير دائرة التوثيق

واملخططات بوزارة األوقاف الفلسطينية ،حيث أثرنا هذه القضية لكي نضع النقاط عىل احلروف.
 أثار وجود قرب هاشــم بغزة جدالً منذ اإلنتفاضة األوىل بعــد أن أقدمت فئة متطرفة عىل

حتطيمه ،فام هي حجتهم يف ذلك؟

 دعنا نتكلم عن جذور املوضوع ،انطالق ًا من احلركة السلفية يف العرص احلديث ،وأنا أرفض

كلمة متطرفني ألنه هو فهم خاص ملجموعة من القضايا أفرزت يف العرص احلديث احلركة السلفة

التي قام هبا الشــيخ حممد بن عبد الوهــاب يف بالد احلجاز ،وهي مبنية عــى مفاهيم موجودة

قبل ذلك لدى الشيخ اإلســامي ابن تيمية وابن القيم ،هذان العلــان وابن تيمية بالذات يرى

أنه الجيوز شــد الرحال إىل املقابر العادية ،وال إىل قرب الرســول‘ ،وأن مــن يزور قرب النبي
عليه الصالة والسالم فهو ذو نية غري صحيحة ،وال يثاب عىل ذلك!

لذلك رد عليه جل علامء اإلسالم وخطؤوه يف هذه القضية ،وبالذات كتاب اإلمام السبكي يف

زيارة قرب الرسول‘ ،ولكن خطورة ما قام به السلفية يف أوائل القرن التاسع عرش وقبل ذلك،

انطالق ًا من هذه العقيدة التي يعتقدوهنا وأن البدع قد انترشت ،وأن األولياء قد قدست ،وأن الناس

أرشكــت ،بناء عىل ذلك فهــم حياربون الرشك ،فقاموا بطمس كل اآلثار اإلســامية املوجودة
يف املدينة املنــورة ومكة املكرمة ،مثل أرض البقيع املدفون هبــا كبار الصحابة ،ومعامل كبرية جد ًا
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كان ينبغــي أن تكون وال هتدم ،بل ويصل هبم األمر أهنم أرادوا أن هيدموا قرب الرســول‘،

وبالفعــل اآلن ال يوجد آثار إســامية يف بالد احلجاز! كلها حطمت! إن ذاكرة اإلســام كله
فلم هتدم!
موجودة يف بالد احلجاز َ

هناك إيعاز من بالد أخرى ،وأخذت إطار ًا إسالمي ًا عىل أساس حماربة الرشك وغري ذلك!

لكن هل نعبد القرب عندما نقف عند قرب النبي‘أم أنني أتذكر سرية اإلســام ملدة 1400

عام؟ بالطبع ذلك ال غري ،وحجتهم فيام فعلوه الســلفيني بقرب السيد هاشم بأنه كان كافر ًا وأنه
ليس مســل ًام لألســف ،والسيد هاشــم ليس كافر ًا فقد مات قبل اإلســام وهو يف طريقه إىل
مكة املكرمة ،ويقول الشاعر يف ذلك:

َ
ات.
كهاشــم يف ضر يــح وســط بلقـ ِـاة تســي عليه الر يــاح عنــد غـ ّـز ِ

ثم أن مدينة غزة سميت باسمه لوجود قربه فيها.

 هل خيضع قرب هاشم لرعاية وزارة األوقاف؟ وملاذا ال يتبع دائرة اآلثار؟

هو َم ْعلم ديني تابع لوزارة األوقاف ،فهو ضمن ًا تابع للمسجد.

لقد بنــت وزارة األوقاف مســجد ًا بمحيط القرب وأصبح القرب بذلك داخل املســجد ،فهل

اعتربته الوزارة من املعامل اإلسالمية؟

 إذا قلنا من املعامل اإلســامية فهو منها ألنه خيص الرسول‘ ،ألن هاشم بن عبد مناف

هو جد الرسول عليه الصالة والسالم ،نحن نترشف بأنه جد الرسول‘فقط ال غري.

 تردد أن سبب قيام فئة من الناس بغزة بتحطيم قرب هاشم يعود إلقدام بعض اجلامعات املسلمة

بالتربك هبذا القرب ،ما هو تعليقكم؟

 نعم ،هو ردة فعل عىل طائفة من اهلنود كانوا يكثرون من الزيارات وتأيت للتربك من القرب،

وهلم اعتقاد أن أي أثر من آثار آل بيت الرســول‘ يقدســونه ،وأنــا أرى حادثتني أحدمها

باإلفراط يف اإلجياب واألخرى اإلفراط يف الســلب ،فطائفة البهــرة تفرط يف التقديس والتربك
وهذا شيئ خاطئ وخمالف لإلسالم ،وهم من الطوائف غري السنية أي طوائف الشيعة ،واألخوة
يف احلركة السلفية يفرطون يف قضية اإلمهال إىل درجة العدوانية عىل أثر إسالمي.
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أنا ال أعتقد أن هذا هو احلل ،جيب أن نمنــع هؤالء الناس من التربك وبنفس الوقت ال هندم

أي أثر إســامي ،فمث ً
ال يف احلج حينام يريد بعض الناس أن تتمسح بقرب الرسول‘ ،فلو أننا

اعتقدنــا أن هذا خطأ فهل يكون هذا دافع ًا هلدم القرب! بالطبع ال ،والقياس موجود مع املفارقة،

وقد جاءت الدول والدويالت عىل بالد احلجاز األموية والعباســية والعثامنية وغريهم ،فلامذا

مل يقوموا هبدم هذه املعامل اإلســامية؟ أمجيعهم غفلوا عنها؟ وقام بذلك احلركة الوهابية فقط،

هل غفل جل علامء املســلمني؟ ال ولكن جيب املحافظة عــى هذه اآلثار الدينية ،لذلك احلفاظ

عليها من اختصاص وزارة األوقاف ،وكان الشيخ عثامن الطباع&يقول يف بعض األجزاء من
إحتاف األعزة وهو يتحدث عن غزة :والناس يف غري بالدنا حيرتمون األثارات القديمة ويقدسوهنا
أو عىل األقل يرتكوهنا من غري رسقة لرخامها وال تعجني لبنائها وهذا من مجلة األســباب التي
أدت إىل خراب غزة وضعف أهلها وتسلطن الفقر فيها ،فيجب فع ً
ال املحافظة عىل اآلثار.

 خالل اإلنتفاضة األوىل تم حتطيم قرب هاشــم ،وقبل فرتة وجيزة قامت مجاعة متطرفة بغزة

بتحطيم نصب اجلندي املجهول للمرة الثانية خالل عامــن بعد ترميمه املرة األوىل ،برأيك هل

تتجه غزة إىل حالة شبيه بطالبان عندما أقدمت حكومتها عىل هدم التامثيل؟

 ال ،ال أعتقــد ذلك ،الفرق كبري جــد ًا بني املفاهيم لدينــا ويف طالبان ،املفاهيم يف طالبان

مطابقة للســلفية يف الســعودية ،ومن درس يف الســعودية جاء هنا ويطبق هذه األشــياء ،فهم
يرون اجلندي املجهــول صنــ ًا أو متثاالً ،وبرأيي غري مطلوب هدمه أو حتطيمه ألنه حســب ما
قال العلامء مــادام ال يعبد ليس لنا به أي عالقة ،والتامثيــل أيض ًا التي هدمتها طالبان مل هتدمها
كل الدول إال حركة طالبان ،وقامت بتأليب العامل كله ضدها.

 ما تزال قضية اآلثار العربية يف احلقبة اجلاهلية تثري اجلدل واحلساســية لدى بعض املسلمني

ســواء يف غزة أو غريها ،بينام اآلثار التي تعود للرومان والفينيقيني واآلشوريني والفراعنة حمل

تكريم! هل تعتقد أن هناك خلط من قبل بعض املســلمني ما بــن مرحلتني متداخلتني ،ومها
هناية اجلاهلية وصدر اإلسالم؟

 هناك نقطة مهمة جد ًا وهي أن اآلثار هلا تأثري عىل العقيدة اإلسالمية وكانت فيها معبودات

وثنية ،يمكن دراســتها من ناحية تارخيية ،لكن ال تقديــس وال تربك ،ولكن أنا أنتمي حضارة
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إســامية وجلذور عربية موجودة قبل امليالد بثالثة أو أربعة آالف عام ،فهذه قضية البد يل أن

أبينها فهي تفيدين يف وجودي يف هذه البالد ،عىل أســاس أنــه اآلن يوجد نقوش ووثائق تؤكد
أن العرب موجودون قبل اإلسالم ،وهم اآلن ذخر لإلسالم.

فهذه ناحية إجيابية لإلســام فنالحظ أن هناك جمموعة من الكنائس جاء اإلســام وحوهلا

إىل مســاجد ،فمث ً
ال املســجد العمري كان كنيسة امللكة أوفيدكتســيا ،وحينام أسلم أهل املدينة

حتولت الكنيسة إىل جامع يف العهد العمري ،ففي مدينة غزة عىل سبيل املثال كانت من أكثر املدن
مليئة باألصنام ،فحني أتى عمرو بن حلُي وأخذ معه العديد من األصنام ملكة لذلك ،كان صعب
جد ًا دخول املسيحية يف غزة ،واليهودية مل تدخل مدينة غزة ،وال املدن الساحلية.

 هل تــرى أن عدم اهتاممهــم بالوجود العــريب والبحضارة العرب وما يامرســونه عىل

أرض الواقع ،هدفه ضياع القومية العربية؟!

 هم ال ينطلقــون من هدم القومية العربيــة ،فهم ينظرون إىل قضيــة جزئية فهم ينظرون

وجود مقام أو قرب أو شــاهد هو أمر غري مرشوع ،وهو عندمــا يقوم أحدهم هبدمه فإنه يؤجر

من رب العاملني ،ويعتقدون أيضــ ًا أن هذه من آثار اجلاهلية األوىل ،حيث أهنم يف اجلاهلية قالوا
ال نعبدها ولكن نتقرب إىل اهلل هبا ،والذين يتربكون اليوم هبا يقولون ذات الشــيئ وأنا أرى أن

قضية التربك غري موجود اآلن فالــكل لديه وعي ويعلم بالعقيــدة ،أما اإلرشاك املوجود اليوم
فهو اإلرشاك مع اهلل يف أعظم خصائصه وهي احلكم فال يوجد دولة اليوم حتكم بحكم اإلسالم،
فأنا أعتقد أن ما حيدث هو نوع من اإلهلاء للناس بأن الرشك موجود بصورة كبرية وأن هناك خطر

عىل عقائد الناس ،هذا غري صحيح ،كل الناس تعتقد باهلل بكل صفاته العليا ،إذا الســبب الذي
يمكــن أن هتدم من أجله القبــور فهو غري موجود ،ال يوجد يدعوأحــد للطواف حول القبور
أو املزارات ولكن نعلم أن هذا رجل صالح فنحرتمه وال هندم قربه ،وال نقدسه أو نتربك به).
كام نرش املوقع املذكور وصف ًا للحرم اهلاشمي ،جاء فيه:

(يعد احلرم اهلاشمي من أمجل جوامع غزة األثرية وأكربها ،وهو عبارة عن صحن مكشوف

حتيط به أربع مظالت أكربها مظلة القبلة ،ويف الغرفة التي تفتح عىل املظلة الغربية رضيح ســيدنا
عبد مناف وســيدنا هاشم جدَّ ا رسول اهلل حممد‘ ،الذي توفىا يف غزة أثناء رحلتهام التجارية
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رحلة الصيف وإقامتهام فيها.ثم صار الناس يدفنون حوهلام حتى صار عندمها تربة كبرية ،وخفي

أثرمها بتوايل األزمان واحلروب وإن ظل موضع املغارة التي دفنا فيها معروف ًا ،حيث نوه الشــيخ
عبد الغني النابلــي يف رحلته إىل زيارته لــه .ويف أثناء القرن الثاين عرش اهلجري أظهر الرضيح
وأحيط بالبناء وجعــل فوقه قبة وصار يقصــد للزيارة ،ثم جدد الرضيــح أثناء القرن الثالث

عرش اهلجري وبني عليه مقصورة عظيمة بقبة شــاخمة ،وأزيلت تلك املقربة وبني مكاهنا جامع
ومدرســة للغرباء بمنارة عالية ،وبيت كبري للصالة بمحراب ومنرب وصحن واسع وإيوانات

بأعمدة دائرية ،نقلت إليه من موضع امليناء القديمة بساحل البحر حتى صار من أعظم اجلوامع
وأتقنها ،ومن أنفس اآلثار وأحسنها).

مسجد السيد هاشم يف غزة ..أيقونة املعامر اململوكي والعثامين:

ظالل لزخرفة ملونة ،عكســتها أشعة الشمس ،التي تسللت قبيل ساعات املساء ،من قمرية

مغطاة بزجاج ملون ومزخرف بأشــكال هندسية دقيقة ترتسم عىل أرضية بيت الصالة يف أحد
أشهر مساجد مدينة غزة القديمة.

تلك القمرية املغطاة بالزجاج امللون حيتضنها تاج أحد أبواب بيت الصالة يف مسجد الســيد

هاشــم بن عبد مناف الذي بناه املامليك ،وجدده السلطان العثامين عبد املجيد األول عام 1855
قرب سور مدينة غزة القديمة.

والقمرية هي نوع من أنواع النوافذ املشــبكة برخام أو بجص وهي من أصل عريب انترشت

أيض ًا يف صقلية ،ومتثل نمط ًا معقد ًا من زخارف هندسية.

ويكتســب مسجد السيد هاشم الذي يتوســط مدينة غزة ويقع يف حي الدرج ،طابع ًا تارخيي ًا

كون أن قرب هاشم بن عبد مناف جد الرسول حممد‘موجود يف إحدى غرفه اجلانبية ،ورغم
أن كثري ًا من الروايات التارخيية تؤكد دفن جد الرسول يف موقع القرب متام ًا ،إال أن روايات أخرى
تشــكك يف دقة موقع القرب.وتذكر إحدى أشــهر الروايات التارخيية أن الســيد هاشم بن عبد
منــاف دفن يف مغارة إىل جانب ســور مدينة غزة القديمة ،حيث كان تاجر ًا يزور غزة بشــكل
دائم وخالل رحلته األخرية تويف ودفن يف تلك املغــارة .ويف أوائل القرن الثاين عرش امليالدي،

أزيلت املغارة وأحيط القرب بجدران تعلوها رقبة ثامنية الشكل مسقوفة بقبة كبرية.
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ويف عــام 1855قــدم مفتي املذهب احلنفــي يف قطاع غــزة أمحد بن حمي الدين احلســيني

طلبــ ًا للســلطان العثامين عبد املجيــد األول بإنشــاء مســجد قــرب قرب الســيد هاشــم،
فاستجاب السلطان العثامين للطب وبنى بيت ًا للصالة ،وفق ًا هليام البيطار ،مديرة قسم الدراسات
واألبحاث يف وزارة السياحة واآلثار يف حكومة غزة املقالة.

وتقول البيطار ،يف حديــث لوكالة األناضول :بعد بناء بيت الصــاة وفق ًا للطراز اململوكي

بنظام األقواس ،أحلقت به األروقة اجلنويب والشــايل والغريب التي حيملها تســعة عرش عمود ًا

رخامي ًا ومسقوفة بســبعة عرش قبة صغرية وقبتني كبريتني.وبيت الصالة مبني يف اجلهة الرشقية
من املسجد هو شبه مربع ،وبه حمراب يتجه نحو القبلة ،ومنرب.

وتبلــغ مساحة املســجد  2400مــر مربع جــزء صغري منهــا مبني عليــه بيت الصالة،

وباقي املساحة عبارة عن ســاحة رخامية وأروقة حتيط بالساحة من الشامل واجلنوب والغرب،
ومتتد عىل طول األروقة أعمدة رخامية عىل الطراز الكورنثي ،ويزين تاج العمود زخرفة حمفورة

من أوراق نبات األكانتس واخلرشوف ،وفق البيطار.

والطراز الكورنثي هو نظام معامري كالســيكي ينسب إىل مدينة كورينثوس اليونانية يمكن

معرفته من شكل تاج العمود والزخارف املزينة له.

ورغم أن بيت الصالة يف مسجد الســيد هاشــم بني عىل الطراز اململوكــي ،إال أن األروقة

وساحة املســجد بنيت عىل الطراز العثامين ،فقد حرص العثامنيون عىل أن تلحق بالقبة الرئيسية
ملساجدهم عدة قباب أصغر منها.

وتتميز جدران مسجد السيد هاشم بالسامكة ،فسمك اجلدار الواحد  90سم ،وذلك لتكون

قادرة عىل محل القباب احلجرية التي تعلوها.

وحييط بساحة املســجد جمموعة من الغــرف كانت مدرســة لتعليم املذاهب اإلســامية،

باإلضافــة إىل وجود مكتبة كانت تضم مئات الكتــب واملخطوطات ،ولكنها احرتقت خالل
فرتة احلرب العاملية األوىل ( )1914-1918حيث ترضر مسجد السيد هاشم بشكل عام.
حقائق هامة:

 -1مع األســف أن إمام مسجد احلرم اهلاشــمي مع الفئة املعتدين فكري ًا ويبدي رسوره ملنع
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قوات اإلحتالل اإلرسائييل اهلنود من دخول قطاع غزة لزيارة احلرم اهلاشمي.
 -2البهرة واظبوا عىل زيارة املشهد اهلاشمي طول اإلحتالل.

 -3الفلسطينيون بشكل عام كانوا هيتمون باملشهد اهلاشمي.

-4بعض املحسوبني عىل فرقة اإلخوان املســلمني هم أول من تعرض هلتك املشهد اهلاشمي

وهدم آثار املرقد وعزله عن املسجد منع ًا لزيارة الناس له.

 -5غضب امللك حســن األردين من تعرض املشــهد وحكــم بإعدام الثالثة الذين بارشوا

هدم الرضيح.

 -6قام البهرة بتعمري املشهد اهلاشمي وجتديده.
 -7وصف كثرة زوار املشهد اهلاشمي بالرمال

غزة-دنيا الوطن:

بكثري من الــرور ينظر يوســف أبونجيلة إمام مسجد الســيد هاشــم بمدينــة غزة ملنع

قوات اإلحتالل اإلرسائييل اهلنــود من طائفة البهــرة من دخول قطاع غزة للتربك والتمســح
برضيح الســيد هاشــم بن عبد مناف جد النبــي حممد‘املدفون باملســجد .ومنذ اندالع

انتفاضة األقىص يف سبتمرب  2000متنع إرسائيل األجانب بشكل عام من دخول القطاع.

ويقول أبونجيلة :إن الصحوة الدينية التي شهدها قطاع غزة منذ اإلنتفاضة األوىل عام 1987

نجحــت أيض ًا يف القضاء عىل الكثري من البدع واخلرافات التي ســادت لفرتة طويلة من الزمن،

باستثناء ممارسات البهرة نظر ًا حلامية السلطة الفلسطينية هلم.

واعتاد اهلنود البهرة زيارة الرضيح املوجود داخل مسجد السيد هاشم ألداء طقوس وعبادات

داخله! حيث يعتربونه أحد مقدساهتم اخلمسة التي جيب عىل أبناء الطائفة زيارهتا واحلج إليها!
ومل يكن البهــرة وحدهم من يقوم بالبدع داخل الرضيح! حيث كانت تنترش يف قطاع غزة حتى
بداية الثامنينيات من القرن املايض الكثري من البدع والطقوس داخل الرضيح!

ويشــر إمام املســجد يوســف أبونجيلة إىل بعــض أشــكال البدع واخلرافات التي كانت

متارس يف املســجد ،ويقول :كان الناس يأتون يطلبون الربكة وقضاء احلوائج منه .فاملرأة العاقر
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والرجل العقيــم يأتون ويذبحــون فيه القرابني .والبعــض يقوم بختــان أطفاله يف الرضيح!

والبعض اآلخر يقوم بحلق شعر املولود داخله!

ويستذكر أبونجيلة أن بعض الناس كانوا يوقدون الشموع يف الداخل! ويتمسحون باجلدران

والقرب ويطوفون حوله!

ويقــول أبونجيلــة :إن هذه املظاهراســتمرت حتــى بداية اإلنتفاضــة األوىل ،حيث أقدم

عدد من الشبان املحســوبني عىل مجاعة اإلخوان املســلمني بعزل الرضيح عن املســجد وإزالة
شــواهد القرب ،من أجل منع الناس من القيام هبذه البدع والطقوس ،ومارســوا محالت توعية

للناس .لكن هذا العمل أثار غضب امللك حسني عاهل اململكة األردنية اهلاشمية الراحل ،حيث
حكم عىل الشــبان الثالثة الذين فصلوا الرضيح عن املســجد باإلعدام ،لكونه يعترب أن الســيد

هاشم بن عبد مناف جده ،وأن مملكته تنسب إليه.

ويضيــف :مع مرور الوقــت تقبل الناس األمر! وأصبحــوا أكثر وعي ًا بحرمــة تلك البدع

واخلرافات التي كانوا يامرسوهنا داخل الرضيح!

يقول الشيخ أبونجيلة :ومع قدوم السلطة الفلسطينية عام  ،1994طلبت منها طائفة البهرة السامح

هلا بتطويرالرضيح وأنفقت هلذا الغرض نحو 30ألف دوالر بني عامي 2000 - 1999م .وخالل
هذه الفرتة كانت تأيت وفود حجيج البهرة ترتى عرب رحالت ســياحية تضم الرجال والنســاء
واألطفال وتقوم بمامرسة طقوس وعبادات غريبة ،منها الدوران حول القرب والتمسح باجلدران
وإيقاد الشموع.

وحني اكتمل بناء الرضيح أقام البهرة حفل افتتاح حرضه سلطاهنم اهلندي وكان عمره وقتها

حوايل 100عام ،ووفرت له السلطة الفلسطينية وقتها حراسة خاصة ،وأقام البهرة هبذه املناسبة

حفــل غداء وذبحوا خروفني عىل باب املســجد ،ويشــر أبونجيلة إىل حادثــة طريفة وقعت

يف احلفــل حيث اختلف بعض علــاء وزارة األوقاف الفلســطينية الذين حرضوا احلفل حول
حرمة األكل من حلم اخلروفني .وبعدها بفرتة حرض ابن الســلطان وقام بطالء أبواب الرضيح

وحصل عىل مفاتيحه كي يقوم أبناء طائفته بدخوله وقتام يشاءون .ويشري أبونجيلة إىل أن البهرة
يعتربون املقام مقدســ ًا لدهيم ،باإلضافة إىل  4مناطق أخرى يف العامل هي املســجد اإلبراهيمي
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واملسجد األقىص واملقام احلسيني يف مرص ومغارة أهل الكهف يف األردن.

ورغم اختفاء البدع وانتشــار الوعي الديني لدى الفلســطينيني فإن أبو(أبا)نجيلة يشري إىل

وجود بقايا ممارسات قديمة حتصل من حني آلخر .ويقول :حيث حرضت قبل فرتة سيدة تريد
ذبح خروف يف منتصف صحن املســجد وفاء لنذر نذرته ،إال أن بعض الشبان منعوها وقاموا

بذبح اخلروف عىل باب املســجد .كام يوضح أن بعض العجائز يطلبــون أحيان ًا زيارة الرضيح
ويتمســحون به .وبحســب أبونجيلة فإن بعض الصوفية من أهل القطــاع حيرضون بني فرتة
وأخرى فرادى ويزورون الرضيح.

وال خيفى احلــاج أبوســليامن العمريطي ( 87عا ًمــا) أحد رواد املســجد حزنــه عىل إزالة

شــواهد الرضيح وفصله عن املســجد هناية الثامنينيات من قبل بعض الشباب ،معل ً
ال ذلك بأنه
مكان مقدس وأثري.ويقول:

الســيد هاشم جد الرســول عليه الصالة والســام حرض إىل هنا ومن أجله سميت مدينتنا

بغزة هاشــم ،وكان القــر موجود ًا لوحده قبل أن يبنى املســجد .ويســتذكر احلاج العمريطي

مراحل عدة من تاريخ هذا املســجد كونه كام قــال عارص اإلنتداب الربيطاين ثم احلكم املرصي

ثم اإلحتالل اإلرسائييل ،وأخري ًا عهد السلطة الفلسطينية.

ويقول:كان النــاس يقدســون الرضيح وحيرضون األطعمة خاصة اجلريشــة (طعام يصنع

من القمــح) ويوقدون الشــمع ويطهــرون (خيتنون) الغلــان ،وحيلقون هلــم ويقيمون فيه
احتفاالت املولد النبوي واإلرساء واملعراج.

ويســتذكر أن الصوفيني كانوا يقيمون احتفاالت يف املسجد ،ويقومون بأعامل خارقة للعادة

فيه ،حيث كان يدخلون السيوف احلادة يف أجساد بعضهم من دون أن يقتلوا.

ويشــر كذلك إىل البهرة الذين يصفهم بأهنم كالرمال من كثرهتم ،كانوا حيرضون بنســائهم

وأطفاهلم ويقومون بتقبيل الرضيح والتمسح به).
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عبد مناف لم يدفن في غزة
أقول :تتبعت موت عبد مناف ريض اهلل عنه يف املصادر ،فوجدت أن املتسامل عليه عندنا أنه دفن

يف احلجون مع قيص وعبد املطلب وأيب طالب .وال يوجد إال نص واحد يف تاريخ اخلميس()156/1

عن سرية ابن هشام أن عبد مناف مات بغزة تاجر ًا ،وأصله مات هاشم بن عبد مناف بغزة ،وهو
كذلك يف ســرة ابن إسحاق :مات هاشم بغزة تاجر ًا ،بل يف سرية ابن هشام نفسه (( :)89/1قال
ابن إسحاق :ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجر ًا) .فهو سقط يف النسخة.

المجلسالشيعي في فلسطين
غزة  -دنيا الوطن:

حممدغوانمة ،من جامعة بريزيت عام  ،1982أمضـى  22عام ًا يف سجون اإلرهاب الصهيوين،

أن هذا املجلس لديه أتباع كثريون يف مناطق متعددة يف فلســطني ،وأن فكرة التأســيس قديمة
بدأت يف السجون اإلرسائيلية.

و أضاف حممد غوانمة يف ترصيح صحفي خاص لدنيا الوطن:

لقد قضيت عرشين عام ًا أســر ًا يف الســجون اإلرسائيلية خالل الفــرة ،2000 -1977

وكنت من مؤســي حركة اجلهاد اإلســامي يف الضفة الغربية قبل أن أتقاعد من حركة اجلهاد

واتبعت املذهب اجلعفري الشيعي ،وهو مذهب إسالمي جيوز التعبد عليه يف الرشيعة اإلسالمية.
وحول اهلــدف من إعالن املجلس الشــيعي يف فلســطني ،قــال غوانمة :نريــد من خالل

تأســيس هذا املجلس أن نوجد غطا ًء للشعب الفلسطيني لفتح قنوات جديدة ملساعدة شعبنا،
وال ســيام أن موقف منظمة التحريــر جتاه احلرب العراقية اإليرانية كان مؤيــد ًا للعراق مما أثار

سخط اإلخوة الشيعة يف العراق وأدى ذلك إىل رد فعل سلبي عىل الشعب الفلسطيني.

وبالتــايل فإن تأســيس هذا املجلس مــن شــأنه توثيق العالقات بني الشعبني الفلســطيني

والعراقي ،إضافة لإلخوة يف إيران ،ومنطلقنا توحيد العامل اإلســامي ألن املجلس الشيعي يف

فلسطني هو امتداد للمرشوع اإلســامي وقد سبقنا اإلخوة يف مرص يف تأسيس املجلس األعىل

ألتباع املذهب اجلعفري هناك.
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وحول توقيت اإلعالن عن املجلس الشيعي يف فلسطني ،قال غوانمة :

وجدنا اآلن الوضع مناسب إلعالن تأسيس املجلس الشيعي يف فلسطني بعد أن تبنت إيران

محاس وتعمل إيــران عىل مساعدة الشعب الفلســطيني ويتعرض حــزب اهلل يف لبنان ملؤامرة
فوجدنا أن الوقت مناسب.

ورد ًا عىل سؤال دنيا الوطن بأن الشعب الفلســطيني ينتمي إىل املذهب السني فهل يتوقع أن

يتقبل الناس مذهبا جديد ًا ،قال غوانمة:

عندمــا كنــا نؤسس اجلهاد اإلســامي كان يقولــون عنــا بأننــا شــيعة وحتــى اآلن

تتهم اجلهاد اإلسالمي بأهنا شــيعة ،أي أن التهمة قائمة رغم أن اجلهاد اإلسالمي يرتبط بعالقة
قوية مع إيران ويؤمن بالوحدة بني السنة والشــيعة ،ولكن اجلهاد اإلسالمي ليس شيعي ًا ،لدينا

أتباع كثريون يف مناطق خمتلفة يف فلســطني ومل نكن لنعلن عن تأســيس هذا املجلس لو مل يكن
لدينا أتباع.

ورد ًا عىل السؤال هل أن إعالن هذا املجلس تم بتنسيق مسبق مع إيران قال غوانمة :مل ننسق

مع إيران مســبق ًا قبل اإلعالن عن تأسيس املجلس الشــيعي وإن كانت لنــا عالقات مع إيران
وشيعة لبنان وهي عالقات قوية وحتى اآلن مل يصلنا أي رد فعل ،ولكن نتوقع أن يكون هنالك

ترحيب بتأسيس املجلس الشيعي يف فلسطني.

وحول استهداف الفلســطينيني يف العراق من قبل فيلق بدر الشــيعي قال غوانمة :ندين كل

استهداف للشعب الفلسطيني ،وال نقبل بأي اعتداء عىل أي فلسطيني.

وحول إحياء مناسبات شــيعية ورد ًا عىل السؤال إن كنا سنشاهد احتفاالً بمناسبة عاشوراء

يف رام اهلل عىل الطريقة الشــيعية يف العراق ،قال غوانمة :لن نقيم عاشوراء حسب الطقوس التي
جتري يف بعض اإلسالمية الشــيعية ،وال ســيام أن اخلميني كان قد اصدر فتوى هبذا الشأن من
حيث بعض مظاهر االحتفاالت ،ولكن ســنقيم عاشوراء باإلجتاه الســيايس للمذهب وهي

ثورة احلسني عىل الظلم ،كام أن عاشوراء يوم إسالمي حيتفل به).
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وعادالتشددالوهابي مع قبر هاشم؟ع؟وزواره
التقيــت يف بلجيكا بأخ مؤمن فلســطيني ،فحدثني بحديثه العجب ،قــال :كنت موظف ًا يف

وزارة األوقاف يف حكومة محاس ،يف منصب مفتش عام وزارة األوقاف ،أي أزور دوائر األوقاف

واملســاجد وأعمل عىل رفع اخللل .وذهبت اىل غزة واىل مسجد هاشم يف اجلورة أو حي الدرج،
وطلبت من مسؤول املسجد أن يدلني عىل قرب هاشم فأخذين اىل غرفة مقفلة ،وفتحها يل فإذا هبا

خمزن ألغراض املسجد ومرتوكاته ،فطلبت منه أن يرفع هذه األشياء عن القرب فرفعها ،فوقفت
وزرت هاش ًام ×بالزيارة املدونة يف كتب الشيعة التي يزورون هبا أباه عبد مناف يف مقربة املعىل

بمكة:

يك يا َم ْن ك ََّر َم ُه اهللُ بالت ِ
السيدُ الن ُ
الســا ُم َع َل َ
الســا ُم َع َل َ
الســا ُم َع َل َ
يك
َبجيلّ ،
َّبيلّ ،
أيا ّ
( ّ
يك ّ َ
ثمر ِمن َشج ِ
ِ
يك يا َخ َري ُسال َلة َو َس ٍ
اخل ِ
إبراهيم َ
السال ُم َع َل َ
السال ُم َع َل َ
يك يا
رة
أيا الغ ُْص ُن ا ُمل ُ ْ َ
ليلّ ،
ليلّ ،
َ
َّ
ِ
ِ
السال ُم َع َل َ
السال ُم َع َل َ
السال ُم
يك يا َجدَّ َخ ِري َ
يك يا ا ْب َن األنبياء األصفياءّ ،
الورىّ ،
أعر ِاق الثرىّ ،
ا ْب َن َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يك يا َسيدَ َ
السال ُم َع َل َ
السال ُم َع َل َ
َع َل َ
واملرو َة
الصفا
َ
ب َّ
يك يا صاح َ
احل َرمِّ ،
يك يا ا ْب َن األَولياء األَوصياءّ ،
ِ
ِ
يك يا ِ
يك يا ِ
وار َ
السال ُم َع َل َ
الســا ُم َع َل َ
السال ُم
ث َم َقا َم
حاج َ
ب بيت اهللِ ال َعظيمِّ ،
إبراهيمّ ،
َ
وزَم َز َمّ ،
وف بِع ِ
ريش ا َملعر ِ
ِ
األشاف ،يا عالي ًا بِك ِ
يك يا َع َل َم ْ
الســا ُم َع َل َ
َع َل َ
بد
َ
َامل األَ َ
يك يا َســيدَ ُق ٍ ُ
وصافّ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
يك وعىل آبائِ َ
الســا ُم َع َل َ
ثم تصيل ركعتني
ك القاد َ
مني الالحقنيُ ،أ َمنــاء اهللِ يف ال َعاملني)ّ .
ُمنافّ ،
وهتدي ثواهبام إليه ،ثم تدعو لنفسك ولوالديك وإلخوانك باملغفرة والرضوان.

وطول زياريت وصاليت كان مسؤول املسجد ينظر ا َّيل شزر ًا وهو مستاء من أوامري وزياريت.

وقلت له ال بد أن تنظفوا الغرفة من هذه األشياء ،وتفتحوها ملن أراد زيارة هذا الويل.

ومل تطل األيام حتى استدعتني الدائرة ،وأخربتني بأين مفصول من عميل! فحمدت اهلل تعاىل

أين لقيت األذى والرضر من أجل رسول اهلل‘.

وأضاف مفتش األوقاف السابق :كان صهري أعلن تشيعه فصبوا عليه وعىل مجاعته املضايقات

وشملتني أنا ،حتى غادرت غزة مرشد ًا اىل أوروبا!
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بنو هاشم وبنو أمية :تناقضالخير والشر
نحن وبنو أمية أهل بيتين تعادينا في اهلل
يف معاين األخبار ،346/قال اإلمام جعفر الصادق×( :إنا وآل أيب ســفيان أهل بيتني تعادينا

يف اهلل ،قلنا :صدق اهلل وقالوا :كذب اهلل .قاتل أبوســفيان رسول اهلل‘وقاتل معاوية عيل بن

أيب طالب× .وقاتل يزيد بن معاوية احلسني بن عيل× ،والسفياين يقاتل القائم×).

ويف مقدمة الصحيفة السجادية عن عيل×قال( :إن رسول اهلل‘أخذته نعسة وهو عىل
منربه ،فرأى يف منامه رجاالً ينزون عىل منــره نزو القردة يردون الناس عىل أعقاهبم القهقرى،

فاســتوى رسول اهلل‘جالســ ًا واحلزن يعرف يف وجهه ،فأتــاه جربيل×هبذه اآليةَ :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 ُطغ َيانا ك ِب ًيرا.
الر ؤيا ال ِتي أرين

يعني بني أمية ،قال يا جربيل عىل عهدي يكونون ويف زمني؟ قال :ال و لكن تدور رحى اإلسالم

من مهاجرك فتلبث بذلك عرش ًا ،ثم تدور رحى اإلســام عىل رأس مخسة وثلثني من مهاجرك
فتلبث بذلك مخســ ًا ،ثم ال بد من رحى ضاللة هي قائمة عىل قطبها ثــم ملك الفراعنة .قال:

َْ َ
َّ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
اك َما ل ْيلة الق ْد ِر ل ْيلة الق ْد ِر خ ْي ٌر ِم ْن أل ِف ش ْه ٍر.
وأنــزل اهلل تعــاىل يف ذلــكِ :إنا أنزلناه فِي ليلةِ القد ِر وما أدر

يملكها بنو أمية فيهــا ليلة القدر قال :فأطلع اهلل عز وجل نبيه‘إن بني أمية متلك ســلطان
هذه األمــة وملكها طول هذه املدة ،فلو طاولتهم اجلبال لطالوا عليها حتى يأذن اهلل تعاىل بزوال

ملكهم ،وهم يف ذلك يستشــعرون عداوتنا أهل البيت بغضنا ،أخرب اهلل نبيه بام يلقى أهل بيت

حممد وأهل مودهتم وشيعتهم منهم يف أيامهم وملكهم.

َ َ َ َ َّ
ْ
َ ُ
َ
َ
ُ ْ َ ُّ َ
قال :وأنــزل اهلل تعــاىل فيهــم :أل ْم ت َر ِإلى ال ِذ َين َب ّدلوا ِن ْع َمة اهلل كف ًرا َوأ َحلوا ق ْو َم ُه ْم َد َار ال َب َو ِارَ .ج َه ّن َم
ْ ْ
َ
َي ْصل ْو َن َها َو ِبئ َس ال َق َر ُار .ونعمــة اهلل حممد وأهل بيته ،حبهم إيامن يدخل اجلنة ،وبغضهم كفر ونفاق

يدخل النار ،فأرس رسول اهلل‘ذلك إىل عيل وأهل بيته ^).
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لو لم يبق من بني أمية إال عجوز شمطاء لبغت لديناهلل عوجا
يف اخلرائج ( ( :)574/2قام اإلمام احلســن×خطيب ًا وقال :قد غررمتــوين كام غررتم من كان

قبيل! مــع أي إمام تقاتلون بعــدي! مع الكافر الظامل الذي مل يؤمن باهلل وال برســوله قط ،وال
أظهر اإلسالم هو وال بنو أمية إال فرق ًا من السيف؟! ولو مل يبق لبني أمية إال عجوز درداء لبغت
دين اهلل عوج ًا! وهكذا قال رسول اهلل‘).

وشرح النهج (  )291/ 6والهداية الكبرى.189/

ومعنى العجوز الدرداء العجوز األموية الوحيدة املريضة وال قوة هلا ،لکنها ختطط بام بقي من

قوهتا ضد اإلسالم ،ألن عداء اإلسالم وبني هاشم يف دمها!

الشجرةالملعونةفيالقرآن

ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ
ً َ
َّ َ
قال اهلل تعــاىلَ :و إ ْذ ُق ْل َنا َل َك إ َّن َر َّب َك َأ َح َاط ب َّ
الن ِاس َو َما َج َعلنا ّ
اك ِإلا ِف ْت َنة ِل ّلن ِاس َوالش َج َرة
الر ؤيا ال ِتي أرين
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َّ ُ ْ َ ً َ
ً
الملعونة فِي القرآ ِن ونخ ِوفهم فما ي ِزيدهم ِإلا طغيانا ك ِبيرا.
ْ ُ َ َ َّ
ُُ
َ ٌ ُ
ُ ُ َّ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ٌ َ َ ُ ْ َ ْ َ ٌ
ٌ
ك َر ِف َيها ال ِق َتال َرأيْت ال ِذ َين فِي قل ِوب ِه ْم َم َرض
َو َيقول ال ِذ َين آ َمنوا ل ْولا ن ّ ِزلت ُسورة ف ِإذا أن ِزلت ُسورة ُم ْحك َمة َوذ ِ
َْ ََ
ٌ َ ٌ
ََ َ َ
ْ
َ
َ َ
ٌ َ َ
ُ
َُْ ُ َ َ ََ َ ْ ْ
ون ِإل ْي َك نظرا ال َمغ ِش ِ ّي َعل ْيهِ ِم َن ال َم ْو ِت فأ ْولى ل ُه ْمَ .ط َاعة َوق ْول َم ْع ُر وف ف ِإذا َع َز َم الأ ْم ُر فل ْو َص َدقوا اهلل لك َان
ينظر
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َُ
ُْ
َ
َ
خ ْي ًرا ل ُه ْم .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 .أول ِئ َك ال ِذ َين ل َع َن ُه ُم اهلل فأ َص َّم ُه ْم
َ َ
َ َّ
َْ َ ُ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ
َُ
َ َ
وب أقفال َهاِ .إ ّن ال ِذ َين ْارت ّدوا َعلى أ ْد َب ِار ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما ت َب ّي َن
ل
وأعمى أبصارهم .أفلا يتدبر ون القرآن أم على ق ٍ
َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ْ َْ
َّ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ َّ َ
َ ْ
ل ُه ُم ال ُه َدى الشيطان سول لهم وأملى لهم.ذ ِلك ِبأنهم قالوا ِلل ِذين ك ِرهوا ما نزل اهلل سن ِطيعكم فِي بع ِض الأم ِر
َ
َ َ َ َّ َّ
َ َ
ون ُو ُج َ
َواهلل َي ْع َل ُم إ ْس َر َار ُه ْمَ .ف َك ْي َف إ َذا َت َو َّف ْت ُه ُم ْال َم َلائ َك ُة َي ْضر ُب َ
وه ُه ْم َوأ ْد َب َار ُه ْم .ذ ِلك ِبأن ُه ُم ات َب ُعوا َما أ ْسخ َط اهلل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ ْ َُ ََ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َوك ِرهوا ِرض َوانه فأح َبط أعماله ْم.

ُ
نلعن بني أمية قاطبة ونتركاإلستثناء هلل
كامل الزيــارات،329/

فقــد ورد ذلــك عــن أئمتنا^وأفتــى بــه فقهاؤنــا .ففــي
يف زيارة اإلمام احلســن×( :يا أباعبد اهلل إين ٍســ ْل ٌم ملن ســاملكم وحرب ملــن حاربكم إىل
يوم القيامــة ،فلعن اهلل آل زياد وآل مــروان ،ولعن اهلل بني أمية قاطبــة ،ولعن اهلل ابن مرجانة،

ولعن اهلل عمر بن سعد ،ولعن اهلل شمر ًا ،ولعن اهلل أم ًة أرسجت وأجلمت وهتيأت لقتالك).
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ومعنى ذلك أنه جيب عىل األمة احلذر من هذه الشــجرة امللعونة ،وأن عليها أن تتحصن منها

بلعنها قاطبة ،أما الطيب النادر فيها فاهلل يتوىل استثناءه!

فلعــن بني أمية قاطبة طريقي ،واليعني أهنم مجيع ًا غري مؤمنني ،وال يتناىف مع وجود مؤمنني

منهم ،فال عمــوم له من هذه اجلهة ،بل يعني أن عىل األمة أن تلعنهم مجيع ًا وحتذر وتتربأ منهم،
ألهنم كأرسة خطرون عىل اإلسالم حتى يفنوا أو تقوم القيامة!

فاحلذر الالزم منهم وحتصني األمة من رشهم ال يتحقق إال بتعميم لعنهم ،وأي استثناء منهم

سيكون باب ًا ينفذون منه لإلفساد يف األمة! فيجب أن يرتك اإلستثناء هلل تعاىل.

وعليه فال يقال :ما ذنب املؤمنني منهم حتى يشملهم اللعن! ألن استثناءهم حاصل بفعل اهلل

تعاىل واللعنة ال تصيب مؤمن ًا حسب تعبري النبي‘.

 وهــذا يشــبه حتذير النبي‘من اليهــود ،مع أنــه كان منهــم مؤمنون أبرار! ويشــبه

لعن النبي‘كل قادة األحزاب وكل أتباعهم إىل يوم القيامة.

ففي اإلحتجاج(( :)401/1يوم األحزاب يوم جاء أبوسفيان بجمع قريش ،وجاء عينية بن حصني

بن بدر بغطفان ،فلعن رســول اهلل القادة واألتباع ،والســاقة إىل يوم القيامة .فقيل يا رسول اهلل
أما يف األتباع مؤمن؟قال :ال تصيب اللعنة مؤمنــ ًا من األتباع ،أما القادة فليس فيهم مؤمن وال

جميب ،وال ناج) (.والخصال  ،398 /وشــرح األخبار  ،535 / 2 :واالحتجاج ،409 / 1 :وشــرح النهج ،290 / 6 :والغدير ،82 / 10 :

وجمهرة خطب العرب 25 / 2 :وتفسير الطبري .)169 / 1 :وذكر بعضها أن ذلك كان يف غزوة احلديبية.

ويف املناقب 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).
ويبدو أنه تكرر منه‘.

ويف املحترض للحيل ( :71/وروي عنه‘أنه لعن يوم ًا آل فالن فقيل :يا رسول اهلل! إن فيهم

فالن ًا وهو مؤمن .فقال:إن اللعنة ال تصيب مؤمن ًا).




الفصل اخلامس واألربعون

ُ َ
الم ّطلب أخو هاشم وعمالنبي؟ص؟

ُ َ
الم ّطلب أخو هاشم شخصية استثنائية
نقرأ عن املطلب أخ هاشــم فنتفاجأ بأنه رجل اســتثنائي يف صفائه وصدقه وإخالصه ،فقد

كان األخ األصغر هلاشم ،وكان معجب ًا بشخصية أخيه حتى سمى ابنه هاش ًام ،وأوىص له هاشم
بالرئاسة بعده ،فكان بعد وفاة أخيه رئيس قريش وقام بمهام الرئاسة يف اإلدارة خري قيام.

وملا أخربه شخص بأنه رأى شيبة بن أخيه هاشم يف املدينة عند أخواله فتى مراهق ًا ،ال َم املطلب

نفسه ملاذا مل يأت به اىل مكة ليرشكه يف الرئاسة ،ثم يويص له هبا ليكون بعده دون أبنائه!

وهذا أمرعجيب أن يرى أن الرئاســة ألخيه هاشــم وألبناء هاشــم ،ومل يقل إنه أخوه فهو

رشيكه يف الرئاسة ،ومل يفكر بأن يويص هبا ألوالده.

قال املجليس يف البحار(( :)122/15وولدت ســلمى عبد املطلب وشب عند أمه فمر به رجل من

بني احلارث بن عبد مناف ،وهو مع صبيان يتناضلون فرآه أمجلهم وأحسنهم إصابة ،وكلام رمى
فأصاب قال :أنا ابن هاشــم ،أنا ابن سيد البطحاء ،فأعجب الرجل ما رأى منه ودنا إليه فقال:

من أنت؟ قال :أنا شــيبة بن هاشم بن عبد مناف ،قال :بارك اهلل فيك وكثر فينا مثلك ،قال :من

أنت يا عم؟ قال :رجل من قومك ،قال :حياك اهلل ومرحب ًا بك ،وســأله عن أحواله وحاجته،
فرأى الرجل منه ما أعجبه ،فلام أتى مكة مل يبدأ بشــئ حتــى أتى املطلب بن عبد مناف فأصابه

جالســ ًا يف احلجر فخال به وأخربه خرب الغالم وما رأى منه ،فقال املطلب :واهلل لقد أغفلته ،ثم

ركب قلوص ًا وحلق باملدينة ،وقصد حملة بني النجار).
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وقال ابن هشــام يف سريته (( :)89/1وكان هاشــم بن عبد مناف قدم املدينة فتزوج سلمى بنت

عمرو أحد بنــي عدي بن النجار ،وكانــت قبله عند أحيحة بن اجلــاح بن احلريش فولدت له

عمرو بن أحيحة .وكانت ال تنكح الرجال لرشفها يف قومها حتى يشــرطوا هلا أن أمرها بيدها،
إذا كرهت رج ً
ال فارقته ،فولدت هلاشــم عبد املطلب فسمته شيبة ،فرتكه هاشم عندها حتى كان

ً
(غالما ناشـ ًـئا) أو فوق ذلك ،ثم خرج إليه عمه املطلب لقبضه فيلحقه ببلده وقومه ،فقالت له
وصيف ًا

سلمى :لست بمرسلته معك .فقال هلا املطلب :إين غري منرصف حتى أخرج به معي ،إن ابن أخي
قد بلغ وهو غريب يف غري قومــه ،ونحن أهل بيت رشف يف قومنا نيل كثري ًا من أمورهم ،وقومه
وبلده وعشريته خري له من اإلقامة يف غريهم ،أو كام قال.

وقال شيبة لعمه املطلب فيام يزعمون :لست بمفارقها إال أن تأذن يل ،فأذنت له ودفعته إليه،

فاحتمله فدخل به مكة مردفه معه عىل بعريه فقالت قريش :عبد املطلب ابتاعه ،فبها سمى شيبة

عبد املطلب .فقال املطلب:وحيكم! إنام هو ابن أخي هاشم ،قدمت به من املدينة).

قال اليعقويب(( :)246/1وملا حرض رحيل املطلــب إىل اليمن قال لعبد املطلب :أنت يا ابن أخي

أوىل بموضع أبيك فقم بأمر مكة .فقام مقام املطلب ،فتويف املطلب يف سفره ذلك بردمان ،فقام

ورشف وســاد ،وأطعم الطعام ،وسقى اللبن والعسل ،حتى عال اسمه
عبد املطلب بأمر مكةُ ،
وظهر فضله ،وأقرت له قريش بالرشف ،فلم يزل كذلك).

قال ابن هشام يف سريته((:)92/1ثم و َيل عبد املطلب بن هاشم السقاية والرفادة بعد عمه املطلب،

فأقامها للناس ،وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم ،ورشف يف قومه رشف ًا

مل يبلغه أحد من آبائه ،وأحبه قومه ،وعظم خطره فيهم).

وقال ابن هشــام يف ســرته (( :)90/1ثم هلك املطلب بردمان مــن أرض اليمن ،فقال رجل

من العرب يبكيه:

بعد اجلفــان والشــراب املنثعــب

قــد ظمئ احلجيــج بعد املطلــب
ً
ليت قر يشا بعده عىل نصب

وقال مطرود بن كعب اخلزاعي يبكى املطلب وبني عبد مناف مجيع ًا:

ا ع
بنل م و مشاه  وخأ بلَّطُملا 

يا عــن جودي وذرى الدمــع واهنمري

وابكي عىل الســر مــن كعباملغيرات

يــا عني واســحنفري بالدمــع واحتفيل

وابكــي خبيئــة نفــي يف امللمــات

وابكــي عــى كل فيــاض أخــي ثقــة

ضخــم الدســيعة وهــاب اجلز يــات

حمض الضر يبــة عايل اهلــم خمتلــق
ٌ
صعب البدهيــة ال نكـ ٌـس وال َو ِكل

جلــد النحيــزة نــاء بالعظيمــات
ُ
مــايض العز ميــة متــاف الكر ميــات

صقــر توســط مــن كعــب إذا نســبوا
ً
مث انديب الفيــض والفيــاض مطلبــا
ً
أمــى بردمــان عنــا اليــوم مغتر بــا

حببوحــة املجــد والشــم الرفيعــات
واســتخرطي بعــد فيضــات جبمــات
يــا هلــف نفــي عليــه بــن أمــوات

وابكــي لــك الو يــل إمــا كنــت با كيــة

لعبــد مشــس بشــريق البنيــات
َ َ
تســى الر ياح عليــه بــن غـ ّـزات

ونوفــل كان دون القــوم خالصــي
ً
ً
مل ألــق مثلهــم عجمــا وال عر بــا

أمــى بســلمان يف رمــس مبومــاة

وهاشــم يف ضر يــح وســط بلقعــة

أمســت ديارهــم مهنــم معطلــة

إذا اســتقلت هبــم أدم املطيــات
ً
وقــد يكونــون ز ينــا يف الســر يات

أفناهــم الدهــر أم كلــت ســيوفهم

أم كل مــن عــاش أزواد املنيــات

أصبحــت أرىض من األ قــوام بعدهــم

بســط الوجــوه وإلقــاء التحيــات
ً
يبكينــه حســرا مثــل البليــات
َي ُع َلنــه بدمــوع بعــد عبــرات

يا عــن فابكي أبا الشعث الشــجيات
يبكــن أ كــرم مــن ميــى عــى قــدم
ً
يبكــن شــخصا طويل البــاع ذا فخــر

آىب اهلضيمــة فــراج اجلليــات

يبكــن عمرو العــا إذ حــان مصرعــه

مســح الســجية بســام العشــيات

يبكينــه مســتكينات عــى حــزن

يــا طــول ذلــك مــن حــزن وعــوالت

يبكــن ملــا جالهــن الزمــان لــه

خضــر اخلــدود كأمثــال احلميــات
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ّ
خمتزِ َمــات عــى أوســاطهن ملــا

جــر الزمــان مــن احــداث املصيبات
ً
أبكــى وتبكــي معــي شــجوا بنيــايت

مــا يف القــروم هلــم عــدل وال خطــر

وال ملــن تركــوا شــروى بقيــات

أبناؤهــم خيــر أبنــاء وأنفســهم
أرن
كــم وهبــوا مــن طمـ ّـرٍ ســابح ٍ

خيــر النفــوس لــدى جهد األ ليــات
ومــن ِط ِمـ َّـرة هنــب يف طمــرات

ومــن ســيوف مــن اهلنــدي خملصــة

ومــن رمــاح كأشــطان الركيــات

ومــن توابــع ممــا يفضلــون هبــا

عند املســائل مــن بذل العطيــات

فلو حبســت وأحىص احلاســبون معي

مل أقــض أفعاهلــم تلــك اهلنيــات

هم املدلــون إمــا معشــر فخــروا

عنــد الفخــار بأنســاب نقيــات

ز يــن البيــوت الــي خلــوا مســا كهنا

فأصبحــت مهنــم وحــی خليــات

أقــول والعــن ال ترقــأ مدامعهــا

ال يبعــد اهلل أصحــاب الرز يــات).

أبيــت ليــي أراعي النجــم مــن أمل

بنو المطلب وبنو هاشم واحد
قال ابن إسحاق يف ســرته(( :)137/2فلام مىض رسول اهلل‘عىل الذي بعث به وقامت بنو

هاشــم وبنو املطلب دونه وأبوا أن يســلموه وهم من خالفه عىل مثل ما قومهم عليه ،إال أهنم
أنفوا أن يســتذلوا ويسلموا أخاهم ملن فارقه من قومه ،فلام فعلت ذلك بنو هاشم وبنو املطلب
وعرفــت قريش أنه الســبيل إىل حممد‘معهم اجتمعوا عىل أن يكتبــوا فيام بينهم عىل بني

هاشم وبني املطلب ،أال يناكحوهم والينكحوا إليهم وال يبايعوهنم وال يبتاعون منهم ،فكتبوا
صحيفــة يف ذلك وكتب يف الصحيفة منصور ابن عكرمة بن عامر بن هاشــم بن عبد مناف بن

عبد الدار وعلقوها بالكعبة.

ثم عَدَ ْوا عىل من أســلم فأوثقوهم وآذوهم ،واشــتد البالء عليهــم ،وعظمت الفتنة فيهم،
وزلزلوا زلزاالً شــديد ًا ،فخرج أبوهلب عــدو اهلل يظاهرعليهم إىل قريش وقال:نرصت الالت

ُ
َ َّ ْ َ َ َ َ
َ
َْ َ
د أبِي ل َه ٍب َوتَ َّبَ .ما أغنى َع ْن ُه َمال ُه َو َما ك َس َب.
والعزى يا معــر قريش .فأنزل اهلل عز وجــل :تبت ي ا

ا ع
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َ َ ً َ َ َ
َُ ُ َ َ ََ ْ َ
يد َها َح ْب ٌل ِم ْن َم َس ٍد).
َس َي ْصلى نارا ذات ل َه ٍبَ .و ْام َرأته ح ّمالة ال َحط ِب .فِي ِج ِ

وقال الشــيخ الطويس يف اخلــاف((:)213/4روى جبــر بن مطعــم قال :ملــا كان يوم خيرب

وضع النبي‘سهم ذي القربى يف بني هاشم وبني املطلب ،وترك بني نوفل وبني عبد شمس،

فانطلقت أنا وعثامن حتى أتينا النبي‘ فقلنا :يا رســول اهلل هؤالء بنو هاشم ال ينكر فضلهم

ملوضعك الذي وضعك اهلل فيهم ،فام بال إخواننا بني املطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟
فقال رســول اهلل‘ :إنا وبني املطلب مل نفرتق يف جاهلية وال إسالم ،وإنام نحن وهم شئ

واحد ،وشبك بني أصابعه).

وقال املحقق احليل يف املعترب((:)631/2ويف بني املطلب لألصحاب قوالن ،أحدمها:يســتحقون

يف اخلمــس نصيب ًا كبني هاشــم ،وبه قــال ابن اجلنيد وأحــد قويل املفيد ،وبه قال الشــافعي،
لقول النبي‘ :إنا وبنو املطلب مل نفرتق يف جاهلية وال إســام .وقوله‘ :إنام بنو هاشــم
وبنو املطلب شئ واحد واآلخرون ال يستحقون شيئ ًا .وبه قال الشيخ&وأبوحنيفة.

لنا :أهنم يستحقون الزكاة فال يستحقون اخلمس ،وإنام قلنا يستحقون الزكاة لتناول اآلية هلم

بعمومها .وروي عن العبد الصالح قــال :والذين جعل اهلل هلم اخلمس هم بنوعبد املطلب ليس
فيهم من بيوتات قريش والمن العرب أحد).

وقال صاحب اجلواهر((:)354/13ثم بناء عىل ترجيح اهلاشــمي لنسبه ففي ترجيح املطلبي عىل

غريه نظــر ،من اقتصار أكثر الفتاوى عىل األول ،وممــا روي عن النبي‘ :نحن وبنو املطلب
مل نفرتق يف جاهلية وال إســام .نعم اهلاشــمي أوىل منه قطع ًا ،وحينئــذ يف ترجيح أفخاذ بني

هاشم بسبب رشف اآلباء كالطالبي والعبايس واحلارثي واللهبي والعلوي واحلسني واحلسيني
ٌ
احتامل
والصادقي واملوســوي والرضوي واهلادي ،بالنســبة إىل غريهم ،وبعضهم مع بعض،
َب ِّي ،إذ الرتجيح دائر مع رشف النسب).

أوالدالمطلب بن عبد مناف
قال ابن دريد يف اإلشــتقاق (( :)83/1ولد املطلب بن عبد مناف :خمرمة ،وأبورهم ،وهاشــم،

وأبوعمــرو ،وأبورهم األصغر ،وعباد ،واحلارث ،وأبوشــمران ،وحمصن ،وعلقمة ،وعمرو،
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ألمهات شــتى .فمخرمة مفعلة من قوهلم :اخرتمهم الدهر إذا أفناهم ،أو من خرمت الشــيئ

أخرمه خرم ًا).

ويف مجهرة النســب البن الكلبي ،60/ومجهرة أنســاب العرب البن حزم ،72/ونســب قريش
(و ْلد امل َّطلب بن عبد مناف :خمرمة ،وأبو رهم األكرب ،وأنيس وهو أبو رهم األصغر،
للزبرييُ :83/
وهاشــم ،وأبوعمر ،وأبوشــمران ،واحلارث ،وعمرو ،وعباد ،وحمصــن ،وعلقمة .وعبيدة،

اهلل‘وضب
والطفيل ،وحصني ،بنو احلارث بن املطلب ،شهد هؤالء الثالثة بدر ًا مع رسول
ُ

عبيدة عىل رجله رضبة مات منها بالصفراء .وعبيدة والطفيل واحلصني ،بنو احلارث بن امل َّطلب
بدريون من املهاجرين األولني.

ومن ذرية املطلب:عبد اهلل بن حصني الشــاعر ،وحممد وعبد اهلل بن قيس بن خمرمة ،وجهيم

بن الصلت بن خمرمة بن امل ّطلب الذي رأى الرؤيا يوم بدر .ومسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب
ممن قال باإلفك وقد شــهد بدر ًا مسل ًام ،وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب الشديد الذي
رصعه النبي‘ .والســائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب ،أرس يوم بدر ،وكان

يشــبه بالنبي‘ومن ولده :عياش ،وعيل ،وشافع .ومن بني شافع :الشافعي الفقيه ،وعمرو
بن علقمة بن املطلب ،وكان يقال لعبد يزيد بن هاشــم بن املكلب :املحض ألن أمه الشفاء بنت

هاشم بن عبد مناف).

أقول :الرؤيا التي رآها ُجهيم امل َّ
طلبي وكان مع املرشكني ،رواها البیهقي يف دالئل النبوة ()105/3

فقال( :فخرجوا بخمسني وتســعامئة مقاتل وساقوا مائة فرس ومل يرتكوا كاره ًا للخروج وال

مسل ًام يعلمون إسالمه وال أحد ًا من بني هاشم إال أشخصوه معهم ،فكان ممن أشخصوا العباس
بن عبد املطلب ،ونوفــل بن احلارث ،وطالب بن أيب طالب،وعقيل بــن أيب طالب يف آخرين.

فهنالك يقول طالب بن أيب طالب:

يــارب إمــا خيرجــن طالـ ْـب مبقنــب مــن هذه املقانـ ْـب
ـارب فليكن املســلوب غير السـ ْ
يف نفــر مقات ـ ـ ــل حمـ ْ
ـالب
ْ
الغالب
والراجع املغلوب غير
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فساروا حتى نزلوا اجلحفة نزلوها عشاء يرتوون من املاء ،وفيهم رجل من بني املطلب بن عبد

مناف يقال له جهيم بن الصلت بن خمرمة ،فوضع جهيم رأســه فأغفى ثم فزع فقال ألصحابه:

هل رأيتم الفارس الذي وقف عيل آنف ًا؟ فقالوا :ال ،فإنك جمنون! فقال :قد وقف عيل فارس آنف ًا
فقال :قتل أبوجهل وعتبة وشــيبة وزمعة وأبو البخرتي وأمية بن خلف ،فعد أرشاف ًا ،فقال له

أصحابه :إنام لعب بك الشــيطان! ورفع حديث جهيــم إىل أيب جهل فقال :قد جئتمونا بكذب
بني املطلب مع كذب بني هاشم ،سرتون غد ًا من يقتل)!

أقول :معناه أن بني املطلب كان هواهم مع النبي‘حتى غري املسلم منهم.

هذا ،وقد نجا جهيم من بطش أيب جهل لكن طالب ًا أخا عيل×مل ينج ،فلم يظهر له أثر ال يف

بدر وال بعدها ،واملؤكد عندي أن عتاة قريش قتلوه ألجل أبياته.




الفصل السادس واألربعون

عبدالمطلبالجداألولللنبي؟ص؟

ْ
سمو ُه عبد عمهالمطلب ألنه أتى به
قال اليعقويب (( :)245/1ودخل املطلب مكة وهو خلفه ،والناس يف أسواقهم وجمالسهم ،فقاموا

يرحبــون به وحييونه ويقولون :من هــذا معك؟ فيقول :عبدي ابتعتــه بيثرب ،ثم خرج حتى

أتى احلزورة فابتاع له حلة ،ثم أدخله عىل امرأته خدجية بنت ســعيد بن ســهم ،فلام كان العيش
ألبسه ،ثم جلس يف جملس بني عبد مناف وأخربهم خربه ،وجعل بعد ذلك خيرج يف تلك احللة،
فلج (غلب) إسمه
فيطوف يف سكك مكة وكان أحســن الناس فتقول قريش :هذا عبد املطلب! َّ

عبد املطلب ،وترك شيبة).

ألهماهلل عبدالمطلب أن يحفر زمزم
أقرب الروايــات وأكثرهــا معقولية يف حفر زمزم ،ما رواه ابن إســحاق عن عيل× (ســيرة

ابــن هشــام )92/1:قــال(:وكان أول ما ابتــدئ به عبد املطلب مــن حفرها ،كام حدثنــي يزيد بن

أيب حبيب املرصي ،عن مرثد بن عبد اهلل اليزين ،عن عبد اهلل ابن زرير الغافقي أنه ســمع عيل بن

أيب طالب×حيدث حديــث زمزم حني أمر عبد املطلب بحفرها قــال :قال عبد املطلب :إين
لنائــم يف احلجر إذ أتاين آت فقال :إحفر طيبة .قال قلت :ومــا طيبة؟ قال :ثم ذهب عني ،فلام

كان الغــد رجعت إىل مضجعي فنمت فيه ،فجاءين فقال :إحفر َب َّرة .قال فقلت :وما برة؟ قال:
ثم ذهب عني .فلام كان الغد رجعت إىل مضجعي فنمت فيه ،فجاءين فقال :إحفر املضنونة .قال
فقلت :وما املضنونة؟ قال :ثم ذهب عني فلام كان الغد رجعت إىل مضجعي فنمت فيه ،فجاءين
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فقال :إحفر زمزم ،قال قلت :وما زمزم؟ قال :ال تنزف أبد ًا وال تذم ،تســقى احلجيج األعظم،

وهي بني الفرث والدم ،عند نقرة الغراب األعصم ،عند قرية النمل .فلام بني له شأهنا ودل عىل
موضعها وعرف أنه قد ُص ِد َق ،غدا بمعوله ومعه ابنه احلارث بن عبد املطلب ،ليس له يومئذ ولد
كب ،فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته ،فقاموا إليه فقالوا:
غريه فحفر فلام بدا لعبد املطلب الطي َّ
يا عبد املطلب ،إهنا بئر أبينا إسامعيل وإن لنا فيها حق ًا ،فأرشكنا معك فيها قال :ما أنا بفاعل ،إن

هذا األمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم ،فقالوا له :فأنصفنا فإنا غري تاركيك حتى
نخاصمك فيها ،قال :فاجعلوا بيني وبينكم من شــئتم أحاكمكم إليه ،قالوا :كاهنة بني ســعد
هذيم قال :نعم ،قال :وكانت بأرشاف الشام .فركب عبد املطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني

عبد مناف ،وركب من كل قبيلة مــن قريش نفر ،قال :واألرض إذ ذاك مفاوز ،قال :فخرجوا
فني ماء عبد املطلب وأصحابه ،فظمئوا
حتى إذا كانوا ببعض تلك املفاوز بني احلجاز والشــامَ ،
حتى أيقنوا باهللكة فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا :إنا بمفازة ،ونحن

نخشــى عىل أنفسنا مثل ما أصابكم ،فلام رأى عبد املطلب ما صنع القوم وما يتخوف عىل نفسه

وأصحابه قال :ماذا ترون؟ قالوا :ما رأينا إال تبع لرأيك فمرنا بام شئت ،قال :فإين أرى أن حيفر
كل رجل منكم حفرته لنفســه بام بكم اآلن من القوة ،فكلام مات رجل دفعه أصحابه يف حفرته

ثــم واروه حتى يكون آخركم رج ً
ال واحد ًا ،فضيعــة رجل واحد أيرس من ضيعة ركب مجيع ًا.

قالوا :نعم ما أمرت به ،فقام كل واحد منهم فحفر حفرته ،ثم قعدوا ينتظرون املوت عطشــ ًا.

ثم إن عبد املطلب قال ألصحابه :واهلل إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت ،ال نرضب يف األرض
وال نبتغي ألنفسناَ ،ل َع ْج ٌز ،فعسى اهلل أن يرزقنا ماء ببعض البالد ،إرحتلوا فارحتلوا .ومن معهم
من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون ،تقدم عبد املطلب إىل راحلته فركبها فلام انبعثت

به انفجرت من حتت خفها عني من ماء عذب ،فكرب عبد املطلب وكرب أصحابه ،ثم نزل فرشب
ورشب أصحابه واســتقوا حتى ملؤوا أســقيتهم ،ثم دعا القبائل من قريش فقال :هلم إىل املاء
فقد ســقانا اهلل فارشبوا واستقوا ،فجاءوا فرشبوا واســتقوا ،ثم قالوا :قد واهلل قىض لك علينا

يــا عبد املطلب ،واهلل ال نخاصمك يف زمزم أبد ًا ،إن الذي ســقاك هذا املاء هبذه الفالة هلو الذي

سقاك زمزم ،فارجع إىل سقايتك راشــد ًا ،فرجع ورجعوا معه ،ومل يصلوا إىل الكاهنة ،وخلوا
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بينه وبينها .قال ابن إسحاق :فهذا الذي بلغني من حديث عيل بن أيب طالب‘يف زمزم).

وقد اعتمد اليعقويب رواية ابن إســحاق عن عيل×وأضاف اليها ،قال( :)246/1( :قال حممد

بن حســن :ملا تكامل لعبد املطلب جمده وأقرت له قريش بالفضل رأى وهو نائم يف احلجر آتي ًا
أتاه فقال له :قم يا أبا البطحاء ،واحفر زمزم حفرية الشــيخ األعظم .فاستيقظ فقال :اللهم بني

يل يف املنــام مرة أخرى فرآه يقول :قــم فاحفر َّبرة...فلم حيفر إال قليــاً ،حتى بدا الطي فكرب
واجتمعت قريش ،فعلمت ملــا رأت الطي أنه قد ُص ِد َق ،وليس له من الولد يومئذ إال احلارث،
فلام رأى وحدته قال :اللهم َّ
إن لك عيل نذر ًا إن وهبت يل عرشة ذكور ًا ،أن أنحر لك أحدهم.
وحفر حتى وجد ســيوف ًا وســاح ًا وغزاالً من ذهب مقرط ًا جمزع ًا ذهبــ ًا وفضة فلام رأت

قريش ذلك قالوا :يا أبا احلارث من فوق األرض ومن حتتها ،فأعطنا هذا املال الذي أعطاك اهلل،
فإهنا بئر أبينا إســاعيل فأرشكنا معك! فقال :إين مل أؤمــر باملال إنام أمرت باملاء فأمهلوين! فلم
فكب ،ثم قال :بحرها التنزف ،وبنى عليها حوض ًا ومأله ماء ،ونادى:
يــزل حيفر حتى بدا املاء َّ

هلم إىل املاء الروا ،أعطيته عىل رغم العدا.
َّ

وكانت قريش تفســد ذلك احلوض وتكرسه فرأى يف املنام :أن قــم فقل :اللهم إين ال أحله
ملغتسل ،ولكن لشــارب ِح ْل ،فقام عبد املطلب فقال ذلك ،فلم يكن يفسد ذلك احلوض أحد
إال رمي ٍ
بداء من ساعته فرتكوه!
وملا استقام له املاء دعا بستة قداح ،فجعل هلل قدحني أسودين ،وجعل للكعبة قدحني أبيضني،

وجعل لقريش قدحني أمحرين ،ثم أخذها بيده ،واستقبل الكعبة ثم أفاض وهو يقول:
يــا رب أنــت األحــد الفــرد الصمد إن شــئت أهلمــت الصــواب والرشــد
وزدت يف املــال وأ كثــرت الولــد إين مــوال ك عــى رغــم معــد

ثم رضب فخرج األسودان هلل ،فقال قال ربكم :هو مايل ،ثم أفاض وهو يقول:
ُ
الهـ َّـم أنــت امللــك املحمــود وأنــت ر يب املبــدئ املعيــد
مــن عنــدك الطــارف والتليــد إن شــئت أهلمــت مبــا تر يــد

فخرج األبيضان للكعبة فقــال :أخربين ريب أن املال كله له فحىل به الكعبة ،وجعله صفائح
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عىل باب الكعبة ،وكان أول من حىل الكعبة).

حسدت قريش عبد المطلب وتحالفت ضده
قال اليعقويب (( :)247/1وملا رأت قريش أن عبد املطلب قد حاز الفخر طلبت أن حيالف بعضها

بعض ًا ليعزوا ،وكان أول من طلب ذلك بنو عبد الدار ملا رأت حال عبد املطلب ،فمشــت بنو
عبد الدار إىل بني سهم فقالوا :إمنعونا من بني عبد مناف! فلام رأى ذلك بنو عبد مناف اجتمعوا
خال بني عبد شمس ،فإن الزبريي قال :مل يكن ولد عبد شمس يف حلف املطيبني ،وال ولد عبد

مناف ،وإنام كان فيهم هاشم وبنو املطلب وبنو نوفل.

وقال آخرون :كانت بنو عبد شمس معهم ،فأخرجت هلم أم حكيم البيضاء بنت عبد املطلب

طيب ًا يف جفنة ثم وضعتها يف احلجر فتطيب بنو عبد مناف وأسد وزهرة ،وبنو تيم ،وبنو احلارث
بن فهر ،فســموا حلف املطيبني ،فلام سمعت بذلك بنو ســهم ذبحوا بقرة ،وقالوا :من أدخل

يــده يف دمها ولعق منه فهو منا! فأدخلت أيدهيا بنو ســهم وبنو عبد الدار وبنو مجح وبنو عدي
وبنو خمزوم ،فســموا اللعقة! وكان حتالف املطيبــن أال يتخاذلوا ،واليســلم بعضهم بعض ًا،
وقالت اللعقة :قد أعتدنا لكل قبيلة قبيلة).

وقــال يف رشح النهــج ( )202/15ورســائل اجلاحظ((:)414/1قال أبوعثامن :ثــم حلف الفضول

وجاللته وعظمته ،وهو أرشف حلف كان يف العرب كلها ،وأكرم عقد عقدته قريش يف قديمها

وحديثها قبل اإلسالم مل يكن لبني عبد شمس فيه نصيب.

قال النبي‘وهــو يذكر حلف الفضول :لقد شــهدت يف دار عبد اهلل بــن جدعان حلف ًا

لودعيت إىل مثله يف اإلســام ألجبت .ويكفي يف جاللته ورشفه أن رسول اهلل‘شهده وهو
غــام ،وكان عتبة بن ربيعة يقول :لو أن رج ً
ال خرج مما عليه قومه لدخلت يف حلف الفضول،
ملــا أرى من كامله ورشفه ،وملــا أعلم من قدره وفضيلته .قال :ولفضــل ذلك احللف وفضيلة
أهله ســمي حلف الفضول ،وســميت تلك القبائل الفضول ،فكان هذا احللف يف بني هاشم،
وبني املطلب ،وبني أســد بــن عبد العزى ،وبني زهرة ،وبني تيم بن مــرة ،تعاقدوا يف دار ابن

جدعان يف شــهر حرام قيام ًا يتامسحون بأكفهم صعد ًا ليكونن مع املظلوم حتى يؤدوا إليه حقه
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ما بل بحر صوفة ،ويف التأيس يف املعاش والتساهم باملال .وكانت النباهة يف هذا احللف للزبري بن
عبد املطلب ولعبد اهلل بن جدعــان ،أما ابن جدعان فألن احللف عقد يف داره ،وأما الزبري فألنه

هو الذي هنض فيه ودعا إليه وحث عليه وهو الذي سامه حلف الفضول.

وذلك ألنه ملا ســمع الزبيدي املظلوم ثمن ســلعته قد أوىف عىل أيب قبيس قبل طلوع الشمس

رافع ًا عقريته وقريش يف أنديتها قائالً:

يــا للرجــال ملظلــوم بضاعتــه ببطــن مكــة نايئ احلــي والنفر
إن احلــرام ملــن متــت حرامتــه وال حــرام لثــويب البس الغــدر
ف ليعقــدن حلف ًا بينه وبني بطون من قريــش يمنعون القوي من ظلم الضعيف،
وح َل َ
محي َ
َ

والقاطن من عنف الغريب ثم قال:

ً
ً
حلفــت لنعقــدن حلفا علهيم وإن كنــا مجيعــا أهــل دار

نســميه الفضول إذا عقدنــا يعــز به الغر يــب لدى اجلــوار
ويعلــم مــن حوايل البيــت أنــا أباة الضــم هنجــر كل عــار
فبنو هاشم هم الذين سموا ذلك احللف حلف الفضول ،وهم كانوا سببه ،والقائمني به دون

مجيع القبائل العاقدة له والشاهدة المره ،فام ظنك بمن شهده ومل يقم بأمره!

قال أبوعثامن :وكان الزبري بن عبد املطلب شــجاع ًا أبي ًا ،ومجي ً
ال هبي ًا ،وكان خطيب ًا شــاعر ًا،

وسيد ًا جواد ًا ،وهو الذي يقول:

ولــوال احلمــس مل يلبــس رجــال

ثيــاب أعــزة حــى ميوتــوا

ثياهبــم مش ـ ـ ـ ـ ــال أو عبـ ـ ـ ـ ـ ــاء

هبــا دنس كمــا دنــس احلميت

ولكنــا خلقنــا إذا خلقن ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ً
وكأس لــو تبــن هلــم كالمــا

لنــا احلبــرات واملســك الفتيــت
لقالــت إمنــا هل ـ ـ ـ ـ ـ ــم ســبيت

تبــن لنــا القــذى إن كان فهيــا

رضــن  احللــم يشــر هبا هبيــت

ويقطــع خنــوة املختـ ـ ـ ـ ــال ســيف

رقيــق احلــد ضربتــه صمــوت
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إذا لــي الكر هيــة يســتميت

قال :والزبري هو الذي يقول:

ً
وأســحم مــن راح العــراق ممــا
ً
صبحــت بــه طلقــا يــراح إىل النــدى

إذا مــا انتــى مل خيتصــره معاقــره

ضعيــف جبنب الــكاس قبــض بنانــه

كليــل عــى جلــد النــدمي أظافــره

حميــط عليــه اجليــش جلــد مرائــره

قال :وبنو هاشــم هم الذين ردوا عىل الزبيدي ثمن بضاعته ،وكانت عند العاص بن وائل،

وأخذوا للبارقي ثمن سلعته من أيب بن خلف اجلمحي ،وىف ذلك يقول البارقي:

و يــأىب لكــم حلف الفضــول ظالمــي بــي مجــح واحلــق يؤخــذ بالغصب
وهم الذين انتزعوا من نبيه بن احلجاج قتول احلسناء بنت التاجر اخلثعمي ،وكان كابره عليها

حني رأى مجاهلا ،ويف ذلك يقول نبيه بن احلجاج:
وخشــيت الفضول حــن أ تــوين

قــد أراين وال أخاف الفضــوال

إين والــذي حي ـ ـ ـ ـ ــج لــه مشــط

إي ـ ـ ـ ــاد وهلل ـ ـ ـ ـ ــوا هتليـ ـ ـ ـ ـ ــا

لبــراء مــي قتيلــة يــا للنــاس

هــل يتبع ـ ـ ـ ــون إال القت ـ ـ ـ ـ ـ ــوال

وفيها أيض ًا يقول:
لــوال الفضــول وأنــه

ال أمــن مــن عرواهئــا

لدنــوت مــن أبياهتــا

ولطفــت حــول خباهئا

حي النخيلــة إذ نــأت

منــا عـ ـ ـ ـ ــى عدواهئــا
ً
شـ ـ ـ ـ ــيئا وال بلقاهئــا

ال بالفــراق تنيلنـ ـ ـ ـ ــا
حلــت مبكــة َحل ـ ـ ـ ـ ــة

يف مشــها ووطاهئــا

يف رجال كثري انتزعوا منهم الظالمات ،ومل يكن ي ِ
ظل ُم بمكة إال رجال أقوياء وهلم العدد
َ

والعارضة ،منهم من ذكرنا قصته).
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استنجد عبدالمطلب بأخواله لمنع ظلم أعمامه
قال املــاوردي يف أعالم النبــوة( :194/مــات [المطلــب] فوثب عليه عمه نوفل بــن عبد مناف يف

والركَح الســاحات ،فســأل عبد املطلب رجاالت قومه النرصة عىل
ُركَح كان له فاغتصبه إياه ُّ
عمه فقالوا :لســنا داخلني بينك وبني عمك ،فلــا رأى عبد املطلب ذلك كتب إىل أخواله من

بني النجار يقول:

ً
ً
ينــئ عديــا ودين ـ ـ ـ ــارا ومازهنـ ـ ـ ـ ـ ــا
ً
ً
ً
وكنــت مــا كنــت حيــا ناعمــا جــذال

هــل مــن رســول إىل النجــار أخــوايل
ً
ومالــكا عصمــة اجليــران عــن حــايل
ً
أمــي الغضيــة ســحابا ألذيــايل

حــى ارحتلــت إىل قومــي وأزعجــي

عــن ذاك مطلــب عمــي بترحــايل

فغــاب مطلــب يف قعــر مظلمــة
ً
أئــن رأى رجــا غابــت عمومتــه
ً
أحنــى عليــه ومل حيفــظ لــه رمحــا

وقــام نوفــل كــي يعــدو عــى مــايل

مــا أمنــع املــرء بــن العــم واخلــال

فاســتنفروا وامنعــوا ضــم ابــن أختكــم

ال ختذلــوه ومــا أنــم خبــذايل

مــا مثلكــم يف بــي قحطــان قاطبــة

حــي جل ـ ـ ـ ـ ــار وإنعــام وإفضــال
ً
ســلما لكــم ومســام األبلــج العــايل

يــا طــول ليــي ألشــجاين وأشــغايل

أنــم ليــان ملــن ال نــت عر يكتــه

وغــاب أخوالــه عن ـ ـ ـ ـ ــه بــا وايل

الركَح (الساحات)
فقدم عليه ثامنون راكب ًا من بني النجار ونرصوه عىل عمه نوفل وارجتعوا منه ُّ

وعادوا ،وقد اشتد هبم عبد املطلب.

فدعا ذلك نوف ً
ال أن حالف بني عبد شــمس عىل عبد املطلب ودعا ذلك عبد املطلب عىل أن

حالف بني هاشم عىل نوفل ،وبني عبد شمس فقوي عبد املطلب وضعف نوفل ،وانتقلت السقاية
والوفادة والرئاسة إىل عبد املطلب ،وأخذ نوفل عهد ًا من أكارسة العراق وصارت رحلته إليها،
وأخذ عبد املطلب عهد ًا من ملوك الشام وأقيال محري باليمن ،وصارت رحلته إليها).

وقال الطربي(( :)11/2فقدم عليه منهم ثامنون راكب ًا فأناخوا بفناء الكعبة فلام رآهم نوفل بن عبد
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مناف قال هلم أنعموا صباحا ًفقالوا له ال ن َِع َم صباحك أهيا الرجل ،أنصف ابن أختنا من ظالمته.
قال أفعل باحلب لكم والكرامة ،فرد عليه األركاح وأنصفه ،قال :فانرصفوا عنه إىل بالدهم).

ويف املنمق البن حبيب ،83/ملخص ًا( :قال الكلبي :فلام هلك املطلب وثب نوفل بن عبد مناف

عىل ســاحات كانت هلاشم وهي األركاح فوهبها البنه عبد املطلب فأخذها ،ثم ذكر استنصاره

بأخواله وشــعره ،وقال :فأقبلوا عىل كل صعب وذلول حتى انتهوا إىل مكة فكلموا نوفال حتى
رد عىل عبد املطلب أركاحه فأنشأ عبد املطلب يقول:

أبلــغ بين النجــار إن جئهتــم أين مهنــم وابهنــم واخلميــس
ً
رأيهتــم قومــا إذا جئهتــم هــووا لقــايئ وأحبــوا حس ــييس

قال فأخربين ابن الكلبي قال :ملا بعث عبد املطلــب إىل أخواله بني النجار أقبل منهم ثامنون

رج ً
ال قد تقلدوا وتنكبوا القيس وعلقوا الرتاس يف مناكبهم فأناخوا بفناء الكعبة ،فلام رآهم نوفل

قال :ما أشــخص هؤالء إال الرش فخافهم ،فرد عىل ابن أخيه األركاح وأحسن إليه ،فقال شمر
بن عويمر الكناين :يمدح بني النجار لنرصهم عبد املطلب:

لعمري ألخــوال ابن هاشــم نصرة من اعمامه األدنني أحســن أفضل
أجابــوا عــى نــأي دعاء ابــن أخهتم وقــد رامــه بالظلــم والغــدر نوفــل
مفــا برحــوا حــى تــدارك حقــه ورد عليــه بعــد مــا كاد يــؤكل
ً
جــزى اهلل خيــرا عصبــة خزرجيــة تواصــوا عــى بــر وذو البــر أفضــل

عبدالمطلب مع أبرهة قائدالجيش لهدمالكعبة
وجه يكســوم
يف كنز الفوائــد ،81/عن اإلمام الصادق×قال«:ملــا ظهرت احلبشــة باليمن َّ

ملك احلبشة بقائدين من قواده ،يقال ألحدمها أبرهة واآلخر أرباط يف عرشة من الفيلة كل فيل

يف عرشة آالف ،هلدم بيت اهلل احلرام ،فلام صاروا ببعض الطريق وقع بأســهم بينهم واختلفوا،
فقتــل أبرهة أرباط واســتوىل عىل اجليش ،فلام قارب مكة طرد أصحابــه عري ًا لعبد املطلب بن

هاشــم فصار عبد املطلب إىل أبرهة ،وكان ترمجان أبرهة واملستويل عليه ابن داية لعبد املطلب،
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فقال الرتمجان ألبرهة :هذا سيد العرب ودياهنا فأجله وأعظمه ،ثم قال لكاتبه :سله ما حاجته؟

فســأله فقال :إن أصحاب امللك طردوا يل نع ًام! فأمر بردها ثــم أقبل عىل الرتمجان فقال :قل له

عجب ًا لقوم ســودوك ورأســوك عليهم حيث تســألني يف عري لك ،وقد جئت ألهدم رشفك
وجمدك ،ولو ســألتني الرجوع عنه لفعلت! فقال :أهيا امللك إن هذه العري يل وأنا رهبا فســألتك
إطالقها ،وإن هلذه ال َبنِ َّية رب ًا يدفع عنها! قال :فإين غاد هلدمها ،حتى أنظر ماذا يفعل!

فلام انرصف عبد املطلب َّ
حل أبرهة بجيشه ،فإذا هاتف هيتف يف السحر األكرب :يا أهل مكة أتاكم

أهل عكة ،بجحفل جرار يمأل األندار ملء اجلفار فعليهم لعنة اجلبار! فأنشأ عبد املطلب يقول:
أهيــا الداعــي لقــد أمسعتــي

ً
ً
إن للبيــت لر بــا مانعــا
رامـ ُـه ُت َّبـ ُـع يف أجن ـ ـ ـ ـ ــاده

هلكــت بالبغــي فيــه جرهـ ٌـم
وكــذاك األمــر فيمــن كاده
ُ
حنــن آل اهلل فيمــا قــد خــا
ٌ
مل يــزل هلل فين ـ ـ ـ ـ ــا حجــة

َّ ُ ْ
كل َمــا قلـ َـت وما يب مــن َص َم ْم

ُ
ـام يصطلــم
مــن يــرده بأثـ ٍ
محيـ ٌـر واحلـ ُّـي مــن آل إرم
وجديــس ُ
بعــد َط ْســم َ
وجـ َ ْـم
ٍ
ٍ
ََ
ليــس أمــر اهلل باألمــر األمــم
مل يــزل ذاك عــى عهــد ْاب َر َهـ ْـم
يدفــع اهلل هبــا عهنــا النقــم

نعــرف اهلل وفين ـ ـ ـ ـ ــا شــيمة

صلــة الرحــم ونــويف بالذمــم
ً
نعرف الديــن وطــورا يف العجم

فــإذا مــا بلــغ الــدور إىل

منهتى الوقــت أىت ْ
طي ُر القــدم

بكتـ ـ ــب فصلـ ـ ــت آياتـ ـ ـ ــه

فيــه تبيــان أحاديــث األمــم

ولن ـ ـ ـ ـ ــا يف كل دور كــرة

فلام أصبح عبد املطلب مجع بنيه وأرسل احلارث ابنه األكرب إىل أعىل جبل أيب قبيس فقال :أنظر

يا بني ماذا يأتيك من قبل البحر؟ فرجع فلم ير شــيئ ًا .فأرســل واحد ًا بعد آخر من ولده ،فلم

يأته أحد منهم عن البحر بخرب ،فدعا ولده عبــد اهلل وإنه لغالم حني أيفع وعليه ذؤابه ترضب
إىل عجــزه فقال له :إذهب فداك أيب وأمي ُ
فاعل أباقبيس وانظر ماذا ترى جيئ من البحر؟ فنزل
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مرسع ًا فقال :يا سيد النادي رأيت ســحاب ًا من قبل البحر مقبالًُ ،ي ْس ِف ُل تارة ويرتفع أخرى! إن

قلت غي ًام قلته ،وإن قلت جهام ً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 طري حجر ويف رجليه حجــران ،فكان الطائر الواحد يقتل

ثالثــة من أصحاب أبرهة! كان يلقي احلجر يف قمة رأس الرجل فيخرج من دبره! وقد قص اهلل
َ
ََ ْ َ َ َ
ك ْي َف َف َع َل َر ُّب َك بأ ْص َ
يل).
الف
اب
ح
تبارك وتعاىل نبأهم فقال سبحانه :ألم تر
ِ
ِ
ِ
ِ

والسجيل:احلجر الصلب .العصف املأكول :ورق الزرع الذي أكلته وداسته احليوانات .وطري القدم:
ٌ
مثل رضبه عبد املطلب ألصحاب ولده املهدي×الذين جيمعهم اهلل له يف ليلة من أقايص العامل ليكونوا
وزراءه يف دولته.

فقد روى عيل بن يقطني عن اإلمام الكاظم×قال « :من أعز أخاه يف اهلل وأهان أعداءه يف اهلل،

وتوىل ما اســتطاع نصيحته ،أولئك يتقلبون يف رمحة اهلل ،ومثلهم مثل طري يأيت بأرض احلبشة يف

كل صيفة يقال له القدم فيبيض ويفرخ هبا ،فإذا كان وقت الشــتاء صاح بفراخه فاجتمعوا إليه
وخرجوا معه من أرض احلبشــة ،فإذا قام قائمنا اجتمع أولياؤنــا من كل أوب! ثم متثل بقول

عبد املطلب:

فــإذا مــا بلغ الــدور إىل

منهتى الوقــت أىت ْ
طي ُر القــدم

بكتــاب فصلــت آياتــه

فيــه تبيــان أحاديــث األمــم

( مستدرك الوسائل  ،137 / 13 :وجامع أحاديث الشيعة .)297 / 17 :

ويف أمايل الطويس ،80/بســنده عن اإلمام زين العابدين×قال (:ملــا قصد أبرهة بن الصباح

ملك احلبشة هلدم البيت ،ترسعت احلبشة فأغاروا عليها وأخذوا رسح ًا لعبد املطلب بن هاشم،

فجاء عبد املطلب إىل امللك فاســتأذن عليه ،فأذن له وهو يف قبة ديباج عىل رسير له ،فسلم عليه
فرد أبرهة السالم ،فجعل ينظر يف وجهه فراقه حسنه ومجاله وهيئته .فقال له :هل كان يف آبائك
مثل هذا النور الذي أراه لك واجلامل؟ قال :نعم أهيا امللك ،كل آبائي كان هلم هذا اجلامل والنور

والبهاء .فقال له أبرهة :لقد فقتم امللوك فخر ًا ورشف ًا ،وحيق لك أن تكون سيد قومك .ثم أجلسه

معه عىل رسيره وقال لســائس فيله األعظم وكان في ً
ال أبيــض عظيم اخللق ،له نابان مرصعان
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بأنواع الدرر واجلواهر ،وكان امللك يباهي به ملوك األرض :إئتني به فجاء به سائســه وقد زين
بكل زينة حســنة ،فحني قابل وجه عبد املطلب سجد له ومل يكن يسجد مللكه ،وأطلق اهلل لسانه

بالعربية فســلم عىل عبد املطلب ،وملا رأى امللك ذلك ارتاع له وظنه سحر ًا فقال :ردوا الفيل إىل
مكانه .ثــم قال لعبد املطلب :فيم جئت؟ فقد بلغني ســخاؤك وكرمك وفضلك ،ورأيت من
هيبتك ومجالك وجاللك ما يقتيض أن أنظر يف حاجتك فســلني ما شئت ،وهو يرى أنه يسأله

يف الرجــوع عن مكة ،فقال له عبد املطلــب :إن أصحابك غدوا عىل رسح يل فذهبوا به فمرهم
عيل .قــال :فتغيظ احلبيش من ذلك وقال لعبد املطلب :لقد ســقطت مــن عيني ،جئتني
برده َّ
تسألني يف رسحك وأنا قد جئت هلدم رشفك ورشف قومك ،ومكرمتكم التي تتميزون هبا من
كل جيل ،وهو البيت الذي حيج إليه من كل صقع يف األرض ،فرتكت مسألتي يف ذلك وسألتني

يف رسحك!

فقال له عبد املطلب :لســت برب البيت الذي قصدت هلدمــه ،وأنا رب رسحي الذي أخذه

أصحابك ،فجئت أســألك فيــا أنا ربه ،وللبيــت رب هو أمنع له من اخللــق كلهم وأوىل به

منهم! فقال امللك :ردوا إليه رسحــه ،وانرصف إىل مكة وأتبعه امللك بالفيل األعظم مع اجليش
هلدم البيت ،فكانوا إذا محلوه عىل دخول احلرم أناخ ،وإذا تركوه رجع مهروالً .فقال عبد املطلب
لغلامنه :أدعــوا يل ابني ،فجئ بالعباس فقال :ليس هذا أريد ،أدعــوا يل ابني فجئ بأيب طالب
فقال:ليس هذا أريد ،ادعوا يل ابني ،فجئ بعبد اهلل أيب النبي‘فلام أقبل إليه قال :إذهب يا بني

حتى تصعد أباقبيس،ثم ارضب ببرصك ناحية البحرفانظر أي شئ جيئ من هناك وخربين .قال:
فصعد عبد اهلل أباقبيس فام لبث أن جاء طري أبابيل مثل الســيل والليل ،فسقط عىل أيب قبيس ثم

صار إىل البيت فطاف به سبع ًا ،ثم صار إىل الصفا واملروة فطاف هبام سبع ًا ،فجاء عبد اهلل إىل أبيه
فأخربه اخلرب ،فقال :أنظر يا بني ما يكون من أمرها بعد فأخربين به ،فنظرها فإذا هي قد أخذت

نحو عسكر احلبشــة ،فأخرب عبد املطلب بذلك ،فخرج عبد املطلب وهــو يقول :يا أهل مكة،

أخرجوا إىل العســكر فخذوا غنائمكم .قال :فأتوا العســكر وهم أمثال اخلشب النخرة ،وليس
من الطري إال ما معه ثالثة أحجار يف منقاره ورجليــه ،يقتل بكل حصاة منها واحد ًا من القوم!

فلــا أتوا عىل مجيعهم انرصف الطري ،ومل ير قبل ذلك وال بعــده ،فلام هلك القوم بأمجعهم جاء
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عبد املطلب إىل البيت فتعلق بأستاره وقال:
يــا حابس الفيــل بذي املغمــس

حبسـ ـ ـ ــته كأنــه مكوكـ ـ ـ ـ ــس

يف حمــبس تــزهـق فيــه األ نـفــس).
ويف البحــار( « :)233/62وأصيــب أبرهة حتى تســاقط أنملة أنملة ،حتــى قدموا به صنعاء

وطائر حيلق فوقه حتى
وهو مثل فــرخ الطائر! حتى انصدع صدره عن قلبه ،وانفلت وزيــره
ٌ

فخر ميت ًا بإذن اهلل بني يديه »!
بلغ النجايش فقص عليه القصة ،فلام انتهى وقع عليه احلجر َّ

ويف سرية ابن هشام( )28/1ملخص ًا( :ثم إن أبرهة بنى ال ُق َّل ْي َس بصنعاء ،ثم كتب إىل النجايش:

إين قد بنيت لك أهيا امللك كنيســة مل يبن مثلها مللك كان قبلك ،ولست بمنته حتى أرصف إليها
حج العرب .ثم ذكر أن رج ً
ال من العرب أهان الكنيســة وتغــوط فيها ،فغضب أبرهة وحلف

ليســرن إىل البيت حتى هيدمه! وال يبعــد أن تكون قصة إهانة الكنيســة مفتعلة لتكون حجة

ألبرهة.

ثم قال ابن هشــام :فلــا رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن جيلســه حتتــه ،وكره أن

تراه احلبشــة جيلس معه عىل رسير ملكه ،فنزل أبرهة عن رسيره فجلس عىل بســاطه ،وأجلسه

معه عليه إىل جنبه ثم قال لرتمجانــه :قل له :حاجتك؟ فقال له ذلك الرتمجان فقال :حاجتي أن
يرد عىل امللك مئتي بعري أصاهبا يل .قال :أتكلمني يف مئتي بعري أصبتها لك ،وترتك بيت ًا هو دينك
ودين آبائك قد جئت هلدمه! قال له عبد املطلب :إين أنا رب اإلبل ،وإن للبيت رب ًا سيمنعه.قال:

ما كان ليمتنع مني ،قال :أنت وذاك.

فانــرف عبد املطلب إىل قريــش فأخربهم اخلرب ،وأمرهم باخلروج مــن مكة والتحرز يف

شــعف اجلبال والشــعاب ،ختوف ًا عليهم من معرة اجليــش ،ثم قام عبد املطلــب فأخذ بحلقة
باب الكعبــة ،وقام معه نفر مــن قريش يدعون اهلل ويســتنرصونه عىل أبرهــة وجنده ،فقال
الهم إن العبد يمنع رحله..فامنع رحالك..
عبد املطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة:
َّ

قال ابن إســحاق :حدثني يعقوب بن عتبة أنه ُحدث أن أول مــا رؤيت احلصبة واجلدري

بأرض العرب ذلك العام،فلام رد اهلل احلبشــة عــن مكة ،أعظمت العرب قريشــ ًا وقالوا :هم

أهل اهلل ،قاتل اهلل عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم ،فقالوا يف ذلك أشعار ًا يذكرون فيها ما صنع اهلل
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باحلبشة ،وما رد عن قريش من كيدهم .فقال عبد اهلل بن الزبعرى:

ً
تنكلــوا عــن بطــن مكــة إهنــا كانــت قدميــا ال يــرام حر ميهــا
مل ختلق الشــعرى ليــايل حرمــت إذ ال عز يــز من األ نــام يرومهــا

ســائل أمير احلبش عهنــا ما رأى ولســوف ينيب اجلاهلــن عليمها
ً
ســتون ألفــا مل يؤو بــوا أرضهــم ومل يعــش بعد اإليــاب ســقيمها
كانــت هبــا عــاد وجرهــم قبلهــم واهلل مــن فوق العبــاد يقيمهــا

وقال أبوقيس بن األسلت األنصاري ثم اخلطمي:
فقومــوا فصلــوا ربكــم ومتســحوا بــأركان هذا البيــت بني األخاشــب
فعندكــم منــه بــاء مصــدق غــداة أيب يكســوم هادي الكتائــب
كتيبتــه بالســهل متــي ورجلــه عىل القاذفــات يف رؤوس املناقــب
فلمــا أتا كم نصــر ذيالعرش ردهم جنود املليــك بــن ســاف وحاصــب
ً
فولــوا ســراعا هار بــن ومل يــؤب إىل أهلــه ملحبــش غيــر عصائــب

قال ابن إسحاق :وقال طالب بن أيب طالب بن عبد املطلب:
أمل تعلمــوا مــا كان يف حــرب داحــس وجيــش أيب يكســوم إذ ملؤوا الشــعبا
فلــوال دفـ ـ ـ ـ ــاع اهلل ال ئش غي ـ ـ ـ ـ ــره ألصبحــم ال متنعــون لكــم ســربا

قال ابن هشام :وهذان البيتان يف قصيدة له يف يوم بدر سأذكرها يف موضعها إن شاء اهلل تعاىل.

قال ابن هشــام :وقال عبد اهلل بن قيس الرقيات ،أحد بني عامر بن لؤي ابن غالب يذكر أبرهة

وهو األرشم والفيل:

كاده األشــرم الذي جــاء بالفيل فــوىل وجيشـ ـ ـ ـ ــه مه ـ ـ ـ ـ ــزوم
واســهلت علهي ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطيــر باجلنــدل حــى كأنــه مرجــوم
ذاك مــن يغــزه من النــاس يرجــع وهــو فــل من اجليــوش ذمــم
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وهذه األبيات يف قصيدة له .قال ابن إســحاق :فلام هلك أبرهة ملك احلبشــة ابنه يكسوم بن

أبرهة وبه كان يكنى ،فلام هلك يكسوم بن أبرهة ،ملك اليمن يف احلبشة أخوه مرسوق بن أبرهة).
أقول :القصيدة التي أشار اليها ابن هشام أوردها يف (( :)548/2قال طالب بن أيب طالب ،يمدح

رسول اهلل‘ويبكي أصحاب القليب من قريش يوم بدر:

أال إن عيين أنفذت دمعها سكبا تبكــي عــى كعــب ومــا إن تــرى كعبــا
ً
أال إن كعبــا يف احلــروب ختاذلــوا وأرداهــم ذا الدهــر واجترحــوا ذنبــا
وعامــر تبكــي للملمــات غــدوة فياليــت شــعري هــل أرى هلمــا قر بــا
مهــا أخــواي لــن يعــدا لغيــة تعــد ولــن يســتام جارمهــا غصبــا
ً
فيــا أخوينــا عبــد مشــس ونوفــا فــدى لمكــا ال تبعثــوا بيننــا حر بــا
وال تصبحــوا مــن بعــد ود وألفــة أحاديــث فهيــا كلكــم يشــتكي النكبا
أمل تعلموا ما كان يف حرب داحس وجيــش أيب يكســوم إذا ملــؤوا الشــعبا
فلــوال دفــاع اهلل ال ئش غيــره ألصبحــم ال متنعــون لكــم ســربا
مفــا إن جنينــا يف قر يــش عظيمة
ً
أخــا ثقــة يف النائبــات مــرزا
يطيــف به العافون يغشــون بابه

ســوى أن محينــا خيــر مــن وطــأ التر بــا
ً
ً
كر ميــا ثنــاه الخبيــا وال ذر بــا
ً
ً
يؤمــون حبــرا ال نــزورا وال صر بــا).

أقول:مجعت هذه القصيدة بني مدح النبي‘ومدح قريش رغم طغياهنم ،فإن صحت فهي

تقية منهم ألنه يف مكة .وهي تلقي ضو ًء عىل مصري طالب بن أيب طالب ،فقد ذكر املؤرخون أن

قريش ًا أجربته وغريه من بني هاشم عىل املسري معهم اىل بدر حلرب النبي‘ ،ثم انقطع خربه.

ويف هذه القصيدة يقول طالب إنه ضد احلرب ويطالب بالســام بني بني هاشــم وقريش،

ويقول إن بني هاشــم مل يرتكبوا ذنب ًا إال أهنم محوا رســول اهلل خري اخللق من أن تقتله قريش،
ويعلن إيامنه بالنبي‘ .ومعناه أنه حرض بدر ًا ومل يقاتل ،ولعل قريش ًا قتلته يف بدر أو يف طريق

ذهابه وكتمت قتله ريض اهلل عنه.
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وفد قريش برئاسة عبدالمطلب لتهنئة سيف بن ذي يزن
روى الصدوق يف كامل الدين ،177/عن ابن عباس قال( :ملا ظفر ســيف بن ذي يزن باحلبشة

وذلك بعد مولد النبي‘بسنتني أتاه وفد العرب وأرشافها وشعراؤها بالتهنئة ،متدحه وتذكر

ما كان من بالئه وطلبه بثار قومه ،فأتاه وفد من قريش ومعهم عبد املطلب بن هاشــم وأمية بن
عبد شمس وعبد اهلل بن جذعان وأسد بن خويلد بن عبد العزى ووهب ابن عبد مناف يف أناس

من وجوه قريش ،فقدموا عليه صنعاء فاستأذنوا فإذا هو يف رأس قرص يقال له :غمدان فدخل
عليه اآلذن فأخربه بمكاهنم ،فأذن هلم فلام دخلوا عليه دنا عبد املطلب منه فاســتأذنه يف الكالم

فقال له :إن كنــت ممن يتكلم بني يدي امللوك فقد أذنا لك ،قــال :فقال عبد املطلب :إن اهلل قد
أحلــك أهيا امللك حم ً
ال رفيع ًا صعب ًا منيع ًا شــاخم ًا باذخ ًا ،وأنبتك منبتــ ًا طابت أرومته ،وعذبت

جرثومته ،وثبت أصله وبســق فرعه ،يف أكرم موطن وأطيب موضع ،وأحســن معدن ،وأنت

أبيت اللعــن ملك العرب وربيعها الذي ختصب به .وأنت أهيا امللك رأس العرب الذي له تنقاد،

وعمودها الذي عليه العامد ،ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد ،ســلفك خري سلف وأنت لنا منهم
خري خلف ،فلن خيمل من أنت سلفه ولن هيلك من أنت خلفه.

نحن أهيا امللك أهل حرم اهلل وسدنة بيته ،أشخصنا إليك الذي أهبجنا من كشف الكرب الذي

فدحنا ،فنحن وفد التهنئة ال وفد املرزئة.

قال :وأهيم أنت أهيا املتكلم؟ قال :أنا عبد املطلب بن هاشم ،قال:ابن أختنا؟ قال :نعم ،قال:

أدن ،فدنا منه ،ثم أقبل عىل القوم وعليه فقال :مرحب ًا ،وأهالً ،وناقة ورحالً ،ومستناخ ًا سهالً،
وملك ًا ِر َب ْحال(معطاء) قد سمع امللك مقالتكم وعرف قرابتكم ،وقبل وسيلتكم ،فأنتم أهل الليل
وأهل النهار ،ولكم الكرامة ما أقمتم ،واحلباء إذا ظعنتم.

قال :ثم أهنضوا إىل دار الضيافة والوفود فأقاموا شهر ًا ال يصلون إليه وال يأذن هلم باإلنرصاف،

ثم انتبه هلم انتباهة فأرســل إىل عبد املطلب فأدنى جملسه وأخاله ،ثم قال له :يا عبد املطلب إين
مفوض إليك من رس علمي أمر ًا ما لــو كان غريك مل أبح له به ،ولكني رأيتك معدنه فأطلعك

طلعــة ،فليكن عندك مطوي ًا حتى يــأذن اهلل فيه فإن اهلل بالغ أمــره ،إين أجد يف الكتاب املكنون
والعلم املخزون الذي اخرتناه ألنفســنا واحتجبنا دون غرينا ،خرب ًا عظي ًام وخطر ًا جســي ًام ،فيه

لل لوألا دجلا بلطملا دبع

87

رشف احلياة وفضيلة الوفاة ،للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة ،فقال عبد املطلب :مثلك
أهيا امللك من رس وبر فام هو فداك أهل الوبر زمر ًا بعد زمر ،فقال :إذا ولد بتهامة غالم بني كتفيه

شامة ،كانت له اإلمامة ولكم به الدعامة إىل يوم القيامة.

فقال له عبد املطلب :أبيت اللعن لقد أبت بخرب ما آب بمثله وافد ،ولوالهيبة امللك وإجالله

وإعظامه لســألته عن مســاره إياي ما ازداد به رسور ًا فقال ابن ذي يزن :هذا حينه الذي يولد
فيه أو قد ولد فيه ،إســمه حممد ،يموت أبوه وأمه ويكلفه جــده وعمه ،وقد ولد رسار ًا ،واهلل

باعثه جهــار ًا ،وجاعل له منا أنصار ًا ،ليعز هبم أولياؤه ويــذل هبم أعداءه ،يرضب هبم الناس
عن عرض ،ويســتفتح هبم كرائــم األرض ،يكرس األوثــان وخيمد النــران ،ويعبد الرمحن،
ويدحر الشيطان ،قوله فصل ،وحكمه عدل ،يأمر باملعروف ويفعله ،وينهى عن املنكر ويبطله.

فقال عبد املطلب:أهيا امللك عــز جدك وعال كعبك ودام ملكك وطــال عمرك فهل امللك

ســاري بإفصاح ،فقد أوضــح يل بعض اإليضاح ،فقــال ابن ذي يــزن :والبيت ذي احلجب
فخر عبد املطلب ســاجد ًا
والعالمــات عىل النصب ،إنك يا عبد املطلب جلده غري كذب ،قالَّ :
فقال له :إرفع رأسك َث ُل َج صدرك وعال أمرك ،فهل أحسست شيئ ًا مما ذكرته؟ فقال :كان يل ابن
وكنت به معجب ًا وعليه رفيق ًا فزوجته بكريمة من كرائم قومي إســمها آمنة بنت وهب فجاءت

بغالم سميته حممد ًا ،مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه ،فقال ابن ذي يزن :إن الذي قلت لك كام

قلــت لك ،فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود ،فإهنم له أعداء ولن جيعل اهلل هلم عليه ســبيالً،
ِ
واطو ما ذكرت لك دون هؤالء الرهط الذين معك ،فإين لســت آمن أن تدخلهم النفاســة من

أن تكون له الرئاسة ،فيطلبون له الغوائل وينصبون له احلبائل ،وهم فاعلون أو أبناؤهم ،ولوال
علمي بأن املوت جمتاحي قبل مبعثه لــرت بخييل ورجيل حتى رصت بيثرب دار ملكه نرصة

له ،لكني أجد يف الكتاب الناطق والعلم الســابق أن يثرب دار ملكه ،وهبا استحكام أمره وأهل
نرصته وموضع قربه ،ولوال أين أخاف فيه اآلفــات وأحذر عليه العاهات ألعلنت عىل حداثة

سنه أمره يف هذا الوقت ،وألوطئن أســنان العرب عقبه ،ولكني صارف إليك عن غري تقصري

مني بمن معك.

قال :ثم أمر لكل رجل من القوم بعرشة أعبد ،وعرش إماء ،وحلتني من الربود ،ومائة من اإلبل،
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ومخسة أرطال ذهب ،وعرشة أرطال فضة ،وكرش مملوءة عنرب ًا .قال :وأمر لعبد املطلب بعرشة

أضعاف ذلك ،وقال :إذا حال احلول فائتني ،فامت ابن ذي يزن قبل أن حيول احلول ،قال :فكان

عبد املطلــب كثري ًا ما يقول :يا معرش قريش ال يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء امللك وإن كثر

فإنه إىل نفاد ،ولكــن يغبطني بام يبقى يل ولعقبي من بعدي ذكره وفخره ورشفه .وإذا قيل متى

ذلك؟قال :ستعلمن نبأ ما أقول ولو بعد حني .ويف ذلك يقول أمية بن عبد شمس:
جلبنــا الضــح حتملــه املطايــا عــى أ كــوار أمجــال ونــوق
مغلغلــة

مغالقهــا

تغــايل إىل صنعــاء مــن فــج عميــق

يــؤم بنــا ابــن ذي يــزن و هيدي ذوات بطوهنــا أم الطر يــق
وتزجــي مــن خمائلــه بروقــا مواصلة الوميــض إىل بــروق
فلمــا وافقــت صنعــاء صــارت بدار امللــك واحلســب العر يق
إىل ملــك يــدر لنــا العطايــا حبســن بشاشــة الوجه الطليق
أقول :تلفتك شــخصية ســيف بن ذي يزن ،وعقله ،ومعرفتــه بالنبي‘واملرجح عندي

أن اجليش الفاريس الذي انترص به عىل احلبشة ،قتلوه وحكموا اليمن!




كانت قريش تسمي عبدالمطلب :إبراهيمالثاني
ذلك بعد هزيمة أبرهة وأصحاب الفيل ،وما ظهر للناس من آيات الكعبة.

قال املؤرخ اليعقويب( « :)10/1وكان عبد املطلب جد رسول اهلل يكفله ،وعبد املطلب يومئذ سيد

قريــش غري مدافع ،قد أعطاه اهلل من الرشف ما مل يعط أحد ًا ،وســقاه زمزم وذا اهلرم ،وحكمته

قريش يف أمواهلا ،وأطعم يف املحل حتى أطعم الطري والوحوش يف اجلبال .قال أبوطالب:
ونطعم حــى تأ كل الطيــر فضلنا إذا جعلــت أيدي املفيضــن ترعد

ورفض عبادة األصنام ووحد اهلل عز وجل ،ووىف بالنذر وســن ســنن ًا نزل القرآن بأكثرها،

وجاءت الســنة هبــا مــن رســول اهلل‘وهي :الوفاء بالنــذور ،ومائة من اإلبــل يف الدية،
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وأال تنكــح ذات حمــرم ،وال تؤتى البيوت مــن ظهورها ،وقطــع يد الســارق ،والنهي عن

قتل املــوؤودة ،واملباهلــة ،وحتريم اخلمــر ،وحتريم الزناء واحلد عليــه ،والقرعة ،وأال يطوف
أحــد بالبيــت عريانــ ًا ،وإضافة الضيــف ،وأالينفقــوا إذا حجــوا إال من طيــب أمواهلم،
وتعظيم األشــهر احلرم.ونفي ذوات الرايات .وملا قدم صاحب الفيل خرجت قريش من احلرم

فارة مــن أصحاب الفيل ،فقال عبد املطلب :واهلل ال أخرج مــن حرم اهلل وأبتغي العز يف غريه.

فكانت قريش تقول :عبد املطلب إبراهيم الثاين .وكان املبرش لقريش بام فعل اهلل بأصحاب الفيل

عبد اهلل بن عبد املطلب أبورســول اهلل‘فقال عبد املطلب :قد جاءكم عبد اهلل بشري ًا ونذير ًا،
فأخربهم بام نزل بأصحاب الفيل فقالوا :إنك كنت لعظيم الربكة مليمون الطائر».

ويف الــكايف( )447/ 1قال اإلمام الصادق×« :يبعث عبد املطلــب أمة وحده ،عليه هباء امللوك

وســيامء األنبياء^ ،وذلك أنه أول من قال بالبداء » .ومعنــاه أنه عىل درجة عالية من اإليامن
هي التســليم املطلق هلل تعاىل فيام يفعله حتى لو كان عىل خالف توقعنا .فقد أنبأ اهلل عبد املطلب
أنه سيدفع جيش أبرهة عن البيت ،فأخرب أهل مكة وأبرهة بذلك ،ويف نفس الوقت دعا ربه أن
فأمر ما بدا لك» أي :اللهم إين ال أحتم
يدفع عن بيته ،ثم خاطبه قائالً :إن كنت تاركهم وكعبتنا ٌ
عليك ،بل أنا مس ِّل ٌم ألمرك ومؤمن بك ،حتى لو مل تفعل ما أحبه وأخربتني به ،فال حيق ملخلوق

أن حيتم عليك ،ولك البداء!

ومن قرأ سریة عبداملطلب أن اهلل تعالی کان یوحي الیه ،وال مانع من نزول وحي غری وحي

النبوة علی أمثاله سالم اهلل علیه.





أوالد عبدالمطلب رضياهلل عنه
يف لباب األنســاب البــن فندمة البيهقــي (( :)14/1قــال أكثم بــن صيفــي حكيم العرب:

دخلت البطحاء ،فرأيت بني هاشــم حول عبد املطلب كأهنم بــدور ونجوم ،فقلت لقومي :يا

بني متيم إذا أراد اهلل أن ينشئ رفعة ودولة أنبت هبا مثل هؤالء ،هذا غرس اهلل ال غرس الناس).
وقال ابن هشــام(( :)71/1فولد عبد املطلب بن هاشم عرشة نفر وست نسوة :العباس ،ومحزة،
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وعبد اهلل ،وأباطالب ،واســمه عبد منــاف ،والزبري ،واحلارث ،وحجــاً ،واملقوم ،ورضارا،

وأباهلب  -واسمه عبد العزى ،وصفية ،وأم حكيم البيضاء ،وعاتكة ،وأميمة ،وأروى ،وبرة.

فأم العباس ورضار :نتيلة بنت جنــاب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر ..بن النمر بن

قاسط .وأم محزة واملقوم وحجل ،وكان يلقب بالغيداق لكثرة خريه وسعة ماله ،وصفية :هالة
بنت وهيب بن عبد مناف ابن زهرة

وأم عبد اهلل ،وأيب طالب ،والزبري ،ومجيع النســاء غري صفية :فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن

عمران بن خمزوم.

قال ابن هشام :فولد عبد اهلل بن عبد املطلب رسول اهلل‘سيد ولد آدم ،حممد بن عبد اهلل بن

عبد املطلب ،صلوات اهلل وسالمه ورمحته وبركاته عليه وعىل آله .وأمه :آمنة بنت وهب بن عبد
مناف بن زهرة .فرسول اهلل‘أرشف ولد آدم حسب ًا ،وأفضلهم نسب ًا من قبل أبيه وأمه‘.

ََ
ً
نذر عبدالمطلب أحد أبنائه قربانا هلل تعالى!

كان عرب احلجاز وعرب العراق يقدســون صنم العزى أكثر من غريه ،ويقدمون له القرابني

يف مكان قرب منى.

وملا وقعت احلرب بني دولة املناذرة التابعة للفرس ودولة الغساســنة التابعة للروم ،أرس املنذر

بن ماء السامء احلارث بن شمر ،ابن ملك الغساسنة فذبحه قربان ًا للعزى! ( تاريخ األدب العربي للدكتور
شوقي ضيف.)41/

يف ذلك العرص نذر عبد املطلب إذا رزقه عرشة أبناء أن يذبح أحدهم قربان ًا لربه تعاىل ،فكان

عمله مقابل ذبح العرب قرابينهم إىل أصنامهم!

ويكفينا إلثبات رشعية عمل عبد املطلب ×يف نذره ويف طريقة وفائه به قول نبينا‘ :أنا

ابن الذبيحني .يضاف اليه ما ثبت عن شخصيته وإيامنه العميق وإهلامه حفر زمزم وظهور املعجزة

له ملا أرادت قريش أخذها منه ،وإخباره بآية أصحاب الفيل .فهذا يوجب اإلطمئان بأنه مل ينذر

وال حتلل من نذره ،إال بحجة من ربه عز وجل ،بل بأنه کان یوحی الیه وحي غری نبوة.

ويف دعائم اإلسالم( )522/2عن اإلمام الصادق×أن القرعة مرشوعة فيام أشكل ،وذكر القرعة
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يف قصة يونس يف الســفينة ،وقصة زكريا يف كفالته مريم وقصة عبد املطلب«:نذر ذبح من يولد

له فولد له عبد اهلل أبورســول اهلل‘ فألقى اهلل عليه حمبته فألقى عليه السهام وعىل إبل ينحرها
يتقرب هبا مكانه ،فلم تزل الســهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة ،فوقع السهم عىل اإلبل

فأعاد الســهام مرار ًا ،وهــي تقع عىل اإلبل فقــال :اآلن علمت أن ريب قــد ريض ونحرها ».
وقد كتبنا يف سرية النبي‘عند أهل البيت^ما خالصته:

(قال رســول اهلل‘ :أنا ابن الذبيحني ،يقصد إســاعيل وعبــد اهلل’) .وهذا يدل عىل

أن نذر جــده عبد املطلب×ألحد أبنائه قربان ًا اىل اهلل تعاىل ،وحتللــه من نذره بالقرعة ،عمل

رشعــي صحيح .وعندما تم له عرشة اقرتع بينهم فخرجت القرعة عىل والد النبي‘ ،فعزم
أن يذبحه فأمره اهلل تعــاىل أن يفديه بقربان من اإلبل ،فاقرتع فجاءت القرعة عىل مئة من اإلبل.

فكانت قصته كجده إبراهيم’.

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

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

إبراهيم اخلليل وعبد اهلل بن عبد املطلب .أما إسامعيل فهو الغالم احلليم الذي برش اهلل به إبراهيم:
ََ

َ

َ َ

ّ َ

َّ َْ

َ ُ

َ

َ َ

َ

ْ

فل َّما َبل َغ َم َع ُه َّ
الس ْع َي قال َيا ُبنَ َّي ِإنِي أ َرى فِي َالم َن ِام أنِي أذ َب ُح َك ف ْانظ ْر َماذا َت َرى قال َيا أبَ ِت اف َع ْل َما ُت ْؤ َم ُر ،ومل يقــل

َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ
الص ِاب ِر َين .فلام عزم عىل ذبحه فداه اهلل بذبح عظيم
لــه يا أبت افعل ما رأيت ،ست ِجدنِي ِإن شاء اهلل ِمن

بكبش أملح ،يأكل يف سواد ويرشب يف ســواد وينظر يف سواد ،ويميش يف سواد ويبول ويبعر

يف ســواد ،وكان يرتع قبــل ذلك يف رياض اجلنة أربعني عام ًا ،وما خــرج من رحم أنثى ،وإنام

قال اهلل جل وعز له كن فكان ليفدي به إســاعيل ،فكل ما يذبح بمنى فهو فدية إلســاعيل إىل

يوم القيامة .فهذا أحد الذبيحني.

وأما اآلخر فــإن عبد املطلب كان تعلق بحلقــة باب الكعبة ،ودعا اهلل عــز 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 ســهم عبد اهلل ،ثم أجاهلا ثالثة
فخرج ســهم عبد اهلل ،فأخذه وحبســه وعزم عىل ذبحه ،فاجتمعت قريــش ومنعته من ذلك،
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واجتمع نســاء عبد املطلب يبكني ويصحن ،فقالت لــه ابنته عاتكة :يا أبتــاه أعذر فيام بينك

وبــن اهلل عز وجل يف قتــل ابنك .قال :فكيف أعــذر يا بنية فإنك مباركــة؟ قالت :إعمد 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 ،فام

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

كل ذلك خيرج الســهم عىل اإلبل ،فلام كان يف الثالثة اجتذبه الزبري وأبوطالب وإخوانه من حتت
رجليه ،فحملوه وقد انســلخت جلدة خده الذي كان عىل األرض ،وأقبلوا يرفعونه ويقبلونه،

ويمسحون عنه الرتاب .وأمر عبد املطلب أن تنحر اإلبل باحلزورة ،وال يمنع أحد منها وكانت
مائة).

وأضاف الصــدوق« :+ولــوال أن عبد املطلــب كان ُح َّجــ ًة ،وأن عزمــه عــى ذبح ابنه
عبد اهلل×شبي ُه بعزم إبراهيم عىل ذبح ابنه إســاعيل’ َملا افتخر النبي‘باإلنتساب 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 السنة 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
َ
َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ّ
الن َس ِاء .ووجد كنز ًا فأخرج منه اخلمس وتصدق به فأنزل اهلل عز وجلَ :و ْاعل ُموا
ما نكح آباؤكم ِمن ِ
ََ َ
ُ
َ َََ
أ ّن َما غ ِن ْم ُت ْم ِم ْن ش ْئ فأ ّن ِهلل خ ُم َس ُه..اآلية .وملا حفر زمزم ســاها ســقاية احلاج .وسن يف القتل مائة

من اإلبل فأجرى اهلل عز وجل ذلك يف اإلســام .ومل يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم

عبد املطلب سبعة أشــواط ،فأجرى اهلل ذلك يف اإلسالم .يا عيل إن عبد املطلب كان اليستقسم

باألزالم وال يعبد األصنام وال يأكل ما ذبح عىل النصب ،ويقول:أنا عىل دين أيب إبراهيم×».
ويف من الحيرضه الفقيه ( « :)368/4يا عيل أنا ابن الذبيحني .يا عيل أنا دعوة أيب إبراهيم×».

كــا تدل الرواية التاليــة (الفقيــه )89/3:عن اإلمام الباقــر× أن اهلل تعاىل هنــى عبد املطلب عن
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ذبح ولــده وأمره بالقرعة ،وقد يكون ذلك بعد كالم عاتكة ،قال× :أول من ســوهم عليه

ُْ
َ َ ُ ْ َ ََ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َ َْ َ َُ
لام ُه ْم أ ّي ُه ْم َيكف ُل َم ْر َي َم،
مريــم بنت عمران ،وهو قول اهلل عــز وجــل :وما كنت لدي ِهم ِإذ يلقون أق

والسهام ستة ،ثم استهموا يف يونس×ملا ركب مع القوم فوقعت السفينة يف اللجة ،فاستهموا

فوقع الســهم عىل يونس ثالث مرات قال :فمىض يونس إىل صدر السفينة فإذا احلوت فاتح فاه
فرمى نفســه.ثم كان عند عبد املطلب تســعة بنني فنذر يف العارش إن رزقه اهلل غالم ًا أن يذبحه،

فلام ولد عبد اهلل مل يكن يقدر أن يذبحه ورســول اهلل‘يف صلبه فجاء بعرش من اإلبل فساهم

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

وتوجد رواية عن الزهري أهنم رجعوا اىل كاهنة بني سعد فقالت هلم إقرعوا بينه وبني اإلبل،

وال تصح عندنا (مناقب آل أبي طالب)21/1:

ونالحظ أن النبي‘ضحــى يف حجة الوداع بمئة ناقة ،وهي عــدد فداء جده ألبيه‘،

وأرشك فيها علي ًا×لرشاكته يف وراثة عبد املطلب.

وقد صحح علامء السنة حديث :أنا ابن الذبيحني ،رواه الحاكــم( )554/2وصححه الذهبي ،والسرخسي/ 8 :

 ،141وبدائع الصنائع ،85/5:وتخريج األحاديث 177 / 3:وفيض القدير .» 762 / 3 :
هذا ،وقالت اليهود إن الذبيح األول هو إسحاق ،وقال الطويس يف أماليه :457/

« والصحيح أنه إسامعيل ملكان اخلرب ،وإلمجاع علامء أهل البيت^عىل أنه إسامعيل » .ويف

كشف اخلفاء(( :)199/1إسامعيل هو الذبيح عىل القول الصواب عند علامء الصحابة والتابعني).

ويف أضواء عىل املســيحية« :66/يقول برنابا :فكلم اهلل حينئــذ إبراهيم قائالً :خذ ابنك البكر

واصعد اجلبل لتقدمه ذبيحة .والبكر هو إسامعيل×وقد ولد إسحاق×بعده بسبع سنني ».




كان يعرف أنالنبيالموعود حفيده يتيم عبداهلل‘

 .1صحت الرواية بأن عبد املطلب كان يعرف أن النبي املوعود حفيده حممد‘.
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منها كالمه مع ســيف بن ذي يزن ،وقــد تقدمت روايته من كامل الدين( :177/فأرســل إىل

عبدا املطلب فأدنى جملســه وأخاله ،ثم قال له :يــا عبد املطلب إين مفوض إليك من رس علمي
أمــر ًا ما لو كان غريك مل أبح له به ،ولكني رأيتك معدنــه فأطلعك طلعة ،فليكن عندك مطوي ًا

حتى يأذن اهلل فيه فإن اهلل بالغ أمره ،إين أجــد يف الكتاب املكنون والعلم املخزون الذي اخرتناه
ألنفسنا واحتجنا دون غرينا ،خرب ًا عظي ًام وخطر ًا جسي ًام ،فيه رشف احلياة وفضيلة الوفاة ،للناس

عامــة ولرهطك كافة ولك خاصة ،فقال عبد املطلب :مثلك أهيا امللك من رس وبر فام هو فداك
أهل الوبــر زمر ًا بعد زمر ،فقال :إذا ولد بتهامة غالم بني كتفيه شــامة ،كانت له اإلمامة ولكم
به الدعامة إىل يوم القيامة .فقال له عبد املطلــب :أبيت اللعن لقد أبت بخرب ما آب بمثله وافد،

ولوالهيبة امللك وإجالله وإعظامه لســألته عن مســاره إياي ما أزداد به رسور ًا فقال ابن ذي
يزن :هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد فيه ،إسمه حممد ،يموت أبوه وأمه ويكلفه جده وعمه،

وقــد ولد رسار ًا ،واهلل باعثه جهار ًا ،وجاعل له منا أنصار ًا ،ليعز هبم أولياؤه ويذل هبم أعداءه،

يرضب هبم الناس عن عرض ،ويســتفتح هبم كرائم األرض ،يكرس األوثــان وخيمد النريان،
ويعبد الرمحن ،ويدحر الشــيطان ،قوله فصل ،وحكمه عدل ،يأمــر باملعروف ويفعله ،وينهى

عن املنكر ويبطله.

فقال عبد املطلب:أهيا امللك عــز جدك وعال كعبك ودام ملكك وطــال عمرك فهل امللك

ســاري بإفصاح ،فقد أوضــح يل بعض اإليضاح ،فقــال ابن ذي يــزن :والبيت ذي احلجب
فخر عبد املطلب ســاجد ًا
والعالمــات عىل النصب ،إنك يا عبد املطلب جلده غري كذب ،قالَّ :
فقال له :إرفع رأسك َث ُل َج صدرك وعال أمرك ،فهل أحسست شيئ ًا مما ذكرته؟ فقال :كان يل ابن
وكنت به معجب ًا وعليه رفيق ًا فزوجته بكريمة من كرائم قومي إســمها آمنة بنت وهب فجاءت

بغالم سميته حممد ًا ،مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه ،فقال ابن ذي يزن :إن الذي قلت لك كام

قلــت لك ،فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود ،فإهنم له أعداء ولن جيعل اهلل هلم عليه ســبيالً،
ِ
واطو ما ذكرت لك دون هؤالء الرهط الذين معك ،فإين لســت آمن أن تدخلهم النفاســة من

أن تكون له الرئاسة ،فيطلبون له الغوائل وينصبون له احلبائل ،وهم فاعلون أو أبناؤهم ،ولوال
علمي بأن املوت جمتاحي قبل مبعثه لــرت بخييل ورجيل حتى رصت بيثرب دار ملكه نرصة
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له ،لكني أجد يف الكتاب الناطق والعلم الســابق أن يثرب دار ملكه ،وهبا استحكام أمره وأهل
نرصته وموضع قربه ،ولوال أين أخاف فيه اآلفــات وأحذر عليه العاهات ألعلنت عىل حداثة

سنه أمره يف هذا الوقت ،وألوطئن أســنان العرب عقبه ،ولكني صارف إليك عن غري تقصري

مني بمن معك).

.2وكان علامء أهل الكتاب خيربون عبد املطلب بأن النبي املوعود‘من ذريته.

قال اليعقــويب (( :)12/2وحــج أكثم بن صيفي يف ناس من بني متيــم فرآهم خيرتقون البطحاء

كأهنــم أبرجة الفضة يلحقون األرض جرياهنم .فقال :يا بني متيم إذا أحب اهلل أن ينشــئ دولة

نبت هلا مثل هؤالء .هؤالء غرس اهلل ال غرس الرجال.

وكان يفرش لعبد املطلب بفناء الكعبة ،فال يقرب فراشــه حتى يأيت رسول اهلل ،وهو غالم،

فيتخطى رقاب عمومته ،فيقول هلم عبد املطلب :دعوا ابني ،إن البني هذا لشأن ًا.

وكان عبد املطلب قد وفد عىل ســيف بن ذي يزن مع جلــة قومه ملا غلب عىل اليمن ،فقدمه

ســيف عليهم مجيع ًا وآثره.ثم خال به فبرشه برســول اهلل ووصف له صفته ،فكرب عبد املطلب
خر ساجد ًا فقال له ســيف :هل أحسست ملا قلت نبأ؟ فقال
وعرف صدق ما قال ســيف ،ثم َّ

له :نعــم! ولد البني غالم عىل مثال ما وصفت أهيا امللك .قــال :فاحذر عليه اليهود وقومك،
وقومك أشد من اليهود ،واهلل متمم أمره ومعل دعوته).

وكان أصحاب الكتــاب ال يزالون يقولون لعبد املطلب يف رســول اهلل منــذ ولد فيعظم بذلك

ابتهاج عبد املطلب .فقال :أما واهلل لئن نفستني قريش املاء ،يعني ماء سقاه اهلل من زمزم وذي اهلرم،

لتنفسني غد ًا الرشف العظيم والبناء الكريم والعز الباقي والسناء العايل إىل آخر الدهر ويوم احلرش).
 .3وأجدبت مكة فاستسقى عبد املطلب بالنبي‘وهو صبي!

قال اليعقويب( :وتوالت عىل قريش ســنون جمدبة حتــى ذهب الزرع وقحل الرضع ،ففزعوا

وقالوا :قد سقانا اهلل بك مرة بعد أخرى فادع اهلل أن يسقينا فخرج عبد املطلب ومعه رسول اهلل،

وهــو يومئذ مشــدود اإلزار ،فقال عبد املطلب :اللهم ســاد اخللة وكاشــف الكربة ،أنت عامل
غري معلم ،مســؤول غري مبخــل ،وهؤالء عبداؤك وإماؤك بعذرات حرمك ،يشــكون إليك

سنيهم التي أقحلت الرضع وأذهبت الزرع ،فاسمعن اللهم وأمطرن غيث ًا مريع ًا مغدق ًا .فام راموا

96

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

حتى انفجرت السامء بامئهاَّ ،
بثج ِه).
وكظ الوادي ِّ

واشــتهرت رواية رقيقة بنت أيب صيفي بن هاشــم ،وفيها « :قام فاعتضــد ابن ابنه حممد ًا

فرفعه عىل عاتقــه وهو يومئذ غالم قد أيفع أو كرب ،ثم قــال ..فورب الكعبة ما راموا حتى
انفجرت السامء بامئها) ( .الدعاء للطبراني  ،606 /الكبير  ،260 / 24 :والزوائد ،214 / 2 :وشرح النهج.)271 / 7 :

.4وأوىص عبد املطلب إىل ابنه الزبري باحلكومة وأمر الكعبة ،وإىل أيب طالب برسول اهلل‘

وســقاية زمزم وقال له :قد خلفت يف أيديكم الرشف العظيم الــذي تطؤون به رقاب العرب.

وقال أليب طالب:

أوصيك يا عبــد مناف بعدي مبف ـ ـ ـ ــرد بعــد أبيـ ـ ـ ـ ــه فــرد
فارقــه وهـ ـ ـ ـ ــو ضجيع املهــد فكنــت كاألم لــه يف الوجــد
تدنيــه مــن أحشــاهئا والكبد فأنــت مــن أرجــى بــي عندي
لدفع ضيــم أو لشــد عـقـد).
فكفل رسول اهلل‘بعد وفاة عبد املطلب أبوطالب عمه فكان خري كافل ،وكان أبوطالب

سيد ًا رشيف ًا مطاع ًا مهيب ًا).





الفصل السابع واألربعون

القاعدةالنبوية:دعوامقاديراهللتجري

معنى مقادير اهلل وتدبير اهلل تعالى
ما أجهلنا باهلل تعاىل وأفعاله ،وما أقل ما نملك يف معرفته ومعرفة فاعلياته.

فالنملة تتصور أن لرهبا قرنني كقرنيها ،ونحن نتصور ربنا إنسان ًا مثلنا!
نقرأ آيات القرآن الكريم ،ونقرأ األحاديث الرشيفة ،لكنا ال نستوعبها!

ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
..و َما ت ْح ِم ُل
إقرأ معي قوله :اهلل يعلم ما تح ِمل كل أنثى وما ت ِغيض الأرحام وما تزداد وكل ش ٍئ ِعنده ِب ِمقد ٍار
َ
ََ َ ْ
م ْن ُأ ْنثَى َولا َت َض ُع إلا بع ْلمهِ َو َما ُي َع َّم ُر م ْن ُم َع َّمر َولا ُي ْن َق ُص م ْن ُع ُمرهِ إلا في ك َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ات ِم ْن
ر
م
ث
ن
م
ج
ر
خ
ت
ا
م
..و
اب
ت
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ ِ ٍ
ٍ
ُ
ْ
َْ
َ
َ َ
َ ْ
أك َم ِام َها َو َما ت ْح ِم ُل ِم ْن أنثى َولا تض ُع ِإلا ِب ِعل ِمهِ .

فمعناه أن املسألة مدروس ٌة فال يولد مولو ٌد إال بسابق علم وختطيط وهدف .بل التسقط ورقة
ُب ِع ُم حب ٌة يف تراب األرض إال بحساب وكتابَ :و َما
خرضاء أو يابســة من شجرة أو نبتة ،وال ت َ ْ

َت ْس ُق ُط ِم ْن َو َر َقةٍ إلا َي ْع َل ُم َها َولا َح َّبةٍ في ُظ ُل َم ِ َ ْ َ َ ْ َ َ
ك َت ُ
ين.
ات الأر ِض ولا رط ٍب ولا ي ِاب ٍس ِإلا فِي ِ ٍ
اب م ِب ٍ
ِ
ِ

فكل خملوق له خطة كاملة قبل وجوده ومعه وبعده ،فكيف باإلنســان وهو أكرب كلامت اهلل

تعاىل! ولــو عرف الناس خطط اهلل تعــاىل وأرادوا أن يكتبوها ،فال تكفيهــم بحار الدنيا حرب ًا

ُ ْ َْ َ َ َْ ْ ُ َ ً َ َ َ ّ ََ َ ْ
َ َْ ََْ َ َ
كل َم ُ
ات
ات ربِى لن ِفد ال َب ْح ُر ق ْب َل أن تنفد ِ
ألقالمهم ،أو ألجهزة الطباعــة :قل لو كان البحر ِمدادا ِلك ِلم ِ
َ
ْ
َربِّي َول ْو ِج ْئ َنا ِب ِمث ِلهِ َم َد ًدا.

قرأت أن خرائط طائرة املرياج التي رسقها عمالء إرسائيل من فرنســا كانت مخســة أطنان.

والنبتة يف جماهل الصحراء ال تقل خرائطها عن طائرة املرياج.
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فكيف باإلنسان وهو سيد املخلوقات!

أنت تتصور أن خلقك وخلقي يتم ببساطة ،ألنك بسيط ساذج ،ال تعلم!

ال يكون شيئ إال بسبع مراحل أو سبعة شروط
قال اإلمام الكاظم×(الكافــي (:)149/1:اليكــون شــئ يف الســاوات وال يف األرض إال
بسبع:ب َقضاء ،و َقدَ ر ،وإرادة ،ومشــيئةِ ،
وك ٍ
وأج ٍل ،وإ ْذن .فمن زعم غري هذا فقد كذب
تابَ ،
َ

عىل اهلل ،أو رد عىل اهلل عز وجل).

فوالدة نجم يف الســاء أو سقوط ورقة عن شــجرهتا ،ال فرق ،حيتاج اىل أن يقيض اهلل ذلك،

ويقدره ،ويريده ،ويشاؤه ،ويكتبه ،ويوقته بأجل ،ويأذن يف حدوثه ،فيحدث ،وإال فال حيدث!
ولكل واحدة من هذه املراحل يف مصنع اخللق واإلدارة ،مراحل ،وفروع وقواعد ،وأحكام،

وخرائط تفصيلية!

فهل عرفت كم نحن بسطاء ،وجاهلون بقوانني فاعليات اهلل تعاىل؟

األئمة؟مهع؟بينوامعنىالقدر
روى الكلينــي بســند صحيــح (الكافــي( :)157/1:عــن يونس بــن عبد الرمحن قــال :قال يل

أبواحلســن الرضا×:يا يونس ،ال تقل بقول القدرية فإن القدرية مل يقولوا بقول أهل اجلنة وال

َ َّ
ْ
َ َ
ُ َ
بقــول أهل النار وال بقول إبليس! فإن أهل اجلنة قالــوا :ال َح ْم ُد ِل ّل ِه ال ِذي َه َدانا ِل َهذا َو َما ك ّنا ِل َن ْه َت ِد َي
َل ْو َلا َأ ْن َه َد َانا ُ
اهلل .وقال أهل النــارَ :ق ُالوا َر َّب َنا َغ َل َب ْت َع َل ْي َنا ِش ْق َو ُت َنا َو ُك َّنا َق ْو ًما َض ِّال َ
ين .وقال إبليسَ :ر ِّب ِب َما
َْ
أغ َو ْي َت ِني .فقلت :واهلل ما أقول بقوهلم،ولكني أقول:اليكون إال بام شــاء اهلل وأراد وقدر وقىض.

فقال :يا يونس ليس هكذا ،اليكون إال ما شاء اهلل وأراد وقدر وقىض .يا يونس تعلم ما املشيئة؟

قلــت :ال .قال :هي الذكر األول .فتعلم ما اإلرادة؟ قلت :ال .قال :هي العزيمة عىل ما يشــاء.

فتعلم ما القدر؟ قلت:ال .قال :هو اهلندسة ووضع احلدود من البقاء والفناء.
قال ثم قال :والقضاء هو اإلبرام وإقامة العني.

قال :فاستأذنته أن أقبل رأسه وقلت :فتحت يل شيئ ًا كنت عنه يف غفلة).

فمقادير اهلل تعاىل تعني خططه يف كل شيئ ،وهندسته الشاملة لكل موجود.
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المقادير في حياتنا ثالثة أقسام
فمنهــا :من صنع اهلل تعــاىل وال عمل لغريه فيــه ،مثل خلقك وموتــك وطولك ولونك،

وكافة األمور التكوينية.

ومنها :من صنع الناس خري ًا كانت أو رش ًا ،كام ترى من أنواع أفعاهلم.

ومنها :من فعلك أنت ،مثل ذهابك وجميئك ،وبِ ُّرك بالناس أو ظلمك هلم.

واإلنســان مســؤول عن فعله هو ،ومنهي عن التدخــل يف أمور الناس ،إال مــاكان واجب ًا

حلفظ املجتمع كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

لکــن الذي نراه أننا ننشــغل بمقادير اهلل تعاىل ومقادير الناس ،نريد أن نصححها ،وننســى

مقاديرنــا وما جيب علينا عمله! بل الواجب علينا أن نــرىض بمقادير اهلل تعاىل ،وندعها جتري،

ونقوم بام أوجب علينا جتاه الناس ،وبام جعله لنا ووجهنا فيه من مقاديرنا.

مقادير اهلل وتدبيره بمعنى واحد
معنى َقدَّ َر :هندس .ومعنى ّد َّب َر :أدار .ويشمل التقدير مراحل متعددة يف مسار كل شيئ من

خلقه اىل هنايته ،ويشمل التدبري كل ما يتعلق بخلق الشيئ وتنميته ،ولعله أعم من التقدير.

يف اإلحتجــاج ( :)44/1قــال رســول اهلل‘يف تغيريالقبلة( :بل ذلك كان حقــ ًا وهذا حق،
ُ

َ ْ

ْ

َ

يقــول اهلل :ق ْل ِل ّل ِه ال َم ْش ِر ُق َوال َم ْغ ِر ُب َي ْه ِدي َم ْن َي َش ُاء ِإلى ِص َر ٍاط ُم ْس َت ِق ٍيم .إذا عرف صالحكم أهيا العباد
يف اســتقبالكم املرشق أمركم به وإذا عرف صالحكم يف استقبال املغرب أمركم به .وإن عرف
صالحكم يف غريمها أمركم به ،فالتنكروا تدبرياهلل يف عباده ،وقصده إىل مصاحلكم).

وقــال أمرياملؤمنني×(نهجالبالغــة( :)194/2:احلمــد هلل العــي عــن شــبه املخلوقني ،الغالب

ملقال الواصفني ،الظاهر بعجائب تدبريه للناظرين ،الباطن بجالل عزته عن فكر املتومهني).

ويف توحيد املفضــل( :79/فكر يا مفضل يف طلوع الشــمس وغروهبا ،إلقامــة دولتي النهار

والليل ،فلوال طلوعها لبطل أمر العامل كله ..فلم يكن الناس يســعون يف معائشهم ،ويترصفون

يف أمورهــم ،والدنيا مظلمة عليهم ،ومل يكونوا يتهنون بالعيش ..ثم كانت األرض تســتحمي
بدوام الشــمس بضيائها وحيمى كل ما عليها من حيوان ونبات ،فقدرها اهلل بحكمته وتدبريه،
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تطلع وقت ًا وتغرب وقتــ ًا ،بمنزلة رساج يرفع ألهل البيت تارة ليقضــوا حوائجهم ،ثم يغيب

عنهم مثل ذلــك ليهدؤا ويقروا ،فصار النور والظلمة مع تضادمهــا منقادين متظاهرين ملا فيه
صالح العامل وقوامه).

لو أنالناس رضوا بمقاديراهلل تعالى وتدبيره لتغير العالم
لو أن األمــم آمنت بمقادير اهلل تعاىل وترتيباته هلا يف حياة رســلها وبعــد وفاهتم ،لتغريت

صورة العــامل والتاريخ كلي ًا .فقد رتب اهلل تعاىل بعد آدم أن يكون شــيث ًا×ابنه هو النبي املبلغ
واحلاكم ،فلــم يرض بذلك قابيــل وأوالده وعا َد ْوا شــيث ًا×واملؤمنني ،وفرضوا تقديرهم

هم وترتيبهم لألمر .وقــدر اهلل تعاىل ورتب بعد إدريس×فغلب الطغــاة وفرضوا ترتيبهم
وتقديرهم .وكذلك األمر بعد نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد^.

مل يرتض الناس برتتيب كبار الرسل^ ،وفرضوا ترتيباهتم هم لألمر بميزان دنيوي وقبيل،

وزعموا أن تدبريهم أكمل من تدبري اهلل ورســوله‘ ،وأهنم أعرف من اهلل ورســوله ‘

بمصلحة األمة.

وقد أخربهم النبي‘بام ســيفعلون بعده فقال هلم (:لتتبعن ســنن من كان قبلكم شــر ًا

ــب تبعتموهم! قلنا :يا رســول اهلل ،اليهود
شــر ًا وذراع ًا بــذراع ،حتى لو دخلــوا ُج ْح َر َض ٍّ
والنصارى؟قال :فمن!).

وقال هلم يف مناســبة أخرى(:والذي نفيس بيده لتتبع َّن ســن َن الذين من قبلكم ،شرب ًا بشرب،

ضب لدخلتموه! قالوا ومن هم يا رسول اهلل،
وذراع ًا بذراع ،وباع ًا فباع ًا ،حتى لو دخلوا ُج ْح َر ٍّ

أهل الكتاب؟ قالَ :ف َم ْه!).

وقــد روت ذلــك عامة المصــادر  ،كالبخاري 126/ 9 :و ،151 / 8 :ومســلم ،2054 /4 :ونحوه ،2055/ومصنــف عبد الرزاق،369/11:
وأحمد 327 / 2 :و  325و ،450ونحوه 336/و 367و 527و 84 / 3 :و 9و  94و ،125 / 4 :والروياني :ح  ،1085والبغوي في المصابيح:
 ،458 / 3وجامع األصول ،409 / 10 :وجمع الجوامع ،902/1:والجامع الصغير  ،401 / 2 :ومجمع الزوائد ،261/ 7:وفيض القدير .261/ 5:
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ً
دعواالناس يرزق بعضهم بعضا
أراد بعض املســلمني أن يتلقوا البدو القادمني اىل املدينة وينبهوهم اىل أســعار سلعهم حتى

اليغلبهم جتار املدينة  ،أو يتوكلوا عنهم ليبيعوا سلعهم بسعر أفضل ،فمنعهم النبي‘وقال:
ال يبع حارض لباد ،دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض( .أمالي الطوسي 397/وصحيح مسلم(.)6/5

قال يف جواهر الــكالم (( :)461/22ومنها :أن يتوكل حارض لباد غريب قروي أو بدوي ،خلرب

عــروة بن عبد اهلل عــن أيب جعفرالباقر×قال :قال رســول اهلل‘ :اليتلقى أحدكم جتارة
خارج ًا من املرص ،واليبيع حارض لباد ،واملسلمون يرزق بعضهم من بعض.

وخرب جابر عن رســول اهلل‘ :ال يبيــع حارض لباد ،دعوا الناس يــرزق اهلل بعضهم من

بعض) وغري ذلك کقوله‘ :دعوا الناس عىل غفالهتا).

ويف رواية :دعوا الناس بغفالهتم يعيش بعضهم مع بعض(.شرح النهج.)37/17 :

ويف رواية :ال تع َّلموا العلم لغري أهله فتظلموه ،وال متنعوه من أهله فتظلموهم .دعوا الناس

عىل ما اختار اهلل هلم من ضالل(.تعليقة الالري ()239/1

ويف خمترص بصائر الدرجات( :104/عن ســليم بن قيس قال:ســمعت علي ًا× يقول يف شهر

رمضان وهو الشــهر الذي قتل فيه وهو بني ابنيه احلسن واحلسني’وعبد اهلل بن جعفر وخاصة

شيعته وهو يقول :دعوا الناس وما رضوا ألنفسهم ،وألزموا أنفسكم السكوت يف دولة عدوكم).
َ
اص َد ْع ب َما ُت ْؤ َم ُر َوأ ْعر ْض َعن ْال ُم ْشر ِك َ
وقد ورد شبيهه يف تفسريَ :ف ْ
ين.
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َّاتب ْع َما أ ِوح َي إ َل ْي َك ِم ْن َر ّب َك َلا إ َل َه إ َّلا ُه َو َوأ ْعر ْض َعن ْال ُم ْشر ِك َ
ين.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُخ ِذ ال َع ْف َو َوأ ُم ْر بال ُع ْر ِف َوأ ْعر ْض َعن ال َج ِاه ِل َ
ين.
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ
ين.
قوله تعاىل :فذرهم وما يفتر ون ،فذرهم فِي غمر ِت ِهم حتى ِح ٍ
َف َذ ْر ُه ْم َي ُخ ُ
وع ُد َ
وضوا َو َي ْل َع ُبوا َحتَّى ُي َل ُاقوا َي ْو َم ُه ُم َّالذي ُي َ
ون.
ِ
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هذا فيالسلوكالعام ،ومثلهالسلوكالفردي
قال الســيد ابن طاووس يف فتح األبــواب (( :)124/1إعلم أنني وجــدت اهلل جل جالله يقول

َْ
ّ
ْ
َ َ ً ُ ََ
جاع ٌل فِي الأ ْر ِض خ ِليفة قالوا أ ت ْج َع ُل ِفيها َم ْن ُيف ِس ُد ِفيها
عن املالئكــة إذ عارضــوه ملــا قــال هلــمِ:إنِي ِ
ماء َو َن ْح ُن ُن َس ّب ُح ب َح ْمد َك َو ُن َق ّد ُس َل َك .فقــال جل جاللــه هلم :إن ّي َأ ْع َل ُم ما لا َت ْع َل ُم َ
َ
ُ ّ
الد َ
ون .فعرفهم
ِ
ِ ِ ِ
َوي ْس ِفك ِ
ِِ
ْ
ُ
َ
بذلك أن علومهــم وأفهامهم قارصة عن أرساره يف التدبري ،حتى اعرتفوا :فقالوا ُس ْبحان َك لا ِعل َم
َّ
َ َّ
ْ
َ َ ْ
لنا ِإلا ما َعل ْم َتنا ِإ ّن َك أنْ َت ال َع ِل ُيم ال َح ِك ُيم .فلــا رأيت املالئكة عاجزين وقارصين عن معرفة تدبريه،

علمت أنني أعظم عجــز ًا وقصور ًا ،فالتجأت إليه جل جاللــه يف معرفة ما ال أعرفه ،إال من

مشاورته جل جالله يف قليل أمري وكثريه).

ويف اإلرشاد للمفيد(( :)201/1جاءت الرواية :أن بعض أحبار اليهود جاء إىل أيب بكر فقال :أنت

خليفة نبي هذه األمة؟ فقال لــه :نعم ،،فقال :فإنا نجد يف التوراة أن خلفاء األنبياء أعلم أممهم،

فخربين عن اهلل تعاىل أين هو يف الســاء أم يف األرض؟فقال له أبوبكر :يف الســاء عىل العرش،

فقال اليهودي :فــأرى األرض خالية منــه ،وأراه عىل هذا القول يف مــكان دون مكان .فقال
أبوبكــر :هذا كالم الزنادقة أغرب عني وإال قتلتك .فوىل احلرب متعجب ًا يســتهزئ باإلســام!
فاستقبله أمري املؤمنني×فقال له :يا هيودي ،قد عرفت ما سألت عنه وما ُأجبت به وإنا نقول:
إن اهلل جل وعز أ َّي َن األ ْين فال أي َن له ،وجل عن أن حيويه مكان ،وهو يف كل مكان بغري مماســة
وال جماورة ،حييط عل ًام بام فيها ،وال خيلو شئ منها من تدبريه).

ويف إقبال األعامل البن طاووس( )448/1فلينظر اإلنســان(:حال رضاه بتدبري اهلل جل جالله،

هل هــو راض يف مجيع أموره ،أو تارة يرىض وتارة يكره ما خيتــاره اهلل جل جالله من تدبريه.
وكيف توكله عىل اهلل جل جالله ،هل هو عىل غاية ما يراد منه من الســكون إىل مواله ،أو حيتاج

يف الثقة باهلل جل جالله إىل غري اهلل جل جالله من عالئق دنياه)؟!

تركالنبي؟ص؟مقاديراهلل تجري فيالحسين؟ع؟
روى القايض املغريب يف كتابه القيم دعائم اإلسالم ( ( :)146/2عن عيل×أنه قالَّ :
اعتل احلسني

فاشــتد وجعه ،فاحتملته فاطمة فأتت به النبي‘ مستغيثة مســتجرية ،فقالت :يا رسول اهلل
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أدع اهلل البنك أن يشفيه ،ووضعته بني يديه ،فقام‘حتى جلس عند رأسه ثم قال :يا فاطمة
يا بنية إن اهلل هو الذي وهبه لك هو قادر عىل أن يشفيه!

فهبط عليه جربئيل فقال :يا حممد ،إن اهلل مل ينزل عليك ســورة من القرآن إال فيها فاء ،وكل

فاء من آفة! ما خال (احلمد هلل) فإنه ليس فيها فاء ،فادع بقدح من ماء فاقرأ فيه احلمد أربعني مرة
ثم صبه عليه ،فإن اهلل يشفيه! ففعل ذلك ،فكأنام أنشط من عقال!).

فاعجب لقدرة معامر القرآن عز وجل ،كيف حيســب حســاب ًا للحرف أين يضعه ،وأين ال

يضعه! ثم يف دالالت احلروف فوق دالالت الكلامت ،فهذا احلرف يدل عىل نوع من األحداث،

وهذا يدل عىل نوع ،وذاك عىل نوع آخر! وعدم حرف له داللة كوجوده!

ثــم فكر يف تأثــر تالوة ســورة احلمد يف املاء ألهنا بال فــاء! ثم تأثري املــاء يف بدن املريض،

وتأثري التكرار سبع مرات أو عرش ًا أو أربعني!

وتأمــل يف طريقــة تفكري الزهراء÷وترصفهــا ،ملــا وجــدت أن حالــة ابنهــا خطرية

فحملته اىل النبي‘.

وتأمل يف طريقة تفكريالنبي‘وترصفه ملا جلس عند رأسه ليدعو له ،فرأى أنه كاملحترض،

ففكر لعل اهلل تعاىل بدا له يف وعده باحلسني ،فتوقف عن الدعاء له وقال هلا :بل أترك أمر الطفل،
وال أتدخل يف مقاديراهلل تعاىل!

ثم تأمل ملاذا كان احلســن×هبة مبتدأة من اهلل بدون أن تقرتح الزهراء÷ عىل رهبا شيئ ًا؟

كام كان تزوجيهــا بعيل×أمر ًا مبتدء ًا منه تعاىل منذ أن تقبلها من أبيها وأمها ،ومل يكن هلام حق
رشع ًا يف تزوجيها!

أقول :يظهر أن النبي‘رأى ولده احلســن×يف حالة احتضــار ،وأن عمره يومها كان

مخس سنوات أو ست ًا ،ألنه قام وجلس عند رأسه .فقد كان كبري ًا نسبي ًا ،وقد تكون الزهراء محلته

وأتت به وأنامته أمام النبي‘أو اســتعانت بأبيه عــي^ .فلام رآه النبي‘حيترضاحتمل

أن اهلل تعاىل يريد أن يأخذه ،فامتنع أن يدعو له وقال هلا :يافاطمة يا بنية إن اهلل هو الذي وهبه لك
هو قادر عىل أن يشــفيه! يعني إين ال أتدخل فيــا حيتمل أن يكون من مقادير اهلل تعاىل ،بل أترك
مقادير ريب جتري! ومل يقل إن ريب وعدين أن جيعل األئمة من ذريته ،ألن النبي‘يؤمن بالبداء
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ويقول أنا ال أحتم عىل ريب ،وال أحاسب ريب عز وجل ،فهو أعلم وأنا ال أعلم.

فلام نزل جربئيل×عرف النبي‘أن مقادير اهلل تعاىل كانت إظهار كرامة احلســن×

ومعجزة القــرآن! وال نقص عىل النبــي‘أن اليعرف جمرى بعض مقاديــر اهلل ألن بعضها

خيتص اهلل تعاىل بعلمه ،أو مل يأت وقت تعليمها للنبي‘.

تعامل نبينا؟ص؟وأئمتنا أرقى من تعاملاألنبياء؟مهع؟
أبونا آدم×عىص وأكل من الشجرة ،ولو كان نبينا‘مكانه ملا أكل!

ونبي اهلل إدريس×طلب منه اهلل أن يدعو لقومه باملطر فلم يفعل لشدة إيذائهم له ،ولو كان

مكانه نبينا‘لدعا هلم!

ونبي اهلل نوح×طلب من ربه نجاة ابنه ،ولو كان مكانه نبينا‘ملا طلب!

ونبــي اهلل إبراهيم×طلب من ربه أن جيعل من ذريته أئمة ،ونبينا‘مل يطلب هلم اإلمامة

حتى أمره اهلل تعاىل بذلك.

ونبي اهلل موســى×ملا انحرف بنو إرسائيــل وعبدوا العجل غضب وأخــذ برأس أخيه

هارون ،ونبينا‘أخرب علي ًا×بانحراف أمته من بعده ،وأخذ عليه امليثاق أن يصرب وال جيرد

ذا الفقار! وما ذلك إال ألن تعامله‘مع اهلل تعاىل أرقى من تعاملهم^.

يف تفســر القمي(( :)351/1وملا أمر امللك بحبس يوسف×يف السجن أهلمه اهلل تأويل الرؤيا

فكان يعرب ألهل السجن فلام سأله الفتيان الرؤيا وعرب هلام.
َ َ َّ

َ

ََ

ْ

ّ َ
ُ
ك ْرنِي ِع ْن َد َر ِّب َك ،ومل يفــزع يف تلك احلالــة إىل اهلل ،فأوحى اهلل إليه:
َوقال ِلل ِذي ظ َّن أن ُه ن ٍاج ِم ْن ُه َما اذ

من أراك الرؤيا التي رأيتها؟ قال يوســف :أنت يا رب .قال :فمن حببك إىل أبيك؟ قال أنت يا

رب.قال :فمن وجه إليك الســيارة التي رأيتها؟ قال أنت يا رب.قال فمن علمك الدعاء الذي

دعوت بــه حتى جعلت لك من اجلب فرج ًا؟ قال أنت يا رب .قال :فمن أنطق لســان الصبي
بعذرك؟ قــال :أنت يا رب .قال :فمــن أهلمك تأويل الرؤيا؟ قال :أنت يــا رب .قال فكيف
اســتعنت بغريي ومل تســتعن يب ،وأملت عبد ًا من عبيدي ليذكــرك إىل خملوق من خلقي ويف
قبضتي ومل تفزع إ َّيل ،فلبثت الســجن بضع سنني! فقال يوسف :أسألك بحق آبائي وأجدادي
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عليك إال فرجت عني .فأوحى اهلل إليه :يا يوسف وأي حق آلبائك وأجدادك عيل؟

إن كان أبــوك آدم خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي وأســكنته جنتي وأمرته أن ال يقرب

شجرة منها فعصاين وسألني فتبت عليه.

وإن كان أبوك نوح انتجبته من بني خلقي وجعلته رسوالً إليهم فلام عصوا دعاين فاستجبت

له وأغرقتهم وأنجيته ومن معه يف الفلك( .ومل تذکر الروایة مطالبته بابنه)!

وإن كان أبوك إبراهيم اختذته خلي ً
ال وأنجيته من النار وجعلتها برد ًا وسالم ًا .وإن كان أبوك

يعقوب وهبت له اثنــي عرش ولد ًا فغيبت عنه واحد ًا فــا زال يبكي حتى ذهب برصه ،وقعد
يف الطريق يشــكوين إىل خلقي! فأي حق آلبائك وأجدادك عيل؟ قال :فقال جربئيل يا يوسف

قل :أسألك بمنك العظيم ،وسلطانك القديم .فقاهلا ،فرأى امللك الرؤيا ،فكان فرجه فيها).

ويف تفســر الربهان (( :)465/4فقــال أيوب :يا رب ،لو جلســت جملس احلكم منك ألدليت

بحجتي .فبعث إليه غاممة سوداء مظلمة فيها رعد وبرق وصواعق متداركات ،ثم نودي منها

بأكثــر من عرشة آالف صوت :يا أيوب إن اهلل تعاىل يقول لــك :أدلني بحجتك فقد أقعدتك
مقعد احلكم ،وها أنا قريب منك ،ومل أزل قريب ًا دائ ًام.

فقال :يا رب ،إنك تعلم أنه مل يعرض يل أمران قط كالمها لك طاعة إال أخذت بأشدمها عىل

نفيس ،أمل أمحدك ،أمل أشكرك ،أمل أسبحك ،وأذكرك ،وأكربك؟

فنودي من الغاممة بعرشة آالف لســان :يا أيوب ،من صــرك تعبد اهلل والناس عنه غافلون،

وحتمده وتشكره ،والناس عنه الهون! متن عىل اهلل فيه ،بل املن هلل تعاىل عليك!
فأخذ الرتاب ووضعه يف فيه ثم قال :لك العتبى .يا رب أنت فعلت ذلك.

فلام كان يف الغد وهو يوم اجلمعة عند الزوال هبط األمني جربئيل×فقال :الســام عليك،

يا أيوب فقال :وعليك الســام ورمحة اهلل وبركاته ،فمن أنت يا عبد اهلل ،فإين أسمع منك نغمة

حسنة ،وأجد منك رائحة طيبة ،وأرى صورة مجيلة؟ فقال له :أنا جربئيل ،رسول رب العاملني،

أبرشك يا أيوب َبر ْوح اهلل ،وبرمحته منها شــفاؤك ،وأن اهلل تعاىل قــد وهب لك أهلك ومثلهم

معهم ،وما لك ومثله معه ،ليكون آية ملن مىض وعربة ألهل البالء).
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أقول :تراجع أيوب×برسعة عن تصــوره أن له حق ًا عىل ربه! ونجا من غضب اهلل تعاىل،

بعد أن َح َّوم فوق رأســه ،كام دل عليه قوله :فبعث إليه غاممة ســوداء مظلمة فيها رعد وبرق،

وصواعق متداركات ،ثم نودي منها بأكثر من عرشة آالف صوت!
فقايس هذه احلالــة بقول اإلمام زين العابدين× :ال َّل ُه َّم إِ َل َم ْغ ِف َرتِ َ
ــك َو َفدْ ُت ،وإِ َل َع ْف ِو َك
َقصدْ ُت ،وإِ َل َ َتاو ِز َك ْاشــ َت ْق ُت ،وبِ َف ْض ِل َك وثِ ْق ُت ،و َليس ِعن ِ
ْــدي ما ُي ِ
َكَ ،
ب ِل َم ْغ ِف َرت َ
ول
وج ُ
ْ َ
َ
ُ
َ
َ
ِف َعم ِل ما َأســت ِ
ــت َع َل َن ْف ِس إِ َّل َف ْض ُل َكَ ،ف َص ِّل َع َل ُم َ َّم ٍد
َح ُّق بِه َع ْف َو َك ،و َما ِل َب ْعدَ َأ ْن َحك َْم ُ
َ َ ْ
وآلِه و َت َف َّض ْل َع َل ..يا إِ َ ِلي َلو ب َكي ُت إِ َلي َك حتَّى تَســ ُق َط َأ ْشــ َفار َعينَي ،وا ْنتَحب ُت حتَّى ينْ َقطعِ
َْ َ َ َ
ْ َ
ْ َ ْ
ّ َ
ُ ْ َّ
ْ
ِ
ِ
ــجدْ ُت َل َك َحتَّى
وس َ
َش َقدَ َم َ
ور َك ْع ُت َل َك َحتَّى َين َْخل َع ُص ْلبِيَ ،
ايَ ،
َص ْوت ،و ُق ْم ُت َل َك َحتَّى َت َتن َّ َ
اد ِ
وشب ُت ماء الرم ِ
َت َت َف َّق َ
اب األَ ْر ِ
ض ُط َ
آخ َر َد ْه ِري ،و َذك َْرت َ
ُك
َاي ،و َأ َك ْل ُت ت َُر َ
ــأ َحدَ َقت َ
ول ُع ُم ِريَ َّ َ َ ْ ِ َ ،
ِ
اق السم ِء ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ــانُ ،ثم َل َأر َف ْع َطر ِف إِ َل آ َف ِ
است َْو َج ْب ُت
است ْح َيا ًء من َْك َما ْ
َّ َ ْ
ْ
ِف خ َلل َذل َك َحتَّى َيك َّل ل َس ِ َّ ْ ْ
بِ َذلِ َك َمْو ســي َئ ٍة و ِ
ب َم ْغ ِف َرت َ
َك ،و َت ْع ُفو َعنِّي
احدَ ٍة ِم ْن َســ ِّي َئ ِات .وإِ ْن ُكن َْت َت ْغ ِف ُر ِل ِح َ
ني َأ ْست َْو ِج ُ
َ َ ِّ َ
ول َأنَا َأه ٌل َله بِ ِ
ني َأســت ِ
ِ
ب ِل بِاســتِ ْح َق ٍ
َح ُّق َع ْف َو َك َفإِ َّن َذلِ َك َغي َو ِ
يج ٍ
اج ٍ
اقَ ،
اب ،إِ ْذ ك َ
َان
ْ
است َ
ْ
ْ
ح َ ْ
ُْ
ِ
ْت َغي َظ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الٍ ِل).
َج َزائي من َْك ف َأ َّول َما َع َص ْيت َُك الن ََّار! َفإ ْن ُت َع ِّذ ْبني َف َأن َ ْ ُ
واعجب هلذا األفق الراقي الذي يتكلم فيه عيل بن احلســن×مع ربه ،واألفق العادي الذي
تكلم به أيوب×مع ربه ،وإن كان كل منه ًام أفق ًا مقبوالً رشع ًا.
وينبغي التأكيــد هنا عىل املقام العظيــم أليوب واألنبياء^ ،فنحن النريــد أن ننتقص منه

حرف ًا ،لكن مقامات األنبياء واألوصياء صلــوات اهلل عليهم درجات ،وال يقاس بمحمد وآل

حممد‘أحد ،حتى من األنبياء^.

تقول :إذا مل يكن لألنبياء^حق عىل اهلل تعاىل ،فام معنى قولنا :اللهم إين أسألك بحق حممد

وآل حممد؟ وجوابه :أنا نســألك باحلق الذي جعلته ملحمد وآله‘ ،وال نقول بأن هلم عىل اهلل

حق ًا غريما جعله هلم ووعدهم به من الشفاعة واملقام املحمود عنده.
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تركالنبي؟ص؟مقادير اهلل تجري في أمته
يف تفسري العســكري×( :480/فلام مات سعد بن معاذ بعد أن شفى نفسه من بني قريظة بأن

شجى يف حلوق الكافرين ،لو
قتلوا أمجعني ،قال رسول اهلل‘ :يرمحك اهلل يا سعد ،فلقد كنت
ً

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).

مالحظات
 .1الرسول‘مكلف بالتبليغ ،وليس مسؤوالً عمن ال يستجيب:

َ
َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ َ
َّ ْ َ ُ
ً
اك َعل ْي ِه ْم َح ِفيظا ِإ ْن َعل ْي َك ِإلا ال َبلاغ.
قال تعاىل :ف ِإن أعرضوا فما أرسلن
ْ
َ َّ َ َّ َ
ْ َ ُ
َ َ َ ََ
وقال تعاىل :ف ِإ ْن أ ْسل ُموا فق ِد ْاه َت َد ْوا َو ِإ ْن ت َول ْوا ف ِإن َما َعل ْي َك ال َبلاغ َواهلل َب ِص ٌير ِ  بال ِع َب ِاد.
َ
َ َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ
اغ ْال ُمب ُ
ين.
وقال تعاىلَ :وأ ِط ُيعوا اهلل وأ ِطيعوا الرسول ف ِإن توليتم ف ِإنما على رس ِولنا البل
ِ
ً
َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
اك َعل ْي ِه ْم َح ِفيظا.
وقال تعاىلَ :م ْن ُي ِط ِع الرسول فقد أطاع اهلل ومن تولى فما أرسلن

أقول :هــذا اليتناىف مع أمر اهلل تعــاىل لنبيه‘باجلهاد أحيان ًا ،وبكشــف املنافقني أحيان ًا،

وباألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

بل معناه أنك مســؤول عن عملك وإبالغ رســالة ربك ،والقيام بــا أمرت ودع الباقي هلل

ْ ُْ َ َ
تعاىل ،ودع مقاديره جتري فيمن اســتجاب ومن َّ
كذب وعىص وطغى .قــال تعاىلَ :و ِإذ قل َنا لك
َ َ َ
ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ََ
ً َ
َّ
ُ َ ُ َ
ُ
ّ َ
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
الر ؤيا ال ِتي أرين
ِإ ّن َر ّب َك أ َح َاط ِب
َّ ْ ً َ
َي ِز ُيد ُه ْم ِإلا ُطغ َيانا ك ِب ًيرا.

ومعناه أنا أخربناك بام ســيعملون بعدك ،وما ستثمره الشــجرة امللعونة يف جمتمعك ،ونحن

نعلم أن ختويفنا هلم اليردهم عن طغياهنم بل يزيد فيه ،فاتركهم لتجري فيهم مقاديراهلل تعاىل،
فلنا خطة ،وسريجعون الينا!

108

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

 .2إن اختالف أصحاب الرسول بعد وفاته ،أمر طبيعي بل سنة إهلية شاملة فام من رسول إال

َ َّ ْ
َ
اختلفت أمته من بعده ،ووصل اختالفهم اىل حد القتال ،قال اهلل تعاىل :ت ْل َك ُّ
الر ُس ُل فضل َنا َب ْعض ُه ْم
ِ
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ َ َ َّ ْ َ ُ ُ ْ ُ ُ َ َْ
ََ
َ َّ ُ َ َ
َ
ََ َْ
ْ
ََ
ات وأيدناه ِبر ِوح القد ِس ولو
ات َوآتينا ِعيسى ابن مريم الب ِين ِ
على َب ْع ٍض ِمن ُه ْم َم ْن كل َم اهلل َورف َع َب ْعض ُه ْم در َج ٍ
َ
َ َ َ
َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ّ َ ُ َ
ْ َُ َ
ات َول ِك ِن اخ َتلفوا ف ِم ْن ُه ْم َم ْن آ َم َن َو ِم ْن ُه ْم َم ْن كف َر َول ْو
شاء اهلل ما اقتتل ال ِذين ِمن بع ِد ِهم ِمن بع ِد ما جاءتهم الب ِين
َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ
اهلل َيف َع ُل َما ُي ِر ُيد.
شاء اهلل ما اقتتلوا ول ِكن

فاختالفهم واقتتاهلم رغم البينات التي قدمها هلم الرســول .والســبب احلقيقي خلالفهم أن

بعضهم آمن وبعضهم كفر.

ثــم بني اهلل تعاىل أن هــذه حقيقة مرة ،لكنه تعــاىل يفعل ما يريد ،فقد ســمح هبذا اخلالف

ليميز املؤمنني من الكفار ،ويدخل املؤمنني اجلنة ،والكفار النار!

 .3تقدم يف عطايا النبي‘أن لكل نبي بطانتنی ،وأهنام ختتلفان بعده فيغلب أهل الباطل عىل

أهل احلق!

فقد روى الطرباين يف األوســط (( :)370/7عن ابن عمر ،قال رسول اهلل‘ :ما اختلفت أمة

بعد نبيها إال ظهر أهل باطلها عىل أهل حقها).




الفصل الثامن واألربعون

التسليمللنبي؟ص؟وأوصيائه؟مهع؟

ً
صلوا عليه وسلموا تسليما ،وليس سالما
َ

َ

َ

ُّ

َ

َ

َ

َّ

َ

ُّ

َ

ّ

َ

قال اهلل تعاىل :إ ّن اهلل َو َملائك َت ُه ُي َصل َ
ون َعلى ّالن ِب ِ ّي َيا أ ُّي َها ال ِذ َين آ َم ُنوا َصلوا َعل ْيهِ َو َس ِل ُموا ت ْس ِل ًيما .وقد فرسه
ِ
ِ

بعضهم بأنه أمر بالسالم عىل النبي‘وهو خطأ ،فهو مل يقل وسلموا سالم ًا ،بل معناه سلموا
ألمر اهلل ورسوله‘وأطيعوه وانقادوا له.

ففي معاين األخبارللصدوق 368/عن اإلمام الصادق×قال( :وأما قوله عز وجلَ :و َس ِّل ُموا
ت َْس ِل ًيم .فإنه يعني التسليم له فيام ورد عنه).
ويف تفسري القمي(( :)196/2يعني سلموا له بالوالية وبام جاء به).
ويف املحاسن(( :)271/1قال:التسليم له يف كل شئ جاء به).

اع بإ ْذن اهلل َو َل ْو َأ َّن ُه ْم إ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َج ُاء َ
وقال يف تفســر قوله تعاىلَ :و َما َأ ْر َس ْل َنا م ْن َر ُس َّ َ َ
وك
ول ِإلا ِل ُيط ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
َ
اهلل ت َّو ًابا َرح ًيما .فلا َو َر ّبك لا ُيؤم ُن َ
اهلل َو ْاس َت ْغ َف َر َل ُه ُم َّ
الر ُس ُول َل َو َج ُدوا َ
اس َت ْغ َف ُر وا َ
َف ْ
ون َحتى ُي َح ِك ُموك ِف َيما ش َج َر
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ
ّ َ
َ
َب ْي َن ُه ْم ث َّم لا َي ِج ُدوا فِي أ ْن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِم َّما ق َض ْي َت َو ُي َس ِل ُموا ت ْس ِل ًيما :لــو أن قومــ ًا عبــدوا اهلل وحــده ال

رشيك له ،وأقاموا الصالة ،وآتوا الزكاة ،وحجوا البيت ،وصاموا شهر رمضان ،ثم قالوا لشئ
صنعه اهلل تعاىل أو صنعه النبــي‘ :أال صنع خالف الذي صنع ،أو وجدوا ذلك يف قلوهبم،
ََ

َ

َ

ّ

ون َحتّى ُي َحك ُم َ
لكانوا بذلك مرشكني ،ثم تال هذه اآلية :فلا َو َر ّب َك لا ُي ْؤم ُن َ
وك ِف َيما َش َج َر َب ْي َن ُه ْم..اآلية..
ِ
ِ
ِ

ثم قال× :عليكم بالتسليم).

وقد امتاز الشــيعة بالتزامهــم حرفيــ ًا بقول النبي‘وأمــره وهنيه ،وكان أســافهم يف
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عهد النبي‘معروفون بذلك وكان املنافقون وقليلوا الدين يســخرون منهم ويسموهنم ُع َّباد
حممد‘! ويتهموهنم بالغلو يف النبي‘ ألهنم يؤمنــون بمقاماته ،ويتعبدون بنص كالمه!
وقد سامهم بذلك أبوبكر وسهيل بن عمرو يف خطبتيهام يف اليوم الثاين لوفاة النبي‘فقال هذا

يف املدينة وهذا يف مكة( :من كان يعبد حممد ًا فإن حممد ًا قد مات).

ففي معرفة الصحابة أليب نعيم(( :)453/2قال ســفيان :فلام مات النبي‘نفر أهل مكة ،فقام

ســهيل بن عمــرو عند الكعبة ،فقال :مــن كان حممد إهله فإن حممد ًا قد مــات واهلل جل وعال
حي اليموت) .ومعناه يا ُع َّباد حممد مــات معبودكم ،ومل يكن أحد يعبد النبي‘فال بد أهنم
ٌّ
يقصدون الذين اعتربوهم مغالني بالنبي‘ألنه يتقيدون بكالمه حرفي ًا!

روى البخــاري( )71/2عن ابن عباس قال(:إن أبابكرقــال عند وفاة النبي‘ :أما بعد فمن

كان منكم يعبد حممد ًا فإن حممد ًا قد مات ،ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال يموت).
وقد قال هذا نفسه سهيل بن عمرو يف مكة!

لذلك فكل ما تراه من أحاديث تنهــى عن الغلو يف النبي‘والصالة والتجمع عند قربه،

وأن يعني اختاذ قربه صن ًام ،وأحاديث تنهى عن التوســل واإلستشفاع به ألنه ميت ،وأحاديث

تنفــي أن يكون خص أهل بيته^بشــئ من العلم ،أو جعل هلم حقــ ًا عىل األمة ،وأحاديث
ترفع من الصحابة يف مقابلهم^ومتدحهم وتغايل فيهم ،حتى وضعوا األحاديث عن لســان

أهل البيت^يف مدح الصحابة من زعامء قريش ،الذين صاروا حكام ًا.

كل هذه األحاديث یظهر ضعفها حتت جمهر البحث ،وسوف تلمس تناقضها وكذهبا!

مشكلةالمسلمين معصيتهم لنبيهم؟ص؟في حياته وبعد وفاته
من حماور القرآن :التأكيد عىل طاعة النبي‘والنهي عن معصيته ،وقد كشــف القرآن عن

وجود عصاة للنبي‘يف أصحابه ،وكشف وجود من يتناجون رس ًا بمعصية الرسول‘وأهنم

خاليا يتعاونون عىل معصيته.

كام كشف الذين يشا ُّقونه ويعادونه ،من الكفار ومن أصحابه املنافقني.

اهلل َو َّ
الر ُس َول َفإ ْن َت َو َّل ْوا َفإ َّن َ
قال تعاىلُ :ق ْل َأ ِط ُيعوا َ
اهلل َلا ُي ِح ُّب ْال َك ِافر َ
ين.
ِ
ِ
ِ
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فجعل التويل عن النبي‘ومعصيته كفر ًا.

ُ َّ
َ
َ َ
َ َ
ُ َُ َ
َ َ َ َ َْ
يد َي ْو َم ِئ ٍذ َي َو ّد ال ِذ َين كف ُر وا
يد َو ِج ْئ َنا ِب َك َعلى َه ُؤل ِاء ش ِه ً ا
وقال تعــاىل :فك ْيف ِإذا ِجئنا ِم ْن ك ِ ّل أ ّمةٍ ِبش ِه ٍ
ً
الر ُس َول َل ْو ُت َس َّوى به ُم ْال َأ ْر ُض َو َلا َي ْك ُت ُم َ
َو َع َص ُوا َّ
ون َ
اهلل َح ِديثا.
ِِ

ومعناه أهنم كانوا يكتمون معصيتهم للرسول‘وعملهم لذلك.

الر ُس َول َو َت ُخ ُونوا َأ َم َانات ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
اهلل َو َّ
وقــال تعــاىلَ :يا َأ ُّي َها َّالذ َين َآ َم ُنوا َلا َت ُخ ُونوا َ
ون .فجعــل
ِ
ِ

معصية النبي‘خيانة لألمانة وخيانة هلل تعاىل.

ْ
ْ ْ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ َّ
ود َ
الن ْج َوى ُث َّم َي ُع ُ
ون ِل َما ُن ُهوا َع ْن ُه َو َي َت َن َ
اج ْو َن ِبال ِإث ِم َوال ُع ْد َو ِان
وقــال تعــاىل :ألم تر ِإلى ال ِذين نهوا ع ِن
َ َ
َ
ّْ
ْ
ْ
َ
ْ
اج ْوا بالإثم َوال ُع ْد َوان َو َم ْعص َيةِ َّ
َو َم ْعص َيةِ َّ
الر ُسول َو َت َن َ
اج ْي ُت ْم َفلا َت َت َن َ
الر ُسولَ .يا أ ُّي َها ّال ِذ َين آ َم ُنوا إ َذا َت َن َ
اج ْوا ِبال ِب ِر
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ
َ َّ ْ َ َ َّ ُ
َ ْ ُ ْ َُ
َ
والتقوى واتقوا اهلل ال ِذي ِإليهِ تحشر ون.

وهاتان اآليتان تكشفان عن خاليا مؤامرة من الصحابة ملعصية النبي‘.

َ
َ
َ َ َ ْ
َ َ ُّ َّ َ
ُ
َّ ّ َ َ َ ُ َ َ ُّ َ ْ َ
الر ُسول ِم ْن َب ْع ِد َما ت َب ّي َن ل ُه ُم ال ُه َدى ل ْن َي ُض ّر وا
اهلل وشاقوا
يل ِ
وقــال تعاىلِ :إن ال ِذين كفر وا وصدوا عن س ِب ِ
َ
َ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ ُ ْ َ
ََ ْ َُ
َ
اهلل َش ْي ًئا َو َس ُي ْحب ُط أ ْع َم َال ُه ْ
اب.
ق
ع
ال
يد
د
ش
اهلل
ن
إ
ف
ه
ول
س
ر
و
اهلل
ق
اق
ش
ي
ن
م
و
تعاىل:
وقال
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ْ َُ
ْ ُ ْ َ ُ ّ َ َّ ُ
َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
يل المؤ ِم ِن
ين ن َو ِلهِ َما ت َولى َون ْص ِلهِ
وقال تعــاىل :ومن يش ِاق ِق الرسول ِمن بع ِد ما تبين له الهدى ويت ِبع غير س ِب ِ
َ
َج َه ّن َم َو َس َاء ْت َم ِص ًيرا.

ومشاقة الرســول :معاداتــه ،وقد تكــون من كفار يصدون عن ســبيله ،وقــد تكون من

صحابــة منافقني يعملون ضد النبي‘ويظهرون أهنم مؤمنون بــه ،أو من صحابة يتخذون
بعد النبي‘طريق ًا منحرف ًا .وقد رســم اهلل تعاىل مشــهد ًا لصحايب يعــض عىل أصابعه ندم ًا

يوم القيامة ألنه اتبع صاحبه املنافق فأغواه وأضله ،ومل يتبع الرسول‘!

َ َ َ ُّ َّ
ََ َ
ً
َ َ َّ ْ
َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َّ ُ
ول َس ِبيلاَ .يا َو ْيلتى ل ْي َت ِني ل ْم أت ِخذ
قال تعــاىلَ :وي ْو َم يعض الظ ِال ُم على يديهِ يقول يا ل ْيت ِني اتخذت مع الرس ِ
َ ُ ً َ َ َ َّ ُ
ُ َ ً َ ً َ َ ْ َ َ َّ َ ّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
َ َ
الش ْي َط ُ
ان ِل ْلإ ْن َ
الر ُسول َيا َر ِّب ِإ ّن ق ْو ِمي
ان خذولا .وقال
س
الذك ِر بعد ِإذ جاءنِي وكان
فلانا خ ِليلا .لقد أضل ِني ع ِن ِ
ِ ِ
َّ َ ُ َ َ ْ ُ َ
ْ
ْ
َ
ُ
ّ َ ّ َ ُ ًّ َ ُ ْ َ َ
َ
ََ َ
ين َوكفى ِب َر ِّب َك َه ِاد ًيا َون ِص ًيرا.
ذ الق ْرآ َن َم ْه ُج ًوراَ .وكذ ِلك َج َعل َنا ِلك ِل ن ِب ٍي عدوا ِمن المج ِر ِم
اتخذوا ه ا

وتدل اآليات األخرية عــى أن هؤالء الصحابة اختذوا القرآن مهجور ًا وحرفوا معانيه ليوافق

أهواءهم ،وأهنم كانوا أعداء للنبي‘من زمن حياته!
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وقد كشــف اهلل تعاىل أن مشــكلة مجهور هؤالء أهنم أطاعوا رؤســاء قبائلهــم ،قال تعاىل:

َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ
َ
َ
َّ
َ ُ َ
النار َي ُق ُول َ
ون َيا َل ْي َت َنا أ َط ْع َن ا اهلل َوأط ْعنا ّ
َْ َ َُّ ُ ُ ُ ُُْ
الر ُسولاَ .وقالوا َر ّب َنا ِإنا أ َط ْع َنا َس َادت َنا َوك َب َر َاءنا
يوم تقلب وجوههم فِي ِ
َ َ َ ُّ َ َّ َ
الس ِبيلا.
فأضلونا




الفصل التاسع واألربعون

َ
ّبينالنبي؟ص؟مستقبلأمتهبالتفصيل

اإلنكار والطمس منهجاليهود وقريش!
من أكرب اجلرائم التي ارتكبها اليهود أهنم حذفوا ماال يروق هلم مما أوحاه اهلل اىل أنبيائهم^،

وعادوا من خالــف رأهيم وقتلوه ،حتى لو كان هيودي ًا
وطمســوا ما قاله وفعله أنبياؤهم^،
ْ

منهم ،أو كان نبي ًا أو وصي ًا!

َََ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ٌ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ
ُ َ
اهلل ث َّم ُي َح ّ ِرفون ُه ِم ْن
قال اهلل تعاىل عنهم :أفتطمعون أن يؤ ِمنوا لكم وقد كان ف ِريق ِمنهم يسمعون كلام ِ
َب ْعد َما َع َق ُل ُوه َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون.
ِ
َ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ً ُ َ ّ ُ َ ْ َ
ون الك ِل َم َع ْن َم َو ِاض ِعهِ ..
اسية يح ِرف
ف ِبما نق ِض ِهم ِميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم ق ِ
َ
َ
َ َ
ُْ
َ َْ
ْ َْ
َ
اهلل َوق ْت ِل ِه ُم الأن ِب َي َاء ِبغ ْي ِر َح ّ ٍق..
ات ِ
ف ِب َما نق ِض ِه ْم ِميثاق ُه ْم َوكف ِر ِه ْم ِبآ َي ِ

اىل آخر اآليات التي تصف جرائمهم وطمسهم ما اليعجبهم من الدين أوحتريفه!

وأوضح دليل عىل ذلك أهنم حذفوا من التوراة كل ما يتعلق باآلخرة واحلســاب والعقاب

واجلنة والنار ،فال جتد فيها آية واحدة عن اآلخرة!

كام حذفوا وصية موسى ليوشع بن نون’وعزلوا يوشع بعد وفاة موسى ونصبوا خليفة من

رؤساء األسباط ،ثم آخر ،ثم آخر ،حتى ساءت أوضاعهم فرجعوا اىل يوشع وبايعوه لينقذهم،
فخرجت عليه صفورة أو الصفراء زوجة موسى×وجندوا هلا جيش ًا من مائة وعرشين ألف ًا.
وهو ماحدث بعينه لعيل×حتى خرجت عائشة عليه!

114

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

وقد اتبعهم صحابة النبي‘حرف ًا بحرف!كام قال هلم‘:لتتبعن ســنن من كان قبلكم

شرب ًا بشرب وذراع ًا بذراع ،فطمسوا ما ال يعجبهم.

طمســوا لعن النبي‘وذمه لزعامء قريش ،ولعنــه وذمه لبعض عشــائرها الذين مردوا

عىل الكفر أو النفاق وإيذاء الرســول‘ .وزعموا أن النبي‘لعن كفار قومه املؤذين فنزل
عليه الوحي من اهلل تعاىل موبخ ًا وقال له :إين أرســلتك رمحة ومل أرســلك لعان ًا فحاش ًا ،فادع

لقومك وقل اللهم اغفر لقومي فإهنم اليعلمون!

لكن الرمحة يف موضعها ،والنقمة والعقاب يف موضعه ،والرمحة عىل املرشك املؤذي معصية هلل

تعاىل ،وترك العقوبة ملستحقها معصية أيض ًا!

كام طمسوا ما استطاعوا من مديح النبي‘لعرتته ،وبيان مقامهم الذي خصهم اهلل تعاىل به،

َّ َ ُ ُ
ُْ َ َْ ُ ُ ّ
الر ْج َس
وحرفوا اآليات الرصحية يف مدحهم ومقاماهتــم ،كآية التطهريِ :إنما ي ِريد اهلل ِليذ ِهب عنكم ِ
َ ْ
ُ َ
أ ْه َل ال َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َرك ْم ت ْط ِه ًيرا.
َ ُ ُ َ َ
ُ
ْ ََ ُْ
وآية املودة يف القربى :ق ْل لا أ ْس َئلك ْم َعل ْيهِ أ ْج ًرا ِإلا ال َم َو ّدة فِي الق ْربَى..
َ
ْ
ُْ َ ْ َ
ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ
ْ َ َ َّ َّ ُ ُ َ ُ َّ ُ
ين
ول َو ِل ِذي الق ْربى َوال َيت َامى َوال َم َس ِ
وآية اخلمــسَ :واعلموا أنما غ ِنمت ْم ِمن ش ٍيئ فأن ِلل ِه خمسه َو ِللرس ِ
اك ِ
َ ْ َّ
يل ..حرفوا معانيها وأدخلوا غريهم معهم!
واب ِن الس ِب ِ
َ
كام طمسوا نصبه لعيل×يف أوئل بعثته يوم نزلت آيةَ :وأ ْن ِذ ْر َع ِش َير َت َك ْال َأ ْق َرب َ
ينَ .و ْاخ ِف ْض َج َن َ
اح َك
ِ
ْ
َ
ِل َم ِن ّات َب َع َك ِم َن ال ُم ْؤ ِم ِن َين .فجمع بني هاشــم واختذ منهم علي ًا× وزير ًا وأخ ًا ووصي ًا وخليفة من

بعده ،وهو احلديث املعروف بحديث الدار.

كــا طمســوا إخبار النبي‘وأحاديثه املفصلة عن انحراف أمته بعــد وفاته ،وظلمها ألهل

بيته^وعزهلــم وترشيدهــم وتقتيلهــم .وأن هذه الظالمة تســتمر فيهم ويف شــيعتهم حتى
يظهر املهدي املوعود من ولده فيمأل األرض قسط ًا وعدالً ،بعد أن مألها املنحرفون ظل ًام وجور ًا!
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ً ً
أنكرت قريش أنه أوصى لعلي أو تحدث عنالخالفة بعده أبدا أبدا!
أصعب سؤال يوجهه أجنبي اىل مســلم :ماذا فعل نبيكم ملستقبل أمته ،هل استخلف أحد ًا

وعني هلا من يقودها ،هل وضع هلا آلية الختيار احلاكم؟

لقد فرض عىل كل مســلم أن يــويص قبل موته ،فهل أوىص هو اىل أحد ،أو أوىص بشــيئ

لضامن مستقبل أمته؟ وهل تنبأ بام سيحدث ألمته بعد وفاته؟

وهل أوىص النبي‘بخالفته ألهل بيته؟ وهل خصهم بالعلم دون غريهم من أمته؟

قــال أئمــة أهل البيــت^ :معــاذ اهلل أن يرتك النبي‘أمته ســدى! بــل أوىص لعيل

واألئمة األحد عرش من أهــل بيته^وأخذ هلم البيعة من األمة ،وأكــد وصيته مرات فكان

يقول كتاب اهلل وعرتيت ،وخصهم بالعلم ،ونص عىل ذلك القرآن والســنة ،وشــهد به الواقع.

لكن قريش ًا قاموا بعزل عرتته ونصبوا بدهلم قرشي ًا وأجربوهم عىل بيعتهم!

إن عمر وقريشــ ًا مضطرون إلنــكار وصية النبي‘ألن إقرارهم هبــا يفتح عليهم أبواب ًا

من األسئلة املفحمة ،لذا أنكروا الوصية من أصلها!

وقالوا :كال ،مل يســتخلف النبي أحد ًا ،ومل يوص اىل أحد من أهل بيته أو غريهم وال خصهم

بشيئ من العلم ،وال عني طريقة الختيار احلاكم ،وال أخربعن مستقبل أمته!

تــويف وترك أمته هكذا فبادر كبــار أصحابه وتداركوا األمــة من الضياع ،وأنقذوها
قالوا:
َ

من األخطار ،واختاروا أحدهم للخالفة!

لكن عمر ناقض نفسه ،فقال يف خالفته إن جيب عىل احلاكم أن يعني من يقوم بأمر أمته بعده،

وال يرتكها كالغنم بال راع فيضيعها!

فقد نقل عبد الرزاق أســتاذ البخاري يف مصنفه ( )448/5بســند صحيح حوار ًا بني عبد اهلل بن

علمت أن أباك غري مســتخلف؟ قال
عمــر وأبيه ،قال عبــد اهلل( :دخلت عىل حفصة فقالت:
َ
قلت :ما كان ليفعل ،قالت :إنه فاعل ،قال :فحلفت أن أكلمه يف ذلك ،فســكت حتى غدوت
ومل أكلمــه قال :وكنت كأنــا أمحل بيميني جبــ ً
ا حتى رجعت فدخلت عليه ،فســألني عن

حال الناس وأنا أخربه ثم قلت له :إين سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقوهلا لك ،زعموا
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أنك غري مســتخلف ،وإنــه لو كان لك راعي إبل وراعي غنم ثم جــاءك وتركها رأيت أن قد
ضيعها فرعاية الناس أشد! قال :فوافقه قويل ،فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إيل فقال :إن اهلل حيفظ
دينه وإين إن ال أستخلف فإن رسول اهلل مل يستخلف ،وإن أستخلف فإن أبابكر قد استخلف).
فالنبي‘ضيع أمته! وأبوبكر وعمر مل يضيعها!

وأرصوا عىل طعنهم بالنبي‘وأنه مل يوص اىل أحد واكتفى بالقرآن!

روى البخاري(( :)186/3ســألت عبد اهلل بن أيب أوىف :هل كان النبي أوىص؟فقال :ال .فقلت:

كيف كتب عىل الناس الوصية أو أمروا بالوصية! قال :أوىص بكتاب اهلل)!

لكن القرآن ليس رج ً
ال يقود األمة ،وال يرفع اختالفهم ألهنم اختلفوا فيه!

تفننت عائشة فياإلنكار!
قال البخاري(( :)186/3ذكروا عند عائشــة أن عليــ ًا كان وصي ًا فقالت :متى أوىص إليه ،وقد

كنت مسندته إىل صدري أو قالت حجري ،فدعا بالطست فلقد انخنث يف حجري فام شعرت

أنه قد مات ،فمتى أوىص إليه)!

وتعبري عائشــة عن موت النبي‘غري مــؤدب ،وهي تقصد أنــه كان متكئ ًا عىل صدرها

فلوى رأســه ومات دفعة واحدة ومل يوص بشــيئ ،فكيف يقولون أوىص! وكأن تلك اللحظة
هي الوقت الوحيد للوصية!

قال العيني يف رشحالبخــاري(( :)32/14قوله :انخنث ،أي انثنى ومال إىل الســقوط ،ومادته

خــاء معجمة ونون وثاء مثلثة ،وقال ابن األثري :انخنث أي انكرس وانثنى الســرخاء أعضائه
عند املوت .وقال صاحب العني :انخنث الســقاء وخنث إذا مــال ،ومنه املخنث للينه وتكرس

أعضائه)!

وقالت عائشة (فضائلالصحابة للنســائي( :)8/قبض رسول اهلل ومل يستخلف! وقال رسول اهلل :لو

كنت مستخلف ًا أحد ًا الستخلفت أبابكر وعمر!

بل قالت عائشــة :إن النبي‘قال هلا أدعي يل أباك وأخاك عبد الرمحن ،ألكتب هلام اخلالفة

بعدي! ومل تذكر ملاذا مل تدعومها؟!
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عيل رســول اهلل يف اليوم الذي بدئ فيه فقلت :وارأساه فقال :وددت أن ذلك
قالت( :دخل َّ

فقلت َغ ْ َيى (أي مــن غرييت) :كأين بك يف ذلك اليوم
كان وأنــا حي فهيأتك ودفنتك.قالت:
ُ
عروس ًا ببعض نسائك! قال :وأنا وارأساه ،أدعوا يل أباك وأخاك حتى أكتب أليب بكر كتاب ًا فإين
أخاف أن يقول قائل أويتمنى متمن أنا أوىل ،ويأبى اهلل عز وجل واملؤمنون إال أبابكر).
قال األلباين( :وهذا سند صحيح عىل رشط الشيخني)( .إرواء الغليل (.)161/3

وروى مســلم يف صحيحه( )75/5وغريه( :عن عائشــة قالت :ما ترك رسول اهلل دينار ًا ،وال

درمه ًا ،وال شاة ،وال بعري ًا ،وال أوىص بشئ)!

لكن احلاكــم روى حديث ًا وصححه()138/3بأن النبي‘مل يتوف يف حجر عائشــة ،بل تويف

وهو يناجي علي ًا×قال(:عن أم ســلمة قالت والذي أحلف بــه أن كان عيل ألقرب الناس
عهد ًا برسول اهلل‘ .عدنا رسول اهلل غداة وهو يقول جاء عيل جاء عيل مرار ًا؟ فقالت فاطمة:

كأنك بعثته يف حاجة ،قالت فجاء بعد قالت أم سلمة فظننت أن له إليه حاجة فخرجنا من البيت
فقعدنا عند الباب وكنت من أدناهم إىل الباب ،فأكب عليه رسول اهلل وجعل يساره ويناجيه ،ثم

قبض رسول اهلل من يومه ذلك .فكان عيل أقرب الناس عهد ًا).

أقول :هذا يدلنا عىل أن عائشة كانت تريد اخلالفة لعشريهتا الضئيلة بني تيم ،ألبيها ثم ألخيها

عبد الرمحــن ،فلم تنجح! ثم أرادهتا البن عمها طلحة التيمي فلم تنجح ،ثم ادعت ملوســى بن
طلحة أنه املهدي املوعود ،فلم يمأل الدنيا عدالً! ونفت أن يكون النبي‘بلغ أمور ًا لناس دون
ناس وغرضها من ذلك أن تقول إنه مل خيص عرتته بعلم وال بشــيئ ،وال كانت له أرسار أبد ًا،
وال بلغ اخلاصة أحيان ًا وكتم عن العامة!

قالت عائشــة (البخاري( :)188/5:من حدثك أن حممد ًا كتم شيئ ًا مما أنزل عليه فقد كذب ،واهلل

َ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
الن ِاس
يقــول :يا أيها الرسول ب ِلغ ما أن ِزل ِإليك ِمن ر ِبك و ِإن لم تفعل فما بلغت ِرسالته واهلل يع ِصمك ِمن
إ َّن َ
اهلل َلا َي ْه ِدي ْال َق ْو َم ْال َك ِافر َ
ين).
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ ْ َ َّ َّ َ
ْ
َ
ً ََ َ
الن ِب ُّي ِإلى َب ْع ِض أ ْز َو ِاجهِ َح ِديثا فل َّما ن َّبأ ْت ِبهِ َوأظ َه َر ُه ا ّلل ُه َعل ْيهِ َع َّرف
ويرد قوهلا قول اهلل تعــاىل :و ِإذ أسر
َ
َ
َ
ََ َ َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ
َ َّ َ َ ُ َ
َ َ ْ
َ َ َ
يم الخ ِب ُير ِ.إ ْن ت ُت َوبا ِإلى ا ّلل ِه فق ْد َصغت
ذ قال نبأنِي الع ِل
َب ْعض ُه َوأ ْع َرض َع ْن َب ْع ٍض فل َّما ن َّبأ َها ِبهِ قالت َم ْن أن َبأ َك َه ا
َ َ َ
ُ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ
ُ
ين َوال َمل ِائكة َب ْع َد ذ ِلك ظ ِه ٌير َ.ع َسى َر ّب ُه ِإ ْن
قلوبكما و ِإن تظاهرا عليهِ ف ِإن الله هو مولاه و ِجب ِريل وص ِالح المؤ ِم ِن
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َ
َ
َ
َ َ
اجا َخ ْي ًرا م ْن ُك َّن ُم ْس ِل َمات ُم ْؤم َنات َق ِان َتات َت ِائ َبات َعاب َدات َس ِائ َح َ ّ
َط ّل َق ُك َّن أ ْن ُي ْب ِد َل ُه أ ْز َو ً
ات َوأ ْبك ًارا).
ِ
ات ث ِي َب ٍ
ٍ
ٍ ِ ٍ
ٍ
ٍ ِ ٍ

ويرده قول عائشــة:ادعاء أبيها أن النبي‘كتم عن عرتته وعن ورثته وعن مجيع املسلمني

أنه ال يورث ،وأرسها اىل أيب بكــر فقط ،فلم يروها ومل يعرفها غريه! فلو صدقت أهبا ينبغي أن
تكذب نفسها بأن النبي‘مل يكتم شيئ ًا!

ويرد قول عائشــة :أن النبي‘يف الســنوات الثالث األوىل من بعثته مل يبلغ إال عرتته حتى

نزل قوله تعاىل :فاصدع بما تؤمر!

ويرد قول عائشة :أن النبي‘كتم أســاء الذين أرادوا قتله يف عودته من تبوك ليلة العقبة.

وكذلك يف عودته من حجة الوداع يف عقبة هرشى.

ويرد قوهلا :أهنا هي قالت :إن النبي‘كتم أمر اخلالفة ومل يتكلم فيها أبد ًا!

وقال أهلالبيت:الكتمان واإلعالن يتبعالمصلحة
َ

َ

ََ

ُ

ُ

َ
ّ
ات ِلأولِي ّالن َهى:
ففــي بصائر الدرجات( :538/عن اإلمام الصادق×يف قوله تعاىلِ :إن فِي ذ ِلك لآ َي ٍ

ونحــن ُق َّوام اهلل عىل خلقــه ،وخزانه عىل دينه ،نخزنه ونســره ونكتم به مــن عدونا كام كتم

رسول اهلل‘ ،حتى أذن له يف اهلجرة وجهاد املرشكني .فنحن عىل منهاج رسول اهلل‘حتى
يأذن اهلل بإظهار دينه بالسيف .ولنرضهبم عليه عود ًا كام رضهبم رسول‘اهلل عليه َبدْ ًء).

فاإلظهار والكتامن تابــع للمصلحة ،واملصلحة يقتضيهــا هدف النبي‘يف الدعوة اىل اهلل

تعاىل ،وإقناع الناس وتقريبهم من اهلدى ،وهدفه يف إنشاء أمة وإقامة دولة وإجياد مد حضاري،
وهو حيتاج اىل مــداراة الناس ،وأن يعلن أحيان ًا أو أمور ًا ،ويكتم أحيان ًا أخرى وأمور ًا أخرى،

كام يوجه ربه ،وقد أمره بكتامن أســاء الذين أرادوا قتلــه ليلة العقبة يف رجوعه من تبوك! وقد

حدث علي ًا وأهل البيت^عام ســيجري عليهــم من أمته بعده وكتمــه عن اآلخرين .وهذا
طبيعي يف كل نبي^.
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جعلت قريش روايةالطعن بأهلالبيت؟مهع؟عن لسانهم!
فقد وضعوا نفي الوصية عىل لسان عيل×فزعموا أنه قال( :إن رسول اهلل‘مل يعهد إلينا

عهد ًا نأخذ به يف اإلمارة،ولكنه شــيئ رأيناه من قبل أنفسنا ،فإن يكن صواب ًا فمن اهلل ،وإن يكن
خطأ فمن أنفسنا ،ثم اســتخلف أبوبكر فأقام واستقام ،ثم استخلف عمر فأقام واستقام حتى
رضب الدين بجرانه)( .الرياض النضرة للمحب الطبري.)231/

وهم يعلمون أن علي ًا×احتج عليهــم مرات بعرشات األحاديث يف نصب النبي‘إياه

خليفــة عىل أمته ،وذكَّــر عمر وأبا بكر بأهنم بخبخــوا له وبايعوه يوم الغديــر ،وكان يصدح

باهتامهــم فيقول (نهجالبالغــة( :)30/1:أما واهلل لقد تقمصها ابــن أيب قحافة وإنه ليعلم أن حميل منها
حمل القطب من الرحى .ينحدر عني السيل وال يرقى إيل الطري ،فسدلت دوهنا ثوب ًا وطويت عنها

كشــح ًا ،وطفقت أرتأي بني أن أصول بيد جذاء،أو أصــر عىل طخية عمياء هيرم فيها الكبري،
ويشــيب فيها الصغري ،ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه! فرأيــت أن الصرب عىل هاتا أحجى
فصربت ويف العني قذى .ويف احللق شجا أرى تراثي هنب ًا! حتى مىض األول لسبيله فأدىل هبا إىل
ابن اخلطاب بعده!

فيا عجبا بينا هو يســتقيلها يف حياته ،إذ عقدها آلخر بعد وفاته! لشدَّ ما تش َّطرا رضعيها...

فصربت عىل طول املدة وشــدة املحنة ،حتى إذا مىض لسبيله جعلها يف مجاعة زعم أين أحدهم!

فيا هلل وللشورى متى اعرتض الريب َّيف مع األول منهم حتى رصت أقرن إىل هذه النظائر!

لكني أسففت إذ أسفوا ،وطرت إذ طاروا ،فصغى رجل منهم لضغنه ،ومال اآلخر لصهره،
مع ٍ
هن وهن.
إىل أن قام ثالث القوم نافج ًا حضنيه ،ما بني نثيله ومعتلفه ،وقام معه بنو أبيه خيضمون مال اهلل

خضمة اإلبــل نبتة الربيع! إىل أن انتكث به فتله ،وأجهز عليه عمله ،وكبت به بطنته ،فام راعني
إال والنــاس كعرف الضبع إيل ،ينثالون عيل من كل جانب ،حتى لقد وطئ احلســنانُ ،
وشــق

عطفاي جمتمعني حويل كربيضة الغنم .فلام هنضت باألمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقســط
ِ ِ
ِ
آخرون! كأهنم مل يسمعوا كالم اهلل حيث يقول :تِ ْل َ
ون ُع ُل ًّوا
ين َل ُي ِريدُ َ
ك الدَّ ُار ْالَخ َر ُة ن َْج َع ُل َها ل َّلذ َ
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ِ ِ ِ
ِف ْالَ ْر ِ
ني! بىل واهلل لقد سمعوها ووعوها ،ولكنهم حليت الدنيا يف
ض َو َل َف َسا ًدا َوا ْل َعاق َب ُة ل ْل ُمتَّق َ
أعينهم ،وراقهم زبرجها.

أما والذي فلق احلبة وبرأ النســمة ،لوال حضور احلــارض ،وقيام احلجة بوجود النارص ،وما

أخذ اهلل عىل العلامء أن ال يقاروا عىل كظة ظامل وال ســغب مظلوم ،أللقيت حبلها عىل غارهبا،
ولسقيت آخرها بكأس أوهلا ،وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز).
اىل عرشات املوارد التي سجل فيها عيل×رأيه وموقفه!

كــا وضعوا عــى لســانه أنــه حلــف بيمينه املعــروف :والــذي فلق احلبــة ،نافيــ ًا أن

يكون النبي‘خصه والعرتة بشــيئ من العلم ،فقالوا إنه حلف أن النبي‘مل خيصهم بشيئ
وال هم الذين قال اهلل فيهمُ :ثم َأور ْثنَا ا ْلكِتَاب ا َّل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا..
َ ْ ْ ْ َ
َ
َّ ْ َ
وال الذين قال اهلل تعاىل فيهم :وما يع َلم ت َْأ ِوي َله إِ َّل اهللُ والر ِ
ون ِف ا ْل ِع ْلمِ.
اسخُ َ
ُ
َ َّ
َ َ َْ ُ

وقــد روى البخاري ذلك يف صحيحه ثــان مرات عىل األقل! كلها عــن عيل وأوالده^

حيلفــون فيها عىل براءهتم من هتمة توريث النبي‘إياهم شــيئ ًا من العلم إال صحيفة صغرية
معلقة يف قراب سيف عيل×!

قال البخاري( ( :)221/2عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عيل قال :ما عندنا شــئ إال كتاب اهلل،

وهذه الصحيفة).

وقال البخاري( ( :)30/4عن أيب جحيفة قال قلت لعيل :هل عندكم شــئ من الوحي إال ما يف

كتاب اهلل؟ قال ال والذي فلق احلبة وبرأ النســمة ما أعلمه إال فه ًام يعطيه اهلل رج ً
ال يف القرآن وما

يف هذه الصحيفة .قلت وما يف الصحيفة؟ قال العقل وفكاك األسري وأن ال يقتل مسلم بكافر)!

وكرر البخاري ذلــك 67/4:و 69و 10/8 :و  45و 47و .144وتفاوتت روايته عن مضمون الصحيفة .ثم

قلدته املصادر كمســلم115/4:و 217و ،85/ 6 :وابن ماجة 168/2 :وأيب داود 168/1:و ،177 :2:والنســائي:
 ،23/8ورواه أمحد يف املجلد األول من مسنده وحده عرش مرات!

كل ذلــك إلقناع املســلمني بــأن نبيهــم كان بدعــ ًا من الرســل واألنبيــاء^! فقــد
أمر األنبياء^أممهــم بالوصيــة وأوىص ٌّ
كل منهــم إىل وصيه وأهل بيتــه! إال نبينا‘فإنه
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أمر املســلمني بالوصية وشدد عليها ،وحج باملسلمني حجة الوداع ،ثم مات ومل يوص اىل أحد،
ومل يتكلم بكلمة عن خليفته!

وزعموا أنه كان بدع ًا من الرســل واألنبياء^! فكل نبي اختار له ربه أحد تالميذه فعلمه

علومه وأعده ليعلم أمته من بعده ،إال نبينا‘زعموا أنه مل خيص أحد ًا من أهل بيته وصحابته

بعلــم ،فاضطروا أن يأتوا باخلليفة األول والثاين ،وكانــا كام قال ابن حجر اليعرفان معنى آية:
و َف ِ
اك َه ًة وأ َّبا!
َ
كال ..مل يكن األمر كام قالوا ،بل هي قريش قررت أن تعزل عرتة النبي‘ وتنكر وصيته هبم

وتوريثهم علمه  ،وتأخذ دولته  ،وتنصب من ختتاره باسم خليفة ،وليس عندها علامء فاختارت

جهالء ال يعرفون مفردات القرآن!





الفصل اخلمسون

التحالفالثالثي بعد فتح مكة :عمر وأبوبكر وسهيل

بدأ عمر بالدفاعالعلني عن قريش يوم فتح مكة!
(عن أنس بن مالك أن رسول اهلل‘ ملا دخل مكة قام أهل مكة سامطني ،قال وعبد اهلل بن

رواحة يميش ويقول:

خلــوا بين الكفــار عــن ســبيله اليــوم نض ــربكم عــى تنز يلــه
ً
ضر بــا يزل اهلــام عــن مقيلــه ويذهل اخلليــل عــن خليلــه
يــا رب إنــي مؤمـ ـ ـ ــن بقي ـلـ ـ ـ ـ ــه
فقال له عمر :يا ابن رواحة أتقول الشــعر بني يدي رسول اهلل! فقال له النبي :مه يا عمر! هلذا

أشد عليهم من وقع النبل)(.صحيح ابن حبان.)105/13 :

فعمر اليريد ذم القرشــيني ،خاصة أن الشــاعر أنصاري ،فأخفى غرضه واحتج بأن الشعر

اليناسب حمرض النبي‘! فأسكته النبي‘وقال له إن ابن رواحة جياهد الكفار بشعره.

بعد حنين رجع عمر وحدهالى مكة وعقدالصفقة مع سهيل!
فاجأ النبي‘قريشــ ًا يف مكة بجيش جرار الطاقة هلا به ،فأعلنت خضوعها واستسلمت،

وأسلم القرشيون شكلي ًا فقبل النبي‘منهم ،وأخذهم معه اىل حنني حلرب هوازن النجدية،
فخرجوا مبهوهتني عىل مضض!

وحاولــوا يف حنني قتله أو هزيمته فعجزوا ،ونــره اهلل نرص ًا مبين ًا ،فعرفت قريش أن دولة
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حممد‘قوية ،وحولت جهودها اىل أخذ دولته بعد وفاته! ورسمت اخلطة أن تبعد بني هاشم

عــن خالفته وتأخذها ،وبام أنه اليمكــن لطليق أن يكون خليفة حممــد ،فالبد من قريش من

أصحابه يوافقها يف تفكريها فتقدمه أمامها يف مرشوعها ،فكان عمر بغيتها املطلوبة.

وقد كتبنا فص ً
ال يف الســنتني اللتني حكم فيهام ســهيل بن عمرو مكة بعد فتحها وكيف شل

سهيل عمل احلاكم الذي عينه النبي‘.

وبعد حنني جاء عمر وحده اىل مكة ومعه جاريتان سهمه من سبي هوازن! وبقي مدة يف مكة

مل يذكروا كم هي ،وال بد أنه اتفق معهم عىل الصفقة!

قال البخــاري يف صحيحه (( :)58/4إن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال :يا رســول اهلل إنه

عيل اعتكاف يوم يف اجلاهلية ،فأمره أن يفي به! قال :وأصاب عمر جاريتني من سبي حنني
كان َّ

فوضعهام يف بعض بيوت مكة).

ومعناه :أن عمر اســتأذن النبي‘فأذن له وهو يعلم هدفــه ،لكنه يدع مقادير اهلل جتري.
فذهب عمر مع جاريتية ووضعهام يف ٍ
بيت نرجح أنه بيت ســهيل بن عمرو ،فقد عزلت قريش

أباسفيان ورأست سهي ً
ال بعده ،وكان سهيل من فراعنتها األثرياء!

ثم راسل ســهيل النبي‘ثم جاء اىل املدينة يطالبه أن يرجع اليهم من هاجر اليه فنزل عند

عمر وذهب معه عمر وأبوبكر اىل النبي‘وأيدا مطلبه ،فغضب النبي‘وهدد قريش ًا!

قال عمر :أراد رسولاهلل ومنعته فكان ما أراداهلل!
اتفــق قادة قريش اجلدد ســهيل وأبوبكــر وعمر عــى نقــل ألوف الطلقاء اىل املدينة قبيل

وفاة النبي‘ليساندوهم يف أخذ اخلالفة.

ورسعان ما بلغ عددهم أكثر من مخسة آالف ،ألن الذين كتبهم النبي‘ ليكونوا يف جيش

أسامة بلغوا سبع مئة قريش كام قال ابن حجر والواقدي.

وكان دورهم حاس ًام ملا أراد النبي‘أن يكتب عهده ألمته ،فقال عمر إنه هيجر الجاجة لنا

بالعهد حسبنا كتاب اهلل! فصاحوا وقد ملؤوا ساحة املسجد والسكة :القول ما قاله عمر ،القول

ما قاله عمر! ال تقربوا له شيئ ًا .ولن جتد أنصاري ًا يقول هذا الكالم!
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وبمساندة الطلقاء املستميتة برز عمر قوة هائلة يف املدينة مقابل النبي‘!

قال ابن أيب احلديد الســني املعتزيل يف رشح هنج البالغة (( :)78/12وروى ابن عباس قال :خرجت

مع عمر إىل الشام يف إحدى خرجاته ،فانفرد يوم ًا يسري عىل بعريه فاتبعته فقال يل :يا بن عباس،

أشكو إليك ابن عمك ،سألته أن خيرج معي فلم يفعل ومل أزل أراه واجد ًا ،فيم تظن موجدته؟
قلت :يا أمري املؤمنني إنــك لتعلم ،قال أظنه ال يزال كئيب ًا لفوت اخلالفة .قلت :هو ذاك ،إنه

يزعم أن رســول اهلل أراد األمر له ،فقال :يا ابن عباس ،وأراد رســول اهلل األمر له فكان ماذا إذا
مل يرد اهلل تعاىل ذلك! إن رســول اهلل أراد أمر ًا وأراد اهلل غــره ،فنفذ مراد اهلل تعاىل ومل ينفذ مراد

رسوله! َأوكلام أراد رسول اهلل كان! إنه أراد إسالم عمه ومل يرده اهلل فلم يسلم!

وقــد روى معنى هذا اخلرب بغري هذا اللفظ وهو قوله :إن رســول اهلل أراد أن يذكره لألمر يف

مرضه ،فصددته عنه خوف ًا من الفتنة وانتشار أمر اإلسالم ،فعلم رسول اهلل ما يف نفيس وأمسك،

وأبى اهلل اال إمضاء ما حتم)!

وقال السيد املؤيدي القاســمي ،امللقب باهلادي الثــاين ،وهــو مــن أكابــر علامء الزيديــة يف

كتابه التحفة العســجدية :144/قال عمر(:ولقد أراد يف مرضه أن يرصح باســمه فمنعته من ذلك
إشفاق ًا وحيطة عىل اإلســام .ورب هذه البنية الجتتمع عليه قريش أبد ًا ،ولو وليها النتقضت

عليه العرب من أقطارها! فعلم رسول اهلل أين علمت ما يف نفسه فأمسك ،وأبى اهلل إال إمضاء ما
حتم! ذكر هذا اخلرب أمحد بن أيب طاهرصاحب كتاب تاريخ بغداد يف كتابه مسند ًا).

أقــول :أمحد ابن أيب طاهر مــؤرخ موثوق ،له عدة مؤلفات ينقــل منها املؤرخون ،وقد طبع

جزء من كتابه تاريخ بغداد.
بعض املسترشقني ً

والعجيب قول عمر(:ولقد أراد يف مرضه أن يرصح باسمه فمنعته!

فمن أنت ياعمر حتى متنع رسول اهلل‘من عمل مصريي كهذا؟

ومن أنت حتى تزايد عىل رسول اهلل‘وتكون أحرص عىل أمته منه؟!

وأعجب منه قوله :أراد رســول اهلل األمرله فكان مــاذا إذا مل يرد اهلل تعاىل ذلك! فمن أنت يا

عمر حتى جتعل منعك للنبي‘إرادة اهلل! وتزعم أنــك غلبت هبا إرادة النبي‘ ،والنبي
الينطق إال وحي ًا يوحى! فهل أوحى لك اهلل تعاىل برد ما أراد رسول اهلل‘؟!
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وكان ينبغــي أن يصف ما حدث فيقول :أراد النبــي يف مرض وفاته أن نلتزم له بعهده الذي

يريد أن يكتبــه ،وفيه أن اإلمامة بعده لعيل واألحد عرش مــن عرتته ،فتصديت له وخلفي كل

قريش وهددناه بالردة وصاح الطلقاء :القول ما قاله عمر ،حسبنا كتاب اهلل ،ال نريد أن تكتب
لنا شيئ ًا! فاضطر النبي للرتاجع وانترصإسالم عمر وقريش عىل إسالم حممد وبني هاشم!

أنكر عمر وقريش مئاتاألحاديث في انحرافاألمة وظلمالعترة!
إذا ســألت عمر والقرشــيني عن مســتقبل األمة بعد النبي‘بادروا اىل القــول إن النبي

مل يــوص اىل أحد ،وال خص أحــد ًا بالعلم ليكــون خليفته ،وال أخرب أن األمة ســتظلم أهل

بيته^وتأخذ خالفته ،وأهنم سريتدون بعده كالكفار يرضب بعضهم رقاب بعض عىل الدنيا!

َّ
ٌ َ ََ ْ
 .1وأول ما ينكرونــه آية اإلنقالب الرصحية وهي قوله تعــاىلَ :و َما ُم َح َّم ٌد ِإلا َر ُسول ق ْد خلت ِم ْن
الر ُس ُل َأ َفإ ْن َم َ
َق ْبلهِ ُّ
اهلل َش ْي ًئا َو َس َي ْجزي ُ
ات َأ ْو ُقت َل ْان َق َل ْب ُت ْم َع َلى َأ ْع َقاب ُك ْم َو َم ْن َي ْن َقل ْب َع َلى َعق َب ْيهِ َف َل ْن َي ُض َّر َ
اهلل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
اك ِر َين .فيقولون إن اآلية جمرد حتذير ،لكنها حتذير واستنكارالنقالهبم احلتمي اآليت!
الش ِ
ْ ُْ َ َ َ َ
 .2ثم ينكرون آية الشجرة امللعونة أي العشــرة الطاغية التي قال اهلل عنهاَ :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
الر ؤيا ال ِتي أرين
أ َح َاط ِب
َّ ْ ً َ
ِإلا ُطغ َيانا ك ِب ًيرا.

وقد روى اجلميع أن النبي‘رأى قرود ًا ينزون عىل منربه يردون الناس اىل الكفر!

َ
َ َّ َ ُ ْ
 .3ثم ينكرون قوله تعــاىل يف حكام اجلور املدعني اإلســام :ف َه ْل َع َس ْي ُت ْم ِإ ْن ت َول ْي ُت ْم أ ْن تف ِس ُدوا
َْ
َ ُ َ ّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َ
ون الق ْرآ َن أ ْم َعلى
فِي الأ ْر ِض وتق ِطعوا أرحامكم   أول ِئك ال ِذين لعنهم اهلل فأصمهم وأعمى أبصارهم.أفلا يتدبر
ُ ُ َْ َ ُ
وب أقفال َها.
قل ٍ

 .4ثم ينكرون حديث النبي‘املتواتر بأن أمته ستنحرف بعده! وحتذيره هلم :أال ألعرفنكم

ترتدون بعدي كفار ًا يرضب بعضكم رقاب بعض!

وتأكيده يف حجة الوداع :لتتبعن سنن من كان قبلكم شرب ًا بشرب وذراع ًا بذراع حتى لو دخلوا

ضب لدخلتموه! قالوا :يا رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال :فمن إذ ًا؟
جحر ٍّ
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الحديث من مصادر غيرنا
يف صحيح البخاري((:)126/5قــال :إن الزمــان قد اســتدار كهيئة يوم خلق اهلل الســاوات

واألرض .السنة اثنا عرش شهر ًا منها أربعة حرم ،ثالثة متواليات ذو القعدة وذو احلجة واملحرم

ورجب مرض الذي بني مجادى وشــعبان .أي شهر هذا؟ قلنا :اهلل ورسوله أعلم .فسكت حتى

ظننا أنه سيسميه بغري اسمه قال :أليس ذا احلجة؟ قلنا :بىل.

قال :فأي بلد هذا؟قلنا :اهلل ورســوله أعلم ،فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغري اسمه قال:

أليس البلــدة؟ قلنا:بىل .قال :فأي يوم هذا؟ قلنا :اهلل ورســوله أعلم ،فســكت حتى ظننا أنه
سيسميه بغري اسمه قال :أليس يوم النحر؟ قلنا :بىل .قال :فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام

كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا ،وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعاملكم .أال
فال ترجعوا بعدي ضالالً يرضب بعضكم رقاب بعض.أال ليبلغ الشاهد الغائب ،فلعل بعض

من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه).

ويف سنن ابن ماجة((:)1300/2يف حجة الوداع اســتنصت الناس فقال :ال ترجعوا بعدي كفار ًا

يرضب بعضكــم رقاب بعض ..وحيكم أو ويلكم ،ال ترجعوا بعــدي كفار ًا يرضب بعضكم

رقاب بعض).

ويف ابن ماجة(:)1016/2قال رسول اهلل وهو عىل ناقته املخرضمة بعرفات :أال وإين مستنقذ أناس ًا

ومستن َق ٌذ مني أناس ،فأقول :يا رب أصيحايب! فيقول :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك »!

أقول :الذين حذرهم النبي‘من اإلقتتال ليســوا إال الصحابة القرشيني وحدهم الغري.

فاخلوف ليس من القبائل التي خضعت لإلسالم مهام كانت كبرية وموحدة مثل هوازن وغطفان،
فهي ال تطمح إىل قيادة هذه الدولة ،وإن طمحت فال َّ
حظ هلا يف النجاح ،إال بواسطة الصحابة.

واليهود انكرسوا وأجىل النبي‘قســ ًا منهم من اجلزيرة ،ومل تبق هلم قوة عسكرية تذكر،

ومكائدهم ال َّ
حظ هلا يف النجاح إال بواسطة الصحابة.

وزعــاء قريش ،مع أهنــم يملكون مجهــور قبائل قريــش ،اليســتطيعون أن يدعوا حق ًا

يف قيــادة دولة النبي‘ألهنــم كلهم أعــداؤه وطلقــاؤه ،أي كان له احلــق أن يقتلهم ،أو
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يتخذهــم عبيــد ًا ،فاختذهم عبيــد ًا وأطلقهم ..فال طريــق هلم اىل القيادة إال بواســطة بضعة

من الصحابة القرشيني املهاجرين.

فتحذيره‘من الرصاع بعده عىل السلطة ينحرص بالصحابة املهاجرين!

الحديث من مصادرنا
قال عيل بن إبراهيم الكويف القمي الثقة يف تفســره((:)171/1وحج رسول اهلل‘حجة الوداع

لتامم عــر حجج من مقدمه املدينــة ،فكان من قوله بمنــى أن محد اهلل وأثنــى عليه ،ثم قال
:أهيا الناس :إسمعوا قويل واعقلوه عني ،فإين ال أدري ال ألقاكم بعد عامي هذا.

ثم قال :هل تعلمون أي يوم أعظم حرمة؟قال الناس :هذا اليوم.قال :فأي شهر؟ قال الناس:

هــذا .قال :وأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا :بلدنا هذا.قــال :فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم

عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا ،إىل يوم تلقون ربكم ،فيسألكم

عن أعاملكم .أال هل بلغت أهيا الناس؟ قالوا :نعم .قال :اللهم اشــهد.ثم قال :أال وكل مأثرة
أو بدعة كانت يف اجلاهليــة ،أو دم أو مال ،فهو حتت قدمي هاتني ،ليس أحد أكرم من أحد إال

بالتقوى.

أال هل بلغت؟ قالوا :نعم .قال :اللهم اشهد.

ثــم قال :أال وكل ربــا كان يف اجلاهلية فهو موضــوع ،وأول موضوع منــه ربا العباس بن

عبد املطلــب .أال وكل دم كان يف اجلاهلية فهــو موضوع ،وأول موضــوع دم ربيعة .أال هل

بلغت؟ قالوا :نعم .قال :اللهم اشهد.

ثم قال :أال وإن الشــيطان قد يئــس أن يعبد بأرضكم هذه ،ولكنــه راض بام حتتقرون من

أعاملكم ،أال وإنه إذا أطيع فقد عبد!

أال أهيا الناس :إن املسلم أخو املســلم حق ًا ،ال حيل ال مرىء مسلم دم امرئ مسلم وماله إال

مــا أعطاه بطيبة نفس منه .وإين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل،فإذا قالوها فقد
عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال بحقها وحســاهبم عىل اهلل.أال هل بلغت أهيا الناس؟ قالوا:

نعم .قال :اللهم اشهد.
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ثم قال :أهيا الناس :إحفظوا قويل تنتفعوا به بعدي ،وافهموه تنعشــوا .أال ال ترجعوا بعدي

كفار ًا يرضب بعضكم رقاب بعض بالســيف عىل الدنيا ،فإن فعلتم ذلك ولتفعل َّن لتجدوين يف

كتيبة بني جربئيل وميكائيل أرضب وجوهكم بالسيف! ثم التفت عن يمينه فسكت ساعة ،ثم
قال :إن شاء اهلل ،أو عيل بن أيب طالب.

ثــم قال :أال وإين قد تركت فيكم أمرين إن أخذتم هبــا لن تضلوا :كتاب اهلل ،وعرتيت أهل

بيتي ،فإنه قد نبأين اللطيف اخلبري أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض .أال فمن اعتصم هبام فقد

نجا ،ومن خالفهام فقد هلك .أال هل بلغت؟ قالوا :نعم .قال :اللهم اشهد.

ثم قال :أال وإنه ســرد عيل احلوض منكــم رجال فيدفعون عني فأقــول :رب أصحايب؟

فيقول:يا حممد إهنم أحدثوا بعدك وغريوا ســنتك! فأقول :سحق ًا ســحق ًا .فلام كان آخر يوم
َ

ْ

َ ُ
اهلل َوال َف ْت ُح ،فقال رســول اهلل‘ :نعيت إىل نفيس .ثم
مــن أيام الترشيق أنــزل اهللِ :إذا َج َاء ن ْصر ِ

نادى الصالة جامعة يف مســجد اخليف فاجتمع الناس فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال :نرض اهلل
امرء ســمع مقالتي فوعاها ،وبلغها من مل يسمعها ،فرب حامل فقه غري فقيه ،ورب حامل فقه
إىل مــن هو أفقه منه .ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ مســلم :إخالص العمل هلل ،والنصيحة
ألئمة املسلمني ،ولزم مجاعتهم ،فإن دعوهتم حميطة من ورائهم .املؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم،

يسعى بذمتهم أدناهم ،وهم يد عىل من سواهم.

أهيا الناس :إين تارك فيكم الثقلني .قالوا :يا رســول اهلل وما الثقالن؟ قال :كتاب اهلل وعرتيت

أهــل بيتي ،فإنه قد نبأين اللطيف اخلبري أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض ،كإصبعي هاتني-

ومجع بني سبابتيه -وال أقول كهاتني ومجع سبابته والوسطى ،فتفضل هذه عىل هذه.

فاجتمــع قوم من أصحابه وقالوا :يريد حممد أن جيعل اإلمامة يف أهل بيته ،فخرج أربعة نفر

منهم إىل مكــة ودخلوا الكعبة ،وتعاهدوا وتعاقدوا وكتبوا فيام بينهــم كتاب ًا :إن مات حممد أو

َ َ
َ َ
َ َ َّ
ون.أ ْم
قتل أن ال يردوا هذا األمر يف أهل بيته أبد ًا! فأنزل اهلل عىل نبيه يف ذلك :أ ْم أ ْب َر ُموا أ ْم ًرا ف ِإنا ُم ْب ِر ُم
ون َأ َّنا َلا َن ْس َم ُع س َّر ُه ْم َو َن ْج َو ُاه ْم َب َلى َو ُر ُس ُل َنا َل َد ْيه ْم َي ْك ُت ُب َ
َي ْح َس ُب َ
ون).
ِ
ِ

وقــال أمري املؤمنني×(نهجالبالغة ( :)82/1:واهلل ما تنقم منــا قريش إال أن اهلل اختارنا عليهم،

فأدخلناهم يف ح ِّيزنا ،فكانوا كام قال األول:
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ً
ْ َ
ُ
املحــض صاحبــا
أدمـ َـت لعمــري شـ ْـر َبك
وحنـ ـ ـ ـ ـ ــن وهبنــاك العـ َ
ـاء ومل تكــن

وأ كلــك بالز بــد املقشـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرة ُ
الب ْجــرا
عليـ ًـا ُ
وحطنــا حولك ُ
اجلـ ْـر َد ُّ
والسـ ْـمرا).

وقال×(نهجالبالغة (:)27/2:أين الذين زعموا أهنم الراسخون يف العلم دوننا ،كذب ًا وبغي ًا

علينا أن رفعنا اهلل ووضعهم ،وأعطانا وحرمهم ،وأدخلنا وأخرجهم! بنا يستعطى اهلدى،

ويستجىل العمى .إن األئمة من قريش ،غرسوا يف هذا البطن من هاشم ،ال تصلح عىل سواهم،

وال تصلح الوالة من غريهم).

 .5ثم ينكرون احلديث املتواتر الذي أخرب فيه النبي‘عــن أئمة الضالل والدعاة اىل النار،

وحذر أمته منهم! وقد عقدنا فص ً
ال يف معجم أحاديث اإلمام املهدي×خاص ًا باألئمة املضلني،

ومن أحاديثه من مصادر السنة :

النبي َّ
حذر األ َّمة عا َّمة وعمر خاصة من أئمة الضالل ووالة السوء!
فقد رووا أن َّ

روى أمحد يف مســنده(( :)42/1عن عمري بن سعد األنصاري ،قال له عمرِّ :إن أسألك عن أمر
فال تكتمني .قال واهلل ال أكتمك شيئ ًا أعلمه .قال ما أخوف ٍ
يشء ختوفه عىل أمة حممد؟ قال أئم ًة
أرس ذلك إ َّيل وأعلمنيه رسول اهلل)!
مضلني! قال عمر :صدقت ،قد َّ

المرةالوحيدةالتي جاء فيهاالنبي؟ص؟الى بيت عمر!
يف حلية األولياء (( :)119/5عن أيب عبيدة بن اجلراح ،عن عمر بن اخلطاب قال :أخذ رســول اهلل

بلحيتي وأنا أعرف احلزن يف وجهه فقال :إنا هلل وإنا إليه راجعون! أتاين جربيل آنف ًا فقال يل :إنا

فمم ذاك يا جربيل؟فقال :إن أمتك
هلل وإنــا إليه راجعون ،فقلت :أجل إنا هلل وإنا إليه راجعون َّ
ٌّ
فقال:كل سيكون! فقلت:
مفتنة بعدك بقليل من دهر غري كثري!فقلت فتن َة كفر أو فتن َة ضاللة؟

ومــن أين وأنا تارك فيهم كتاب اهلل؟ قال :فبكتاب اهلل يفتنون وذلك من قبل أمرائهم وقرائهم،
يمنع الناس األمراء احلقــوق فيظلمون حقوقهم وال يعطوهنا فيقتتلــون ويفتنون ،ويتبع القراء

أهواء األمراء فيمدوهنم يف الغي ثم ال يقرصون! فقلت كيف يسلم من سلم منهم؟ قال بالكف
والصرب ،إن أعطوا الذي هلم أخذوه وإن منعوه تركوه).
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ويف روايــة احلكيم الرتمــذي ،والســيوطي يف الدر املنثــور(( :)55/3أتاين رســول اهلل وأنا

أعرف احلزن يف وجهــه ،فأخذ بلحيتي فقال إنا هلل وإنا إليه راجعــون) .ومعنا أنه أتى عمر اىل
بيته ،ومل يســجل التاريخ أنه أتى غري هذه املرة! وشكى له النبي‘من مرشوع األئمة املضلني،
وتكلم مع من يعنيه األمر يف هذا املرشوع!

الخطر فقط مناألئمةالمضلين!
يف مسند أمحد (( :)123/4وإين ال أخاف عىل أمتي إال األئمة املضلني ،فإذا وضع السيف يف أمتي

مل يرفع عنهم إىل يوم القيامة).

ويف مســند أمحد ( )145/5عن أيب ذر قال( :كنت أميش مع رســول اهلل‘فقالَ :ل َغ ْ ُي الدجال

أخوفني عىل أمتي ،قاهلا ثالث ًا ،قال قلت :يا رســول اهلل ،ما هذا الذي غري الدجال أخوفك عىل

أمتك؟ قال :أئمة مضلون).

وابن أيب شــيبة( )142/15عن عيل قال( :كنا عند النبي‘جلوســ ًا وهو نائم فذكرنا الدجال

فاستيقظ حممر ًا وجهه فقال :غري الدجال أخوف عليكم عندي من الدجال :أئم ٌة مضلون).

ويف مسند أمحد( ( :)389 /5ذكر الدجال عند رسول اهلل فقال :ألنا لفتنة بعضكم أخوف عندي

من فتنة الدجال) .وصححه يف الزوائد(.)335/7

وقــد روينــا حتذير النبي‘من األئمة املضلني ألهنم سيســفكون دمــاء عرتته^ لكن

رواة اخلالفة حذفوا ذلك من األحاديث!

ففــي أمايل الطــويس( )126/2وطبعــة ،512/عــن عبد اهلل بــن حييى احلرضمي قال :ســمعت

علي ًا×يقــول :كنا جلوســ ًا عند النبي‘وهو نائم ورأســه يف حجــري فتذاكرنا الدجال

فاســتيقظ النبي حممر ًا وجهه فقال :غري الدجال أخوف عليكــم من الدجال :األئمة املضلون،
وسلم ملن ساملهم).
حرب ملن حارهبم
وسفك دماء عرتيت من بعدي ،أنا
ٌ
ٌ

ويف كنز العــال (( :)761/5عن برش بن عاصم ابن شــقيق الثقفي أن عمر بن اخلطاب كتب له

عهده فقال :ال حاجة يل فيه فإين سمعت رسول اهلل يقول :إن الوالة جياء هبم فيوقفون عىل جرس
جهنــم ،فمن كان مطواع ًا هلل تناوله بيمينه حتى ينجيه ،ومن كان عاصي ًا هلل انخرق به اجلرس إىل
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ٍ
واد من نار يلتهب التهاب ًا! فأرســل عمر إىل أيب ذر وسلامن فقال أليب ذر :أنت سمعت احلديث
ٍ
بشيئ!
من رسول اهلل؟ قال :نعم واهلل وبعد الوادي واد آخر من نار .وسأل سلامن فكره أن خيربه
فقال عمر :من يأخذها بام فيها؟ فقال أبوذر :من َس َل َت اهلل أنفه و َعينه وأ ْم َر َغ خدَّ ه إىل األرض).
أقــول :قول عمر :من يأخذها بام فيها؟يقصد من يأخــذ مني اخلالفة وخيلصني من خطرها

يف اآلخرة؟ فلم يقبل أحد ،وأجابه أبوذر بأنه يأخذها منك من أهانه اهلل وكتب له جهنم! وهذه
حلظة مر فيها عمر وانتهت ،وكالمه فيها غري جدي!

فلو أن شــخص ًا قال له :أنا آخذها فاصعد املنرب وأخرب املسلمني أنك تنازلت يل عن اخلالفة،

لفعل به عمراألفاعيل!

ً
وصف علي؟ع؟حكاما بأنهم أئمةالضاللة والدعاةالىالنار!

فقد روى يف الكايف( )62/1بســند صحيح ،وهنج البالغة((:)188/2ومن كالم له×وقد سأله

ســائل عن أحاديث البدع وعام يف أيدي الناس من اختالف اخلرب ،فقال :إن يف أيدي الناس حق ًا
وباط ً
ال وصدق ًا وكذب ًا وناسخ ًا ومنسوخ ًا وعام ًا وخاص ًا وحمك ًام ومتشاهب ًا وحفظ ًا وومه ًا .ولقد

كذب عىل رسول اهلل‘ عىل عهده حتى قام خطيب ًا فقال :من كذب عيل متعمد ًا فليتبوأ مقعده
من النار .وإنام أتاك باحلديث أربعة رجال ليس هلم خامس :

رجــل منافــق مظهر لإليــان ،متصنــع باإلســام اليتأثــم وال يتحــرج  ،يكذب عىل

رسول اهلل‘متعمد ًا ،فلو علم الناس أنه منافق كاذب مل يقبلوا منه ومل يصدقوا قوله ،ولكنهم
قالوا صاحب رســول اهلل‘رأى وســمع منه ولقف عنه فيأخــذون بقوله ،وقد أخربك اهلل

َ
َ َ
ُ
عن املنافقني بام أخربك ،ووصفهم بام وصفهم به لك فقال عز وجلَ :و ِإذا َرأ ْي َت ُه ْم ت ْع ِج ُب َك أ ْج َس ُام ُه ْم
ُ َ
َو ِإ ْن َي ُقولوا ت ْس َم ْع ِل َق ْو ِل ِه ْم! ثم بقوا بعده ،وتقربوا إىل أئمة الضالل والدعاة إىل النار بالزور والكذب

والبهتان فولوهم األعامل ،ومحلوهم عىل رقاب الناس ،وأكلوا هبم الدنيا ،وإنام الناس مع امللوك
والدنيا إال من عصم اهلل! فهذا أول األربعة.

ورجل ســمع من رسول اهلل شــيئ ًا مل حيفظه عىل وجهه ِ
فوهم فيه ومل يتعمد كذب ًا ،فهو يف يده

يرويه ويعمل به ويقول أنا سمعته من رسول اهلل‘ ،فلو علم املسلمون أنه وهم فيه مل يقبلوه
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منه ،ولو علم هو أنه كذلك لرفضه.

ورجل ثالث :سمع من رسول اهلل‘شيئ ًا يأمر به ثم هنى عنه وهو اليعلم ،أو سمعه ينهى

عن شئ ثم أمر به وهو ال يعلم ،فحفظ املنسوخ ومل حيفظ الناسخ ،فلو علم أنه منسوخ لرفضه،

ولو علم املسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه.

وآخر رابــع :مل يكذب عىل اهلل وال عىل رســوله ،مبغــض للكذب خوف ًا مــن اهلل وتعظي ًام
لرســول اهلل‘ومل هيِم ،بل حفظ ما ســمع عىل وجهه ،فجاء به عىل ما ســمعه مل يزد فيه ومل
ينقص منه ،فحفظ الناسخ فعمل به ،وحفظ املنسوخ فجنب عنه ،وعرف اخلاص والعام فوضع

كل شئ موضعه ،وعرف املتشابه وحمكمه .وقد كان يكون من رسول اهلل‘الكالم له وجهان
فكالم خاص وكالم عام ،فيســمعه من ال يعرف ما عنى اهلل به وال ما عنى رســول اهلل‘،
فيحمله السامع ويوجهه عىل غري معرفة بمعناه وما قصد به وما خرج من أجله.

وليس كل أصحاب رســول اهلل كان يسأله فيفهم ،وكان منهم من يسأله وال يستفهم ،حتى

أن كانوا حيبون أن جيئ الطارئ واألعرايب فيســأل رســول اهلل حتى يسمعوا منه ،وكنت أدخل

عىل رســول اهلل‘كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة ،فيخليني فيها أدور معه حيث دا ،وقد علم
أصحاب رســول اهلل أنه مل يكن يصنع ذلك بأحد غــري ،وربام كان ذلك يف منزيل فإذا دخلت
عليه يف بعض منازله خال يب وأقام نساءه فلم يبق غريي وغريه ،وإذا أتاين للخلوة يف بيتي مل تقم

من عندنا فاطمة وال أحد من ابني ،إذا أســأله أجابني ،وإذا ســكت أو نفدت مسائيل ابتدأين،
فــا نزلت عليه آية من القــرآن إال أقرأنيها وأمالها عيل فكتبتها بخطــي ،ودعا اهلل أن يفهمني
إياها وحيفظني ،فام نســيت آية من كتاب اهلل منذ حفظتها ،وعلمني تأويلها فحفظته وأماله عيل

فكتبته ،وماترك شــيئ ًا علمه اهلل من حالل وحرام ،أو أمر وهني أو طاعة ومعصية كان أو يكون
إىل يوم القيامة إال وقد علمنيه وحفظتــه ،ومل أنس منه حرف ًا واحد ًا ،ثم وضع يده عىل صدري

ودعا اهلل أن يمأل قلبي عل ًام وفه ًام وفقه ًا وحك ًام ونور ًا ،وأن يعلمني فال أجهل ،وأن حيفظني فال
أنسى ،فقلت له ذات يوم :يا نبي اهلل إنك منذ يوم دعوت اهلل يل بام دعوت مل أنس شيئ ًا مما علمتني
فلم متليه عيل وتأمرين بكتابته أتتخوف عيل النسيان؟ فقال يا أخي لست أختوف عليك النسيان
َ
وال اجلهل ،وقد أخربين اهلل أنه قد استجاب يل فيك ويف رشكائك الذين يكونون من بعدك ،قلت
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يا نبي اهلل ومن رشكائي؟ قال الذين قرهنم اهلل بنفســه ويب معه ،الذين قال يف حقهم :ياأهيا الذين

آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شئ فردوه إىل اهلل والرسول.

قلت يا نبي اهلل ومن هم؟ قال :األوصياء إىل أن يردوا عيل حويض ،كلهم هاد مهتد ،ال يرضهم
كيــد من كادهم وال خذالن من خذهلم هم مع القرآن والقرآن معهم ال يفارقونه وال يفارقهم،

هبم ينرص اهلل أمتي وهبم يمطرون ويدفع عنهم بمســتجاب دعوهتم ،فقلت يا رسول اهلل سمهم
يل ،فقال ابني هذا ووضع يده عىل رأس احلسن ،ثم ابني هذا ووضع يده عىل رأس احلسني ،ثم
ابن ابني هذا ووضع يده عل ى رأس احلســن ،ثم ابن له عىل اســمي اسمه حممد ،باقر علمي
وخازن وحي اهلل ،وسيولد عيل يف حياتك يا أخي فاقرأه مني السالم ،ثم أقبل عىل احلسني فقال

سيولد لك حممد بن عيل يف حياتك فاقرأه مني السالم ،ثم تكملة االثني عرش إماما من ولدك يا
أخي .فقلت يا نبي اهلل سمهم يل فسامهم يل رج ً
ال رجالً!

منهم واهلل يا أخا بني هالل مهدي هذه األمة الذي يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام

وجور ًا .واهلل إين ألعرف مجيع من يبايعه بني الركن واملقام ،وأعرف أسامء اجلميع وقبائلهم).

ويف الــكايف( ( :)59/ 8ثم أقبل بوجهــه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشــيعته ،فقال:
قــد عملت الوالة قبيل أعامالً خالفوا فيها رســول اهلل‘ متعمدين خلالفــه ،ناقضني لعهده
محلت الناس عىل تركهــا وحولتها إىل مواضعهــا وإىل ما كانت يف عهد
مغريين لســنته! ولو
ُ

رســول اهلل‘لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي! أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضيل
وفرض إمامتي من كتاب اهلل عز وجل وسنة رسول اهلل‘!

أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم×فرددته إىل املوضع الذي وضعه فيه رسول اهلل‘ورددت

فدك إىل ورثة فاطمة÷..

إىل أن قــال:واهلل لقد أمرت الناس أن الجيتمعوا يف شــهر رمضان إال يف فريضة ،وأعلمتهم أن

اجتامعهم يف النوافل بدعة ،فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي :يا أهل اإلسالم ُغ ِّيت سنة

عمر! ينهانا عن الصالة يف شهر رمضان تطوع ًا! ولقد خفت أن يثوروا يف ناحية جانب عسكري!
لقيت من هذه األمة من الفرقة وطاعة أئمة الضاللة والدعاة إىل النار)!
ما ُ

َ َ َ َ َّ ُ ُ
ويف الكايف( )205/1وتفســر القمي ،206/عن اإلمام الباقر×يف قوله تعــاىل :أل ْم ت َر ِإلى ال ِذ َين أوتوا
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َ َ
َّ
َ ُ ُ َ َّ
ْ ُ َ ْ
َّ ُ
َ َ
َ ً َ ْ َ
ون ِلل ِذ َين كف ُر وا َه ُؤل ِاء أ ْه َدى ِم َن ال ِذ َين
وت-فلان وفلانَ -ويقول
اب ُيؤ ِمنون ِبال ِج ْب ِت َوالطاغ ِ
ن ِصيبا ِمن ال ِكت ِ
َ
ً
ً
ســبيل.
آ َم ُنوا َس ِبيلا .تقول األئمة الضالــة والدعاة إىل النار هؤالء أهدى من آل حممد وأوليائهم
َ
ْ ْ
َ ً
اهلل َو َم ْن َي ْل َعن ُ
ُأ َولئ َك َّالذ َين َل َع َن ُه ُم ُ
اهلل َف َل ْن َتج َد َل ُه َن ِص ًيرا.أ ْم َل ُه ْم َن ِص ٌ
يب ِم َن ال ُمل ِك يعني اإلمامة واخلالفة ف ِإذا
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُُْ َ َ
ون ّالن َاس َن ِق ًيرا .نحن الناس الذين عنى اهلل ،والنقري النقطة التي رأيت يف وسط النواة.
لا يؤت
َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ
اهلل ِم ْن ف ْض ِلهِ  .فنحن املحســودون عىل ما آتانا اهلل من اإلمامة دون
أم يحسدون الناس على ما آتاهم

خلق اهلل مجيع ًا.
َ

َ

ََ

ْ

ْ

ْ َ َ

ْ ً

يم ال ِك َت َ
ف َق ْد آ َت ْي َنا آل إ ْب َر ِاه َ
اب َوال ِحك َمة َوآ َت ْي َن ُاه ْم ُملكا َع ِظ ًيما .يقول :فجعلنا منهم الرســل واألنبياء
ِ

َ
َ
َ
واألئمة ،فكيف يقرون بذلك يف آل إبراهيم وينكرونه يف آل حممد .ف ِم ْن ُه ْم َم ْن آ َم َن ِبهِ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َص ّد
َ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ ً َّ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ً ُ
ود ُه ْم َب َّد ْل َن ُ
اه ْم ُج ُل ً
ك َّل َما َنض َج ْت ُج ُل ُ
ودا
عنه وكفى ِبجهنم س ِعيراِ .إن ال ِذين كفر وا ِبآي ِاتنا سوف نص ِل ِيهم نارا
ِ
َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ
َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ً َ ً َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َّ
ات ت ْج ِري ِم ْن
غيرها ِليذوقوا العذاب ِإن اهلل كان ع ِزيزا ح ِكيما .وال ِذين آمنوا وع ِملوا
ات سند ِخلهم جن ٍ
الص ِال َح ِ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ً َ ُ ْ َ َ ْ َ ٌ ُ َ َّ َ ٌ َ ُ ْ ُ ُ ْ ًّ َ ً
تح ِتها الأنهار خا ِل ِدين ِفيها أبدا لهم ِفيها أز واج مطهرة وند ِخلهم ِظلا ظ ِليلا.
َ
ْ ً
قال قلت :قولــه يف آل إبراهيمَ :وآ َت ْي َن ُاه ْم ُملكا َع ِظ ًيما .ما امللك العظيم؟قال:أن جعل منهم أئمة

من أطاعهم أطاع اهلل ومن عصاهم عىص اهلل ،فهو امللك العظيم.

ْ
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ
الن ِاس أ ْن ت ْحك ُموا ِبال َع ْد ِل الذي
ات ِإلى أه ِلها و ِإذا حكمتم بين
ان
قــال ثم قالِ :إن اهلل يأمركم أن تؤدوا الأم ِ
ُ ُ
َّ َ َ
ك َ
في أيديكم ،إ َّن َ
ان َس ِم ًيعا َب ِص ًيرا.
اهلل ِن ِع َّما َي ِعظك ْم ِبهِ ِإن اهلل
ِ

قال :إيانا عنى أن يؤدي األول منا إىل اإلمام الذي بعده الكتب والعلم والسالح.

َ
َ ُ َّ َ
َ َ َ ُ َّ َ ُ ْ َ
الر ُسول َوأ ِولي الأ ْم ِر
ثــم قال للناسَ :يا أ ّي َها ال ِذ َين آ َم ُنوا فجمع المؤمنين إلى يوم القيمة .أ ِط ُيعوا  اهلل وأ ِطيعوا
ُ
َ
ِم ْنك ْم .إيانا عنى خاصة .ف ِإ ْن َت َن َاز ْع ُت ْم فِي َش ٍيئ .فإن خفتم تنازع ًا يف األمر فارجعوا إىل اهلل وإىل الرســول

وأويل األمــر منكم ،وكيف يأمرهم بطاعة أويل األمــر ويرخص هلم يف منازعتهم ،إنام قيل ذلك

ُ
ُ
اهلل َو َأط ُيعوا َّ
للمأمورين الذيــن قيل هلمَ :أ ِط ُيعوا َ
الر ُس َول َوأولي ْال َأ ْمر ِم ْن ُك ْمَ .ف ُر ُّد ُوه إ َلى ِ َّ ُ
ول ِإ ْن ك ْن ُت ْم
ِ
اهلل َوالرس ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َْ َ َ َ َ
َْ ً
ُْ ُ َ
اهلل َوال َي ْو ِم الآ ِخ ِر ذ ِلك خ ْي ٌر َوأ ْح َس ُن تأ ِويلا.
تؤ ِمنون ِب ِ
َ َ َ َ َّ
ُْ َ
َ َّ ُ
َ
َ َ
َ
ُْ َ َ َ
ُ َ َْ َ
ُ َ َ َّ َ ُ
وت َوق ْد
أل ْم ت َر ِإلى ال ِذ َين َي ْزع ُمون أن ُه ْم آ َمنوا ِب َما أن ِزل ِإل ْيك َو َما أن ِزل ِم ْن ق ْب ِلك ُي ِريدون أن َيت َحاك ُموا ِإلى الطاغ ِ
ُ
َ ُ ُ َّ
َ ُْ
ان َأ ْن ُيض َّل ُه ْم َض َل ًالا َبع ً
الش ْي َط ُ
يدا.
أ ِم ُر وا أ ْن َيكف ُر وا ِبهِ وي ِريد
ِ
ِ




الفصل احلادي واخلمسون

أخبر النبي؟ص؟عنظلمأمتهألهلبيته؟مهع؟بالتفصيل

ً
أحاديثالنبي؟ص؟عن مستقبل أمته والعالم تبلغ مجلدا!
من املحال أن تفهم اإلسالم وســرة النبي‘ ،وتاريخ اإلسالم بعد النبي‘ ،إذا مل تفهم

عداوة بطون قريش وبغضهم الشديد لبني هاشم!

فإن سبب رفض بطون قريش لنبوة نبينا‘وغضبهم عليه ،وعملهم لقتله أن قبوهلم بنبوته

يعطي بني هاشم قيادة قريش ،وهذا كفرعظيم عندقريش!

وقد اشــتهر ذلك حتى صار مث ً
ال فقالوا :أربعة مل يكونوا وحمال أن يكونوا  :زبريي سخي ،

وخمزومي متواضع  ،وهاشمي شحيح  ،وقريش حيب آل حممد( .ثمار القلوب )117 / 1

وحتى الذين أسلموا من قريش بقيت عندهم احلمية للبطون واحلساسية من بني هاشم .فقد كان

عمر والصحابة القرشيون يسألون أي صحايب عام سمعه من رسول اهلل‘يف املوضوع الفالين
والفالين ،لكنهم اليســألونه أبد ًا عــا قاله يف قريش ،ويف اخلالفــة ،ويف أهل بيته^ .ألهنم
يرفضون مســبق ًا ذم النبي‘لقريش ومدحه لبني هاشــم ،ويقول بعضهم هذا من عنده ومل
ينزلــه اهلل عليه! وقد اتفقوا عىل أن يقولوا :إن النبي مل يوص اىل عيل واىل أهل بيته^أبد ًا ،وال

ذم قريشــ ًا وال لعن قادهتا أبد ًا ،وال تكلم عن اخلالفة بعده بكلمة أبد ًا ،بل ترك أمر األمة هكذا
بال وصية ،فبادروا هم وملؤوا الفراغ القيادي يف األمة ،حرص ًا منهم عىل اإلسالم واملسلمني!

أما الواقــع فقــد بلغــت أحاديث النبي‘عن املســتقبل واملغيبــات جملديــن ،مجعتهام

مؤسسة املعارف اإلسالمية بمساعدة الشيخ نظري منفرد ،باســم األحاديث الغيبية نحو أربع
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مئة حديث! وال جمال الســتيفائها بل إن استيفاء ما أخرب به‘عن ظلم عيل وفاطمة÷وما
جيري عليها ،قد يبلغ جملد ًا.

وقد أخرب علي ًا×أن األمة ســتغدر به وأخــره بام األمة صانعة معه حرفــ ًا حرف ًا كام قال

عيل× ،وبمن يقاتلونه ويعادونه بالتفصيل وبأسامئهم!

مضاف ًا اىل أنه أخرب عن مستقبل أمته وانحرافها وضالهلا ،وعن الفتن املوعودة فيها ،ودخوهلا

يف فتنة عمياء حتى يبعث اهلل املهدي من ولده×.

وحذر من أئمة الضالل وأهنم أعظم خطر عىل أمته ووصف أعامهلم!

وأخرب عن مصري أمتــه يوم القيامة وأهنا توافيه يف املحرش فئات خمتلفة ورايات متعددة لكل

راية قائد ،منهم الصاحلون ومنهم املنافقون!

اىل آخر ما بلغه وأخرب به وأقام به احلجة ،صلوات اهلل وسالمه عليه وآله.

من نماذجه يوم أجهشالنبي؟ص؟بالبكاء!
فقد كان يميش مع عيل×فرأى حديقة فقال عيل×:ما أحسنها ،فبرشه النبي‘بأن له

يف اجلنة أحســن منها ،ثم وضع رأســه عىل كتفه وبكى بكاء عالي ًا وأخربه بغدر األمة به ،وبأهنا

ستعامله بأضغاهنا وأحقاد بدر وحنني ،وأنه مع ذلك سيقوم بقتاهلا عىل التأويل ويستشهد غدر ًا!
روى املحب الطربي يف الرياض النرضة (( :)184/3عن عيل×قال :كنت أميش مع النبي‘يف

بعض طرق املدينة فمررنا عىل حديقة فقلت يا رســول اهلل :ما أحســن هذه احلديقة؟ قال :لك
يف اجلنة أحسن منها.

ثم أتينا عىل حديقة أخرى فقلت :يا رســول اهلل ما أحســنها! قال :لك يف اجلنة أحسن منها،

حتى أتينا عىل سبع حدائق ،أقول يا رسول اهلل ما أحسنها :فيقول :لك يف اجلنة أحسن منها.

ويف رواية فلــا خىل الطريق اعتنقني وأجهش باكي ًا فقلت :يا رســول اهلل ما يبكيك؟ فقال:

ضغائن يف صــدور أقوام اليبدوهنا لك إال من بعدي! فقلت :يف ســامة من ديني؟ فقال :يف

سالمة من دينك).

قال المحب الطبــري :أخرجــه أحمد فى المناقب .ورواه فــي مجمع الزوائــد ( )118/9بروايات وثــق بعضها.وكنز العمال()176/13
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عن البــزار وابن النجــار  ،ورواه البــاذري( )5/4والخوارزمــي في المناقــب ،65/وابــن حجــر في المطالب العاليــة( )101/16وتاريــخ
دمشــق( )322/42وفــي ،324/وفيه(:قــال ضغائــن فــي صــدور أقــوام ال يبدونهــا لــك حتــى أفــارق الدنيــا! فقــال علي:فمــا أصنــع يــا
رسول اهلل؟قال :تصبر ).
وقال في الصحيح من السيرة((:)142/31وفي بعض المصادر  :أن ذلك كان منه‘ حين حضرته الوفاة).

ويف كتــاب ُســليم( :137/اعتنقني ثم أجهش باكيــ ًا وقال :بأيب الوحيد الشــهيد! فقلت :يا

رســول اهلل ما يبكيك؟ فقال :ضغائــن يف صدور أقوام ال يبدوهنا لــك إال من بعدي! أحقاد
عيل ما بعث اهلل رســوالً إال وأســلم معه قوم طوعــ ًا وقوم آخرون كره ًا،
بدر وتِ ُ
رات أحد .يا ٌّ

فسلط اهلل الذين أسلموا كره ًا عىل الذين أسلموا طوع ًا ،فقتلوهم ليكون أعظم ألجورهم!

عيل ،وإنه ما اختلفت أمة بعد نبيها إال ظهر أهل باطلها عىل أهل حقها ،وإن اهلل قىض الفرقة
يا ُّ

واإلختالف عىل هذه األمة ،ولو شاء اهلل جلعلهم عىل اهلدى حتى ال خيتلف اثنان من خلقه ،وال

ُيتنازع يف شئ من أمره ،وال ُيحد املفضول ذا الفضل فضله!

عجل النقمة ،فكان منه التغيري حتى ُيكذب الظامل ،ويعلم احلق أين مصريه .ولكن
ولو شــاء َّ

َّ َ
َّ َ
ُ
جعل الدنيا دار األعامل ،وجعل اآلخرة دار القرارِ ،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 ْسنَى .فقلت :احلمد هلل شكر ًا عىل نعامئه ،وصرب ًا عىل بالئه ،وتسلي ًام ورض ًا بقضائه).

ومن نماذجه يوم دخل أبوبكر وعمر أمام علي؟ع؟
(في اإلحتجاج« :)291/1:عن أمحد بن مهام قال :أتيت عبادة بن الصامت يف والية أيب بكر ،فقلت :يا

عبادة أكان الناس عىل تفضيل أيب بكر قبل أن يستخلف ،فقال :يا أباثعلبة إذا سكتنا عنكم فاسكتوا،
وال تبحثونا فواهلل لعيل بن أيب طالب كان أحق باخلالفة من أيب بكر ،كام كان رسول اهلل‘أحق

بالنبوة من أيب جهــل ،قال :وأزيدكم :إنا كنا ذات يوم عند رســول اهلل‘فجاء عيل وأبوبكر
عيل عىل أثرمها ،فكأنام ُس ِف َي
وعمر إىل باب رسول اهلل‘فدخل أبوبكر ثم دخل عمر ثم دخل ٌّ
عيل أيتقدمانك هذان ،وقد أ َّمرك اهلل عليهام؟ فقال أبوبكر:
عىل وجه رسول اهلل الرماد! ثم قال :يا ُّ
نســيت يا رسول اهلل ،وقال عمر :سهوت يا رســول اهلل! فقال رسول اهلل :ما نسيتام وال سهومتا،
وكأين بكام قد ســلبتامه ملكه ،وحتازبتام عليه وأعانكام عىل ذلك أعداء اهلل وأعداء رسوله! وكأين
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بكام قد تركتام املهاجرين واألنصار يرضب بعضهم وجوه بعض بالسيف عىل الدنيا ولكأين بأهل
بيتي وهم املقهورون املشتتون يف أقطارها ،وذلك ألمر قد قيض!

ثم بكى رسول اهلل‘حتى ســالت دموعه ،ثم قال :يا عيل الصربالصرب حتى ينزل األمر،

وال حــول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،فإن لك من األجر يف كل يوم ما ال حيصيه كاتباك ،فإذا

أمكنك األمر :فالسيف السيف ،القتل القتل ،حتى يفيئوا إىل أمر اهلل وأمر رسوله ،فإنك عىل احلق
ومن ناواك عىل الباطل ،وكذلك ذريتك من بعدك إىل يوم القيامة).

أقول :هلذا السبب كان عيل×حريص ًا عىل تطبيق قول النبي‘أن ال يكون مأمور ًا منهام،

ففي حربه للمرتدين ومشــاركته يف الفتوحات مل يقبل أن يكون قائد جيش من قبلهام ،نعم كان

مشــاور ًا .وقد هنض بنفســه يف الردة للدفاع عن املدينة وخرج معه فرسان املدينة عىل خيوهلم،
ومحل لي ً
ال عىل قائد املهامجني ِحبال وقتله فاهنزم جيشه ،كام نص الشاعر زياد بن حنظلة.
ثــم كان يعطي املشــورة أليب بكــر ،ومل يكن جنديــ ًا عنده أو قائــد ًا من قبلــه ،كام توهم

أستاذنا السيد الصدر .وقد وثقنا ذلك يف قراءة جديدة حلروب الردة.

ً
أخبر النبي؟ص؟عليا ؟ع؟بمااألمة صانعة به!

 .1يف كتاب ســليم بن قيــس( :215/قال له األشــعث :فام منعك أن ترضب بســيفك دون

مظلمتك؟فقال له عيل× :يا ابن قيس ،قلت فاسمع اجلواب :مل يمنعني من ذلك اجلبن ،وال
كراهية لقاء ريب ،وأن ال أكون أعلــم أن ما عند اهلل خري يل من الدنيا والبقاء فيها ،ولكن منعني
من ذلك أمر رســول اهلل‘وعهده إيل .أخربين رسول اهلل بام األمة صانعة يب بعده ،فلم أك بام
صنعوا حني عاينته بأعلم مني وال أشد يقين ًا مني به قبل ذلك ،بل أنا بقول رسول اهلل‘أشد
يقين ًا مني بام عاينت وشهدت .فقلت :يا رسول اهلل ،فام تعهد إيل إذا كان ذلك؟ قال :إن وجدت

أعوانــ ًا فانبذ إليهم وجاهدهــم ،وإن مل جتد أعوان ًا فاكفف يــدك واحقن دمك ،حتى جتد عىل

إقامة الدين وكتاب اهلل وسنتي أعوان ًا.

وأخربين‘أن األمة ستخذلني وتبايع غريي وتتبع غريي ،وأخربين أين منه بمنزلة هارون

من موسى ،وأن األمة سيصريون من بعده بمنزلة هارون ومن تبعه والعجل ومن تبعه ،إذ قال
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َ َ
ْ َ
َ
َ َ
ُ َ َْ ُْ
ُّ َ َّ َ َّ َ َ
لــه موســىَ :يا َه ُار ُ
ون َما َم َن َع َك ِإذ َرأ ْي َت ُه ْم َضلوا ألا تت ِب َع ِن أف َع َص ْيت أ ْم ِري .قال َيا ْاب َن أ َّم لا تأخذ ِب ِل ْح َي ِتي َولا
ْ
ّ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ
يل َول ْم َت ْرق ْب ق ْو ِلي .وإنام يعني أن موسى أمر هارون حني
ِب َرأ ِسي ِإنِي خ ِشيت أن تقول فرقت بين ب ِني ِإسر ِائ

اســتخلفه عليهم إن ضلوا فوجد أعوان ًا أن جياهدهم ،وإن مل جيــد أعوان ًا أن يكف يده وحيقن

دمه وال يفرق بينهم .وإين خشــيت أن يقول يل ذلك أخي رســول اهلل‘ :مل فرقت بني األمة
ومل ترقــب قويل وقد عهدت إليك إن مل جتد أعوانــ ًا أن تكف يدك وحتقن دمك ودم أهل بيتك

وشيعتك؟

فلام قبض رسول اهلل‘مال الناس إىل أيب بكر فبايعوه وأنا مشغول برسول اهلل بغسله ودفنه،

ثم شغلت بالقرآن فآليت عىل نفيس أن ال أرتدي إال للصالة حتى أمجعه يف كتاب ،ففعلت.

ابني احلسن واحلسني ،فلم أدع أحد ًا من أهل بدر وأهل السابقة
ثم محلت فاطمة وأخذت بيد َّ

من املهاجريــن واألنصار إال ناشــدهتم اهلل يف حقي ودعوهتم إىل نرصيت ،فلم يســتجب يل من
مجيع الناس إال أربعة رهط :ســلامن وأبوذر واملقــداد والزبري ،ومل يكن معي أحد من أهل بيتي

أصــول به وال أقوى به ،أما محزة فقتل يوم أحد ،وأما جعفر فقتل يوم مؤتة ،وبقيت بني جلفني

جافيني ذليلني حقريين عاجزين :العباس وعقيل ،وكانا قريبي العهد بكفر .فأكرهوين وقهروين.
ُ

َ ْ

َ

ُ

فقلت كام قال هارون ألخيهْ :اب َن أ َّم ِإ ّن ال َق ْو َم ْاس َت ْض َع ُفونِي َوك ُادوا َي ْق ُتل َون ِني! فيل هبارون أسوة حسنة ويل

بعهد رسول اهلل‘ حجة قوية).

 .2وقد أتم اهلل احلجة لعيل×يوم الغدير ،فدعاه النبي‘ورفع بيده وقال :من كنت مواله

فهذا عيل مواله..الخ .وأمرأن تنصب له خيمة وأن هينئه املســلمون ويبايعونه ،فبخبخ له أبوبكر

وعمر ،وجاءته نساء النبي‘ فبايعنه ،غمسن أيدهين يف تب ماء فغمسن فيه يده.

َ َ ُّ َ َّ ُ ّ ْ
الر ُسول َب ِلغ َما
وعصمه اهلل من اعرتاض قريش وارتدادها یوم الغدیر كام قال له اهلل تعاىل :يا أيها
ْ
َ
ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
الن ِاس إ َّن ا َّلل َه َلا َي ْه ِدي ْال َق ْو َم الك ِافر َ
ين.
أن ِزل ِإليك ِمن ر ِبك و ِإن لم تفعل فما بلغت ِرسالته والله يع ِصمك ِمن
ِ
ِ

ومعناه أن الذي يرد عىل رسول اهلل‘أمره كافر.

ومــع ذلك حاولوا قتله يف عودته يف عقبة هرشــى فكرروا نفــس حماولتهم يف رجوعه من

تبــوك! ثم جاءه مبعوثهم اىل املدينة معرتض ًا ،وهو جابر بن النرض العبدري يف رواية أيب عبيد بن
سالم اهلروي يف كتابه :غريب القرآن.
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قال ابــن شهرآشــوب يف املناقــب (( :)240/2أبوعبيد ،والثعلبــي ،والنقاش ،وســفيان بن
عينيه ،والرازي ،والقزويني ،والنيســابوري ،والطربيس ،والطويس يف تفاســرهم ،أنه ملا َب َّل َغ
رسول اهلل‘ بغدير خم ما َب َّلغ وشاع ذلك يف البالد ،أتى احلارث بن النعامن الفهري ويف رواية

أيب عبيد :جابر بن النرض بن احلارث بن كلدة العبدري فقال :يا حممد! أمرتنا عن اهلل بشــهادة أن
ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رســول اهلل ،وبالصالة والصوم واحلج والزكاة فقبلنا منك ،ثم مل ترض

بذلــك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينا وقلت :مــن كنت مواله فعيل مواله! فهذا

شئ 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 يقول حممد حقــ ًا 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 وقتلــه وأنزل اهلل تعاىلَ :سأل َس ِائ ٌل
َ
ِب َعذ ٍاب َو ِاقع..اآلية).

وقد أحىص علامؤنا كصاحب العبقات ،وصاحب الغدير،وصاحب إحقاق احلق ،وصاحب

نفحات األزهــار ،عدد ًا مــن أئمة الســنيني الذين أوردوا هذا احلديــث يف مصنفاهتم فزادت

عىل الثالثني..وقد فصلناه يف آيات الغدير.

لقد ســكتت قريش عىل إعالن النبي‘يف يوم الغدير لكنها مل تســكت ملا أراد أن يكتب

وصيتــه ويعهد عهده يف مرض وفاته ،وقد جهرت بموقفها بــأن ما يقوله حممد من ذم قريش

ومدح أهل بيته هو من عنده ومل ينزله اهلل عليه ،نعم القرآن نزل عليه ،وحسبنا كتاب اهلل!

 .3ويف كتاب ســليم بن قيس ، 214/من كالم النبي‘مــع فاطمة÷ ( :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 .فاستبرشت فاطمة÷وفرحت بام قال هلا رسول اهلل‘.

ثم قال‘ :يا بنية إن لبعلك مناقب :إيامنه باهلل ورسوله قبل كل أحد ،فلم يسبقه إىل ذلك

أحد من أمتي ،وعلمه بكتاب اهلل عز وجل وسنتي ،وليس أحد من أمتي يعلم مجيع علمي غري

عيل ،وإن اهلل عز وجــل علمني عل ًام ال يعلمه غريي وعلم مالئكته ورســله عل ًام ،فكلام علمه
مالئكته ورســله فأنا أعلمه ،وأمرين اهلل أن أعلمه إياه ففعلت ،فليس أحد من أمتي يعلم مجيع
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علمي وفهمي وحكمتي غريه .وإنك بابنيه زوجته ،وابناه ســبطاي حسن وحسني ومها سبطا

أمتي ،وأمــره باملعروف وهنيه عن املنكر ،فإن اهلل جل وعــز آتاه احلكمة وفصل اخلطاب وبابه.
إنــا أهل بيت أعطانا اهلل عز وجل ســت خصــال مل يعطها أحد ًا من األولــن 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

ســاملهم ،وحرب ملن حارهبم ،أما إهنم معي يف اجلنة .ثــم أقبل عىل عيل×فقال:يا أخي أنت
ســتبقى بعدي وستلقى من قريش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك،فإن وجدت عليهم
وكف يدك وال تلق
أعوان ًا فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك ،وإن مل جتد أعوان ًا فاصرب
َّ

هبا إىل التهلكة ،فإنك مني بمنزلة هارون من موســى ،ولك هبارون أســوة حسنة إذ استضعفه

قومه وكادوا يقتلونه ،فاصرب لظلم قريش إيــاك 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 ُي َّ
كذب الظــامل و ُيعلم احلق أين مصريه ،ولكنه

َّ َ
َّ َ
ُ
جعل الدنيا دار األعامل ،وجعل اآلخرة دار القرارِ :ل َي ْج ِز َى ال ِذ َين أ َس ُاءوا ِب َما َع ِملوا َو َي ْج ِز َى ال ِذ َين أ ْح َس ُنوا
ْ
ِبال ُح ْسنَى .فقال عيل :احلمد هلل شكر ًا عىل نعامئه ،وصرب ًا عىل بالئه).
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جيش أسامةالى مؤتة!
أمر النبي؟ص؟قرب وفاته بإخالء المدينة من معارضي علي ؟ع؟!
قال ابن حجر في فتح الباري( )115/8وهو من كبار أئمة السلطة« :أنكر ابن تيمية يف كتاب الرد عىل ابن املطهرأن

يكون أبوبكر وعمر يف بعث أسامة ،ومستند ما ذكرناه ما أخرجه الواقدي بأسانيده يف املغازي،
وذكره ابن سعد أواخر الرتمجة النبوية بغري إسناد ،وذكره ابن إسحاق يف السرية املشهورة ولفظه:
بدأ برســول 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 أن عدة ذلك اجليش كانت ثالثة آالف ،فيهم سبع مائة من قريش ».

أقول :أوردنا كالم ابن حجر إلثبات أن النبي‘تعمد أن ُيفرغ املدينة من القرشيني ،وممن

يمكن أن يعارض استخالف عيل×.

كام تعمد أن يؤ ِّمرعليهم أسامة الشاب األسود ابن الثامنة أو السابقة عرشة سنة لئال يعرتض

أحد عىل سن عيل×الذي كان يف الثالثة وثالثني من عمره.

كام نالحــظ أنه‘أخربعن النتائج الســيئة ملا جيري حوله ،وأطلــق حتذيره ألجيال األمة

من الفتن التي سيسببها طمع قريش يف خالفته!

وروى ابن هشــام ( « :)1057/4قول النبي‘لعائشة ملا رجع من البقيع وحتدث عن الفتن« :ما
رضك لو ِم ِّت قبيل فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ قالت قلت :واهلل لكأين بك

فعلت ذلك ،لقد رجعت إىل بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك»!
لو قد
ُ

وهذا يدل عىل أفقه العايل‘وأنه يفكر بنجاة عائشة يف اآلخرة ،بينام هي تعيش قبل كل شئ

وبعد كل شئ :الغرية من رضاهتا!

قــال أمري املؤمنني×(الخصــال )371/يف جواب احلرب اليهودي«:وأما الثانية يا أخا اليهود ،فإن

رســول اهلل‘أ َّمرين يف حياته عىل مجيع أمته ..ثم أمر رســول اهلل بتوجيه اجليش الذي وجهه
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مع أســامة بن زيد ،عند الذي أحدث اهلل بــه من املرض الذي توفاه فيه ،فلــم يدع النبي أحد ًا

عيل نقضه
من أفناء العــرب وال من األوس واخلزرج وغريهم من ســائر الناس ،ممن خيــاف َّ
ومنازعته ،وال أحد ًا ممن يراين بعني البغضاء ممن قد وترته بقتل أبيه أو أخيه أو محيمه ،إال وجهه

يف ذلك اجليش ،والمن املهاجرين واألنصار واملســلمني وغريهم ،واملؤلفة قلوهبم واملنافقني،

لتصفــو قلوب من يبقى معي بحرضته ،ولئال يقول قائل شــيئ ًا مما أكرهــه ،وال يدفعني دافع
من الوالية والقيام بأمر رعيته من بعده.

ثم كان آخر ما تكلم به يف شئ من أمر أمته أن يميض جيش أسامة وال يتخلف عنه أحد ممن

أهنض معه ،وتقدم يف ذلك أشد 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 وأمرهم به ،وتقدم
إليهم من مالزمة أمريهم والســر معه حتت لوائه ،حتــى 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 ولرســوله‘يف أعناقهم ،فحلوها ،وعهد عاهدوا اهلل ورسوله فنكثوه ،وعقدوا ألنفسهم

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‘ مشغول،

وبتجهيزه عن سائر األشياء مصدود ،فإنه كان أمهها وأحق ما بدئ به منها ».

ً
شكى علي؟ع؟قريشا كما شكاهاالنبي؟ص؟



كان×يقول(نهجالبالغــة( :)81/1:مــايل ولقريــش! واهلل لقد قاتلتهــم كافرين وألقاتلنهم

مفتونــن .وإين لصاحبهم باألمس كام أنــا صاحبهم اليوم! واهلل ما تنقم منــا قريش إال أن اهلل
اختارنا عليهم فأدخلناهم يف حيزنا ،فكانوا كام قال األول:
ً
َ
َّ
ُ
املقش ـ َـرة ُ
الب ْج ـ َـرا
وأ كلــك بالز ب ــد
َأد ْمـ َـت لعمــري شــربك املحــض صاحبــا
وحن ـ ـ ـ ــن وهبنــاك العـ ـ ـ ـ ـ ــاء ومل تكــن

عليـ ًـا ُ
وحطنــا حولك ُ
اجلــرد والســمرا)

 وكان×يقول (نهجالبالغة( :)27/2:أين الذين زعموا أهنم الراســخون يف العلم دوننا ،كذب ًا
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وبغي ًا علينا أن رفعنا اهلل ووضعهم ،وأعطانا وحرمهم ،وأدخلنا وأخرجهم .بنا يستعطى اهلدى
ويستجىل العمى .إن األئمة من قريش ،غرسوا يف هذا البطن من هاشم،ال تصلح عىل سواهم،

وال تصلح الوالة من غريهم).

 وكان×يقــول (شــرح النهج( :)298/20:اللهم إين أســتعديك عىل قريــش ،فإهنم أضمروا
لرســولك‘رضوب ًا من الرش والغدر فعجزوا عنهاِ ،
وح ْل ُت بينهم وبينها ،فكانت الوجبة يب
عيل! اللهم احفظ حســن ًا وحســين ًا ،وال متكن فجرة قريش منهــا ما دمت حي ًا ،فإذا
والدائرة َّ

توفيتني فأنت الرقيب عليهم وأنت عىل كل شئ شهيد).

 وقال×(شــرح النهج( :)108/4:مــا رأيت منذ بعث اهلل حممد ًا‘رخاء ،لقد أخافتني قريش

صغري ًا ،وأنصبتني كبري ًا ،حتى قبض اهلل رسوله فكانت الطامة الكربى ،واهلل املستعان.

 وروى الصــدوق يف اإلعتقادات ،105/أن علي ًا×قال( :ما زلت مظلوم ًا منذ ولدتني أمي،

حتى أن عقي ً
فيذروين وما يب رمد)!
تذروا علي ًاُّ ،
تذروين حتى ُّ
ال كان يصيبه الرمد فيقول :ال ُّ


ويف الغارات للثقفي ((:)768/2ما زلت مظلوم ًا منذ قبض اهلل رسوله‘ حتى يوم الناس

هذا .اللهم اجز قريش ًا فإهنا منعتني حقي وغصبتني أمري.

 وقال× :فجزى قريش ًا عني اجلوازي فإهنم ظلموين حقي واغتصبوين سلطان ابن أمي.





وقال× :وقد سمع صارخ ًا ينادي :أنا مظلوم فقال :هلم فلنرصخ مع ًا فإين ما زلت مظلوم ًا.
وقال× :إن لنا حق ًا إن نعطه نأخذه ،وإن نمنعه نركب أعجاز اإلبل وإن طال الرسى.
عيل مذعوف ًا عام أستحقه وأستوجبه).
وقال× :ما زلت مستأ َثر ًا َّ

وروى النعــاين يف الغيبــة ،144/حديــث عيل× حلذيفــة بن اليامن ،وفيه( :يــا حذيفة:

الحتدث الناس بام اليعرفون فيطغوا ويكفروا ،إن من العلم صعب ًا شديد ًا حممله ،لو محلته اجلبال

عجزت عن محله .إن علمنا أهل البيت ســ ُينْكَر و ُيبطل وتُقتل رواته ،ويساء إىل من يتلوه ،بغي ًا
وحسد ًا ملا فضل اهلل به عرتة النبي‘.

يا ابن اليامن ،إن قريشــ ًا ال ينرشح صدورها ،وال ترىض قلوهبا ،وال جتري ألسنتها ببيعة عيل

ومواالته ،إال عىل الكره والعمى والصغار.
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يا ابن اليامن ،ســتبايع قريش علي ًا ،ثم تنكث عليه وحتاربه ،وتناضله وترميه بالعظائم ،وبعد
عيل ييل احلسن وســتنكث عليه ،ثم ييل احلسني فتقتله أمة جده! ف ُل ِعن َْت أم ٌة تقتل ابن بنت نبيها
وال ُت َع ُّز من أمة ،و ُل ِعن القائد هلا واملرتب لفاســقها .فوالــذي نفس عيل بيده التزال هذه األمة
بعد قتل احلسني ابني يف ضالل وظلمة وعســف وجور واختالف يف الدين ،وتغيري وتبديل ملا
أنزل اهلل يف كتابه وإظهار البدع وإبطال السنن ،واختالل وقياس مشتبهات وترك حمكامت حتى
تنسلخ من اإلســام وتدخل يف العمى والتلدد والتســكع ما ِ
لك يا بني أمية ،ال هديت ،وما

ِ
لــك يا بني العباس األتعاس ،فام يف بني أمية إال ظامل ،وال يف بني العباس إال معتد متمرد عىل اهلل
باملعايص قتَّال ُلولدي ،هتَّاك لسرتي وحرمتي!

فال تزال هذه األمة جبارين يتكالبون عىل حرام الدنيا ،منغمسني يف بحار اهللكات ،حتى إذا

غاب املتغيب من ولدي عن عيون الناس ،وتدهلت وأكثرت يف قوهلا إن احلجة هالكة ،واإلمامة

عيل إن حجتها عليها قائمة ماشية يف طرقها ،داخلة يف دورها وقصورها ،جوالة
باطلة ،فورب ٍّ
يف رشق هذه األرض وغرهبا ،تســمع الكالم وتســلم عن اجلامعة ،تــرى وال تُرى إىل الوقت
والوعد ونداء املنادي من السامء :أال ذلك يو ٌم فيه رسور ولد عيل وشيعته).

هــذا ،وتقدم يف فصل ظالمات النبي‘أن أول قضية ترفــع اىل اهلل تعاىل يوم القيامة ظالمة

ال للنبي‘ يف الشكاية عليها ،وأصي ً
قريش ،وأن علي ًا×يكون وكي ً
ال عن نفسه!

وصيةالنبي؟ص؟لعلي؟ع؟في آخر ساعة من عمرهالشريف
روى ابن طاووس يف الطرف ( )162/1بســنده واملجليس يف البحار(( :)484/22عن الكاظم ،عن

أبيه ’قال :قال رسول اهلل‘لعيل×حني دفع إليه الوصية :اختذ هلا جواب ًا غد ًا بني يدي اهلل

تبارك وتعاىل رب العرش ،فإين حماجك يوم القيامة بكتاب اهلل حالله وحرامه ،وحمكمه ومتشاهبه
عىل ما أنزل اهلل ،وعىل ما أمرتك ،وعىل فرائض اهلل كام أنزلت وعىل األحكام من األمر باملعروف

والنهي عن املنكر واجتنابه ،مع إقامة حدود اهلل ورشوطه ،واألمور كلها ،وإقام الصالة لوقتها،
وإيتاء الزكاة ألهلها ،وحج البيت ،واجلهاد يف سبيل اهلل ،فام أنت قائل يا عيل؟

فقال عيل :بأيب أنت وأمي أرجو بكرامة اهلل لك ومنزلتك عنده ونعمته عليك أن يعينني ريب،
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ويثبتني فال ألقاك بني يدي اهلل مقــر ًا وال متواني ًا وال مفرط ًا ،وال أمغر وجهك ،وقاه وجهي
ووجوه آبائي وأمهايت،بل جتدين بأيب أنت وأمي مشمر ًا متبع ًا لوصيتك ومنهاجك وطريقك ما

دمت حي ًا حتى أقدم هبا عليك ،ثم األول فاألول من ولدي ال مقرصين وال مفرطني.

قــال عيل× :ثم انكببت عىل وجهه وعىل صدره وأنا أقول :وا وحشــتاه بعدك ،بأيب أنت

وأمي ،ووحشة ابنتك وبنيك ،بل واطول غمي بعدك يا أخي ،انقطعت من منزيل أخبار السامء،

وفقدت بعدك جربئيل وميكائيل ،فال أحس أثر ًا وال أســمع حســ ًا ،فأغمــي عليه طوي ً
ال ثم
أفاق‘ .قال أبواحلســن الكاظم× :فقلــت أليب×:فام كان بعد إفاقتــه؟ قال :دخل

عليه النســاء يبكني وارتفعت األصوات وضج الناس بالباب من املهاجرين واألنصار ،فبينا هم

كذلــك إذ نودي :أين عيل؟ فأقبل حتى دخل عليه ،قال عيل× :فانكببت عليه فقال :يا أخي
إفهم فهمك اهلل وسددك وأرشدك ووفقك وأعانك وغفر ذنبك ورفع ذكرك.

إعلم يا أخي أن القوم سيشغلهم عني ما يشغلهم ،وإنام مثلك يف األمة مثل الكعبة نصبها اهلل

للنــاس عل ًام ،وإنام تؤتى مــن كل فج عميق ونأي ســحيق وال تأيت ،وإنــا أنت علم اهلدى،
ونور الدين ،وهو نور اهلل.

ال رج ً
يا أخي،والــذي بعثني باحلق لقد قدمــت إليهم بالوعيد بعد أن أخربهتــم رج ً
ال ما

افرتض اهلل عليهم من حقك ،وألزمهم من طاعتك ،وكل أجاب وسلم إليك األمر ،وإين ألعلم

خــاف قوهلم ،فإذا قبضت وفرغت مــن مجيع ما أوصيك به وغيبتنــي يف قربي فالزم بيتك،

وامجع القــرآن عىل تأليفه ،والفرائض واألحكام عىل تنزيلهــا ،ثم امض عىل غري الئمة عىل ما

أمرتك به ،وعليك بالصرب عىل ما ينزل به وهبا حتى تقدموا عيل).

بعد رجوعه؟ص؟من حجةالوداع أكد على أهل بيته؟مهع؟
يف الكايف( )293/1عن اإلمام الصادق×قال « :فلام قدم املدينة أتته األنصار فقالوا :يا رسول اهلل

إن اهلل جل ذكره قد أحسن إلينا ورشفنا بك وبنزولك بني ظهرانينا ،فقد فرح اهلل صديقنا وكبت
عدونا .وقد يأتيك وفود فال جتد ما تعطيهم فيشــمت بك العدو ،فنحب أن تأخذ ثلث أموالنا
حتى إذا قدم عليك وفد وجدت ما تعطيهم .فلم ير َّد رسول اهلل‘ عليهم شيئ ًا ،وكان ينتظر
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ُ

َ

ُ ُ

َ

َ

ْ

َ

ْ

مــا يأتيه من ربــه ،فنــزل جربئيل×وقــال :ق ْل لا أ ْس َئلك ْم َعل ْيهِ أ ْج ًرا ِإلا ال َم َو ّد َة فِي ال ُق ْربَى ،ومل يقبل
أمواهلــم ،فقال املنافقون :ما أنزل اهلل هذا عىل حممد وما يريد إال أن يرفع بضبع ابن عمه وحيمل

َ ُ ُ َ َ
ُ
ْ ََ
علينــا أهل بيته! يقول أمس :من كنت مواله فعيل مواله واليوم :ق ْل لا أ ْس َئلك ْم َعل ْيهِ أ ْج ًرا ِإلا ال َم َو ّدة
ْ
فِي ال ُق ْربَى .ثم ملا نزل عليه آية اخلمس فقالوا :يريد أن يعطيهم أموالنا وفيأنا!

ثم أتاه جربئيل فقال :يا حممد إنك قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك ،فاجعل اإلسم األكرب
ومرياث العلــم وآثار علم النبوة عند عيل فإين مل أترك األرض إال ويل فيها َع َل ٌم تُعرف به طاعتي

وتعرف به واليتي ،ويكون حجة ملن يولد بني قبض النبي إىل خروج النبي اآلخر .قال :فأوىص
إليه باإلســم األكرب ومرياث العلم وآثار علم النبوة ،وأوىص إليه بألف كلمة وألف باب ،يفتح

كل كلمة وكل باب ألف كلمة وألف باب ».

عيل احلوض ،أال
ويف اإلرشاد( )179/1أن النبي‘قال«:أهيا الناس ،إين فرطكم وأنتم واردون َّ

وإين ســائلكم عن الثقلني فانظروا كيف ختلفوين فيهــا ،فإن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا
حتى يلقياين ،وســألت ريب ذلك فأعطانيه .أال وإين قد تركتهــا فيكم :كتاب اهلل وعرتيت أهل

بيتي ،فال تسبقوهم فتفرقوا والتقرصوا عنهم فتهلكوا ،والتعلموهم فإهنم أعلم منكم.

أهيا النــاس ،ال ألفينكم بعدي ترجعون كفار ًا يرضب بعضكم رقاب بعض فتلقوين يف كتيبة

كمجرى السيل اجلرار! أال وإن عيل بن أيب طالب أخي ووصيي ،يقاتل بعدي عىل تأويل القرآن

كام قاتلت عىل تنزيله .فكان يقوم جملس ًا بعد جملس بمثل هذا الكالم ونحوه).

أقول :كان األنبياء^يقولون ألممهم إهنم اليطلبون منهم أجر ًا عىل تبليغ الرسالة ،وكذلك

َ
َ
َ َ
َ
َ َُ
نبينــا‘ُ :ق ْل لا أ ْسأ ُل ُك ْم َع َل ْيهِ أ ْج ًرا إ ْن ُه َو إلا ِذ ْك َرى ِل ْل َع َال ِم َ
ين  .وقال تعاىلَ :و َما ت ْسأل ُه ْم َعل ْيهِ ِم ْن أ ْج ٍر ِإ ْن ُه َو
ِ
ِ
ُ
إلا ِذ ْك ٌر ِل ْل َع َال ِم َ
ين .لكنــه خص هذه األمة بأن جعل أجــر نبيها‘طاعتها لعرتته^فقال :ق ْل لا
ِ
َ َُ ُ ََ َ
ْ َ َ َّ َ ْ ُ
َ
ْ
ْ
ً
ْ
ْ
ْ
أسئلكم عليهِ أجرا ِإلا المودة فِي القربى،
َ
َ َُ ُ َ
ُ
ثم بني أن هذا األجر هو الســبيل إىل رضا اهلل تعاىل وثوابه فقال :ق ْل َما أ ْسألك ْم َعل ْيهِ ِم ْن أ ْج ٍر ِإلا َم ْن
َ َ َ َ َ
ً
ش َاء أ ْن َي ّت ِخذ ِإلى َر ِّبهِ َس ِبيلا.
َْ ُ
ُ
غنم هلم ،فقال :ق ْل َما َسأل ُتك ْم ِم ْن
ثــم قال هلم إن هذا األجر ليس أجر ًا له ،وال غرم ًا عليهم بل ٌ
َ َ َ ُ ْ َ
ََ
اهلل .أي أنتم املنتفعون به ألنكم بمودهتم وطاعتهم ال تضلون).
أ ْج ٍر ف ُه َو لك ْم ِإن أ ْج ِر َي ِإلا على ِ
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ً
أخبر النبي ؟ص؟أن عليا؟ع؟سيقاتل على تأويلالقرآن
وقد روى السنة والشــيعة روايات صحيحة بأن النبي‘أخربهم بأن علي ًا سيقاتل قريش ًا

عىل تأويل القــرآن ،كام قاتلهم النبي‘عىل تنزيله( .الترمــذي 298/5:وصححه ،والحاكــم 122/3:و298/4:
وصححهما على شرط الشــيخين ،وأحمد 82/3:وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :133/9:رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر
بن خليفة وهو ثقة).

واشتهر حديثه بحديث خاصف النعل ،الذي رواه الرتمذي(:قال النبي‘ :يا معرش قريش

لتنتهــن أو ليبعثن اهلل عليكم من يرضب رقابكم بالســيف عىل الدين ،قــد امتحن اهلل قلوهبم
عىل اإليامن ،قالوا :من هو يا رسول اهلل؟ فقال له أبوبكر من هو يا رسول اهلل؟ وقال عمر من هو

يا رســول اهلل؟ قال :هو خاصف النعل ،وكان أعطى علي ًا نعله خيصفها ،قال ثم التفت إلينا عيل
فقال :إن رســول اهلل قال :من كذب عيل متعمد ًا فليتبوأ مقعده من النار) .ورواه احلاكم 138/2:و:

 298 /4وقــال يف املوردين :هذا حديث صحيح عىل رشط مســلم ومل خيرجاه .ورواه أمحد33/3:

عن أيب سعيد ،وكذا يف 82/وفيه :إن منكم من يقاتل عىل تأويل هذا القرآن كام قاتلت عىل تنزيله
فاســترشفنا وفينا أبوبكر وعمر فقال :ال ولكنه خاصف النعل .قال فجئنا نبرشه ،قال وكأنه قد

سمعه .ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 186/5:عن أبي سعيد وقال :رواه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح .ورواه في ،133/9:وقال:
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة).

ً
أمر النبي؟ص؟عليا؟ع؟أن يعلن تهديده بقتالالمرتدين!
ومعناه أن النبي‘شــعر بنية قريــش أن ترتد ألنه عني خليفته من بني هاشــم فقالوا ما

أنزل اهلل ذلك! فهو موقف وقائي ملنع قريش من التفكري بالردة!

ََ
قال ابن عبــاس « :إن علي ًا كان يقول يف حياة رســول اهلل‘ :إن اهلل عز وجل يقول :أف ِإ ْن
َ َ
ُ
َ
َ َ َ ُ
ات أ ْو ق ِت َل ْان َقل ْب ُت ْم َعلى أ ْع َق ِابك ْم ،واهلل ال ننقلــب عىل أعقابنا بعد إذ هدانا اهلل تعاىل .واهلل لئن مات
م

أو قتــل ألقاتلن عىل ما قاتل عليه حتى أموت .ال واهلل .إين ألخــوه ووليه وابن عمه ووارثه،

فمن أحق به مني »! ( الحاكم ،126/ 3:والنسائي ،125/5 :والمحاملي ،163/والطبراني الكبير  107/ 1 :ومجمع الزوائد،134/9 :
وصححوه .واالحتجاج ،291/1:وأمالي الطوسي.)502/
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حديث أم سلمة عنالناكثين والقاسطين والمارقين
يف جممع الزوائد ( ( :)238/ 7عن عيل قال :عهد إ َّيل رسول اهلل‘ يف قتال الناكثني والقاسطني

واملارقني .و البزار والطبراني في األوسط وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الربيع بن سعيد ووثقه ابن حبان).

ويف أمايل الصــدوق ،463/عن اإلمام الصادق×قــال( :بلغ أم ســلمة زوجة النبي‘أن

بني بلغني أنك
موىل هلا يتنقص علي ًا×ويتناوله فأرســلت إليه ،فلام أن صار إليها قالت له :يا َّ

تتنقــص علي ًا وتتناوله! قال هلا :نعم يا أماه .قالت :أقعــد ثكلتك أمك حتى أحدثك بحديث
ٍ
جاث بني يديه وهو
وعيل
فدخلت
ســمعته من رسول اهلل‘ ثم اخرت لنفسك .إىل أن قالت:
ُ
ٌّ
يقول :فداك أيب وأمي يا رســول اهلل ،إذا كان كذا وكذا ،فام تأمرين؟ قال :آمرك بالصرب .ثم أعاد
عليه القول الثانية فأمــره بالصرب ،فأعاد عليه القول الثالثة ،فقال له :يا عيل يا أخي ،إذا كان ذاك
فس َّل سيفك وضعه عىل عاتقك وارضب به ُقدُ م ًا قدم ًا ،حتى تلقاين وسيفك شاهر يقطر
منهم ُ
من دمائهم! ثم التفت‘إ َّيل فقال يل :ما هذه الكآبة يا أم سلمة؟ قلت :للذي كان من ردك يل

يا رســول اهلل .فقال يل :واهلل ما رددتك من َم ْو َجدة وإنك لعىل خري من اهلل ورسوله لكن أتيتني
وعيل عن يســاري ،وجربئيل خيربين باألحداث التــي تكون من بعدي،
وجربئيــل عن يميني ٌّ

وأمرين أن أويص بذلك علي ًا!

يا أم سلمة إســمعي واشهدي :هذا عيل بن أيب طالب ،أخي يف الدنيا وأخي يف اآلخرة .يا أم

سلمة إسمعي واشهدي ،هذا عيل بن أيب طالب ،وزيري يف الدنيا ووزيري يف اآلخرة.

يا أم ســلمة إسمعي واشهدي ،هذا عيل بن أيب طالب ،حامل لوائي يف الدنيا ،وحامل لوائي

غد ًا يف القيامة.

يا أم سلمة إسمعي واشــهدي ،هذا عيل بن أيب طالب وصيي وخليفتي من بعدي ،وقايض

عدايت ،والذائد عن حويض.

يا أم ســلمة إســمعي واشــهدي ،هذا عيل بن أيب طالــب ،سيد املســلمني ،وإمام املتقني،

وقائد الغر املحجلني ،وقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني.

قلــت :يــا رســول اهلل من الناكثون؟قال :الذيــن يبايعونه باملدينــة وينكثــون بالبرصة.
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قلت :من القاســطون؟ قــال :معاوية وأصحابه من أهل الشــام .قلــت :من املارقون؟ قال:

أصحاب النهروان .فقال موىل أم سلمة :فرجت عني فرج اهلل عنك ،واهلل ال سببت علي ًا أبد ًا).

حديث أبيأيوب عنالناكثين والقاسطين والمارقين
يف مــن ال حيرضه الفقيه(( :)419/4عن األصبغ بن نباتــة قال:قال أمرياملؤمنني يف بعض خطبه:

أهيا الناس إســمعوا قويل واعقلوه عني فإن الفراق قريب :أنــا إمام الربية وويص خري اخلليقة،
وزوج ســيدة نســاء األمة ،وأبوالعرتة الطاهرة واألئمة اهلادية .أنا أخو رسول اهلل‘ووصيه
ووليه ،ووزيره وصاحبه وصفيه ،وحبيبه وخليله.

أنا أمري املؤمنني وقائد الغر املحجلني وســيد الوصيني ،حريب حرب اهلل ،وســلمى سلم اهلل،

وطاعتي طاعة اهلل ،وواليتي والية اهلل ،وشيعتي أولياء اهلل ،وأنصاري أنصار اهلل .والذي خلقني
ومل أك شــيئ ًا لقد علم املســتحفظون من أصحاب حممد‘أن الناكثني والقاسطني واملارقني

ملعونون عىل لسان النبي األمي ،وقد خاب من افرتى).

ويف كفاية األثــر يف النص عىل األئمة االثنــي عرش ،114/يف حديث طويــل عن حرب اجلمل:

( ونزل أبوأيوب يف بعض دور اهلاشــمني ،فجمعنا إليه ثالثني نفســ ًا من شــيوخ أهل البرصة
فدخلنا إليه وســلمنا عليه وقلنا :إنك قاتلت مع رســول اهلل‘ببدر وأحد املرشكني ،واآلن

جئت تقاتل املسلمني! فقال :واهلل لقد سمعت من رسول اهلل‘يقول يل :إنك تقاتل الناكثني

والقاسطني واملارقني ،مع عيل بن أيب طالب!

قلنا :آهلل إنك ســمعت من رســول اهلل يف عيل؟ قال :ســمعته يقول :عــي مع احلق واحلق

معه ،وهو اإلمــام واخلليفة بعدي ،يقاتــل عىل التأويل كام قاتلت عىل التنزيل ،وابناه احلســن
واحلســن ســبطاي من هذه األمة ،إمامــان إن قاما أو قعــدا ،وأبومها خري منهــا ،واألئمة

بعد احلســن تســعة من صلبه ،ومنهم القائم الذي يقوم يف آخر الزمان كام قمت يف أوله ويفتح

حصون الضاللة ..احلديــث ..وهو طويل فيــه معراج النبي‘وذكر األئمة االثني عرش^
وجاء يف آخره:

قلنا :فام لبني هاشم؟قال:سمعته يقول هلم :أنتم املستضعفون من بعدي .قلنا :فمن القاسطني

؟مهع؟هتيب لهأل هتمأ ملظ نع؟ص؟يبنلا ربخأ 151

والناكثني واملارقني؟ قال :الناكثني الذين قاتلناهم ،وسوف نقاتل القاسطني واملارقني ،فإين واهلل

ال أعرفهم غري أين سمعت رسول اهلل‘يقول :يف الطرقات بالنهروانات!

قلنا :فحدثنا بأحسن ما سمعته من رسول اهلل‘قال :سمعته يقول :مثل مؤمن عند اهلل عز

وجل مثل ملك مقرب ،فإن املؤمن عند اهلل تعاىل أعظم من ذلك ،وليس شــئ أحب إىل اهلل عز

وجل من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة.

قلنا :زدنا يرمحك اهلل .قال :نعم ســمعته يقول :من قال ال إلــه إال اهلل خملص ًا فله اجلنة .قلنا:

زدنا يرمحك اهلل .قال :نعم ســمعته‘يقول :من كان مسل ًام فال يمكر وال خيدع فإين سمعت
جربئيل×يقول :املكر واخلديعة يف النار .قلنا :جزاك اهلل عن نبيك وعن اإلسالم خري ًا).




أخبر النبي بما يجري على ابنته فاطمة وأبنائها^


أخرب النبي‘عن فاطمــة قبل والدهتا ،قال اإلمام الصــادق×( :فلام محلت بفاطمة

كانت÷حتدثهــا مــن بطنها وتصربهــا ،وكانت تكتــم ذلك من رســول اهلل‘ ،فدخل

رســول اهلل‘يوم ًا فســمع خدجية حتدث فاطمة’ ،فقــال هلا :يا خدجيــة ،من حتدثني؟
قالت :اجلنني الذي يف بطني حيدثني ويؤنســني .قال :يــا خدجية ،هذا جربئيل خيربين أهنا أنثى،
وأهنا النســلة الطاهرة امليمونة ،وإن اهلل تبارك وتعاىل سيجعل نســي منها ،وسيجعل من نسلها

أئمة ،وجيعلهم خلفاءه يف أرضه بعد انقضاء وحيه)( .أمالي الصدوق)691/

وقد كتبنا يف الفصل الثامن عرش رشيط ًا موجز ًا لسريهتا÷ ،ونورد هنا نامذج:



يف أمايل الصدوق « :175/عن ابن عباس قال :إن رســول اهلل‘كان جالس ًا ذات يوم إذ

أقبل احلســن ،فلام رآه بكى ثم قال :إ َّيل يا بني ،فام زال يدنيه حتى أجلسه عىل فخذه اليمنى ،ثم

أقبل احلسني فلام رآه بكى ،ثم قال :إيل يا بني ،فام زال يدنيه حتى أجلسه عىل فخذه اليرسى .ثم
أقبلت فاطمة فلام رآها بكى ثم قال :إ َّيل يا بنية فأجلسها بني يديه.

ثم أقبــل أمري املؤمنني فلــا رآه بكى ثم قال :إ َّيل يــا أخي ،فام زال يدنيه حتى أجلســه إىل

جنبه األيمــن فقال له أصحابه :يا رســول اهلل ،ما ترى واحد ًا من هــؤالء إال بكيت َأوما فيهم
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ُس برؤيتــه! فقال‘ :والذي بعثنــي بالنبوة واصطفاين عــى مجيع الربية ،إين وإياهم
من ت َ ُّ
ألكرم اخللق عىل اهلل عز وجل ،وما عىل وجه األرض نسمة أحب إيل منهم!

أما عيل بن أيب طالب فإنه أخي وشــقيقي وصاحب األمــر بعدي ،وصاحب لوائي يف الدنيا

واآلخرة ،وصاحب حويض وشــفاعتي ،وهو موىل كل مســلم ،وإمام كل مؤمن ،وقائد كل

تقــي ،وهو وصيي وخليفتي عىل أهيل وأمتي يف حيايت وبعد ممايت .حمبه حمبي ومبغضه مبغيض،
وبواليته صارت أمتي مرحومة وبعداوته صارت املخالفة له منها ملعونة!

وإين بكيــت حني أقبل ألين ذكــرت غدر األمة به بعدي ،حتى إنه ليــزال عن مقعدي وقد

جعله اهلل لــه بعدي ،ثم ال يزال األمر بــه حتى يرضب عىل قرنه رضبة ختضــب منها حليته يف

أفضل الشهور شهر رمضان ،الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان.

وأما ابنتي فاطمة فإهنا ســيدة نســاء العاملني من األولني واآلخرين ،وهي بضعة مني ،وهي

جنبي ،وهي احلوراء اإلنسية ،متى قامت يف
نور عيني ،وهي ثمرة فؤادي ،وهي روحي التي بني
َّ

حمراهبا بني يدي رهبا جل جالله زهر نورها ملالئكة السامء كام تزهر نور الكواكب ألهل األرض،

ويقــول اهلل عز وجل ملالئكته :يا مالئكتي أنظروا إىل أمتي فاطمة ســيدة إمائي ،قائمة بني يدي

ترتعد فرائصها من خيفتي ،وقد أقبلت بقلبها عىل عباديت ،أشهدكم أين قد أمنت شيعتها من النار!

ذكرت ما يصنع هبا بعدي! كأين هبا وقد دخل الذل بيتها ،وانتهكت حرمتها،
وإين ملــا رأيتها
ُ

وغصبت حقها ،ومنعت إرثها ،وكرس جنبها ،وأســقطت جنينها وهــي تنادي :يا حممداه فال

جتاب ،وتســتغيث فال تغاث! فال تزال بعدي حمزونة مكروبة باكية ،تتذكر انقطاع الوحي عن
بيتها مرة ،وتتذكر فراقي أخرى ،وتستوحش إذا جنها الليل لفقد صويت الذي كانت تستمع إليه
إذا هتجدت بالقرآن ،ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت يف أيام أبيها عزيزة ،فعند ذلك يؤنسها اهلل

َّ َ ْ َ َ
اك
تعاىل ذكــره باملالئكة ،فنادهتا بام نادت به مريم بنت عمران ،فتقول :يــا فاطمةِ :إن اهلل
اصطف ِ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ
ين .يــا فاطمــةْ :اق ُنتي ل َر ّبك َو ْاس ُجدي َو ْار َكعي َم َع َّ
اك َع َلى ِن َس ِاء ْال َع َال ِم َ
اك ِع َين .ثم يبتدئ
وطهر ِك و
الر ِ
ِ
اصطف ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ

هبا الوجع فتمــرض ،فيبعث اهلل عز وجل إليها مريم بنت عمران مترضها وتؤنســها يف علتها،
فتقول عند ذلك :يا رب إين قد سئمت احلياة وتربمت بأهل الدنيا فأحلقني بأيب  ،فيلحقها اهلل عز

وجــل يب ،فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي ،فتقدم عيل حمزونة مكروبة مغمومة مغصوبة

؟مهع؟هتيب لهأل هتمأ ملظ نع؟ص؟يبنلا ربخأ 153

مقتولة ،فأقول عند ذلك:اللهم العن مــن ظلمها وعاقب من غصبهاَّ ،
وأذل من أذهلا وخلد يف
نارك من رضب جنبها حتى ألقت ولدها،فتقول املالئكة عند ذلك :آمني.

وأما احلســن فإنه ابني وولدي ،ومنیتي ،وقرة عيني ،وضياء قلبي ،وثمرة فؤادي ،وهو سيد

شــباب أهل اجلنة وحجة اهلل عىل األمة ،أمره أمري ،وقوله قويل ،من تبعه فإنه مني ومن عصاه
فليس مني ،وإين ملا نظرت إليه تذكرت ما جيــرى عليه من الذل بعدي ،فال يزال األمر به حتى
يقتل بالســم ظل ًام وعدوان ًا ،فعند ذلك تبكي املالئكة والسبع الشــداد ملوته ،ويبكيه كل شــئ

حتى الطري يف جو الســاء واحليتان يف جوف املاء ،فمن بكاه مل تعم عينه يوم تعمي العيون ،ومن

حــزن عليه مل حيزن قلبه يوم حتزن القلوب ،ومن زاره يف بقيعه ثبتت قدمه عىل الرصاط يوم تزل
فيه األقدام.

وأما احلســن فإنه مني ،وهــو ابني وولدي ،وخري اخللــق بعد أخيه ،وهو إمام املســلمني

وموىل املؤمنني ،وخليفة رب العاملني ،وغياث املســتغيثني ،وكهف املســتجريين وحجة اهلل عىل
خلقه أمجعني ،وهو سيد شــباب أهل اجلنة ،وباب نجاة األمة ،أمره أمري وطاعته طاعتي ،من

تبعه فإنه منــي ومن عصاه فليس مني ،وإين ملا رأيته تذكرت مــا يصنع به بعدي ،كأين به وقد
اســتجار بحرمي وقربي فال جيار ،فأضمه يف منامه إىل صدري ،وآمره بالرحلة عىل دار هجريت
وأبرشه بالشــهادة ،فريحتل عنها إىل أرض مقتله ،وموضــع مرصعه ،أرض كرب وبالء وقتل

وفناء ،تنرصه عصابة من املسلمني ،أولئك من سادة شهداء أمتي يوم القيامة ،كأين أنظر إليه وقد
ِ
فخر عن فرسه رصيع ًا ،ثم يذبح كام يذبح الكبش مظلوم ًا!
ُرم َي بسهم َّ
ثم بكى رســول اهلل‘وبكى مــن حوله وارتفعــت أصواهتم بالضجيج ،ثــم قام وهو

يقول :اللهم إين أشكو إليك ما يلقى أهل بيتي بعدي ،ثم دخل منزله »!

 ويف أمايل الشيخ الطويس ( :188/عن ابن عباس قال :ملا حرضت رسول اهلل الوفاة بكى حتى

بلت دموعه حليته ،فقيل له :يا رســول اهلل ما يبكيك؟ فقال :أبكي لذريتي وما يصنع هبم رشار

أمتــي من بعدي ،كأين بفاطمة ابنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنــادي يا أبتاه يا أبتاه ،فاليعينها

أحد من أمتي).

 ويف البحار ( )492/22عن اإلمام الكاظم×« :قال‘:يا عيل ما أنت صانع لو قد تآمرالقوم
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عليك بعدي وتقدموا عليك ،وبعث إليك طاغيتهم يدعوك إىل البيعة ،ثم ُل ِّب ْب َت بثوبك تقاد كام
يقاد الشارد من اإلبل مذموم ًا خمذوالً حمزون ًا مهموم ًا ،وبعد ذلك ينزل هبذه الذل؟!
قال :فلام سمعت فاطمة ما قال رسول اهلل‘رصخت وبكت ،فبكى رسول اهلل‘لبكائها

وقال :يا بنية ال تبكي وال تؤذي جلســاءك من املالئكة هذا جربئيــل بكى لبكائك وميكائيل

وصاحب رس اهلل إرسافيل!يا بنية ال تبكي فقد بكت الساموات واألرض لبكائك!

فقال عيل × :يا رســول اهلل أ ْن َقا ُد للقوم وأصرب عىل ما أصابنــي ،من غري بيعة هلم ،وما مل

أصب أعوان ًا مل أناجز القوم .فقال رسول اهلل‘ :اللهم اشهد.

فقال :يا عيل ما أنت صانع بالقرآن والعزائم والفرائض؟فقال:يا رسول اهلل أمجعه ،ثم آتيهم

به ،فإن قبلوه وإال أشهدت اهلل عز وجل وأشهدتك عليهم .قال :اللهم اشهد »

 وروى يف كامل الدين ( :262/عن سليم بن قيس اهلاليل قال :سمعت 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
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 درجتي ودرجة أيب إبراهيم ..احلديث).


ويف تأويل اآليات ( :372/عن عيســى بــن داود النجار قال :حدثني موالي أبواحلســن

موســى بن جعفر ،عن أبيه ،عن أيب جعفر^قال :مجع رســول اهلل‘أمري املؤمنني وفاطمة
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واحلســن واحلسني^وأغلق عليه وعليهم الباب وقال :يا أهيل وأهل اهلل إن اهلل عز وجل يقرأ

عليكم الســام ،وهذا جربئيل معكــم يف البيت يقول :إن اهلل عز وجــل يقول :إين قد جعلت
عدوكم لكم فتنة ،فام تقولون؟ قالوا:نصرب يا رسول اهلل ألمر اهلل وما نزل من قضائه حتى نقدم

عىل اهلل عز وجل ونستكمل جزيل ثوابه ،فقد سمعناه يعد الصابرين اخلري كله ،فبكى رسول اهلل

َ ُ
ْ
ْ َ ً ََ ْ ُ َ َ ُ
ون َوك َان َر ّب َك
حتى سمع نحيبه من خارج البيت فنزلت هذه اآليةَ :و َج َعل َنا َب ْعضك ْم ِل َب ْع ٍض ِفتنة أتص ِبر
َب ِص ًيرا).


ويف ال ُّط َرف البن طاووس((:)169/1ملا كان اليوم الذي ثقل فيه وجع النبي‘وخيف عليه

فيه املوت ،دعا علي ًا وفاطمة واحلسن واحلسني^ ،وقال ملن يف بيته :أخرجوا عني ،وقال ألم

عيل أدن مني فدنا منه
ســلمة :تكونني ممن عىل الباب فال يقربه أحد ،ففعلت أم سلمة فقال :يا ّ
فأخذ بيد فاطمة فوضعها عىل صدره طوي ً
عيل بيده األخرى.
ال وأخذ بيد ّ

فلام أراد رسول اهلل‘الكالم غلبته عربته فلم يقدر عىل الكالم ،فبكت فاطمة بكا ًء شديد ًا

وعيل واحلســن واحلسني^لبكاء رســول اللّ فقالت فاطمة :يا رســول اهلل قد ق ّطعت قلبي
ٌّ
األولني واآلخرين ،ويا أمني ربه ورسوله ،ويا حبيبه
وأحرقت كبدي ببكائك يا سيد النبيني من ّ
ونبيه ،من لولدي بعدك؟ ولذل ينــزل يب بعدك؟ من لعيل أخيك ونارص الدين؟ من لوحي اهلل
وأمره؟ ثم بكت وأكبت عىل وجهه فقبلته ،وأكب عليه عيل واحلسن واحلسني^فرفع رأسه

عيل وقال له :يا أبا احلســن هذه وديعة اهلل ووديعة رسوله
إليهم ،ويدها يف يده ،فوضعها يف يد ٍّ
حممد عندك ،فاحفظ اهلل واحفظني فيها ،وإنك لفاعل .يا عيل هذه واهلل ســيدة نساء أهل اجلنة

من األولــن واآلخرين ،هــذه واهلل مريم الكربى ،أما واهلل ما بلغت نفــي هذا املوضع حتى
سألت اهلل هلا ولكم ،فأعطاين ما سألته.

يا عيل ،أنفذ ملا أمرتْك به فاطمة ،فقد أمرهتا بأشــياء أمرين هبا جربئيل× .واعلم يا عيل أين

راض عمــن رضيت عنه ابنتي فاطمة ،وكذلــك ريب ومالئكته.يا عيل ،ويل ملن ظلمها ،وويل
ملن ابتزها حقها ،وويل ملن انتهك حرمتها ،وويل ملن أحرق باهبا ،وويل ملن آذى جنينها وشــج
جنبيها ،وويل ملن شاقها وبارزها .اللهم إين منهم برئ وهم مني براء! ثم سامهم رسول اهلل‘!

وضم فاطمة إليه وعلي ًا واحلسن واحلسني^ وقال :اللهم إين هلم وملن شايعهم سلم ،وزعيم
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وعدو ملن عاداهم وظلمهم تقدمهم أو تأخر عنهم وعن شيعتهم ،زعيم
يدخلون اجلنة ،وحرب
ٌّ

هلم يدخلون النار ،ثم واهلل يا فاطمة ال أرىض حتى تريض ،ثم ال واهلل ال أرىض حتى تريض ،ثم
واهلل ال أرىض حتى تريض ».

 ومن أعجب ما رواه خمالفونا حديث النبي‘يف مرض وفاته مع فاطمة÷ ،رواه الطرباين

يف معجمه الكبري( )57/3واألوسط( )327/6ورواه أبونعيم وغريه بإسنادهم عن أيب سعيد اخلدري
وعن جابر األنصاري قال:

(دخلت عىل رسول اهلل‘يف شكاته التي قبض فيها ،فإذا فاطمة ريض اهلل عنها عند رأسه،
ُ

قال فبكت حتى ارتفع صوهتا ،فرفع رســول اهلل‘طرفه إليها فقال:حبيبتي فاطمة ما الذي
يبكيك؟فقالت:أخشــى الضيعة من بعدك! فقال :يا حبيبتــي أما علمت أن اهلل عز وجل اطلع
إىل األرض إطالعــة فاختار منها أباك فبعثه برســالته ،ثم اطلع اطالعــة فاختار منها بعلك،

وأوحى إيل أن أنكحك إياه! يا فاطمة :ونحن أهل بيت قد أعطانا اهلل سبع خصال مل ُي ْع َطها أحد
قبلنا ،وال ُيعطى أحد بعدنا :أنا خاتم النبيــن وأكرم النبيني عىل اهلل وأحب املخلوقني إىل اهلل عز
وجل ،وأنا أبوك .ووصيي خري األوصياء وأحبهم إىل اهلل ،وهو بعلك.

وشــهيدنا خري الشهداء وأحبهم إىل اهلل وهو عمك محزة بن عبد املطلب ،وهو عم أبيك وعم

بعلك .ومنا من له جناحان أخرضان يطري يف اجلنة مع املالئكة حيث يشــاء ،وهو ابن عم أبيك
وأخو بعلك.

ومنا ســبطا هذه األمة ،ومها ابناك احلسن واحلسني ،ومها سيدا شــباب أهل اجلنة ،وأبومها

والذي بعثني باحلق خري منهام.

ومرج ًا
هرج ًا َ
يا فاطمة :والــذي بعثني باحلق إن منهام مهدي هذه األمــة ،إذا صارت الدنيا َ

وتظاهرت الفتن ،وتقطعت السبل ،وأغار بعضهم عىل بعض فال كبري يرحم صغري ًا ،وال صغري

يوقر كبري ًا ،فيبعث اهلل عز وجــل عند ذلك منهام من يفتتح حصون الضاللة وقلوب ًا غلف ًا ،يقوم
بالدين يف آخر الزمان كام قمت به يف أول الزمان ،ويمأل الدنيا عدالً كام ملئت جور ًا.
يا فاطمة :ال حتزين وال تبكي فإن اهلل عز وجل أرحم بك ،وأرأف عليك مني وذلك ملكانك

مني وموضعك من قلبي ،وزوجك اهلل زوجك وهو أرشف أهل بيتك حسب ًا وأكرمهم منصب ًا،
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وأرمحهم بالرعية ،وأعدهلم بالســوية ،وأبرصهم بالقضية ،وقد سألت ريب عز وجل أن تكوين
أول من يلحقني من أهل بيتي! قال عيل ريض اهلل عنه فلام قبض النبي‘مل تبق فاطمة بعده إال

مخسة وسبعني [وتسعين] يوم ًا حتى أحلقها اهلل به).

ويف رواية أيب ســعيد :ومنا سبطا هذه األمة ومها ابناك احلســن واحلسني ،وسوف خيرج اهلل

من صلب احلسني تســعة من األئمة أمناء معصومون .ومنا مهدي هذه األمة إذا صارت الدنيا

هرج ًا ومرجــ ًا ،وتظاهرت الفتن وتقطعت الســبل .فيبعث اهلل عند ذلك مهدينا التاســع من
صلب احلسني ،يفتح حصون الضاللة وقلوب ًا غلف ًا ،يقوم بالدين يف آخر الزمان ،كام قمت به يف
أول الزمان ،ويمأل األرض عدالً ،كام ملئت جور ًا).


وعن أيب ســعيد اخلدري قال( :ســمعت رســول اهلل‘يقول للحســن :أنت اإلمام،

ابن اإلمام ،أخو اإلمام ،تسعة من صلبك أئمة أبرار ،والتاسع قائمهم)( .كفاية األثر .)28:

 ومــن صحــاح أخبار مــن خالفنا ،مــا رواه البخــاري ( ( :)41/4فغضبــت فاطمة بنت

رسول اهلل‘ فهجرت أبابكر ،فلم تزل مهاجرته حتى توفيت).


وروى ابن قتيبة يف اإلمامة والسياســة ( )30/1وأعالم النساء (( :)1214/3فقال عمر أليب بكر:

إنطلــق بنا إىل فاطمة فإنا قد أغضبناها ،فانطلقا مجيع ًا فاســتأذنا عىل فاطمة فلم تأذن هلام ،فأتيا

عليــ ًا فكلامه فأدخلهام عليها ،فلام قعدا عندها حولت وجهها إىل احلائط ،فســلام عليها فلم ترد
عليهام الســام! فتكلم أبوبكر فقال :يا حبيبة رســول اهلل! واهلل إن قرابة رســول اهلل أحب إيل
مت وال أبقى
مــن قرابتي ،وإنك ألحب إيل من عائشــة ابنتي ،ولوددت يوم مات أبــوك أين ُّ

بعــده ،أفرتاين أعرفك وأعرف فضلك ورشفك وأمنعك حقك ومرياثك من رســول اهلل ،إال
أين سمعت أباك رسول اهلل يقول :ال نورث ،ما تركنا فهو صدقة .فقالت :أرأيتكام إن حدثتكام
حديث ًا عن رســول اهلل‘تعرفانه وتفعالن به؟ قاال :نعم .فقالت :نشــدتكام اهلل أمل تســمعا

رســول اهلل يقول :رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي ،فمن أحب فاطمة ابنتي
فقد أحبني ،ومن أرىض فاطمة فقد أرضاين ،ومن أســخط فاطمة فقد أســخطني؟ قاال :نعم

ســمعناه من رسول اهلل‘! قالت :فإين أشــهد اهلل ومالئكته أنكام أسخطتامين وما أرضيتامين
ولئن لقيت النبي ألشــكونكام إليه! فقال أبوبكر :أنا عائذ باهلل تعاىل من ســخطه وسخطك يا
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فاطمة ،ثم انتحب أبوبكر يبكي حتى كادت نفســه أن تزهق ،وهــي تقول :واهلل ألدعون اهلل
عليك يف كل صالة أصليها! ثم خرج باكي ًا فاجتمع إليه الناس فقال هلم :يبيت كل رجل منكم

معانق ًا حليلتــه مرسور ًا بأهله ،وتركتموين وما أنا فيه! ال حاجــة يل يف بيعتكم أقيلوين بيعتي!

قالوا :يا خليفة رســول اهلل ،إن هذا األمر اليستقيم ،وأنت أعلمنا بذلك ،إنه إن كان هذا مل يقم
هلل دين.فقال :واهلل لوال ذلك وما أخافه من رخاوة هذه العروة ما بت ليلة ويل يف عنق مســلم

بيعة ،بعدما سمعت ورأيت من فاطمة).

هذا ،وقد خصصنا املجلد الســابع من كتاب اإلنتصار لسرية فاطمة الزهراء÷ ،وأوردنا فيه

عدد ًا من إخبارات النبي‘بام جيري عليها.
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أخبر النبي؟ص؟بما يجري علىالحسن والحسين؟امهع؟
يتفاجأ املسلم بشــدة اهتامم النبي‘باحلسن واحلســن’وأنواع تعامله معهام ،وأقواله

فيهام ،من مراســم والدهتام ،وتســميتهام ،والعقيقة عنهام ،وكان يرامها يومي ًا ،ويقبلهام ،ويتابع

أحواهلام! وملا مشيا..كان يأخذمها معه اىل املسجد وجيلسهام اىل جنبه ويصيل ،وقد يركب الواحد
منهام عىل ظهره ،فرييد املسلمون أن يبعدوه فيقول أتركوه!

وكان مع سلوكه هذا معهام ،يطلق فيهام أقواله النبوية اخلالدة:

 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 .اللهم إين أحبهام وأحب من حيبهام..
 احلسن واحلسني سيد اشباب أهل اجلنة..
 احلسن واحلسني سبطان من األسباط..
 احلسن واحلسني رحيانتاي من الدنيا..
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 احلسن واحلسني ابناي من فاطمة وعيل..

 وقال :حسني مني وأنا من حسني ،أحب اهلل من أحب حسين ًا ،حسني سبط من األسباط.

 قال اإلمام الكاظم×:أخذ رسول اهلل‘بيد احلســن واحلســن’فقال :من أحب

هذين الغالمني وأبامها وأمهام ،فهو معي يف درجتي يوم القيامة.

 قال اإلمام الباقر× :قال رسول اهلل‘ :خذوا بحجزة هذا األنزع ،فإنه الصديق األكرب

واهلادي ملن اتبعه ،ومن سبقه مرق من دين اهلل ،ومن خذله حمقه اهلل ،ومن اعتصم به فقد اعتصم

باهلل ،ومن أخذ بواليته هداه اهلل ،ومن ترك واليته أضله اهلل .ومنه سبطا أمتي احلسن واحلسني،
ومها ابناي ومن ولد احلســن األئمة اهلداة والقائم املهــدي ،فأحبوهم وتوالوهم ،وال تتخذوا

عدوهــم وليجة من دوهنم ،فيحل عليكم غضب من ربكم وذلة يف احلياة الدنيا ،وقد خاب من
افرتى.

 وقال اإلمام الصادق×:قال رسول اهلل‘:من أبغض احلسن واحلسني جاء يوم القيامة

وليس عىل وجهه حلم ،ومل تنله شفاعتي)!

(عامة هذه األقول:في مصادر الحديث الصحيحة ،ومنها :كامل الزيارات ،114/وبعدها).

كانالنبي؟ص؟يخبر أهل بيته وخاصته بخطط قريش ضدهم
فقــد روى يف الــكايف ،529/1:وكامل الديــن ،270/واخلصــال ،477/واإلحتجــاج،285/1 :

وسليم ،231/واللفظ له:
وكشف الغمةُ ،508/2:

(حدثني عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب قال :كنت عند معاوية ومعنا احلسن واحلسني ،وعنده

عبــد اهلل بن عباس ،فالتفت إيل معاوية فقال :يا عبد اهلل (بن جعفر )! ما أشــد تعظيمك للحســن
واحلسني! وما مها بخري منك وال أبومها خري من أبيك ،ولوال أن فاطمة بنت رسول اهلل لقلت:

ما أمك أسامء بنت عميس بدوهنا! فقلت :واهلل! إنّك لقليل العلم هبام وبأبيهام وبأمهام ،بل واهلل
هلام خري مني وأبومها خري من أيب  ،وأمهام خري من أمي.

يا معاوية ،إنك لغافل عام ســمعته أنا من رســول اهلل‘يقول فيهــا ويف أبيهام وأمهام قد

حفظتــه ووعيته ورويته .قال :هات يا ابن جعفر فواهلل مــا أنت بكذاب وال متهم .فقلت :إنه
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أعظم مما يف نفسك ،قال:وإن كان أعظم من أحد وحراء مجيع ًا ،فلست أبايل إذ قتل اهلل صاحبك
وفرق مجعكم وصار األمر يف أهله،فحدثنا فام نبايل بام قلتم واليرضنا ما عددتم.

ْ َ ُ َّ َ
َّ ً ّ َ
قلت :سمعت رسول اهلل‘وقد سئل عن هذه اآليةَ :و َما َج َعلنا ّ
الر ْؤ َيا ال ِتي أ َر ْي َن َك ِإلا ِف ْت َنة ِل ّلن ِاس
ْ ْ َ ْ
َ َّ
الش َج َر َة ال َمل ُع َونة فِي ال ُق ْر ِآن ،فقــال :إين رأيت اثنــي عرش رج ً
ال من أئمة الضاللة يصعدون منربي
و

وينزلــون ،يردون ُأمتي عــى أدبارهم القهقرى ،فيهم رجالن من حيــن من قريش خمتلفني،
وثالثة من بني ُأمية ،وسبعة من ولد احلكم بن أيب العاص.
وســمعته يقول :إن بنــي أيب العاص إذا بلغوا مخســة عرش رج ً
ال جعلوا كتــاب اهلل َدخالً،
وعباد اهلل َخوالً ،ومال اهلل ِدوالً.
يا معاوية إين ســمعت رســول اهلل‘يقول عىل املنرب وأنا بني يديه ،وعمر ابن أيب سلمة،

وأســامة بن زيد ،وسعد بن أيب وقاص ،وسلامن الفاريس ،وأبوذر ،واملقداد ،والزبري بن العوام،

ألســت أوىل باملؤمنني من أنفسهم فقلنا :بىل ،يا رســول اهلل ،قال :أليس أزواجي
وهو يقول:
ُ
فعيل مواله ورضب بيديه عىل منكب
ُأمهاتكم؟ قلنا :بىل ،يا رســول اهلل .قالَ :من ُ
كنت مواله ٌّ
عيل وقال :اللهم ِ
وال من وااله وعاد من عاداه.
ّأيا الناس :أنا أوىل باملؤمنني من أنفســهم ليس هلم معي أمر ،وعيل من بعدي أوىل باملؤمنني

من أنفسهم ليس هلم معه أمر ،ثم ابني احلسن أوىل باملؤمنني من أنفسهم ليس هلم معه أمر.

ثــم عاد فقال :أهيا الناس إذا أنا استشــهدت فعيل أوىل بكم من أنفســكم ،فإذا استشــهد عيل

فابني احلسن أوىل باملؤمنني منهم بأنفســهم ،فإذا استشهد احلسن فابني احلسني أوىل باملؤمنني منهم

بأنفسهم ،فإذا استشهد احلسني فابني عيل بن احلسني أوىل باملؤمنني منهم بأنفسهم ليس هلم معه أمر.
ثم أقبل عىل عيل فقال :يا عيل ،إنك ســتدركه فاقرأه مني الســام ،فإذا استشهد فابني حممد
ّ

أوىل باملؤمنني منهم بأنفســهم ،وستدركه أنت يا حسني! فاقرأه مني السالم ،ثم يكون يف عقب
حممد رجال واحد بعد واحد ،وليس منهم أحد إال وهو أوىل باملؤمنني منهم بأنفسهم ليس هلم

معه أمــر ،كلهم هادون مهتدون .فقام عيل بن أيب طالب صلــوات اهلل عليه وهو يبكي ،فقال:

بأيب أنت وأمي يا نبي اهلل أتقتل! قال :نعم ،أهلك شهيد ًا بالسم ،وتقتل أنت بالسيف ،وختضب
حليتك من دم رأســك ،ويقتل ابني احلسن بالســم ،ويقتل ابني احلسني بالسيف يقتله طاغ ابن
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دعي ابن دعي!
طاغٌّ ،

فقال معاوية :يا ابن جعفر لقد تكلمت بعظيم ،ولئن كان ما تقول حق ًا لقد هلكت ُأمة حممد

من املهاجرين واألنصار غريكــم أهل البيت وأوليائكم وأنصاركم! فقلت :واهلل إن الذي قلت
حق ًا ،سمعته من رسول اهلل‘ .قال معاوية :يا حسن ويا حسني ويا ابن عباس :ما يقول ابن
جعفر؟ فقال ابن عباس :إن مل تؤمن بالذي قال فأرســل إىل الذين ســاهم فاسأهلم عن ذلك.
فأرسل معاوية إىل عمر بن أيب سلمة وإىل أسامة بن زيد ،فسأهلام ،فشهدا أن الذي قال ابن جعفر

قد سمعناه من رسول اهلل‘كام سمعه.

فقال معاوية :يا ابن جعفر ،قد ســمعناه يف احلسن واحلسني ويف أبيهام ،فام سمعت يف ُأ ّمهام؟

ومعاوية كاملستهزئ واملنكر!

فقلت :ســمعت من رســول اهلل‘يقول :ليس يف جنة عدن منزل أرشف وال أفضل وال

أقــرب إىل عرش ريب من منــزيل ،ومعي ثالثة عرش من أهل بيتي :أخي عــي ،وابنتي فاطمة،
وابناي احلســن واحلسني ،وتســعة من ولد احلســن الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم

تطهري ًا ،هداة مهتــدون ،وأنا املبلغ عــن اهلل ،وهم املبلغون عني ،وهم حجــج اهلل عىل خلقه،

وشــهداؤه يف أرضه ،وخزانه عىل علمه ومعادن حكمــه ،من أطاعهم أطاع اهلل ،ومن عصاهم
عــى اهلل ،ال تبقى األرض طرفــة عني إالّ ببقائهــم ،وال تصلح إالّ هبــم ،خيربون األُمة بأمر
دينهــم ،حالهلم وحرامهم ،يدلوهنم عىل رضا رهبم ،وينهوهنم عن ســخطه ،بأمر واحد وهني
ّ
وخط أخي
واحــد ليس فيهم اختالف وال فرقة وال تنازع ،يأخذ آخرهــم عن أوهلم إمالئي،

عيل بيده يتوارثونه إىل يوم القيامة ،وأهــل األرض كلهم يف غمرة وغفلة وتيهة وحرية غريهم
وغري شــيعتهم وأوليائهم ،ال حيتاجون إىل أحد من األُمة يف شــئ من أمر دينهم واألمة حتتاج

إليهم .هم الذين عنى اهلل يف كتابه وقرن طاعتهم بطاعته وطاعة رســول اهلل فقالَ :آم ُن ْوا َأ ِط ُيع ْوا َ
اهلل
َْ
ْ َ َ ُ
َ
ُ
َوأ ِط ُيعوا ّ
الر ُسول َوأ ْو ِلى الأ ْم ِر ِمنك ْم.

فأقبل معاوية عىل احلســن واحلســن وابن عباس والفضل بن عباس وعمر بن أيب ســلمة

وأسامة بن زيد ،فقال :كلكم عىل ما قال ابن جعفر؟قالواَ :ن َع ْم.

قــال :يا بني عبد املطلب إنكم لتدعون أمر ًا عظيــ ًا ،وحتتجون بحجج قوية إن كانت حق ًا،
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وإنكم لتضمرون عىل أمر ترسونه والناس عنــه يف غفلة عمياء ،ولئن كان ما تقولون حق ًا لقد
هلكت األمــة وارتدت عن دينها ،وتركت عهــد نبينا غريكم أهل البيــت ،ومن قال بقولكم

فأولئك يف الناس قليل!

فقلت :يــا معاوية ،إن اهلل تبارك وتعــاىل يقول :و َق ِل ٌيل مــن ِعب ِ
اد َي َّ
ُور ،ويقولَ :وما
ِّ ْ َ
َ
الشــك ُ
ْ
َ ْ َ ُ َّ
َ
َ
َ
ُ
الن ِاس َو َل ْو َح َر ْص َت ب ُم ْؤ ِم ِن َ
ين ،ويقول :إ َّلا َّال ِذ َين َآم ُن ْوا َو َع ِم ُلوا ّ
ات َوق ِل ٌ
يل ّما ه ْم ،ويقول لنوحَ :و َما
أكثر
الص ِال َح ِ
ِ
ِ
َ
َ
ّ
َآم َن َم َع ُه إلا ق ِل ٌ
يل.
ِ

يا معاوية! املؤمنــون يف الناس قليل ،وإن أمــر بني إرسائيل أعجب حيث قالت الســحرة
َ ْ

َ

َ

َ

ْ

َ َ َ

لفرعون:فاق ِض َما أ َنت قاض ِإ ّن َما َت ْق ِضى َه ِذهِ ال َح َي َوة ُّالد ْن َياِ ،إ ّنا آ َم ّنا ِب َر ِّب َنا ،فآمنوا بموسى وصدقوه واتبعوه،
فســار هبم وبمن تبعه من بني إرسائيل ،فأقطعهم البحر وأراهم األعاجيب ،وهم يصدقون به
َّ َ
وبالتــوراة ،يقرون له بدينه فمــر هبم عىل قوم يعبدون أصنام ًا هلم فقالــواَ :يا ُم َ
وسى ْاج َعل ل َنا ِإل ًها
َ َ َ ٌ
ك َما ل ُه ْم آ ِل َهة ،ثــم اختذوا العجل فعكفوا عليه مجيع ًا غري هارون وأهل بيته ،وقال هلم الســامري:
َ َ َُ ُ ْ َ َُ ُ َ َ
وسى ف َن ِس َى .فاحتذت هذه األُمة ذلك املثال سواء ،وقد كانت فضائل وسوابق مع
ذ ِإلهكم و ِإله م
ه ا

حممد والقرآن حتى فارقهم نبيهم‘ ،فاختلفوا
رسول اهلل‘ومنازل منه قريبة مقرين بدين ّ
وتفرقوا وحتاســدوا ،وخالفوا إمامهم ووليهم حتى مل يبق منهم عىل ما عاهدوا عليه نبيهم غري

صاحبنا الذي هو من نبينا بمنزلة هارون من موســى ،ونفــر قليل لقوا اهلل عز وجل عىل دينهم
وإيامهنم ،ورجع اآلخرون القهقرى عىل أدبارهم كام فعل أصحاب موسى× ّ
باتاذهم العجل
وعبادهتــم إياه ،وزعمهم أنه رهبم ،وإمجاعهم عليه غري هارون وولده ونفر قليل من أهل بيته.
ونبينا‘قــد نصب ألُمته أفضل الناس وأوالهم وخريهم بغديرخم ويف غري موطن ،واحتج
عليهم به وأمرهم بطاعتــه ،وأخربهم أنه منه بمنزلة هارون من موســى ،وأنه و ّيل كل مؤمن

فعيل وليه ،ومن كان أوىل به من نفســه فعيل أوىل به ،وأنه خليفته
بعــده ،وأنه كل َمن كان وليه ٌّ
فيهم ووصيه ،وأن من أطاعه أطــاع اهلل ،ومن عصاه عىص اهلل ،ومن وااله واىل اهلل ،ومن عاداه

عادى اهلل ،فأنكروه وجهلوه وتولوا غريه.

يا معاوية! أما علمت أن رسول اهلل‘حني بعث إىل مؤتة أ َّم َر عليهم جعفر بن أيب طالب،

ثــم قال :إن هلك جعفر فزيد بن حارثة ،فإن هلك زيــد فعبد اهلل بن رواحة ،ومل يرض هلم أن
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خيتاروا ألنفســهم ،أفكان يرتك أمته ،ال يبني هلم خليفتــه فيهم؟! بىل ،واهلل ما تركهم يف عمياء
وال شــبهة ،بل ركب القوم ما ركبوا بعد نبيهم وكذبوا عىل رسول اهلل‘فهلكوا وهلك من

شايعهم ،وضلوا وضل من تابعهم ،فبعد ًا للقوم الظاملني.

فقــال معاوية :يا ابن عباس! إنك لتفوه بعظيــم ،واإلجتامع عندنا خري من اإلختالف ،وقد

علمت أن األمة مل تستقم عىل صاحبك.

فقال ابن عباس :إين ســمعت رسول اهلل‘يقول :ما اختلفت ُأمة بعد نبيها إالّ ظهر أهل

باطلها عىل أهل حقها)!





أخبر النبي؟ص؟عن تكريم ابنتهالزهراء؟اهع؟يومالقيامة!
روى السنة والشــيعة أحاديث صحيحة يف فاطمة الزهراء ÷تدل عىل مقامها العظيم ،وأهنا

سيدة نساء أهل اجلنة ،وأهنا تعرب املحرش يف موكب خاص ،ويأمر اهلل اخلالئق أن حينوا رؤوسهم
احرتام ًا وإجالالً هلا!
يف تاريخ بغداد((:)136/8عن عائشة قالت :قال رســول اهلل:إذا كان يوم القيامة نادى مناد :يا

معرش اخلالئق طأطئوا رؤوسكم حتى جتوز فاطمة بنت حممد).

ويف سبل اهلدى والرشاد للدمشقي((:)50/11روى متام يف الفوائد واحلاكم والطرباين عن عيل،

وأبوبكر الشافعي عن أيب هريرة ،ومتام عن أيب أيوب أبواحلسني بن برشان ،واخلطيب عن عائشة،

واألزدي عن أيب سعيد بأسانيد ضعيفة إذا ضم بعضها إىل بعض أفاد القبول ،أن رسول اهلل‘

قال :إذا كان يوم القيامة نادى مناد من ُبطنان العرش:

أهيا الناس ،ويف لفظ يا أهل اجلمع :غضوا أبصاركم ونكســوا رؤوســكم حتى جتوز فاطمة

بنت حممد إىل اجلنة .ويف لفظ :حتى متر عىل الرصاط ،فتمر وعليها ريطتان خرضاوان).

ويف كشف اخلفاء للعجلوين(( :)96/1رواه احلاكم عن عيل ورواه أبوبكر الشافعي يف الغيالنيات

عن أيب هريــرة بلفظ :إذا كان يوم القيامة نــادى مناد من بطنان العرش يا أهل اجلمع نكســوا

رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى جتوز فاطمة إىل اجلنة).
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ويف ميزان االعتدال للذهبي( ( :)618/2عن عبد الســام بــن عجالن ،عن أيب يزيد املدين ،عن

أيب هريرة :قال رسول اهلل‘ :أول شــخص يدخل اجلنة فاطمة .أخرجه أبوصالح املؤذن يف
مناقب فاطمة) .ومقتل الحسين للخوارزمي ،56/وفردوس األخبار للديلمي ( ،)38 /1والخصائص الكبرى للسيوطي()225/2

ونظم درر السمطين ،180/ومناقب ابن شهر آشوب).

ويف أمايل الصــدوق ،69/بســنده عن اإلمــام حممد الباقر×قــال (:ســمعت جابــر بن

عبد اهلل األنصــاري يقول :قال رســول اهلل‘ :إذا كان يوم القيامة تقبل ابنتي فاطمة عىل ناقة

مــن نوق اجلنة مدبجة اجلنبني ،خطامها مــن لؤلؤ رطب ،قوائمهــا من الزمرد األخرض ،ذنبها

من املسك األذفر ،عيناها ياقوتتان محراوان ،عليها قبة من نور يرى ظاهرها من باطنها وباطنها
من ظاهرها ،داخلها عفو اهلل ،وخارجها رمحة اهلل ،عىل رأسها تاج من نور ،للتاج سبعون ركن ًا،

كل ركن مرصع بالدر والياقوت ،يضئ كام يضئ الكوكب الدري يف أفق الســاء ،وعن يمينها
سبعون ألف ملك ،وعن شامهلا ســبعون ألف ملك ،وجربئيل آخذ بخطام الناقة ،ينادي بأعىل
صوته :غضوا أبصاركم ،حتى جتوز فاطمة بنت حممد‘)!

أخبر النبي؟ص؟عن تكريم ولده زينالعابدين؟ع؟!
كتبنا يف املجلد الرابع ،8/من جواهر التاريخ ،يف ســرة اإلمام زين العابدين×( :إن الذي

ســاه زين العابدين جده رســول اهلل‘الذي الينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى ،فقد
كان الزهري(:إذا حدث عن عيل بن احلســن قال :حدثني زين العابدين عيل بن احلسني فقال له
ســفيان بن عيينة :ومل َ تقول له زين العابدين؟ قال:ألين سمعت سعيد بن املسيب حيدث عن ابن

عباس أن رســول اهلل قــال :إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أيــن زين العابدين؟ فكأين أنظر إىل
خيطر بني الصفوف)( .علل الشرائع.)229/1:
ولدي عيل بن احلسني بن عيل ُ

َصوا هبــذا احلديث واإلعجاز النبــوي فتجاهلوه وقالوا ( :ســمي
لكــن رواة بنــي أمية غ ُّ

زين العابدين لفرط عبادته) (.تهذيب التهذيب.)306/ 7:

وحرفــه بعضهم وقال:إن الشــيطان ظهر لعيل بن احلســن وأراد أن يلهيــه عن صالته فلم
َّ

يستجب له ولعنه فسامه زين العابدين ،أو سمع الناس هاتف ًا سامه به!
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وهذا أحد أساليبهم يف التنقيص من أهل البيت^مع أن هذا السند عندهم من أصح األسانيد

عىل اإلطــاق! قــال ابن الصالح(:18/روينا عــن أيب بكر بن أيب شــيبة قال :أصح األســانيد
كلها :الزهري ،عن عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل).
وسير الذهبي ،391/4:وسلسلة الذهب البن حجر  ،9/وغيرها.

وروى حممــد بــن طلحة الشــافعي يف مطالب الســؤول431/حديث جابــر ( :كنــت مــع

رسول اهلل‘واحلســن يف حجره وهو يالعبه ،فقال:يا جابر يولد البني احلسني ابن يقال له
عيل ،إذا كان يوم القيامة نادى مناد :ليقم ســيد العابدين .فيقوم عيل بن احلسني .ويولد لعيل ابن
يقال له حممد ،يا جابر إن رأيته فاقرأه مني الســام واعلم أن بقاءك بعد رؤيته يسري.فلم يعش
جابر بعده إال قليالً).

أخبر النبي؟ص؟عن ولده محمدالباقر؟ع؟!
كتبنا يف املجلد الرابع ،8/من جواهر التاريخ ،يف سرية اإلمام الباقر×ملخص ًا:

( ســاه جده‘باقر علم النبوة وبرش به األمة:وقد اشتهر×هبذا اإلسم ورواه املؤالف

واملخالــف .قال الزبيدي يف رشح القامــوس (( :)105/6وقد ورد يف بعض اآلثــار عن جابر بن

عبد اهلل األنصاري أن النبي قال له :يوشك أن تبقى حتى تلقى ولد ًا يل من احلسني يقال له حممد
خرجه أئمة النسب).
يبقر العلم بقر ًا ،فإذا لقيته فاقرأه مني السالمَّ .

 وقال يف لســان العرب(( :)74/1والتبقر :التوسع يف العلم واملال .وكان يقال ملحمد بن عيل
بن احلسني بن عيل الباقر ،رضوان اهلل عليهم ،ألَنه بقر العلم وعرف َأصله واستنبط فرعه وتَب َّقر

يف العلم.ألنه بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه).

 وصح عندنا حديث النبي‘(الكافي )469/1:عن الصادق×قال (:إن رســول اهلل‘
قــال ذات يوم جلابر بن عبد اهلل األنصاري :يا جابر إنك ســتبقى حتى تلقــى َو َلدي حممد بن
عيل بن احلســن بن عيل بن أيب طالب ،املعروف يف التوراة بالباقر ،فإذا لقيته فاقرأه مني السالم،
فدخل جابر إىل عيل بن احلســن فوجد حممد بن عيل عنده غالم ًا فقال له :يا غالم أقبل فأقبل،

ثم قال :أدبر فأدبر ،فقال جابر :شــائل رســول اهلل‘ورب الكعبة ،ثم أقبل عيل بن احلسني
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فقال لــه :من هذا؟ قال :هذا ابنــي وصاحب األمر بعدي حممد الباقر ،فقــام جابر فوقع عىل

قدميه يقبلهام ويقول :نفيس لنفســك الفداء يا ابن رســول اهلل ،إقبل سالم أبيك .إن رسول اهلل

يقرأ عليك الســام .قال :فدمعت عينا أيب جعفر ثم قال :يا جابر عىل أيب رسول اهلل الســام ما
دامت الساموات واألرض ،وعليك السالم يا جابر بام بلغت).


ويف تاريخ اليعقويب ( ( :)320/2وكان يســمى أباجعفر الباقر ألنــه بقر العلم .قال جابر بن

عبد اهلل األنصاري :قال يل رسول اهلل‘ :إنك ستبقى حتى ترى رج ً
ال من ولدي أشبه الناس
يب ،إســمه عىل اســمي ،إذا رأيته مل خيف عليك ،فاقرئه مني الســام! فلام كربت ســ ُّن جابر

وخاف املوت جعل يقول :يا باقر يا باقر أين أنت؟ حتى رآه فوقع عليه يقبل يديه ورجليه وهو

يقول :بأيب وأمي شبيه أبيه رسول اهلل! إن أباك يقرؤك السالم).

 ورواه من السنة أبونرص البخاري يف رس السلسلة العلوية ،32/ونصه (:يا جابر إنك ستعيش

حتى تدرك رج ً
ال من أوالدي اسمه اسمي ،يبقر العلم بقر ًا ،فإذا رأيته فاقرأه مني السالم ،ففعل

ذلك جابر &).

ورواه ابــن قتيبة يف عيون األخبــار ( )91/2وفيه( :يا جابر إنك ســتعيش بعدي حتى يولد يل

ابن أيب احلديد املعتزيل
مولود اسمه كاسمي يبقر العلم بقر ًا فإذا لقيته فاقرئه مني السالم).ورواه ُ
يف رشح النهج ( )277/15مرســ ً
ا وصححه ،قال( :وهو سيد فقهاء احلجاز ومنه ومن ابنه جعفر
تعلم الناس الفقه ،وهو امللقب بالباقر باقر العلم ،لقبه به رســول اهلل‘ومل ُيلق بعد ،وبرش به
ووعد جابر بن عبد اهلل برؤيته وقال :سرتاه طفالً ،فإذا رأيته فأبلغه عني السالم)!

ورواه ابن الصباغ املالكي يف الفصول املهمة ( )882/2وفيه(:يبقر العلم بقر ًا ،أي يفجره تفجري ًا،

فإذا رأيته فاقرأه عني السالم).


ورواه الزرندي الشــافعي يف معارج الوصول إىل معرفة فضل آل الرسول ،122/قال( :سامه

رســول اهلل الباقر ،وأهدى إليه سالمه عىل لسان جابر بن عبد اهلل فقال :يا جابر إنك تعيش حتى
تدرك رج ً
ال من أوالدي اســمه اســمي يبقر العلم بقر ًا ،فإذا رأيته فاقرأه مني الســام .فأدركه

جابر بــن عبد اهلل األنصاري وهو صبي يف الكتاب فأقرأه عن رســول اهلل وقــال :هكذا أمرين
رسول اهلل‘).
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ورواه ابــن حجر اهليتمي يف الصواعق ( )585/2قال( :أبوجعفر حممد الباقر ،ســمي بذلك

من َب َق َر األرض أي شــقها وأثار خمبئاهتا ومكامنها ،فكذلك هو أظهر من خمبئات كنوز املعارف

وحقائق األحــكام واحلكم واللطائف مــا ال خيفى إال عىل منطمس البصرية أو فاســد الطوية
والرسيرة ،ومن َثم قيل فيه :هو باقر العلم وجامعه وشــاهر علمــه ،عمرت أوقاته بطاعة اهلل

وله من الرسوخ يف مقامات العارفني ما تكل عنه ألسنة الواصفني ،وله كلامت كثرية يف السلوك

واملعــارف ال حتتملها هذه العجالة .وكفاه رشفــ ًا أن ابن املديني روى عن جابر أنه قال له وهو
صغري :رســول اهلل يســلم عليك ،فقيل له وكيف ذاك؟ قال :كنت جالســ ًا عنده واحلسني يف

حجــره وهو يداعبــه فقال :يا جابر يولد له مولود اســمه عــي إذا كان يوم القيامة نادى مناد
ليقم ســيد العابدين ،فيقوم ولده .ثم يولد له ولد اسمه حممد الباقر ،فإن أدركته يا جابر فاقرئه

مني السالم).

 وقال حممد بن طلحة الشــافعي يف مطالب الســؤول 81/وطبعة ( :425اإلمام حممد الباقر :هو

باقر العلم وجامعه ،وشــاهر علمه ورافعه ،ومتفوق دره وواضعه ،ومنمق دره وراضعه ،صفا

قلبه وزكا عمله ،وطهرت نفســه ،ورشفت أخالقه ،وعمرت بطاعة اهلل أوقاته ،ورســخت يف

مقام التقوى قدمه ،وظهرت عليه ســات اإلزدالف ،وطهارة اإلجتباء ،فاملناقب تســبق إليه،

والصفات ترشف به).

 وقال يف رشح إحقاق احلق(( :)234/28رواه يف ســبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب،329/

طبعة بريوت ،وفيه :يا جابر يوشــك أن تلحق بولد من ولد احلسني اسمه كاسمي ،يبقر العلم
بقر ًا ،أي يفجره تفجري ًا).

 وقــال يف هامش هنج احلق ،257/إن اخلطيب يف تاريخ بغداد()204/2رواه ،ومل نجده هناك فال

بد أن تكون يد املحرفني حذفته من املطبوع!

أقول :إنام سامه النبي‘(الباقر) باقر العلم ،ألنه يعلم أن علم النبوة سيطمسه احلكام ،ويأيت

يف أواخر القرن األول حممد بن عيل بن احلسني ،فيبقره ويشق عنه!
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بشر النبي؟ص؟األمة باألئمةاإلثني عشر من عترته؟مهع؟!
ُ ًَ ُ
يورث عرتهتم الكتاب ،كام قال تعاىل :ذ ّ ِر ّية َب ْعض َها ِم ْن َب ْع ٍض
من ســنة اهلل تعاىل يف أنبيائه^أن َّ
ْ
ُ
ُ
َو ُ
اهلل َس ِم ٌ
يمَ .ف َه ْب لي ِم ْن َل ُد ْن َك َو ِل ًّيا َير ُثن َو َيرث ِم ْن آل َي ْعق َ
يع َع ِل ٌ
وب َو ْاج َعل ُه َر ِّب َر ِض ًّيا.
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ َ ْ َ ُّ ُ َ ّ ً َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
َ
َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
اص َطف ْي َنا ِم ْن ِع َب ِادنا..
اب هوالحق مص ِدقا ِلما بين يديهِ  .ثم أورثنا ال ِكتاب ال ِذين
وال ِذي أوحينا ِإليك ِمن ال ِكت ِ

والذيــن اصطفاهــم اهلل هم عيل وأبنــاؤه من فاطمة^ ،فالســابقون باخلــرات األئمة

املعصومون^ منهم ،واملقتصد املؤمن هبم منهم ،والظامل لنفسه من حسدهم وأنكرهم! وال
يستقيم معنى اآلية إال هبذا التفسري.

وقد َب َّل َغ النبي‘والية عرتته بحكمة بالتدريج بالتلويح والترصيح ،لعلمه بحســد قريش

هلم ،وبرش باألئمة اإلثني عرشمنهم يف حجة الوداع لكن رواة قريش أهبموا كالمه وحذفوا منه!

 ففي صحيح بخاري( « :)127/8يكون اثنا عرش أمري ًا ،فقال كلمة مل أســمعها فقال أيب :إنه

قال :كلهم من قريش»!


ويف صحيح مســلم « :3/6 :اليزال اإلســام عزيز ًا إىل اثني عرش خليفة ،ثم قال كلمة مل

أفهمها فقلت أليب :ما قال؟ فقال :كلهم من قريش»!
ثم روى ثانية وفيها « :ثم تكلم بشئ مل أفهمه ».

وثالثة فيها «:اليزال هذا الدين عزيز ًا منيع ًا إىل إثني عرش خليفة ،فقال كلمة َص َّمنِ َيها الناس!

فقلت أليب :ما قال؟ قال :كلهم من قريش».

مســكني هذا الراوي القريش أصمه الناس فجعلوه أصم اليسمع ،برصاخهم وضجيجهم،

وهم الصحابة املحرمون لرهبم املنصتون خلطبة نبيهم‘!
ومل يقل بخاري إن هذا احلديث من خطب حجة الوداع!

لكن عدد ًا من املصادر قالته،كمســند أمحد 93/5:و 96و « :99عن جابر بن ســمرة قال :خطبنا

رسول اهلل بعرفات» .وفي« :87/يقول يف حجة الوداع» .وفي« :99/سمعت رسول اهلل خيطب بمنى».
وهذا يعني أنه‘كرره يف عرفات ومنى ،ثم أعلنه رصحي ًا يف غديرخم!
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 وأصل احلديــث :اثنــا عرشإمامــ ًا كلهم من أهل بيتي غرســوا يف هذا البطن من هاشــم ،لكن

راوي السلطة قال«:قال كلمة مل أفهمها ،قلت أليب :ما قال؟قال :قال كلهم من قريش»( .أحمد 100/5 :و.)107


وزعم أمحد( 90/5و)98أن النبي‘أخفاها وخفض هبا صوته ومهس هبا مهس ًا!

عيل ،وكان أيب أدنى إليه جملســ ًا مني فقلت :ما قال؟
 وروى الحاكم (« :)617/3قال كلمة خفيت َّ

فقال كلهم من قريش».


وروى الحاكــم( « :)618/3فقلت لعمي وكان أمامي :ما قال يا عم؟ قال :قال يا بني :كلهم من

قريش».

 وفيالطبرانيالكبيــر (213/2و« :)214قال:يكون هلذه األمــة اثنا عرش قي ًام اليرضهم من خذهلم ،ثم

مهس رســول اهلل‘بكلمة مل أســمعها ،فقلت أليب :ما الكلمة التي مهس هبا النبي؟ قال أيب:

كلهم من قريش».

فالناس ا ُملحرمون املصغون لكل كلمة ،صاروا عند الكلمة احلساســة مشــاغبني :يلغطون،

ويضجون ،ويكربون ،ويتكلمون ،ويقومون ويقعدون!

ففــي ســنن أبــي داود (  «:)309/2قال :فكرب النــاس وضجوا ،ثم قال كلمة خفية ،قلت أليب :يا أبة ما

قال؟ قال :كلهم من قريش».
أص َّمنِيها الناس .ويف صحيح مسلمَ :ص َّمنيها الناس.
وفي مسند أحمد (َ :)98/5

فهل ســمعت بأمة يودعها نبيها ويبرشها بأئمة ربانيني بعــده أئمة علمهم من الرب أعدهم

وعلمهم ليقودوا األمة بعد وفاة رسوهلا ،فتلغط يف خطبته وتقوم وتقعد وتضج حتى تضيع هوية
هؤالء الربانيني يف عرشين قبيلة!

وهل ســمعت بأمة يبرشها نبيها‘بأن اهلل عز وجل َّ
حل مشكلة القيادة فيها ،وعني هلا اثني

عرش إمام ًا رباني ًا ،ثم تقول إنه مل حيدد هويتهم ال بأسامئهم وال بأرسهتم ،بل ضيعهم يف كل قبائل

قر يش ،ثم مل يسأله أحد من أمته من هم؟!

ويكفيك دلي ً
ال أهنم رووا أن النبي‘أعاد البشارة باألئمة اإلثني عرش بعد رجوعه من احلج

يف املدينة ،فخفيت عىل الراوي نفس الكلمة عن هويتهم!
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ففي مســند أمحد ( )92/5أن النبي‘قال(:يكون بعدي اثنا عــر خليفة كلهم من قريش.

قال :ثم رجع إىل منزله ،فأتته قريش فقالوا :ثم يكون ماذا؟ قال :ثم يكون اهلرج).

أي رجــع اىل منزله يف املدينة ،ومعناه أنه أعاد النص عليهم بعد عودته من حجة الوداع وأمهل

حتديد هويتهم أيض ًا ،فجاءته قريش ،وقريش يف املدينة تعني عمر ومجاعته ،ومل يسألوه عن حتديد
هوية اخللفــاء أو األئمة اإلثني عرش بل عام يكون بعدهم ،فزعموا أنه قال يكون بعدهم الفوىض

والضعف واإلقتتال مقدمة لقيام القيامة! فقد أبعدوهم عن عرصهم وجعلوهم قرب يوم القيامة!
وإذا فرست :رجع اىل منزله يف احلديث ،بمنزله يف احلج بمنى ،يأيت الكالم نفسه!

أحاديثالبشارةالنبوية باألئمة إلثني عشر عندنا متواترة
ألــف الفقيه املحدث اخلــزاز الــرازي القمي&من علامء القــرن الرابع ،كتاب ًا ســاه:

كفاية األثــر يف النص عىل األئمة اإلثني عشـــر ،روى عن عــدد من الصحابة أحاديث نص

فيها النبي‘عىل األئمة اإلثني عرشبعده.

 منها صفحة( :61/حدثنا عيل بن حســن بن مندة قال :حدثنا أبوحممد بن هارون بن موسى

ريض اهلل عنه ،قال حدثنا حممــد بن يعقوب الكليني ،قال حدثني حممــد بن حييى العطار ،عن

ســلمة بن اخلطاب ،عن حممد بن خالد الطياليس ،عن سيف بن عمرية وصالح بن عقبة ،مجيع ًا
عن علقمة بن حممد احلرضمي ،عن جعفر بن حممد’.

وحدثنــا حممد بــن وهبان قال :حدثنــا عيل بن احلســن اهلمداين قال :حدثنــا عبد اهلل بن

سليامن احلرضمي قال :حدثنا احلسن بن ســهل اخلياط قال :حدثنا سفيان بن عيينة ،عن جعفر
بن حممد× ،عن جابر بن عبد اهلل األنصاري ،قال :قال رسول اهلل‘للحســن بن عيل’:
يا حسني خيرج من صلبك تسعة من األئمة ،منهم مهدي هذه األمة ،فإذا استشهد أبوك فاحلسن
استشهدت فعيل ابنك ،فإذا مىض عيل فمحمد ابنه ،فإذا مىض
بعده ،فإذا ُسم احلسن فأنت ،فإذا
َ
حممد فجعفر ابنه ،فإذا مىض جعفر فموســى ابنه ،فإذا مىض موســى فعيل ابنه ،فإذا مىض عيل

فمحمد ابنه ،فإذا مىض حممد فعيل ابنه ،فإذا مىض عيل فاحلســن ابنه ،فإذا مىض احلسن فاحلجة
بعد احلسن يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام).
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 ويف صفحة( :73/حدثنا أبوعبد اهلل أمحد بن حممد بن عياش اجلوهري قال :حدثنا حممد بن

أمحد الصفواين قال :حدثنا حممد بن احلسني قال :حدثنا عبد اهلل بن مسلمة قال :حدثنا حممد بن

عبد اهلل احلميص قال :حدثنا ابن محاد ،عن أنس بن ســرين ،عن أنس بن مالك ،قال :صىل بنا
رســول اهلل صالة الفجر ،ثم أقبل علينا فقال :معارش أصحايب من أحب أهل بيتي حرش معنا،
ومن استمسك بأوصيائي من بعدي فقد استمسك بالعروة الوثقى.

فقام إليه أبوذر الغفاري فقال :يا رســول اهلل كم األئمة بعدك؟ قال :عدد نقباء بني إرسائيل،

قال:كلهم من أهل بيتك؟ قال :كلهم من أهل بيتي ،تسعة من صلب احلسني ،واملهدي منهم).
 ويف صفحة( :132/أخربنا أمحد بن حممد بن عبيد اهلل احلســن العطاردي قال :حدثني جدي

عبيد اهلل بن احلسن ،عن أمحد بن عبد اجلبار العطاردي قال :حدثنا حممد بن عبد اهلل الرقايش قال:
حدثنا جعفر بن سلامن الضبعي ،عن يزيد الرشك ويقال قيس فقري ،عن مطرف بن عبد اهلل ،عن
عمران بن حصني قال :خطبنا رسول اهلل‘فقال :معارش الناس إين راحل عن قريب ومنطلق
إىل املغيب ،أوصيكم يف عرتيت خري ًا .فقام إليه ســلامن فقال :يا رسول اهلل أليس األئمة بعدك من

عرتتك؟ قال :نعم األئمة بعدي من عرتيت عدد نقباء بني إرسائيل ،تســعة من صلب احلسني،
ومنا مهدي هذه األمة ،فمن متســك هبم فقد متســك بحبل اهلل ،ال تعلموهم فإهنم أعلم منكم،

واتبعوهم فإهنم مع احلق واحلق معهم ،حتى يردوا عيل احلوض).

 ويف صفحــة( :132/باب ما جاء عن واثلة بن األســفع عن النبــي‘ يف النصوص عىل

عدد األئمة^:حدثنا عيل بن احلســن بــن حممد قال :حدثنا هارون بن موســى قال :حدثنا
جعفر بن عيل بن ســهل الدقاق الدوري قال :حدثنا عيل بن احلارث املروزي قال :حدثنا أيوب

بن عاصم اهلمذاين قال :حدثنا حفص بن غياث ،عن يزيد بن مكحول ،عن واثلة بن األســفع

يقول :سمعت رسول اهلل‘ يقول:ملا عرج يب إىل السامء وبلغت سدرة املنتهى ناداين ريب جل
جالله فقال :يا حممد .فقلت :لبيك ســيدي .قال :إين ما أرســلت نبي ًا فانقضت أيامه إال أقام

باألمر بعده وصيه ،فاجعل عيل بن أيب طالب اإلمــام والويص من بعدك فإين خلقتكام من نور
واحد وخلقت األئمة الراشدين من أنوار كام ،أحتب أن تراهم يا حممد؟ قلت :نعم يا رب .قال:

إرفع رأســك .فرفعت رأيس فإذا أنا بأنوار األئمة بعدي اثنا عرش نور ًا ،قلت :يا رب أنوار من
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هي؟ قال :أنوار األئمة بعدك أمناء معصومون.

أخربنا أبوعبد اهلل احلسني بن حممد بن سعيد قال :حدثنا احلسني بن عيل البزوفري قال :حدثنا

حممد بن إســحاق األنصاري قال :حدثنا عيل بن احلسني قال :حدثنا عيسى بن يونس قال :قال

ثور يعني ابن يزيد ،عن خالد بن معدان ،عن واثلة بن األسفع قال :قال رسول اهلل‘ :أنزلوا
أهل بيتي بمنزلة الرأس من اجلسد وبمنزلة العينني من الرأس ،وإن الرأس ال هيتدي إال بالعينني،

اقتدوا هبم من بعدي لن تضلوا .فســألنا عن األئمة قال :األئمة بعدي من عرتيت عدد نقباء بني

إرسائيل).


وفي صفحة( :188/فأخذه النبي فأجلســه عىل فخذه فقال له جربئيل :أما إنه ســيقتل .فقال

رسول اهلل‘ :ومن يقتله؟قال:أمتك تقتله! قال رسول اهلل‘ :تقتله! قال :نعم وإن شئت
أخربتك باألرض التي يقتل فيها ،وأشار إىل الطف بالعراق وأخذ منه تربة محراء فأراه إياها وقال:

هذه من مرصعه ،فبكى رســول اهلل‘فقال له جربئيل :يا رسول اهلل ال تبك فسوف ينتقم اهلل

منهم بقائمكم أهل البيت .فقال رسول اهلل‘ :حبيبي جربئيل ومن قائمنا أهل البيت؟ قال:
هو التاسع من ولد احلســن ،كذا أخربين ريب جل جالله أنه ســيخلق من صلب احلسني ولد ًا

وسامه عنده علي ًا ،خاضع ًا هلل خاشع ًا ،ثم خيرج من صلب عيل ابنه وسامه حممد ًا ،قانت ًا هلل ساجد ًا،

ثم خيرج من صلبه ابنه وسامه عنده جعفر ًا ،ناطق ًا عن اهلل صادق ًا يف اهلل ،وخيرج اهلل من صلبه ابنه
وســاه عنده موسى واثق ًا باهلل حمب ًا يف اهلل ،وخيرج اهلل من صلبه ابنه وسامه عنده علي ًا الرايض باهلل
والداعي إىل اهلل عز وجل ،وخيرج من صلبه ابنه وســاه عنده حممد ًا املرغب يف اهلل والذاب عن
حرم اهلل ،وخيرج من صلبه ابنه وســاه عنده علي ًا املكتفي باهلل والويل هلل ،ثم خيرج من صلبه ابنه

وسامه احلسن مؤمن ًا باهلل مرشد ًا إىل اهلل ،وخيرج من صلبه كلمة احلق ولسان الصدق ،ومظهر احلق
حجة اهلل عىل بريته ،له غيبة طويلة يظهر اهلل تعاىل به اإلسالم وأهله ،وخيسف به الكفر وأهله).


وفــي صفحــة :195/بســنده عــن ســهل بــن ســعد األنصاري قال:ســألت فاطمــة بنت

رسول اهلل‘عن األئمة فقالت :كان رســول اهلل يقول لعيل× :يا عيل أنت اإلمام واخلليفة

بعدي ،وأنت أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،فإذا مضيت فابنك احلسن أوىل باملؤمنني من أنفسهم،
فإذا مىض احلســن فابنك احلســن أوىل باملؤمنني من أنفســهم ،فإذا مىض احلســن فابنه عيل
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بن احلسني أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،فإذا مىض عيل فابنه حممد أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،فإذا
مىض حممد فابنه جعفر أوىل باملؤمنني من أنفســهم ،فإذا مىض جعفر فابنه موسى أوىل باملؤمنني

من أنفسهم ،فإذا مىض موســى فابنه عيل أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،فإذا مىض عيل فابنه حممد
أوىل باملؤمنني من أنفســهم ،فــإذا مىض حممد فابنه عيل أوىل باملؤمنني من أنفســهم ،فإذا مىض

عيل فابنه احلســن أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،فإذا مىض احلسن فالقائم املهدي أوىل باملؤمنني من
أنفسهم ،يفتح اهلل تعاىل به مشارق األرض ومغارهبا ،فهم أئمة احلق وألسنة الصدق ،منصور من
نرصهم خمذول من خذهلم).





الفصل الثاين واخلمسون

أخبر النبي؟ص؟أمتهبأنهاستسقطفيالفتنبعدهمباشرة!

قال لهم :إن الفتن على أبوابهم تنتظر وفاته!
عرض النبي‘وهو عىل فراش املرض عىل أمته كنز ًا مل يعرضه نبي عىل أمته أبد ًا! أن تلتزم

بإطاعة عهده الذي ســيكتبه فيضمن هلا أن تكون عىل اهلدى وال تضل أبد ًا ،وتكون سيدة األمم
إىل يوم القيامة! فواجهه عمر بن اخلطــاب ورفض أن يكتب عهده ،وأيده طلقاء قريش وكانوا

كثروا يف املدينة وصاحوا :القول ما قاله عمر! التقربوا له دواة وقرطاس ًا ،حسبنا كتاب اهلل! أي
نرفض سنتك وال نريد أن تكتب لنا عهد ًا! ولندخل يف الفتن والضالل!

وقد دافع أتباع عمر عن موقفه ضد النبي‘وما زالوا إىل اليوم! وقد رواه بخاري يف سبعة

مواضع من كتابه! وروى أن النبي‘طردهم!

وقال أســامة بن زيد( :أرشف النبي عىل أطم من آطام املدينــة فقال :هل ترون ما أرى؟ إين

ألرى مواقع الفتن خالل بيوتكم كمواقع القطر).

وقالت أم ســلمة( :استيقظ النبي ذات ليلة فقال سبحان اهلل ماذا ُأنزل الليلة من الفتن ،وماذا

ُفتح من اخلزائن! أيقظوا صواحب احلجر ،فرب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة)! (البخاري)37/1:

وقال عبد اهلل بن عمر (:رأيت رســول اهلل يشــر إىل املرشق فقال :ها إن الفتنة ههنا إن الفتنة

ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان)( .البخاري.)93/4:

وقال عبد اهلل بن عمر( :قام النبي خطيب ًا فأشار نحو مسكن عائشة فقال :ههنا الفتنة ثالث ًا ،من

حيث يطلع قرن الشيطان)( .البخاري.)46/4:

176

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

وقال أبوذر( :ســمعته يقــول :غري الدجال أخوف عىل أمتي من الدجال ،فلام خشــيت أن

يدخل منزله قلت :يا رسول اهلل أي شئ أخوف عىل أمتك من الدجال؟ قال :األئمة املضلون).
( مسند أحمد.)145/5:

وروى الطرباين يف الكبري( )69/22ومسند الشــاميني(56/1و (:)124/3:قــال‘ :يوحى إ َّيل أين

متبعي أفناد ًا ،يــرب بعضكم رقاب بعض .ثم تأتون من بعدي
مقبوض غري ملبث ،وإنكم
َّ
أفناد ًا! يقتل بعضكم بعض ًا).

وهذه نصوص نبوية رصحية يف أصح كتب أتباع اخلالفة بأن الفتنة يف بيوهتم ويف بيت عائشــة

و تبدأ بوفاته! فهي فتنة يسقط فيها الصحابة وبعض نساء النبي‘!

وأخبر أمته بأنالفتنة تبدأ بظلمهم ألهل بيته؟مهع؟
تقدم يف فصل أحقاد قريش وبغضها لبني هاشــم ،احلديث الصحيح املتواتر عند اجلميع عن

ابن مســعود ،وفيه قول النبي‘( :إنا أهل بيت اختار اهلل لنا اآلخرة عىل الدنيا ،وإن أهل بيتي

هؤالء سيلقون 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 )..وقد ذكرنا مصادره.

وقالتالزهراء؟اهع؟؟ص؟صدق أبي؟ص؟فقد سقطوا فيالفتنة !
قالت الزهــراء÷يف خطبتها الشــهرية يف املســجد بعد وفــاة أبيها‘( :فلــا اختار اهلل

لنبيه‘دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ،ظهرت فيكم حســيكة النفاق ،وســمل جلباب الدين،

ونطــق كاظم الغاويــن ،ونبغ خامل األقلــن ،وهــدر فنيق املبطلني ،فخطــر يف عرصاتكم،
وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتف ًا بكم ،فألفاكم لدعوته مستجيبني ،وللغرة فيه مالحظني،

ثم استنهضكم فوجدكم خفاف ًا ،وأمحشــكم فألفاكم غضاب ًا ،فوسمتم غري إبلكم ووردتم غري
رشبكم .هــذا ،والعهد قريب ،وال َك ْلم رحيب ،واجلرح ملا يندمل ،والرســول ملا يقرب ،ابتدار ًا

زعمتم خوف الفتنة! أال يف الفتنة سقطوا وإن جهنم ملحيطة بالكافرين« .»..اإلحتجاج.»131/1:
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وعملت قريش لتبعد أحاديثالفتنة عن عصر خلفائها !
فقد ســارعت قريش وحرفت أحاديث الفتن وأخرت وقتها عن زمن خلفائها ،وقالت إهنا

فتن بني يدي الساعة! فصار عليك احلذر من أحاديثهم يف الفتن!

وقالــوا إن كان وال بد فالفتنــة بدأت بمقتل عثامن وخلطوا خالفــة عيل× بمقتل عثامن

فصــارت خالفتــه من الفتنة! فقبل مقتــل عثامن ال فتنــة عندهم ،وبعد أن ســيطر ابن عمه
معاوية األموي الفتنة عندهم!

قال البخاري (( :)20/5وقعت الفتنة األوىل يعني مقتل عثامن ،فلم تبق من أصحاب بدر أحد ًا،

ثم وقعت الفتنة الثانيــة يعني احلرة فلم تبق من أصحاب احلديبية أحــد ًا .ثم وقعت الثالثة فلم
ترتفع وللناس ُط َباخ).أي من فيه خري!

قادةالفتن أئمة مضلون دعاةالىالنار أخطر منالدجال!
يف صحيح مسلم ( )2215/4وأمحد( )123/4عن شداد بن أوس قال النبي‘( :إين ال أخاف عىل

أمتي إال األئمة املضلني).

وابــن ماجــة ( )1304/2وفيه :وســتعبد قبائل من أمتي األوثان ،وســتلحق قبائــل من أمتي

باملرشكــن ..ولن تزال طائفة من أمتي عىل احلق منصوريــن اليرضهم من خالفهم حتى يأيت
أمر اهلل عز وجل .قال أبواحلسن (راوي ابن ماجة) :ملا فرغ أبوعبد اهلل (ابن ماجة) من هذا احلديث قال:

أه َوله! وبنحوه أبوداود ،97/4 :والترمذي ،410 / 4 :وحسنه وصححه .والبيهقي .181/ 9 :وصحح مجمع الزوائد ،239/ 5 :آخره
ما ْ
برواية أحمد .وكذا األلباني  ،7 /أوله عن مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد.

وروى أمحد( )145/5عن أيب ذر قال(:كنت أميش مع رسول اهلل‘فقالَ :ل َغ ْ ُي الدجال أخوفني

عىل أمتي ،قاهلا ثالث ًا ،قال قلت :يا رسول اهلل ،ما هذا الذي غري الدجال أخوفك عىل أمتك؟ قال:

أئمة مضلون) .وابن أبي شيبة( )142/15وأحمد ( )389/5وصححه الزوائد( )335/7واأللباني 271/ح .54

ويف البخاري(( :)207/3وكان عامر ينقل لبنتني لبنتني ،فمر به النبي‘ ومسح عن رأسه الغبار،

وقال :ويح عامر تقتله الفئة الباغية! عامر ،يدعوهم إىل اهلل ويدعونه إىل النا ر).
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وقال أمري املؤمنني×(الكافي ،62/1:ونهج البالغــة( :)188/2:سأله سائل عن أحاديث البدع وعام يف

أيدي الناس من اختالف اخلرب ،فقال :إن يف أيدي الناس حق ًا وباط ً
ال وصدق ًا وكذب ًا وناســخ ًا

ومنسوخ ًا وعام ًا وخاص ًا وحمك ًام ومتشاهب ًا وحفظ ًا وومه ًا .ولقد كذب عىل رسول اهلل‘عىل
عهده حتى قام خطيب ًا فقال :من كذب عيل متعمد ًا فليتبوأ مقعده من النار.

وإنــا أتاك باحلديث أربعة رجــال ليس هلم خامس  :رجل منافق مظهــر لإليامن  ،متصنع

باإلســام اليتأثم وال يتحرج  ،يكذب عىل رســول اهلل‘متعمد ًا ،فلو علم الناس أنه منافق

كاذب مل يقبلوا منه ومل يصدقوا قوله ،ولكنهم قالوا صاحب رســول اهلل‘رأى وســمع منه

ولقف عنه فيأخذون بقوله ،وقد أخــرك اهلل عن املنافقني بام أخربك ،ووصفهم بام وصفهم به
َ َ

َ

ُ َ

لك فقال عز وجــلَ :و ِإذا َرأ ْي َت ُه ْم ُت ْع ِج ُب َك أ ْج َس ُام ُه ْم َو ِإ ْن َي ُقولوا ت ْس َم ْع ِل َق ْو ِل ِه ْم! ثم بقوا بعده ،وتقربوا
إىل أئمة الضالل والدعــاة إىل النار بالزور والكذب والبهتــان فولوهم األعامل ،ومحلوهم عىل

رقاب الناس ،وأكلوا هبم الدنيا ،وإنام الناس مع امللوك والدنيا إال من عصم اهلل)!

فشل رواةالسلطة في تنزيهالصحابة عنالفتن!
اليمكنهم إبعاد أحاديث الفتن واألئمة املضلني عن الصحابة ،ألن أحاديث احلوض الصحيحة

نص ْت عىل أن أكثر الصحابة ُي َغ ِّيون و ُي َبدِّ لون بعد النبي‘فيدخلون النار! بل نصت
عندهم َّ
كه َمل النعم ،خيالفون البقية ويبتعدون
روايــة بخاري عىل أهنم يف النار وال ينجو منهم إال قلــ ٌة َ

عن قطيعهم!

قائم فإذا
فقد روى يف صحيحه ()208/7أن النبي‘وصف الصحابة يف املحرش فقال( :بينا أنا ٌ

هلم ،فقلت أين؟ قال إىل النار واهلل!
زمــر ٌة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقالَّ :

قلت :وما شأهنم؟! قال :إهنم ارتدوا بعدك عىل أدبارهم القهقرى!ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم

هلم! قلت :أين؟! قال :إىل النار واهلل! قلت :ما شأهنم؟ قال:
خرج رجل من بيني وبينهم فقالَّ :
إهنم ارتدوا بعدك عىل أدبارهم القهقرى! فال أراه خيلص منهم إال ُ
هل النعم).
مثل َ َ
ومعناه أن األئمة املضلني منهم!

وفشــلوا يف إبعاد الفتن عن الصحابة وعرصهــم ،ألن النبي‘أخربهم بأهنم ســيقتلون
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احلســن× ،قال ابــن عباس (:إن رســول اهلل‘كان جالســ ًا ذات يوم فدخل احلســن
ِ
فخر عن فرســه رصيع ًا ،ثم يذبح كام يذبح الكبش
فقال‘:كأين أنظر إليه وقد ُرم َي بســهم َّ
مظلوم ًا! ثم بكى رســول اهلل‘وبكى من حوله وارتفعت أصواهتم بالضجيج ،ثم قام وهو
يقول :اللهم إين أشكو إليك ما يلقى أهل بيتي بعدي ،ثم دخل منزله »! (أمالي الصدوق.)175/

وروى احلاكم( )149/3عن أيب هريرة قال( :نظر النبي‘إىل عيل وفاطمة واحلســن واحلسني

حرب ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم .وصححه واستشهد بحديث زيد بن أرقم :أنا
فقال :أنا
ٌ

وسلم ملن ساملتم).
حرب ملن حاربتم
ٌ
ٌ

كام رووه عن زيد بن أرقم واخلدري وأم سلمة وغريهم ،وأن النبي‘قاله مكرر ًا ملا نزلت

آية التطهري فــكان يذهب أربعني صباح ًا إىل باب دار عيل× فيــدق عليهم الباب ويقرأ اآلية
حي يف املدينة ،ويف مرض وفاته ،ويف مناسبات أخرى!
ويقول هذا الكالم ،وأنه قاله يف ٍّ

ونحــوه مســند أحمــد ( )442 / 2وابــن ماجــة (  )52 / 1والترمــذي ( )360 / 5والزوائــد )169 / 9( :وابــن شــيبة()512 / 7
وأمالي المحاملي ،447/وابن حبان(  )434 / 15وأوسط الطبراني( ،179 / 3و ،182 / 5 :و )197 / 7 :واألصغر ( )3 / 2واأل كبر (40 / 3
و )184 / 5 :وفضائل سيدة النســاء لعمر بن شــاهين ،29 /وموارد الظمآن ( )201 / 7وتفســير الثعلبي ( )311 / 8وشواهد التنزيل ()44 / 2
وتاريخ بغداد (  )144 / 7وتاريخ دمشق ( ،218 / 13و )144 / 14 :وسير الذهبي( .)122 / 2

ويف النهايــة البن كثري (( :)205/8عن حممد بن عمرو بن حســن قال :كنا مع احلســن بنهري

كربالء ،فنظر إىل شــمر بن ذي اجلوشن فقال :صدق اهلل ورســوله ،قال رسول اهلل‘ :كأين

أنظر إىل كلب أبقع يلغ يف دماء أهل بيتي! وكان شمر قبحه اهلل أبرص).

وتبلغ فتنتهم أوجها بسفك دماء عترةالنبي؟ص؟
فقد روينا يف أحاديث األئمة املضلني حتذير النبي‘من أهنم سيسفكون دماء عرتته^لكن

رواة اخلالفة حذفوا ذلك!

ففــي أمايل الطويس( 126/ 2وطبعــة )512/عن عبد اهلل بن حييى احلرضمي قال :ســمعت علي ًا×
يقول :كنا جلوســ ًا عند النبي‘وهو نائم ورأسه يف حجري فتذاكرنا الدجال فاستيقظ النبي
حممر ًا وجهه فقال :غري الدجال أخوف عليكم من الدجال :األئمة املضلون ،وسفك دماء عرتيت
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وسلم ملن ساملهم).
حرب ملن حارهبم
من بعدي ،أنا
ٌ
ٌ

َ
ويف أمايل الطــويس ،65/وأمايل املفيد ،288 /عن عيل×قال( :ملا نزلت عىل النبي‘ِ :إذا َج َاء
َن ْص ُر ِ َ ْ َ ْ ُ
عيل لقد جاء نــر اهلل والفتح ،فإذا رأيت الناس يدخلون يف دين اهلل
اهلل والفتح ،قــال يل :يا ُّ

أفواج ًا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب ًا .يا عيل إن اهلل تعاىل قد كتب عىل املؤمنني اجلهاد
يف الفتنــة من بعدي كام كتب عليهم جهاد املرشكني معي .فقلت :يا رســول اهلل وما الفتنة التي
كتب علينا فيها اجلهاد؟ قال :فتنة قوم يشــهدون أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل وهم خمالفون
لســنتي وطاعنون يف ديني! فقلت :فعىل َم نقاتلهم يا رسول اهلل ،وهم يشهدون أن ال إله إال اهلل
وأنك رسول اهلل؟ فقال :عىل إحداثهم يف دينهم وفراقهم ألمري ،واستحالهلم دماء عرتيت.
قال فقلت :يا رســول اهلل ،إنك كنت وعدتني الشهادة فســل اهلل تعجيلها يل .فقال:أجل قد
كنت وعدتك الشــهادة فكيف صــرك إذا ُخضبت هذه من هذا؟ وأومــى إىل رأيس وحليتي،
فقلت :يا رسول اهلل أما إذا َب َّين َْت يل ما بينت فليس هذا بموطن صرب لكنه موطن برشى وشكر!

فقال :أجل فأعدَّ للخصومة فإنك ختاصم أمتي .قلت :يا رســول اهلل أرشــدين الفلج .قال:
إذا رأيــت قوم ًا قد عدلــوا عن اهلدى إىل الضــال فخاصمهم ،فإن اهلدى مــن اهلل والضالل
من الشيطان .يا عيل إن اهلدى هو اتَّباع أمر اهلل دون اهلوى والرأي ،وكأنك بقوم قد تأولوا القرآن
وأخذوا بالشبهات ،واستحلوا اخلمر بالنبيذ ،والبخس بالزكاة ،والسحت باهلدية!

قلت :يا رســول اهلل فام هم إذا فعلوا ذلــك أهم أهل ردة أم أهل فتنة؟ قــال :هم أهل فتنة
يعمهون فيها إىل أن يدركهم العدل! فقلت :يا رسول اهلل العدل منا أم من غرينا؟ فقال :بل منا،
بنا يفتح اهلل وبنا خيتم ،وبنا ألف اهلل بني القلوب بعد الرشك ،وبنا يؤلف اهلل بني القلوب بعد الفتنة،
فقلت :احلمد هلل عىل ما وهب لنا من فضله).
أقول:فالفتنة التــي نص عليها النبي‘تأيت بعد وفاته مبارشة ،وهي انحراف األمة عن أهل
جزء من هــذا احلديث وحذفوا منه ذكر األئمة املضلني! وهذه
بيته× ،وقد روت مصادرهم ً
عادهتم يف جتزئة األحاديث وتضييعها!

الفصل الثالث واخلمسون

أتمالنبي؟ص؟الحجةعلىأمتهبالحسين؟ع؟!

أنكروا أحاديثالنبي؟ص؟بأن أمته سقتل ابنهالحسين؟ع؟!
ملا ولد احلســن×أخذ تربة قربه التي جاءه هبا جربئيل×اىل املسجد وقال للصحابة وهو

يبكي إهنم سيقتلونه!

ثم محله طف ً
ال اىل املسجد وأعاد كالمه وبكاءه!

ثم ملا بلغ سنتني أخذه اىل املسجد وصعد به املنرب وأعاد كالمه وبكاءه!

وكان كالمه هيز حتى أحجار املقابر ،ولكنهم سكتوا سكوت اجلامدات!
وكأن القرشيني فرحوا بأنه يقول إهنم سينترصون عىل عرتته بعده!

وقد فصلنا ذلك يف كتابنا :اجلديد يف احلسني× ،ومما جاء فيه:

 جــاء جربئيل×اىل النبي‘بقبضــة مــن تربة كربــاء :فقد روى ابــن قولويه يف

كامل الزيارات ،128/بســند صحيح عن الصادق×قال( :إن جربئيل أتى رســول اهلل‘،
واحلســن×يلعب بني يديه ،فأخربه أن أمته ســتقتله ،قال :فجزع رســول اهلل‘ ،فقال:

أال أريك الرتبة التي يقتل فيها ،قال :فخســف ما بني جملس رسول اهلل‘إىل املكان الذي قتل
فيه احلسني×حتى التقت القطعتان فأخذ منها ،ودحيت يف أرسع من طرفة عني ،فخرج وهو

يقول :طوبى لك من تربة وطوبى ملن يقتل حولك.

قال :وكذلك صنع صاحب ســليامن ،تكلم باســم اهلل األعظم فخسف ما بني رسير سليامن

رت العرش ،قال سليامن:
وبني العرش من ســهولة األرض وحزونتها ،حتى التقت القطعتان فاج َّ
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خييل إيل أنه خرج من حتت رسيري ،قال :و ُدحيت يف أرسع من طرفة العني).

 ويف جممع الزوائد ((:)918/9عن أم ســلمة قالت:كان احلســن واحلســن يلعبان بني يدي

رســول اهلل يف بيتي فنزل جربيل فقال :يا حممــد إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك ،وأومأ بيده
إىل احلسني! فبكى رســول اهلل‘وضمه إىل صدره ثم قال رسول اهلل‘ :يا أم سلمة وديعة
عندك هذه الرتبة ،فشمها رســول اهلل وقال:ريح كرب وبالء! يا أم سلمة إذا حتولت هذه الرتبة

دم ًا فاعلمي أن ابني قد قتل! قال :فجعلتها أم ســلمة يف قارورة ثم جعلت تنظر إليها كل يوم
لني دم ًا ليوم عظيم)!(تهذيب ابن حجر .)301/2:
وتقول:إن يوم ًا َ َت َّو َ
متواتر يف مصادرنا ،ومســتفيض يف مصادر السنني ،ومنه رواية الطرباين وأمحد،
وهو حديث
ٌ

وقــد وثقها اهليثمي يف (مجمع الزوائد )188/9:وفيها أن النبي‘كان ينشــج نشــيج ًا .وصححوه
(مجمع الزوائد.)185/9:

قرأ النبي؟ص؟تعزيةالحسين؟ع؟وحذر قاتليه ومسببي قتله!
روى الطرباين (( :)285/8فقال جربيل×:إن أمتك ستقتل ابنك هذا! فقال النبي‘:يقتلونه

وهم مؤمنون يب؟ قال :نعم يقتلونه! فتناول جربيل تربة فقال بمكان كذا وكذا!

فخرج رســول اهلل‘قد احتضن حسين ًا كاســف البال مهموم ًا إىل أصحابه وهم جلوس

فقال هلم :إن أمتي يقتلــون هذا!ويف القوم أبوبكر وعمر وكانا أجرأ القوم عليه فقاال :يا نبي اهلل
يقتلونه وهم مؤمنون! قال :نعم ،وهذه تربته ،وأراهم إياها)!

ويف رواية :أن عمر سأله :وهم مؤمنون؟ فقال :يقتلونه ،ومل يشهد بإيامهنم.

عيل أحد،
وقال يف (مجمع الزوائد( :)188/9:كان رســول اهلل جالســ ًا ذات يوم يف بيتي قــال :اليدخل َّ

فانتظرت فدخل احلسني فسمعت نشيج رسول اهلل‘ يبكى فأطللت ،فإذا حسني يف حجره والنبي
يمســح جبينه وهو يبكي فقلت :واهلل ما علمت حني دخل فقال إن جربيل×كان معنا يف البيت،

قــال أفتحبه؟ قلت :أما يف الدنيا فنعم ،قال إن أمتك ســتقتل هذا بأرض يقــال هلا كربالء! فتناول
جربيــل من تربتها فأراها النبي‘فلام أحيط بحســن حني قتل قال:ما اســم هذه األرض؟قالوا

كربالء .فقال صدق اهلل ورسوله :أرض كرب وبالء .رواه الطرباين بأسانيد ،ورجال أحدها ثقات).
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المشهدالعجيببينالنبي؟ص؟وأمته!
ملا جاءه جربئيل×برتبة احلسني×هرع النبي‘اىل املسجد( :كاسف البال مهموم ًا ،إىل

أصحابه وهم جلوس ،فقال هلم :إن أمتي يقتلون هذا! ويف القوم أبوبكر وعمر)! (الطرباين (.)285/8

فلم ينفجروا بالبكاء ،وال صعقوا من التعجب ،وال نبسوا ببنت شفة!

وال سألوه عن اخلرب الفادح ،وهل يمكنهم منع قتل احلسني×؟!

والسبب أهنم منذ فتح مكة يعملون لعزل أهل بيت النبي‘من بعده ،وقد فهموا من هذا اخلرب

بقتل احلســن×ما مل يفهمه غريهم! فهموا أن مرشوعهم بعزل أهل بيت النبي‘سينترص!
فهم بالفرح أوىل منهم بالبكاء!

ولعلم فهموا منه أن علي ًا سيقاومهم ويقتل هو وأوالده ،فليكن ذلك!

لك اهلل يارســول اهلل ،ختربهم بارتدادهم وقتلهم ابنك ،فكأنك ختربهم بالنرص عىل عرتتك!

وتقول هلم :ستنحرفون بعدي وتقتلون ولدي هذا ،ثم يسكتون ويمسحون بشوارهبم!

وهذا يعني كشف ما سيفعلون باختیارهم واليعني اجلرب ،فحاشا هلل العادل أن جيرب أحد ًا عىل

معصيته ثم يعاقبه ،بل أتم احلجة عليهم فلم ينفعهم!

أحاديثالنبي؟ص؟مطابقة لنصالتوراة واإلنجيل
قال احلســن×ألصحابه :إن جدي رسول اهلل‘قال يل :يا ُبن ََّي إنك ستساق إىل العراق،

وهي أرض قد التقى هبا النبيون وأوصياء النبيني^ ،وهي أرض تدعى عمورا ،وإنك تستشهد

ُْ َ ُ
س احلديد ،وتــا :قل َنا َيان ُار كونِى َب ْر ًدا
هبا ،ويستشــهد معك مجاعة من أصحابك الجيدون أمل َم ِّ
َ َ
َو َسل ًما َعلى ِإ ْب َر ِاه َيم ،تكون احلرب عليك وعليهم برد ًا وســام ًا .فأبرشوا فواهلل لئن قتلونا فإنا ن َِر ُد

عىل نبينا‘).

هذا واحــد من النصوص التــي ربطت شــهادة احلسني×باألنبياء الســابقني× .وقد

وصفت التوراة يف سفر إرميا ذبيحة هلل يف كركميش عىل شاطئ الفرات.
وكتبت عاملة الالهوت إيزابيل بنيامني ماما آشوري ما خالصته:
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عندمــا بحثــت يف معجم الكتاب املقــدس وجــدت أن كركميــش تعني كربــاء فمن

هذا الســيد الذي ُذبح بجانب شــط الفرات ،وملاذا يصف الكتاب املقدس هذه الواقعة ،وكأن

مصري البرشية يتوقف عليها؟

جاء يف ســفر إرمياء اإلصحاح ،46/النبوءة التالية وهي حتكي عن املســتقبل البعيد حيث كان

وصف إرمياء النبي صحيح ًا مائة باملائة ،فقد كان الوصف مهيب ًا رهيب ًا ،كأنك ترى ذلك املقتول

واجليوش التي التفت حوله:

(أرسجوا اخليل ،واصعدوا أهيا الفرســان وانتصبوا باخلوذ ،إصقلوا الرماح ،إلبسوا الدروع.

ملاذا أراهم مرتعبني ومدبرين إىل الوراء ،وقد حتطمت أبطاهلم وفروا هاربني ،يف الشامل بجانب

هنر الفرات ،حيث عثروا وسقطوا ألن للسيد رب اجلنود ذبيحة عند شط الفرات.

(مــن هذا الصاعد كالنيل كأهنار تتالطم أمواهها .تصعد مرص كالنيل وكأهنار تتالطم املياه.

فيقــول أصعد وأغطي األرض .أهلك املدينة والســاكنني فيها .إصعــدي أيتها اخليل وهيجي
أيتهــا املركبــات ولتخرج األبطال.كــوش وفــوط القابضان .املجن واللوديــون القابضون
واملادون القوس .فهذا اليوم للســيد رب اجلنود يوم نقمة لإلنتقام من مبغضيه فيأكل الســيف
ويشــبع ويرتوي من دمهم.ألن للســيد رب اجلنود ذبيحة يف أرض الشــال عند هنر الفرات.

إصعدي إىل جلعاد وخذي بلســانا يا عذراء بنت مرص باط ً
ال تكثرين العقاقري .الرفادة لك .قد

ال يصدم بط ً
سمعت األمم بخزيك وقد مأل األرض عويلك ،ألن بط ً
ال فيسقطان كالمها مع ًا).
تقول النبوءة عن أسباب ذهاب هذا السيد إىل ذلك املكان:

لريد ســلطته ،إىل كركميش ل ُيحارب عند الفــرات يف الصحراء العظيمة التي ُيقال هلا
ذهب ُ

رعاوي عند الفرات).

وكلمة كركميش تعني كربالء ،وكلمة رعاوي هي الصحراء الواسعة التي متتد من حدود بابل

إىل عرعر والتي يسميها الكتاب املقدس رعاوي ،وهي بالقرب من مدفن مقدس ألهل الكتاب

اسمه النواويس.)..

اىل آخر ما كتبت هذه الراهبة وقد نرشناه يف اجلديد يف احلسني×.




الفصل الرابع واخلمسون

َ
خالفنا مع ُع ّباد قريش فيالعقيدة بالنبي؟ص؟

لو كانت عقيدتنا فيالنبي؟ص؟واحدة لما اختلفنا فياإلمامة!
إن خالفنا مع أتباع السلطة القرشــية يف اإلمامة ناتج عن خالفنا معهم يف النبوة ،فنحن نقول

بعصمة نبينا‘الكاملة الشــاملة ،وهم يقولون بعصمته املحدودة يف التبليغ عن اهلل تعاىل دون

غريها ،ثم ينتقضون قوهلم حتى بعصمته يف التبليغ!

ونحن نقول إن كل ســنته‘واجبة اإلتباع :قوله وفعله وتقريره ،ألنه ال ينطق عن اهلوى،

وال يفعل عن اهلوى ،إ ْن ُه َو إ َّلا َو ْح ٌي ُي َ
وحى.
ِ
ِ

وهم يقولون إنه برش يغضب فيقول من عنده ويذم قريش ًا ويلعن زعامءها يف صالته ،ويرىض

فيمدح عرتته وأهل بيته^وعشريته بني هاشم من عنده!

فتجب طاعته فيام كان من اهلل ،وال جتب طاعته فيام كان من عنده!

القرشيون أصحاب عقدة من بني هاشم حتى من أسلم منهم !
عقدة القرشيني من النبي‘حتى الذين أسلموا منهم إال الشاذ النادر ،أنه يذم زعامء قريش

ويلعنهم يف صالته ويمدح عرتته^وعشريته بني هاشم.

ولــذا قالوا لعبد اهلل بن عمرو العاص التكتب كل ما يقولــه ألنه برش يرىض ويغضب! أي

يرىض فيمدح آل حممد‘ويغضب فيــذم زعامء قريش ويلعنهم! فأخربالصبي النبي‘بام

قالوا فأشــاراىل فمه الرشيف وقــال له :أكتب ،فام خيرج منه إال احلــق! وأيد اهلل عز وجل قول
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نبيه‘ فأنزلَ :و َما َي ْن ِط ُق َعن ْال َه َوى .إ ْن ُه َو إ َّلا َو ْح ٌي ُي َ
وحى.
ِ
ِ
ِ

لكن قريش ًا كاليهود اليقتنعون وال يرتاجعون ،فقالوا إن النبي‘مع ذلك جيتهد وخيطئ،

أمرنا بشــيئ من اهلل تعاىل نقبل منــه ،وإن كان األمر من عنده فيجــوز لنا اإلجتهاد مقابل
فإن َ
اجتهاده! وهلذا ســألوه ملا خطب يف غدير خم ورفع بيد عيل×ونصبه ولي ًا لألمة بعده فقال:

من كنت مواله فعيل مواله .فقالوا لهَ :
أمنك هذا أم من اهلل؟!

وتع َّلم منهم ســعد بن عبادة فقال يوم حنني عن الغنائم التي ُحــرم منها األنصار ،إن كانت

قسمتها من اهلل قبلنا ،وإن كانت من النبي‘مل نقبل!

ثم وضع القرشــيون ملطلبهم صيغة رشعية فقالوا :ســنة النبي إن كان يبلغ فيها عن اهلل جيب

اتباعهها ،لكن قسم منها اجتهاد منه يصيب فيه وخيطئ ،وهذا الجيب اتباعه!

وكذبوا عىل النبي‘فقالوا إنه اعرتف بعدم وجوب اتباع سنته التي من عنده! ورووها يف

أصح كتبهم ،عن كبار صحابتهم!

وقد عقد مســلم يف صحيحه ( )95/7باب ًا بعنوان :باب وجوب امتثــال ما قاله رشع ًا دون ما

ذكره معايش الدنيا عىل ســبيل الرأي ،وروى عن طلحة قال( :مررت مع رســول اهلل ص بقوم

عىل رؤس النخل فقال :ما يصنع هؤالء؟ فقالوا :يلقحونه جيعلون الذكر يف األنثى فيتلقح .فقال
رسول اهلل ص :ما أظن يغني ذلك شيئ ًا قال فأخربوا بذلك فرتكوه فأخرب رسول اهلل ص بذلك
فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإين إنام ظننت ظن ًا فال تؤاخذوين بالظن ولكن إذا حدثتكم

عن اهلل شيئ ًا فخذوا به فإين لن أكذب عىل اهلل عز وجل)

وروى ابن ماجة (( :)825/2عن عائشــة ،أن النبي‘ ســمع أصوات ًا فقــال :ما هذا الصوت؟
ً
ً
فاسدا!) فذكروا
لص ُلح ،فلم يؤبروا عامئذ فصار شيص ًا (تمرا
قالوا :النخل يؤبروهنا .فقال :لو مل يفعلوا َ
للنبي‘ فقال :إن كان شيئ ًا من أمر دنياكم فشأنكم به ،وإن كان من أمور دينكم ،فإ َّيل).

وقد كتبنا يف :ألف ســؤال وإشــكال ،مســألة :147 :اهتموا النبي‘بأنه ساذج مل يكن يعرف

وخرب املوســم! ليثبتوا مقولتهم بأنه صاحــب اجتهاد وظن ،وقد
تلقيح النخــل فنهاهم عنه َّ
خيطئ ويصيب غريه ،والنبي‘نفسه يتبعه!

قال القايض عياض يف الشفا (( :)184/2حدثنا رافع ابن خديج قال :قدم رسول اهلل‘املدينة
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وهم يؤبرون النخل فقال :ما تصنعــون؟ قالوا :كنا نصنعه ،قال :لعلكم لو مل تفعلوا كان خري ًا

فرتكوه فنفضت ،فذكروا ذلك له فقال :إنام أنا برش إذا أمرتكم بشــئ من دينكم فخذوا به وإذا

أمرتكم بشئ من رأى فإنام أنا برش .وىف رواية أنس :أنتم أعلم بأمر دنياكم.

ويف حديث آخر :إنام ظننت ظن ًا فال تؤاخذين بالظن .ويف حديث ابن عباس يف قصة اخلرص

فقال رسول اهلل‘ :إنام أنا برش فام حدثتكم عن اهلل فهو حق ،وما قلت فيه من قبل نفيس فإنام

أنا برش أخطئ وأصيب)!

ويظهــر من رواية ابن خديج أن حادثة التأبري كانت ملــا قدم النبي‘اىل املدينة ،ويظهر من

رواية عائشة أهنا كانت بعد سنتني من هجرته‘.

والتفاوتات يف رواية التأبري عديدة ،يف مكان احلادثة ووقتها وقول النبي‘فيها ،وهل خرج

كل موسم متر املدينة شيص ًا ،أم متر الذين أطاعوا النبي‘فقط..الخ.

قال النووي يف املجموع(( :)353/11أبرص النبي‘النــاس يلقحون النخل فقال :ما للناس؟

قالوا :يلقحون ،فقال:ال لقاح! أو ال أرى اللقاح يغني شيئ ًا! قال فرتكوا اللقاح فخرج متر الناس
شيص ًا ،فقال النبي‘ :ما شأنه؟ قالوا:كنت هنيت عن اللقاح! فقال :ما أنا بزارع وال صاحب

نخل ،لقحوا)!

أقول :عنون له مسلم باب ًا يف صحيحه ،طاعن ًا بالنبي‘بأنه ساذج!

فبي هبــذا أن األنبياء^ وإن كانوا
وقال املنــاوي يف فيض القديــر ( ( :)66 / 3قال بعضهمَّ :

أحذق الناس يف أمر الوحي والدعاء إىل اهلل تعاىل ،فهم أرسج الناس قلوب ًا من جهة أحوال الدنيا،

فجميع ما يرشعونه إنام يكون بالوحي وليس لألفكار عليهم سلطان).

أي أبســط الناس! ومل يبني املناوي حدود حذاقة النبي^وذكائه يف أمور اآلخرة ،ورساجته

وبالهته يف أمور الدنيا!

وأما الشــعراوي الصويف صاحب ابن عريب ،فتفضل عىل نبينا‘بــأن معرفته بأمور الدنيا

اكتملت ملا كــر! قال يف العهود املحمدية( :114/قــال بعض العارفني :ومل يمت‘ حتى صار

أعلم الناس بأمور الدنيا).
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وأما الرسخــي فأخذ املعنى اجلنيس للتلقيح! قال يف مبســوطه (( :)109/23تلقيح النخل أنواع

ويذر عىل مواضع معلومة من النخيل ،ومنها
معلومة عند أرباب النخيل ،منها ما يشــرى فيدق ُّ

ما يوجد من فحولة النخل ،مما يشــبه الذكر من بني آدم ثم يشــق النخلة التي حتمل ،فيغرز ذلك
فيها عىل صورة الوطأ بني الذكور واإلناث .و َّملا رأى رســول اهلل‘ هذا النوع من أهل املدينة

فاســتقبحه وهناهم عن ذلك ،فأحشفت النخل يف تلك الســنة! فقال :عهدي بثامر نخيلكم عىل
غري هذه الصفة! قالوا :نعم وإنام كانت جتيد الثامر بالتلقيح ،فانتهينا إذ منعتنا فأحشفت! فقال :إذا

أتيتكم بشئ من أمر دينكم فاعملوا به ،وإذا أتيتكم بشئ من أمور دنياكم فأنتم أبرص بدنياكم).
أقول :ما جواب الرسخيس وأمثاله إن قيل هلم :كيــف تقبلون هذا احلديث املخالف للقرآن

والعقل؟ وأنتم تعرفون أن التمر عصب اقتصاد املدينة يومذاك كموســم القطن يف ساحل مرص

س ْخس؟ فهــل يعقل أن يكون أهل املدينة ســاذجني ،فيقبلون عدم تلقيح
وموســم احلنطة يف َ َ
خربت موسمها ومل ينترش
نخلهم وخسارة موسمهم! وأن تكون هذه احلادثة حصلت يف املدينة َّ

يســم الناس عامها :عام الشــيص أو عام
خربها ،ومل يعرفها إال عائشــة وابن عمها طلحة .ومل
ِّ

اجتهاد النبي اخلاطئ!

وملــاذا مل يقل أحد للنبي‘ :هل نســيت ما بلغته عن اهلل تعاىل من شــمول نظام الزوجية

َ ْ ُ ّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َّ
ك ُر َ
ون.وقولهَ :و ِم ْن
لكل ما تنبت األرض؟ كقولــه تعــاىل :و ِمن ك ِل ش ٍئ خلقنا ز وجي ِن لعلكم تذ
ُ َ
ْ
ك ِ ّل ّالث َم َر ِات َج َع َل ِف َيها َز ْو َج ْي ِن اث َن ْي ِن .فلامذا حترم التلقيح!

وملاذا مل يشنع هبا اليهود عىل النبي‘ومل تصل الينا إال من طلحة وعائشة؟!

اللهــم غفرانك ،فقد كذبت قريش عىل نبيك‘يف حياتــه لتأخذ خالفته حتى قام خطيب ًا

حمذر ًا ،ثم كثرت عليه الكذابة بعد وفاته!

أصلالمشكلة أن عمر قال :نقبل منالسنة ونرفض!
أصل املشكلة أن عمر جترأ وواجه النبي‘يف مرض وفاته وقال إنه هيجر ،وأيده الطلقاء الذين

سكن ألوف منهم املدينة ،ثم طبق عمر رأيه بعد وفاة النبي‘.

روى ابن عساكر ( ( :)501/40عن عبد الرمحن بن عوف قال :واهلل ما مات عمر بن اخلطاب حتى

بعث إىل أصحاب رســول اهلل فجمعهم من اآلفاق :عبد اهلل بــن حذافة ،وأبا الدرداء ،وأباذر،
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وعقبة بن عامر ،فقال :ما هذه األحاديث التي قد أفشيتم عن رسول اهلل يف اآلفاق؟ قالوا أتنهانا!
قال ال ،أقيموا عندي ،ال واهلل ال تفارقوين ما عشت! فنحن أعلم نأخذ ونرد عليكم .فام فارقوه

حتى مات).

وقال الذهبــي يف تذكرة احلفــاظ(( :)7/1أن عمر حبس ثالثة ابن مســعود ،وأبــا الدرداء،

وأبامسعود األنصاري فقال :قد أكثرتم احلديث عن رسول اهلل)!
ويف رواية :أنه حبسهم حتى أطلقهم عثامن.

وروى الدارمــي( ( :)136/1ثنا األوزاعي ،حدثني أبوكثري ،حدثنــي أيب قال :أتيت أباذر وهو

جالس عند اجلمرة الوسطى وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال :أمل
عيل! لو وضعتم الصمصامة عىل هذه وأشار
ُتنْ َه عن الفتيا! فرفع رأســه إليه فقال:
ٌ
أرقيب أنت َّ

عيل ألنفذهتا)!
إىل قفاه ،ثم ظننت أين أنفذ كلمة سمعتها من رسول اهلل قبل أن جتيزوا َّ

أقول :هذه النصوص رصحية يف أن مؤســس مقولة أن سنة النبي‘قد تكون من اجتهاده،

هو نفسه الذي رفض السنة وقال إنه هيجر ،وحسبنا كتاب اهلل!

وقــد أطاعه طلقــاء قريش الذين ملؤوا املــكان يف مرض النبي‘ ،وقالــوا :ال تقربوا له

شيئ ًا ،القول ما قاله عمر! ثم أطاعه املحدثون والفقهاء واملفتون من علامء السلطة اىل يومنا هذا،

وقالوا ليس كل السنة حجة ،والقول ما قاله عمر!

وقد اعرتف حممد رشــيد رضا يف تفســر املنار فقــال 766/10(:و )511 /19 :عــى كبار الصحابة

وفضحهم بأهنم مل يريدوا جعل كل سنة النبي‘من الدين! قال ( :إذا أضفت إىل هذا ماورد
يف عدم رغبة كبار الصحابة يف التحديث بل يف رغبتهم عنه بل يف هنيهم عنه ،قوي عندك ترجيح

كوهنم مل يريدوا أن جيعلوا األحاديث كلها دين ًا عا َّم ًا دائ ًام كالقرآن)!

وكبار الصحابة عنده عمر وأبوبكر ،وبيدهم بزعمه أن جیعلوا هذا وذاك من الدين أو ال جیعلوه!

أجمعتالمذاهبالسنية على أنالنبي؟ص؟يجتهد وقد يخطئ!
قال الناصبي حممد رشــيد رضا يف تفســر املنار((:)402/10وقد كان اإلذن املعاتب عليه اجتهاد ًا

منه‘ فيام النص فيه من الوحي ،وهو جائز وواقع من األنبياء صلوات اهلل وســامه عليهم،
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وليسوا بمعصومني من اخلطأ فيه ،وإنام العصمة املتفق عليها خاصة بتبليغ الوحي ببيانه والعمل

به ،فيســتحيل عىل الرســول أن يكذب أو خيطئ فيام يبلغه عن ربــه أو خيالفه بالعمل ،ويؤيده
حديث طلحة يف تأبري النخل إذ رآهم يلقحوهنا فقال :ما أظن يغني ذلك شــيئ ًا .فأخربوا بذلك

فرتكوه ظن ًا منهم أن قوله هذا من أمر الدين فنفضت النخل وســقط ثمرها ،فأخرب بذلك فقال:
إن كان ينفعهــم ذلك فليصنعوه فإين إنام ظننت ظنــ ًا فال تؤاخذوين بالظن ،ولكن إذا حدثتكم

عن اهلل شيئ ًا فخذوا به ،فإين لن أكذب عىل اهلل عز وجل .رواه مسلم).

وقال حممــد بن عبد الوهــاب يف كتابه :تفســر آيات من القــرآن( :252/الثــاين :ما يتعلق

بأحوال األنبياء وفيه مسائل :األوىل :أن النبي جيوز عليه اخلطأ .الثانية :أنه جيوز عليه النسيان).

وقــال ابــن أيب احلديــد يف شــرح النهج (( :)213/10ذهب خلــق كثري من علــاء أصول الفقه إىل

أن الرسول‘كان جيوز له أن جيتهد يف األحكام والتدبري ،كام جيتهد الواحد من العلامء ،وإليه
ُ

َ

َ

الناس ب َما أ َر َ
َ ْ َ ََْ ّ
اك ُ
اهلل).
ذهب القايض أبويوسف ،واحتج بقوله تعاىلِ :لتحكم بين ِ ِ

َ
أقول :فــروا :ب َمــا َأ َر َ
اك ُ
اهلل ،أي باجتهادك وما تصل اليه! مع أن اآليــة :إ َّنا أ ْن َز ْل َنا إ َل ْي َك ْال ِك َت َ
اب
ِ
ِ
ِ
َ
ْ َ ّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ
الناس ب َما أ َر َ
اك ُ
اهلل ،أي أراك من الوحي والقرآن.
ِبالح ِق ِلتحكم بين ِ ِ

وقال الســلمي يف رشح العقيدة الطحاويــة (  :)20/ 2ليس هناك مانع مــن أن خيطئ النبي يف

غري الوحــي ،فإن الوحي ال خيطئ فيه النبي ،لكــن غري الوحي يمكن أن حيصل منه اخلطأ ،فإذا

حصل منه اخلطأ فإنه يتوب منه يف الدنيا ،وأما الكبائر فإهنم معصومون منها).

وزعم الرسخــي بــأن اجتهاد النبــي متقلب كاجتهاد عمــر ،فقد حكم بســبعني رأي ًا يف

قضية واحدة ،قــال يف املبســوط (« :)84/16روي أن عمر كان يقيض يف حادثــة بقضية ثم ترفع
إليــه تلك احلادثة فيقيض بخالفها! فــكان إذا قيل له يف ذلك قال :تلــك كام قضينا ،وهذه كام

يتبي
نقيض! وقال الشعبي :حفظت من عمر يف اجلد سبعني قضية ال يشبه بعضها بعض ًا! وهبذا َّ ُ
َّ
أن االجتهاد الينقص باجتهاد مثله ،ولكنه فيام يستقبل يقيض بام أدى إليه اجتهاده ».

وقال الشيخ أبوزهرة يف تفسريه (( :)1741/4وجيرنا الكالم يف هذا إىل الكالم يف اجتهاد النبي‘:

هل طاعته واجبة فيه بإذن من اهلل ،وبعبارة أخرى :أهو ال خيطئ فتجب الطاعة ،ويكون ما ينتهي

إليه يف اإلجتهاد هو كاملوحى به؟ واجلواب عن ذلك :أنه جيوز اخلطأ عىل النبي‘ يف اإلجتهاد
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يف بيان بعض األحكام ،وجيوز اخلطأ عليه يف القضاء إذا لبس اخلصوم.

واخلطأ األول قد وقع فقد اجتهد مع أصحابه يف معاملة األرسى ،وخطأهم اهلل يف اجتهادهم

يف ذلك املوضع! وقد فرض‘ جواز اخلطأ يف القضــاء ،فقد قال :إنكم ختتصمون إ َّيل ولعل

بعضكــم أن يكون أحلن بحجته من البعض اآلخر ،فمن قضيت لــه بحق أخيه ،فإنام أقتطع له
قطعة من النار.

وقال القرطبي يف تفســره ملخص ًا (( :)309/11اختلف العلــاء يف جواز اإلجتهاد عىل األنبياء

فمنعه قوم وجوزه املحققون ،ألنه ليس فيه اســتحالة عقلية ،ألنــه دليل رشعي فال إحالة أن
يســتدل به األنبياء ،كام لو قال له الرب ســبحانه وتعال :إذا غلب عىل ظنك كذا فاقطع بأن ما

غلب عىل ظنك هو حكمي فبلغه األمة ،فهذا غري مستحيل يف العقل.

فإن قيل :إنام يكون دلي ً
ال إذا عدم النص وهم اليعدمونه .قلنا :إذا مل ينزل امللك فقد عدم النص

عندهم ،وصاروا يف البحث كغريهم من املجتهدين عن معاين النصوص التي عندهم.

والفرق بينهم وبني غريهم من املجتهدين أهنم معصومون عن اخلطأ وعن الغلط وعن التقصري

يف اجتهادهم ،وغريهم ليس كذلك.

كــا ذهب اجلمهور يف أن مجيع األنبياء صلوات اهلل عليهــم معصومون عن اخلطأ والغلط يف

اجتهادهم .وذهب أبوعيل ابن أيب هريرة من أصحاب الشافعي إىل أن نبينا‘ خمصوص منهم

يف جواز اخلطــأ عليهم ،وفرق بينــه وبني غريه من األنبياء أنه مل يكن بعده من يســتدرك غلطه

ولذلك عصمه اهلل تعاىل منه ،وقد بعث بعد غريه من األنبياء من يستدرك غلطه.

وقــد قيل إنه عىل العموم يف مجيع األنبيــاء ،وأن نبينا وغريه من األنبيــاء يف جتويز اخلطأ عىل

ســواء إال أهنــم ال يقرون عىل إمضائه ،فلم يعترب فيه اســتدراك من بعدهــم من األنبياء .هذا
رسول اهلل‘ وقد ســألته امرأة عن العدة فقال هلا :إعتدي حيث شئت ثم قال هلا :أمكثي يف
بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله .وقال له رجل :أرأيت لو قتلت صرب ًا حمتســب ًا أحيجزين عن اجلنة

شئ؟ فقال :ال .ثم دعاه فقال :إال الد ْين كذا أخربين جربيل×).

وقال الشيخ أبوزهرة يف تفسريه (( :)1741/4وقد اختلف الناس يف املجتهدين يف الفروع إذا اختلفوا،

فقالت فرقة :احلق يف طرف واحد عند اهلل ،وقد نصب عىل ذلك أدلة ،ومحل املجتهدين عىل البحث

192

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

عنها ،والنظر فيها ،فمن صادف العني املطلوبة يف املسألة فهو املصيب عىل اإلطالق ،وله أجران أجر

يف اإلجتهــاد وأجر يف اإلصابة ،ومن مل يصادفها فهو مصيب يف اجتهاده خمطئ يف أنه مل يصب العني
فله أجر وهو غري معذور .وهذا سليامن قد صادف العني املطلوبة وهي التي فهم.
ورأت فرقة أن العامل املخطئ ال إثم يف خطئه وإن كان غري معذور.

وقالــت فرقة :احلق يف طــرف واحد ومل ينصب اهلل تعــاىل عليه دالئل ،بــل وكَل األمر إىل

نظر املجتهدين فمــن أصابه أصاب ،ومن أخطأ فهو معذور مأجور ،ومل يتعبد بإصابة العني بل
تعبدنا باإلجتهاد فقط.

وقــال مجهور أهل الســنة وهو املحفوظ عن مالــك وأصحابه :إن احلق يف مســائل الفروع

يف الطرفني ،وكل جمتهــد مصيب ،املطلوب إنام هو األفضل يف ظنــه ،وكل جمتهد قد أداه نظره
إىل األفضــل يف ظنه ،والدليل عــى هذه املقالة أن الصحابة فمن بعدهــم قرر بعضهم خالف

بعض ،ومل ير أحد منهم أن يقع اإلنحامل(يقصدالحمل) عىل قوله دون قول خمالفه.

ومنه رد مالــك للمنصور أيب جعفر عن محل الناس عىل املوطأ ،فــإذا قال عامل يف أمر حالل

فذلك هو احلق فيام خيتــص بذلك العامل عند اهلل تعاىل وبكل من أخــذ بقوله ،وكذا يف العكس

قالوا :وإن كان ســليامن×فهم القضية املثىل والتي أرجح فاألوىل ليســت بخطأ ،وعىل هذا
حيملون قوله× :إذا اجتهد العامل فأخطأ ،أي فأخطأ األفضل)!

فقد جعلوا النبي‘كغريه من املجتهديــن خيطئ وينطق عن اهلوى! ونحن نمنع ذلك .أما

حدیث إمکان خطئه يف القضاء فهو لیس خطأ ألنه مأمور أن یقيض بالظواهر باألیامن والبینات،
وهو یعلم احلق أین وال یقيض به.

وا افقناالجبائيالمعتزلي فرد مقولة اجتهادالنبي؟ص؟
جلبائي :303 - 235 -حممد بن عبد الوهاب بن سالم اجلبائي،
قال الزركيل يف األعالم(( :)256/6ا ُ

أبوعيل :من أئمة املعتزلة ،ورئيس علامء الكالم يف عرصه وإليه نسبة الطائفة اجلبائية ،له مقاالت

بجبى).
وآراء انفرد هبا يف املذهب .نسبته إىل ُجبى من قرى البرصة ،اشتهر يف البرصة ،ودفن ُ

وقد أورد الفخر الرازي يف تفسريه ( )196/22أدلة اجلبائي ،ومتحل يف ردها ،قال( :احتج اجلبائي
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عىل أن اإلجتهاد غري جائز من األنبياء^بأمور:

ْ َ َّ ُ َّ َ ُ َ َ
ُ ْ َ َ ُ ُ َ ُ َ
َْ َْ
وحى ِإل َّي .وقوله تعاىلَ :و َما
ون ِلي أ ْن أ َب ّ ِدل ُه ِم ْن ِتلق ِاء نف ِسي ِإن أت ِبع ِإلا ما ي
أحدهــا :قوله تعاىل :قل ما يك
ْ
َي ْن ِط ُق َع ِن ال َه َوى.

وأجاب الــرازي عن اآلية األوىل :يف إبدال آية بآية ،وال عالقة هلا باإلجتهاد ،وعن الثانية بأن

اجتهاده‘عن وحي! وكال اجلوابني ضعيفان.

وقال اجلبائــي :وثانيها :أن اإلجتهاد طريقه الظن وهو قادر عىل إدراكه يقين ًا فال جيوز مصريه

إىل الظن كاملعاين للقبلة ال جيوز له أن جيتهد.

وأجاب الرازي بأن احلكم هنا مقطوع به والظن غري واقع فيه بل يف طريقه!
وهذا تلبيس من الرازي ألن النتيجة ظنية.

َ َ َ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ
ون َحتى
وقال اجلبائي :ثالثها:أن خمالفة الرســول توجب الكفر لقوله تعــاىل :فلا ور ِبك لا يؤ ِمن
ُي َح ّك ُم َ
وك ِف َيما َش َج َر َب ْي َن ُه ْم .وخمالفة املجتهدات ال توجب الكفر.
ِ

وقال الــرازي :إن خمالفة املجتهــدات ليســت جائــزة مطلقــ ًا .ويقصــد أن خمالفــة

اجتهادات النبي‘جائزة أحيان ًا ،والذي يعني مــا جيوز خمالفته من اجتهادات النبي‘هو
احلاكم القريش! فقد جعله أفضل من النبي‘!

وقال اجلبائي :ورابعها :لو جاز أن جيتهد ففي األحكام غري جائز عليه.

وقال الــرازي :لعله×كان ممنوع ًا من اإلجتهاد يف بعض األنــواع .وهو كام ترى ففيه لعل

وفيه البعض ،وكالمها يبطل رده.

وقال اجلبائي:وخامسها :أن اإلجتهاد إنام جيوز املصري إليه عند فقد النص ،لكن فقدان النص

يف حق الرسول كاملمتنع فوجب أن ال جيوز اإلجتهاد منه.

وقال الرازي :جيوز أن حيبس النص عنه يف بعض الصور! وهو ٍ
واه كام ترى!

وقال اجلبائي:وسادســها :لــو جاز اإلجتهاد من الرســول جلاز أيض ًا مــن جربيل وحينئذ

الحيصل األمان بأن هذه الرشائع التي جاء هبا أهي من نصوص اهلل تعاىل أو من اجتهاد جربيل.
وقال الرازي :إن إمجاع األمة عىل خالفه .لكن هذا يؤيد كالم اجلبائي.
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ثم استدل الرازي عىل جواز اإلجتهاد عىل النبي بوجوه:

أحدها :إذا غلب عىل ظن النبي أن هذا حكم اهلل ،وعنده مقدمة يقينية هي أن خمالفة حكم اهلل

توجب اســتحقاق العقاب ،فيتولد ظن استحقاق العقاب عىل خمالفة هذا احلكم املظنون .وهذا
ٍ
جار يف حق األنبياء وحق جربئيل^.
وجوابه :أنه اســتدل بــأن ظن العقاب جيعل املظنــون منجز ًا وهو أجنبــي عن حجية الظن

وجواز العمل بالظن للنبي‘!

َ
َ
ُ َْ
ُْْ َ َ
ْ ُ َ َ
ين ف ْاع َت ِب ُر وا َيا أ ِولي الأ ْب َص ِار.
ون ُب ُيوت ُه ْم ِبأ ْي ِد ِيه ْم َوأ ْي ِدي المؤ ِم ِن
ثم قال الرازي :وثانيها:قوله تعاىلُ :يخ ِرب

أمرالكل باإلعتبار فوجب اندراج الرسول فيه ألنه إمام املعتربين وأفضلهم.

وجوابنا :أن هــذا من عدم فهمه للعربية ومن تلبيســه ،وهذا عا ٌّم يف علامء الســنة العجم،

فقد اســتدلوا بقوله تعاىل :إعتربوا ،عــى وجوب اإلعتبار أي القياس .والســبب أن اإلعتبار
َــروا ،أي زنوا ،والــوزن هو القياس ،أي
يف الفارســية الوزن فتصــوروا أن قوله تعــاىل َفا ْعت ِ ُ
قيسوا األمور واألحكام!

ولذلك جتــد يف كتب الفقه وأصول الفقــه عىل املذهب احلنفي بحوث ًا مطولــة عن اإلعتبار

ُ َْ
َ
حتى أن بعضهم كتب مخس مائة صفحة يف اإلســتدالل عىل القياس بآية :ف ْاع َت ِب ُر وا َيا أ ِولي الأ ْب َص ِار.

مــع أهنا أجنبية عن القيــاس! ومعناها :خذوا العــرة من بني قريظة كيــف أوصلهم ظلمهم

وحقدهم اىل أن مزقوا عهدهــم مع النبي‘وانضموا اىل األحزاب ،فلام جاء األحزاب خافوا

أن يقاتلوا املســلمني معهم ،وملا اهنزم األحزاب وانسحبوا حارصهم النبي‘ وحكم عليهم

باجلــاء وأن هلم ما محلته دواهبم وإبلهم ،فكانوا يقلعــون أبواب بيوهتم ويأخذوها ،فأنزل اهلل

ُ َّ َ
َ
َ ُ َ َّ
َ ْ ْ
َ ْ َ ْ
ْ َْ ْ َ
َْ َ ّ َ َ َُ
َ
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 أن ُه ْم
فيهــم :هو ال ِذي أخرج ال ِذين كفر وا ِمن أه ِل ال ِكت ِ
َ
َ
ُ َ
ََ َ
َ
ُ ُ ُ ُّ ْ َ ُ ْ ُ َ َ
َمان َع ُت ُه ْم ُح ُص ُون ُه ْم م َن اهلل َفأ َت ُ
اه ُم ُ
ون ُب ُيوت ُه ْم ِبأ ْي ِد ِيه ْم
اهلل ِم ْن َح ْيث ل ْم َي ْحت ِس ُبوا َوقذف فِي قل ِوب ِهم الرعب يخ ِرب
ِ
ِ ِ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َوأ ْي ِدي ال ُم ْؤ ِم ِن َين ف ْاع َت ِب ُر وا َيا أ ِولي الأ ْب َص ِار .أي خذوا العربة من الكفر واخليانة!

ثم قال الرازي:

وثالثها :أن اإلستنباط أرفع درجات العلامء فوجب أن يكون للرسول فيه مدخل ،وإال لكان

كل واحد من آحاد املجتهدين أفضل منه يف هذا الباب!
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وجوابه :أن هذه التلبيسة كمن قال :إن التوبة رمحة ودرجة ،وهي ال تنال إال باملعصية ،فيجب

أن يكون للنبي معصية حتى يناهلا! وهذه هرطقة هيودية!
ثم قال الرازي:

ورابعها :العلامء ورثة األنبياء .فوجب أن يثبــت لألنبياء درجة اإلجتهاد لريث العلامء عنهم

ذلك .وجوابه :أهنم يرثون عنهم العلم وليس الظنون!

استدلت دار اإلفتاءالمصرية بآية يحكمان فيالحرث
جاء يف فتاوى دار اإلفتاء املرصية(( :)154/8ذكرالقرطبي يف تفسريه لقوله تعاىلَ :و َد ُاو َود َو ُس َل ْي َم َ
ان
ْ
ْ
ْ
َُ
َ َْ
َ
َ َ َ َّ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ًّ َ َ
ْ ََ َ ْ
ْ َ ْ ُ َ
ان َوكلا آت ْي َنا ُحك ًما
ان فِي ال َح ْر ِث ِإذ نفشت ِفيهِ غ َن ُم الق ْو ِم َوك ّنا ِل ُحك ِم ِه ْم ش ِاه ِدين .ففهمناها سليم
ِإذ يحكم ِ
ْ
َو ِعل ًما .أن العلــاء اختلفوا ىف جواز اإلجتهاد عىل األنبياء ،فمنعه قوم وجوزه املحققون ألنه ليس

فيه اســتحالة عقلية ،فالعقل دليل رشعي وهو يكــون إذا مل يوجد نص ،ويف بعض األحيان ال

يكون هناك نص ىف مســألة ،بــل هلم اإلجتهاد ىف النص .وهم معرضــون للخطأ فيه إال أن اهلل

سبحانه ال يقرهم عىل خطئهم.

وذكر القرطبى أن النبى‘ سألته امرأة عن العدة ،فقال هلا :إعتدي حيث شئت .ثم قال هلا:

أمكثى يف بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله .وقال له رجل :أرأيت لو قتلت صرب ًا حمتسب ًا أحيجزنى

عن اجلنة شيئ؟ فقال ال .ثم دعاه فقال إال الد ْين ،كذا أخربنى جربيل×.

وقد ثبت أن النبي‘استشــار أبابكر وعمر يف شــأن أرسى بدر ،ثم اختار رأى أيب بكر،

َ َ
ك َت ٌ
اهلل
وأقــره اهلل عليه وأباح له فداءهم وأحل له املال الذي أخذه فديــة ،قال تعاىل :ل ْولا ِ
اب ِم َن ِ
َ ً
َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ َ ٌ َ ُ ُ
َ
يم .فكلوا ِم َّما غ ِن ْم ُت ْم َحلالا َط ِّي ًبا.
سبق لمسكم ِفيما أخذتم عذاب ع ِظ

كام ثبت أنه قبل اعتذار بعض املنافقني عــن ختلفهم عن الغزوة بناء عىل ما أبدوه من أعذار،
َ

َ

َ

َ

َ

َّ

ُ

َ ْ َ

فنزل ىف ذلك قوله تعاىلَ :ع َفا ُ
اهلل َع ْن َك ِل َم أ ِذنْ َت ل ُه ْم َحتّى َيت َب َّي َن ل َك ال ِذ َين َص َدقوا َو َت ْعل َم الك ِاذ ِب َين .فاخلالصة

أن األنبيــاء هلم اإلجتهاد فيام مل يرد فيه نص ،ويف فهم املــراد من النص ،وجيوز عليهم اخلطأ عىل

رأي اجلمهور ،إال أهنم ال ُيقرون عىل خطئهم ،وقد وقع اإلجتهاد من بعضهم كداود وســليامن
ومن سيدنا حممد‘ وصوره كثرية ،وقد ثبت أنه‘استعمل القياس ىف اجتهاده ،فقد صح
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ىف البخــارى أن امرأة من جهينة قالت له :إن أمي نــذرت أن حتج فلم حتج حتى ماتت أفأحج
عنها؟ قال:حجي عنها ،أرأيت لو كان عىل أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فاهلل أحق بالقضاء.
وروى مســلم أن رج ً
ال قدم من جيشــان باليمن فسأل الرســول‘عن رشاب يرشبونه

بأرضهم من الذرة يقال له املزر فقال له أومســكر هو؟ قال :نعم ،فقال :كل مسكر حرام .وإذا

كان الرســول ص اجتهد فللمسلمني فيه أسوة حســنة ،أى جيوز هلم اإلجتهاد ىف حياته وبعد
انتقاله إىل الرفيق األعىل.

فقد أقر سعد بن معاذ ىف بني قريظة حيث حكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وأخذ

أمواهلم وقال له :لقد حكمت فيهم بحكم اهلل من فوق سبع سموات.كام رواه البخاري ومسلم.
وملا توجه الصحابة إىل بني قريظة قال هلم:اليصلني أحدكم العرص إال يف بني قريظة .فوقف

بعضهم عند النص احرتام ًا له ومل يصل العرص إال ىف بني قريظة وقد فات الوقت .وفهم بعضهم
من النــص أن املراد هــو اإلرساع واملبادرة فصىل العــر قبل الوصول إىل بنــى قريظة حفاظ ًا
عىل الوقت ،وملا ذكروا ذلك للنبى‘ مل يعنف واحد ًا منهم ،رواه البخارى ومسلم.

وإقراره ملعاذ حني بعثه إىل اليمن حني قال ىف القضاء :أقيض بالكتاب فإن مل أجد فبالسنة ،فإن

مل أجد أجتهد رأيي وال آلو ،حيث قال له :احلمد هلل الذي وفق رســول رسول اهلل ملا يريض اهلل
ورسوله .رواه أبوداود والرتمذي).
واجلواب:

َ

ْ

ُ

ْ

َ

َ

أمــا قولــه تعــاىلَ :و َد ُاو َود َو ُسل ْي َم َان ِإذ َي ْحك َم ِان فِي ال َح ْر ِث..ف َف َّه ْم َن َاها ُسل ْي َم َان .فقد تذاكروا فيها يف

جملس داوود× ،فأوحاها اهلل اىل سليامن× ،وليس يف ذلك اجتهاد.

َْ َ َ
َ
َ ُ ْ
ون َل ُه َأ ْس َرى َحتَّى ُي ْثخ َن في ْال َأ ْرض ُتر ُيد َ
ان ل َنب ّي َأ ْن َي ُك َ
َ َ َ
ون َع َرض ّالدن َيا َوا ّلل ُه ُي ِر ُيد الآ ِخ َرة َوا ّلل ُه
ِ
ِ
ِ
ِ
وأما آية :ما ك ِ ِ
ٍ
َ ً
َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ َ ٌ َ ُ ُ
َ ٌ َ ٌ َ َ
َ
َّ ُ
ك َت ٌ
يم  فكلوا ِم َّما غ ِن ْم ُت ْم َحلالا َط ِّي ًبا َواتقوا
اهلل سبق لمسكم ِفيما أخذتم عذاب ع ِظ
ع ِزيز ح ِك
يم .ل ْولا ِ
اب ِم َن ِ
اهلل إ َّن َ
َ
اهلل َغ ُف ٌور َر ِح ٌ
يم.
ِ

فقد فرسناها يف كتاب ألف سؤال وإشكال ،وبينا أهنا من مكذوبات قريش عىل النبي‘،

فقد كانت بدر إرغام ًا ألنف قريش بيد عيل×واألنصار ،حيث قتلوا منهم ســبعني ،وجروا

سبعني أســارى أذالء ،ثم أخذوا فداءهم عن كل واحد نحو أربعة آالف درهم ،فكانت ثقيلة
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جد ًا عىل القرشيني ،وحتى عىل املسلمني منهم الذين مازال فيهم حب قريش ،فكذبوا عىل النبي

أنه مل يثخن يف احلرب والذي مل يثخن بعض املسلمني ،وأنه أخطأ يف أخذ الفداء! وأنه عىص ربه

يف ذلك فعاقبه اهلل باهلزيمة وبجرحه!

وكله كذب من قرشيني (مســلمني) ملصلحة قريش! وقد بلغ هبم األمر أن سودة بنت زمعة

زوجة النبي‘كانت تســتنكر أرس القرشيني وحترض ســهيل بن عمر قائلة :كيف أعطيتم
بأيديكم! فقال هلا النبي‘ :أعىل رسول اهلل حترضني!
َ

َ

َ

َ

َ

َّ

ُ

َ ْ َ

وأما قولــه تعــاىلَ :ع َفا ُ
اهلل َع ْن َك ِل َم أ ِذنْ َت ل ُه ْم َحتّى َيت َب َّي َن ل َك ال ِذ َين َص َدقوا َو َت ْعل َم الك ِاذ ِب َين .فليس فيه

اجتهــاد ،فقد كان جائز ًا له‘أن يــأذن ملن يرى بأن يتخلف عنه ،فــأذن لبعضهم فتخلف

عنــه يف غزوة تبوك ،فقــال له اهلل تعاىل كان عدم اإلذن أوىل لتكشــفهم ،وهــذا ليس اجتهاد ًا

باملعنى املصطلح.واآلية ليســت عتب ًا عىل النبي‘وتوبيخ ًا له ألنه اجتهد وأخطأ ،كام صوره
علامء السلطة ،بل هو خطاب لألمة وللمتخلفني منها!

قال اإلمام الرضا×جواب ًا لسؤال املأمون :هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة! خاطب اهلل

َ َْ ْ َ َ
ُ َ َ ُ َ
عز وجل بذلك نبيه‘وأراد به أمته وكذلك قوله تعــاىل :ل ِئ ْن أش َركت ل َي ْح َب َط َّن َع َملك َول َتكون َّن
َ ً
َ َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ
َ ْ َ
اسر َ
اك ل َق ْد ِك ْد َت َت ْرك ُن ِإل ْي ِه ْم َش ْي ًئا ق ِليلا .فقال املأمون:
ين .وقولــه عــز وجــل :ولولا أن ثبتن
ِمن الخ ِ ِ

صدقت يا بن رسول اهلل)( .التوحيد.)180/

فليس يف املسألة اجتهاد من النبي‘وعتاب وتوبيخ له ،كام زعموا.

وأما وصف النبي‘قضاء احلج بأنه كقضاء الدين ،فهو إخبار بأن قضاء الصوم عليها دين

حقيقي ،وليس فيه اجتهاد وال قياس.

وأما قوله‘ :كل مسكر حرام ،فهو إعطاء قاعدة وليس فيه اجتهاد.

وأما حكم سعد يف بني قريظة فليس اجتهاد ًا منه بل هو عمل بتخويل اهلل ورسوله باحلكم.

وأمــا اجتهاد املســلمني يف قولــه‘ :اليصلني أحــد إال يف بني قريظة ،فهــو اجتهاد يف

تطبيق النص ال يف أصل احلكم.

وأما اجتهاد معاذ بن جبل فأصل احلديث مكذوب ألن النبي‘مل يرسله قاضي ًا عىل اليمن،

198

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

بل أرسله جلمع الصدقات من أهل نجران ،ملا أراد مقرضوه منه أن يبيعه هلم النبي‘بديونه!
وقد وثقنا ذلك يف السرية النبوية.

هــذا ،ونالحظ أهنم يريدون أن جيعلوا كل ترصفات النبي‘اجتهادات من عنده ،ويثبتوا

خطأ كثري منها ليقولوا إنه جيتهد وقد خيطئ!

ثم يقول أتقياؤهم إن اهلل ال يقره عىل خطئه بل ينبهه ،وال نرى تنبيه اهلل عز وجل لرسوله‘

فيام زعموه من اجتهاده وخطئه إال توبيخه يف لعن قريش وأمره بطاعة عمر يف حجب نســائه،

وتنبيه عمرله يف قطع نخل خيرب وغريها!

انتقصالقرشيين قدر النبي؟ص؟ورفعوا من قدر عمر وأبيبكر !
فقد كذبوا عىل النبي‘يف حياته ،ليبطلوا ذمه لقريش ومدحه لعرتته^.

ثم منعوه يف حياته من كتابة سنته‘ما استطاعوا!

ثم صادروا ما مجعه املسلمون من سنته بعد وفاته وأحرقوه!

ثم هنوا عن التحديث عنه ورضبوا من يفعله من الصحابة وحبسوه!

ومل يكتفوا هبذه األساليب األربعة ،بل زادوا أسلوب ًا خامس ًا أخبث من اجلميع ،وهو الطعن يف

شخصية النبي‘ليسقطوا حجية سنته!

وقد أخذنا يف :ألف سؤال وإشكال عىل املخالفني ألهل البيت^(:)177/2البخاري نموذج ًا

يف أحاديثه التي تطعن يف عصمة النبي‘ ،عل ًام أنه يوجد أضعافها يف مصادرهم األخرى!

فقــد تبع البخــاري قريشــ ًا يف هتوكهــا وطعنهــا بعصمة األنبيــاء^! ففــي

نبينا‘انضمت القرشيات إىل اإلرسائيليات وتتعاونتا يف طعن خبيث يف شخصيته‘!

فقد بدأ البخاري كتابه عن بدء الوحي بالفرية القرشية التي زعمت أن النبي‘ من األساس

مل يكن عىل يقني من نبوته ،بل كان يف شــك وحرية! وأن قسيســ ًا طمأنــه بأنه نبي! ثم انقطع

عنه الوحي فغضب وقرر أن ينتحر!

ثم زعم البخاري أن النبي‘غري معصوم حتى يف تبليغ رســالة ربه ،فقد غلبه الشــيطان

وغي القرآن! واســتبدل ذم أصنام قريش بمدحها وقال :أرأيتم الالت والعزى
فخان الرسالة َّ

نلاب ةديقعل ا يف شيرق داَّبُع عم انفالخ 199

ومناة الثالثة األخرى ،تلك الغرانيق العىل وإن شــفاعتهن لرتجى! وســجد هلا هو واملرشكون،
فعبد األصنــام وكفر بربه! وأن أحد املرشكني مل يستطع الســجود فحمل كف حىص ورفعه اىل
جبهته!

ثم زعم البخاري ،أن نبينا‘ليس أفضل من أنبياء بني إرسائيل^! فموســى عىل عيوبه

ومعاصيــه أفضل منــه ،ويونس عىل تركه قومــه ومغاضبته خري منه ،وعيســى خري منه ومن
مجيع األنبياء!

وزعم البخــاري رابعــ ًا ،أن نبينا‘عصبي املزاج ســئ األخالق ،غري مســدد يف منطقه

ولذا ينطق عن اهلوى ويســب ويشــتم ويلعن بغري حق! كام أنه غري مسدد يف عمله فقد يؤذي

وجيلد الناس ظل ًام وعدوان ًا!

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‘ظلم قومه بطون قريش ،يف بدر وأخذ منهم أسارى بغري حق،

وأخذ من األرسى فدية مقابــل إطالقهم ،فعاقبه اهلل هبزيمته وجرحه وكرس أســنانه يف أحد!
وزعم البخاري ســابع ًا ،أن النبي‘غري مسدد يف حكمه وقضائه بني املسلمني ،فقد يقيض

لشخص بالباطل ألنه حاذق يف كالمه!

وزعم ثامن ًا ،أن النبي‘ينهى عن األمر ويرتكبه ،فقد هنى املسلمني 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 نيس عدد ركعات الصالة ون َّقص منها وزاد فيها! وأخطأ يف قراءة القرآن يف

صالته ،فصحح له بدوي من أخر املسجد!
وعارش ًا :زعمت عائشة أنه‘س ِ
ــح َر ففقد ذاكرته وسقط شعره! وظل شهور ًا مسحور ًا
ُ
يتصور أنه فعل الشئ وهو مل يفعله ،وأتى زوجته ومل يأهتا!
حادي عرش :زعم البخاري أن النبي‘مفرط يف اجلنس ،يأيت نساءه التسعة يف ليلة واحدة،
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َّ
ويتبذل تبذالً اليناسب وجيه ًا اجتامعي ًا عادي ًا ،فيبول وهو واقف،
ويبارش زوجته وهي حائض،
ويستقبل ضيوفه وهو مضطجع ،ويستمع الغناء ويشاهد الرقص ،ويرشب النبيذ!

ثاين عرش :زعم البخاري أن النبي‘كان مغرم ًا بزوجته عائشة ،فكان يفضلها عىل زوجاته

ويســتمع معها الغناء من مغنيتــن هلا ،وحيملها عىل كتفه ويضع خده عىل خدها لتشــاهد من

شباك الغرفة رقص األحباش ،ويأخذها معه يف غزواته ،وربام ترك جيشه وسابقها ،وقد سبقها
مرة ،وسبقته مرة!

وقد نرشت عائشــة أكثر من ألفي حديث ،تضمنت العجائب من قصص حياهتام الشخصية

حتى نومهام مع ًا ،بام ال يناسب زوجني مسلمني حمافظني!




رفعوا عمر الى درجة فوقالعصمة وفوقالنبي
روى البخاري حديث الرزية يف كتابه ســبع مرات! وســاها ابن عباس رزية يوم اخلميس!

وسيأيت بحثها.

ورووا أن عمر بن اخلطاب كان حمافظ ًا أكثر من النبي‘فقال له أحجب نساءك فلم يفعل،

فأنزل اهلل آية احلجاب ،وأمره بام أمره به عمر!

وافرتوا عىل النبي‘بأنه كان يشــتم الناس ويلعن ويــؤذي ويرضب بدون حق! أما عمر

فكان غضبه حق ًا وعز ًا! وكذبوا عىل النبي‘إلبطال اللعن بأنه اعرتف بأنه غري معصوم ،وأنه

يغضب كام يغضب اإلنسان العادي فيسب ويلعن ويؤذي ظل ًام وعدوان ًا! وأنه دعا ملن لعنهم بأن

جيعل اهلل لعنته عليهم :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..وبرك ًة ورمحــ ًة ومغفر ًة وصالةً ..وكذا وكذا ..عىل حدِّ
تعابريهم!ورووها بعرشات الروايات يف أصح كتبهم!

وقال البخاري يف صحيحه ( ( )157 / 7وهو محمد بن إســماعيل بن بــرد زبه البخاريالخرتنكــي مولى بني ُجعف):

(بــاب قول النبي‘ مــن آذيته فاجعله لــه زكاة ورمحة عن أيب هريرة أنه ســمع النبي‘
يقول :اللهم فأيام مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة)!
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وروى مســلم( :وهو مولــى بني قشــير مســلم بــن حجاج النيشــابوري) يف صحيحــه (( :)25/8عن أيب هريرة

فأي املؤمنني آذيته أو
أن النبــي ( ص) قال :اللهم إين أختذ عندك عهد ًا لن ختلفنيه ،فإنــا أنا برشُّ ،

شتمته أو لعنته أو جلدته ،فاجعلها له صالة وزكاة وقربة تقربه هبا إليك يوم القيامة).
ورواه بسبع روايات أخرى!

وقالت عائشــة (مســند أحمد ( :)160/6 :كان رسول اهلل يرفع يديه يدعو حتى أسأم!ويقول :اللهم

إنام أنا برش فال تعاقبني بشتم رجل من املسلمني إن آذيته) .ونحوه ( 225/6و .)258

وقالت (( :)33 / 3فأي املؤمنني آذيته أو شــتمته أو جلدتــه أو لعنته ،فاجعلها له صالة وزكاة

وقربة تقربه هبا يوم القيامة).

وكلها مكذوبات لرفع لعن امللعونني القرشيني ،والطعن يف سنة النبي‘!

سؤالهمالنبي؟ص؟ :أهذا منك أو مناهلل؟!!
إن جمرد طرحهم الســؤال للنبي‘ :أهذا منك أو من اهلل ،فإن كان من اهلل قبلنا ،وإن كان

رصيح بأهنم ال يؤمنون بعصمته عن اهلوى!
منك فال نقبل،
ٌ

يعنــي أهنم يفرقــون بني أمر اهلل تعــاىل وأمر نبيــه‘ ،فيزعمون أهنــم يطيعون اهلل ،وال

يطيعون الرسول يف هذا األمر.

ْ

َّ

ومعناه أهنــم اليؤمنــون بقولــه تعــاىلَ :و َما َي ْن ِط ُق َعن ال َه َوى .إ ْن ُه َو إلا َو ْح ٌي ُي َ
وحى .بل يعتربون
ِ
ِ
ِ

قول النبي‘فع ً
ال منه فال جتب طاعته!

ْ
إهنم يعرفون جيد ًا معنى قوله تعاىلَ :و َما َي ْن ِط ُق َع ِن ال َه َوى.
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ
اهلل.
ول ِإلا ِل ُيطاع ِب ِإذ ِن ِ
وقوله تعاىل :وما أرسلنا ِمن رس ٍ

ولكنهم حيتالون ليعصوا النبي‘بحجة أن هذا األمر منه المن اهلل تعاىل.
وكل غرضهم إسقاط مدح بني هاشم ،وذم بطون قريش!

ً
انتقصت قريشالنبي؟ص؟وجعلت تعظيم عمر دينا يدان به !

فقالت إن الشيطان هيرب من عمر وال هيرب من النبي‘!
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ففي جممع الزوائد(( :)267/8عن عبد اهلل بن عثامن بن خثيم قال :دخلت عىل أيب الطفيل عامر

بن واثلة فوجدته طيب النفس ،فقلت يا أبا الطفيل أخربين عن النفر الذين لعنهم رسول اهلل‘

قــال قال :اللهم إنام أنا برش فأيام عبد من املؤمنني دعــوت عليه بدعوة فاجعلها له زكاة ورمحة.
رواه الطرباين يف األوسط واللفظ له ،وأمحد بنحوه ،وإسناده حسن).
هذا عن غضب النبي‘وإيذائه للمؤمنني ولعنهم ورضهبم!

أما عن غضــب عمر ،فقالــوا إن اهلل أجرى احلق عىل لســانه وقلبه يف الرضــا والغضب!

وإن املالئكة حتدثه ،وامللك ينطق عىل لسانه.

وإن جربئيل جاء إىل النبي‘فقال له :أقرئ عمر الســام،وأعلمه إن رضاه حكم وغضبه

عز! فشهد له اهلل بزعمه بأنه معصو ٌم يف الرضا والغضب.

وقال الرسخيس يف املبســوط( :)179/2قال رســول اهلل‘:إن ملك ًا ينطق عىل لســان عمر

ريض اهلل عنه.وقال :أينام دار عمر ريض اهلل عنه فاحلق يدور معه.

وقال املناوي يف فيض القدير( ( :)278/2إن اهلل جعل احلق ،يعني أجراه عىل لســان عمر ،فكان

كالسيف الصارم واحلسام القاطع.

قال الطيبي :جعل بمعنى أجرى فعدَّ اه بعيل ،وفيه معنى ظهور احلق واســتعالئه عىل لسانه،

ووضع جعل موضع أجراه ،إيذان ًا بأن ذلك كان خلق ًا ثابت ًا الزم ًا مستقر ًا يف قلبه ،فكان الغالب

عــى قلبه جالل اهلل ،فكان احلــق معتمله ،حتى يقــوم بأمر اهلل وينفذ بمقالــه وحاله ،وفاء بام
ق َّلدَ ه اهلل اخللق من رعاية هذا الدين الذي ارتضاه هلم.
عز ورضاه حكم ،وذلك ألن من غلب عىل قلبه سلطان احلق
ومن ثم جاء يف خرب :إن غضبه ٌّ

فغضبــه للحق عز للدين ،ورضاه عدل ألن احلق هو عدل اهلل ،فرضاه باحلق عدل منه عىل أهل

ملته .ومعنى رضاه حكم :أنه إذا ريض ريض للحق).

ويف تاريخ دمشق البن عساكر( ( :)71/44أن جربيل أتى النبي فقال :أقرئ عمر السالم ،وأعلمه

أن غضبه عز ورضاه عدل).

ويف تاريخ دمشــق ( ( :)72/44عن عقيل بن أيب طالب أن النبــي‘ قال لعمر بن اخلطاب:
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إن غضبــك عز ورضاك حكم) ( .ورواه أبوالشــيخ ابــن حبان فــي طبقات المحدثين بأصبهــان ،34 / 2 :وابن أبي شــيبة
في المصنف 486 / 7 :و  ،487والطبراني في األوسط ،242 / 6 :والكبير  ،48 / 12 :ومجمع الزوائد ،69 / 9 :وفي كنز العمال،365 / 10 :
عن مصادر متعددة بروايات كثيرة ،وفي 596 / 12 :و  603وج 578/11:و ،579بعدة روايات فيها :إن اهلل عز وجل عند لسان عمر وقلبه.
إن اهلل جعل الحق على قلب عمر ولســانه .لو لم أبعث فيكم لبعث عمر  .أيد اهلل عز وجل عمر بملكين يوفقانه ويســددانه ،فإذا أخطأ
ً
صرفاه حتى يكون صوابا).

فتأمل يف هذه املصيبة حیث یقدسون عمر و یطعنون بالنبي‘ ،فینقضون الدين من أساسه!

األخطاءالنبويةوالتصحيحاتالعمرية!
بنبي متبوع ُمطاع،
الوضع الطبيعي للعالقة بني النبي‘وعمر أن تكون عالقة مسلم تابع ٍّ

لكن عمر كان كثري اإلعرتاض عىل النبي‘!

النبي‘أمر عظيم ألن اهلل
والصحيح ما قرره مذهب أهل البيت^من أن اإلعرتاض عىل
ٌ

ْ
ْ ُ َ َ ْ ٌ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ ُ
َ ْ
َ ُ
الر ُسول فخذ ُوه َو َما ن َهاك ْم َع ْن ُه فان َت ُهوا.
تعاىل قال عنهَ :و َما َي ْن ِط ُق َع ِن ال َه َوىِ .إن هو إلا وحي يوحى .وما آتاكم

لكــن عمر وحمبيه ركبوا رؤوســهم وقالوا إن اعرتاضــات عمر كانت دائــ ًا مصيبة ،بينام

كان النبي‘يقــع يف اخلطأ! وكان الوحي ينزل مؤيد ًا لرأي عمــر منتقد ًا رأي النبي‘ ،بل
كان أحيان ًا يو ِّبخ النبي‘معاذ اهلل!

فالنبي‘عندهم ٌ
رجل ساذج ،يقع يف أخطاء فيصححها له عمر! وكأن املطلوب أن يثبتوا

لعمر فضائــل ،ولو بالطعن يف النبي‘! وقد ألفوا يف هذا الطعن املغطى كتب ًا ونظموا أراجيز

وسموها(موافقات عمر ) ومعناها:موافقات اهلل تعاىل لرأي عمر ،ولو بتخطئة رأي النبي‘!

ففي األعالم للــزركيل ( (:)63/2أبوبكر بن زيد بن أيب بكر احلسني اجلراعي الدمشــقي( - 825

 )883له ...نفائس الدرر يف موافقات عمر).

ويف (( :)301/3اجلالل السيوطي ..قطف الثمر يف موافقات عمر).

واستقيض بدمشق والقاهرة.
ويف ( ( :)44/7حممد بن مجال رساج الدين عمر ،من علامء حلب،
َ

له كتب منها ..املوافقات العمرية للقرآن الرشيف).

ويف معجم املؤلفني (( :)22/2أمحد بن النقيب املقديس..له املوافقات التي وقعت يف القرآن لعمر
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بن اخلطاب).

ويف إيضاح املكنون( ( :)447/1الدر املستطاب يف موافقات عمر بن اخلطاب ،حلامد بن عيل بن إب

راهيم العامدي ،املفتي الدمشقي احلنفي م .سنة .)1171

ويف ( ( :)658/2نظم الدرر يف موافقات عمر لبدر الدين حممد الغزي).

ويف هدية العارفني ( ( :)497/1ابن البدر اخلطيب البعيل الدمشقي .من اقتطاف الثمر يف موافقات

عمر).

ويف ( ( :)233/2حممــد بن حممد بن بدر بن مفرج بن بــدر بن عثامن الغزي...من تصانيفه...

رشح نظم الدرر يف موافقات عمر).

وقال ابن حجر يف فتح الباري ( ( :)200/1وروى البزار بإسناد حسن ،من حديث أيب سعيد اخلدري

أن النبي‘ أذن ملعاذ يف التبشــر ،فلقيه عمر فقال :ال تعجل ،ثــم دخل فقال :إن الناس إذا

ســمعوا ذلك اتكلوا عليها! قالَ :ف ُر َّد ُه! وهذا معدو ٌد من موافقات عمر ،وفيه جواز اإلجتهاد
بحرضته‘!

وقال يف فتح الباري( ،)42/7وحتفة األحــوذي (( :)125/10فإن يك يف أمتي أحد أي من املحدثني

فعمــر بن اخلطاب .والســبب يف ختصيص عمــر بالذكر لكثرة ما وقع لــه يف زمن النبي‘
من املوافقات التي نزل القرآن مطابق ًا هلا ،ووقع له بعد النبي‘ عدة إصابات).

ويف تاريخ املدينة البن شــبة (( :)859 / 3موافقاته ريض اهلل عنه...قال ابن عمر :ما أنزل اهلل أمر ًا

قط فقالوا فيه وقال فيه عمرإال نزل القرآن عىل نحو ما قال عمر)! (أحمد( )95/2والترمذي (.)280/5

وروى عن ابن عمر أن النبي قال :إن اهلل جعل احلق عىل لسان عمر وقلبه)!

ثم ذكرعمر بن شــ َّبه عدد ًا من موافقات اهلل تعاىل لعمر ،بعضهــا واضح الكذب ،وبعضها

حمرف ،ويف بعضها ختطئة رصحية للنبي‘!
َّ

فهل تقبــل عقولكم أن يكون خري البــر وأفضل األنبياء واملرســلني‘هبذه املهانة التي

تنسبوهنا اليه! فيخطئ يف األمور ويصيب عمر؟

وهل تقبل عقولكم أن عمر أفضل من النبي‘وأوىل بالنبوة!
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ونختم بذكر عناوين افرتاءهتم يف املوضوع من كتابنا :ألف سؤال وإشكال:

مسألة  :145افرتوا عىل النبي‘بأنه كان يشتم ويلعن ويؤذي ويرضب! بعكس عمر!
مسألة  :146زعموا أن النبي‘كان يعمل بالظن وينطق عن اهلوى ،بعكس عمر!

مسألة  :147زعموا أن النبي‘ بأنه ساذج ،مل يسمع بتلقيح النخل فخرب املوسم!
مسألة  :148زعموا أن النبي‘أمر بقطع كروم الطائف ونخيل خيرب فوبخه عمر!

مسألة  :149زعموا أن النبي‘أمر املسلمني بذبح مجال جيش تبوك ،فوبخه عمر!
مسألة  :150رووا أن النبي‘تأخر عن صالة العشاء فصاح به عمر!

مسألة  :151زعموا أن النبي‘نام عن الصالة حتى طلعت الشمس فأيقظه عمر!

مسألة  :152زعموا أن عمر انشغل يوم اخلندق فصىل آخر الوقت أما النبي‘ففاتته!
مسألة  :153منهجهم يف تعظيم عمر وتكبري شخصيته!

مسألة  :154اهتموا النبي‘بأنه كان يذبح لألصنام ،وأن ابن عم عمر أتقى منه!

مسألة  :155زعموا أن عمر أمر النبي‘أن حيجب نساءه ،فلم يطعه فنزل الوحي!
مسألة  :156اعرتاض عمر عىل النبي‘ملاذا أعطى قوم ًا من غنائم حنني!

مسألة  :157اعرتاض عمر عىل نبينا‘لصالته عىل جنازة منافق فأيده اهلل!

مسألة  :158زعم عمر أنه أصاب يف أرسى بدر ،وأن النبي‘أخطأ فعاقبه اهلل!
مسألة  :159انقالب األمة عىل النبي‘يف حياته بقيادة عمر!

مسألة  :160قول عمر عندهم سن ٌة مطاعة ،يردون به سنة النبي‘!

مسألة  :161حممد‘هو النبي الفعيل .لكن عمر أيض ًا له درجة النبوة!

مسألة  :162تعظيمهم ألي خليفة قريش وتفضيله عىل الرسول اهلاشمي‘!

املسألة  :164نسبوا القسوة إىل النبي‘وقالت عائشة إن أباها وعمر أرحم منه!




الفصل اخلامس واخلمسون

أجمع علماءالشيعة على أن كل أفعالالنبي ٌ
وحي ال اجتهاد

النبي؟ص؟معصوم بلطفاهلل تعالى عنالخطأ والنسيان!
يف رصاط النجاة للسيد اخلوئي والتربيزي( ( :)444/3هل من املمكن أن خيطئ النبي يف تبليغ آية أو

ينساها يف وقت معني ثم يصحح ما أخطأ به بعد ذلك ،وهل من املمكن أن يتصدى ألمر من خالل
أوضاعه الشخصية التي تكون متأثرة بضغوط داخلية أو خارجية ،ثم يرتاجع؟ أفتونا مأجورين:

جواب :إذا أمكن خطأ النبي يف تبليغ آية أو نسياهنا جاء احتامل اخلطأ والنسيان يف تصحيحه

بعد ذلك أيض ًا ،وهذا مســتلزم لبطالن النبوة ،الســتلزامها العصمة،كام يدل عليه قوله تعاىل:
ْ

َّ

َوما َي ْن ِط ُق َع ِن ال َهوى ِإ ْن ُه َو ِإلا َو ْح ٌي ُيوحى .وأما الشــق الثاين من الســؤال فهــو باطــل ألن مقتــى
عصمة النبي‘ أن اليتصدى ،وال يســعى ألي عمــل ّإل إذا كان مطابق ًا للوظيفة الرشعية،

َ ََ َ َ
وال يصدر منه أي أمر أو هني إال إذا كان مطابق ًا للوحي ،كام هو مفاد اآلية املباركةَ :ول ْو تق َّول َعل ْينا
َْ َ َْ
ْ
ََ ْ
قاو ِيل لأ َخذنا ِم ْن ُه ِبال َي ِم ِين).
أ
بعض ال ِ

ويف ظالل هنج البالغة للشــيخ حممد جواد مغنية (( :)197/ 3يف كتب أصول الفقه للسنة بحث

خاص يف أن النبي هل له أن جيتهد وحيكم بام يرى .فأجاز ذلك مجاعة ومنعه آخرون .وقال الشيعة

بكلمة واحدة :إن النبي ال جيتهد إطالق ًا والينطق بحكم من األحكام إال عن الوحي ،بدليل ما
رواه السنة والشيعة أن املسلمني كانوا يسألون النبي‘يف كثري من األحيان عن بعض أمورهم
فيقول :ما عندي هبذا علم من اهلل ،ثم ينزل القرآن باحلكم فينبئهم النبي به .وكان يقول ويكرر:

َ َّ َّ
َ
ِإ ْن أت ِب ُع ِإلا ما ُيوحى ِإل َّي.
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ونعطف عــى ذلك:أن القول بجواز اإلجتهاد عىل النبي‘يفتح ألعداء اإلســام الطعن

والشك فيه ،وأن بعضه من ظن الرسول‘واستحسانه.

وعليه يفلت الزمام وهيبط اإلسالم من السامء إىل األرض.

كال ،إن االســام واحد ال يتجزأ ،إنه رســالة اهلل من ألفه إىل يائه ،وال شــائبة فيه لألرض
َّ

َّ

ْ

وأهــل األرضِ :إ ْن ُه َو ِإلا َو ْح ٌي ُيوحى َعل َمه ُ َش ِد ُيد ال ُقوى .واإلســام حــن جيرد البرشيــة كلها من
حق الترشيــع جيرد يف الوقت نفســه كل إنســان من حق الســيطرة واإلســتعالء عىل غريه،
ويضع اجلميع عىل مســتوى واحد أمام اهلل ،وال يبقي ألحد فض ً
ال وامتياز ًا عىل آخر إال بام يقدم

من عمل صالح ،وبالتايل يبطل مزاعم الذين يرون ألنفسهم حقوق ًا مقدسة.

ومن بحث عن أســباب اآلالم التي عانتها وتعانيها اآلن اإلنســانية ،وجدها أو وجد أكثرها

رشعها اإلنســان ملصلحته كفرد ،أو ملصلحــة جمموعة من األفراد يرتبط
يعود إىل القوانني التي ّ

هبم املرشع بسبب من األسباب.

أما الديانة املســيحية فإهنــا ربطت الديــن بأصوله وفروعــه ،ودعائمه وأحكامــه ربطته

بإرادة الكنيســة ورجاهلا ،الذين خاطبهم إنجيل متي اإلصحاح 18فقرة  18وقال هلم « :كل ما
تربطونه يف األرض يكون مربوط ًا يف السامء ،وكل ما ُتلونه عىل األرض يكون حملوالً يف السامء.
فالكنيســة هــي حتلل وحترم ثم تنســخ متى تشــاء ما حللــت وحرمت! ومــن هنا جاء

جتريد السيد املســيح مــن طبيعة الناســوت ،والغفــران واحلرمــان وبيــع أذرع يف الســاء
واجلنــة ،وحتريــم زواج االكلــروس ،ولكن الكنيســة اإلنكليزية التي حرمت الــزواج عىل
رجال الديــن أباحت اللواط ،كــا أن بابا رؤســاء برأ اليهود من دم السيد املســيح ،ورضب
بعرض اجلدار النص الذي جاء يف إنجيل متى ..إىل الكثري الكثري ..وكله عندهم حق من عند اهلل!
وال أدري كيف ينسب دين إىل اهلل ،وهو من أوهام الناس؟

وكان من نتيجة هذه السلطة ثورة امللوك واألقوياء يف أوروبا عىل الكنيسة لتدخلها يف شؤوهنم،

وانفصال السياسة عن الدين ،ولكن الثورة انتقلت من احلاكمني إىل داخل االكلريوس أنفسهم،

فمنذ بضع سنوات ثار مجاعة منهم يف هولندا عىل ســلطة البابا ،ومن مطالبهم الرئيسية السامح

بالزواج لرجال الدين ،وقامت ثورة مماثلة يف فرنسا وإيطاليا وأملانيا.
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َ
ويســتحيل أن حيدث هذا بني املســلمني التفاق مذاهبهم عىل أن الترشيع هلل وحدهَ :و َم ْن ل ْم
َي ْح ُك ْم بما َأ ْن َز َل ا َّلل ُه َف ُأولئ َك ُه ُم ْالكاف ُر َ
ون ).
ِ
ِ
ِ

وقــرأت يف جريــدة « أخبار اليوم » املرصيــة (تاريــخ  )1966 -12-31نق ً
ال عن كتاب « اإلســام

يف التاريخ احلديث » لصاحبه « ويلفريد ســميث » ما نصه باحلرف :إن اإلســام نتيجة لتميزه
بالقوة الروحية صمد لألحداث بعد اهنيار الدولة العربية يف بغداد عام  1256م .وأرغم الفاحتني
من املغــول والتتار الذين قضوا عىل الدولة اإلســامية ،أرغمهم اإلســام عــى اعتناقه ،مما

أدى إىل جتدد الدولة اإلســامية بعد انتقال احلكم فيها من العــرب إىل األتراك العثامنيني ،وإىل

اتســاع الرقعة اجلغرافية لإلسالم عىل أيدي األتراك ،وال شك يف أن هذه القوة الروحية هي التي

مكّنت اإلسالم من الصمود أمام السيطرة الغربية يف السنوات األخرية.

قال «راسل» يف كتاب « السلطان » فصل العقائد منابع السلطان « :ال ريب يف أن الديانة التي

جاء هبا حممد كانت عنرص ًا أساســي ًا يف النجاح الذي حققته بــاده وحققه قومه ..وقد أظهر

املســلمون منذ بداية عهدهم تســاحم ًا يف التعامل مع املســيحيني الذين أخضعوهم ،وال ريب

أن الفضل يف سهولة فتوحاهتم واستقرار أمرباطوريتهم يعود إىل هذا التسامح الذي يبدو بارز ًا

إذا ما قورن باحلامسة التعسفية واإلضطهادية التي عرفت هبا الكنيسة).

منطقالنبي؟ص؟وفعله وسكوته بوحي ربه!

َّ
َ
َ َ
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 اهلل تعــاىلَ :والن ْج ِم ِإذا ه َوىَ .ما ض َّل َص ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ
َّ َ
َعل َم ُه ش ِد ُيد الق َوى.

فاآلية رصحيــة يف أن كل حــرف ينطقه النبي‘حق ،ووحي من اهلل تعــاىل ،وليس مثل

كالم الناس ينشــأ من رغبة الشخص وهواه يف شيئ أو أمر .فكل كالمه‘سنة واجبة اإلتباع

كآيات القرآن .وهذا مقام عظيم مل يبلغه أحدٌ من أنبياء اهلل ورسله‘.

وواضــح لــكل ذي لب أن نفي اهلــوى عــن منطق النبي‘يلزمه نفي اهلــوى عن فعله
فــا َينْطِ ُق َع ِن ْال َ َوى ،تقتيض واليفعل عن اهلوى ،فكل أفعاله حق وســنة ،جيب
بطريق أوىلَ ،
عىل املسلمني التأيس واإلقتداء هبا.
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وهبذا امليزان ،نعرف أن قول بعض الصحابة إن النبي‘برش يرىض ويغضب فيقول يف الرضا

والغضــب! كام قالوا لعبد اهلل بن عمرو العاص وأمــروه بأن ال يكتب كل ما يقوله النبي‘!

نعرف أن قوهلم يدل عىل عدم إيامهنم بالنبي‘ ،بل يدل عىل نفاقهم!

وكذلك سؤال بعض الصحابة عن فعله‘ :أمنك هذا أم من اهلل ،فإن كان من اهلل قبلنا وإن

كان منك فال نقبل.

وكذلك قول القرشيني :حابى ابن عمه! ملا رفع بيد عيل×وقال :من كنت مواله فهذا عيل

مواله ،وقال عيل وليكم بعدي.

وكذلك قوهلم إن كالمه اجتهاد منه وليس وحي ًا من اهلل تعاىل لتجب طاعته!

فكلها حمــاوالت للتفريق بني قول النبي‘وقول ربه ،وبني أمره وأمر ربه ،تكشــف عن

أهنم اشــرطوا عىل رهبم يف إســامهم أن يكون هلم حق اإلنتقاء فيقبلون من اإلسالم ما أحبوا

ون ب َب ْعض ْالك َتاب َو َت ْك ُف ُر َ
ويرتكون ما ال حيبون! فهم من الذيــن قال تعاىل هلــمَ :أ َف ُت ْؤم ُن َ
ون ِب َب ْع ٍض!
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ُْ ُ َ ْ
ك َث ُر ُه ْم باهلل إ َّلا َو ُه ْم ُم ْشر ُك َ
ون.
وقال عنهم :وما يؤ ِمن أ
ِ
ِ ِِ

ــق َع ِن ْال َ َوى ،تعني أن نطقه وســكوته‘اليكون
وواضــح لكل ذي لــب أنَ :و َما َينْطِ ُ

عن اهلوى بل من الوحي ،ألن الســكوت فعل من األفعال .وإن قلنا ليس الســكوت فع ً
ال بل

عدم الــكالم ،فإن الكالم اليكــون إال بوحي فعدمــه بعدم الوحي ،وعــدم وحي اهلل الكالم
للنبي‘وحي بالسكوت.
ٌ

نعم الفرق بني الكالم والســكوت أن الكالم يفرس نفســه ،والسكوت حيتاج اىل تفسري ،ألنه

أنــواع متعددة ،فقد يــدل عىل اإلقرار والرضا ،وقــد يكون مراعاة للنــاس ،او اعرتاض ًا ،أو
إعراض ًا..الخ.

أنواع الوحي الستة
أما كيف يتم وحي اهلل تعاىل اىل نبيه‘فقد ذكرنا يف الفصل الثاين عرش أن أنواع الوحي ستة،

َ َ َ َ َ َ َّ
ان ِل َبش ٍر أ ْن ُيك ِل َم ُه اهلل
أما تسديد منطقه بالوحي فهو بأن يلقي اهلل يف قلبه‘ :قال اهلل تعاىل :وما ك
َ
َْ ُ ْ َ َ ُ ً
إلا َو ْح ًيا ،أ ْو ِم ْن َو َر ِاء ِح َ
ولا َف ُي ِوح َى بإ ْذ ِنهِ َما َي َش ُاء إ َّن ُه َع ِلي َح ِك ٌ
يم.
س
ر
ل
س
ر
ي
و
أ
،
اب
ج
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِِ
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َ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 بواسطة رسل من املالئكة كجربئيل وغريه^.

فالوحي بالتكليم ثالثة أنــواع :بالوحي املبارش وهو الذي يصاب فيه املوحى اليه بالغشــية

ويتصبب عرق ًا ،وبالتكليم من وراء حجاب ،وبالتكليم بالرسل.

ويضاف اليهــا ثالثة أنواع بــدون تكليــم :بالرؤيا الصادقة ،وبالنقر يف الســمع ،وبالقذف

يف القلب .وهذه األنواع الستة هي أنواع الوحي األساسية.

داللة سكوتالنبي؟ص؟
لىس ســكوت النبي‘عن فعل أو قول بمعنى رضاه به كام زعم فقهاء املذاهب األربعة!

بل هو تابع للقرائن ،فقــد يدل عىل إقراره ورضاه إذا وجدت قرينة لذلك ،وقد يكون مراعاة
للناس ،وقد يكون إعراض ًا يتضمن اإلنكار ،وقد يكون اعرتاض ًا..الخ.

لقد أفتوا بأكل الضب ألن النبي‘أعرض عنه ومل يأكله ومل ينطق بتحريمه! وكذا احلرشات

والســباع كالذئب وابن آوى وحتى الكالب ،واجلوارح آكلة اللحــوم! أفتوا بأن أكلها حالل

ألن النبي‘سكت عنها!

وقد ورد يف عيون أخبار الرضا×( )285/1قول احلسني عن أبيه’يف صفات النبي‘قال:

(فســألته عن سكوت رسول اهلل‘فقال :كان ســكوته عىل أربع :احللم ،واحلذر ،والتقدير،
والتفكر .فأما التقدير ففي تســويه النظر واإلســتامع بني الناس .وأما تفكره ففيام يبقى ويفنى.
ومجع له احللم يف الصرب فكان ال يغضبه شئ وال يســتفزه ومجع له احلذر يف أربع :أخذه احلسن

ليقتدى به وتركه القبيح لينتهى عنه.

ومعنى احللم :أنه‘اليريد أن جييب املسيئ اليه ،بل يعرض عنه.

واحلــذر :احتياطه‘أن يكــون كالمه مرض ًا للطرف اآلخر ،ألنــه ال يتحمله أو اليفهم

هدفه ،أو يستغله من يسمعه.

ومعنى التقدير:السياســة وتقدير املصلحة مع املخاطب ومــن يصل اليه كالمه‘ ،فريى
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أن السكوت أصلح.

والتفكر :كام إذا سألوه وكان ينتظر أمر ربه فيه ،فيسكت بانتظار الوحي.

مناقــب آل أبي طالــب ،134 / 1 :والعدد القويــة  ،120/وأحمــد ،96 / 1 :والحاكــم ،605/ 2:ومجمع الزوائــد 271 / 8 :و  ،276وابــن
أبي شــيبة ،446 / 7 :وشــمائل الترمذي  ،15 /ومســند أبي يعلى ،304 / 1 :واألحاديث الطوال  ،78 /والمعجم الكبير  ،155/ 22 :والفايق:
 ،186 / 2الطبقات الكبرى ،422 / 1 :والشفا لعياض ،155/ 1:وغيرها.

هذا ،ويف سرية النبي‘أنواع السكوت ،وله أنواع من الدالالت.

ولعل أول ســكوته ملا أنــذر عشــرته األقربني ودعاهم اىل الغداء ،وأراهم معجزة إشــباع

أربعني رج ً
ال بطعــام قليل ،وأراد أن يتكلم(فبدرهم أبوهلب فقال :هذا ما ســحركم به الرجل،

فسكت النبي‘يومئذ فلم يتكلم)( .العمدة .)76/فعاود دعوهتم يف اليوم الثاين وكلمهم وأنذرهم.

ما ينطق عنالهوى رد على مشركي قريش وعلى منافقيها فيالمدينة
فقد كانت قريش يف مكة تقول إن نبوته عن هوى وغرض دنيوي لتأسيس دولة لبني هاشم.

ثم قــال منافقوها يف املدينة إن غضبــه عىل قريش ولعنه إياهم من اهلــوى .وإن مدحه لعرتته

لينصبهم أئمة من بعده من اهلوى! فأجاهبم اهلل تعاىل بأنه ما ينطق عن اهلوى وال يفعل عن اهلوى.
ووقد كشفوا موقفهم برصاحة يف قوهلم لعبد اهلل بن عمرو العاص :ال تكتب ما يقوله حممد،

فإنه برش يغضب فيقول ويذم ويلعن ،ويرىض فيقول ويمدح عرتته ،فقوله من الغضب البرشي

والرضا خطأ وليس حجة .وسنأخذ دولته بعد وفاته ونبطل ذمه لقريش ،ومدحه لبني هاشم!

ما ينطق عنالهوى :كالمه وحي واجبالطاعة!
ومنه لعنه لزعامء بطون قريش لعن ًا مشدد ًا ،ومدحه لعرتته األطهار مدح ًا مؤكد ًا! وقد واصل

ســرته يف ذلك يف بعثته كلها يف مكة واملدينة ،وكان هذا يؤرق قريش ًا حتى الذين أسلموا منها،

كأيب بكر وعمر وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص ثم عمرو العاص وخالد..

فقــد كانوا متعصبني لقريش! ولذلــك (نصحوا) النبي‘أن يرجع واليقاتل قريشــ ًا يف

بــدر ،ثم نصحوه أن ال يأخذ منهم أرسى وفدية ،وكانــت عالقتهم بزعامء قريش جيدة حتى
أن زعامءهــا أوصوا يف معركة أحد وغريها أن ال يقتل أحدٌ أحد ًا من هؤالء ،وحلق عمر رضار
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بن اخلطاب وهو ليس أخ عمر ،ووضع الرمح بني كتفيه ،وقال إحفظ هذه عندك! وقد حفظها

له فجعله يف خالفته والي ًا! ثم حتالفوا مع سهیل بن عمر و أیدوا مطالیبه.

ارتكبالصحابةالقرشيونالكذب إلبطال مرجعية سنةالنبي؟ص؟!
كان القرشــيون الذين أسلموا وهاجروا اىل املدينة نحو عرشين نفر ًا ،وقد بقي فيهم التعصب

لقريش فكانوا يتأملون عندما يذم النبي‘قريشــ ًا ويلعنهم ،وحيســدون بني هاشم والعرتة
عندما يرونه يمدحهم ويرفع بمقامهم.

فاخرتع املتعصبون لقريش مقوالت شــيطانية إلبطال سنة النبي‘ بأن هلم احلق أن ينتقوا

من سنته ما يريدون ،ويرفضوا ما ال يريدون!

وحجتهم أن النبي‘برش يرىض فيقول وقد خيطئ ،ويغضب فيقول وقد خيطئ ،فال جيوز

أن نعترب سنته حجة كالوحي ،وال جيوز أن ندوهنا!
روى أبــوداود (:)176/2

(عــن عبــد اهلل بن عمرو قال :كنت أكتب كل شــئ أســمعه من

رسول اهلل‘أريد حفظه ،فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شئ تسمعه ورسول اهلل برشيتكلم
يف الغضب والرضا! فأمسكت عن الكتاب! فذكرت ذلك لرسول اهلل‘فأومأ بإصبعه إىل فيه

فقال :أكتب فوالذي نفيس بيده ما خيرج منه إال حق)! واحلاكم ،528/3:وصححه ،وأمحد.192/2:

فالذين هنوه عن الكتابة شيوخ قريش يف املدينة وهم أبوبكر وعمر ال غري!

وقال عبد اهلل بن عمرو إن هؤالء الذين هنوه عن كتابة الســنة كانوا يكذبون عىل النبي‘يف

حياته! قال( :كان عند رسول اهلل ناس من أصحابه وأنا معهم وأنا أصغر القوم ،فقال النبي‘:
عيل متعمد ًا فليتبــوأ مقعده من النــار! فلام خرج القوم قلــت :كيف حتدثون عن
من كــذب َّ
رســول اهلل‘ وقد ســمعتم ما قال! وأنتم تنهمكون يف احلديث عن رســول اهلل! فضحكوا

فقالوا :يا ابن أخينا إن كل ما سمعته منه عندنا فيه كتاب)! (الزوائد.)151/1:

فهم قرشــيون لقوهلم له:يا ابن أخينا! وهم يكذبون عىل النبي‘عمد ًا مع أهنم ســمعوه

لتوهــم حيذر من يكذب عليــه بالنار! فضحكوا عليــه وقالوا له :أهيا الولد إن ما نســبناه اليه
ِّ

من األقوال مكتوب عندنا ،فال ختف!
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أما وقت القصة فبعد إسالم عمرو العاص وخالد بعد خيرب ،يف السنة السابعة!

فقد هنى القرشــيون عن كتابة ســنة النبي‘يف حياته ،ثم أحرقوا ما ُجــع منها بعد وفاته!
حيث أن بعض األنصار مجعوا قس ًام من سنة النبي‘فأرسل أبوبكر ومجعها منهم فتخيلوا أنه
يريد أن يبني عليها ،أو يضيف اليها ..لكنه أحرقها!

قال الذهبــي يف تذكرة احلفاظ( ( :)5/1قالت عائشــة :مجع أيب احلديث عن رســول اهلل‘

وكانت مخسامئة حديث ،فبات ليلته يتقلب كثري ًا! قالت فغمني فقلت :أتتقلب لشكوى أو لشئ

بلغك؟ فلام أصبح قال :أي بنية هلمي األحاديث التي عندك فجئته هبا فدعا بنار فحرقها!فقلت
مل َ أحرقتها؟ قال خشــيت أن أموت وهــي عندي فيكون فيها أحاديث عــن رجل قد ائتمنته
ووثقت ومل يكن كام حدثني ،فأكون قد نقلت ذاك)!

أمــا عمر فأحرق الســنة ومل يتأرق أبــد ًا! قال ابن ســعد (( :)140/5عبــد اهلل بن العالء قال:

عــي أحاديث فقــال :إن األحاديث كثرت عىل عهــد عمر بن اخلطاب،
سألت القاســم يميل
َّ
فأنشد الناس أن يأتوه هبا فلام أتوه هبا أمر بتحريقها)!

هؤالء القرشيون يريدون أن يقبلوا من اإلسالم اإليامن بالنبي‘والقرآن إيامن ًا مبه ًام ،بقدر

ما يربر أخذهم دولة النبي‘وأكلهم الدنيا باسمه!

قال أمري املؤمنني×(شرح النهج«:)298/ 20:ولوال أن قريش ًا جعلت إسمه‘ذريعة إىل الرياسة
وس َّل ًام إىل العز واإلمرة ،ملا عبدت اهلل بعد موته يوم ًا واحد ًا ،والرتدت يف حافرهتا ،وعاد قارحها
ُ
جذع ًا ،وبازهلا بكر ًا!

ثم فتح اهلل عليها الفتوح فأ ْثرت بعد الفاقة ،ومتولت بعد اجلَهد واملخمصة ،فحسن يف عيوهنا
ِ
ســمج ًا ،وثبت يف قلوب كثري منها من الدين ما كان مضطرب ًا ،وقالت لوال
من اإلسالم ما كان

أنه حق ملا كان كذا! ثم نســبت تلك الفتوح إىل آراء والهتا وحســن تدبري األمراء القائمني هبا!
فتأكــد عند الناس نباهة قوم ومخــول آخرين! فكنا نحن ممن مخل ذكــره وخبت ناره ،وانقطع

صوته وصيته ،حتى أكل الدهر علينا ورشب ،ومضت السنون واألحقاب بام فيها ،ومات كثري

ممن يعرف ونشأ كثري ممن ال يعرف ».





الفصل السادس واخلمسون

حذفوا منالسيرة سيطرة قريش سنتين على مكة بعد فتحها

خضعت قريش للنبي؟ص؟عند فتح مكة ثم نقضت ذلك!
يف الســنة الثامنة هلجرته فاجأ النبي‘قريشــ ًا يف مكة ببضعة آالف مقاتل ،فأسقط بأيدهيا

ورأت أهنا ال طاقة هلا بقتاله ،فجاءه أبوسفيان اىل مركز قيادته ،فأراه النبي‘عرض ًا للمقاتلني،

وأرســل معه بيان ًا اىل أهل مكة :من ألقى ســاحه فهو آمن ،من دخــل داره فهو آمن ،فطلب

أبوسفيان أن يعطيه النبي‘شيئ ًا فقال له :ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن!

ودخل النبي‘مكــة فاحت ًا فخضع لــه زعامء قريش ،وخطب يف املســجد فقال :يا معرش

قريش لبئــس جريان النبي كنتم ،لقد كذبتم وطردتم ،وأخرجتــم وفللتم ،ثم ما رضيتم حتى

جئتموين يف بالدي تقاتلونني! يا معرش قريش ما ترون أين فاعل فيكم؟

قال سهيل بن عمر :خري ًا ،أخ كريم وابن أخ كريم .فعفا عنهم وقال :إذهبوا فأنتم الطلقاء،

ومل يقل عتقاء!

وقال الطربي (( :)337/2فأعتقهم رسول اهلل‘ ،وقد كان اهلل أمكنه من رقاهبم عنو ًة وكانوا

له َف ْيئ ًا ،فبذلك يسمى أهل مكة الطلقاء).

قال البيهقي((:)58/5فخرجوا كأنام نرشوا من القبور فدخلوا يف اإلسالم)

فالنبي‘اســرقهم فصاروا عبيد ًا له والؤهم له ،وألهل بيته^.ثم أطلقهم ومل يعتقهم

كام زعم الطربي ،ومل يسقط حقه يف إعادهتم اىل الرق!
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ً
ً
دخلالنبي؟ص؟مكة فاتحا رحيما
يف الكايف( )225/4عن اإلمام الصادق×قال «:ملا قدم رســول اهلل‘مكة يوم افتتحها ،فتح

باب الكعبة فأمر بصور يف الكعبة فطمســت ،فأخذ بعضاديت البــاب فقال:ال إله إال اهلل وحده

ال رشيك له ،صدق وعده ،ونرص عبــده ،وهزم األحزاب وحده .ماذا تقولون وماذا تظنون؟

قالــوا :نظن خري ًا ونقول خري ًا ،أخ كريم وابن أخ كريــم ،وقد قدرت! قال :فإين أقول كام قال
ْ

َ ُ

ْ

َ ُ

َ

يب َعل ْيك ُم ال َي ْو َم َي ْغف ُر ُ
أخــي يوســف:لا َتثر َ
اهلل لك ْم َو ُه َو أ ْر َح ُم َّالر ِاح ِم َين ،أال إن اهلل قــد حرم مكة يوم
ِ
ِ

خلق الســاوات واألرض ،فهي حرام بحــرام اهلل إىل يوم القيامة ،الينفــر صيدها وال يعضد

شجرها ،وال خيتىل خالها (اليحش حشيشها) وال حتل لقطتها إال ملنشد .فقال العباس :يا رسول اهلل

إال اإلذخر فإنه للقرب والبيوت؟ فقال رسول اهلل‘إال اإلذخر ».

ودخل وقت الظهر فأمر بالل فصعد عىل الكعبة وأ َّذن فقال عكرمة :واهلل إن كنت ألكره أن

أسمع صوت ابن رباح ينهق عىل الكعبة!

وقال خالد بن أســيد :احلمد هلل الذي أكرم أباعتَّاب من هذا اليوم من أن يرى ابن رباح قائ ًام

عىل الكعبة!

وقال سهيل :هي كعبة اهلل ،وهو يرى ،ولو شاء لغري!

وقال أبوسفيان :ال أقول شيئ ًا واهلل لو نطقت لظننت أن هذه اجلدر خترب به حممد ًا! وبعث‘

إليهم فأخربهم بام قالوا! فقال عتَّاب :قد واهلل قلنا يا رسول اهلل ذلك ،فنستغفراهلل ونتوب إليه،

فأسلم وحسن إسالمه).

عفا عنهم وأعطاهماألمان ودعاهمالى حربالنجديين معه
أعطى النبي‘األمــان جلميــع أهل مكة مــا عدا بضعــة نفرأصحــاب جرائم خاصة

مع النبي‘ .وبقي يف مكة أسبوعني وعني عليها حاك ًام أموي ًا مسل ًام هو عتاب بن أسيد ،وعني
له معاون ًا من األنصار ،وأمر قريش ًا بطاعته.

ثــم ندهبم ليذهبوا معه اىل قتال هوازن وهي جتمع قبائــل نجد الذين قصدوا مكة ليحتلوها
تثاقل ِ
ٍ
وغ ٍّل وكان عددهم نحو ألفني،
وعسكروا يف حنني قرب مكة ،فخرج القرشيون معه عىل
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وعدد جيش النبي‘ستة آالف وقيل عرشة ،فاهنزم خالد يف خیل بني سلیم ،واهنزم اجلميع
من أول كمني نصبته هوازن ،وثبت النبي‘ وبنو عبد املطلب فقاتل النبي‘قتاالً شــديد ًا
ثــم محاه بنو هاشــم ،وكان عيل×وحده يقصد أصحاب الرايات أي قــادة هوازن ويقطف

رؤوسهم ،فقتل أربعني منهم ،فوقعت فيهم اهلزيمة وكتب اهلل النرص لنبيه‘.

سنتان من حكم سهيل بن عمرو لمكة حذفوها منالسيرة!
بحثنا ما فعلتــه قريش بعد فتح مكة يف كتابنا :آيات الغدير198/ويف رســالتنا :رصاع قريش

مع النبــي‘ ،وقلنا إهنا مل تعرتف بفتح النبي‘مكة وال باحلاكم الذي عينه عليها ،وأول ما

قامت به أهنا عزلت عن قيادهتا أباسفيان واهتمته بأنه تآمر عليها مع حممد‘!

قال يف ابن هشــام ( : )862/ 4ملا رجع أبوســفيان ينادي قريش ًا لوضع سالحهم! ( فقامت إليه

احلميت الدسم األمحس(الزق الوســخ) قبحه اهلل من
هند بنت عتبة ،فأخذت بشــاربه فقالت :أقتلوا
َ

طليعة قوم)!

ويف الكامل يف الســقيفة للعامد الطربي(:)321/2ملا سمعت هند املنادي :من دخل دار أيب سفيان

فهو آمن ،قالت :واهلل حلري (فرجها)أوسع من دار أيب سفيان .وقبضت عليه من حليته وجرته من

ثيابه ورأسه وقالت :صبوت)!

فذهب أبوسفيان اىل النبي‘ معزوالً شــاكي ًا ،فعينه النبي‘مسؤوالً عىل مجع صدقات

نجران يف اليمن.

واختــارت قريش بدل أيب ســفيان زعي ًام قويــ ًا برأهيا جييد العمل ملصلحــة قريش املنكرسة

عسكري ًا ،هو ســهيل بن عمرو ،العقل الســيايس املفكر والداهية املخطط! وأمجع عليه رؤساء

بطون قريش ،ورسعان ما صار حمور قريش ،وورث زعامءها املستهزئني اخلمســة ،وعتبة والد
هند ،وأباجهل!

فســهيل بن عمرو بن عبد شــمس بن عبد ود ،هو يف نظرهم قــريش أصيل .ولئن كان من

بنــي عامر بن لؤي ،الذين هــم أقل درجة من بني كعب بن لــؤي ( ســيرة ابــن هشــام )489 / 2 :لكنه
صاحب تاريخ يف مواجهــة حممد‘فهــو أحد الزعامء الذين فاوضوا أباطالب ليســلمهم
حممد ًا‘ليقتلوه.
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وهو من أعضاء دار الندوة الذين اختذوا قرار مقاطعة بني هاشم.

وهو أحد الزعامء الذين واصلوا العمل لقتــل حممد‘بعد وفاة أيب طالب ،حتى أنجاه اهلل

منهم باهلجرة!

وهو أحد الذين حبسوا املســلمني وعذبوهم عىل إســامهم ،فقد عذب ولده أباجندل ثم

هرب منه اىل املسلمني!

وهو أحد عرشة من أثرياء املرشكني الذين كانوا يطعمون اجليش يف بدر!

وهو أحد املنفقني أمواهلم لتجهيز الناس حلرب النبي‘يف أحد واخلندق..

وأحد الذيــن كانوا يؤملون قلب رســول اهلل‘بفعالياهتم اخلبيثة ،فلعنهــم اهلل تعاىل وأمر

َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َّ َ
رســوله‘أن يلعنهم يف قنوت صالته بأســائهم! وفيهم نزلت آية :فق ِاتلوا أ ِئ َّمة الكف ِر ِإن ُه ْم لا
َ َ َ َ َّ
َْ َ
أ ْي َمان ل ُه ْم ل َعل ُه ْم َينت ُهون( .تفسير الصنعاني.)242/1:

حكم سهيل مكة وشل عملالواليالذي عينهالنبي؟ص؟
مل تعرتف قريش بفتح النبي‘ملكة فقد كانت ترى أن حاكمها سهيل بن عمر ،وأن عتاب

بن أســيد الذي نصبه النبي‘حاكم مكة ،ليس حاكمهم فهو من مجاعة حممد‘ومن بني

عمه األمويني!

وقد أحكم ســهيل ســيطرته عىل مكة وجتاوز حاكمها عتَّاب ًا ،وكان يراسل النبي‘باسم

القرشيني عىل أهنم حلفاء له ،لكن هلم دولتهم واستقالهلم!

وحاول أن ينتزع اعرتاف ًا من النبي‘بذلك ،فكتب اليه يطالبه بأن يعيد اليهم أناس ًا أسلموا

وتركوا مكة ،فعليه أن يعيدهم اليهم حســب بنود اتفاقيتهم معه يف احلديبية ،أي قبل سنتني من
فتح مكة!

كتب إليه سهيل ذلك ،ثم جاء عىل رأس وفد قريش ونزلوا يف املدينة يف بيت عمر وجاء معهم

عمــر وأبوبكر اىل النبي‘ ،وأيدا مطلبه وكالمه بإرجاع من أراد ،فكشــف ذلك عن توافق
بينهم بعد فتح مكة!

قال له سهيل هؤالء األبناء والعبيد زعموا أهنم هاجروا إليك ليتفقهوا يف الدين ،عم ً
ال باآلية:
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َ

ٌ

َ

ْ َََ ْ ُ
ك ِ ّل ِف ْرقةٍ ِم ْن ُه ْم َط ِائ َفة ِل َي َت َف ّق ُهوا فِي ّ ِالد ِين .فأرجعهم الينا ،ونحن نفقههم!
فلولا نفر ِمن

رواه احلاكــم( )138/2وصححه برشط مســلم(:ملا افتتح رســول اهلل‘مكة ،أتاه ناس من

قريش فقالوا :يا حممد إنا حلفاؤك وقومك ،وإنه حلق بك أرقاؤنا ليس هلم رغبة يف اإلســام،
وإنام فروا من العمل فارددهم علينا! فشاور أبابكر يف أمرهم فقال :صدقوا يا رسول اهلل! فقال

لعمر :ما ترى؟ فقال مثل قول أيب بكر! [فغضب رســول اهلل وقال] :يا معرشقريش ليبعثن اهلل

عليكم رج ً
ال منكم امتحــن اهلل قلبه لإليامن فيرضب رقابكم عىل الدين! فقال أبوبكر:أنا هو يا

رســول اهلل ،قال:ال.قال عمر:أنا هويا رســول اهلل قال:ال ولكنه خاصف النعل يف املسجد وقد

كان ألقى نعله إىل عيل خيصفها).

ويف رواية الرتمذي ( (:)298/5يا رســول اهلل ،خرج إليك ناس مــن أبنائنا وإخواننا وأرقائنا،

وليــس هلم فقه يف الدين ،وإنام خرجوا فرار ًا من أموالنا وضياعنا ،فارددهم إلينا فإن مل يكن هلم
فقه يف الدين سنفقههم)!!

ويف هذه احلادثة اخلطرية حقائق مهمة:

منها :تأييد أيب بكر وعمر مطلب قريش ،ومها يعرفان أنه حيلة النتزاع اعرتاف النبي‘بدولة

قريش يف مكة دولة مســتقلة وليست مدينة مفتوحة حتت حكمه ،وقد حذفت بعض الروايات
غضب النبي‘من كالم سهيل ومن عاونه ،لكنه ظاهر من ذمه لقريش وهتديده إياهم!

كام حذفت رواية أيب داود إسم أيب بكر وعمر! فال بد للباحث أن يفرتض عالق ًة واتفاق ًا مسبق ًا بني

سهيل وبني الشيخني! وهذا يكشف لنا سبب جميئ عمر اىل مكة بعد حنني! فقد استجاز النبي‘وزعم
أن عليه نذر ًا بالعمرة! فأذن له وبقي يف مكة مدة ،عند سهيل وزعامء قريش!

ومنهــا :أن ســهيل بن عمرو ســهمي عامــري ،أحــد زعامء املرشكني باألمــس وزعيم

قريش اليــوم .وأبابكر التيمي وعمر العدوي ،من قبيلتني ال وزن هلام يف قريش ،ولكن هلام اليوم
وزن مهــم عند قريش ألهنام مــن أصحاب النبي‘الذين يؤيدون مطالب ســهيل وقريش
ضد النبي‘وضد اإلسالم!

ومنها :غضب النبي‘من تفكري قريش ووقاحتها! وقد أعلن يأســه من أن تسلم قريش

وتستقيم وترتك كربياء اليهود وفرعنتهم ،وختضع للحق ،إال بقوة السيف!
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ففي عــدة روايات أنه قال هلم :ما أراكــم تنتهون يا معرش قريش حتــى يبعث اهلل عليكم

من يرضب رقابكم عىل هذا أي عىل اإلســام!

(الحاكــم ،125/2:وأبــوداود ،611/1:والبيهقي في ســننه،229/9:

وكنز العمال !473/10:وهو ترصيح نبوي بأهنم مل يسلموا ،ولن يسلموا إال حتت السيف!

ومنها :هتديد قريش بسيف اهلل وسيف رسوله عيل×الذي ترتعد منه فرائصهم ،ألهنم ذاقوا

األمر ْين ،فقد قتل يف حروهبم مع النبي‘ نصف أبطاهلم أو أكثر ،وقتل كل املسلمني البقية!
منه َّ
ونالحظ أن النبي‘كنَّى عن الشخص الذي سيبعثه اهلل تعاىل عىل قريش فيرضب أعناقهم

عىل الدين ،بأنه أنا أو رجل مني (مجمع الزوائد.)133/9:

وسامه ملا سأله الشيخان عنه فقال :أنا أو خاصف النعل(كنز العمال )326/7 :وغرض النبي‘

من هذا اإلمجال أن ال تتصور قريش أن املسألة بعيدة فتطمع يف مرشوعها! بل حتتمل أن األمر قد
يصدر غد ًا إىل عيل بغزو مكة وقتل فراعنة قريش!

وغرضه‘من تعبريمني أن يبني مكانة عيل×وأن تعلم قريش أنه من ذلك الفرع الذي ما

زالت حتســده ومتوت منه غيض ًا! فلو أنه‘قال هلم :إن علي ًا×سيقاتلهم عىل تأويل القرآن

بعد ربع قرن ،كــا قاتلتهم أنا عىل تنزيله باألمس لطمعوا وقالــوا :إذن عندنا فرصة ربع قرن
ٍ
حادث حديث!
من الزمان ،ولكل

ً
أعلن علي؟ع؟أنه سيقاتل قريشا في حياةالنبي؟ص؟وبعد وفاته!

من أجل تقوية موقف النبي‘وختويف قريــش من إعالن الردة ،أعلن عيل هذا اإلعالن

يف زمن النبي‘،كــا رواه الطــراين ورجالــه رجال الصحيــح ،قــال ابن عبــاس قال:

ََ
(مجمع الزوائد(:)134/9:إن علي ًا×كان يقول يف حياة رســول اهلل‘ :إن اهلل عز وجل يقول :أف ِإ ْن
َ َ
ُ
َ
َ َ َ ُ
ات أ ْو ق ِت َل ْان َقل ْب ُت ْم َعلى أ ْع َق ِابك ْم ،واهلل الننقلــب عىل أعقابنا بعد إذ هدانا اهلل تعاىل .واهلل لئن مات
م

أو قتــل ألقاتلن عىل ما قاتل عليه حتى أموت.ال واهلل! إين ألخوه ،ووليه ،وابن عمه ،ووارثه،

فمن أحق به مني)!

وقد روت هذا احلديــث مصادرهم ،كخصائص ا النســائي ،18/والســنن الكربى ()125 /5

والطرباين الكبري ( )107/1واحلاكم (  )126 / 3والرياض النرضة (.)226/2
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ومنها :أن النبي‘مل يعرتف بإسالمهم والبملكيتهم ،ألنه مل ُيرجع اليهم أبناءهم ومماليكم،

وأعتق مماليكهم ألنه ملكيتهم غري رشعية ،بل هم ومماليكم رشع ًا مملوكون له وألهل بيته^،
وإن أطلقهم فع ً
ال ومل يعتقهم!

رغم كل هذا واصلت قريش أعمالهاالعدائية للنبي؟ص؟!
فقد قامت قريش بعد فتح مكة باألعامل التالية:

حاولت يف حنني قتل النبي‘.

ش َّلت عمل حاكم مكة الذي عينه النبي‘ ،ومل حتج معه!

طالبت النبي‘بإرجاع من يذهب اليه مسل ًام!

شــكلت غرفة عمليات ألخذ خالفته وعزل عرتته ،من عمر وســهيل بن عمرو وأيب بكر

وأيب عبيده .ومعهم عائشة وحفصة وفيهام نزلت سورة التحريم.

وسهلة بنت سهيل بن عمر ،التي علمت عائشة رضاع الكبري وكذبت عىل النبي‘بأنه قال

هلا أرضعي سامل ًا وهو رجل كبري له حلية ،فأرضعته ليحرم عليها.
ُ

َْ

َ

َ

وكان هلــؤالء اتصال باليهــود ،وقالــوا هلــمَ :س ُن ِط ُيعك ْم فِي َب ْع ِض الأ ْم ِر َوا ّلل ُه َي ْعل ُم ِإ ْس َر َار ُه ْم .أي

اتفاقهم الرسي.

واهتموا زوجة النبي‘مارية القبطية÷ ،ونفوا عنه ابنه إبراهيم×.

وقد بحثنا الصحيفة امللعونة الثانية التي تعاهدوا فيها أن يعزلوا بني هاشم عن خالفة النبي‘،

وال بد أهنم أطلعوا عليها سهيل بن عمرو فرحب هبا!

قرروا اغتيال النبي‘يف رجوعه من تبوك ،وبارشوا بذلك فأحبط اهلل خطتهم!

أعادوا حماولة اغتياله يف رجوعه من حجة الوداع بعد غدير خم يف عقبة هرشى!

قاموا بتغيري ديمغرايف يف املدينة فنقلوا من مكة ألوف الطلقاء اىل املدينة وكان والؤهم لسهيل

بن عمرو ووكيله يف املدينة عمر بن اخلطاب!

أحبطوا خطة النبي‘إلرســاهلم يف جيش أسامة اىل مؤتة ،وكان فيهم أبوبكر وعمر وسبع
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مئــة من قريش كام قال ابن حجــر (فتح البــاري )116/8:فيهم بضعة عــر من املهاجرين ،والباقون
من الطلقاء الذي حشدوهم يف املدينة!

أقول :هذه األعامل كانت يف مدة ســنتني بعد فتح مكة ،وكانت بمشــاركة سهيل بن عمرو

ومســاندته .وكان أخطرها التغيري السكاين للمدينة ،فقد حشدوا الطلقاء فيها فنقل سهيل منهم

عدة آالف من مكة.

وقاموا يف املدينة بحملة لتسقيط بني هاشم ،وکرروا قوهلم إن حممد ًا نخلة نبتت يف مزبلة!
وقد واجهوا النبي‘جهار ًا يف مرض وفاته ورفضوا أن يكتب وصيته وعهده!

ومل حيرضوا جنازة النبي‘يوم اإلثنني والثالثاء ،ألهنم انشغلوا بإقناع األنصار!
وركضوا اىل بيت سعد بن عبادة وصفقوا عىل يد أيب بكر وأعلنوه خليفة!

وزف الطلقاء أبابكر اىل املسجد ،وأرســل أبوبكر عمر ومجاعة اىل بيت عيل وفاطمة’ومن
َّ

معهم هيددوهنم إذا مل يأتوا ويبايعوا بأنه سيحرق البيت عليهم!

وقد فصلنا ذلك يف كتبنا :رصاع قريش مع النبي‘ ،والسرية النبوية عند أهل البيت^،

وآيات الغدير ،وألف سؤال وإشكال عىل املخالفني ألهل البيت الطاهرين.




الفصل السابع واخلمسون

رزية يومالخميس ونجاح مؤامرة قريش ضدالنبي؟ص؟!

المشكلةاألزمة عند قريش :لمن تكون خالفة محمد ؟ص؟؟

َْ
بعد البعثة بقليل أمره اهلل تعاىل أن يدعو كل بني هاشم ،وأنزل عليه من سورة الشعراءَ :وأن ِذ ْر
َ
َ ََ َ َ
الم ْؤ ِم ِن َ
الأ ْق َرب َ
اح َك ِل َمن أ َّت َب َع َك ِم َن ُ
ين َو ْاخ ِف ْض َج َن َ
ين.
ع ِشيرتك
ِ
ِ

فجمع النبي‘بني هاشــم وكانوا أربعني رجالً ،ودعاهم إىل اإلسالم واختار منهم وزيره

ووصيه وخليفته ،كام أمره ربه عز وجل.

نبأ عظي ًام ،وأخذ يتســاءلون عنه ،وأنزل اهللَ :ع َّم َي َت َس َاء ُل َ
وانترش اخلرب فاعتربه زعامء قريش ً
ون.
َ َّ
ون َ.ك َّلا َس َي ْع َل ُم َ
الن َبإ ْال َعظيمَّ .الذي ُه ْم فيهِ ُم ْخ َتل ُف َ
ون .وأرسلوا أباسفيان اىل النبي‘يسأل عن اخلرب،
ِ
ِ
ع ِن ِ ِ ِ ِ

فزعامء البطون الهيمهم مضمــون دعوة النبي‘والمعجزاته! ألهنــم ال يفهمون النبوة إال
انشقاق ًا هاشمي ًا عىل قريش ومرشوع ًا لرئاسة اهلاشميني!

وقام أبوسفيان باستطالع األمر ،وروايته بسند صحيح عندهم ،رواها يف مناقب آل أيب طالب

( )276/2من تفســر القطان عن وكيع ،عن سفيان 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:

َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َّ
الن َب ِإ
يا صخراألمر بعدي ملن هو بمنزلة هارون من موسى! قال فأنزل اهلل تعاىل :عم يتساءلون .ع ِن
العظيمَّ .الذي ُه ْم فيهِ ُم ْخ َتل ُف َ
ون).
ِ
ِ
َ ِ ِ ِ

وبسبب وجود هذا الطمع بخالفته ،كان‘يرشط عىل كل من بايعهم أن الينازعوا األمر

أهله من بعده! وكلهم بايعوا عىل هذا الرشط ونقضوه!
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ويف كل حياة النبي‘كانت أكرب مشــكلة عند قريش أنه‘يســر قدم ًا يف ترتيب األمر

بعده لعيل ،وبعده للحسن واحلســن أوالد ابنته فاطمة^ ،وقريش ال تطيق علي ًا ،وال أحد ًا

من بني هاشم.

وملــا أخربهم النبي‘يف حجة الــوداع بأنه ُدعي اىل لقاء ربه ويوشــك أن جييب ،فرحت

قريش وأخذوا ينتظرون!

وملا مرض النبي‘استنفرالقرشيون يعدون األيام لينفذوا خطتهم بالصفق عىل يد أيب بكر

وإعالنه خليفة!

وجاءت حلظة صعبة عليهم ملا دعا النبي‘املســلمني يف مــرض وفاته ليعهد اليهم عهده

ويكتب هلــم وصيته ،فازدمحوا يف حجرته ومأل الطلقاء املســجد والســكة مع أنه‘أمرهم

أن يكونوا يف معســكر أســامة ،وملا طلب أن يقربــوا له دواة وكتف ًا ليكتب هلــم كتاب ًا يؤ ِّمنهم
من اإلختــاف والضــال إىل يوم القيامــة ،فنهض عمر الذي رتبه ســهيل والطلقاء رئيســ ًا
لقريش ،وقال بكل جرأة :التقربوا له شــيئ ًا حسبنا كتاب اهلل ،إن نبيكم غلب عليه الوجع ،ويف

طبعة البخاري يف اهلند قال :إن نبيكم ليهجرفاستفهموه ،أي ليتكلم ألريكم أنه هيذي!

فصاح الطلقاء من خلفه الذين أحرضهم سهيل وعمر من مكة :القول ما قاله عمر ،القول ما

قاله عمر ،ال تقربوا له شيئ ًا! ومنعوا النبي‘ من كتابة ذلك العهد! وأجابتهم بعض نساء النبي
من وراء احلجاب وقلن :قربوا لنبيكم يكتب لكم! فشــتمهن عمر! فأجابه النبي‘إهنن خري
منكم!

وواصــل عمر والطلقاء إرصارهــم وشــعارهم ،فغضب النبي‘فأمره جربئيل×أن

يطردهم ،فطردهم وقال هلم :قوموا عني فام أنا فيه خري مما تدعونني إليه!
أرص عليكم ،فتعلنوا الردة!
أي إنكم تدعوين ألن َّ

وقــد وصف املحامي األردين أمحد حســن يعقــوب ،182/أجواء املواجهــة يف كتابه الق ِّيم:

عدالة الصحابة ،فكتب حتت عنوان :املواجهة الصاخبة:

«النبي عىل فراش املوت ،وجربيل األمني ال ينقطع عن زيارته ،وأكثر ما كان يأتيه جربيل يف

مرضه .النبي عىل علم بمستقبل هذه األمة وقد أدى دوره كام ً
ال وبلغ رساالت ربه ،وبني هلم كل
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ٌ
ومدرك أنه السكون الذي يسبق اإلنفجار،
شئ عىل اإلطالق ،وهو عىل علم تام بام جيري حوله،
فينسف الرشعية السياسية واملرجعية! وبنسف الرشعية السياسية واملرجعية يتجرد اإلسالم من

سالحه اجلبار ويتعطل املولد األسايس للدعوة والدولة.

ولكن مثل النبي الينحني أمام العاصفة ،وال يقعده شــئ عن متابعة إحساسه العميق بالرأفة

والرمحــة هلذه األمة! وبالرغم مــن كامل الدين ومتام النعمة اإلهلية والبيان اإلهلي الشــامل لكل

شــئ حتتاجه األمة ،بام فيه كيف يتبول وكيف يتغوط أفرادهــا ،إال أنه أراد أن يلخص املوقف

ألمته حتى هتتــدي وحتى التضل ،وحتى خترج بســام من املفاجآت التي ترتبص هبا وتنتظر
موت النبي لتفتح أشداقها فتعكر صفو اإلسالم وتعيق حركته وتغري مساره!

النبــي عــى فراش املــرض ،وبيته املبــارك يغــص بأكابر الصحابة ،وقــد أرص النبي عىل

تلخيص املوقف والتذكري باخلط املســتقبيل ملسرية اإلســام ،فقال :قربــوا أكتب لكم كتاب ًا لن
تضلوا بعده أبد ًا.ماهو اخلطأ هبذا العرض النبوي؟

من يرفض التأمني ضد الضاللة؟ وملاذا؟ وملصلحة من؟

ثم ،إن من حق أي مسلم أن يويص ،ومن حق أي مسلم أن يقول ما يشاء قبل موته ،والذين

يسمعون قوله أحرار فيام بعد بإعامل هذا القول أو إبطاله!

هذا إذا افرتضنا أن حممد ًا جمرد مسلم عادي ،وليس نبي ًا وقائد ًا لألمة.

فتصدى الفاروق عمر بن اخلطاب ووجه كالمه للحضور وقال :إن النبي قد غلب عليه الوجع

وعندكم القرآن ،حسبنا كتاب اهلل!

فاختلف أهل البيت فاختصموا ،منهم من يقول قربوا يكتب لكم رســول اهلل كتاب ًا ال تضلوا

بعده أبد ًا ،ومنهم من يقول :القول ما قاله عمر!

فلام أكثروا اللغو واإلختالف عند النبي قال هلم رسول اهلل :قوموا عني!

ويف رواية ثانية أن الرســول عندما قال :إئتوين بكتاب أكتب لكم كتاب ًا لن تضلوا بعده أبد ًا،

تنازعوا وال ينبغي عند نبي تنازع ،فقالوا هجر رســول اهلل! قال النبي :دعوين فالذي أنا فيه خري

مما تدعوين إليه!.
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ويف رواية ثالثة ،قال النبــي :إئتوين بالكتف والدواة أو اللوح والــدواة أكتب لكم كتاب ًا لن

تضلوا بعده أبد ًا فقالوا :إن رسول اهلل هيجر.

ويف رواية رابعة للبخاري :إن النبي قال :إئتوين بكتاب أكتب لكم كتاب ًا ال تضلوا بعده ،قال

عمر :إن النبي غلبة الوجع وعندنا كتاب اهلل حســبنا فاختلفوا وأكثروا اللغط! قال النبي :قوموا
عني وال ينبغي عندي التنازع.

رواية بلفظ خامس للبخاري :إئتوين أكتب لكم كتاب ًا لن تضلوا بعده أبد ًا ،فتنازعوا والينبغي

عند نبي تنازع فقالوا :ما شأنه أهجر؟ إستفهموه .فذهبوا يرددون عليه فقال :دعوين فالذي أنا

فيه خري مما تدعوين إليه.

رواية بلفظ سادس للبخاري :قال النبي :إئتوين بكتف أكتب لكم كتاب ًا ال تضلوا بعده أبد ًا،

فتنازعوا وال ينبغي عند نبي تنازع فقالوا :ما له أهجر ،استفهموه ،فقال النبي :ذروين فالذي أنا

فيه خري مما تدعوين إليه.

رواية بلفظ ســابع للبخاري :قال النبي :هلم أكتب لكم كتاب ًا لــن تضلوا بعده .قال عمر:

إن النبي غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب اهلل! واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم
من يقول :قربوا يكتب لكم رسول اهلل كتابا لن تضلوا بعده ،ومنهم من يقول ما قال عمر ،فلام
أكثروا اللغط واإلختالف عند النبي قال :قوموا عني.

ويف رواية أن عمر بن اخلطاب قال :إن النبي هيجــر .وقد اعرتف الفاروق أنه صد النبي عن

كتابة الكتاب حتى ال جيعل األمر لعيل!
حتليل املواجهة:

أطراف املواجهة :الطــرف األول ،حممد رســول اهلل وخاتم النبيني وإمام الدولة اإلســامية

«رئيسها».

الطرف الثاين ،عمــر بن اخلطاب أحــد كبار الصحابة ،ووزير من أبــرز وزراء دولة النبي،

واخلليفة الثاين من خلفاء النبي فيام بعد.
مكان املواجهة :بيت النبي.
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شهود املواجهة :كبار الصحابة رضوان اهلل عليهم.
النتائج األولية للمواجهة:

 -1اإلنقسام :إن احلارضين قد انقسموا إىل قسمني :القسم األول :يؤيد الفاروق فيام ذهب إليه

من احليلولة بني الرســول وبني كتابة ما يريد .وحجة هذا الفريق أن الفاروق من كبار الصحابة،
وأحد وزراء النبي ،ومشفق عىل اإلسالم ،وأن النبي مريض ،وبالتايل فال داعي إلزعاجه بكتابة

هذا الكتاب .ثم إن القرآن وحده يكفــي ،فهو التأمني ضد الضاللة ،وال داعي ألي كتاب آخر

يكتبه النبي!

القسم الثاين:يرفض املواجهة أص ً
ال بني التابع واملتبوع وبني نبي ومصدق به وبني رسول يتلقى

تعليامتــه من اهلل ،وبني جمتهد يعمل بام يوحيه له اجتهــاده وبني رئيس دولة ونبي بنفس الوقت
وبني واحد من وزرائه.

ويرى هذا القسم أن تتاح الفرصة للنبي ليقول ما يريد ،ولكتابة ما يريد ألنه نبي وما زال نبي ًا

حتى يتوفاه اهلل ،وألنه رئيس الدولة وما زال رئيس ًا للدولة حتى يتوفاه اهلل وحيل رئيس آخر حمله.
ثم عىل األقل ،ألنه مســلم يتمتع باحلرية كام يتمتع هبا غريه ،ومن حقه أن يقول ما يشاء وأن

يكتب ما يشاء .ثم إن األحداث واملواجهة جتري يف بيته فهو صاحب البيت ومن حق أي إنسان

أن يقول ما يشاء يف بيته.

وقال املحامــي األردين :برز الفاروق كقوة جديدة هائلة اســتطاعت أن حتول بني النبي وبني

كتابة ما يريد،واســتطاعت أن تستقطب لرأهيا عدد ًا كبري ًا من املؤيدين بمواجهة مع النبي نفسه
وبحضور النبي نفسه»! انتهى كالم المحامي.

أقــول :جاء انقالب يوم اخلميس ثمرة لرصاع قريش مع النبي‘الذي أخذ منحى جديد ًا

بعد فتح مكة ،فقد قرر زعامء قريش أن خيوضوا معه املواجهة حول خالفته وأن تكون مواجهتهم

بزعامة عمر! ونشطوا يف إسكان الطلقاء يف املدينة ليشدوا ظهر عمر ،فبلغوا ثلث أهل املدينة أو

نصفها! ألن القرشيني الذين كتبهم النبي يف جيش أسامة سبع مئة! (فتح الباري.)116/8:

و قد أخرب اهلل تعاىل نبيه‘أن أمته ســتختلف بعده كاألمم الســابقة فقــالَ :و َل ْو َش َاء ُ
اهلل َما
ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ّ َ ُ َ
ََُْ َ ُْ ْ َ ْ َ َ َ ُْ ْ َ ْ َ
ك َف َر َو َل ْو َش َاء ُ
اهلل
ات َول ِك ِن اختلفوا ف ِمنهم من آمن و ِمنهم من
اقتتل ال ِذين ِمن بع ِد ِهم ِمن بع ِد ما جاءتهم الب ِين
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َ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ
اهلل َيف َع ُل َما ُي ِر ُيد.
ما اقتتلوا ول ِكن

فكان النبي‘يؤكد عىل مكانــة أهل بيته^وحيذر أمته أن يرتــدوا بعده كفار ًا يرضب

بعضهم رقاب بعض ،ألجل احلكم واخلالفة!

بي فيها كل ما ينبغي بيانه ،وبرشهم باألئمة اإلثني
وخطب فيهم يف حجة الوداع مخس خطب َّ َ

عرش^من عرتته بعده ،وأكد عىل وجوب اتباعهم وإال وقعوا يف الضالل واإلهنيار!

ثم يف خطبته السادســة يف غدير خم‘أخذ بيد عيل×وأصعــده املنرب وأعلنه خليفته،

وأمرهم أن هينئوه ويبايعوه ففعلوا ،وكان عمر أول املهنئني!

فقد روى اخلطيب البغدادي ،واحلافظ احلســكاين ،وابن عســاكر ،وابن كثري ،واخلوارزمي،

وابن املغازيل بســند صحيح برشط الشــيخني عن أيب هريرة قال :من صــام يوم ثامين عرشمن

ذي احلجة كتب له صيام ستني شهر ًا ،وهو يوم غدير خم ملا أخذ النبي‘ بيد عيل بن أيب طالب

فقال :ألست ويل املؤمنني؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل .قال :من كنت مواله فعيل مواله ،فقال عمر

بخ ٍ
بن اخلطابٍ :
بخ لك يا ابن أيب طالب أصبحت موالي وموىل كل مسلم)!

ويف مرض وفاته‘أمره ربه عز وجل أن يدعو أصحابه ويتم عليهم احلجة فعرض عليهم

أعظــم عرض قدمه نبي ألمته :أن يضمن هلم أن يكونوا ســادة العامل إىل يوم القيامة ،برشط أن
يقبلوا حكم اهلل ورسوله‘ويلتزموا بتنفيذ ما يكتبه هلم!

فانــرى له عمــر بالنيابة عــن قريش فرد عليه وأعلــن رفضهم لعرضه! فشــد ظهر عمر

أكثر احلارضيــن وصاحوا يف وجه نبيهم :القول ما قاله عمر ،أي ال نريد أن تكتب لنا كتاب ًا ،وال
ف!
نريد أمانك من الضالل ،فقد غلب عليك الوجع وفقدت الصالحية العقلية فأنت َخ ِر ٌ
لقد ردوا عىل رسوهلم‘وأهانوه وحكموا عليه بأنه خرفان فقد عقله!

واختاروا الضالل عن عمد وإرصار ،وصادروا من نبيهم‘قيادة األمة وأعطوها إىل عمر،

زعيم قريش اجلديد!

واضطرالنبي املظلوم‘إىل الســكوت ،ألهنم خريوه بني الكف عــن كتابة عهده أو تعلن

قریــش ارتدادها عن اإلســام وإعالن أن حممد ًا ليــس نبي ًا ،بل يريد تأســيس ملك ألرسته
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كملــك كرسى وقيرص! فاليوم ابن عمه ابن ثالث وثالثني ســنة ،وبعده أوالد ابنته الذين هم
دون العــارشة ،وإذا دخلت اخلالفة فيهم فلن خترج منهم وال تصل إىل قبائل قريش أبد ًا ،وهذا

ظلم لقريش ما بعده ظلم!

هلذا ،تقدم عمر بتخويل سهيل زعيم قريش وواجه النبي‘بأن بني هاشم تكفيهم النبوة!

وخالفته جيب أن تكون لبقية البطون ويكون بنو هاشم فيها كغريهم ال أكثر!
وسالحه مقابل النبي‘هتديد قريش بالردة!

وقد اعتربت قريش أهنا انترصت عليه ،فمنعته من كتابة عهده لعرتته^!

ومــا أن أغمــض عينيه‘حتى ســارعت بالصفق عىل يــد خليفتها ،وأسســت نظام

اخلالفة القريش عىل قانون الغلبة والتسلط!

وفتحت بذلك يف األمة رصاع ًا عىل السلطة مل تعرف أمة بعد رسوهلا أكثر منه سفك ًا للدماء!

وكانت نتيجة نظام اخلالفة بعــض فتوحات حمدودة عىل غري منهج ،ثم غلبة غلامن بني أمية

عىل اخلالفة ،ثم غلامن بني العباس ،ثم غلامن الرشاكسة والعثامنيني ،حتى اهنارت اخلالفة واألمة
بيد الغربيني ودفنوها يف استانبول!

كانت املدة بني يوم الغدير يوم اخلميس  18ذي احلجة ،وبني يوم اخلميس يوم الرزية  24صفر

من نفس السنة ،ست ًا وستني يوم ًا فقط!

نشــط فيها القرشــيون يف املدينة ومكة ضد خالفة عرتة النبي‘ووقعت أحداث ونزلت

آيات ،وصدرت من النبي‘خطب وأحاديث!

ومن أبرزها دعوته املسلمني إىل كتابة عهده ،فأفشلوا أمره كام رأيت!

وقبلها إرســاله الطلقاء واملنافســن لعيل×يف جيش أســامة ليخلو اجلو منهم يف املدينة،

فريتب اخلالفة قبل وفاته! فأفشــلوا جيش أسامة ،وكان حلفصة وعائشة دور خطري كام قال اهلل

تعــاىل :إ ْن َت ُت َوبا إ َلى اهلل َف َق ْد َص َغ ْت ُق ُل ُوب ُك َما َو إ ْن َت َظ َ
اه َرا َع َل ْيهِ َفإ َّن َ
يل َو َص ِال ُح ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
اهلل ُه َو َم ْو ُ
لاه َو ِج ْبر ُ
ين
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
لائ َك ُة َب ْع َد َذ ِل َك َظهيرٌ.
َوال َم ِ
ِ

قال الطربي الشــيعي يف املسرتشد :680/أليس قال الرسول‘وقد تغرغر (أي رشق بكلامته
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حزن ًا) إيتوين بدواة وصحيفة أكتب لكم ما التضلون معه بعدي ،فقال الثاين :هجر رسول اهلل،
حسبنا كتاب اهلل »!

وهنا بحوث ال يتسع هلا املجال .راجع :ألف سؤال وإشكال.369/2:

جرائم علماءالسلطة في تحريف حديثالرزية!
ارتكــب علامء الســلطة يف حديــث رزية اخلميــس أو حديث الــدواة والكتــف أنواع ًا

من اجلرائم احلقيقية :من حتريف ،وتعتيم ،وتلبيس ،وكذب رصيح!

كل ذلــك ليغطوا مواجهة عمر بن اخلطاب الفظة للنبي‘ ،بــل حولوها اىل منقبة لعمر!

ليثبتوا صحة اهتامه للنبي‘بأنه هيذي وهيجر ويســقطوا كالمه عن احلجية ،وزعموا أنه كان
عند عمر قرائن فهم منها أن طلب النبي‘ الدواة مل يكن طلب ًا حقيقي ًا ،فال جتب طاعته!

أما فقرة :دعوين فالــذي أنا فيه خري مما تدعوين اليه .يف رواية البخــاري ( )31/4وغريها ،فلم

يرشحوها أبد ًا! فامذا يقصد النبي‘بقوله :الذي أنا فيه؟ وماذا يقصد بقوله :مما تدعوين اليه،
فاىل ماذا َد َع ْوه ،وبامذا دعوه؟

إنه نص رصيح يف أهنم مضاف ًا اىل رفضهم كتابة عهده ،دعوه اىل شــيئ خطري ير ُّد اإلسالم اىل

أســوأ مما هو فيه! فالنبي‘يقول هلم :دعوتكم لتقبلوا كتابة عهــدي وتلتزموا به ،فتكونوا

سادة العامل اىل يوم القيامة ،فرفضتم! ودعومتوين اىل أمر جيعل اإلسالم يف وضع أسوأ مما أنا فيه!
فقد َد َع ْو ُه اىل أن يرص عىل الكتابة فيعلنوا أنه خرفان يتكلم من عنده!

لقــد تعمــد علامء اخلالفة القرشــية امتهان القــارئ ،ليــرؤوا عمــر مــن مواجهته الكافرة

مع النبي‘ويف املقابل اهتموا النبي‘بأنه غلبه الوجع كام قال عمر ،فال جتب طاعته ،وأنه طلب
أن يويص عن اجتهاد رأيه وليس بوحي من اهلل! فال جتب طاعته يف إحضار دواة وقرطاس!

وزعموا جيوز ألي شــخص أن جيتهد مقابــل اجتهاد النبي‘ ،فكيف إذا كان عمر الذي

ينطق امللك عىل لسانه؟!

لقــد صادروا آيــةَ :و َما َي ْن ِط ُق َعن ْال َه َوى.إ ْن ُه َو إ َّلا َو ْح ٌي ُي َ
وحى .وأعطوها لعمر! وقد وصل طعنهم
ِ
ِ
ِ

بالنبي‘وإهانتهم لشخصه املقدس اىل ماقاله عياض!
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قال يف الشفا ((:)192/2قال أئمتنا يف هذا احلديث :إن النبي‘ غري معصوم من األمراض وما يكون

وغيش ونحوه مما يطرأ عىل جســمه ،معصوم أن يكون منه من القول
ٍ
من عوارضها من شــدة وج ٍع
أثناء ذلك ما يطعن يف معجزته ويؤدى إىل فساد يف رشيعته من هذيان أو اختالل يف الكالم).

الحظ تناقضهــم! فالنبي‘قد يغلب عليه الوجع وهيجر ،فــا جتب طاعته ،لكن هجره
َ

َّ

ْ

ْ

َ َ
َ ْ َ َ ْ َ ُ
اهلل ،فقالوا لكن قد
ول ِإلا ِل ُيطاع ِب ِإذ ِن ِ
اليطعــن يف نبوته! لقد نقضوا قولــه تعــاىلَ :وما أرسلنا ِمن رس ٍ

هيجر وهيذي فال تطيعوه!

ََ ُ َ ََ ُ َُ ْ ُ
ك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِن َين ،فقالوا وإن هجر نبيكم فال تطيعوه،
ونقضوا قوله تعــاىل :وأ ِطيعوا اهلل ورسوله ِإن

وال ترض معصيته بإيامنكم!
َ

َ

َ َ

ُ َ

َ ُ

ونقضوا قوله تعاىل :أ ِط ُيعوا َ
اهلل َوأ ِط ُيعوا َّالر ُسول َولا ُت ْب ِطلوا أ ْع َمالك ْم ،فقالوا إن هجرال نطيعه وأعاملنا

التبطل!

َ

ُ َ ُ

َ

ُ ُ ََ ََ ُ
ََ َ ُ
اك ُم َّ
اك ْم َع ْن ُه ف ْان َت ُهوا ،فقالوا إن صار نبيكم هيجر،
الر ُسول فخذوه وما نه
ونقضوا قوله تعاىل :وما آت

فال جيب طاعته فيام أمر وهنى!

ثم اهتموه بأن قوله وأمره وهنيه يف مرض وفاته اجتها ٌد منه ال جتب طاعته ،وأبطلوا بذلك قوله

تعاىلَ :و َما َي ْن ِط ُق َعن ْال َه َوى.إ ْن ُه َو إ َّلا َو ْح ٌي ُي َ
وحى.
ِ
ِ
ِ

فهم ألجــل تصحيح كالم عمــر وفعله حــارضون ألن يطعنوا يف النبــي‘ ويرفضوأ

آيات القرآن ،فامذا يبقى هلم من اإلسالم؟!

ثم الحظ تربيرهم لقول عمر إن النبي‘هجر ،كام يف فتح الباري (( :)100/8قال املازري :إنام

جــاز للصحابة اإلختالف يف هذا الكتاب مع رصيح أمــره هلم بذلك ألن األوامر قد يقارهنا ما
ينقلها من الوجوب ،فكأنه ظهرت منه قرينة دلت عىل أن األمر ليس عىل التحتم بل عىل اإلختيار،

فاختلف اجتهادهم ،وصمم عمــر عىل اإلمتناع ملا قام عنده من القرائن بأنه‘ قال ذلك عن

غري قصد جازم! وعزمــه‘ كان إما بالوحي وإما باإلجتهاد ،وكذلك تركه إن كان بالوحي

فبالوحــي وإالفباالجتهاد أيض ًا ،وفيه حجة ملن قال بالرجــوع إىل اإلجتهاد يف الرشعيات! (أي
مخالفة اجتهاد النبي باجتهاد مقابله)!
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وقال النووي :اتفق قول العلامء عىل أن قول عمر حسبنا كتاب اهلل ،من قوة فقهه ودقيق نظره!

ألنه خيش أن يكتب أمور ًا ربام عجزوا عنها ،فاســتحقوا العقوبة لكوهنا منصوصة ،وأراد أن ال
ينسد باب اإلجتهاد عىل العلامء!

ويف تركه‘ اإلنكار عىل عمر إشــارة إىل تصويبه رأيه! وأشار بقوله :حسبنا كتاب اهلل ،إىل
قوله تعاىلَ :ما َف َّر ْطنَا ِف ا ْل ِكت ِ
َاب ِم ْن َش ْيئ).
فعمر عنده قرائن تدل عىل أن النبي‘مل يأمر بنحو الوجوب!

وأمر النبي‘ هنــا کان باجتهاده وليس بأمر ربه عز وجــل ،فيجوز اإلجتهاد مقابله وقد

اجتهد عمر!

وهبذا أبطلــوا قولــه تعــاىلَ :و َما َي ْن ِط ُق َعن ْال َه َوى.إ ْن ُه َو إ َّلا َو ْح ٌي ُي َ
وحى .فصار النبي‘ينطق عن
ِ
ِ
ِ

هوى واجتهاد ،وعمر جيتهد بتســديد امللك الذي ينطق عىل لســانه! إهنم يستميتون يف الدفاع

عن اجلبهة القرشية املضادة للنبي‘!

وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم!




إحدى عشرة مسألة في حديثالرزية لم يستوفهاالباحثون!
املســألة األوىل:كيف دعا النبي‘الناس وأخربهم بأنه ســيكتب هلم عهده واملفروض أن

أكثرهم يف معسكر أسامة الذي يبعد سبع كيلومرتات؟

املســألة الثانية :هــل كان يف الذيــن صاحوا :القول ما قالــه عمر ،أحدٌ مــن غري الطلقاء،

من املهاجرين القرشيني أو غريهم ،أو من األنصار؟

املســألة الثالثة :من كان حارض ًا من شخصيات املهاجرين واألنصار وأهل البيت^؟ مث ً
ال

أبوبكر ،وســعد بن أيب وقاص ،وطلحة بن عبيد اهلل ،وعبد الرمحن بن عوف ،وخالد بن سعيد،
وخالد بن الوليد ،وعمرو بن العاص ،واملغرية بن شعبة وكبار األنصار ،والعباس وعيل×؟

املسألة الرابعة :هل كان سهيل بن عمرو يومها يف املدينة أو يف مكة ،ومن كان أقرب الناس اليه

يف املدينة غري بنته سهيلة بنت سهل؟
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املسألة اخلامسة:من التي صاحت من أزواج النبي‘:قربوا لنبيكم دواة وكتف ًا يكتب لكم،

فشتمهن عمر؟وهل كانت عائشة وحفصة هناك؟

املسألة السادسة :ما الفرق بني هيجر وغلب عليه الوجع؟ وملاذا حذفوا هيجر من طبعة بوالق

للبخاري؟وهل يوجد دليل قاطع عىل أن عمر قاهلا؟

املسألة الســابعة :ما هو جواب عمر إذا ســئل :أراد النبــي‘أن يكتب وصيته يف مرضه

فمنعته ،وأراد أبوبكر أن يكتب وصيته يف مرضه فقلت للناس أسكتوا وأنصتوا يريد أن يكتب
لكم وصيته! فام الفرق بني احلالتني؟

املسألة الثامنة :واىل ماذا دعاهم النبي‘بقوله :هلموا أكتب لكم..الخ .واىل ماذا دعوه هم

فأجاهبم :قوموا عني فام أنا فيه خري مما تدعوين اليه؟!

املسألة التاسعة :هل طرد النبي‘أصحابه غري هذه املرة؟!

وهــل طرده إياهــم يعنــي غضبه‘عليهم أو عــى بعضهم؟ ومــا هو احلكم الرشعي

ملطرودي النبي‘واملغضوب عليهم منه؟!

املســألة العارشة :هل فقرة :وأوصاهم بثالث قــال :أخرجوا املرشكني من جزيرة العرب..

الخ .التــي وضعوها يف احلديث بعد أن طردهم ،وهي قولــه :قوموا عني فالذي أنا فيه خري مما

تدعوين إليه ،هل هي من حديث الرزية أم ألصقوها فيه إلصاق ًا ،وهي أجنبية عن حديث الرزية
وذلك املجلس؟!

أما وقت طردهم فهو عندما مل يطيعوه ولغطوا :فلام أكثروا اللغو واإلختالف قال رسول اهلل:

قوموا»(.البخــاري .)137/ 5:ويف دالئل البيهقي(( :)182/7أوصاهم عند موته بثالث) .وهو يشــر اىل
عدم عالقة هذه الوصایا بمجلس حديث الرزية!

املسألة احلادية عرشة :ماذا أراد النبي‘أن يكتب يف تلك اجللسة العاصفة؟!

هم يقولون إنه أوىص يف ذلك اليوم وبعده بام كان يريد أن يكتبه ،وهي وصايا عامة ليس فيها

تعيني خلفائه بعيل وعرتته من أهل البيت!

وهذا قول بغــر علم ،يعارضه ما رويناه نحن وهم ،رواه النعــاين يف الغيبة ،185/وابن عقدة
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يف فضائل عيل×بســند صحيح عند الســنة والشــيعة(:عن عبد الرزاق قــال :حدثنا معمر
بن راشــد ،عن أبان بن أيب عياش ،عن ســليم بن قيس :أن علي ًا×قــال لطلحة يف حديث

طويل عند ذكر تفاخر املهاجرين واألنصار بمناقبهم وفضائلهم :يا طلحة ،أليس قد شــهدت

رسول اهلل‘حني دعانا بالكتف ليكتب فيها ما التضل األمة بعده وال ختتلف فقال صاحبك ما
قال :إن رسول اهلل هيجر ،فغضب رسول اهلل وتركها؟ قال :بىل قد شهدته.قال :فإنكم ملا خرجتم
أخربين رســول اهلل‘ بالذي أراد أن يكتب فيها ويشهد عليه العامة ،وأن جربئيل×أخربه

عيل ما أراد أن يكتب
بأن اهلل تعاىل قد علم أن األمة ســتختلف وتفرتق ،ثم دعا بصحيفة فأمىل َّ
يف الكتف ،وأشــهد عىل ذلك ثالثة رهط :سلامن الفاريس ،وأباذر ،واملقداد ،وسمى من يكون
من أئمة اهلدى الذين أمر املؤمنني بطاعتهم إىل يوم القيامة ،فسامين أوهلم ،ثم ابني هذا حسن ،ثم

ابني هذا حسني ،ثم تسعة من ولد ابني هذا حسني ،كذلك يا أباذر وأنت يامقداد؟ قاال :نشهد

بذلك عىل رسول اهلل‘ .فقال طلحة :واهلل لقد سمعت من رسول اهلل‘يقول أليب ذر :ما
أقلت الغرباء ،وال أظلت اخلرضاء ذا هلجة أصدق ،وال أبر من أيب ذر ،وأنا أشــهد أهنام مل يشهدا
إال باحلق ،وأنت أصدق وأبر عندي منهام).

أطول كالم لعلماءالسلطة وعلمائنا في حديثالرزية
أطول حماوالت الدفــاع عن عمر بن اخلطاب من علامء الســلطة ،مــا كتبه القايض عياض

يف الشفا ،وبعده ابن حجر العسقالين يف فتح الباري.
وهذا نموذج من دفاع عياض:

قال عياض(( :)193/2وقد اختلف العلامء يف معنى هذا احلديث وكيف اختلفوا بعد أمره‘

أن يأتــوه بالكتاب ،فقال بعضهم أوامر النبي‘ يفهم إجياهبا مــن ندهبا من إباحتها بقرائن،
فلعــل قد ظهر مــن قرائن قوله‘لبعضهم ما فهمــوا أنه مل تكن منه عزمة بــل أمر رده إىل
اختيارهم وبعضهم مل يفهم ذلك فقال :اســتفهموه ،فلام اختلفوا كف عنه إذ مل يكن عزمه وملا

رأوه من صواب رأى عمر :ثم هؤالء قالوا ويكون امتناع عمر إما إشــفاقا عىل النبي‘ من
تكليفه يف تلك احلال إمالء الكتاب وأن تدخل عليه مشــقة من ذلك كام قال إن النبي‘اشتد

به الوجع ،وقيل خشى عمر أن يكتب أمور ًا يعجزون عنها فيحصلون يف احلرج باملخالفة ،ورأى
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أن األرفق باألمة يف تلك األمور ســعة اإلجتهاد وحكم النظر وطلب الصواب فيكون املصيب
واملخطئ مأجــور ًا ،وقد علم عمر تقرر الرشع وتأســيس امللة وأن اهلل تعاىل قال:اليوم أكملت

لكم دينكم ،وقوله‘ :أوصيكم بكتاب اهلل وعرتيت .وقوله عمر:حسبنا كتاب اهلل رد عىل من
نازعه ال عىل أمر النبي! الحظ جرأة عياض العمري عىل اإلفرتاء حيث جعل قول عمر رد ًا عىل
من نازعه وقد كان بعد كالم النبي‘مبارشة قبل أن يتكلم أحد!

أما مــن علامئنا فأطول رشح حلديث الرزية ما كتبه آية اهلل الباحث الســيد مهدي اخلرســان

حفظه اهلل يف املجلد األول من موسوعة ابن عباس ،وقد بلغ  224صفحة ،أورد فيه صيغ احلديث

وألفاظه يف مخس وعرشين صورة ،ثم استعرض رواة احلديث ومصادره من القرن األول اىل القرن
العارش .ثم ناقش رشاحه الذين ســاهم علامء التربير ،فــرد عىل اخلطايب ،وابن حزم الظاهري،

والبيهقــي ،واملازري ،والقــايض عياض ،وابن األثــر ،والنووي ،وابن تيمية ،والشــاطبي،
وابن حجر العســقالين ،والقســطالين ،والوشــتاين اآليب املالكي ،والبدر العيني ،والدهلوي،

والالهوري ،والعقاد .وقد وصفهم بأهنم عمريون أكثر من عمر نفسه!ومما قاله ملخص ًا:

( أوردنا نامذج من أقوال علامء التربيــر ،فوجدناهم يف اندفاعهم يركبون الصعب والذلول،

ويقولون املقبــول وغري املقبــول ،بــل وحتــى غري املعقول ،يف ســبيل تربئة عمــر من معرة

كلمته اجلافية النابية ،والتي مل يتربأ هو منها ،ولكن القوم عىل مقولة :ملكيون أكثر من امللك.

فعمر قال كلمته بملء فمه دون تورية أو كناية ،متحدي ًا شــعور النبي‘ ومشاعر الرشعية

النبوية الربانية.

ثم قال :يف الصورة الرابعة قــال عمر :ملا مرض النبي قال :إئتوين بصحيفة ودواة أكتب لكم

كتاب ًا التضلون بعدي فكرهنا ذلك أشد الكراهية!

ملاذا يا أباحفص كرهتم ذلك أشــد الكراهية؟ ال عليك أن تكشف السبب فإن علامء التربير

سيدافعون عنك ،ولو كان عىل حساب الرسول‘!

وعمر يقول البن عباس بعد ٍ
يرصح باسمه يعني علي ًا
ألي من الزمن :ولقد أرا َد رسول اهلل أن ّ

فمنعت من ذلك إشفاق ًا وحيطة عىل اإلسالم!

وعلامء التربير يقولون :ربام أراد أن يكتب شيئ ًا من األحكام ،أو أن يكتب خالفة أيب بكر من
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بعده ،ال كام يقول الرافضة؟

وعمر يقول أيض ًا البن عباس :إن رسول اهلل أراد ذلك وأراد اهلل غريه ،فنفذ مراد اهلل ومل ينفذ
مراد رسوله! أو ك َّلام أراد رسول اهلل كان!
وعلامء التربير يقولون :وال جيوز أن حيمل قول عمر عىل أنه توهم الغلط عىل رســول اهلل! كام

قال ذلك اخلطايب وأرضابه.

وعمر يقول البن عباس :لقد كان من رســول اهلل‘ذرو ًا مــن قول ،ال يثبت حجة وال

يقطع عذر ًا!

وعلامء التربير يقولون :كان ذلك من دالئل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره!

ورابعة :عمر يقول البن عباس :أما واهلل يا بني عبد املطلب لقد كان عيل فيكم أوىل هبذا األمر

مني ومن أيب بكر!

ويقولون :ومهام كانت كلمته فال يظن به ذلك.كام مر عن ابن األثري.

وعمر يقول خامســة البن عباس أيض ًا :أول من راثكم عــن هذا األمر أبوبكر إن قومكم

كرهوا أن جيمعوا لكم اخلالفة والنبوة!

وعلامء التربير يقولون :فإن عمر اشتبه عليه هل كان قول النبي من شدة املرض فشك يف ذلك

فقال :ما له أهجر؟ كام مر عن ابن تيمية.

وبالتايل يقولون :وإنام قصده التخفيف عن النبي‘ .كام مر عن البيهقي.

ويقولون :كان ما اختاره عمر صواب ًا ،كام مر عن العيني.

وهكذا ظهرت كوامن نفوسهم عىل ألسنتهم فخطوها بأقالمهم ،وبانت عمريتهم أكثر من

عمر نفسه!

وأعجب من ذلك كله ما ســال به قلم العقاد يف عبقرياته من مكابراته ولنقرأ ما يقول ،فإنه

جاوز القوم يف عمريته ،وأتى بالعجاب يف عبقريته!

قــال يف عبقرية عمر :ونفس عمــر بن اخلطاب هي تلك النفس التــي تدعم علم األخالق

من األساس ،ذلك الرصح الشامخ الذي ننظر إىل أساســه فكأننا تسلقنا النظر إىل ذروته العليا،
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ألنه قرب بني اآلمال والقواعد أوجز تقريب ،إذ هو التقريب امللموس.

فال جرم يراجع النبي يف كل عمل أو رأي مل يفهم مأتاه ومرماه ما أمكنته املراجعة وما قلقت

خواطره حتى تثوب إىل قرار.

اللهــم إال أن تســتعيص املراجعة ويعظم اخلطر ،فهنــاك تأيت اخلليقة العمريــة بآية اآليات

من اإلســتقالل واحلب واحلزم الذي يضطلع بجالئل املهامت .فلام دخل النبي يف غمرة املوت

ودعا بطرس يميل عىل املسلمني كتاب ًا يسرتشدون به بعده ،أشفق عمر من مراجعته فيام سيكتب
وهو جد خطري وقال :إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب اهلل حسبنا ،ومال النبي إىل رأيه (!) فلم

َيعــد إىل طلب الطرس وإمالء الكتاب ،ولو قد علم النبــي أن الكتاب رضورة ال حميص عنها،
ٍ
يومئذ أول املجيبني!
لكان عمر
هــذا ما تفتقت عنــه عبقرية العقاد وال نطيل عنــد أقواله .ولكن قولــه إن نفس عمر هي

تلك النفس التــي تدعم األخالق من األســاس! هو مــن زخرف القول؟ فهذه كتب الســرة

والتاريخ تذكر أن عمر كان فظ ًا غليظ ًا!

تروى قلي ً
ال ومل يرســل القول عىل عواهنه ،وراجع الكلمــة قبل أن يكتبها!
ثــم ليت العقاد َّ

فقوله :وكثري ًا ما جاراه النبي‘واستحب ما أشار به وعارض فيه؟ ملاذا مل يوثق دعواه بشاهد
صدق واحد من ذلك الكثري الذي زعمه .وأين كان ذلك املســتحب من مشــورته الذي جاراه

فيه النبي‘.

وما أدري هل كان إعراض النبي‘عن أيب بكر وعن عمر حني شــاور الناس يف يوم بدر

فتكلام فأعرض عنهام ،هل كان ذلك من شواهد الكثري الذي زعمه؟

وما أدري ملاذا تغري وجه رسول اهلل‘من كالم عمر يف صلح احلديبية!

ثم حني جاء عمر بســهيل بــن عمرو اىل النبي‘يف املدينة وقال أبوبكــر يف قريش :إهنم

جريانك وحلفاؤك! فغضب وقال‘ :يا معرشقريش واهلل لتنتهن أو ليبعث ّن اهلل عليكم رج ً
ال

منكم امتحن اهلل قلبه لإليامن فيرضبكم عىل الدين) .انتهى كالم السيد اخلرسان.
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الشيعة فقط فسروا قوله؟ص؟ :فما أنا فيه خير مما تدعونياليه!
فقد اتفقــت ألفاظ احلديث عىل أن النبي‘ختم املجلس بطردهــم فقال :قوموا عني ،أو

دعــوين ،أو ذروين ،فالذي أنا فيه خري مما تدعوين اليــه( .البخــاري ( )31/4فلم يرشحها الرشاح! بل

حرفوا واقعة الطرد وكأن النبي‘اشــتد به تعب املرض فدعا هلم وشــكرهم ،وقال تفضلوا

أريد أن أرتاح!

وفرسوا :الذي أنا فيه ،بام يراه من اجلنة وإكرام ربه ،قبل موته بخمسة أيام!

واختلفوا يف تفسريقوله :مما تدعوين اليه ،فقال بعضهم يقصد الكتابة ،وقال ابن حجريقصد

عدم الكتابة! ومل يرشحوا اىل ماذا َد َع ْوه وبامذا دعوه؟

إنه نص رصيح يف أهنم مضاف ًا اىل رفضهم كتابة عهده ،دعوه اىل شــيئ خطري ير ُّد اإلسالم اىل

أسوأ مما هو فيه!

فالنبي‘يقول هلم :إين دعوتكم لتقبلوا كتابة عهدي وتلتزموا به ،فتكونوا ســادة العامل اىل

يوم القيامة ،فرفضتم! ودعومتوين اىل أمر جيعل اإلسالم يف وضع أسوأ مما أنا فيه!

لكن علامء الســلطة يعرفون أن قوله‘تدعوين اليه نص عىل أهنم دعوه اىل أمر خطري فلم

يطعهم به ،ولو أطاعهم لزال الدين!

ومن دعاه منهم إال عمر بقوله:اســتفهموه ألثبت لكم أنه هيجر! وهدفه من إثبات ذلك أن

يفتح الباب جلمهوره الطلقاء عمر الذين أمده هبم ســهيل ،فيعلنوا هم يف املدينة ثم يعلن سهيل
رشيكه يف مكة ردة قريش ألنه ثبت عندها أن حممد ًا ليس نبي ًا بل طالب ملك لعرتته!

إن علامء الســلطة فيهم من أفهم الناس ،لكنهم قرروا أن ال يفهموا شــيئ ًا ينتقص من عمر،

حتى لو كان ينتقص من النبي‘!

وأي انتقــاص للنبي‘أكرب من اهتامهم إياه بأنه غلبه الوجع كــا قال عمر ،وبأنه مل يكن

جــاد ًا يف كالمه ،فلم تكن طاعته واجبة يف إحضــار دواة وقرطاس له! واهتامهم إياه بأن طلبه

دواة لكتب عهده كان باجتهاد رأيه ،وليس بوحي من اهلل تعاىل!

إهنا قضية واضحة وضوح الشــمس فقد اضطر النبي‘أن يرصف النظر عن كتابة العهد
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خــر من أن تعصف عاصفتهم باإلســام من
ويتنــازل عن تأمني مســتقبل أمته ،ألن ذلك
ٌ

أصله ،فتعلن قريش ردهتا وتطيعها قبائل العرب ،وتشــن احلرب عىل آل النبي‘ومن يبقى
عىل اإلسالم من األنصار ،وتقيض عليهم قريش!

وأمام هتديد قريش بلســان زعيمها اجلديد عمر ،أمر اهلل نبيه‘أن اليضغط عليها فتكفر،

وكان جربئيل×حارض ًا عنده ،فأمــره أن ينهي املجلس ويطردهم! فإنام عليه البالغ عن ربه،
وقد ب َّلغ وأتم عليهم احلجة!
ونالحظ أن احلزب القريش مل هيتم لطرد النبي‘هلم من بيته! بل فرحوا بأهنم حققوا نتيجة

هائلة من ذلك املجلس حيث تراجع النبي‘أمامهم ،فانتزعوا منه قيادة األمة ،ووضعوها يف
يد زعيمهم اجلديد عمر!

وأن عمر سيضعها يف مسار قبيل خيضع لقانون الغلبة ،بدل املسار الرباين بقانون النص!

وقد أثمر قانون الغلبة آني ًا ،فحكم أبوبكر سنتني وشهرين ،ثم قتلوه بالسم ،فحكم عمر بعده

عرش سنني ،ثم قتلوه ونصبوا عثامن فحكم اثنتي عرشة سنة!

وملا تفاقم ظلم عثامن اضطر الصحابة ألن يثوروا عليه ويقتلوه ،وخيتاروا علي ًا ×ليحكم مخس

سنني ،فأفاقت قريش وحاربته وانترصت عليه ،وأعادت قانون الغلبة وما زال إىل يومنا هذا!

لقد فتح عمل عمر وقريش رصاع ًا دموي ًا عىل الســلطة ،مل تعرف أم ٌة بعد نبيها أسو َأ منه ،وال

خالف ٌة لنبي أكثر منه سفك ًا للدماء منه!

فلو أحصينا حروب األمة ورصاعاهتا عىل السلطة لبلغت املئات ،وبلغ قتالها عرشات املاليني!

وخساراهتا املادية واملعنوية فوق التصور!

وكانت آخر ثامر قانون الغلبة :أن ضعفت األمة ثم اهنارت بيد الغربيني ،فدفنوا خالفة قريش

يف استانبول ،بال مراسم توديع وال تشييع ،وال بکاء وال حزن!

إرادةالنبي؟ص؟شخصية وإرادة عمر إرادةاهلل!
أعجب عمر بنفسه إذ انترصه بجمهوره الطلقاء عىل النبي‘ومنعه من كتابة عهده فاعترب

أن النبي‘أراد أمر ًا ،وهو أراد أن ال يكتب فغلبت إرادته ألهنا إرادة اهلل!
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والدليل عنده عىل أهنا إرادة اهلل أهنا وقعت وحتققت!

قال ابــن أيب احلديد الســني املعتزيل يف رشح هنج البالغــة (( :)78/12وروى ابن عباس ،قال:

خرجت مع عمر إىل الشــام يف إحدى خرجاته ،فانفرد يوم ًا يسري عىل بعريه فاتبعته فقال يل :يا

بن عباس ،أشكو إليك ابن عمك ،سألته أن خيرج معي فلم يفعل ومل أزل أراه واجد ًا ،فيم تظن

موجدته؟قلــت :يا أمري املؤمنني إنك لتعلم ،قال أظنه ال يــزال كئيب ًا لفوت اخلالفة .قلت :هو
ذاك ،إنه يزعم أن رســول اهلل أراد األمر له ،فقال :يا ابن عباس ،وأراد رسول اهلل األمر له فكان
ما ذا إذا مل يرد اهلل تعاىل ذلك! إن رسول اهلل أراد أمر ًا وأراد اهلل غريه ،فنفذ مراد اهلل تعاىل ومل ينفذ

أوكلام أراد رسول اهلل كان! إنه أراد إسالم عمه ومل يرده اهلل فلم يسلم)! انتهى.
مراد رسوله! َ

وقد روى معنى هذا اخلرب بغري هذا اللفظ وهو :إن رسول اهلل أراد أن يذكره لألمر يف مرضه،

فصددته عنه خوف ًا من الفتنة وانتشــار أمر اإلســام ،فعلم رســول اهلل ما يف نفيس وأمســك،

وأبى اهلل اال إمضاء ما حتم)!

وقال اهلادي اىل احلــق يف التحفة العســجدية :144/قال عمر( :ولقــد أراد يف مرضه أن يرصح

باسمه فمنعت من ذلك إشفاق ًا وحيطة عىل اإلسالم .ورب هذه البنية الجتتمع عليه قريش أبد ًا،

ولو وليها النتقضت عليه العرب من أقطارها ،فعلم رسول اهلل أين علمت ما يف نفسه فأمسك،

وأبى اهلل إال إمضاء ما حتم! وقال :ذكر هذا اخلرب أمحد بن أيب طاهر ،صاحب كتاب تاريخ بغداد
يف كتابه مسند ًا).

وأمحــد ابن أيب طاهر مــؤرخ موثوق ولــه عدة مؤلفات ينقــل منها املؤرخــون ،وقد طبع

جزء من كتابه تاريخ بغداد.
بعض املسترشقني ً

قال كوركيس عواد يف كتابه الذخائر الرشقية (( :)329/1أمحد بن أيب طاهر ،املتوىف سنة  280هـ.

كتاب بغداد ،اجلزء السادس .نرشه عىل احلجر املسترشق كلر  H.Kellerمع ترمجة أملانية ليبسك .1908

وكان هذا املســترشق قد نرش قســ ً
ا من هذا اجلزء يف أطروحة طبعها يف ليبســك سنة .1898

ثم نرش هذا

اجلزء نفســه بعناية حممد زاهد الكوثري وعزت العطار احلسيني ،القاهرة 239 -1949

صفحة .يف هذا اجلزء أنباء عهد املأمون).

وكالم عمــر واضح رصيح بأن النبي‘أراد علي ًا للخالفــة وأراد أن يكتب ذلك يف عهده
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قبل وفاته ،وكانت إرادته شخصية ألنه ينطق عن اهلوى ،لكني منعته إشفاق ًا عىل اإلسالم ،فكان

عميل إرادة اهلل وليس عن هوى ،ألنه وقع وحتقق!

وقد أطاع الطلقاء عمر بن اخلطاب وأطاعته من ورائهم األمة ،وتركوا نبيهم يموت يف غصته،

وقد نزل عليه جربئيل وهو مريض (أمالي الصدوق( :)348/فقال:يا أمحد ،إن اهلل أرسلني 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).

نتائج مواجهتهم للنبي ؟ص؟علىالقرآن والسنة!
اىل يوم اخلميس يوم الرزية ،كان اإليامن بنبوة حممد‘ ،وملا منعه عمر من كتابة عهده اىل أمته

وصــاح أكثر احلارضين من الطلقاء :القول ما قاله عمر ،القول ما قاله عمر! حســبنا كتاب اهلل.

تغري احلال فصار الدين بنبوة عمر!

وقد ذكرنا يف تدوين القرآن نتائج هذه املواجهة عىل القرآن والسنة ،وخالصتها:

أن عمر استطاع أن حيقق بمساعدة الطلقاء هدفني ضخمني حول القرآن والسنة:

األول :أن القرآن املصدر الرسمي لإلسالم ،والسنة مصدر انتقائي خيتار منه عمر وقريش ما

يناسبهم ،ويرتكون ما ال يناسب ،أو يمنعون صدوره!

الثاين :أن عمر الزعيم املقبول من قبائل قريش ما عدا بني هاشــم هو املفرس الرسمي للقرآن،

وله احلــق أن يمنع النبي‘من كتابة وصيته التي قد تلزم املســلمني بمفرس رســمي من بني

هاشم!

والناظر يف سرية عمر جيد أنه طبق هذين املبدأين يف خالفة أيب بكر وخالفته بقرارات جريئة

لضبط مسألة القرآن والسنة! وهي مخسة قرارات:

 -1منع رواية ســنة النبي منع ًا بات ًا ،حتت طائلة العقوبــة ،وقد عاقب عدد ًا من الصحابة عىل

جمرد رواية احلديث عن النبي ،بالرضب والسجن ،وبقي عدد منهم يف سجنه إىل أن مات!

 -2منع تدوين سنة النبي منع ًا بات ًا ،وهو قرار اختذه مع زعامء قريش من زمن النبي‘عندما

رأوا بعض الغربــاء وشــباب قريش يكتبــون كل مــا يقوله النبي! ويف خالفــة أيب بكر مجع
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أبوبكر املكتوب من السنة وأحرقه! وأمر بإحراق املكتوب يف املناطق البعيدة أو إتالفه! وكذلك

فعل عمر!

 - 3رفض اخلليفة كتاب عيل(اجلامعة)الذي قال إن النبي‘أماله عليه وفيه كل ما حيتاج

إليه الناس حتى أرش اخلدش .فالنبي‘عند عمر مل خيص علي ًا وال أحد ًا من أهل بيته بشــئ
من العلم ،ومل يرتك عل ًام غري القرآن!

 -4انتقــى عمر من روايات سرية النبي‘حســب رأيه ،وعمل عــى تعليمها لألمة عىل

أهنا السنة والسرية الصحيحة دون غريها!

 - 5رفع عمر شعار(ســنة النبي) التي رفضها باألمس ،وعدل شعار(حسبنا كتاب اهلل) إىل

شــعار (حسبنا كتاب اهلل وســنة نبيه) أي كتاب اهلل كام يفهمه عمر ،وســنة رسوله التي يقرها
وخيتارها!

 -6قرر عمر اإلنفتاح عىل الثقافة اليهودية واملســيحية ،وجعل وقت ًا للحاخام كعب األحبار،

وللقسيس متيم الداري ،للمحارضة يف مسجد النبي‘!

بحجة أن النبي‘قال :حدثوا عن أهل الكتاب وال حرج! أي عن انحرافهم وســيئاهتم،

لكن عمر جعل معناها انقلوا احلديث عنهم والحرج!

 - 7اهتمم عمر بالشعر اجلاهيل وأمر بتعلمه وكتابته ،فراج سوقه بعد أفول!

وتتلخص قرارات عمر بشأن القرآن باثني عرش قرار ًا:
 - 1رفض نسخة القرآن التي عند عيل×.

 - 2إخضاع عيل وفاطمة’للسلطة بالقوة ،ومنع تأثريمها عىل الناس.

 - 3تكذيــب أن علي ًا أو أحد ًا عنده القرآن كله أو تفســره من النبي‘ ،بل القرآن موزع

عند الصحابة ،ومجعه يف نسخة من حق اخلليفة فقط!

 - 4النســخة التي مجعها حذيفة يف زمن عثامن ،هي برأي عمر جزء قليل من القرآن ،ال يبلغ

ثلثه! فقد ضاع أكثر من ثلثيه بعد النبي ،وتدارك األمر عمر األمر فجمع ما بقي منه لينرشه حني
يكتمل ،ومات ومل ينرشه!
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 - 5النسخة التي بأيدي الصحابة هي برأي عمركلها قرآن ما عدا البسملة وسوريت املعوذتني

وبعض اآليات ،فهي ليست عنده من القرآن!

 - 6يوجــد آيــات مل يكتبها الناس يف القرآن كتــب عمربعضها وقــال يف بعضها :لوال أن

يقول الناس إن عمر زاد يف كتاب اهلل ألمرت بوضعها فيه!

 - 7القرآن نزل بألفاظ قريش ،فيجب أن يقرأ بلهجة قريش ،وال جيوز أن يقرأ بلهجة هذيل

أو متيم ،أو غريمها من هلجات قبائل العرب.

 - 8القرآن فيه سعة للهجات العرب ،وهو معنى قول النبي‘نزل القرآن عىل سبعة أحرف

فقراءتــه هبذه اللهجات رشعية ولكن األصح هلجة قريش .أما القول بأن القرآن نزل عىل حرف
واحد من عند الواحد ،فهو خطأ.

 - 9نص القرآن فيه مرونة فهو يتســع ألكثر من األحرف الســبعة وهلجات العرب ،فيجوز

قراءته باملعنى بــأي كالم عريب برشط أن التغري املغفرة إىل عذاب والعذاب إىل مغفرة ،وتكون
قراءة رشعية منزلة من عند اهلل!

 - 10حتاشــي ًا إلحراج املفرس الرســمي للقرآن ،تقرر إغــاق كل أنواع البحث يف القرآن،

ومعاقبة كل من يسأل عن شئ منه ،أو يبحث يف آياته.

 -11نظر ًا خلطــورة موقع القراء وتعلق الناس هبم ،وملنــع أن يتحولوا اىل مراكز قوى جيب

تقليل عددهم إىل أقل حد ممكن.

 - 12يعمل القضاة بفهمهم للقرآن إذا مل يتعارض مع فهم اخلليفة .ثم بام أفتى به اخلليفة .ثم

جيوز للقايض أن يعمل بظنه.





  الفصل الثامن واخلمسون

قالالنبي؟ص؟ :يا علي أنا وأنت أبوا هذهاألمة

استطاعالنبي؟ص؟أن يبلغ رسالتهالى قريش رغم أنفها!
النبي‘طائر مشــوي من اجلنة ،فدعا اهلل أن يأتيه بأحــب خلقه اليه ليأكل معه،
أهدي اىل
َ
ٌ

وانتظر ،فجاءه عيل×.

نقلت هذا احلديــث مصادرنا املعتمدة متواتر ًا بعدة طرق ،وروته بعض مصادر الســنة ،ثم

نكصوا وقالوا إنه حديث مســتنكر ألنه جيعل علي ًا األفضــل ،وقال‘ :يا عيل أنا وأنت أبوا
هذه األمة ،فعىل عاق أبويه لعنة اهلل!

وروته مصادرنا املعتمدة متواتر ًا بعدة طرق.

وأعرض عنه علامء السلطة ،فلم تروه إال مصادر الدرجة الثانية والثالثة رواه صاحب القاموس
وتبعه الراغب يف مفرداته ،7/واآللويس يف تفســره بصيغةُ :ر ِو َي.وكذا ابن ســيده املتوىف 458

يف املخصص (.)173/13

وأســنده احلنفي اخللويت يف تفســره روح البيــان ( )434/10اىل النبي‘بنحو القطــع فقال:

وقيل الوالد هو النبي×وما ولد :أمته املرحومة لقولــه× :إنام أنا لكم مثل الوالد أعلمكم

أمر دينكم .ولقوله×لعيل ريض اهلل عنه :أنا وأنت أبوا هذه األمة).

وكذا الدقيقي املرصي يف تفسريه ( )233/1قال :ويقال فالن ُأ ُّم القوم وأبوهم إذا كان حيفظهم

ويتوىل أمرهم .ومنه قول رســول اهلل‘ لعيل بــن أيب طالب كرم اهلل وجهــه :أنا وأنت أبوا

هذه األمة .أي الق ِّيامن بأمرها).
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وكذا إخوان الصفا يف رسائلهم ( )213/1جاء فيها( :وأعلم يا أخي بأن لكل نفس من املؤمنني

أبوين يف عامل األرواح كام أن ألجســادهم أبوين يف عامل األجســاد كام قال رسول اهلل‘ لعيل

َّ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ َّ ُ
اك ُم ْال ُم ْس ِل ِم َ
ين
ريض اهلل عنه :أنا وأنت يا عيل أبوا هذه األمة .قال اهلل تعاىلِ :ملة أ ِبيكم ِإبر ِاهيم هو سم
َ
ِم ْن ق ْب ُل .وهذه األبوة روحانية ال جسامنية).

لكن النبي‘استعمل أسلوب ًا لتبليغ هذا احلديث ،جعل قريش ًا ترويه وال تفهمه اىل أن يأيت

غريها ويفهمها إياه فتفيق! فقد كرر يف حجة الوداع يف خطبه لعنة اهلل ومالئكته والناس أمجعني

ولعنته هو عىل من ادعى لغري أبيه ،أو توىل غري مواليه ،أو منع أجري ًا أجره!

ويقصد أبوته وعلي ًا×لألمة ،وباألجري نفسه ،وبأجره طاعة عرتته^.

رواه أمحد يف مســنده ( ( :)187/4أال ومن ادعــى إىل غري أبيه ،أو توىل غري مواليه فعليه لعنة اهلل
واملالئكــة والناس أمجعني ،ال يقبل اهلل منــه رصف ًا وال عدالً ،أو عــدالً وال رصف ًا) .وبألفاظ

أخرى 238/و 186و.239/4:

ورواه البخاري ( ،221/2و )67/4:بلفظ( :واملدينة حرم ما بني عري إىل كذا فمن أحدث فيها حدثا

أو آوى فيها حمدث ًا فعليه لعنــة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه رصف وال عدل .ومن

توىل غري مواليه فعليه مثل ذلك).

ويف سنن ابن ماجة( :)905/2عن عمرو بن خارجة أن النبي‘ خطبهم وهو عىل راحلته وإن

راحلته لتقصع بجراهنا ،وإن لغامها ليسيل بني كتفي ،قال :ومن ادعى إىل غري أبيه ،أو توىل غري
رصف وال ٌ
عدل).
مواليه ،فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،ال يقبل منه
ٌ
ويف سنن الرتمذي( :)293/3عن أيب أمامة الباهيل قال :سمعت رسول اهلل‘ يقول يف خطبته

عام حجة الوداع..مثله .والدارمي( 244/2و )344وغريه.

وهي عقوبة أخروية ،تتناسب مع مســؤولية النبي‘يف التبليغ ،والشهادة عىل األمة .وقد

جاءت بصيغــة قرار من اهلل تعاىل قاطع بلعن املخالفني لرســوله‘يف أهــل بيته ،وطردهم

من الرمحة اإلهلية ،وحك ًام عليهم بعدم قبول توبتهم هنائي ًا ،واستحقاقهم العذاب يف النار.
ويزيد من شدهتا ،أهنا كانت آخر فقرة من خطبه‘!
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ومقصوده باألبوة :أبوته هو املعنوية لألمة ،وبالوالء :واليته ووالية أهل بيته عليها ،وليس

مراده األبوة النسبية وال والء املالك لعبده!

والدليل عىل مقصود النبي‘أن الولد لو هرب من أبيه ،ونســب نفســه اىل والد آخر ،ثم

تاب فإن الفقهاء مجيع ًا يفتون بأن توبته تقبل!

ولو أن عبد ًا مملوك ًا هرب من ســيده وجلأ إىل شخص وادعى أنه سيده ،ثم تاب ،أوشخص ًا

منع أجري ًا أجرته ثم تاب وأعطاه ،يفتون بأن توبتهام تقبل.

بينام هذا الشــخص يف احلديث النبوي مصبوب عليه الغضب اإلهلي إىل األبد( :فعليه لعنة اهلل
واملالئكة والناس أمجعني ،ال يقبل اهلل منــه رصف ًا وال عدالً) .والرصف التوبة ،والعدل الفدية،

فهــي عقوبة التكون إال حلالة اخليانة العظمى كاملوت عىل الردة والرشك ونحومها،واليعقل أن
تكون ٍ
لولد يدعو نفسه لغري أبيه ،أو لعبد مملوك أو مظلوم يدعو نفسه لغري سيده!
ويؤيد ذلك ترصيح بعض رواياهتا بكفر من يفعل ذلك وخروجه من اإلسالم!

ففي سننالبيهقي ،26/8 :ومجمع الزوائد ،9/1:وكنز العمال 872/5:و (( )324/10فقد خلع ربقةاإلسالم من عنقه.أحمد عن جابر ).

وفي :326/من توىل غري مواليه فليتبوأ بيت ًا يف النار .ابن جرير عن عائشــة) .ويف ( :327/من توىل

غري مواليه فقد كفر .ابن جرير عن أنس) .ويف :255/16:فهو كافر بام أنزل اهلل عىل رسوله)!

هذهاللعنات والعقوبات لمن أعرض عن أهلالبيت؟مهع؟أو ظلمهم!
فقد وردت بعد ذكر ترشيع اخلمس هلم^بدل الزكاة والصدقات.

ففي مسند أمحد ( :)186/4خطبنا رسول اهلل (بمنى في حجةالوداع) وهوعىل ناقته فقال :أال إن الصدقة

ال حتل يل وال ألهل بيتي ،وأخذ وبرة من كاهل ناقته فقال :وال ما يساوي هذه ،أو ما يزن هذه.

لعن اهلل من ادعى إىل غري أبيه ،أو توىل غري مواليه)!

كــا ورد يف مصادر الفريقني أن هذا احلديث كان مكتوبــ ًا يف صحيفة صغرية معلقة يف ذؤابة

سيف النبي‘الذي ورثه عيل× ،فقد رواه البخاري في صحيحــه( )67/4ومسلم ( ،115/4و  )216بعدة روايات،
والترمذي( )297/3وغيرهم وغيرهم.

وقــد أكثروا من روايته ألهنم زعموا فيه عىل لســان عيل×أن النبي‘مل يورث أهل بيته
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شيئ ًا من العلم ،إال القرآن وتلك الصحيفة املعلقة يف ذؤابة السيف!

والعجيب أهنم رووا فيها لعن من توىل غري مواليه ،أي لعنوا أنفسهم ومل يشعروا!

كررهالنبي؟ص؟لما طفح سيلالطلقاءالقرشيين فيالمدينة
وقد غ َّطى كتَّاب الســرة اهلجرة اجلامعية للطلقاء اىل املدينــة بعد فتح مكة! وال بد أهنا كانت

هجرة باإلتفاق بني سهيل بن عمرو وأيب بكر وعمر!

وكان سكان املدينة ســتة آالف ،فوصل بعد هجرة الطلقاء اىل اثني عرش ألف ًا! ونشط الطلقاء

يف املدينة يف انتقاص عيل×وبني هاشم ،حتى قالوا :إنام مثل حممد كنخلة نبتت يف كبا ،أي يف
مزبلة فغضب النبي‘وصعد املنرب ،كام غضب مرات ورد افرتاءهم عىل عيل والعرتة^!

وهذا بحث مســتقل ،حيتاج اىل تتبع أنشطة القرشــيني يف املدينة ،ومتييزه عن أنشطة األنصار،

وكشــف تغطية الــرواة عليهــم يف حديث النبي‘بتجهيل القائل أو املقول له ،واســتعامل
ضمري الغائب! لكن القاعدة أن كل ما فيه اعرتاض أو شــبه اعــراض عىل النبي‘فهو من

مقوالت قر يش ،ألن األنصار مل يكن من عقيدهتم أو أخالقهم اإلعرتاض عىل النبي‘!

وقد وجدت مخس مناسبات أكد فيها النبي‘حديث :أنا وأنت أبوا هذه األمة ،أو أرسل

علي ًا ×اىل املسجد وأمره يبلغ معناه اىل املسلمني! ومنها ملا تصاعد عمل الطلقاء يف املدينة ضد
أهل بيت النبي‘وقالوا :إنام مثل حممد يف بني هاشم كمثل نخلة نبتت يف كبا:أي مزبلة!
فبلغ ذلك النبي‘ فغضب ،وأمر علي ًا×أن يصعد املنرب وجييبهم!

وأهم املناسبات ملا رفضوا أن يكتب هلم النبي‘عهد ًا فال يضلوا بعده ،فغضب وطردهم،

ويف تلك األيام أرسل علي ًا×يبلغهم يف املسجد!

وسيأيت تفصيله يف فصل الشدائد التي مرت عىل النبي‘.




الفصل التاسع واخلمسون

النبي؟ص؟أولى بالمؤمنين من أنفسهم ألنه أرحم بهم من أنفسهم

واليةاهلل تعالى علىالناس وملكيتهالكاملةالشاملة لهم

َ َ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ
ين لا َم ْولى ل ُه ْم.
قال اهلل تعاىل :ذ ِلك ِبأن اهلل مولى ال ِذين آمنوا وأن الك ِاف ِر
َّ
ُّ ُ
َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ
ْ
الط ُاغ ُ
َ ُ
ُ
وت
ور وال ِذين كفر وا أو ِلياؤهم
وقــال تعــاىل :اهلل َو ِل ُّي ال ِذ َين آ َمنوا ُيخ ِر ُج ُه ْم ِم َن الظل َم ِ
ات ِإلى الن ِ
ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ َ ُّ ُ
ات.
ور ِ  إلى الظل َم ِ
يخ ِرجونهم ِمن الن ِ

فــاهلل عز وجــل موىل اخللــق ألنــه خلقهم مــن عــدم ،وموهنم باحليــاة والنعــم ،فهو

صاحب احلق املطلــق عليهم ،وليس هلم معه أمر إال العبوديــة ،ومن عصاه منهم بأدنى معصة

يستحق العقاب ،وال يستحق أن يغفر له ،إال بالتفضل.

ِ
ــو َب َك ْي ُت إِ َل ْي َك َحتَّى
قال اإلمام زين العابدين×يف دعائه إذا اســتقال من ذنوبهَ (:يا إِ َلي َل ْ
ِ
ِ
ور َك ْع ُت َل َك
َش َقدَ َم َ
ايَ ،
ت َْس ُق َط َأ ْش َف ُار َع ْين ََّي ،وا ْنت ََح ْب ُت َحتَّى َينْ َقط َع َص ْوت ،و ُق ْم ُت َل َك َحتَّى َت َتن َّ َ
ِ
اب األَ ْر ِ
ض ُط َ
ول ُع ُم ِري،
َاي ،و َأ َك ْل ُت ت َُر َ
ــجدْ ُت َل َك َحتَّى َت َت َف َّق َأ َحدَ َقت َ
وس َ
َحتَّى َين َْخل َع ُص ْلبِيَ ،
اد ِ
وشب ُت ماء الرم ِ
ُك ِف ِخ َل ِل َذلِ َك َحتَّى َي ِك َّل لِ َس ِ
آخ َر َد ْه ِري ،و َذك َْرت َ
ــانُ ،ث َّم َل ْ َأ ْر َف ْع َط ْر ِف إِ َل
َ ِ ْ َ َ َّ َ
اق السم ِء اســتِحياء ِمن َْك ما استَوجب ُت بِ َذلِ َك َمْو سي َئ ٍة و ِ
آ َف ِ
احدَ ٍة ِم ْن َس ِّي َئ ِات .وإِ ْن ُكن َْت َت ْغ ِف ُر ِل
َ َ ِّ َ
َ ْ ْ َْ
َّ َ ْ ْ َ ً
ني َأست ِ
ِ
ب ِل بِاستِ ْح َق ٍ
َح ُّق َع ْف َو َك َفإِ َّن َذلِ َك َغي َو ِ
اج ٍ
ب َم ْغ ِف َرت َ
اق،
ِح َ
ني َأ ْست َْو ِج ُ
ْ
َك ،و َت ْع ُفو َعنِّي ح َ ْ
ُْ
ول َأنَا َأه ٌل َله بِ ِ
يج ٍ
َ
اب ،إِ ْذ ك َ
ْت َغ ْ ُي
َان َج َز ِائي ِمن َْك ِف َأ َّو ِل َما َع َص ْيت َُك الن ََّارَ ،فإِ ْن ُت َع ِّذ ْبنِي َف َأن َ
ْ
است َ
ْ
َظ ِ
الٍ ِل) .ووالية اهلل للناس هي املفردة الكربى يف اإلسالم ،وفيها بحوث لسنا بصددها.
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واليةالنبي؟ص؟:اإليمان به وطاعته

َ
ُ ُ َْ
ُ َ َ
َّ ُّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ
ُ ُ
ين ِم ْن أنف ِس ِه ْم َوأ ْز َو ُاج ُه أ َّم َهات ُه ْم َوأولو الأ ْر َح ِام َب ْعض ُه ْم أ ْولى ِب َب ْع ٍض فِي
قــال اهلل تعــاىل :الن ِبي أولى ِبالمؤ ِم ِن
ُ َ ُُ َ َ ْ ُ َ َ ْ َُ َ
َ
َ
َ
َ
ََ َ
ك َ
َ
ان ِل ُم ْؤ ِم ٍن َولا ُم ْؤ ِم َنةٍ ِإذا قضى اهلل َور ُسوله أ ْم ًرا أن َيكون ل ُه ُم ال ِخ َيرة ِم ْن أ ْم ِر ِه ْم
اهلل .وقال تعــاىل:وما
اب ِ
ِكت ِ
َ ً
َ ََ
َو َم ْن َي ْعص َ
اهلل َو َر ُسول ُه فق ْد َض َّل َضلالا ُم ِب ًينا.
ِ
َ
َ
َ
َ
اع بإ ْذن اهلل َو َل ْو أ َّن ُه ْم إ ْذ َظ َل ُموا أ ْن ُف َس ُه ْم َج ُاء َ
وقــال تعــاىلَ :و َما أ ْر َس ْل َنا م ْن َر ُس ّ َ َ
اس َت ْغ َف ُر وا َ
وك َف ْ
اهلل
ول ِإلا ِل ُيط ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
ّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ون َحتّى ُي َحك ُم َ
اهلل َت َّو ًابا َرح ًيماَ .فلا َو َر ّب َك لا ُي ْؤم ُن َ
َو ْاس َت ْغ َف َر َل ُه ُم َّ
الر ُس ُول َل َو َج ُدوا َ
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 َولا ت ْب ِطلوا أ ْع َمالك ْم.
وقال تعاىلَ :يا أ ّي َها ال ِذ َين آ َم ُنوا أ ِط ُيعوا اهلل وأ ِطيعوا
َّ َ َ ُّ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ
ك َاة َو ُه ْم َراك ُع َ
ونَ .و َم ْن
وقال تعاىلِ :إنما و ِليكم اهلل ورسوله وال ِذين آمنوا ال ِذين ي ِقيمون الصلاة ويؤتون الز
ِ
اهلل َو َر ُس َول ُه َو َّالذ َين َآ َم ُنوا َفإ َّن ح ْز َب اهلل ُه ُم ْال َغال ُب َ
َي َت َو َّل َ
ون.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ

قــال صاحب اجلواهــر ((:)103/38والطالعه‘عىل املصالح الواقعية وكونه معصوم ًا عن

ترك األوىل فض ً
ال عن غريه ،صار أوىل من املؤمنني بأنفسهم).

وقال السيد بحر العلوم يف بلغة الفقيه ((:)206/3إعلم أن لألم إطالقات ثالثة :أمهات النسب،

وأمهات الرضاع ،وأمهات التبجيل والعظمة ،وهن زوجات النبي‘فإهنن أمهات املؤمنني،
َ

َ َ

ْ

َ

َ

ُ

لقوله تعاىلّ :الن ِب ُّي أ ْولى ِبال ُم ْؤ ِم ِن َين ِم ْن أ ْن ُف ِس ِه ْم َوأ ْز َو ُاج ُه أ َّم َه ُات ُه ْم .ويشــاركن أمهات النســب يف حرمة
نكاحهن بالنــص الباطالق األمومة عليهــن دون املحرمية ،فال جيــوز عندنا النظر إليهن فيام
جيوز النظر إىل املحارم ،خالف ًا لبعض من خالفنا عىل ما قيل فجوزوا النظر إليهن إلطالق األمومة
عليهن ،وهو مردود بالنهي عن التربج ،مضاف ًا إىل ما روته أم ســلمة ،قالت :كنت أنا وميمونة
عند النبي‘فأقبل ابن أم مكتوم فقال :احتجبا عنه فقلنا إنه أعمى ،فقال النبي‘فعمياوان

أنتام ..اخلــر ..وليس كل من حــرم نكاحها جاز النظــر إليهــا كأخت الزوجة .اللهم إال أن
تُدعى املالزمة بــن تأبيد احلرمة واملحرمية ،فالينقــض بأخت الزوجة املحرمة مجع ًا ال تأبيد ًا.

وفيه :أن املالزمة لو ســلمت كليتها ،فإنام هي بني التحريــم بأحد العناوين املتقدمة واملحرمية
المطلق ًا ،وقد عرفت أن حرمة نكاحهن بالنص ال بإطالق األمومة عليهن ،فقد استبان أن املراد

أمومة اإلجالل والكرامة ،ال غري).
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أمر اهلل نبيه؟ص؟أن يعطي واليته علىاألمةالىاألئمة بعده؟مهع؟
يف الكايف(( :)529/1بســند صحيح عن ُسليم بن قيس قال :ســمعت عبد اهلل بن جعفر الطيار

يقول :كنا عند معاوية ،أنا واحلســن واحلســن وعبد اهلل بن عباس وعمر بن أم سلمة وأسامة

بن زيد ،فجرى بيني وبني معاوية كالم فقلت ملعاوية :ســمعت رسول اهلل‘يقول :أنا أوىل

باملؤمنني من أنفســهم ،ثم أخي عيل بن أيب طالب أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،فإذا استشهد عيل
فاحلسن بن عيل أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،ثم ابني احلسني من بعده أوىل باملؤمنني من أنفسهم،

فإذا استشــهد فابنه عيل بن احلسني أوىل باملؤمنني من أنفسهم وســتدركه يا عيل ،ثم ابنه حممد

بن عيل أوىل باملؤمنني من أنفســهم وســتدركه يا حســن ،ثم تكمله اثني عرش إمام ًا تسعة من
ولد احلسني ،قال عبد اهلل بن جعفر :واستشهدت احلسن واحلسني وعبد اهلل بن عباس وعمر بن

أم ســلمة وأسامة بن زيد ،فشــهدوا يل عند معاوية! قال ُسليم :وقد سمعت ذلك من سلامن،
وأيب ذر ،واملقداد ،وذكروا أهنم سمعوا ذلك من رسول اهلل‘).

ويف كفاية األثر(:196/بســند صحيح عن ســهل بن ســعد األنصاري قال :ســألت فاطمة بنت

رسول اهلل‘عن األئمة فقالت :كان رسول اهلل يقول لعيل :يا عيل أنت اإلمام واخلليفة بعدي ،وأنت
أوىل باملؤمنني من أنفســهم ،فإذا مضيت فابنك احلسن أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،فإذا مىض احلسن
فابنك احلسني أوىل باملؤمنني من أنفســهم ،فإذا مىض احلسني فابنه عيل بن احلسني أوىل باملؤمنني من

أنفســهم ،فإذا مىض عيل فابنه حممد أوىل باملؤمنني من أنفســهم ،فإذا مىض حممــد فابنه جعفر أوىل

باملؤمنني من أنفســهم ،فإذا مىض جعفر فابنه موســى أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،فإذا مىض موسى
فابنه عيل أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،فإذا مىض عيل فابنه حممد أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،فإذا مىض
حممد فابنه عيل أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،فإذا مىض عيل فابنه احلسن أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،فإذا
مىض احلســن فالقائم املهدي أوىل باملؤمنني من أنفسهم .يفتح اهلل تعاىل به مشارق األرض ومغارهبا.

فهم أئمة احلق ،وألسنة الصدق ،منصور من نرصهم ،خمذول من خذهلم).

ويف الــكايف(( :)530/1عــن أيب الطفيل قال :شــهدت جنــازة أيب بكر يوم مات وشــهدت

عمــر حني بويع وعيل×جالــس ناحية فأقبل غالم هيــودي مجيل الوجه هبــي ،عليه ثياب

حســان وهو من ولد هــارون× ،حتى قــام عىل رأس عمــر فقال :يــا أمري املؤمنني أنت
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أعلــم هذه األمــة بكتاهبم وأمــر نبيهم؟قــال :فطأطأ عمر رأســه فقال :إيــاك أعني وأعاد
عليه القول ،فقال لــه عمر:مل ذاك؟ قال إين جئتك مرتاد ًا لنفيس شــاك ًا يف ديني! فقال :دونك

هذا الشاب ،قال :ومن هذا الشــاب؟ قال :هذا عيل بن أيب طالب ابن عم رسول اهلل‘وهذا
أبواحلســن واحلســن ابنــي رســول اهلل وهــذا زوج فاطمــة بنــت رســول اهلل‘!
فأقبل اليهودي عــى عيل×فقال :أكذاك أنت؟ قال :نعم ،قال :إين أريد أن أســألك عن

ثالث وثالث وواحدة ،قال :فتبســم أمري املؤمنني×من غري تبسم وقال :يا هاروين ما منعك
أن تقول ســبع ًا؟ قال :أسألك عن ثالث فإن أجبتني سألت عام بعدهن وإن مل تعلمهن علمت

أنه ليــس فيكم عامل ،قال عيل× :فإين أســألك باإلله الذي تعبده لئن أنــا أجبتك يف كل ما
تريد لتدعــن دينك ولتدخلن يف ديني؟ قال :ما جئت إال لذاك ،قال فســل .قال :أخربين عن

أي
أي قطرة هي؟وأول عني فاضت عىل وجه األرض ُّ
أول قطــرة دم قطرت عىل وجه األرض ُّ
أي شــئ هو؟ فأجابه أمري املؤمنني×فقال له:
عني هي؟وأول شــئ اهتز عىل وجه األرضُّ ،
أخــرين عن الثالث األخر ،أخربين عن حممد كم له من إمام عــدل؟ ويف أي جنة يكون؟ومن
معــه يف جنته؟ فقــال :يا هــاروين إن ملحمد اثني عــر إمام عدل ،اليرضهــم خذالن من

خذهلم وال يستوحشــون بخــاف من خالفهم وإهنــم يف الدين أرســب من اجلبال الروايس
يف األرض ،ومســكن حممد يف جنته معــه أولئك اإلثنــا عرش اإلمام العــدل ،فقال :صدقت

واهلل الــذي ال إله إال هو إين ألجدها يف كتب أيب هارون ،كتبه بيده وإمالء موســى عمي’.
قال :فأخــرين عن الواحدة ،أخربين عن ويص حممد كم يعيش مــن بعده؟ وهل يموت أو

يقتل؟ قال :يا هاروين يعيش بعده ثالثني ســنة ،ال يزيد يوم ًا وال ينقص يوم ًا ،ثم يرضب رضبة

ههنا يعنــي عىل قرنه فتخضب هذه من هذا قال :فصاح اهلاروين وقطع كســتيجه (حزامــه) وهو
يقول :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ،وأنك وصيه،

ينبغي أن تفوق وال تفاق وأن تعظم وال تســتضعف .قال ثم مىض به عيل× إىل منزله فعلمه
معامل الدين).
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أحاديث شريفة في مقاماتالنبي؟ص؟واألئمة؟مهع؟
 .1يف خمترص البصائر ( :125/روي عن النبي‘أنه قال :يا عيل ما عرف اهلل إال أنا وأنت ،وما

عرفني إال اهلل وأنت ،وما عرفك إال اهلل وأنا).

 .2قــال أمري املؤمنني×(نهجالبالغة( :)31/3:ولوال ما هنى اهلل عنه من تزكية املرء نفســه لذكر

ذاكر فضائل مجة تعرفها قلوب املؤمنني وال متجها آذان السامعني..فإنا صنائع ربنا والناس بعد

صنائع لنا).

 .3يف الكايف(( :)297/1عن يونس بن رباط قال :دخلت أنا وكامل التامر عىل أيب عبد اهلل×فقال

لــه كامل :جعلت فداك حديــث رواه فالن؟فقال :أذكــره فقال:حدثني أن النبي‘حدث
علي ًا×بألف باب يوم تويف رســول اهلل‘كل باب يفتح ألف باب ،فذلك ألف ألف باب!
فقال :لقد كان ذلك ،قلت :جعلت فداك فظهر ذلك لشيعتكم ومواليكم؟

فقال :يا كامل باب أو بابان فقلت له :جعلت فداك فام يروى من فضلكم من ألف ألف باب إال

باب أو بابان؟ قال :وما عسيتم أن ترووا من فضلنا ،ما تروون من فضلنا إال ألف ًا غري معطوفة).

ويف بصائر الدرجات ( :527/عن كامل التامر قال كنت عند أيب عبد اهلل× فقال يل :يا كامل

إجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شــئتم .قال قلت :نجعل لكم رب ًا تؤوبون إليه ونقول

فيكم ما شئنا؟ قال :فاستوى جالس ًا ثم قال :وما عسى أن تقولوا:ما خرج إليكم من علمنا إال

ألف غري معطوفة).
ٌ

 .4ويف اخلرائج( :735/عن إســاعيل بن عبد العزيز قال :قال يل أبوعبد اهلل × :ضع يل ماء

يف املتوضأ ،فقمت فوضعت له ،فقلت يف نفيس :أنا أقول فيه كذا وكذا وهو يدخل املتوضأ! فلام
خرج قال:يا إسامعيل الترفعوا البناء فوق طاقته فيهدم ،إجعلونا عبيد ًا خملوقني ،وقولوا فينا ما

شئتم إال النبوة).

 .5روى يف الــكايف ( )187/1بســند صحيــح( :عن حممد بــن زيد الطربي قــال :كنت قائ ًام

عىل رأس الرضا×بخراســان وعنده عدة من بني هاشــم ،وفيهم إســحاق بن موســى بن

عيســى العبايس فقال :يا إســحاق بلغني أن الناس يقولون :إنا نزعم أن النــاس عبيد لنا ،ال
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وقرابتي من رســول اهلل‘ما قلته قط ،والســمعته من آبائي ،وال بلغني عن أحد من آبائي
ٍ
موال لنا يف الدين ،فليبلغ الشاهد الغائب).
قاله ،ولكني أقول :الناس عبيدٌ لنا يف الطاعة،
 .6ويف االحتجــاج(( :)233/2عن اإلمام العســكري:أن أبــا احلســن الرضا’ قــال :إن

مــن جتــاوز بأمري املؤمنني×العبوديــة فهــو من املغضوب عليهــم ومن الضالــن .وقال
أمرياملؤمنني×:التتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا فينا ما شــئتم ولــن تبلغوا ،وإياكم والغلو

كغلو النصارى ،فإين برئ من الغالني).

مالحظات من هذهاآليات واألحاديث
 .1آيات واليــة النبي‘وأولويته بنا ،رصحيــة يف أن اهلل تعاىل أعطــى للنبي حق الوالية

عىل الناس فصار موالهم وصاروا غلامنه!

وهذه العبودية ليست كعبوديتهم هلل تعاىل ،بل عبودية الطاعة ،فالناس كلهم عبيد للنبي وآله

يف الطاعة ألن اهلل تعاىل فرض طاعتهم عليهم.

يف عيون أخبار الرضا×(( :)197/1بسند صحيح عن عبد السالم اهلروي قال :فدخلت عليه وهو

قاعد يف مصاله متفكر ًا ،فقلت له :يا ابن رسول اهلل‘ :ما شئ حيكيه عنكم الناس؟ قال :وما هو؟

قلت :يقولون إنكم تدعون أن الناس لكم عبيد! فقال :اللهم فاطر الســاوات واألرض عامل الغيب
والشــهادة أنت شاهد بأين مل أقل ذلك قط ،وال سمعت أحد ًا من آبائي^قاله قط ،وأنت العامل بام

عيل فقال يل :يا عبد الســام إذا كان الناس كلهم
لنا من املظامل عند هذه األمة ،وأن هذه منها .ثم أقبل َّ

عبيدنا عىل ما حكوه عنا فممن نبيعهم؟ قلت :يا بن رســول صدقت.ثم قال :يا عبد السالم ،أمنكر
أنت ملا أوجب اهلل تعاىل لنا من الوالية كام ينكره غريك؟ قلت :معاذ اهلل بل أنا مقر بواليتكم).

 .2قال النبي‘ :يا عيل ما عرف اهلل إال أنا وأنت ،وما عرفني إال اهلل وأنت ،وما عرفك إال اهلل

وأنا .ومل أجد ســنده لكن عدة من علامئنا نسبوه اىل النبي‘بنحو اجلزم  ,ونص احلافظ الربيس

عــى صحته فقــال يف مشــارق أنوار اليقني( :172/هــذا حديث صحيح والنــاس مع صحته

يدعــون معرفة اهلل ورســوله ،وصدق احلديث يوجب كذب دعواهم! ثــم قال :وجه آخر يف

معنى قولــه :ما عرف اهلل إال أنا وأنت ،وذاك أن العظمة التي رآها رســول اهلل‘ليلة املعراج
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واخرتاقه احلجب الســاوية ،ووصوله إىل قاب قوسني ،والكالم الذي خوطب به بغري واسطة،

مما مل ينله ملك مقرب وال نبي مرســل ،وأن ذلك كله وصل إىل أمري املؤمنني×ورآه كام رآه،
وإليه اإلشارة بقوله :إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع.

فــا عــرف اهلل ســبحانه مــن مجيع اخلالئــق هبذه املعرفــة إال هــم ،وكذلك مــا عرف

حممد ًا‘وعلي ًا×عــى ما هم عليه إال اهلل الذي أوجدهم مــن نور عظمته ،وخصهم برسه
وكرامته ،وجعلهم يف علو املقام حتت ذاته ،وفوق مجيــع خملوقاته ..ووجه آخر يف معنى قوله:

ما عرف اهلل إال أنا وأنت ،أنه ليس بيننا وبني اهلل واســطة من املخلوقات ،بل نحن أول اخلالئق،

وعني احلقائق ،ونحن يف مقامنا الالحق سادة العبيد ،وعبيد احلق).

 .3يســتعظم بعض الناس أن املســلمني موايل النبي‘فهــم كالعبيد له ،ثــم موايل أهل

بيته اإلثني عرش^فهم كالعبيد هلم!

لكنهم اليســتعظمون أن يكون رئيس أمحق ،أو طفل من ساللة مالكة يف بلد ملك ًا ومالك ًا

لشعبه ،فيكون سيدهم ويكونوا مواليه كالعبيد له!

وهذا منطق غري علمي ،أما املنطق العلمي فيقــول إن الطبيعة والكون والناس مملوكون ملن

خلقهم ،وله حق الترصف فيهم ،أن ُي َملكهم ملن يشاء.

ُ ْ ْ َ
ك َ
ان
بل له احلق أن يتخذ منهم ولد ًا ويأمرهــم بعبادته ،لكنه مل يفعل! فقد قال تعاىل :قل ِإن
َ َ ََ َ ُ ْ
ِل َّلر ْح َم ِن َول ٌد فأنا أ َّول ال َع ِاب ِد َين!

 .4معنى عبوديتك هلل تعاىل وتوحيدك له :أن تطيعه بالكامل والتتفذلك عليه ،وتتعبد بأمره،

وال تتفلسف مقابله!

قال رســول اهلل‘لعيل×(اإلحتجاج(:)290/1:يا عيل إنك باق بعدي ومبتىل بأمتي وخماصم

بني يدي اهلل ،فأعدد للخصومة جواب ًا ،فقلت :بأيب وأمي أنت بني يل ما هذه الفتنة التي ابتىل هبا،
وعىل ما أجاهد بعدك؟ فقال يل :إنك ســتقاتل بعدي الناكثة ،والقاســطة ،واملارقة ،وحالهم
وســاهم رج ً
ال رجالً ،وجتاهد من أمتــي كل من خالف القرآن وســنتي ،ممن يعمل يف الدين

بالرأي ،وال رأي يف الدين إنام هو أمر الرب وهنيه!

فقلت :يا رسول اهلل فأرشــدين إىل الفلج عند اخلصومة يوم القيامة ،فقال :نعم .إذا كان ذلك
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كذلــك فاقترص عىل اهلدى ،إذا قومــك عطفوا اهلدى عىل اهلــوى ،وعطفوا القرآن عىل الرأي،
فتأولوه برأهيم بتتبع احلجج من القرآن ملشتهيات األشياء الطارية عند الطمأنينة إىل الدنيا،فاعطف

أنت الــرأي عىل القــرآن .وإذا قومــك حرفوا الكلمة عنــد مواضعه عند األهوال الســاهية،
واألمراء الطاحمــة ،والقادة الناكثــة ،والفرقة القاســطة ،واألخرى املارقــة أهل اإلفك املردي
واهلوى املطغي ،والشبهة احلالفة ،فال تنكلن عن فضل العاقبة ،فإن العاقبة للمتقني).

 .5نالحظ أن اهلل تعاىل جعل لنبيه وآله حق استعباد قريش ملا فتح مكة فملكهم وكان له حق

اسرتقاقهم وقتلهم أو أخذ فداء منهم .لكنه أبقاهم عبيد ًا ومل يعتقهم بل أطلقهم إطالق ًا ،فيحق

له أن يسرتقهم أو يقتلهم أو يفادهم!

أما ثقيف فأعتقهم فكانوا أحرار ًا لكنهم كالقرشيني ليسوا جزء ًا من أمته.

 .6كام جعل اهلل العباس وأوالده عبيد ًا للنبي وآله‘ألن أم العباس أمة هلم.

روى يف اخلصال( :454/ســمعت جعفر بن حممد حيدث عن أبيه’قال :ســمعت جابر بن

عبد اهلل األنصاري يقول :سئل رسول اهلل‘عن ولد عبد املطلب فقال :عرشة ،والعباس.

قال مصنف هذا الكتاب ريض اهلل عنــه :وهم عبد اهلل ،وأبوطالب والزبري ،ومحزة ،واحلارث

وهو أســنهم ،والغيــداق ،واملقوم ،وحجــل وعبد العزى وهو أبوهلــب ،ورضار ،والعباس،

ومن الناس من يقول :إن املقوم هو حجل).

وروى يف الكايف( )259/8تفســراإلمام الصادق×لقول النبي‘ :عرشة والعباس فقال:

(تويف موىل لرســول اهلل‘مل خيلــف وارث ًا فخاصم فيــه ولد العبــاس 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
معاوية فقد كان حظ أبيك فيه األوفــر ثم َّفر بخيانته .وقال :واهلل ألطوقنك غد ًا طوق احلاممة،

فقــال له داود بن عيل :كالمك هذا أهون عيل من بعرة يف وادي األزرق ،فقال :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 كرباســة ،وجلس هلم هشــام ،فوضع أبوعبد اهلل الكتاب بني يديه ،فلام أن قرأه قال:
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أعدوا يل جندل اخلزاعي وعكاشــة الضمري ،وكانا شيخني قد أدركا اجلاهلية ،فرمى بالكتاب

إليهام فقال :تعرفان هذه اخلطوط؟ قاال :نعم ،هذا خط العاص بن أمية ،وهذا خط فالن وفالن

لفــان من قريش .وهذا خط حرب بن أمية ،فقال هشــام :يا أباعبد اهلل أرى خطوط أجدادي

عندكم؟ فقال :نعم ،قال :فقد قضيت بالوالء لك ،قال :فخرج وهو يقول:
إن عادت العقــرب عدنــا هلا

وكانت النعــل هلــا حــارضة

قال فقلت :مــا هذا الكتاب جعلت فداك؟ قال :فإن نتيلة كانــت 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 اليتصدر ابنك
هذا يف جملس ،واليرضب معنا بسهم .فكتب عليه كتاب ًا وأشهد عليه فهو هذا الكتاب).

أقول :معنــاه أن العباس وأوالده مضاف ًا اىل أهنــم من الطلقاء الذين الحتل هلم اخلالفة ،فهم

عبيد ألبناء عبد املطلب :الزبري ،وأيب طالب ،وعبد اهلل ،الذين كانت أم العباس أم ًة ألمهم فاطمة
بنــت عمرو بن عائد بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم (دالئل النبــوة )99/وقد أحلوها ألبيهم فتزوجها،

فابنها تبع ًا هلا ملك هلم ،ألهنم أحلوا أمه ومل يبيعوها!

فهذا يكشــف لنــا حقيقــة فظيعة هــي :أن من حكــم أمــة النبي‘بعــده واضطهد

أهل بيته^وقتلهم ،إنام هم عبيد هلم!

ناشدالنبي؟ص؟األمة بآية :أولى بهم من أنفسهم
تقول :نشــدتك باهلل هل كان كذا ،أي ســألتك باهلل أن تصدقني يف اجلواب .وكذا ناشدتك

باهلل ،أو نشدتك اهلل .وكذا قولك :ناشدتك وأناشــدك بدون لفظ اجلاللة .وقد تكون املناشدة
قلت يل كذا؟ والغرض من املناشدة
بصيغة اإلســتفهام التقريري كقولك :أليس كذلك،
ألست َ
َ
أن تأخــذ إقرار ًا من املخاطــب بأمر لتوثقه أو لتبنــي عليه ما تريد أن تقولــه .ومن هذا النوع

قول النبــي‘يف غدير خم :أهيا الناس ،ألســت أوىل باملؤمنني من أنفســهم؟ قالوا :بىل .أو

قالوا :اللهم نشهد .فقال :أال من كنت مواله فعيل مواله .اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.
وقد يطلب املناشــد من خماطبيه شــهادة أو عمــ ً
ا إلثبات مــا أراده ،كاحلديث املتواتر بأن
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علي ًا× ناشد الصحابة يف رحبة الكوفة(.مسند أحمد:)119/1 :

(عــن عبد الرمحن بــن أيب ليــى أنه شــهد عليــ ًا يف الرحبة قال :أنشــد اهلل رج ً
ال ســمع

رسول اهلل‘وشــهده يوم غدير خــم إال قام وال يقوم إال من قــد رآه ،فقام اثنا عرش رج ً
ال
فقالوا :قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانرص من

نرصه واخذل من خذله .فقاموا إال ثالثة مل يقوموا ،فدعا عليهم فأصابتهم دعوته).

ومنهم أنس بن مالك دعا عليه بالربص ،وكان يقول :هذا من دعوة العبد الصالح!

وقد روى مناشــدة النبي‘يف غديرخم بقوله :ألســت أوىل باملؤمنــن ،عامة من روى

حديث الغدير ،وهم نحو مئتني من الصحابة!

قال احلاكــم( ( :)110/3قام خطيب ًا‘فحمد اهلل وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال ما شــاء اهلل أن

يقول ثم قــال :أهيا الناس إين تارك فيكــم أمرين لن تضلوا إن اتبعتمومهــا ،ومها :كتاب اهلل،
وأهل بيتــي عرتيت.ثم قال:أتعلمون أين أوىل باملؤمنني من أنفســهم ثالث مرات؟قالوا :نعم.
فقال رســول اهلل‘ :من كنت مواله فعيل مــواله .وحديث بريدة األســلمي صحيح عىل

رشط الشيخني).

ويف تفسري القمي(( :)175/2وقول رسول اهلل‘بغديرخم :يا أهيا الناس ألست أوىل بكم من

أنفسكم؟ قالوا :بىل ،ثم أوجب ألمرياملؤمنني×ما أوجبه لنفسه عليهم من الوالية فقال :أال

من كنت مواله فعيل مواله).

ً
روىالبخاري تفسيراآلية مختصرا جدا!

يف صحيح البخاري( )22/6عن أيب هريرة قال النبي‘( :ما من مؤمن إال وأنا أوىل الناس به
ني ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم ،فأيام مؤمن ترك ماالً فلريثه
يف الدنيا واآلخرة ،إقرؤا إن شئتم:النَّبِ ُّي َأ ْو َل بِا ُْل ْؤ ِمنِ َ
عصبته من كانوا ،فإن ترك دين ًا أو ضياع ًا ،فليأتني وأنا مواله).

قال يف فتح الباري (( :)7/12هكذا أورده خمترص ًا ..ويف حديث جابر عند أيب داود أن النبي‘

كان يقول :أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه ..فمن مات وعليه دين ومل يرتك وفاء ،فعلينا قضاؤه).
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ولم يرو البخاري وال مسلم حديثالغدير!
قال ابن حجر املكي يف الصواعق املحرقة ( :64/حديث صحيح ال مرية فيه وقد أخرجه مجاعة

كالرتمذي والنسائي وأمحد وطرقه كثرية جد ًا ومن ثم رواه ستة عرش صحابي ًا .ويف رواية ألمحد

أنه ســمعه من النبي‘ ثالثون صحابي ًا وشــهدوا به لعيل ملا نوزع أيــام خالفته .وكثري من
أسانيده صحاح وحسان وال التفات ملن قدح يف صحته وقول بعضهم :إن اللهم ِ
وال من وااله
وعاد من عاداه موضوعة ،مردو ٌد ،فقد صحح الذهبي كثري ًا من طرقها)!

وقال الســيد امليالين يف رســالته :الصحيحان يف امليزان( :25/من غرائب تعصبات البخاري:

طعنــه يف حديث الغدير املروي عن أكثر مــن مائة صحايب ،والبالغ أضعــاف رشوط التواتر،
واملرصح بتواتره من قبل األئمة الثقات املتبحرين يف احلديث عند أهل الســنة ،كام ال خيفى عىل
َّ

من اقتطف األزهار من :األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة .واســتفاد من :الفوائد املتكاثرة يف
األخبار املتواترة .وكالمها للحافظ السيوطي.

راجع :رشح اجلامع الصغري لنور الديــن العزيزي ،أو رشح اجلامع الصغري للمناوي ،أو املرقاة

لعيل القاري ،أو األربعني يف مناقب أمري املؤمنني جلامل الدين املحدث الشريازي ،أو السيف املسلول
لثناء اهلل تلميذ ويل اهلل والد صاحب التحفة ،أو أسنى املطالب البن اجلزري ،وغري هذه الكتب.

قال ابن تيمية يف حديث الغدير « :وأما قوله :من كنت مواله فعيل مواله ،فليس يف الصحاح،

لكــن مما رواه العلامء وتنازع الناس يف صحته ،فنقل عن البخــاري وإبراهيم احلريب وطائفة من
أهل العلم أهنم طعنوا فيه وضعفوه »!

يقول البدخيش « :هذا حديث صحيح مشــهور ،ومل يتك َّلــم يف صحته إال متعصب جاحد

ال اعتبــار بقوله ،فإن احلديث كثري الطرق جد ًا ،وقد اســتوعبها ابن عقدة يف كتاب مفرد ،وقد

نص الذهبي عىل كثري من طرقه بالصحة ،ورواه من الصحابة عدد كثري .وكذلك نسب احلافظ
َّ
ابن اجلزري منكر حديث الغدير إىل اجلهل والعصبية) .انتهى كالم امليالين.

وقال الســيد مرتىض يف ســرة اإلمام عيل×(( :)193/7وطعن بعضهــم يف حديث الغدير:
بأن البخاري ومســلم مل ِ
خيرجاه .بل قال بعضهم :إن أحد ًا مــن أصحاب الصحاح مل خيرجه.
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مع أن الرتمــذي قد أخرجه يف صحيحه ،وكذلك ابن ماجة يف ســننه ،فضــ ً
ا عمن عداهم،
مثل الضياء يف املختارة وغريه .وعدم إخراج الشــيخني له إنام يوجب الطعن هبام ،من حيث إنه
يشري إىل تعصبهام ،وجمانبتهام ســبيل اإلنصاف ،واتباعهام طريق اإلعتساف .عىل أن هناك آالف ًا

من األحاديث التي مل خيرجها الشيخان ،فراجع املستدرك للحاكم وتلخيصه للذهبي ،فض ً
ال عن
مستدركات أخرى ذكرها آخرون ،فهل يرىض هؤالء بإمهاهلا ،أو بطمسها)!




الفصل الستون

ً
غزوة كاملة أنكروها بغضا بعلي؟ع؟!

غزوة بني سليم أو غزوة ذاتالسالسل
« ذات السالسل » إسم منطقة يف احلجاز عىل بعد مخس مراحل من املدينة ويعرف املكان باسم

وادي الرمل ،وباسم السلسلة ،وقيل ســميت الغزوة بذات السالسل ،ألهنم جاؤوا باألرسى

مربوطني ببعضهم كسلسلة.

وســببها كام ذكرت مصادرنا أن اهلل أخرب نبيه‘أن مجع ًا من قبائل ســليم كانوا يستعدون

لغزو املدينة ،فأرســل رسية من بضع مئات بقيادة أيب بكر ،فرجع منهزم ًا ،ثم أرسل عمر فرجع

منهزم ًا ،ثم أرسل عمرو بن العاص فرجع منهزم ًا .فأرسل علي ًا ×ومعه أبوبكر وعمر وخالد
وابن العاص فســلك طريق ًا بني األودية ،وأغــار صباح ًا مبكر ًا عىل جتمعهم فنزلت ســورة:
ْ

ات َض ْب ًحا..وهزمهم وجاء بأرساهم مقرنني يف احلبال كأهنم سلسلة.
َوال َع ِاد َي ِ

ففــي أمايل الطــويس «:407/عن احللبي قال:ســألت أباعبد اهلل×عن قــول اهلل عز وجل:
ِ ِ
وجه رسول اهلل عمر بن اخلطاب يف رسية فرجع منهزم ًا جيبن أصحابه
َوا ْل َعاد َيات َض ْب ًحا؟ قالَّ :
وجيبنه أصحابه ،فلام انتهى إىل النبي‘قال لعيل :أنــت صاحب القوم فتهيأ أنت ومن تريده
من فرســان املهاجرين واألنصار .فوجهه رســول اهلل‘فقال لــه :أكمن النهارِ ،
وس الليل
وال تفارقك العــن .قال فانتهى عيل إىل مــا أمره به رسول اهلل‘فســار إليهم فلام كان عند
ْ

ات َض ْب ًحا.)..
وجه الصبح أغار عليهم فأنزل اهلل عىل نبيهَ :وال َع ِاد َي ِ

ويف اإلرشاد( «:)162/1ثم كانت غزاة السلسلة وذلك أن أعرابي ًا جاء إىل النبي‘فجثا بني يديه
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وقال له جئتك ألنصح لك .قال:وما نصيحتــك؟ قال:قوم من العرب اجتمعوا بوادي الرمل
وعملوا عىل أن يبيتوك باملدينة».

ويف مناقب آل أيب طالب( « :)328/2أبوالقاسم بن شــبل الوكيل ،وأبوالفتح احلفار بإسنادمها

عن الصادق× ،ومقاتل والزجاج ووكيع والثوري والسدي وأبوصالح وابن عباس :أنه أنفذ

النبي‘أبابكر يف سبع مائة رجل ،فلام صار إىل الوادي وأراد اإلنحدار فخرجوا إليه فهزموه
وقتلوا من املسلمني مجع ًا كثري ًا ،فلام قدموا عىل النبي‘بعث عمر فرجع منهزم ًا ،فقال عمرو

بن العاص :إبعثني يا رســول اهلل فإن احلرب خدعة ولعيل أخدعهم ،فبعثه فرجع منهزم ًا ،ويف
رواية أنه أنفذ خالد ًا فعاد كذلك ،فساء النبي‘ذلك فدعا علي ًا×وقال :أرسلته كرار ًا غري
فرار ،فشيعه إىل مسجد األحزاب ،فسار بالقوم متنكب ًا عن الطريق يسري بالليل ويكمن بالنهار،

ثم أخذ عىل حمجة غامضة فســار هبم حتى استقبل الوادي من فمه ،ثم أمرهم أن يعكموا اخليل
وأوقفهم يف مــكان وقال ال تربحوا ،وانتبذ أمامهم وأقام ناحيــة منهم ،فقال خالد ويف رواية

قال عمر :أنزلنا هذا الغالم يف واد كثري احل َّيات واهلوام والسباع ،إما سبع يأكلنا أو يأكل دوابنا،
وإما حية تعقرنا وتعقر دوابنا ،وإما يعلم بنا عدونا فيأتينا ويقتلنا! فكلموه نعلو الوادي ،فكلمه

أبوبكر فلم جيبه ،فكلمه عمر فلم جيبه ،فقال ابن العاص :إنه الينبغي أن نضيع أنفسنا! إنطلقوا

بنا نعلو الوادي فأبى ذلك املسلمون!

ويف روايــة أهل البيت^أنه أبت األرض أن حتملهم! أي أرادوا أن يطيعوا عمرو العاص،

فلم يستطيعوا امليش ليعلوا الوادي!

قالوا فلام أحس×الفجر قال :إركبوا بارك اهلل فيكم ،وطلع اجلبل حتى إذا انحدر عىل القوم

وأرشف عليهم قــال هلم:أتركوا عكمــة دوابكم! قال فشــمت اخليل ريح اإلناث فصهلت،
فسمع القوم صهيل خيلهم فولوا هاربني.

ويف رواية مقاتل والزجاج أنه كبس القوم وهم غادون فقال:يا هؤالء أنا رســول رسول اهلل

إليكم أن تقولوا ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،وإال رضبتكم بالسيف .فقالوا :إنرصف عنا

كام انرصف الثالثة فإنك التقاومنا! فقال × :إنني ال أنرصف أنا عيل بن أيب طالب ،فاضطربوا
وخرج إليه األشداء السبعة وناصحوه وطلبوا الصلح فقال× :إما اإلسالم وإما املقاومة ،فربز

ا
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إليه واحد بعد واحد ،وكان أشــدهم آخرهم وهو سعد بن مالك العجيل وهو صاحب احلصن
فقتلهــم ،فاهنزموا ودخل بعضهم يف احلصن ،وبعضهم اســتأمنوا وبعضهم أســلموا ،وأتوه
بمفاتيح اخلزائن .قالت أم ســلمة :إنتبه النبي‘من القيلولة فقلت :اهلل جارك ما لك؟ فقال:
ْ

ً

ات َض ْبحا!قال أبومنصور الكاتب:
أخربين جربئيل بالفتح ونزلتَ :وال َع ِاد َي ِ
ً
أقســم بالعاديــات ضبحــا حقــا وباملور يــات قدحــا
وقال املدين:
ً ْ
وقولــه والعاديــات ضبحــا يعــي عليــا إذ أغــار ُصبحــا
عــى ســلمي فشــها كفحــا فأ كثر القتــل هبــا واجلرحــا
ُ
وأنتـم يف الف ـ ـ ــرش نامئـ ـ ـ ـ ـ ــونا !

فبرش النبي‘أصحابــه بذلــك وأمرهــم باســتقباله والنبــي يتقدمهــم ،فلــا رأى

عيل النبي‘ترجل عن فرســه فقال النبي‘ :إركب فإن اهلل ورسوله عنك راضيان فبكى

عيل×فرحــ ًا ،فقال النبي‘ :يا عيل لوال أين أشــفق أن تقول فيــك طوائف من أمتي ما

قالت النصارى يف املسيح ..اخلرب.
وقال العوين:

مــن ذا ســواه إذا تشــاجرت القنــا وأىب

المكــاة الكــر

واإل قــدام

وتصلصلــت حلق احلديــد وأظهرت فرســاهنا التصحــاج واإلحجامــا
ورأيــت مــن حتــت العجــاج لنقعهــا فــوق املغافـ ـ ـ ـ ـ ــر والوجـ ـ ـ ـ ـ ــوه قتامــا
كشــف اإل لــه بسـ ـ ـ ـ ـ ــيفه وبرأيــه يظمــي اجلــواد و يــروى الصمصامــا
ً
ووز يــره جبر يــل يقحمـ ـ ـ ـ ـ ــه الوغــى طوعــا وميـ ـ ـ ـ ـ ــكال الوغــى إقحامــا

وقال احلمريي:
ويف ذات السالســل من ســلمي غــداة أتاهـ ـ ـ ـ ـ ــم املــوت املبيــر
ً
ً
وقــد هزمــوا أباحفــص وعمــرا وصاحبـ ـ ـ ـ ـ ــه مــرارا فاســتطيروا
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ً
وقــد قتلــوا من األ نصــار رهطــا فحل النــذر أو وجبــت نــذور
ً
َ
أذاد املــوت مشــيحة ضخامــا جحاجحــة يســد هبــا الثغــور ».

ورواه يف اخلرائــج ( )167 /1وفيه « :وكان املرشكون قد أقاموا رقبــاء عىل جباهلم ينظرون إىل

كل عســكر خيرج إليهم من املدينة عىل اجلادة ،فيأخذون حذرهم واستعدادهم ،فلام خرج عيل
ترك اجلادة وأخــذ بالرسية يف األودية بني اجلبال فلام رأى عمــرو بن العاص قد فعل عيل ذلك
علم أنه سيظفر هبم فحسده ،فقال أليب بكر وعمر ووجوه الرسية :إن علي ًا رجل ِغ ٌّر ال خربة له
هبذه املسالك ونحن أعرف هبا منه ،وهذا الطريق الذي توجه فيه كثري السباع ،وسيلقى الناس من

فعرفوا أمري املؤمنني ×
معرهتا أشــد ما حياذرونه من العدو ،فاسألوه أن يرجع عنه إىل اجلادة! َّ

ذلك ،قال :مــن كان طائع ًا هلل ولرســوله منكم فليتبعني ومن أراد اخلالف عىل اهلل ورســوله
فلينرصف عني .فسكتوا وســاروا معه ،فكان يســر هبم بني اجلبال بالليل ويكمن يف األودية

غار َ
ون
بالنهار ،وصارت الســباع التي فيها كالســنانري(ال تــؤذي) إىل أن كبس املرشكني وهم ُّ
آمنــون وقت الصبح ،فظفر بالرجــال والذراري واألمــوال فحاز ذلك كله ،وشــد الرجال

يف احلبال كالسالســل فلذلك ســميت غزاة ذات السالســل .فلــا كانت الصبيحة التي أغار

فيهــا أمري املؤمنني×عىل العدو ومن املدينة إىل هناك مخــس مراحل ،خرج النبي‘وصىل
ِ ِ
عيل يف
بالناس الفجر وقرأَ :وا ْل َعاد َيات َض ْبح ًا ..يف الركعة األوىل ،وقال :هذه ســورة أنزهلا اهلل َّ
هذا الوقت خيربين فيها بإغارة عيل عىل العدو ».

وسامها يف اإلرشاد( )165/1غزاة السلســلة ،وقال « :فبرش النبي‘أصحابه بالفتح وأمرهم

أن يســتقبلوا أمري املؤمنني×فاســتقبلوه والنبي‘يقدمهــم فقاموا لــه صفني ،فلام برص

بالنبي‘ترجل عن فرســه فقال له النبي‘ :إركب فإن اهلل ورسوله راضيان عنك! فبكى
أمري املؤمنني ×فرح ًا).

ويف تفســر فرات « :591/عن أيب ذر قال:خرج معه النبي‘يشــيعه فكأين أنظر إليهم عند

مسجد األحزاب وعيل×عىل فرس أشــقر وهو يوصيه ثم ودعه ..قال وسار عيل فيمن معه

متوجهــ ًا نحو العراق وظنوا أنه يريد هبــم غري ذلك الوجه حتى أتاهــم من الوادي ،ثم جعل
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يســر الليل ويكمن النهار .فقتل منهم مائة وعرشين رج ً
ال وكان رئيس القوم احلارث بن برش،

وســبى منهم مائة وعرشين ناهد ًا » .وتفســر القمي( )434 / 2وإعالم الورى( )382 / 1وســاها

غزوة وادي الرمل .وســاها يف كشــف الغمة( )230/1غزاة السلســلة .وكذا كشف اليقني.151/

وتأويل اآليات ،839/2:و  ،843عن جابر عن أيب جعفر×).

وروى يف تفسري فرات  ،599 /رواية مفصلة يف سبب نزول سورة العاديات ،خالصتها أن أهل

وادي اليابس مجعوا اثني عرش ألف ًا لغزو املدينة ،فأرســل هلم النبي‘أبابكر ثم عمر فاهنزما،

ثم أرسل علي ًا×فهزمهم.

ويف رواية تأويل اآليات ( «:)840/2وأمر عليهم أبابكر فســار إليهــم ،فلقيهم قريب ًا من احلرة

وكانت أرضهم أســنة كثرية احلجارة والشــجر ببطن الوادي واملنحدر إليهم صعب ،فهزموه
وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة..فلام قدموا عىل النبي‘عقد لعمر بن اخلطاب وبعثه ،فكمن

له بنو ســليم بني احلجارة وحتت الشــجر ،فلام ذهب ليهبط خرجوا عليه لي ً
ال فهزموه حتى بلغ
جنده سيف البحر فرجع عمر منهم منهزم ًا .فقام عمرو بن العاص إىل رسول اهلل‘فقال:أنا

هلم يا رســول اهلل إبعثني إليهم .فقال له:خذ يف شأنك فخرج إليهم فهزموه وقتل من أصحابه

ما شــاء اهلل .قال:ومكث رســول اهلل‘ أيام ًا يدعو عليهم ..قــال أبوجعفر :وكأين أنظر إىل

رسول اهلل‘شيع علي ًا عند مســجد األحزاب وعيل عىل فرس أشقر مهلوب وهو يوصيه..
ِ ِ
عيل واهلل مجع القوم! ثم
َ
فنزلت:وا ْل َعاد َيات َض ْب ًحا .قال :فخرج رسول اهلل‘ وهو يقول:ص َّبح ٌّ

صىل وقرأ هبا ،فلام كان اليوم الثالث قدم عيل ×املدينة وقد قتل من القوم عرشين ومائة فارس).

كيف أخفتالحكومات هذهالغزوة وحرفوها؟
 - 1مل نجد يف مصادر الســلطة شيئ ًا عن ســبب نزول العاديات إال قوهلم« :بعث‘خي ً
ال
ً

والع َ
فأسهبت شهر ًا مل يأته منها خرب فنزلتَ :
اديات َض ْبحا »!

هذا كل ما يف األمر

عندهم! (أسباب النزول للواحدي ،305/والفائق.)172/2:

وال تعجب فاملطلوب أوالً ثم أوالً تغطية فرار الفارين ،ثم إخفاء بطولة عيل×.بل مل هيدأ

باهلم حتى جعلوا العاديات األباعر وليس اخليل! ثم رووا ذلك عن عيل ×!
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قال ابــن حجر يف فتح الباري «:559 / 8:وعند البزار واحلاكــم من حديث ابن عباس قال بعث
ْ

رســول اهلل‘خي ً
ات َض ْب ًحا ،ضبحت بأرجلها،
ال فلبثت شــهر ًا ال يأتيه خربها فنزلتَ :وال َع ِاد َي ِ
َ ْ
َ
َ ُْ َ َ
ات ق ْد ًحا :قدحت احلجارة فأورت بحوافرهــا .فال ُم ِغ َير ِات ُص ْب ًحا:صبحت القوم بغارة ،فأث ْر َن
وري ِ
فالم ِ
ً
َ
به َن ْقعا:الــراب .ف َو َس ْط َن ِبهِ َج ْم ًعا:صبحت القوم مجيع ًا .ويف إســناده ضعف ،وهو خمالف ملا روى

ابن مردويه بإسناد أحسن منه! عن ابن عباس قال:سألني رجل عن العاديات فقلت:اخليل ،قال

فذهب إىل عيل فسأله فأخربه بام قلت ،فدعاين فقال يل:إنام العاديات اإلبل من عرفة إىل مزدلفة!».
ويف تفســر القرطبي( )155 / 20أن ابــن عبــاس رجع عن قوله بأهنا اخليــل إىل قول عيل ×

بأهنا اإلبل! وفرح ابن حجر فرح بذلك كبقية علامء الســلطة ،ألنه يغطي ذات السالسل وجيعل

لإلبل حوافر توري هبا الصوان قدح ًا! فهم حارضون لتغییب عقوهلم بغض ًا بعيل ×!

 - 2تقع ذات السالسل من جهة مكة والبحر ،وقد نصت رواياهتا عىل أن مسافتها عن املدينة
مخس مراحل أي مخســة أيام يف املتوسط ،وأن علي ًا× اجته أوالً نحو العراق ليخدع جواسيس

ُسليم بأنه متجه إىل العراق ال إليهم ،فهم من اجلهة املخالفة للعراق ،وهي جهة مكة واليمن.

وجاء يف إحدى رواياهتا « :فهزموه حتى بلغ جنده ســيف البحر فرجع عمر منهم منهزم ًا »

(تأويل اآليات .)840 / 2:وهذا يعني أهنا يف جهة البحر األمحر ،وكأهنا جبال رضوى التي هي منازل بني

ســليم (معجم البلدان .)181 / 3:وسمتها بعض رواياهتا غزوة بني سليم ،قال يف كشف الغمة(:)232/1

(نزلت يف حق عيل×وانتصاره عىل بني سليم).

أما احلكومة فجعلت ذا ت السالســل بالد بيل وعذرة ،التي تقــع وراء وادي القرى أي يف

أرض الشام قريب تبوك ،وجعلها بعضهم يف الكاظمة قرب البرصة.من اجلهة املخالفة جغرافي ًا.
 - 3ال يمكنك أن تفهم روايتهم عن غزوة ذات السالسل احلكومية ،فال أسامء فيها وال قتال!

ورواياهتا متهافتة يف اهلدف والنتيجــة واألحداث! تقول مرة إن النبي‘بعث ابن العاص يف

مئتي فارس إىل أخواله ،عشــرة أمه النابغة ،ليدعوهم إىل اإلسالم أو يقاتلهم! وأن العدو كان
قوي ًا فبعث إىل النبي‘يطلب مدد ًا فأمده بأيب عبيدة يف ثالث مئة فيهم أبوبكر وعمر!

وتقــول إن الثالثة اختلفوا مع ابن العاص لكنهم أطاعوه ،ثــم ال تذكر أحداث ًا مع عدو وال

معركة! ومع ذلك تقول إن ابن العاص دوخ القبائل ،ورجع!
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 - 4نالحــظ أن ســياق هذه الغزوة كســياق حمــارصة حصن القمــوص يف خيرب ،حيث

عجز الصحابة عن فتحه ،فبعث النبي‘علي ًا ×.

وكذلك مدحه لعيل×يشبه ما قاله يف حقه بعد فتح خيرب .وهو يكشف عن خطورة جتمع

بني سليم وهم قبيلة كبرية ومعهم لفيف من غريهم.

 - 5كان وقت هذه الغزوة بعد مؤتة وحتشيد هرقل لغزو املدينة .وقد تكون قريش أو هرقل

حركوهم وأمدوهم باملال ليغزوا املدينة.
َّ

قال ابن هشام( «:)1040/4وغزوة عمرو بن العاص ذات السالسل من أرض بيل وعذرة ،وكان

من حديثه أن رسول اهلل‘ بعثه يستنفر العرب إىل الشام .وذلك أن أم العاص بن وائل كانت
امرأة من بيل ،فبعثه رســول اهلل إليهم يســتألفهم لذلك ،حتــى إذا كان عىل ماء بأرض جذام،

يقال له السلسل وبذلك سميت تلك الغزوة ،غزوة ذات السالسل ،فلام كان عليه خاف فبعث

إىل رســول اهلل يســتمده ،فبعث إليه رســول اهلل أباعبيدة بن اجلراح يف املهاجرين األولني فيهم

أبوبكر وعمر وقال أليب عبيدة حني وجهه:ال ختتلفا .فخرج أبوعبيدة حتى إذا قدم عليه قال له
عمرو:إنام جئت مدد ًا يل ،قال أبوعبيدة:ال ،ولكني عىل ما أنا عليه وأنت عىل ما أنت عليه ،وكان
ال لين ًا ســه ً
أبوعبيدة رج ً
ال هين ًا عليه أمر الدنيا ،فقال له عمرو :بل أنت مدد يل فقال أبوعبيدة:

يا عمرو ،إن رسول اهلل‘قال يل:ال ختتلفا وإنك إن عصيتني أطعتك ،قال:فإين األمري عليك
وأنت مدد يل ،قال فدونك ،فصىل عمرو بالناس.»..

ونحوه الطربي( )315/2وذكر أن عدد رسية عمرو كان ثالث مئة ،وقال« :ثم استمد رسول اهلل

فأمــده بأيب عبيدة بن اجلراح عىل املهاجريــن واألنصار ،فيهم أبوبكر وعمــر يف مائتني ،فكان

مجيعهم مخس مائة ».

أقول:مل يذكر ابن هشــام وال ابن إسحاق وال الطربي نتيجة هذه الغزوة أو الرسية والسبب:

أهنا مكذوبة وال نتيجة ملموسة حلرب مكذوبة!

وتضحك من كالم ابن سعد يف الطبقات( )131/2قال «:وكان عمرو يصيل بالناس ،وسار حتى

وطأ بالد بيل ودوخها ،حتى أتى إىل أقىص بالدهم وبالد عذرة وبلقني ،ولقي يف آخر ذلك مجع ًا

فحمل عليهم املسلمون فهربوا يف البالد وتفرقوا .ثم قفل »!
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وذكر رواة السلطة أهنا كانت يف الشتاء فأراد عمر أن يشعل نار ًا فنهاه ابن العاص ،فكلمه أبوبكر

وتصاحيا فلم يقبل ،وقال من أشعل نار ًا ألقيته فيها! وهذا يؤيد أهنا غري ذات السالسل التي نزلت

بشأهنا سورة العاديات التي يبدو أهنا كانت يف الصيف ،وأثارت اخليل بحوافرها النقع أي الغبار.

وذكروا أن ابن العاص ذبح بعري ًا آلخرين وسلخه وأخذ أجرته من حلمه ،فأطعمهم منه ،وملا

عرف أبوبكر أنه أجرة ذبحه تقيأ ما أكله ،ألنه حرام! ( تاريخ دمشق 10 / 18:وابن هشام)1041 / 4:




الفصل احلادي والستون

بذاءة قريش وكفرها في تعاملها معالنبي؟ص؟!

سماهالقرشيون :ابن ابي كبشة وأبوكبشة زو ج حليمةالسعدية!
الكبش :الذكر الذي ينطــح ،من الغنم واملاعز ،ويقال للمناطحة الكباش واملكابشــة .وقد

نص اللغويون عىل أن الكبشة ليست مؤنث الكبش ألنه ال مؤنث له من لفظه .لكن هذا اليمنع

أن تســمى األنثى التي تنطح كبشة ويكون اشتقاقها من الكبش ،كام روي عن النبي‘أنه قال

لعائشــة :أنت رجلة ،وفرسه حمبوها بأنه يقصد رجلة الرأي ،فاشتق النبي‘الصفة للمؤنث
من الرجل والرجل ال مؤنث له من لفظه.

وقد سمى املرشكون النبي‘ابن أيب كبشــة يقصدون أنه ابن أبيه من الرضاعة احلارث بن

عبد العزى بن رفاعة الســعدي زوج حليمة ،وقصدهم اخلبيث الطعن يف نســبه ،ونفيه من بني
عبد املطلب وقريش .وقد حاول الــرواة تربئة قريش من هذه الفرية ،فقالوا إن جد أيب أمه آمنة
بنت وهب الزهرية ،كان يدعى أباكبشة .وقالوا إن أباكبشة رجل من خزاعة،كان يعبد الشعرى،

خالف العرب ،فلام جاءهم النبي بخالف ما كانت العرب عليه قالوا هذا ابن أيب كبشــة .وكلها

حماوالت للتغطية عىل طعنهم اخلبيث بنسب النبي‘( .اإلستيعاب البن عبد البر .)1738/4:

ويدل عىل أن لقب حليمة أم كبشــة ،أن النووي ذكر يف هتذيب األســاء ،485/واملقريزي يف

إمتاع األسامع( )11/1قال ( :أرضعته أم كبشة حليمة بنت أيب ذؤيب)

والفايس يف مســتعذب األخبار .81/ويف معجم بن هالل التميمي( :)95/وقيل هي:حليمة بنت

أيب كبشة بنت ذؤيب).
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وقد عثرت أخري ًا عىل كتاب :األبيه فيمن نسب اىل غري أبيه للفريوزآبادي صاحب القاموس،

وقد نرشه عبد الســام هــارون يف نوادر املخطوطات نرشتــه مكتبة البايب احللبي ،1972جاء
يف الصفحة  99منه( :واختلف العلامء فيه فقيل أبوكبشــة كنية زوج حليمة الســعدية قاله ابن
بطال ..وقال الزبري بن بكار :وليس مرادهم عيب النبي وإنام مرادهم جمرد التشبيه! وقال غريه:
هذا منهم إيذاء للنبي وأقبح ماكانوا يدعونه به من الكنى واألسامء)!

وهذا القول هو الصحيح وإن حاولوا تغطية خبث بطون قريش كابن بكار!

وكان هذا إســم النبي‘عند قريش! ففي لســان العرب (( :)332/2ويف حديث َأيب سفيان
ِ
وه َر ْقل :لقد ُأ ِم َر َأ ْم ُر ِ
َ
رســول اهلل) .ويف املناقب ( )117/1ملا محل أيب بن خلف
ابن َأيب َك ْبشــ َة ،يعني
عىل النبي‘يف ُأحد طعنه النبي بعنزة كالرمح( :فاعتنق فرســه فانتهى إىل عسكره وهو خيور
خوار الثور فقال أبوســفيان :ويلك ما أجزعك إنام هو خدش ليس بشــئ ،فقال :طعنني ابن

أيب كبشة وكان يقول أقتلك ،فكان خيور امللعون حتى صار إىل النار).

ويف مستدرك احلاكم(( :)249/3أن ســعيد بن العاص بن أمية مرض فقال :لئن رفعني اهلل من

مريض هذا ال يعبد إله ابن أيب كبشــة ببطن مكة أبد ًا! فقال ابنه خالد بن سعيد عند ذلك :اللهم

ال ترفعه ،فتويف يف مرضه ذلك).

ويف مغازي الواقــدي ( )51/1ملا خرج النبي‘اىل بدر وأفلتــت منه قافلة قريش( :فكان ممن

عرف أنه أفلت عجري ،فكان أول من جاء قريش ًا بخرب النبي‘ وأصحابه ،فنادى يا آل غالب
هذا ابن أيب كبشة وأصحابه ،وقد أخذوا سقاءكم ،فامج العسكر وكرهوا ما جاء به).

أحد (:ملا حتاجزوا وأراد أبوســفيان اإلنرصاف وأقبل
ويف مغازي الواقدي( )297/1عن حرب ُ
ٍ
فرس له حواء أنثى فأرشف عىل أصحاب النبي يف عرض اجلبل فنادى بأعىل صوته:
يســر عىل

ٌ
أعل هبل! ثم يصيح :أين ابن أيب كبشة يو ٌم بيوم بدر .أال إن األيام ٌ
سجال).
دول وإن احلرب

واستمر القرشيون يستعملون هذا اإلسم للنبي‘حتى بعد إسالمهم الظاهري قال يف رشح

هنج البالغة(( :)129/5روى الزبري بن بكار يف املوفقيات ،وهو غري متهم عىل معاوية وال منسوب
إىل اعتقاد الشــيعة ،ملا هو معلوم مــن حاله من جمانبة عيل×واإلنحــراف عنه :قال املطرف

بن املغرية بن شــعبة :دخلت مع أيب عىل معاوية فكان أيب يأتيه فيتحــدث معه ،ثم ينرصف إ َّيل
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فيذكر معاوية وعقله ويعجب بام يرى منه ،إذ جاء ذات ليلة فأمســك عن العشاء ،ورأيته مغت ًام

الليلة؟فقال:يابني جئت
فانتظرته ساعة وظننت أنه ألمر حدث فينا فقلت :ما يل أراك مغت ًام منذ
َّ

من عند أكفر الناس وأخبثهم! قلت :وما ذاك؟ قال :قلت له وقد خلوت به :إنك قد بلغت سن ًا
يا أمري املؤمنني فلو أظهرت عدالً ،وبســطت خري ًا فإنك قد كربت ،ولو نظرت إىل إخوتك من

بني هاشــم فوصلت أرحامهم فواهلل ما عندهم اليوم شــئ ختافه ،وإن ذلك مما يبقى لك ذكره

وثوابه .فقال :هيهات هيهات ،أي ذكر أرجو بقاءه! َ
ملك أخو ت ْيم فعدل وفعل ما فعل ،فام عدا
وشــمر عرش
أن هلك حتى هلك ذكره ،إال أن يقول قائل :أبوبكر .ثم ملك أخو َع ِد ّي فاجتهد
َّ
ســنني ،فام عدا أن هلك حتى هلك ذكره ،إال أن يقول قائل :عمر .وإن ابن أيب كبشة ليصاح به
كل يوم مخس مرات:أشــهد أن حممد ًا رسول اهلل! فأي عميل يبقى ،وأي ذكر يدوم بعد هذا ال
أبالك! الواهلل إال دفن ًا دفن ًا)!





ً
ً
سماهالمشركون ساحرا ومسحورا وقالت عائشة إنه سحر ستة أشهر !
كتبنا يف السرية النبوية عند أهل البيت^ما خالصته:

َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َ ُ ً َ ْ ُ ً
ورا .وقالت عائشــة نعم لقد س ِ
ــحر النبي
قال اهلل تعــاىل :وقال الظ ِالمون ِإن تت ِبعون إلا رجلا مسح
ُ

وأ َّثر عليه الســحر ،فكان يتخيل أنه فعل الشئ ومل يفعله! وقالت إن هيودي ًا َس َحره فأخذ مشطه
وبعض َشــعره وجعل فيه ســحر ًا ودفنه يف بئر! وقالت :إنه فقد حواســه وذاكرته وبقي عىل
ال مســحور ًا! حتى د َّل ُه ٌ
تلك احلالة ســتة أشــهر رج ً
رجل أو م َلك عىل الشخص الذي سحره،

والبئر التي أودع فيها املشط واملشاطة من شــعره! فذهب إىل البئر ،واستخرج املشط منها َّ
وفك
عقد خيط اجللد الذي ل َّفه به ،وأمر بدفن البئر ومل يقتل الذي سحره ألنه مل ُي ِر ْد أن يثري فتنة!
روى البخاري خرافة عائشــة يف مخســة مواضع! منها يف ( «:)29/7كان رسول اهلل ُسحر حتى

كان يرى أنه يأيت النساء وال يأتيهن! قال سفيان :وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا »!

ومنها يف(« :)91/4عن عائشة قالتُ :سحر النبي حتى كان خييل إليه أنه يفعل الشئ وما يفعله،
حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قالُ :ا ْش ِ
رت أن اهلل أفتاين فيام فيه شفائي ،أتاين رجالن فقعد
ــع ُ
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وجع الرجل؟ قالَ :م ْط ُبوب!
أحدمهــا عند رأيس واآلخر عند رجيل فقال أحدمها لآلخر :مــا
ُ
ٍ
طلعة ذكر!
ف
وج ِّ
قال:ومن َط َّب ُه؟ قال :لبيد بن األعصم .قال :يف ماذا؟ قال :يف مشط ومشاطة َ
قال :فأين هو؟ قال :يف بئر ِذروان! فخرج إليها النبي ثم رجع فقال لعائشــة حني رجع :نخلها

وخشيت أن يثري
كأهنا رؤوس الشــياطني! فقلت :استخرجت ُه؟ فقال:ال ،أما أنا فقد شفاين اهلل،
ُ
ي َّي ُل إليه أنه صنع شيئ ًا ومل يصنعه »!
ذلك عىل الناس رش ًا ثم ُدفِن َْت البئر»! ويف « :68/4:كان ُ َ
ويف « :88/7:مكث النبي كذا وكذا ،خييل إليه أنه يأيت أهله وال يأيت »!
وكرره بخاري ذلك بروايات (  28 / 7و  )164وروته عامة مصادرهم!

وقال إمامهم ابن حجر يف مدة بقاء النبي‘مســحور ًا جمنون ًا معــاذ اهلل « :ووقع يف رواية

أيب ضمرة عند اإلسامعييل :فأقام أربعني ليلة ،ويف رواية وهيب عن هشام عند أمحد :ستة أشهر
ويمكن اجلمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغري مزاجه ،واألربعني يوم ًا من استحكامه!

وقال السهييل :مل أقف يف شــئ من األحاديث املشــهورة عىل قدر املدة التي مكث النبي فيها

يف السحر حتى ظفرت به يف جامع معمر عن الزهري أنه لبث ستة أشهر! كذا قال .وقد وجدناه
موصوالً بإسناد الصحيح فهو املعتمد» ( .فتح الباري.)192 / 10 :
أقول :يقصد السهييل ما يف مسند أمحد ( « :)63/6عن عائشة قالت :لبث رسول اهلل ستة أشهر

يرى أنه يأيت نساءه ،وال يأيت »!

ثم تقرأ تفاصيل أســطورهتم وفريتهم يف ســحر نبينا‘وأن صبيــ ًا هيودي ًا جمهوالً رسق

مشط النبي‘ومشاطة شــعره وأعطاها إىل اليهودي الشاب لبيد األعصم ،فجعل معها خيط ًا
من جلد وعقده اثنتي عرشة عقدة ،ثم قرأ عليها السحر املجهول أيض ًا َّ
ولف اجلميع يف قامشة ،ثم
دفنها حتت صخرة بئر ذروان الذي يقع خارج املدينة فصار ماء البئر بسبب السحر أمحر كاحلنَّاء،

وكان النخل الذي يسقى منها طلعه كأنه رؤوس الشياطني! ثم بعد ستة أشهر قضاها النبي‘
نصف جمنون!د َّله امللك عىل البئر فذهب إليها أو أرســل علي ًا والزبري ،فاستخرجوا املشط وفكوا

عقد اخليط،

فشفي النبي من السحر! ( راجع المجموع.)243 / 12 :

ثم جتــد تأكيد إمامهم الكبري ابن حجر عىل تأثري الســحر عــى حواس النبي وبعض عقله!

قال « :قوله :حتى كان رســول اهلل خي َّيل إليه أنه كان يفعل الشــئ وما فعله .قال املازري :أنكر
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بعض املبتدعة هذا احلديث وزعموا أنه حيط منصب النبوة ويشــكك فيها ..قال املازري :وهذا

كلــه مردود ،ألن الدليل قد قام عىل صدق النبي فيام يبلغه عــن اهلل تعاىل .وأما ما يتعلق ببعض
أمور الدنيــا فهو يف ذلك عرضة ملا يعرتض البرش كاألمراض ،فغري بعيد أن خييل إليه يف أمر من
أمور الدنيا ما ال حقيقة له)!

أقول :هذا بعض كالمهم الطويل العليل! ليقنعوك بأن نبيك‘كان ملدة ســتة أو تســعة

أشهر مسحور ًا ،وأنه مرض من ذلك وانتثر شعر رأسه وصار أقرع ،وصار يذوب وال يدري ما

عراه! وكان يتصور أنه يرى شيئ ًا وهو ال يراه ،وأنه أكل ومل يأكل ،وأنه نام مع زوجته ومل يفعل!
ثم يريدون أن يطمئنوك بأن نبيك‘بخري وعافية ،فالســحر قد تســلط عىل جسده وعىل

قســم من عقله ،وليس عىل كل عقله! ويقولون لك نعم إن نبيك معصوم الينطق عن اهلوى،

لكن عصمته إنام هي يف تبليغه الرسالة فقط  -ما عدا حديث الغرانيق طبع ًا!

أمــا يف غري التبليغ فقد يصاب بالســحر وباجلنون ،فيفقد التمييــز يف األمور الدنيوية ومنها

استخالف من يقود املسلمني بعده فيعهد اىل عرتته!

وكل دليلهم عىل ذلك أن عائشة قالته فقوهلا حجة ،ولو خالف القرآن!

إن اإلفرتاءات القرشية عىل نبينا‘فاقت افرتاءات بني إرسائيل عىل أنبيائهم^!
ولذا قال النبي‘ :ما أوذي نبي مثل ما أوذيت!

رد فريةالسحر عنالنبي؟ص؟ً
وقــد رد هذه الفرية علامء الشــيعة ،وجتــرأ عىل ردها معنــا بعض علامء الســنة! كالنووي

يف املجمــوع( )242/19قال « :قال الشــهاب بعد نقل التأويالت عــن أيب بكر األصم أنه قال :إن
ٌ
مرتوك ملا يلزمه من صدق قول الكفرة أنه مسحور ،وهو خمالف
حديث سحره‘ املروي هنا

لنص القرآن حيث أكذهبم اهلل فيه .ونقل الرازي عن القايض أنه قال :هذه الرواية باطل ٌة ،وكيف
َ

ُ ََ

َ
الناس ،وقــالَ :ولا ُي ْفل ُح َّ
ّ
ُ
الس ِاح ُر َح ْيث أتى.
يمكن القول بصحتها واهلل تعاىل يقولَ :واهلل َي ْع ِص ُمك ِم َن ِ
ِ

وألن جتويــزه يفيض إىل القدح يف النبوة ،وكل ذلك باطل .وكان الكفار يعريونه بأنه مســحور،

فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقني يف تلك الدعوى ،ومعلوم أن ذلك غري جائز ».
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أقول :أصل مشكلتهم أهنم يقدسون كالم عمر وعائشة والبخاري ،حتى لو خالف القرآن!

واليسمحون ألحد أن يبحثه وينقده! وقد ورطهم ذلك يف مشكالت عديدة يف العقائد والفقه،

ومــا زالوا فيها اىل اليــوم! ومل جيرؤ أحد منهم إال النــادر أن يقول :معــاذ اهلل إهنا هتمة الكفار
ْ َْ َ ُ َ َ
ْ
ْ
َ
لنبينا‘وقــد برأه اهلل منهــا بقولــهَ :ن ْح ُن َأ ْع َل ُم ب َما َي ْس َتم ُع َ
ون ِإل ْي َك َو ِإذ ُه ْم ن ْج َوى ِإذ
ون ِبهِ ِإذ يست ِمع
ِ
ِ
َّ
ً
ون إ ْن َت َّتب ُع َ
َ ُ ُ َّ ُ َ
ون ِإلا َر ُجلا َم ْس ُح ًورا.
يقول الظ ِالم ِ ِ

ثم لو ســألتهم :متــى كانت هذه احلادثة اخلطــرة وملاذا مل يرها أحد إال عائشــة؟ قالوا إهنا

يف السنة السادســة بعد رجوعه من احلديبية ،لكن اتفق املؤرخون عىل أنه‘بقي عرشين يوم ًا

يف املدينة وذهب اىل خيرب .وكان مع الناس ومل يالحظ أحد منهم عليه شيئ ًا ،فبطل قول عائشة!

قالواالدين قسمان :قسم وحي مناهلل وقسم من محمد!
مل يستطع القرشــيون أن يقاوموا القرآن فقالوا نعم إنه منزل من اهلل تعاىل ،فآمن بعضهم بأنه

نزل عىل حممد‘ ،لكن إيامهنم به اليعني إيامهنم ببني هاشــم ،وال بابن بني هاشــم وإن نزل

عليه القرآن .فهو دين نقبله ،وما كان منه فهو كالم هاشمي ال نقبله!

وتقدم أن قريش ًا أرســلت له بعد يوم الغدير جابر بن النرض العبدري ،وقد روى ذلك السنة

والشــيعة بســند صحيح ،ومن أقدم مــن رواه من أئمة الســنيني أبوعبيد اهلــروي يف كتابه:
غريب القرآن قال « :ملا َب َّل َغ رســول بغدير خم ما َب َّلغ وشــاع ذلك يف البالد أتى جابر بن النرض
بن احلارث بن كلدة العبدري فقال :يا حممد! أمرتنا عن اهلل بشــهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا

رســول اهلل ،وبالصالة ،والصوم ،واحلج ،والزكاة ،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 إلــه إال هو إن هذا إال من اهلل! فوىل جابــر يريد راحلته وهو
ََ

َ

َ

َ

َ

يقول :اللهــم إن كان ما يقول حممد حقــ ًا 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 تعاىلَ :سأل َس ِائ ٌل
َ
ِب َعذ ٍاب َو ِاق ٍع..اآلية ».

وقد ذكرنا يف عطاءات النبي‘أن الطلقاء أثروا عىل األنصار مع األســف ،فصار رئيسهم
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سعد بن عبادة يسأل عن قسمة النبي‘لألموال هل هي من اهلل تعاىل أو من النبي‘؟ وقال:

إن كانت من اهلل قبلنا ،وإن كانته منه ال نقبل!

ففي 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 أبوســفيان 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 أباجعفر×يقول :فقال رســول اهلل‘:يا معرش األنصار
أ ُك ُّلك ُْم عىل قول ســيدكم سعد؟ فقالوا :سيدنا اهلل ورســوله ،ثم قالوا يف الثالثة :نحن عىل مثل

قوله ورأيه! قال زرارة :فسمعت أباجعفر× يقول :فحط اهلل نورهم ».

فقد انحرف ســعد بن عبادة مع األسف وأثر عىل األنصار ،وطرح نفسه للخالفة ،فلم يتوفق

لنرصة أهل البيت^مقابل أهل السقيفة ،وال حصل عىل اخلالفة فقد نفاه عمر ذلي ً
ال من املدينة

وقتلوه رخيص ًا يف حوران ،وأنزل بقومه الذل!

ً
وقالوا :يحابي ابن عمه عليا؟ع؟ويرفع خسيسته!

يف كتاب املعيار واملوازنة ،213/وتفسري العيايش ( :331/عن جابر بن عبد اهلل وعبد اهلل بن العباس

جمتمعــن ،قاال :أمر اهلل حممد ًا أن ينصب علي ًا للناس وخيربهم بواليته ،فتخوف رســول اهلل أن
ْ
َ َ ُّ َ َّ ُ ّ ْ ُ ْ َ َ
الر ُسول َب ِلغ َما أن ِزل ِإل ْي َك ِم ْن
يقولوا حابى ابن عمه وأن يطعنوا يف ذلك عليه ،فأوحى اهلل إليه :يا أيها
َر ِّب َك .فقام رسول اهلل بواليته يوم غدير خم).

واحلافظ احلسكاين يف شواهد التنزيل ( )157/1بأسانيد ،وتاريخ دمشق ( )85/ 2وامليزان (.)54/6

وقال القايض النعامن املغــريب يف دعائم اإلســام(( :)14/1وروينا عــن أيب جعفر حممد بن عيل
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صىل اهلل عليه أن رج ً
ال قال له :يا ابن رسول اهلل إن احلسن البرصي حدثنا أن رسول اهلل‘قال:

إن اهلل أرسلني برسالة فضاق هبا صدري وخشيت أن يكذبني الناس ،فتواعدين إن مل أبلغها أن

يعذبني! قال له أبوجعفر :فهل حدثكم بالرســالة؟ قال :ال .قــال :أما واهلل إنه ليعلم ما هي،

ولكنــه كتمها متعمد ًا! قال الرجل:يا ابن رســول اهلل جعلني اهلل فداك ومــا هي؟ فقال :إن اهلل
تبارك وتعاىل أمر املؤمنني بالصالة يف كتابه ،فلم يدروا ما الصالة وال كيف يصلون فأمر اهلل عز
وجل حممد ًا نبيه‘أن يبني هلم كيف يصلون .فأخربهم بكل ما افرتض اهلل عليهم من الصالة

مفرس ًا.

وأمر بالزكاة ،فلم يدروا ما هي ففرسها رسول اهلل‘وأعلمهم بام يؤخذ من الذهب والفضة

واإلبل والبقر والغنم والزرع ،ومل يدع شيئ ًا مما فرض اهلل من الزكاة إال فرسه ألمته ،وبينه هلم.

وفــرض عليهم الصــوم ،فلــم يــدروا ما الصــوم وال كيــف يصومــون ،ففــره هلم

رسول اهلل‘وبني هلم ما يتقون يف الصوم ،وكيف يصومون.

وأمر باحلج فأمر اهلل نبيه‘أن يفرس هلم كيف حيجون حتى أوضح هلم ذلك يف سنته.

َّ َ َ ُّ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ
الصلاة
وأمــر اهلل عــز وجــل بالواليــة فقــالِ :إنما و ِليكم اهلل ورسوله وال ِذين آمنوا ال ِذين ي ِقيمون
َ ُ ْ ُ َ َّ َ
ك َاة َو ُه ْم َراك ُع َ
ون .ففرض اهلل والية والة األمر ،فلم يدروا ما هي فأمر اهلل نبيه‘أن
ويؤتون الز
ِ

يفرس هلم ما الواليــة ،مثلام فرس هلم الصالة والزكاة والصوم واحلــج ،فلام أتاه ذلك من اهلل عز
وجل ضاق به رسول اهلل ذرع ًا ،وختوف أن يرتدوا عن دينه وأن يكذبوه ،فضاق صدره وراجع

َ
َ َ ُّ َ َّ ُ ّ ْ ُ ْ َ َ
َ
َ َ ْ َ َّ ْ َ
الر ُسول َب ِلغ َما أن ِزل ِإل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك َو ِإ ْن ل ْم تف َع ْل ف َما َبلغت ِر َسال َت ُه َوا ّلل ُه َي ْع ِص ُم َك
ربــه فأوحى إليــه :يا أيها
َ
ِم َن ّالن ِاس ،فصــدع بأمر اهلل وقام بوالية أمري املؤمنني عيل بــن أيب طالب صىل اهلل عليه يوم غدير

خم ،ونادى لذلك الصالة جامعة ،وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب.

وكانت الفرائــض ينزل منها شــيئ بعد شــيئ ،تنزل الفريضة ثــم تنزل الفريضة األخرى

ُ َْ ُ َ ُ
ْ َ ْ ْ ُ َ ُ
وكانت الوالية آخر الفرائض ،فأنزل اهلل عز وجل :ال َي ْو َم أك َملت لك ْم ِد َينك ْم َوأت َم ْمت َعل ْيك ْم ِن ْع َم ِتي
ُ
يت َل ُك ُم ْالإ ْس َل َ
ام ِد ًينا .قــال أبوجعفر :يقول اهلل عــز وجل :ال أنزل عليكم بعد هذه الفريضة
َو َر ِض
ِ

فريضة

قد أكملت لكم هذه الفرائض) .ونحوه الكايف(.)290/1

وروى يف رشح األخبار(( :)276/2فقال رسول اهلل‘ :يا جربائيل أمتي حديثة ٍ
عهد بجاهلية،
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َ َ ُّ َ َّ ُ ّ ْ ُ ْ َ َ
الر ُسول َب ِلغ َما أن ِزل ِإل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك (في علي) َو ِإ ْن
وأخــاف عليهم أن يرتدوا ،فأنزل اهلل عز وجل :يا أيها
َ َّ
َ
َ
َ
َ
ل ْم َت ْف َع ْل ف َما َبل ْغ َت ِر َسال َت ُه َوا ّلل ُه َي ْع ِص ُم َك ِم َن ّالن ِاس .فلــم جيد رســول اهلل‘بد ًا من أن مجع الناس

بغديرخم فقال :أهيا الناس إن اهلل عز وجل بعثني برسالة فضقت هبا ذرع ًا فتواعدين إن مل أبلغها

أن يعذبني! أفلســتم تعلمون أن اهلل عز وجل موالي وأين موىل املسلمني ووليهم وأوىل هبم من
أنفســهم؟ قالوا :بىل ،فأخذ بيــد عيل×فأقامه ورفع يده بيده وقــال :فمن كنت مواله فعيل
مواله ،ومن كنت وليه فهذا عيل وليه ،اللهــم وال من وااله وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه
واخذل من خذله ،وأدر احلق معه حيث دار).

هــذا ،وقد روت مصادرنــا كلامهتم بعــد نصب النبي‘علي ًا يوم الغديــر ،مثل :بخبخة

عمر وأيب بكر له ،وقوله أصبحت موالي وموىل كل مســلم ومســلمة! وقــول أيب ذر :أمرنا
رســول اهلل‘أن َس ِّل ُمو ْا َعىل َأ ِخي ووارثِي وخليفتِي يف ُأ ّمتي وويل كل مؤمن بعدي باإلمرة،
فإنه أمري املؤمنني ،وإنه زر األرض الذي تسكن إليه األرض ،ولو قد فقدمتوه ألنكرتكم األرض

أحق من اهلل ورسوله؟ فغضب رسول اهلل‘وقال :ن َع ْم
ومن عليها وأهلها! قال أبوذر :فقاالٌّ :
ِ
ور ُســولِ ِهَ ،أ َم َرين اهلل بِذلِك .فلام سلام عليه قال أحدهم لصاحبه :ما بال هذا الرجل
َح ٌّق م َن اهلل َ
عمه! إنه ليحسن أمر ابن عمه ،وقالوا :ما لنا عنده من خري ما بقي عيل!
يرفع خسيسة ابن ّ

قال سليم فقلت :يا أباذر ،هذا التسليم بعد حجة الوداع أو قبلها؟ فقال :أما التسليمة األُوىل
فقبل حجة الوداع ،وأما التسليمة األُخرى فبعد حجة الوداع .قلت ...وتعرفهم؟ قال :إي واهلل

كلهم! وروي أهنم قالوا :ما يألوا أن يرفع خسيســة ابن عمه ،لو يســتطيع أن جيعله نبي ًا لفعل!
وأيم اهلل لئن هلك لنزيلنه عام يريد!

وقال آخر :ما يألو رفع ًا بضبع ابن عمه .الواهلل ال أسمع له وال أطيع أبد ًا!

وقال آخر :إنه ل ُي َح ِّسن أمر ابن عمه ..ما لنا عنده خري ما بقي عيل).

(األصول الستة عشر  ،118/وكتاب سليم ,271 ،240/والعقد النضيد.)113/
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وقالوا :محمد في بني هاشم كنخلة في مزبلة!
فقــد قررت قريــش أن تقبل نبوة حممــد والقرآن فقــط ،وأن تأخذ خالفتــه ،وتعزل أهل

بيتــه! قال العالمــة يف تذكرة الفقهــاء((:)459/2وكان عمــر بن اخلطاب عندهــم ثاين اخللفاء

صاحب الفتوح الكثرية والسياســات العظيمة ،وقد سب رســول اهلل يف مرضه الذي توىف فيه،
حيث قال رسول اهلل‘ آتوين بدواة وكتف ألكتب فيه كتاب ًا لن تضلوا بعده أبد ًا ،فقال عمر:

إن الرجل ليهجر حسبنا كتاب اهلل! فأعرض النبي‘عنه مغضب ًا ،ثم وقع التشاجر بني الصحابة
فقــال بعضهم القول ما قال عمــر وقال آخرون القول ما قاله رســول اهلل‘ .وأمرهم النبي

باإلنرصاف عنه حيث آذوه بالصياح عنده ،فســألوا منه الكتابة ففتح عينيه‘وقال :أبعد ما

سمعت!

وقال يوم ًا :إن رسول اهلل‘شــجرة نبتت يف كبا أي يف مزبلــة ،وعنى بذلك رذالة أهله!

فســمعه رسول اهلل‘ذلك فاشــتد غيظه ثم نادى الصالة جامعة ،فحرض املسلمون بأرسهم

فصعد رســول اهلل‘املنرب ثم محد اهلل وأثنى عليه وقال :أهيا الناس ليقم كل منكم ينتسب إىل

أعرفه نسبه فقام إليه شخص من اجلامعة وقال :يا رسول اهلل‘أنا فالن بن فالن ابن
أبيه حتى ِّ
فالن .فقال صدقت ،ثم قام آخر فقال :يا رســول اهلل‘أنا فالن بن فالن فقال :لست لفالن
وإنام أنت لفالن وانتحلك فالن بن فالن فقعد خجالً.

ثم مل يقم أحد فأمرهم بالقيام واإلنتســاب مرة واثنتني فلم يقم أحد فقال أين الساب ألهل

بيتي ليقم إيل وينتســب إىل أبيه! فقام عمر وقال :يا رســول اهلل‘أعف عنا عفى اهلل عنك،
إغفر لنا غفر اهلل لك ،إحلم عنا حلم اهلل عنك ،وكان رســول اهلل‘كثري احلياء فقال :إذا كان

يوم القيامة سجدت سجدة ال أرفع رأيس حتى اليبقى أحد من بني عبد املطلب إال دخل اجلنة!
وأيض ًا قد سب أهل الســنة واجلامعة النبي‘حيث نسبوا إليه الكفر ألنه صىل يوم ًا صالة
َ

َ
ْ
الأخ َرى ،قالوا فقرأ
الصبــح وقرأ فيها ســورة النجم إىل أن وصل إىل قولــه تعــاىلَ :و ُم َناة الثالثة

بعد ذلك :تلك الغرانيق العىل ،منها الشــفاعة ترجتى .وهذا عني الكفر! وأي ســب أعظم ممن
ــق َع ِن ْال َ َوى ،إِ ْن ُه َو إِ َّل
نســب الكفر إىل من قال اهلل تعاىل فيه قبل هذه اآلية بكلامتَ :و َما َينْطِ ُ

وحى ،ونسبتهم إياه إىل الكفر!وأي سب أعظم من أن يقال للشخص يا ابن الكافر!
َو ْح ٌي ُي َ
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بل سبوا اهلل تعاىل حيث أســندوا مجيع املوجودات من احلسن والقبح إليه تعاىل ،فجميع رش

يف العــامل أو ظلم أو غري ذلك فهو صادر منه تعاىل اهلل عن ذلك! وإذا سب اإلنســان غريه فقال
أنت كافر ،كان معناه إنك أوجدت الكفر وفعلته! فبأي شئ يسب اهلل تعاىل أعظم من ذلك)!

بعد فتح مكة سكن ألوفالطلقاءالمدينة وأفسدوا جوها!
فقــد قام الطلقــاء بنرشالطعــن يف أرسة النبي‘وذمهــم وســبهم واإلفــراء عليهم،

وروى ذلك الســنة وصححــوه قالــوا (مســند أحمــد ،166/4 :ومجمع الزوائــد( :)215/8:أتــى نــاس
من األنصار النبي‘فقالوا :إنا نســمع من قومك حتى يقول القائل منهم إنام مثل حممد نخلة
نبتت يف الكبا! قال حسني :الكبا الكناسة! فقال رســول اهلل‘ :أهيا الناس من أنا؟ قالوا أنت

رســول اهلل.قال :أنا حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب ،قال :فام ســمعناه ينتمي قبلها! أال إن اهلل
عز وجــل خلق خلقه ثم فرقهم فرقتني فجعلني يف خري الفرقتني ،ثم جعلهم قبائل فجعلني يف

خريهم قبيلة ،ثم جعلهم بيوت ًا فجعلني يف خريهم بيت ًا ،فأنا خريهم بيت ًا وخريهم نفس ًا ).

وكتبنا يف الســرة النبوية عند أهل البيت^( :تواصلت دعاية قريش ضد بني هاشم حتى

كانوا يعبســون يف وجوههم! فشــكى بنو هاشــم ذلك إىل النبي ووصف النبي‘ذلك بأن
أحدهم إذا رأى هاشــمي ًا فكأنام يفقأ يف عينيه حب الرمان احلامض! وجاء العباس يوم ًا مغضب ًا

وقال :يا رســول اهلل ما لنا ولقريش! إذا تالقوا بينهم تالقوا بوجوه مبرشة وإذا لقونا لقونا بغري
ذلك! قال فغضب رسول اهلل‘ حتى امحر وجهه ،ثم قال :والذي نفيس بيده ال يدخل قلب

رجل اإليامن حتى حيبكم هلل ولرسوله » ( .الترمذي.)317/5:

واخترصت القصة رواية مســند أمحد وغريها .وقد مجعنا روايتهم من مصادرهم يف كتاب:

ألف ســؤال وإشــكال( )179/1حتت عنوان :عقدة بطون قريش من بني هاشم! وركزت قريش

دعايتها ضد عيل×خاصة إلسقاط شــخصيته ،واإلنتقام منه لقتله زعامءها وأبطاهلا ،مقدمة
لعزله بعد النبي‘ وعملت لذلك أعامالً عديدة يف حرب النبي‘وسلمه وسفره وحرضه!
وقد غضب النبي‘من ذلك مرار ًا وشدد دفاعه عن عيل× ،وخطب أكثر من مرة مبين ًا

مكانته وفضله ،ونفاق من يؤذيه ويبغضه ،أو كفره!
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ولو مل يكن من ذلك إال قصة بريدة األسلمي ،التي روهتا مصادر السنيني بطرق عديدة وأسانيد

صحيحة لكفى ،فقد كشــفت عن وجود شبكة عمل منظم ترسل الرسائل من اليمن إىل املدينة،
وتضع اخلطــط ضد عيل×! وروت إدانة النبي‘وغضبه عليهم وترصحيه بأن علي ًا (وليكم
من بعدي) كام رواه أمحد والنسائي ،ورصح بأن كل من ينتقد علي ًا×وال حيبه وال يطيعه ،فهو

منافق خارج عن اإلسالم! لكن القرشيني اعتربوا كالم النبي‘يف حق عيل×كالم ًا هاشمي ًا
من عنده ومل ينزل به الوحي ،فعصوا أوامره فيه يف حياته فكيف بعد وفاته!

ثــم تزايــدت فعالية القرشــيني حتــى وصلــت يف السنة التاســعة إىل وضع خطــة قوية

لقتل النبــي‘يف طريــق رجوعه مــن تبــوك بمؤامــرة ليلة العقبة التي نــزل فيها القرآن
ورواها اجلميع .وكانــت خطتهم أن يقتلوا النبي‘ويبكوا عليــه ويصفقوا عىل يد أحدهم

ويبايعوه خليفة لرسول اهلل‘!

َ َ
َ ُ ََ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ََ
ُ َ
ام ِه ْم َو َه ُّموا ِب َما
اهلل َما قالوا َولقد قالوا ك ِل َمة الكف ِر َوكف ُر وا َب ْعد ِإ ْسل ِ
راجع تفسري قوله تعاىلَ :ي ْح ِلفون ِب ِ
ُ
َ ْ
َل ْم َي َن ُالوا َو َما َن َق ُموا إ َّلا َأ ْن َأ ْغ َن ُ
اه ُم ُ
اهلل َو َر ُسول ُه ِم ْن فض ِلهِ .
ِ

قال أمري املؤمنني×« :إن العرب كرهت أمر حممد‘وحسدته عىل ما آتاه اهلل من فضله،

واســتطالت أيامه ،حتى قذفت زوجته! و َن َّفرت به ناقته ،مع عظيم إحسانه إليها وجسيم مننه
عندها! وأمجعت مذ كان حي ًا عىل رصف األمر عن أهل بيته بعد موته »! ( شرح النهج.)298 / 20:

ثم جعلــوا عدواهتم للنبــي‘يف أهل بيته^ميثاقــ ًا رسي ًا بينهــم وبني اليهود قال اهلل

َُ َ َ
َ َّ
َ َ
تعاىل عنها يف ســورة حممد‘التي نزلت تلك الســنةِ :إ ّن ال ِذ َين ْارت ّدوا َعلى أ ْد َب ِار ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما ت َب ّي َن
ُ
َّ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َّ َ َ
َُ ُ ُْ َ
كر ُهوا َما َن َّز َل ُ
اهلل َس ُن ِط ُيعك ْم فِي َب ْع ِض الأمر
لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم .ذ ِلك ِبأنهم قالوا ِلل ِذين ِ
َ ُ َ
اهلل َي ْعل ُم ِإ ْس َر َار ُه ْم .أي أتفاقهم الرسي.
و

وروى حمبوا عمر أنه قال لصفية مرة وألم هاين ولغريمها من بني هاشــم :قرابتكم من حممد

ال تنفعكم! فأخربوا النبي‘فقال( :ما بال أقوام يزعمون أن شفاعتي التنال أهل بيتي ،وإن

شفاعتي تنال حا وحكم) .وحا وحكم قبيلتان يف أقىص اليمن( .رواه مجمع الزوائد( )257/2ووثقه).

أقول :معناه أن كيل الطلقاء طفح حتى جاء األنصار وشكوا اىل النبي‘ ،وأن طعنهم كان

بذيئ ًا مبارش ًا ألرسة النبي ،وبشكل غري مبارش للنبي نفسه‘!
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وأن الصحابة القرشــيني كعمر كانوا حيمون الطلقاء بــل نقل الكثري من الطعن بالعرتة عنهم

أنفســهم! وهدفهم من ذلك هتيئة اجلــو لعزل عرتة النبي‘ونصب أحد القرشــيني بدهلم!

وقد فصلنا يف العقائد اإلســامية وألف ســؤال ،رد النبي الغاضب عليهــم يف مراحل خمتلفة،
ودعوته األنصار بالسالح أكثر من مرة!

قالوا والداه كافران وزعموا أنه قال لشخص :أبيوأبوك فيالنار!
قال الصدوق+يف كتابه :اعتقادات اإلمامية(:110/إعتقادنا يف آباء النبي‘ أهنم مســلمون

من آدم إىل أبيه عبد اهلل ،وأن أباطالب كان مسل ًام ،وأمه آمنة بنت وهب كانت مسلمة).

لكن قريشــ ًا افرتت عىل النبي‘أن آباءه مثل آبائهم يف النار ،وزعمت أنه اســتأذن اهلل بأن

يزور قربأمه فأذن له ،واســتاذنه بأن يدعو هلا فلم يأذن له ألهنا كافرة  ،وأن رج ً
ال سأله عن أبيه

أين هو فقال :أيب وأبوك يف النار!

وســبب إرصارهم عىل كفر آبائه‘أهنــم إذا اعرتفوا بإيامن عبد املطلــب ومناقبه ،ثبتت
ُ ً

له ولذريته وراثــة إبراهيم×كام قــال اهلل تعــاىل :ذ ّر َّية َب ْع ُض َها م ْن َب ْعض َو ُ
اهلل َس ِم ٌيع َع ِل ٌيم ،وثبت
ِ
ٍ
ِ

لعــي وراثته ،ومل يبق حمــل أليب بكر وعمر وبني أمية ،بل تكون الســقيفة انقالب ًا قرشــي ًا عىل
هذا الفرع الذي اختاره اهلل تعاىل!

والعجيب أهنم رووا أحاديث اختيار اهلل ألرسة النبي‘وامتيازها عىل قريش كقوله‘:

«قســم اهلل تبارك وتعاىل أهل األرض قســمني فجعلني يف خريمها ،ثم قسم النصف اآلخر عىل
ثالثة فكنت خري الثالثة ،ثم اختار العرب من الناس ،ثم اختار قريش ًا من العرب ،ثم اختار بني

هاشــم من قريش ،ثم اختار بني عبد املطلب من بني هاشم ثم اختارين من بني عبد املطلب ».
(الدر المنثور ( )294/3والحاكم( )73/4والخصال.)36/

لكنهم قالوا إن هذ الكالم يف تفضيل بني هاشم من عند حممد وليس وحي ًا من اهلل ،وقالوا ال

نقبل أن يكون بطن بني هاشــم الفرع املختار من ذرية إبراهيم× ،ألن بني هاشم عندهم كام

زعموا كناسة ومزبلة!

وهلذا ُيرصالقرشيون حتى املســلمون منهم عىل التنقيص من آباء النبي‘ ويقولون كلهم
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يف النار وأبوطالب يف النار مهام نرصه ،ألنه مل يؤمن! وزعموا أن النبي‘شفع أليب طالب فلم

تنفعه شفاعته إال بأن أخرجه اهلل من قعر جهنم إىل ضحضاح من نار يغيل منه دماغه!

كل ذلــك لئال يعرتفــوا بأن آبــاء النبي‘هم اخلط الوارث إلبراهيــم× .خاصة وأن

آباءه‘مل يعبدوا األصنــام ،وكانوا عىل ملة إبراهيم وإســاعيل ،وخاصة أن اهلل ميزهم عن

فورثهم مجال إبراهيم وهباءه! فلــا رأى أبرهة عبد املطلب ،وكان «
قريش حتى يف شــكلهمَّ ،
أبيــض مديد القامة»( .األعــام« .)154/4:جعل ينظر يف وجهه فراقه حســنه ومجاله وهيئته فقال له:

هل كان يف آبائك مثل هذا النور الــذي أراه لك واجلامل؟ قال:نعم أهيا امللك كل آبائي كان هلم

هذا اجلامل والنور والبهاء»( .أمالي الطوسي)682/

لكن قريشــ ًا تعمدت أن تغمض عيوهنا عن معجــزات عبد املطلب وكرامته يف حفر زمزم،

وإخباره عن آية أصحاب الفيل ،وإخباره بنبوة حفيده‘ ،وافتخار النبي‘يوم حنني بنبوته

وبجده عبد املطلب! (بخاري .)28 / 4 :وزعموا أن رج ً
ال ســأله‘ :أين أيب؟فقال :إن أيب وأباك

يف النار»! (مسلم)132/ 1:وحاشا أباه‘من النار ،وحاشاه من هذه القسوة اليهودية البدوية!

ونالحظ أن الطامعني يف سلطان النبي‘أكثرهم محاسة للتنقيص من آباء النبي‘وأرسته

والطعن فيهم! يقولون لــك :ال تذكر مناقب آبائه وال مثالب آبائنــا ألهنم مثلهم كفار! وهم

صادقون يف حق آبائهم ألهنم نكرات من قبائل مغمورة ،وأكثرهم ملعون عىل لسان النبي‘.

رووا عن عمرو العاص أنالنبي؟ص؟تبرأ من آل أبيطالب!
افــرى عمرو العــاص حديثــ ًا عىل النبي‘يــذم آل أيب طالــب ،فرفعوه علــ ًا! رواه

البخاري( )73/7ومســلم(( :)136/1عن عمــرو بن العاص قال ســمعت النبي‘ جهار ًا غري

رسيقول :إن آل أيب ..ليســوا بأوليائي إنام وليي اهلل وصالح املؤمنني .قال عمر ويف كتاب حممد
بن جعفر بياض! زاد عنبسة :ولكن هلم رحم أبلها ببالها ،يعني أصلها بصلتها)

قال ابن العــريب يف أحكام القــرآن ((:)461/3قد بينه أبوداود يف مجع الصحيحني عن شــعبة

بالسند الصحيح ،فقال :آل أيب طالب ليسوا يل بأولياء ،إنام وليي اهلل وصالح املؤمنني).

وقال الســيد رشف الديــن يف النــص واإلجتهــاد ،508/حتــت عنــوان :وضع احلديث يف
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ذم أمري املؤمنــن× ( :ذكــر شــيخ املعتزلة اإلمام أبوجعفر اإلســكايف فيــا نقلــه عنه ابن

أيب احلديد :أن معاويــة محل قوم ًا من الصحابة ،وقوم ًا من التابعني عــى رواية أخبار قبيحة يف
عيل×تقتيض الطعن فيه والرباءة منــه ،وجعل هلم عىل ذلك ُجع ً
ال يرغب يف مثله ،فاختلقوا

لــه ما أرضاه .قال :منهم أبوهريرة وعمرو بن العاص واملغرية بن شــعبة .ومن التابعني :عروة

بن الزبري .قــال :وروى الزهري :أن عروة بن الزبري حدثه فقال :حدثتني عائشــة قالت :كنت
عند رســول اهلل‘إذ أقبل العباس وعيل فقال يل‘ :يا عائشــة إن هذين يموتان عىل غري

ملتي .أو قال :عىل غري ديني! قال :وروى عبد الرزاق عن معمر قال :كان عند الزهري حديثان

عن عروة عن عائشة يف عيل×فسألته عنهام يوم ًا فقال :ما تصنع هبام وبحديثهام؟ اهلل أعلم هبام

وبحديثهام ،إين ألهتمهام يف بني هاشم.

قال :فأما احلديث األول فقد ذكرناه ،وأما احلديث الثاين فهو :أن عروة زعم أن عائشة حدثته

قالت :كنت عند النبي‘فأقبل العباس وعيل .فقال :يا عائشة إن رسك أن تنظري إىل رجلني

من أهل النار فانظري إىل هذين قد طلعا ،فنظرت فإذا العباس وعيل بن أيب طالب!

قال :وأما عمــرو بن العاص فروى احلديث الذي أخرجه البخاري ومســلم يف صحيحيهام

مسند ًا متص ً
ال بعمرو.قال :سمعت رسول اهلل‘ يقول :إن آل أيب طالب ليسوا يل بأولياء ،إنام

وليي اهلل وصالح املؤمنني.

قــال :وأما أبوهريرة فروى عنه احلديث الذي معناه أن علي ًا×خطب ابنة أيب جهل يف حياة

رسول اهلل‘ فأســخطه ،فخطب عىل املنرب وقال :الها اهلل ال جتتمع ابنة ويل اهلل وابنة عدو اهلل
أيب جهل ،إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذهيا ،فإن كان عيل يريد ابنة أيب جهل فليفارق ابنتي،
وليفعل ما يريد! قال :واحلديث مشهور يف رواية الكرابييس.

قال قلت :وهذا احلديث خمرج أيض ًا يف صحيح مسلم والبخاري عن املسور بن خمرمة الزهري

فقد ذكره املرتىض يف كتابه املسمى تنزيه األنبياء واألئمة ،وذكر أنه من رواية حسني الكرابييس،
وأنه مشهور اإلنحراف عن أهل البيت^وعداوهتم واملناصبة هلم ،فال تُقبل روايته.

إىل أن قال أبوجعفراإلســكايف :وروى األعمش قال :ملا قــدم أبوهريرة العراق مع معاوية

عام اجلامعة جاء إىل مسجد الكوفة فلام رأى كثرة من استقبله من الناس جثى عىل ركبتيه ثم رضب
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صلعته مرار ًا وقال:يا أهل العراق أتزعمون أين أكذب عىل اهلل ورســوله وأحرق نفيس بالنار؟
واهلل لقد سمعت رسول اهلل يقول :إن لكل نبي حرم ًا وإن املدينة حرمي ،فمن أحدث فيها حدث ًا

فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني .قال :وأشهد باهلل أن علي ًا أحدث فيها؟فلام بلغ معاوية

قوله أجازه وأكرمه وواله إمارة املدينة! وروى سفيان الثوري كام يف ص 360من املجلد األول من
رشح النهج ،عن عبد الرمحن بن قاســم ،عن عمر بن عبد الغفار أن أباهريرة ملا قدم الكوفة مع
معاوية كان جيلس بالعشــيات بباب كندة وجيلس الناس إليه ،فجاءه شاب من الكوفة فجلس

إليه فقال:يا أباهريرة أنشدك اهلل أسمعت رســول اهلل‘ يقول لعيل بن أيب طالب :اللهم وال

من وااله ،وعاد من عاداه؟ فقال :اللهم نعم .قال فأشهد باهلل لقد واليت عدوه وعاديت وليه.

ثم قام عنه وانرصف! وباجلملة :فإن معاوية مل يدع طريق ًا من ظلم أمري املؤمنني×إالســلكه
َ َّ

َ َ

َ

َ

َو َس َي ْعل ُم الذ َين ظل ُموا أ َّي ُم ْن َقلب َي ْن َقل ُب َ
ون).
ِ
ِ
ٍ





الفصل الثاين والستون

نماذج منبالغةالنبي؟ص؟!

أنا أفصح من نطق بالضاد وأوتيت جوامعالكلم
كتبنا يف الفصل اخلامس من هذا الكتاب:

املشــهور أن النبي‘قال :أنا أفصح مــن نطق بالضاد ،بيد أين من قريش واســرضعت

يف بني ســعد .لكن قالوا ال أصل له هبذا اللفــظ! (كشــفالخفاء )200 /1:ويف فيض القدير (( :)50/3أنا
أعرب العرب ،ولدتني قريش ،ونشأت يف بني سعد بن بكر ،فأنى يأتيني اللحن)!

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

بني ســعد ،وارتضعت من بني زهرة .وكانت هذه القبائل أفصح العرب ،فافتخر‘بالرضاع
والنشأة فيها كام افتخر بالنسب)( .شرح اللمعة ،165 / 5 :ومسالك األفهام ،376 / 1 :والنووي في المجموع.)227 /18 :

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

ورضاعه الثاين من حليمة مكمل له!

ومعنــاه أنه‘ رضع ســنة وأكثر من أمه ،ثــم أكمل رضاعه يف بني ســعد .وقد كثرت

أكاذيبهم وتناقضت روايتهم يف كيفية أخذ حليمة له! واملرجح عندنا أن عبد املطلب كان يعرف
زوجها احلارث السعدي فسلمه هلم ،وأهنا وزوجها احلارث كانوا عىل ملة إبراهيم×.

رسولاهلل؟ص؟أفصحالعرب وأبلغهم
الفصاحة صفة تتعلق باأللفاظ ،فهي تعني اختیاراأللفاظ القوية املعربة.
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والبالغة صفة تتعلق باملعنى ،فهي صفة لقوة التعبريوصياغة املعاين.
وال يكون املرء فصيح ًا حتى يكون خبري ًا بألفاظ اللغة وخيتار أقواها.

وال يكــون بليغ ًا حتى يكون خبــر ًا باملعاين فيختار أقواها ،وخبــر ًا باملخاطب واخلطاب

فيختار أقوى ما يفهمه ويقرب املعنى اىل ذهنه.

وقد يكون اإلنســان فصيح ًا قوي األلفاظ لكنه غري بليــغ ألن معانيه غري قوية أو بليغ ًا غري

فصيح فمعانيه قوية لكنه عرب عنها بألفاظ ركيكة غري فصيحة.

ومعنى أن النبي‘أفصح العرب وأبلغهم ،أنه أخربالناس بلغة العرب مفرداهتا وتراكيبها،

وأخرب الناس باملعاين التــي يريد أن يعرب عنها ،وبطرق إيصاهلا اىل أذهان الناس .فعندما يريد أن
يصف نبوته وما قبلها ،يقرب ذلك اىل ذهن خماطبيه ٍ
بمثل فيقول ( :إنام مثيل ومثل األنبياء كرجل

بنى دار ًا فأكملها وأحسنها ،إال موضع لبنة فجعل الناس يدخلوهنا ويعجبون هبا ويقولون :هال

وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيني)( .المناقب.)198/1:

فالنبوة يف املجتمعات البرشية بنا ٌء بناه اهلل تعــاىل ،فاكتمل دار ًا مجيلة ،فإذا دخلها الناس رأوا

فيها موضع لبنة فراغ ًا بارز ًا ،فقالوا َّ
هل وضعت؟

فالبالغة فيه أن النبوة بناء وليســت هدمــ ًا وخراب ًا ،وأهنا دار للنــاس ورصح مجيل يأتونه

مطمئنني فيدخلونــه ويتفرجون عليه ،ويرون فيــه مكان آجرة أو رخامة خاليــ ًا فيتمنون أن
توضع ،وهذه اآلجرة هي نبوة نبينا‘!

ومعنــاه أن النبي‘خبري بخطة اهلل تعاىل يف النبوات ،وأن موقع نبوته منها مكمل وخاتم،

فليطمئن أتباع األديان بأن اإلسالم مكمل وليس معادي ًا ،وخلربته‘بألفاظ اللغة اختار البناء

واللبنة ،وخربته باملخاطب اختار مثل بناء الدار ،وأن دينه مكمل األديان وخامتها.

أنظر كيــف صور البني‘الرخــاء يف زمن املهدي املوعود فقال( :ال تقوم الســاعة حتى

يكثر املــال ويفيــض ،حتى خيرج الرجل بــزكاة ماله فال جيــد أحد ًا يقبلها منــه ،وحتى تعود

أرض العرب مروج ًا وأهنار ًا)(.صحيح مسلم.)84/3:

أي يتحقق اإلكتفاء الفردي وحتول الزكاة اىل املشاريع العامة ،وتعود بالد العرب الصحراوية
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القاحلة أهنار ًا ومروج ًا ،كام كانت قبل ألوف الســنني .فاســتعمل فيض املــال كاملاء ،وعودة
أرض العرب اىل ماضيها القديم! وهكذا العمق والبالغة والفصاحة ٍ
جار يف كل كلامته‘.

معنى قوله ؟ص؟ :أوتيت جوامعالكلم
عطيت مخســ ًا مل ُيعطها أحد قبيلُ :جعلت يل األرض مسجد ًا وطهور ًا ،ونُرصت
قال‘ُ ( :أ
ُ
بالرعب ،و ُأحل يل املغنم ،و ُأعطيت جوامع الكلم  ،و ُأعطيت الشفاعة)( .الفقيه.)240/1:
فالســجود عىل األرض كام هو مذهــب أهل البيت^ .ورعب أعداء النبي منه مشــهور

معــروف .واملغنم ما يســيطر عليه مــن أموال العــدو ،مل تكن حتــل لنبي قبــل نبينا‘.
وجوامع الكلم :الكالم الــذي جيمــع معــان عديــدة يف عبــارة قليلة .وقد جعلــه اهلل تعاىل

شفيع املحرش ،ألنه يملك أكثر من من غريه من األنبياء^فائض القيمة من حسناته.

أما يف مصادر الســنة فارتبط هذا احلديــث بعمر بن اخلطاب ،ورووا بأســانيد صحيحة أن

عمــر كان يدرس عند اليهــود مع أصحابه ،فرتجم له اليهود قســ ًا من التــوراة ،وجاء هبا اىل
النبي‘ليعرتف برشعيتهــا! فغضب النبي ورفض ،ثم جاءه عمر بقســم مرتجم مرة ثانية

وثالثة ورابعة.

ثم جاءه وقال له :إنا نسمع منهم كالم ًا يأخذ بمجامع قلوبنا فأذن لنا أن نكتبه! فرفض وهناه

أن حيرض عندهم ،وقال له :كيف هيدونكم وقد أضلوا أنفســهم! ثم رآه يف الطريق حيمل أوراق ًا
فسأله فقال :شــيئ كتبناه عن اليهود لنزدادا به عل ًام اىل علمنا! فغضب النبي‘ودعا بالصالة
جامعة فحرض األنصار بالســاح وقالوا أغضب نبيكم! فخطب خطبته التي ســمى فيها عمر
ومجاعته باملتهوكني ،وحذر منهم وهنى عن التهوك .وقال :لو أن موســى كان حي ًا ما وسعه إال
أن يتبعني .وقد أوتيت جوامع الكلم.

قال الســيوطي يف الدر املنثور((:)148/5وأخرج ابن الرضيس عن احلســن أن عمر بن اخلطاب

قال :يا رســول اهلل إن أهل الكتاب حيدثونا بأحاديث قد أخذت بقلوبنا ،وقد مهمنا أن نكتبها!

فقال يا ابن اخلطاب أمتهوكــون أنتم كام هتوكت اليهود والنصارى! أما والذي نفس حممد بيده

لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ،ولكني أعطيت جوامع الكلم ،واخترص يل احلديث اختصار ًا!
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مر برجل يقرأ كتاب ًا فاســتمعه
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أيب قالبة أن عمر بن اخلطاب َّ

ســاعة فاستحسنه ،فقال للرجل أكتب يل من هذا الكتاب ،قال نعم فاشرتى أدي ًام فهيأه ثم جاء
به إليه فنســخ له يف ظهره وبطنه ،ثم أتى النبي‘ فجعل يقرؤه عليه وجعل وجه رســول اهلل

يتلون ،فرضب رجل من األنصار بيده الكتاب وقال :ثكلتك أمك يا بن اخلطاب! أما ترى وجه

رســول اهلل منذ اليوم ،وأنت تقرأ عليه هذا الكتاب! فقال النبي‘عند ذلك :إنام بعثت فاحت ًا
وخامت ًا وأعطيت جوامع الكلم وفواحته ،واخت ُِص يل احلديث اختصار ًا ،فال هيلكنكم املتهوكون).
وقد كتبنا يف السرية النبوية عند أهل البيت^ما خالصته:

كان بيت عمر يف عوايل املدينة قرب بني قريظة بعيد ًا عن مسجد النبي‘.

قال عمــر كام يف البخاري( « :)31/1كنت أنا وجار يل من األنصار يف بني أمية بن زيد وهي من

عوايل املدينة وكنا نتناوب النزول عىل رســول اهلل‘ ينزل يوم ًا وأنــزل يوم ًا فإذا نزلت جئته
بخرب ذلك اليوم » .وكان حيرض دروسهم (الدر المنثور )90/1:قال«:كنت أغشى اليهود يوم دراستهم،
فقالوا :ما من أصحابك أحد أكرم علينا منك ،ألنك تأتينا »!

فعربوا بعض توراهتم وكلفوه أن يأخذها إىل النبي ليعرتف هبا! قال عمر:
وطمع اليهود بعمر َّ

يا رســول اهلل إين مررت بأخ يل من بني قريظة فكتب يل جوامع من التوراة أال أعرضها عليك؟

قال فتغري وجه رســول اهلل ..احلديث ..وفيه :والذي نفس حممد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم

اتبعتموه وتركتموين لضللتم»( .فتح الباري.)438/13:

وأرص عمــر وجاء ثانية فقال « :يا رســول اهلل جوامع من التــوراة أخذهتا من أخ يل من بني

زريق! فتغري وجه رسول اهلل‘ فقال عبد اهلل بن زيد :أ َم َس َخ اهلل عقلك؟ أال ترى الذي بوجه
رسول اهلل)!( مجمع الزوائد.)174/1 :

ثم جــاء ثالثة ،فقال « :انطلقت يف حياة النبي‘ حتى أتيــت خيرب فوجدت هيودي ًا يقول
عيل فلام
قــوالً فأعجبني فقلت :هل أنت مكتِّبي ما تقول؟ قال :نعــم ،فأتيته بأديم فأخذ يميل َّ

رجعت قلت:يا رسول اهلل إين لقيت هيودي ًا يقول قوالً مل أسمع مثله بعدك! فقال :لعلك كتبت
منه؟ قلت :نعم قــال :إئتني به ،فانطلقت فلام أتيته قال :أجلس إقراه فقرأت ســاعة ونظرت
إىل وجهــه فإذا هو يتلون فــرت من الفرق ال أجيز حرف ًا منه ،ثم رفعتــه إليه ثم جعل يتبعه
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رســ ًا رس ً
ام يمحوه بريقه وهو يقول :التتبعوا هؤالء فإهنم قد هتوكوا حتى حمى آخر حرف »! (
كنز العمال ،370 / 1 :والدارمي ،115/1:والدر المنثور  ،48 / 2:و ،148 / 5 :وأسد الغابة.)126 / 3 :

ويف مرة قال عمر«:يا رســول اهلل إن أهل الكتاب حيدثونــا بأحاديث قد أخذت بقلوبنا وقد

مهمنا أن نكتبها!فقال:يا ابن اخلطاب أمتهوكون كام هتوكت اليهود والنصارى! أما والذي نفس
حممد بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية وأعطيت جوامع الكلم» ( الدر المنثور .)148/5:

ومرة طلب عمر أن جييزه النبي‘بأن يدرس التوراة عند اليهود فقال له« :ال تتعلمها وآمن

هبا وتعلموا ما أنزل إليكم وآمنوا به»(.الدر المنثور .)148 /5:

وساعدت حفصة أباها« :جاءت إىل النبي بكتاب من سورة يوسف يف كتف فجعلت تقرؤه

عليــه والنبي يتلــون وجهه فقال :والذي نفيس بيده لو أتاكم يوســف وأنــا بينكم فاتبعتموه

وتركتموين لضللتم»( .عبد الرزاق.)110/11:

واســتمر عمر مع جمموعته باحلضور عند اليهود ،حتى رآه النبي يومــ ًا حيمل كتاب ًا فقال له:

« ما هذا يف يدك يا عمر! فقلت :يا رســول اهلل كتاب نســخته لنزداد به عل ًام إىل علمنا! فغضب
رســول اهلل‘ حتى امحرت وجنتاه ثم نــودي بالصالة جامعــة ،فقالت األنصار :أغضب
نبيكم ،السالح الســاح! فجاءوا حتى أحدقوا بمنرب رسول اهلل‘ فقال :يا أهيا الناس إين قد

أوتيت جوامع الكلم وخوامته ،واخترص يل اختصار ًا ،ولقد أتيتكم هبا بيضاء نقية فال تتهوكوا،
وال يغرنكم املتهوكون! »( .الزوائد،173/1:وتدوين القرآن.)416/

وعندما اتفق النبي‘مع عروة بن مســعود عىل أن يشجع بني قريظة أن يطلبوا رهائن من

قريش ،مل يوافق عمر وقال له« :يا رســول اهلل ،أمر بني قريظة أهون من أن يؤثر عنك شئ من
أجل صنيعهم! فقال :احلرب خدعة يا عمر!)( .السير الكبير .)121/1:

لقــد كان عمر ومجاعته مغرمني بثقافة اليهود ،وقد بلغ إعجاهبــم بأحاديثهم أهنم كتبوها،

وأرادوا إمضاء النبي لعملهم فرفض!
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أعطيت جوامعالكلم :قالها في مقابلالنصوصاليهودية
وهو يقصد أين رســول اهلل اليكم ،وقد أعطاين اهلل القرآن وجوامع الكلم يف حديثي ،فلســتم

بحاجة اىل من حرفوا كتاهبم وســنة أنبيائهــم ،وال يقاس ما عندكم بــا عندهم! وآية صدق

نبينا‘أنك لو قايســت أحاديثه بمتون التوراة والتلمود ،واألناجيل والنصوص املســيحية،
لرأيت الفرق بينهام كالفرق بني الذهب والرتاب .فض ً
ال عن نص القرآن الكريم.

قال العالمة احليل يف تذكرة الفقهاء( (:)429/2مسألة :ال جيوز الوقف عىل كتابة التوراة واإلنجيل

ألهنام منسوخان حمرفان وال نعلم فيه خالف ًا ،ملا روى العامة أن رسول اهلل‘خرج إىل املسجد
فرأى يف يد عمر صحيفة فيها شئ من التوراة فغضب النبي‘ملا رأى الصحيفة مع عمر وقال

له :أيف شــك أنت يا بن اخلطاب ،أمل آت هبا بيضاء نقية؟! لو كان أخي موسى حي ًا ما وسعه إال

اتباعي .ولوال أن ذلك معصية ملا غضب منه)!

ً
أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي اختصارا !

قــال عمر بن اخلطاب(مجمــع الزوائد( :)173/1:انطلقت أنا فانتســخت كتاب ًا من أهل الكتاب ثم

جئت به يف أديم فقال يل رســول اهلل :ما هذا الذي يف يدك يا عمر؟ قلت:يا رســول اهلل كتاب

نسخته لنزداد به عل ًام إىل علمنا!

فغضــب رســول اهلل حتى امحرت وجنتاه  ،ثــم نودي بالصالة جامعــة  ،فقالت األنصار

أغضب نبيكم الســاح السالح! فجاءوا حتى أحدقوا بمنرب رســول اهلل فقال :يا أهيا الناس:
إين قــد أوتيت جوامع الكلم وخوامته واخترص يل اختصــار ًا  ،ولقد أتيتكم هبا بيضاء نقية فال

تتهوكوا وال يغرنكم املتهوكون ! قال عمر فقمت فقلت رضيت باهلل رب ًا وباإلســام دين ًا وبك
رسوالً ).
ويف أســباب النزول للسيوطي(( )21/1كان يأيت اليهود فيسمع منهم التوراة) .ويف الدر املنثور

(( :)148/5أن عمر بن اخلطاب قال :يا رســول اهلل إن أهل الكتاب حيدثونا بأحاديث قد أخذت
بقلوبنا ،وقد مهمنا أن نكتبها ! فقال(ص) :يــا ابن اخلطاب أمتهوكون أنتم كام هتوكت اليهود
والنصارى! أما والــذي نفس حممد بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقيــة ،ولكني أعطيت جوامع
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الكلم واخترص يل احلديث اختصار ًا ) !

ومعنى جوامع الكلم :املعاين الكثرية يف الكالم القليل املخترص.

من كلمات النبي؟ص؟المبتكرة
أورد الصدوق يف الفقيه( )376/4سبعني كلمة من ألفاظ رسول اهلل‘املوجزة التي مل يسبق

إليها:

اليد العليا خري من اليد السفىل.

ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى.

خري الزاد التقوى.

رأس احلكمة خمافة اهلل عز وجل .
ألقي يف القلب اليقني.
خري ما َ
اإلرتياب من الكفر .

النياحة من عمل اجلاهلية.
السكر مجر النار.

الشعر من إبليس.

اخلمر مجاع اآلثام.

النساء حبالة الشيطان.

الشباب شعبة من اجلنون.

رش املكاسب كسب الربا.

رش املآكل أكل مال اليتيم ظل ًام.
السعيد من وعظ بغريه.

الشقي من شقى يف بطن أمه.
مصريكم إىل أربعة أذرع .

أربى الربا الكذب.

سباب املؤمن فسوق  ،قتال املؤمن كفر  ،أكل حلمه من معصية اهلل

عز وجل  ،حرمة ماله كحرمة دمه.

290

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

من يكظم الغيظ يأجره اهلل عز وجل.
من يصرب عىل الرزية يعوضه اهلل.
اآلن محي الوطيس .

ال يلسع املؤمن من جحر مرتني.
ال جينى عىل املرء اال يده.

الشديد من غلب نفسه.

ليس اخلرب كاملعاينة.

اللهم بارك المتي يف بكورها يوم سبتها ومخيسها.

املجالس باألمانة.

سيد القوم خادمهم.

لو بغى جبل عىل جبل جلعله اهلل دكا.
ابدأ بمن تعول.

احلرب خدعة.

املسلم مرآة ألخيه.

مات حتف أنفه .

البالء موكل باملنطق .

الناس كأسنان املشط سواء.

أي داء أدوى من البخل.
احلياء خري كله.

اليمني الفاجرة تذر الديار من أهلها بالقع.
أعجل الرش عقوبة البغي.
أرسع اخلري ثوابا الرب.

املسلمون عند رشوطهم.

إن من الشعر حلكمة  ،وإن من البيان لسحرا.

ارحم من يف األرض يرمحك من يف السامء.
من قتل دون ماله فهو شهيد.
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العائد يف هبته كالعائد يف قيئه.

ال حيل للمؤمن أن هيجر أخاه املؤمن فوق ثالث.
من ال يرحم ال يرحم.

الندم توبة.

الولد للفراش وللعاهر احلجر.
الدال عىل اخلري كفاعله.

حبك للشئ يعمى ويصم.

ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس.

ال يؤوى الضالة اال الضال.
تقوا النار ولو بشق مترة .

األرواح جنود جمندة  ،فام تعارف منها ائتلف  ،وما تناكر منها اختلف.

مطل الغنى ظلم .

السفر قطعة من العذاب.

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة.
صاحب املجلس أحق بصدر جملسه.

أحثوا يف وجوه املداحني الرتاب.
استنزلوا الرزق بالصدقة.
ادفعوا البالء بالدعاء.

جبلت القلوب عىل حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها.
ما نقص مال من صدقة.

ال صدقة وذو رحم حمتاج.

الصحة والفراغ نعمتان مكفورتان.

عفو امللك أبقى للملك.

هبة الرجل لزوجته تزيد يف عفتها.

ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.
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أأل بعاد الثالثة األهم في كالم النبي؟ص؟
أبعــاد الكالم النبوي متعــددة  ،فمنها البعد العقائدي  ،والبعــد الفقهي  ،والبعد الروحي

الرتبوي  ،والبعد اإلداري  ،والبعد األديب  ،والبعد اجلاميل ..الخ.

ومن الطبيعــي أن يكون البعد العقائدي هو األهم ألن أهم هدف للنبي‘ تبليغ العقيدة

أي النظرة للكون واحلياة  ،وبناؤها .

ثم البعد الفقهي أي تبليغ الرشيعة ونوع السلوك الذي يريده اهلل من العباد .

ثم البعد الرتبوي الروحي ألن مهمــة النبي‘تزكية الناس وتربيتهم عىل احلياة بالعقيدة

والرشيعة  ،وقيمها وروحانيتها .

ُ
ما كتب في بالغةالنبي؟ص؟

ذكــر كثري من املؤلفني بالغة النبي‘ ،لكن مل أجد كتاب ًا فيه دراســة بالغية لكالمه‘!

وأشــهر وأحســن ما كتب يف ذلك مــا كتبه األديب حممــد صادق الرافعي يف ختــام كتابه:

إعجاز القــرآن والبالغة النبويــة :210/فصل البالغة النبوية  ،نحو أربعــن صفحة وصف فيها

بالغة النبي‘توصيف ًا عام ًا ،وأورد بعض نامذج من كالمه ،فأشار اىل معانيها ومل يستوفها.

قال يف صفحة ،218/ملخص ًا(:إن قريش ًا كانوا أفصح العرب ألسنة وأخلصهم لغة ،وأعذهبم

بيان ًا ،قد ارتفعوا عن هلجات رديئة اعرتضت يف مناطق العرب ،فسلمت بذلك لغتهم ،وإنام كان
هؤالء القوم أنضاد النبي‘من أعاممه وأهله وعشريته ،فال جرم كان‘عىل حد الكفاية يف

قدرته عىل انتزاع املذاهب البيانية ،حتى اقتضب ألفاظ ًا كثرية مل تسمع من العرب قبله ،ومل توجد
يف متقدم كالمها ،وهي تعد من حســنات البيان ،مل يتفق ألحد مثلها يف حســن بالغتها ،وقوة

داللتها ،وكلها قد صار مثالً ،وأصبح مرياث ًا خالد ًا يف البيان العريب ،كقوله :مات حتف أنفه.

وقد روي عن عيل بن أيب طالب أنه قال :ما سمعت كلمة غريبة من العرب يريد الرتكيب البياين

إال وسمعتها من رسول اهلل‘وسمعته يقول :مات حتف أنفه ،وما سمعتها من عريب قبله .ومثل

ذلك قوله يف احلرب :اآلن محي الوطيس .وقوله :بعثت يف َن َفس الساعة ،ومنه ألفاظ كان العرب
أنفسهم يسألونه عنها ويعجبون النفراده هبا وهم عرب مثله ،كام عجبوا لفصاحته التي اختص
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هبا ومل خيرج من بــن أظهرهم ،كام روي من أنه‘قــال أليب متيمة اهلجيمي :إياك واملخيلة.

فقال :يا رســول اهلل نحن قوم عرب ،فام املخيلة؟ فقال :ســبل اإلزار .ومرت الكلمة بعد ذلك

عىل هذا الوضع يراد هبا الكرب ونحوه.

وليس ذلك بأعجب من خماطبته وفود العرب بام كان هلم من اللغات واألوضاع الغريبة التي

التعرفهــا قريش من لغتها ،وال تتهدّ ى إىل معانيها ،وال يعرفها بعض العرب عن بعض ،حتى

عيل وقد سمعه خياطب وفد بني هند :يا رسول اهلل نحن بنو أب واحد ،ونراك تكلم وفود
قال له ٌّ

العرب بام ال نفهم أكثره! فقال‘ :أدبني ريب فأحسن تأديبي.

ومن ذلك كتبه الغريبة التي كان يمليها ويبعث هبا إىل قبائل العرب خياطبهم فيهم بلحوهنم،

وال يعدو ألفاظهم وعبارهتم ،فيام يريد أن يلقيه إليهم ،وهي ألفاظ خاصة هبم وبمن يداخلهم

ويقارهبم ،والجتوز يف غري أرضهم وال تســر عنهم فيام يســر مــن أخبارهم ،وال تأتلف مع

أوضاع اللغة القرشية!

فــا ندري أي ذلك أعجب:أن ينفرد النبي‘بمعرفة هذا الغريب من ألســنة العرب دون

قومه وغري قومه ممن ليس ذلك يف لســاهنم ،عن غري تعليــم وال تلقني وال رواية ،أو أن يكون

اشــتق إســمهم منهــا ،وخالطوا العرب
قومه من قريش قد رضبوا يف األرض للتجارة حتى
ّ
وســمعوا مناطقهم يف أرضهم ،وحني يتوافون إليهم يف موسم احلج ،وهم مع ذلك اليعلمون

من هذا الغريب بعض ما يعلمه ،واليديرونه يف ألسنتهم ،واليورثونه أعقاهبم فيام ينشئون عليه
من السامع واملحاكاة ،حتى كان هذا الباب فيه‘باب ًا عىل حدة.

أما الكتاب الــذي أرشنا إليه فهو كتابه‘لوائل بن حجر الكندي ،أحد أقيال حرضموت،

ومنه :إىل األقيال العباهلة ،واألرواع املشــابيب ..وفيه :ويف التيعة شــاة ال مقورة األلياط ،وال

الســيوب اخلمس ،ومن زنى مم بكر فاصقعوه مائة ،واســتوفضوه
ضناك ،وأنطوا الثبجة .ويف ّ

عامــ ًا .ومن زنى مم ثيب فرضجوه باألضاميــم .وال توصيم يف الدين ،وال غمة يف فرائض اهلل
تعاىل ،وكل مسكر حرام ووائل بن حجر يرتفل عىل األقيال.

وانظر كتابه إىل مهدان ،ومنه :إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها ،تأكلون عالفها ،وترعون

عفاءها ،لنا من دفئهم ورصامهم ما ســلموا بامليثاق واألمانة ،وهلم من الصدقة الثلب والناب
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والفصيل والفارض والداجن والكبش احلوري ،وعليهم فيها الصالغ والقارح.

فهذه طائفة يســرة مما انتهى إلينا من غريب اللغات التــي كان يعلمها النبي ولوال أهنا وجه

من التاريخ والســرة ،لقد كانت انقطعت هبا الرواية فلم ينته إلينا منها شــيئ ،فهي وال ريب مل
تكــن جمتلبة وال متكلفة ،وال ترامي إليها البحث والتفتيش ،وإنام جرت منه‘جمرى غريها،

مما قذفه الطبع املتمكن ،وألقته السليقة الواعية ،وال ريب أن وراء ألفاظها من سائر ما انفردت به

تلك اللغات عن القرشية ،فال بد أن يكون‘حميط ًا بفروق تلك اللغات ،مستوعب ًا هلا عىل أتم

ما تكون اإلحاطة واإلستيعاب ،كأنه يف كل لغة من أهلها ،بل أفصح أهلها.

وإذا كانــت تلك فطرته اللغوية ،يف متكنها وشــدهتا واســتحصافها وســبيلها إىل اإلهلام،

وانطوائها عىل أرسار الوضع ،فانظر ما عسى أن حيدث من مبلغ أثرها يف اللغة ،وضع ًا واشتقاق ًا
واستجازة وتقليب ًا.

إذا نظرت فيام صح نقله مــن كالم النبي‘عىل جهة الصناعتني اللغويــة والبيانية ،رأيته

يف األوىل مســدّ د اللفظ حمكم الوضع جزل الرتكيــب .متناســب األجزاء يف تأليف الكلامت:
فخم اجلملة واضح الصلة بني اللفظ ومعناه واللفظ ورضيبه يف التأليف والنسق ،ثم ال ترى فيه
حرف ًا مضطرب ًا وال لفظة مســتدعاة ملعناها أو مســتكرهة عليه ،وال كلمة غريها أتم منها أداء

للمعنى وتأتي ًا لرسه يف االستعامل .ورأيته يف الثانية حسن املعرضِّ ،بي اجلملة ،واضح التفضيل،
ظاهر احلدود جيد الرصف ،متمكن املعنى واسع احليلة يف ترصيفه ،بديع اإلشارة ،غريب اللمحة،

ناصع البيان ،ثم ال ترى فيه إحالة وال استكراه ًا ،وال ترى اضطراب ًا وال خطالً ،وال استعانة من

عجز ،وال توسع ًا من ضيق ،وال ضعف ًا يف وجه من الوجوه.

وختم الرافعي بقوله( :234/فاعلم أن نســق البالغة النبوية إنام هو يف أكثر احلد اإلنســاين من

ذلك اإلعجــاز ،يعلو كالم الناس مــن جهة وينزل عن القرآن مــن جهته األخرى ،فال مطمع
ألبلغ النــاس فيــا وراءه ،وال معجزة عليه فيام دونــه ،وهو عنده أبــد ًا بني القدرة عىل بعضه

والعجز عن بعضه .وقد بقيت بعد رســول اهلل‘أوصاف مجة من حماســن البالغة النبوية يف

عقبه مــن أهل البيت رضوان اهلل عليهم ومن اتصل منهم بســبب ،أورثهم ذلك أفصح اخللق
والدة ،وجادت هلم طباعه الرشيفة هبذه اإلجادة ،فام تعارضهم بمن حيسن البالغة إال كانت هلم
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يف البالغة احلسنى وزيادة!

ما بــرح أهل البيــت رضوان اهلل عليهــم يتوارثون بالغة هــي فوق بالغة النــاس إىل أن

انقضت الســائق العربية ،وذلك فضل ال يدفعــه من هذه األمة أحد وإنام هــي ذرية بعضها
مــن بعض .وقــد نص العلامء عىل أن ســبب فصاحة احلســن البرصي من إرضاع أم ســلمة
زوج النبي‘ إيــاه وكانت أرضعته ،فكيف بمن وشــجت عروقــه ،وكان من تلك الغاية

ومذهبه وطريقه) .انتهى.

أقول :ما أوردناه هو روح رســالة الرافعي يف بالغة النبي‘ ،وقد أجاد وسبق غريه حتى

من تأخر عنه ،فلم يكتب اىل اآلن أحد مثله.

ونؤكد عىل ماذكره عن عيل×وأنه عندنا تلميذ النبي‘ووارث علمه وبالغته مضاف ًا اىل

أنه إمام ملهم من اهلل عز وجل .وكذلك أهل البيت^ .بل كذلك من اتصل منهم بســبب كام

أشار ،أي عاش يف واليتهتم وتعلم من علومهم.

وال جمال لإلفاضة يف بالغة من واالهم ونبوغ كبار الكتاب والشعراء منهم.
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علي والزهراء وأئمةالعترة؟مهع؟يتلونالنبي؟ص؟فيالبالغة
()1

فاخلبــر باللغة العربيــة ومفرداهتــا أدهبا وشــعرها ومتوهنــا ،يلمس بوضــوع متيز النبي

وعرتته‘يف كالمهم عــن بقية الناس ،كام يتميز كالم اهلل تعاىل عــن كالمهم وكالم الناس.
وإذا مارســت خطبهــم وكلامهتم^تلمس أن لكل واحــد منهم أســلوبه اخلاص الفريد،

فتجد الزهراء÷تفيض فيض ًا عن لســان أبيها وتتكلم عن اهلل واألمة بحقائق تعيشها وتنبض
هبا ،بجزالة ألفاظ ،وســلطان عىل اللغة واملعاين ،ويكفي أن تدرس خطبتها÷املتواترة عنها يف
مسجد النبي‘ بعد وفاته ،ومنها:

( أهيا الناس إعلمــوا أين فاطمة وأيب حممد ًا ،أقول عود ًا وبدو ًا ،وال أقول ما أقول غلط ًا ،وال

َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ٌ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ ٌ
وف َر ِح ٌ
يم،
أفعــل شــطط ًا لقد جاءكم رسول ِمن أنف ِسكم ع ِزيز عليهِ ما ع ِنتم ح ِريص عليكم ِبالمؤ ِم ِنين ر ؤ

فــإن تعزوه وتعرفوه جتدوه أيب دون نســائكم وأخــا ابن عمي دون رجالكــم ،ولنعم ا ُمل ْعزي
إليه‘فبلغ الرســالة صادع ًا بالنذارة ،مائــ ً
ا عن مدرجة املرشكني ،ضاربــ ًا ثبجهم ،آخذ ًا

بأكظامهم داعي ًا إىل ســبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلســنة ،جيف األصنام وينكث اهلام ،حتى
اهنزم اجلمــع وولوا الدبــر ،حتــى تفرى الليل عن صبحه ،وأســفر احلق عــن حمضه ،ونطق

زعيم الدين ،وخرست شقاشق الشياطني ،وطاح وشيظ النفاق ،وانحلت عقد الكفر والشقاق،
و ُفهتم بكلمة اإلخالص يف نفر من البيض اخلامص.

وكنتــم عىل شــفا حفــرة من النــارُ ،مذق َة الشــارب ،وهنز َة الطامــع ،وقبســ َة العجالن،
وموطئ األقــدام ،ترشبون الطرق ،وتقتاتون ِ
القدَّ  ،أذلة خاســئني ،ختافون أن يتخطفكم الناس
َ
مــن حولكم ،فأنقذكم اهلل تبارك وتعــاىل بمحمد بعد اللتيا والتي،وبعــد أن ُمني ب ُبهم الرجال
ُ َّ َ َ

ً ْ

َ

َ

وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب كل َما أ ْوق ُدوا َنارا لل َح ْرب أ ْط َفأ َها ُ
اهلل ،أو نجم قرن الشيطان أو فغرت
ِ
ِ

فاغرة من املرشكني ،قذف أخــاه يف هلواهتا ،فال ينكفئ حتى يطأ صامخها بأمخصه ،وخيمد هلبها

بســيفه ،مكدود ًا يف ذات اهلل ،جمتهد ًا يف أمر اهلل ،قريب ًا من رسول اهلل ،سيد ًا يف أولياء اهلل ،مشمر ًا
ناصح ًا ،جمد ًا كادح ًا ،ال تأخذه يف اهلل لومــة الئم ،وأنتم يف رفاهية من العيش وادعون فاكهون

آمنون ،ترتبصون بنا الدوائر ،وتتوكفون األخبار ،وتنكصون عند النزال ،وتفرون من القتال!
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فلام اختار اهلل لنبيه‘دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ،ظهرت فيكم حســيكة النفاق ،وســمل

جلباب الدين ،ونطــق كاظم الغاوين ،ونبــغ خامل األقلني ،وهــدر فنيق املبطلني ،فخطر يف

عرصاتكم ،وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتف ًا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبني ،وللغرة فيه
مالحظني ،ثم استنهضكم فوجدكم خفاف ًا ،وأمحشــكم فألفاكم غضاب ًا ،فوسمتم غري إبلكم،

ووردتم غري رشبكم.

هذا ،والعهد قريب ،والكلم رحيب ،واجلرح ملا يندمل ،والرســول ملا ُيقرب ،ابتدار ًا زعمتم
َ

ْ

َ

َ َ

ٌ ْ َ

خوف الفتنــة! ألا فِي ال ِف ْت َنةِ َس َق ُطوا َو ِإ ّن َج َه ّن َم ل ُم ِح َيطة ِبالك ِاف ِر َين .فهيهات منكم ،وكيف بكم ،وأنى

تؤفكون! وكتاب اهلل بــن أظهركم ،أموره ظاهرة ،وأحكامه زاهرة ،وأعالمه باهرة ،وزواجره

الئحة ،وأوامره واضحة ،وقد خلفتموه وراء ظهوركم ،أرغبة عنه تريدون أم بغريه حتكمون؟
ْ

َّ

ً

َ

ْ

ًََ

ْ
ُْ ُ
بئ َس ِللظ ِال ِم َ
ين َب َدلا! َو َم ْن َي ْب َت ِغ غ ْي َر ْ
الآخ َرةِ ِم َن ال َخ ِاس ِر َين)!
لام ِدينا فل ْن ُيق َب َل ِمنه َوه َو فِي ِ
الإس ِ
ِ

()2

وحسبك يف بالغة عيل×كتاب هنج البالغة يف خطبه وكلامته ،كقوله:

( أما واهلل لقد تقمصها ابن أيب قحافة وإنه ليعلم أن حميل منها حمل القطب من الرحى ،ينحدر

عني الســيل وال يرقى إيل الطري ،فســدلت دوهنا ثوب ًا وطويت عنها كشــح ًا ،وطفقت أرتئي
بني أن أصــول بيد جذاء ،أو أصرب عىل طخية عمياء ،هيرم فيها الكبري ،ويشــيب فيها الصغري،
ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه! فرأيت أن الصرب عىل هاتا أحجى ،فصربت ويف العني قذى،

ويف احللق شجى ،أرى تراثي هنب ًا!

حتى مىض األول لسبيله فأدىل هبا إىل ابن اخلطاب بعده! فيا عجب ًا بينا هو يستقيلها يف حياته،

إذ عقدها آلخر بعد وفاته! لشــد ما تشــ َّطرا رضعيها! فصريها يف حوزة خشناء يغلظ كالمها

وخيشن مسها ،ويكثر العثار فيها ،واإلعتذار منها ،فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق هلا َخ َرم،
تقحم).
وإن أسلس هلا َّ

(ومن كتاب له×إىل عثــان بن حنيف األنصاري وهو عاملــه عىل البرصة ،وقد بلغه أنه

دعــي إىل وليمة قوم من أهلها ،فمــى إليها :أما بعد يا ابن حنيف فقــد بلغني أن رج ً
ال من

فتيــة أهل البرصة دعاك إىل مأدبة فأرسعت إليها ،تســتطاب لك األلوان ،وتنقل إليك اجلفان،
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ومــا ظننت أنك جتيب إىل طعام قــوم عائلهم جمفو ،وغنيهم مدعــو .فانظر إىل ما تقضمه من

هذا املقضم ،فام اشتبه عليك علمه فالفظه ،وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه أال وإن لكل مأموم
إماما يقتدى به ويســتضئ بنور علمه ،أال وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ،ومن طعمه

بقرصيه .أال وإنكم ال تقدرون عىل ذلك ولكن أعينوين بورع واجتهاد ،وعقة وسداد .فواهلل ما
كنزت من دنياكم تربا ،وال ادخرت من غنائمها وفر ًا ،وال أعددت لبايل ثويب طمر ًا .ولو شئت

الهتديت الطريق إىل مصفى هذا العســل ولباب هذا القمح ونســائج هذا القز ،ولكن هيهات
أن يغلبني هواي ويقودين جشــعي إىل ختري األطعمة ،ولعل باحلجــاز أو الياممة من ال طمع له

يف القرص وال عهد له بالشبع! َأوأبيت مبطان ًا وحويل بطون غرثى وأكباد حرى؟ أأقنع من نفيس
بأن يقال أمري املؤمنني وال أشــاركهم يف مكاره الدهر أو أكون أسوة هلم يف جشوبة العيش .فام
خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة املربوطة مهها علفها ،أو املرسلة شغلها تقممها ،تكرتش

من أعالفها وتلهو عام يراد هبا .أو أترك سدى أو أمهل عابث ًا ،أو أجر حبل الضاللة ،أو أعتسف

طريق املتاهة .أمتتلئ الســائمة من رعيها فتربك ،وتشبع الربيضة من عشبها فرتبض ويأكل عيل

من زاده فيهجع! قرت إذا عينه إذا اقتدى بعد السنني املتطاولة بالبهيمة اهلاملة والسائمة املرعية.
فاتق اهلل يا ابن حنيف ولتكفك أقراصك ليكون من النار خالصك)( .نهج البالغة.)70/3:

()3

ومــن هذا النــوع كالم ابنه اإلمام احلســن× .ومن كالمه مــا رواه ابن شــعبة احلراين يف

حتف العقول ،231/قال( :كتب احلســن بن أيب احلسن البرصي إىل أيب حممد احلسن بن عيل’ :أما
بعد فإنكم معرش بني هاشم الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة واألعالم النرية الشاهرة أو كسفينة

نوح×التي نزهلا املؤمنون ونجا فيها املســلمون .كتبت إليك يا ابن رســول اهلل عند اختالفنا
يف القدر وحريتنا يف االســتطاعة ،فأخربنا بالذي عليه رأيــك ورأي آبائك^فإن من علم اهلل

علمكم وأنتم شهداء عىل الناس واهلل الشاهد عليكم ،ذرية بعضها من بعض واهلل سميع عليم.
فأجابه احلســن× :بســم اهلل الرمحن الرحيم وصل إيل كتابك ولوال ما ذكرته من حريتك

وحــرة من مىض قبلك إذ ًا ما أخربتك ،أما بعد فمــن مل يؤمن بالقدر خريه ورشه أن اهلل يعلمه

فقد كفر ،ومــن أحال املعايص عىل اهلل فقد فجــر ،إن اهلل مل يطع مكرهــ ًا ومل يعص مغلوب ًا ومل
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هيمل العباد سدى من اململكة ،بل هو املالك ملا ملكهم والقادر عىل ما عليه أقدرهم ،بل أمرهم

ختيري ًا وهناهم حتذير ًا ،فإن ائتمروا بالطاعة مل جيدوا عنها صاد ًا ،وإن انتهوا إىل معصية فشــاء أن
يمــن عليهم بأن حيول بينهم وبينها فعل ،وإن مل يفعــل فليس هو الذي محلهم عليها جرب ًا ،وال
ُألزموها كره ًا ،بل من عليهم بأن برصهم وعرفهم وحذرهم وأمرهم وهناهم ،ال ج ْب ً
ال هلم عىل

ما أمرهم بــه فيكونوا كاملالئكة ،وال جرب ًا هلم عىل ما هناهم عنه ،وهلل احلجة البالغة ،فلو شــاء

هلداكم أمجعني .والسالم عىل من اتبع اهلدى)( .تحف العقول.)231/

هدي للتي هي أقوم،
ومن خطبة لإلمام احلسن×( :أهيا الناس إنه من نصح هلل وأخذ قوله دليالًَ ،

ووفقه اهلل للرشــاد ،وسدده للحسنى ،فإن جار اهلل آمن حمفوظ ،وعدوه خائف خمذول ،فاحرتسوا

من اهلل بكثرة الذكر ،واخشوا اهلل بالتقوى ،وتقربوا إىل اهلل بالطاعة فإنه قريب جميب ،قال اهلل تبارك

ُ
َ
يب َد ْع َو َة َّالداع إ َذا َد َعان َف ْل َي ْس َتج ُيبوا لي َو ْل ُي ْؤم ُنوا بي َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُش ُد َ
يب أج ُ
وتعــاىلَ :و إ َذا َسأ َل َك ِع َب ِادي َعنّي َفإن ّي َقر ٌ
ون.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ

فاســتجيبوا هلل وآمنوا به ،فإنه الينبغي ملن عرف عظمة اهلل أن يتعاظــم ،فإن رفعة الذين يعلمون

عظمة اهلل أن يتواضعوا وعز الذين يعرفون ما جالل اهلل أن يتذللوا له ،وســامة الذين يعلمون ما
قدرة اهلل أن يستسلموا له ،وال ينكروا أنفسهم بعد املعرفة واليضلوا بعد اهلدى.

واعلموا عل ًام يقين ًا أنكم لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا صفة اهلدى ،ولن متسكوا بميثاق الكتاب

حتى تعرفوا الذي نبــذه ،ولن تتلوا الكتاب حق تالوته حتــى تعرفوا الذي حرفه .فإذا عرفتم

ذلــك عرفتم البدع والتكلف ورأيتم الفرية عىل اهلل والتحريــف ورأيتم كيف هيوي من هيوي!
واليهلنكم الذين ال يعلمون ،والتمسوا ذلك عند أهله ،فإهنم خاصة نور يستضاء هبم ،وأئمة
ُ
يقتدى هبم ،هبم عيش العلم وموت اجلهــل ،وهم الذين أخربكم حلمهم عن جهلهم ،وحكم

منطقهم عن صمتهم ،وظاهرهم عن باطنهم ،ال خيالفون احلق وال خيتلفون فيه ،وقد خلت هلم
من اهلل سنة ومىض فيهم من اهلل حكم إن يف ذلك لذكرى للذاكرين.

واعقلوه إذا ســمعتموه ،عقل رعاية وال تعقلوه عقل رواية ،فإن رواة الكتاب كثري ،ورعاته

قليل .واهلل املستعان)( .تحف العقول.)228/

()4

وكذلك بالغة اإلمام احلســن×( :ملا عزم عىل اخلــروج من مكة إىل العــراق قام خطيب ًا
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فقال:احلمد هلل ما شاء اهلل وال قوة إال باهلل وصىل اهلل عىل رسوله وسلمُ .خ َّط املوت عىل ولد آدم
خمطَّ القالدة عىل جيد الفتاة ،وما أوهلني إىل اشــتياق أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسفُ ،
وخ ّي

يل مرصع أنا القيه ،كأين بأوصايل تقطعها عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء ،فيمألن مني
جوف ًا وأجرب ًة ُســغب ًا ،ال حميص عن يوم َّ
خط بالقلم .رضا اهلل رضانا أهل البيت ،نصرب
أكراش ًا َ
عىل بالئه ويوفينا أجور الصابرين ،لن تشــذ عن رســول اهلل‘حلمته ،بل هي جمموعة له يف
حضرية القدس ،تقر هبم عينه وينجز هبم وعده .من كان باذالً فينا مهجته ،و ُمو ِّطن ًا عىل لقاء اهلل
نفسه فلريحل معنا ،فإين راحل مصبح ًا إن شاء اهلل)( .مثير األحزان.)41/
ومن خطبته×يوم عاشوراء:

أما بعد فتب ًا لكــم أيتها اجلامعة وت ََرح ًا ،أحني اســترصختمونا وهلني فأرصخناكم موجفني،
سللتم علينا سيف ًا كان يف أيامننا ،وحششتم علينا نار ًا اقتدحناها عىل عدونا وعدوكم ،فأصبحتم
إلبــ ًا عىل أوليائكم ويد ًا ألعدائكم بغري عدل أفشــوه فيكم وال أمــل أصبح لكم فيهم ،وعن
غري حدث كان منا وال ٍ
رأي تفيل عناَّ ،
فهل لكم الويالت تركتمونا والســيف مشــيم واجلأش
طامن والرأي مل يستحصف ،ولكن أرسعتم إليها كطرية الدبى وتداعيتم عنها كتداعي الفراش.
فسحق ًا وبعد ًا لطواغيت األمة ،وشذاذ األحزاب ،ونبذة الكتاب ،ونفثة الشيطان ،وحمريف الكلم
ومطفئ السنن ،وملحقي العهرة بالنسب ،املستهزئني الذين جعلوا القرآن عضني.
واهلل إنه ْ
خلذ ٌل فيكم معروف ،قد وشــجت عليه عروقكــم وتوارت عليه أصولكم ،فكنتم
شــجى للناطر ،وأكلة للغاصب .أال فلعنة اهلل عىل الناكثني الذين ينقضون األ ْيامن
أخبث ثمرة،
ً
بعــد توكيدها وقد جعلوا اهلل عليهــم كفيال :أال وإن الدعي ابن الدعي قــد ركز منا بني اثنتني
الس َّلة والذلة وهيهات منا الذلة ،يأبى اهلل ذلك ورسوله واملؤمنون ،وحجور طابت وأنوف
بني ِّ
محية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام عىل مرصاع الكرام.

وإين زاحف إليهم هبذه األرسة عىل ك َلب العدو وكثرة العدد ،وخذلة النارص ،أال وما تلبثون
بعدها إال كريثام يركب الفرس حتى تدور رحى احلرب وتعلق النحور ،عهد عهده إيل أيب×.

َ
َ
َ
ُ َّ
َ
َفأ ْج ِم ُعوا أ ْم َر ُك ْم َو ُش َرَك َاء ُك ْم ُث َّم َلا َي ُك ْن أ ْم ُر ُك ْم َع َل ْي ُك ْم ُغ َّم ًة ُث َّم ْاق ُضوا إ َل َّي َو َلا ُت ْن ِظ ُ
اهلل ال ِذي
ونِ .إ ّن َو ِل ِيّ َي
ر
ِ
ِ
َ ّ َ َ ّ ُ ْ َ ْ َ َّ َّ ُ َ َ ٌ َ َ َ َّ َ ّ َ َ
َ ّ َ َّ ْ ُ َ َ
َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َّ
اصي ِتها ِإن ربِي على
الص ِال ِح
نزل ال ِكتاب وهو يتولى
اهلل ربِي ور ِبكم ما ِمن دابةٍ ِإلا هو آ ِخذ ِبن ِ
ينِ .إنِي ت َوكلت على ِ
َ ُ َ
يم( .).تحف العقول.)240/
ِصر ٍاط م ْست ِق ٍ
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()5

وحسبك صحيفة اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين× .وقد كتبنا يف مقدمتها:

ســمي:
وح ُّب ُه هلل تعاىل ،حتى
إن أبرز مــا عرف به اإلمام زين العابديــن× :ت ََأ ُّل ُ ُه و َت َع ُّبدُ ُه ُ
َ

(شاعر اهلل) وسميت صحيفة أدعيته :زبور آل حممد مقابل:زبور آل داود ،الذي أنزله اهلل عليه،
وكان فيه مناجاة وأدعية! فاإلمام×متأل ٌه ،كل حبه لربه ،وكل فكره وذكره وخشوعه ودموعه،

يف يومه وليله ،وحله وترحاله ..وهو مع ربه عز وجل يف غاية األدب ،ينتقي يف ترصفاته احلركة
والسكون ،ألنه يعيش يف حمرض ربه عز وجل.

وهو شاعر اهلل ،فلربه كل مدائحه وقصائده ،خيصه بأبلغ املعاين وأعىل الكالم!

واىل اآلن مل نر دراس ًة يف تأ ُّله اإلمام×وغريه من املعصومني^ ،تكشف أبعاد حضور اهلل

تعاىل يف فكرهم وشــعورهم وعملهم ،ونوع جديتهم وصدقهم وعمقهم يف تعاملهم مع رهبم
عز وجل .كأدعية اإلمام زين العابدين× ،بشفافيتها اخلاصة ونسيمها الساموي!

الســجاديةكتاب مل يعرفه الناس ،وأول ما تنظر فيه َت ْب ُه ُرك فيه قدرة معامره عىل
إن الصحيفة
ٌ

بناء العبارة العربية ،فهو أقدر من املؤلف البليغ املمسك باللغة وتراكيبها!
جتد مفردات العربية تدور فيه كالنجوم أفعاالً وأســاء وحروف ًا ِ
وص َي َغ تعبري ،تعرض نفسها
ً
آجر ًة يف أحد رصوحه ،أو ُلم ًة يف إحدى لوحاته .فالكلمة
عىل أنامل فكر اإلمام×ليجعلها َّ
حيوي ،ينتقيها من أســفاط اللغة كام ينتقي اخلبــر جواهره فيصوغها
عند اإلمام×موجود
ٌّ
ويصوغ هبا.

ويييها .وبخيوط ارتباطها التي
كام أهنا موجود
ٌّ
حيوي بمحيطها الذي يضعها فيه اإلمام فت ُْحييه ُ ْ

يبتكرها اإلمام يف حروف التعدية فيشــد هبا األفعال واألســاء واحلــروف .فتتقابل الكلامت
والفقرات واحلروف وتتناغم وتضئ  ،يف جدلية وتبادلية خاصة ،غنية.

غني غزير،
والفكرة
ٌ
عنده×روح تنبض يف الكلمــة وتنبض هبا ،جتئ قادم ًة من أفق أعىلٍّ ،
أفق مجايل ٍ
ينســاب يف الروحُّ ،
بأروع من
عال،
ويلذ للعقل ،ويناغي أوتار النفس .تنحدر مــن ٌ
َ
معاين ونسي ًام ،آتي ًة من منابع الغيب الغنية.
عقد اجلوهر ،وأمجل من نظيم الورد،
َ
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والكون عند اإلمام مجيل كله ،ال يرى ما يعكره حتى خطايا اإلنسان وحتى القوانني واملقادير.
ٍ
بصدق،
كونت شــخصيته وعاش هبا
صفا ٌء يف الذهن ،ونقا ٌء يف الفكر ،وشــفافي ٌة يف الروحَّ ،
َّ
فاتَدَ يف شخصيته نمط السلوك بفكر العقيدة ،برفرفات الروح ،فال فصل بني النظرية والتطبيق

والقول والعمل!

يقول×( :يا غفار بنورك اهتدينا ،وبفضلك استغنينا ،وبنعمتك أصبحنا وأمسينا .ذنوبنا

بني يديك ،نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك.

تتحبب إلينا بالنعــم ونعارضك بالذنوب ،خريك إلينا نازل ورشنــا إليك صاعد ،ومل يزل

وال يــزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فال يمنعك ذلك أن حتوطنا بنعمك وتتفضل علينا

باآلئك ،فســبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئ ًا ومعيد ًا ،تقدســت أســاؤك وجل

ثناؤك وكرمت صنائعك وفعالك .أنت إهلي أوســع فض ً
ال وأعظم حل ًام من أن تقايسني بفعيل
وخطيئتي ،فالعفو العفو سيدي سيدي سيدي).

ويقــول×( :اللهم يا ذا امللك املتأبد باخللود والســلطان ،املمتنع بغــر جنود وال أعوان،

والعز الباقــي عىل مر الدهور وخوايل األعوام ،وموايض األزمان واأليام ،عزســلطانك عز ًا ال
حد له بأولية ،وال منتهى له بآخرية ..واســتعىل ملكك علو ًا سقطت األشياء دون بلوغ أمده،

وال يبلغ أدنى ما اســتأثرت به من ذلك أقىص نعت الناعتني .ضلت فيك الصفات ،وتفسخت
دونك النعوت ،وحارت يف كربيائك لطائف األوهام.

كذلك أنت اهلل األول يف أوليتك ،وعىل ذلك أنت دائم ال تزول.

وأنا العبد الضعيف عمالً ،اجلســيم أمالً،خرجت من يدي أسباب الوصالت إال ما وصلته
رمحتك ،وتقطعت عني عصم اآلمال إال ما أنا معتصم به من عفوكَّ .
قل عندي ما أعتد به من طاعتك،
عيل ما أبوء به من معصيتك .ولن يضيق عليك عفو عن عبدك وإن أســاء ،فاعف عني).
وكثر َّ
إن كل واحد من هؤالء األئمة^يستحق أن تُدرس بالغته يف موضوع مستقل.
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دراسة بالغية لنماذج من كالمالنبي؟ص؟
()1

قال رســول اهلل‘( :الفقهاء أمناء الرســل ما مل يدخلوا يف الدنيا .قيل :يا رسول اهلل :وما

دخوهلم يف الدنيا؟ قال:اتباع السلطان! فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم عىل دينكم)(.الكافي.)46/1:

 -1اختار‘لعلامء الدين إسم الفقهاء ومعناه ال ُفهامء ألن الفقه هو الفهم.

َ ْ َ َ ٌ َ َ َّ
ََ َ ََ
ُ
ّ
الد ِين.
وقد أخذه من قوله تعاىل :فل ْولا نف َر ِم ْن ك ِ ّل ِف ْرقةٍ ِمن ُه ْم ط ِائفة ِل َيتفق ُهوا فِي ِ

وهذا يوجب مستوى ذهني ًا عالي ًا ال بد أن يتصف به الفقيه ليستوعب ما جاء به الرسول‘من

عقيدة ورشيعة ،ويكون أمين ًا عليه.

 .2أعطاهم النبي‘منصب ًا عظي ًام أهنم أمناء الرسل عىل الدين ،ومعناه أن الرسول‘بعد

وفاته له سلطان عىل رسالته ،فهو يعني األمني عليها الذي يؤدهيا اىل األمة .وله سلطان عىل أمته

فهو يعني من يقودها بعده ويطبق رســالته ،وقد عينه ونص عليه وهم عرتته^ ،لكن قريش ًا

تبغض بني هاشم فعزلتهم وجاءت بشخص منها ،وسمته خليفة النبي‘!

 .3اشرتط النبي‘للفقيه أن يكون فوق الدنيا واليدخل فيها ،وال يقصد بعدم دخوله فيها

أن يكون راهب ًا ،أواليعيش مثل متوســط الناس ،بل فرسه بأن يكون تابع ًا للسلطان  ،وإال فقد
صفة األمني وصار مته ًام عىل الدين!

 .4يعتمد النبي‘عىل الناس ويطلب منهم أن يميزوا بني الفقهاء ،وال يأخذوا معامل دينهم

من علامء السلطة ،ألهنم غري أمينني عليها.

بل يدل تعبري فاحذروهم عىل دينكم أن األصل يف علامء الســلطة أهنم متهمون ،وأن احلذر

منهم واجب من أن حيرفوا الدين لرغبة احلاكم!

 .5فاحلديــث يقرر وجــود فقهــاء يف بنية األمة مــن غري املعصومــن^ ،وينهاهم عن

اتباع السلطان ،وحيذر املسلمني منهم إن فعلوا.

()2

قال رسول اهلل‘( :ما أنا والدنيا ،إنام مثيل فيها كمثل راكب سار يف يوم صائف ،فرفعت
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له شجرة ،فنزل فقال يف ظلها ساعة ،ثم راح وتركها)( .معارج نهج البالغة للبيهقي.)327/2:

أهيا الفارس اآليت من الغيب ،روحي فداك .األعظم قدر ًا من الدنيا ،الذي مل ير فيها إال معرب ًا،

ومل يأخذ منها إال قيلولة ساعة يف ظل شجرة.

لقد رسم النبي‘يف هذا احلديث صورة نفســه يف سطرين بأبلغ الكلامت ،ليعلمنا هبا أن

يكون املؤمن أكرب من الدنيا ،ألهنا ال تستحق أن يثق هبا وجيعلها ألنفسنا قدر ًا !

وافتتحهــا بقوله :ما أنا والدنيا ،كام تقول ما أنا وأنت؟ متــى عرفتك وكنت يل صديق ًا؟ أو

كانت يل معك عالقة؟ ما أنا وأنت ،لنحسب عىل بعضنا ،وكل واحد منا مقولة.
وأنت يادنيا حتى نتســاوى أو نقرن معــ ًا ،فأنا ٍ
مــا أنا ِ
آت من الغيب عــى صهوة جوادي،
عابر اىل اآلخرة ونعيمها ،وأنت كامنة يف الطريق ختدعني عباد اهلل.
ٌ

وقد أخــذ ذلك منه تلميــذه أمرياملؤمنني×فقال(:يادنيا إليك عنــي ،أيب تعرضت أم إيل

تشــوفت! الحان حينك ،هيهات غري غريي ،ال حاجة يل فيك! قــد طلقتك ثالث ًا ال رجعة
فيها ،فعيشك قصري ،وخطرك يســر ،وأملك حقري .أين األمم الذين فتنتهم بزخارفك ،هاهم
رهائن القبــور ومضامني اللحــود .واهلل لو كنت شــخص ًا مرئي ًا وقالب ًا حســي ًا ألقمت عليك
حدود اهلل يف عبــاد غررهتم باألماين ،وأمــم ألقيتهم يف املهاوي ،وملوك أســلمتهم إىل التلف

وأوردهتم موارد البالء إذ ال ورد وال صدر).

(نهج البالغة.)74/2:

()3

قال رسول اهلل‘يف خطبته يف حجة الوداع( :أهيا الناس :إن ربكم واحد ،وإن أباكم واحد،

كلكــم آلدم وآدم من تراب ،إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم ،وليــس لعريب عىل عجمي فضل إال

بالتقوى .أال هل بلغت؟ قالوا :نعم .قال :فليبلغ الشاهد الغائب)( .تحف العقول.)30/

وقال‘( :الناس سواســية كأسنان املشــط ،الفضــل لعريب عىل عجمــي ،إنام الفضل

بالتقوى)( .سفينة النجاة ،273/وشرح المقاصد)302/2:

 .1هدف النبي‘أن يقنع النــاس بوحدهتم أمام الرشيعة ،فبدأ مــن وحدة اخلالق ،وقال

للناس :ما دام ربكم واحد ًا فيجب أن تكونوا متساويني أمام الرشع والقانون.
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وأبوكم واحد :فأنتم إخوة وأخوات من كل الشعوب واأللوان واملستويات.

فال تفتخروا عىل بعضكم ،فأصلكم من تراب ،ألن أباكم خملوق تراب.

والتاميز الوحيد الصحيــح بينكــم تقــوى اهلل وفيها التواضع وخدمة اآلخريــن .وختمها

بتحميل احلارضين مسؤولية محل هذه العقيدة ونرشها.

 .2سؤال النبي‘بعد كل فقرة :أال هل بلغت؟ هيز املستمع ألنه يقول له :إين أوصلت اليك

رسالة من ربك ،فاشهد يل ،وسأشهد عليك.

 .3املساواة بني البرش حقيقة مجيلة لكنها كانت صادمة ،وما زالت! فهي مجيلة كشعار إنساين،

لكنها صادمة يف التطبيــق ،وقد كانت كذلك يف اجلاهليــة فأزاهلا النبي‘ ،لكنها رسعان ما

عادت بعده يف أصحابه.

روى يف دعائم اإلسالم(( :)384/1أمر عامر بن يارس ،وعبيد اهلل بن أيب رافع وأبااهليثم بن التيهان،

أن يقسموا فيئ ًا بني املسلمني ،وقال هلم :إعدلوا فيه وال تفضلوا أحد ًا عىل أحد .فحسبوا فوجدوا

الذي يصيب كل رجل من املسلمني ثالثة دنانري ،فأعطوا الناس ،فأقبل إليهم طلحة والزبري ومع
كل واحــد منهام ابنه ،فدفعوا إىل كل واحد منهــم ثالثة دنانري ،فقال طلحة والزبري :ليس هكذا

كان يعطينا عمــر ،فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم؟ قالوا :بــل هكذا أمرنا أمري املؤمنني×،
فمضيا إليه فوجداه يف بعض أمواله قائ ًام يف الشــمس عىل أجري لــه يعمل بني يديه ،فقاال :ترى

أن ترتفع معنا إىل الظل؟قال نعم ،فقاال له :إنا أتينا إىل عاملك عىل قســمة هذا الفئ ،فأعطوا كل
واحد منا مثل ما أعطوا سائرالناس .قال :وما تريدان؟ قاال :ليس كذلك كان يعطينا عمر.قال:

فام كان رســول اهلل‘يعطيكام؟ فسكتا .فقال :أليس كان‘يقسم بالسوية بني املسلمني من
غري زيادة؟ قاال :نعم .قال :أفسنة رسول اهلل‘أوىل باإلتباع عندكام أم سنة عمر؟

قاال :سنة رســول اهلل‘ولكن يا أمري املؤمنني لنا ســابقة و َغنَاء وقرابة ،فإن رأيت أن ال

تسوينا بالناس فافعل ،قال:سابقتكام أسبق أم سابقتي؟ قاال :سابقتك ،قال :فقرابتكام أقرب أم

قرابتي؟ قاال :قرابتك ،قال :ف َغنَاؤكام أعظم أم َغنَائي(نصرتكما لإلسالم)؟ قاال :بل أنت أعظم َغنَاء.
قال:فواهلل ما أنا وأجريي هذا يف هذا املال إال بمنزلة واحدة ،وأومأ بيده إىل األجري الذي بني

يديه! قاال :جئنا هلذا وغريه ،قال :وما غريه؟ قاال :أردنا العمرة فأذن لنا.
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قــال :إنطلقا فام العمرة تريدان! ولقد ُأنبئت بأمركــا و ُأريت مضاجعكام! فمضيا وهو يتلو
َ

َ َ َ َ

ُ ُ

َ

َ َ

َ

َ

َ

ً

ً

ومها يسمعان :ف َم ْن َنكث فإ ّن َما َي ْنكث َعلى َن ْفسهِ َو َم ْن أ ْوفى ب َما َع َاه َد َعل ْي ُه َ
اهلل ف َس ُي ْؤ ِتيهِ أ ْجرا عظيما)!
ِ
ِ
ِ

 .4أما الغربيون ،فهم أصل التمييز والطبقية وهم أصحاب نظرية تفوق الرجل األبيض ،وقد

القى العامل منهم أنواع اإلضطهاد والتدمري واإلفقار وهنب الثروات .وكمثال فإن فرنسا صاحبة

أكــر احتياطي من الذهب يف العامل ،وهي حتكم مجهورية مايل اإلفريقية وفيها أكثر من  300منجم
الستخراج لذهب ،وليس عندها أي احتياطي منه!

ومثال آخر أن األمريكان من عدة قرون جاؤوا بمئات األلوف من الســود واســتعبدوهم

ليعملوا يف أرضهم ،واىل اآلن يعيشون اإلضطهاد والتمييز!

ومتييز الغريب ليس ضد السود فقط ،بل عىل إنسان العامل ،الثالث بقوهلم.

()4
ح ٌة يغتسل فيها كل يوم مخس مرات فال يبقى من
س أحدكم أن يكون عىل بابه ِ َّ
قال‘( :أ َي ُ ُّ
درنه شئ؟ فقالوا :نعم ،قال :فإهنا الصلوات اخلمس)( .وسائل الشيعة.)2/3:
(الصالة عمود الدين ،إذا قبلت قبل ما سواها ،وإذا ردت رد ما سواها)( .وسائل الشيعة)17/3:

وقال‘ (:إذا قام العبد املؤمن يف صالته نظر اهلل إليه حتى ينرصف وأظلته الرمحة من فوق

رأســه إىل أفق السامء،واملالئكة حتفه من حوله إىل أفق الســاء ،وكل اهلل به ملك ًا قائ ًام عىل رأسه

يقول له:أهيا املصيل لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت وال زلت من موضعك أبد ًا).
(الكافي.)265/3:

(بينا رسول اهلل‘جالس يف املسجد إذ دخل رجل فقام يصيل فلم يتم ركوعه وال سجوده،

فقال‘ :نقر كنقر الغراب! لئن مات هذا وهكذا صالته ،ليموتن عىل غري ديني).
(الكافي.)268/3:

(حة) تغتســل فيها
 .1لو ســألت شــخص ًا :هل ترغب أن يكون أمام دارك نبع ماء معدين ِ َّ

فتعود نظيف ًا وتذهب أوساخك؟ لقال :نعم .لكن كيف؟

إنه ابتكار نبوي يف التحبيب بالصالة ،بأن جعلها عين ًا معدنية تغسل ذنوب أحدنا كلام اغتسل
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فيها .وكثري ًا ما يستعمل النبي‘تشبيه املعنوي باملحسوس ،ليجسد للمخاطب تأثري سلوكه

عىل شخصيته ،كام يؤثر حميط العمل عىل بدنه فيحتاج اىل غسل.

 .2طبع ًا ذنوب اإلنسان متفاوتة ،وبعضها حتتاج مع الصالة اىل غسلها برتضية من أساء اليهم

وظلمهم ،أو حتتاج اىل عمل مع الصالة.

لكن الذنوب التي تغسلها الصالة كثرية ومهمة ،وعندما يفهم املصيل أنه يغسل ذنوبه بصالته،

يسأل عن معاجلة الذنوب التي ال تعالج بالصالة.

 .3يصور احلديث الرشيف املجتمع املســلم بأنه جمتمع يتطهر يومي ًا بمياه معدنية ،فهو جمتمع

نظيف ،وقد قال البابا السابق إنه كان له زميل مسلم وكان يعجبه منه كثرة صالته كل يوم.

 .4املجتمع الذي يتطهر ويصــي يومي ًا عدة مرات ،متميــز عىل املجتمع الذي ال يتطهر وال

يصيل إال قليالً ،والفرق بينهام أن ســلوك اإلرتباط باهلل تعاىل ســلوك تطهريي حمبب يؤثر عىل

شــخصية املصيل وعىل طابع املجتمع بعامة .بينام املجتمع غري املصيل أو الذي يصيل أفراده نادر ًا،

جمتمع مفصول عىل اهلل تعاىل ،كام ينفصل اجلزء من الكل واملحدود من املطلق.

 .5والتطهر وغسل األسفلني باملاء مرات يومي ًا أمر يف غاية األمهية لسالمة املجتمع وصحته،

وشعور املتطهر بالراحة واإلطمئنان .ويعرف ذلك كبار املفكرين الغربيني وجيهرون به!

يف سبعينات القرن املايض راجعت مستشفى رويل فري املتخصص بالكبد يف لندن ،وأخذ يل

صديقنا وقت ًا من الدكتور ماكنتري رئيس املستشفى ،وفحصني بأسئلة استغرقت أكثر من ساعة،

ثم طمأنني بسالمة كبدي .وكنا نتناول أطراف احلديث فأعجبته وأحبني وقال بام أنه رجل دين
ال آخذ منه أجرة ،مع أين دخلت املستشفى وأخذوا مني جز ًء من الكبد للفحص احتياط ًا.

وحدثني عنه الدكتور سيد حممد بأنه معجب بنظام الطهارة اإلسالمي ،قال :كنت أعمل معه

فطلب مني ذات يوم أن أعطيه شــيئ ًا ،قلت له :فقط أغســل يدي وآيت به ،فقال :ملاذا تغســل

يديك وأنت تتوضأ للصالة يف اليوم مرات ،ورآين مل أقتنع فقال :أســألك هل يوجد يف الغرب

من يغسل أسفليه باملاء مثلكم؟ قلت :ال .قال :إذن أنتم أنظف منا ،فجئ به وال تغسل يدك!
 .6هذا يف الطهارة املادية من النجاسات واألقذار ،لكن ِ
احل َّمة التي تكلم عنها النبي‘طهارة
معنوية من الذنوب ،وهي أهم وأبعد أثر ًا يف الروح والشخصية واملجتمع من الطهارة املائية ،وإن
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َ
ْ َ
َْ َ
َّ َ َ َّ َّ َ َ َ َ
الصلاة ت ْنهى َع ِن الف ْحش ِاء َوال ُم ْنك ِر.
كانت رشط ًا فيها .ولذلك قال اهلل تعاىل يف الصالةَ :وأ ِق ِم الصلاة ِإن

وهو هني نسبي حسب الشخصية ،لكنه موجود حتى يف شخصية املجرم!

 .7تعبري النبي‘عن الصالة بأهنــا عمود الدين ،يؤكد أن الصالة ارتباط املحدود باملطلق،

والذي اليصيل مفصول عن ربه ،فشخصيته كاخليمة التي تقوض عمودها!
()5

قسم اهلل للعباد شــيئ ًا أفضل من العقل ،فنوم العاقل
قال رســول اهلل‘الكافي( :)25-12/1:ما َ

أفضل من سهر اجلاهل ،وإقامة العاقل أفضل من شخوص اجلاهل .وال بعث اهلل نبي ًا وال رسوالً

حتى يستكمل العقل ،ويكون عقله أفضل من مجيع عقول أمته .وما يضمرالنبي يف نفسه أفضل

من اجتهاد املجتهدين ،وما أدى العبد فرائض اهلل حتى عقل عنه ،وال بلغ مجيع العابدين يف فضل
َ

َ َ ُ ُ ْ َْ

َّ ََ ّ ُ
َ
اب).
عبادهتم ما بلغ العاقل ،والعقالء هم أولو األلباب ،الذين قال اهلل تعاىلِ :إنما يتذكر أولو الألب ِ

أحاديث مفسرة لهذاالحديث
قال رسول اهلل‘:يا عيل ال فقر أشد من اجلهل ،وال مال أعود من العقل)

وقال‘ :إذا بلغكم عن رجل حسن حال ،فانظروا يف حسن عقله ،فإنام جيازي بعقله).

وقال‘ :إنام يدرك اخلري كله بالعقل ،وال دين ملن ال عقل له ،وأثنى قوم بحرضته عىل رجل

حتى ذكروا مجيع خصال اخلري ،فقال رسول اهلل‘ :كيف عقل الرجل؟ فقالوا :يا رسول اهلل

نخربك عنه باجتهاده يف العبادة وأصناف اخلري تســألنا عن عقله؟ فقال‘ :إن األمحق يصيب
بحمقه أعظم من فجور الفاجر ،وإنام يرتفع العباد غــد ًا يف الدرجات وينالون الزلفى من رهبم

عىل قدر عقوهلم)( .تحف العقول.)54/

وقال‘( :قســم اهلل العقل ثالثة أجزاء فمــن كن فيه كمل عقله ومــن مل يكن فال عقل

له :حسن املعرفة باهلل وحسن الطاعة هلل وحســن الصرب عىل أمر اهلل .وقدم املدينة رجل نرصاين
مــن أهل نجران وكان فيه بيان وله وقار وهيبة ،فقيل :يا رســول اهلل مــا أعقل هذا النرصاين!
فزجر القائل وقال :مه ،إن العاقل من وحد اهلل وعمل بطاعته)( .تحف العقول.)54/

وقال اإلمام موســى الكاظم×( :ما بعث اهلل نبيــ ًا قط إال عاقــاً ،وبعض النبيني أرجح
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من بعض ،وما اســتخلف داود سليامن حتى اخترب عقله ،واســتخلف داود سليامن وهو ابن

ثالثة عرش ســنة ،وملك ذو القرنني وهو ابن اثني عرش ســنة ،ومكث يف ملكه ثالثني ســنة).
( المحاسن.)193/1:

وقال×هلشــام بن احلكم (:يا هشــام ال دين ملن ال مروة له  ،وال مروة ملن ال عقل له ،وإن

أعظم الناس قدر ًا الذي ال يرى الدنيا لنفســه خطر ًا .أ َما إن أبدانكم ليس هلا ثمن إال اجلنة ،فال

تبيعوها بغريها)( .الكافي.)19/1:

وسئل اإلمام الصادق× ( :ما العقل؟ قال :ما عبد به الرمحن واكتسب به اجلنان ،قال قلت:

فالذي كان يف معاوية؟ قال :تلك النكراء وتلك الشــيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بعقل).
( المحاسن .)195/1:وقال اإلمام حممد الباقر× ( :إنام ُّ
يداق اهلل العباد يف احلساب يوم القيامة عىل قدر

ما آتاهم من العقول يف الدنيا) ( .المحاسن.)195/1:

مالحظات
َ

َ

ََ

ُ

 .1للعقــل يف اإلســام مكانة الصــدارة ،قــال تعــاىل :إ ّن في ذل َك لآ َيات ل َق ْوم َي ْعقل َ
ون .وقال
ٍ ِ ٍ ِ
ِ ِ ِ

َ
َ َ َ ُ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ
َ َ
َ َّ َ ْ َ َ ُ َ
ام َب ْل ُه ْم أ َض ُّل
إن الناس العقالء قليلــون :أ ْم ت ْح َس ُب أن أكثره ْم ي ْس َم ُعون أ ْو ي ْع ِقلون ِإن ه ْم ِإلا كالأن َع ِ
ً
َس ِبيلا .فهم أضل ألن األنعام تترصف بغريزهتا ،وليس عندها عقل وتركته كاإلنسان! ولذا كان
َ َ
ْ
ُّ
الص ُّم ْال ُب ْك ُم َّالذ َين َلا َي ْعق ُل َ
من الناس من هو رش الدواب :إ َّن َش َّر َّالد َو ّ ْ َ
ونُ .ص ٌّم ُبك ٌم ُع ْم ٌي ف ُه ْم لا
اهلل
ِ
ِ
اب ِعند ِ
ِ
ِ
َي ْعق ُل َ
ون.
ِ

 .2تالحظ يف أول الكايف وهو أهم مصدر يف احلديث عندنا :كتاب العقل واجلهل ،وال جتده

يف كتب احلديث السنية.

وممــا رواه يف الكايف عن الصــادق× :حجــة اهلل عىل العباد النبي ،واحلجة فيــا بني العباد

وبني اهلل العقل.

وروى عن الباقر× :ملــا خلق اهلل العقل قال له :أقبل فأقبل،ثم قــال له أدبر فأدبر ،فقال:

وعزيت وجاليل ما خلقت خلق ًا أحب ا َّيل منك .إياك آمر وإياك أهني ،وإياك أثيب وإياك أعاقب.
ويف رواية املحاسن :وال أكملك إال فيمن أحب.
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وروى عن الصــادق× :أن أول األمــور ومبدأها وقوهتا وعامرهتا التي ال ينتفع شــئ إال

به ،العقل الــذي جعله اهلل زينة خللقه ونور ًا هلم ،فبالعقل عرف العباد خالقهم ،وأهنم خملوقون،
وأنه املدبر هلــم ،وأهنم املدبرون ،وأنه الباقي وهم الفانون ،واســتدلوا بعقوهلم عىل ما رأوا من
خلقه ،من سامئه وأرضه ،وشمسه وقمره ،وليلة وهناره ،وبأن له وهلم خالق ًا ومدبر ًا مل يزل وال
يزول ،وعرفوا به احلســن من القبيح ،وأن الظلمة يف اجلهــل ،وأن النور يف العلم ،فهذا ما دهلم،

عليه العقل.

قيل له :فهل يكتفي العباد بالعقل دون غريه؟ قال :إن العاقل لداللة عقله الذي جعله اهلل قوامه

وزينته وهدايته ،علم أن اهلل هو احلق ،وأنه هو ربه ،وعلم أن خلالقه حمبة ،وأن له كراهية ،وأن له
طاعــة ،وأن له معصية ،فلم جيد عقله يدله عىل ذلك وعلم أنه ال يوصل إليه إال بالعلم وطلبه،
وأنه ال ينتفــع بعقله ،إن مل يصب ذلك بعلمه ،فوجب عىل العاقل طلب العلم واألدب الذي ال

قوام له إال به).

 .3القدرة العقلية يف اإلنســان ذاتية وكســبية ،فمن العقل ما هو خملوق يف اإلنسان بتكوينه،

ومنه مكتسب بتنمية اإلنسان لعقله.

فقد يكون عند الشــخص عرشة باملئة من العقــل مث ً
ال فينميها اىل ســبعني .أو يكون عنده

مخسني فيعطلها وخيالفها فتصري عرشة باملئة .فسلوك اإلنسان وإرادته يزيد أو ُينقص من عقله،

وبعض األعامل تزيد فيه أو تنقصه.

ومعنى قول النبي‘ :وال بعث اهلل نبي ًا وال رسوالً حتى يستكمل العقل :أي يتكامل النبي
بربنامج عميل من نفسه أو من ربه ،ثم يبعثه نبي ًا أو رسوالً.
 .4قيمة اإلنســان بعقله ،فخفيف العقــل ناقص القدر والقيمــة ،وعديم العقل القيمة له.

وألن العقــل عايل القيمة فقد جعله اهلل يف الدنيا قليالً ،ولذا قال النبي‘ :ما قســم اهلل للعباد

شــيئ ًا أفضل من العقل ،وطبيعي أن تكون قسمته بعدل واستحقاق،ففي عامل الذرأعطى الناس
فرص ًا وقدرات متساوية وامتحنهم ،وكتب لكل واحد منهم ما استحقه.

َ
ُ َ ُ َ
َ َْ ُ
َْ
ُ َ
ََ ُ
قال تعاىلَ :و إ ْذ أ َخ َذ َر ُّب َك ِم ْن َبني َآ َد َم ِم ْن ُظ ُ
ور ِه ْم ذ ّ ِر ّي َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أنف ِس ِه ْم أل ْست ِب َر ِّبك ْم قالوا َبلى
ه
ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ َ َُ ُ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
ّ
ذ غ ِاف ِل َ
ين.
ش ِه ْدنا أ ْن تقولوا َي ْو َم ال ِق َي َامةِ ِإنا كنا ع ْن ه ا
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 .5تكليف اهلل لإلنســان عىل قدر عقله فصاحب العرشة باملئة من العقل يكلف بقدرها فقط

ال أكثــر ،وهكذا ،واحلســاب يوم القيامة واجلزاء بقدر ما أعطي مــن عقل .والذي ال عقل به

أو املجنون ال تكليف عليه ،فإذا أخذ اهلل ما وهب سقط عن اإلنسان ما وجب.
()6

قال رسول اهلل‘ ( :يا بني عبد املطلب ،إن الرائد ال يكذب أهله .والذي بعثني باحلق نبي ًا،

لتموتن كام تنامون ،ولتبعثن كام تستيقظون ،وما بعد املوت دار إال جنة أو نار).
(اإلعتقادات للصدوق)64/

َ َْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ينَ .واخ ِف ْض
أقول :هذه فقرة مــن حديث الدار املعروف ملا نزل قوله تعاىل :وأن ِذر ع ِشيرتك الأقر ِب
ْ
َ
َج َن َ
اح َك ِل َم ِن ّات َب َع َك ِم َن ال ُم ْؤ ِم ِن َين .ونذكر حوله بعض النقاط:

 .1احلديث متواتر باملعنى ،فقد روته عامة املصــادر وخمتلف الفرق .وخالصته:أن اهلل تعاىل

أمر نبيه أن ينذر عشريته األقربني بني هاشــم فدعاهم وكانوا أربعني رج ً
ال أو مخس ًا وأربعني،
وأمر علي ًا فصنع هلم فخذ شاة ِ
وع َّس لبن ،فأكلوا كلهم ورشبوا ومل ينقص الطعام ،فقال أبوهلب:
سحركم صاحبكم! ثم قال :هؤالء عمومتك وبنو عمك ،فتكلم ملا تريد ،ودع الصالة ،واعلم
أنه ليســت لقومك بالعرب قاطبة طاقة ،وأن أحق من أخذك فحبســك أرستك وبنو أبيك إن

أقمت عىل أمرك ،فهو أيرس عليهم من أن يثب بك بطون قريش ومتدها العرب! فام رأيت ،يا بن
برش مما جئتهم به!
أخي ،أحد ًا قط جاء بنى أبيه ّ

وأسكت رسول اهلل‘فلم يتكلم يف ذلك املجلس ،ومكث أيام ًا وكرب عليه كالم أيب هلب،

فنزل جربيل فأمره بإمضاء ما أمره اهلل به وشجعه عليه ،فجمعهم رسول اهلل‘ثانية فقال :احلمد

هلل أمحده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له .ثم قال:
إن الرائد ال يكذب أهله .واهلل لو كذبت الناس مجيع ًا ما كذبتكم .ولو غررت الناس ما غررتكم.
واهلل الذي ال إله إال هو ،إين لرسول اهلل إليكم خاصة وإىل الناس كافة .واهلل لتموتن كام تنامون،

ولتبعثن كام تستيقظون ،ولتحاســبن بام تعملون ،ولتجزون باإلحسان إحسان ًا وبالسوء سو ًء،
وإهنا للجنة أبد ًا والنار أبد ًا ،وأنتم ألول من ُأنذر.
فقــال أبوطالب :ما أحب إلينــا معاونتك ومرافدتك ،وأقبلنا لنصيحتك وأشــد تصديقنا
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حلديثك وهؤالء بنو أبيك جمتمعون وإنام أنا أحدهم ،غري أين واهلل أرسعهم إىل ما حتب ،فامض

ملا أمرت به ،فــواهلل ال أزال أحوطك وأمنعك ،وزاد غرينا قول أيب طالب وهو مكذوب! (غري
أين ال أجد نفيس تطوع يل فراق دين عبد املطلب حتى أموت عىل ما مات عليه).

وتكلم القوم كالم ًا لين ًا غري أيب هلب فإنه قال :تب ًا لك ســائر اليوم ،أهلذا مجعت الناس؟يا بني

عبد املطلب هذه واهلل السوءة ،خذوا عىل يديه قبل أن يأخذ عىل يده غريكم ،فإن أسلمتوه حينئذ

ذللتم وإن منعتموه قتلتم .فقــال أبوطالب :يا عورة! واهلل لننرصنه ثم لنمنعنه .يا ابن أخي إذا
أردت أن تدعو إىل ربك فأعلمنا حتى نخرج معك بالسالح ،واهلل لنمنعه ما بقينا!

ثم قال النبي‘:يا بني عبد املطلب إين واهلل ما أعلم شــاب ًا يف العرب جاء قومه بأفضل مما

قد جئتكــم به ،إين قد جئتكم بخري الدنيا واآلخرة ،وقد أمرين اهلل تعاىل أن أدعوكم إليه ،فأيكم
يــوازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون أخي ووصيي وخليفتــي فيكم؟ قال فأحجم القوم عنها
مجيعــ ًا .وقال عيل :يا نبي اهلل أنا أكون وزيرك عليه ،فأخذ برقبتي ثم قال :إن هذا أخي ووصيي

وخليفتي فيكم فاســمعوا له وأطيعوا .قال :فقام القوم يضحكــون ويقولون أليب طالب :قد
أمرك أن تسمع البنك وتطيع)!

 .2احلديــث كام ترى نص عىل خالفة عيل×يف أول بعثة النبي‘ ،وهلذا اليروق ألتباع

أصحاب السقيفة ،وحيرفه رواهتم فيحذفون منه ،فقد رواه الطربي يف تارخيه وفيه( :ثم قال :إن
هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاســمعوا له وأطيعوا) .ورواه يف تفسريه وفيه( :ثم قال :إن
هذا أخي ،وكذا وكذا! وتبعه ابن كثري يف البداية والنهاية( )40/ 3وتفسريه(.)351/ 3

 .3كام أن حممد حسني هيكل أورده من تاريخ الطربي يف كتابه حياة حممد .يف الطبعة األوىل،104/

ثم عاد فحذف من الطبعة الثانية  139/سنة ،1354

واقترص عىل قوله :ويكون أخي ووصيي ،وذلك

بطلب سفارة السعودية يف القاهرة لقاء مخس مائة جنيه ،أو لقاء رشاء ألف نسخة من كتابه (ذكر

ذلك الشيخ حممد جواد مغنية يف :فلسفة التوحيد والوالية.)179/

 .4قال املفيد يف اإلرشــاد ( « :)49/1أمجع عىل صحته نُقاد اآلثار ،حني مجع رسول اهلل‘بني

ال يومئذ ،يزيدون رجــ ً
عبد املطلــب يف دار أيب طالب وهــم أربعون رج ً
ا أو ينقصون رجالً،
الب ،و ُي َعــدَّ هلم صاع ًا من اللبن ،وقد
فيام ذكره الرواة وأمر أن ُيصنع هلم فخذ شــاة مع ُمد من ُ

بنلا ةغالب نم جذامن 313
كان الرجــل منهم معروفــ ًا بأكل اجلذعــة (الذبيحة) يف مقام واحــد ،ويرشب الفرق (الســطل)

من الرشاب يف ذلك املقام وأراد‘بإعداد قليل الطعــام والرشاب جلامعتهم إظهار اآلية هلم

يف شــبعهم ورهيم مما كان ال يشــبع الواحد منهم وال يرويه .ثم أمر بتقديمه هلم فأكلت اجلامعة
كلها من ذلك اليســر حتى مت َّلوا منه ،فلم يبن ما أكلوه منه ورشبــوه فيه فبهرهم بذلك ،وبني
هلــم آية نبوته وعالمة صدقه بربهان اهلل تعاىل فيه .ثم قال هلم بعد أن شــبعوا من الطعام ورووا
من الرشاب :يا بنــي عبد املطلب ،إن اهلل بعثنــي إىل اخللق كافة ،وبعثنــي إليكم خاصة ،فقال
ِ ِ
ــرت َ
ني ،وأنا أدعوكم إىل كلمتني خفيفتني عىل اللســان ثقيلتني
َك األَ ْق َربِ َ
عــز وجلَ :و َأنْذ ْر َعش َ

يف امليــزان ،متلكون هبام العرب والعجم ،وتنقاد لكم هبام األمــم ،وتدخلون هبام اجلنة ،وتنجون
هبام من النار ،شــهادة أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل ،فمن جييبني إىل هذا األمر ويؤازرين عليه

وعىل القيام به يكن أخــي وويص ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي .فلم جيب أحد منهم،
فقال أمري املؤمنني× :فقمت بني يديه من بينهم وأنا إذ ذاك أصغرهم ســن ًا ،وأمحشهم ساق ًا،
وأرمصهم عين ًا ،فقلت :أنا يا رســول اهلل أؤازرك عىل هذا األمر .فقال :أجلس ،ثم أعاد القول

عىل القوم ثانية فاصمتوا ،وقمت فقلت مثــل مقالتي األوىل ،فقال :أجلس .ثم أعاد عىل القوم
مقالته ثالث ًة فلم ينطق أحد منهم بحرف ،فقلت :أنا أؤازرك يا رســول اهلل عىل هذا األمر ،فقال:

أجلــس ،فأنت أخي وويص ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي .فنهض القوم وهم يقولون

أليب طالب :يا أباطالب ،ليهنك اليوم أن دخلت يف دين ابن أخيك ،فقد جعل ابنك أمري ًا عليك!
وهــذه منقبة جليلة اختص هبا أمري املؤمنني×ومل يرشكــه فيها أحد من املهاجرين األولني

وال األنصار ،وال أحد من أهل اإلسالم ،وليس لغريه عدل هلا من الفضل وال مقارب عىل حال ».

روايةالطبري في تاريخه
(حدثنــا ابن محيد قال :حدثنا ســلمة قــال :حدثني حممد بن إســحاق ،عــن عبد الغفار

بن القاســم ،عن املنهال بن عمرو ،عن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب،
عن عبد اهلل ابن عباس عن عيل بن أيب طالب قال :ملا نزلت هذه اآلية عىل رسول اهلل‘َ :و َأن ِْذ ْر
َع ِش َريت َ
ني ،دعاين رسول اهلل‘فقال يل :يا عيل إن اهلل أمرين أن أنذر عشرييت األقربني،
َك األَ ْق َربِ َ
فصمت عليه
فضقت بذلك ذرعــ ًا وعرفت أين متى أبادهيــم هبذا األمر أرى منهم ما أكــره،
ُّ
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حتــى جاءين جربيل فقــال :يا حممد إنك إال تفعل ما تؤمر به يعذبــك ربك ،فاصنع لنا صاع ًا

من طعام واجعل عليه رجل شــاة ،وامأل لنا عســ ًا من لبن ،ثم امجــع يل بني عبد املطلب حتى
أكلمهــم وأبلغهم ما أمرت بــه ،ففعلت ما أمرين به ثم دعوهتم له وهــم يومئذ أربعون رج ً
ال
يزيدون رج ً
ال أو ينقصونه ،فيهم أعاممه أبوطالب ومحزة والعباس وأبوهلب .فلام اجتمعوا إليه

دعــا بالطعام الذي صنعت هلم فجئت به فلام وضعته تناول ورســول اهلل‘حذية من اللحم
فشقها بأسنانه ثم ألقاها يف نواحي الصفحة ثم قال :خذوا بسم اهلل ،فأكل القوم حتى ماهلم بشئ
حاجة ،وما أرى إال موضع أيدهيــم ،وأيم اهلل الذي نفس عيل بيده إن كان الرجل الواحد منهم

ليأكل ما قدمت جلميعهم .ثم قال :إســق القوم فجئتهم بذلك العس فرشبوا منه حتى رووا منه

مجيع ًا.وأيم اهلل إن كان الرجل الواحد منهم ليرشب مثله.

فلام أراد رسول اهلل‘أن يكلمهم بدره أبوهلب إىل الكالم فقال :لقد ما سحركم صاحبكم،

فتفرق القــوم ومل يكلمهم رســول اهلل‘فقال الغد :يا عيل إن هذا الرجل ســبقني إىل ما قد

سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم ،ف ُعدَّ لنا من الطعام بمثل ما صنعت ،ثم امجعهم
إىل .قال ففعلــت ثم مجعتهم ثم دعا بالطعام فقربته هلم ،ففعل كام فعل باألمس فأكلوا حتى ما

هلم بشئ حاجة .ثم قال :إســقهم فجئتهم بذلك العس فرشبوا حتى رووا منه مجيع ًا ،ثم تكلم
رســول اهلل‘ فقال :يا بني عبد املطلب إين واهلل ما أعلم شاب ًا يف العرب جاء قومه بأفضل مما
قد جئتكم به ،إين قد جئتكم بخري الدنيا واآلخــرة ،وقد أمرين اهلل تعاىل أن أدعوكم إليه فأيكم

يــوازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون أخي ووصيي وخليفتــي فيكم؟ قال فأحجم القوم عنها
مجيع ًا ،وقلت وإين ألحدثهم ســن ًا وأرمصهم عين ًا وأعظمهم بطن ًا وأمحشهم ساق ًا :أنا يا نبي اهلل

أكــون وزيرك عليه .فأخذ برقبتي ثم قال :إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاســمعوا له

وأطيعوا .قال :فقام القوم يضحكون ويقولون أليب طالب :قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع!

حدثني زكرياء بن حييى الرضير قال :حدثنا عفان بن مســلم قال :حدثنا أبوعوانة عن عثامن

ابن املغــرة عن أيب صادق عن ربيعــة بن ناجد ،أن رج ً
ال قال لعيل :يــا أمري املؤمنني بم ورثت

ابــن عمك دون عمك؟فقال عيل :هاؤم ثالث مرات حتــى ارشأب الناس ونرشوا آذاهنم ،ثم

قال :مجع رســول اهلل‘ أو دعا رســول اهلل بني عبد املطلب منهم رهطه كلهم يأكل اجلذعة
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ويرشب الفــرق .قال :فصنع هلــم مد ًا من طعام فأكلوا حتى شــبعوا وبقي الطعام كام هو كأنه
مل يمس! قال :ثم دعا بغمــر فرشبوا حتى رووا وبقي الرشاب كأنه مل يمس ومل يرشبوا! قال ثم

قال :يا بني عبد املطلب إين بعثت إليكم بخاصــة وإىل الناس بعامة وقد رأيتم من هذا األمر ما

قــد رأيتم فأيكم يبايعني عىل أن يكون أخي وصاحبــي ووارثي ،فلم يقم إليه أحد فقمت إليه
وكنــت أصغر القوم ،قال فقال :أجلس .قال :ثم قــال ثالث مرات ،كل ذلك أقوم إليه فيقول

يل أجلس حتى كان يف الثالثة فرضب بيده عىل يدي! قال فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي).

يقصد عمه العباس( .تاريخ الطبري.)62/2:

روايةالبالذري
(وحدثني حممد بن ســعد والوليد بن صالح ،عن حممد بن عمر الواقدي ،عن ابن أيب سربة،

عن عمر بن عبد اهلل ،عن جعفر بن عبد اهلل بــن أيب احلكم قال :ملا نزلت عىل النبي‘ :وأنذر
عشــرتك األقربني ،اشــتدّ ذلك عليه وضاق به ذرعا .فمكث شــهرا أو نحوه جالس ًا يف بيته،
حتى ظن عامته أنه شــاك ،فدخلن عليه عائدات ،فقال :ما اشــتكيت شيئ ًا ،ولكن اهلل أمرين أن

أنذر عشــريت األقربني ،فأردت مجع بني عبد املطلب ألدعوهــم إىل اهلل .قلن :فادعوهم ،وال
جتعل عبد العزى فيهم يعنني أباهلب فإنه غري جميبك إىل ما تدعوه إليه .وخرجن من عنده ،وهن
يقلن :إنام نحن نساء .فلام أصبح رسول اهلل‘بعث إىل بني عبد املطلب فحرضوا ومعهم عدة

من بني عبد مناف ،ومجيعهم مخســة وأربعون رجالً .وســارع إليه أبوهلب وهو يظن أنه يريد
أن ينــزع عام يكرهون إىل ما حيبون .فلام اجتمعوا ،قــال أبوهلب :هؤالء عمومتك وبنو عمك،
فتكلم ملا تريد ودع الصالة ،واعلم أنه ليست لقومك بالعرب قاطبة طاقة .وأن أحق من أخذك
فحبسك أرستك وبنو أبيك إن أقمت عىل أمرك فهو أيرس عليهم من أن يثب بك بطون قريش

برش مما جئتهم به.
ومتدها العرب فام رأيت .يا بن أخي ،أحد ًا قط جاء بني أبيه ٍّ

وأسكت رسول اهلل‘ فلم يتكلم يف ذلك املجلس ،ومكث أيام ًا وكرب عليه كالم أيب هلب،

فنزل جربيــل فأمره بإمضاء مــا أمره اهلل به وشــجعه عليه ،فجمعهم رســول اهلل‘ثانية،
فقال :احلمــد هلل أمحده ،واســتعينه وأومن به وأتوكل عليه ،وأشــهد أن ال إله إال اهلل وحده ال

رشيك له .ثــم قال :إن الرائد ال يكذب أهلــه ،واهلل لو كذبت الناس مجيعــ ًا ما كذبتكم ،ولو
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غررت الناس ما غررتكم .واهلل الذي ال إله إال هو إين لرسول اهلل إليكم خاصة وإىل الناس كافة.
واهلل ،لتموتن كام تنامون ،ولتبعثن كام تستيقظون ،ولتحاسبن بام تعملون ،ولتجزون باإلحسان
إحسان ًا وبالسوء سو ًء .وإهنا للجنة أبد ًا والنار أبد ًا .وأنتم ألول من أنذر.

فقال أبوطالب :مــا أحب إلينا معاونتــك ومرافدتك وأقبلنا لنصيحتك وأشــد تصديقنا

حلديثك .وهؤالء بنو أبيــك جمتمعون ،وإنام أنا أحدهم ،غري أنــى واهلل أرسعهم إىل ما حتب.

فامض ملا أمرت به فواهلل ،ال أزال أحوطك وأمنعك( ،غري أين ال أجد نفيس تطوع يل فراق دين

عبد املطلــب حتى أموت عىل ما مات عليه) .وتكلم القوم كالمــ ًا لين ًا غري أيب هلب فإنه قال :يا

بني عبد املطلب ،هذه واهلل السوءة ،خذوا عىل يديه قبل أن يأخذ عىل يده غريكم ،فإن أسلمتوه

حينئذ ،ذللتم وإن منعتموه قتلتم .فقال أبوطالب :واهلل ،لنمنعه ما بقينا)( .أنساب األشراف.)118/1:

مالحظات منالحديث
( .1يا بنــي عبد املطلب ،إن الرائد ال يكــذب أهله .والذي بعثني باحلــق نبي ًا لتموتن كام

تنامون ،ولتبعثن كام تستيقظون ،وما بعد املوت دار ،إال جنة أو نار)( .اإلعتقادات للصدوق .)64/ويف
رواية :وإهنا للجنة أبد ًا أو النار أبد ًا.

 .2الرائد :الــذي يرســله القوم ليستطلع العشــب واملــاء ،فإن رجع وأخربهــم أنه وجده

يف املكان الفــاين فهو صــادق ال يكذب علىهــم .ويف رواية :واهلل لو كذبت النــاس مجيع ًا ما

كذبتكم ،ولو غررت الناس ما غررتكم.

 .3هذا أول قســم للنبي‘بصيغة :والذي بعثني باحلق ،وهو يدل عىل يقينه بربه ونبوته

وبام يبلغه ويقسم عليه .وقد تعلمه الناس منه فصاروا يقسمون :والذي بعث حممد ًا باحلق ،ويف

خطاهبم له :والذي بعثك باحلق.

 .4من أبلغ الكالم النبوي تصوير‘املوت والبعث بأنه نوم واستيقاظ .والنبي‘يأخذ

َ ُ َ َّ َ َ َ َّ ُ ْ َّ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ُ
الن َه ِار ث َّم
مفاهيمه من الوحي والقــرآن ،قــال تعــاىل :وهو ال ِذي يتوفاكم ِباللي ِل ويعلم ما جرحتم ِب
َ
ُ
َي ْب َع ُثك ْم ِفيهِ ِل ُي ْق َضى أ َج ٌل ُم َس ًّمى .فاملــوت ليس فنــاء وانتهاء ،وال أمر ًا مهوالً ،بل نومة يتبعها يقظة

وبعث اىل املحرش ،خيتم بجنة أو نار .وهبذا اإلختصار رسم النبي‘أهم مراحل رحلة اإلنسان.




الفصل الثالث والستون

أم سلمةبطلةنساءالنبي؟ص؟بعد خديجة؟اهع؟

ضرورة فهم صراع بطون قريش مع بني هاشم
ال يمكن لباحث أن يفهم اإلســام ،ســوا ًء عرص النبوة أو بعده ،حتى يفهم الرتكيبة القبلية

لقريش ،ورصاع بطون قريش مع بني هاشم.

فعندمــا ُبعث النبي‘كانت قريش أكثــر من عرشين قبيلة صغرية وكبــرة ،وكان عدد

نفوســها مجيع ًا نحو ثالثني ألف ًا ،وبعض القبائل ال يزيد عددها عن ثالثني أو أربعني نفر ًا ،كبني

تيم وعدي قبيلتي أيب بكر وعمر.

والقبائل املؤثرة معدودة والباقون تابعون هلا ،وقد ظهر ذلك ملا َبن َْت قريش الكعبة فاختلفوا

َمن يضع احلجر األســود مكانه ،فمثلتها مخس قبائــل وريض بذلك اجلميع .ففي الكايف(:)218/4

( فلام بلغ البناء إىل موضع احلجر األســود تشــاجرت قريش يف موضعــه ،فقال كل قبيلة نحن
أوىل بــه نحن نضعــه ،فلام كثر بينهــم تراضوا بقضاء مــن يدخل من باب بني شــيبة ،فطلع

رســول اهلل‘فقالوا :هذا األمني قد جاء فحكموه ،فبسط رداءه وقال بعضهم كساء طاروين

كان له (كساء خز) ووضع احلجر فيه ثم قال :يأيت من كل ربع من قريش رجل ،فكانوا عتبة بن

ربيعة بن عبد شمس ،واألســود بن املطلب من بني أسد بن عبد العزى ،وأبوحذيفة بن املغرية
من بني خمزوم ،وقيس بن عدي من بني سهم ،فرفعوه ووضعه النبي‘يف موضعه).

وذكر املؤرخون واملحدثون ترتيب قبائل قريش حسب ما رآه عمر ،من أجل عطاءات الدولة

وحتمل الدية ،كالتايل:
ُّ
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 - 1بني هاشــم وبني املطلب -2 .بني عبد شمس وبني نوفل -3.بني أسد بن عبد العزى.

 -4بني عبد الدار -5 .بني زهرة -6 .بني خمزوم ،وأحلق هبم بني تيم عشــرة أيب بكر -7 .بني
ســهم ومل يقبلوا بإحلاق بني عدي هبم -8 .بني مجح -9 .بني عامر بن لؤي أو بني فهر-10 .
بني عدي(.كتاب األم للشافعي.)166/4:

وكانت قبائل العرب حترتم قريشــ ًا ملكانة الكعبة عندها ،وكان هلــا نفوذ فيها وحتالفات مع

بعضها ،من أبرزها حتالف بني هاشم مع خزاعة ،وحتالف بني عبد الدار وعبد شمس مع كنانة.
هذه كل قريش التي واجهت النبي‘ووصفها اهلل تعاىل بأهنم الفراعنة ،وأئمة الكفر!

ً ُْ
وأخرب بأن أكثرهم حق عليهم القول فلن يؤمنوا أبد ًا حتى يف املستقبلِ :ل ُت ْن ِذ َر قوما َما أن ِذ َر َآب ُاؤ ُه ْم
َ َ ُ َ َ َ ْ َّ ْ َ ُ َ َ َ ْ
ك َثره ْم َف ُه ْم لا ُي ْؤم ُن َ
ون.
ِ
ف ُه ْم غ ِافلون .لقد َحق الق ْول على أ ِ ِ

وهذه قريش التي حاربت النبي‘وعرتته وأنصاره بكل ما استطاعت ،حتى انترص عليها

ودخل مكة فاحت ًا فأخضعها ودخلت يف اإلســام مرغمة ،ثم ســيطرت عىل دولته بعد وفاته
وعزلت عرتته واضطهدهتم واضطهدت شيعتهم ،إىل يومنا هذا!

وهذه قريش ،التي صنعت تاريخ اإلسالم الرسمي وأسست مذاهبه وفقهه ،وجعلت والية

زعامئها جز ًء منه ،ور َّب ْت عليه األجيال إىل يومنا هذا!

بنو مخزوم أهم بطون قريش بعد بني هاشم وأمية
 .1كان ترتيــب عمرلبطــون قريــش باعتبار الرشف واملكانة يف حســاهبم ،لكــن عملي ًا

كانت البطون األهم بنو هاشم وبنو أمية ثم خمزوم.

روى احلاكم (( :)487/4قال أبوســعيد اخلدري قال رسول اهلل‘ إن أهل بيتي سيلقون من

بعدي مــن أمتي قت ً
ال وترشيد ًا ،وإن أشــد قومنا لنا بغض ًا بنو أميــة وبنو املغرية وبنو خمزوم).

وبنو املغرية فرع أيب جهل من خمزوم.

وكان رئيس خمزوم الوليد بن املغرية رئيس املستهزئني الناشطني يف عداوة النبي‘ثم ورثه

أبوجهل عمرو بن هشام ،الذي عذب أرسة عامر.

واملستهزؤون برسول اهلل‘مخسة :الوليد بن املغرية ،والعاص بن وائل ،واألسود بن املطلب،
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واألسود بن عبد يغوث ،واحلرث بن طالطلة اخلزاعي .وقد أنذروا رسول اهلل‘اىل يوم معني
أن يرجع عــن نبوته ،وإال قتلوه بكل طريقة ،فأتاه جربئيل×وأراه كيف قتلهم يف ذلك اليوم
َ ْ َ ْ َ َُُْ ََْ ْ َ ُ ْ
َ َّ َ
ك َف ْي َن َ
الم ْس َت ْهز ِئ َ
اك ُ
ين.
ا
ن
إ
ين
ك
ر
ش
ِ
ِ
واحد ًا واحد ًا وقرأ عليه :فاصدع ِبما تؤمر وأع ِرض ع ِن الم ِ ِ

فبدأت املرحلة الثانية يف نبوته ،وذهب اىل ِ
احل ْجر ودعا الناس اىل اإلسالم.

 .2من صفات املستهزئني اخلمسة :اإلحلاد ،واملادية ،والتكرب ،والتعقيد النفيس! بحيث أن اهلل

َ ُ ْ ُ
ك َّل َح ٍ َ
ينَ .ه َّم ٍاز
تعاىل الذي وســع حلمه كل شئ ،قال عنهم وعن رئيسهم الوليد :ولا ت ِطع
لاف م ِه ٍ
َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َُْ ََْ َ َُ َ َ
َم َّش ٍاء ب َنميمَ .م َّناع ل ْل َخ ْير ُم ْع َتد َأث ُ ُ َ ْ َ َ َ َ
ال وب ِنينِ .إذا تتلى عليهِ آياتنا قال
يم .عت ٍ ّل بعد ذ ِلك ز ِن ٍ
ٍ ِ ٍ
ِ ِ ٍ
يم .أن كان ذا م ٍ
ٍ ِ ِ
ََ ُ َ
الأ َو ِل َ
ين  .
أس ِاطير

قال يف الكشاف ( « :)142/4العتل :اجلايف .والزنيم :الدعي .وكان الوليد دعي ًا يف قريش ليس من

سنخهم ،ادعاه أبوه بعد ثامن عرشة من مولده ».

وكان زنديق ًا ملحد ًا ال يؤمن بشــئ ،وكذا العاص بن وائل ،وعدد من كبار قريش ( .المنمق /

 ،288وعمدة القاري .)209/11:وقد قاد الوليد كل زعامء بطون قريش يف عداوة النبي‘والعمل لقتله.
 .3قال الوليــد بن املغرية للنبي‘« :واهلل لــو كانت النبوة حق ًا لكنت أوىل هبا منك ألنني
أكرب منك سن ًا ،وأكثر منك ماالً »(.المناقب ،47 / 1 :واإلحتجاج ،26 / 1 :وابن هشام .)242 / 1 :فأنزل اهلل تعاىل:

َ
َ
َ
َ
َو َق ُالوا َل ْولا ُن ّز َل َه َذا ْال ُق ْر ُآن َع َلى َر ُجل م َن ْال َق ْر َي َت ْين َعظيمَ .أ ُه ْم َي ْقس ُم َ
ون َر ْح َمة َر ِّب َك ن ْح ُن ق َس ْم َنا َب ْي َن ُه ْم َم ِعيش َت ُه ْم
ِ
ٍ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُّ ْ َ َ
ََ
ات.
فِي ال َح َياةِ الدن َيا َورف ْعنا َب ْعض ُه ْم ف ْوق َب ْع ٍض در َج ٍ

 .4يف السنة األوىل لبعثة النبي‘دعا الوليد زعامء البطون ليتفقوا عىل املوقف من النبي‘!

ففي الطرباين الكبري( « :)102/11صنع لقريش طعام ًا فلام أكلوا قال :ما تقولون يف هذا الرجل؟ فأمجع

رأهيم عىل أنه سحر يؤثر ».

 .5أبــرز أوالد الوليــد بن املغرية :أبوقيس بن الوليد ،وقد أســلم يف مكة ثــم ارتد مع ابن

أخيه الفاكه (عمدة القــاري )187/18 :ثم كان مع املرشكني يف بدر فقتله عيل×( شــرح األخبار  ،265 / 1 :وابن

هشام .)528 / 2 :وعامرة بن الوليد الذي جاؤوا به إىل أيب طالب ليعطيهم النبي‘فيقتلوه ويأخذه

بدله! ثم أرسلوه مع عمرو بن العاص إىل النجايش فهلك هناك.

والوليد بن الوليد ،زعموا أنه أسلم رس ًا وأن النبي‘كان يدعو له يف قنوته « :فيقول:اللهم
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أنج الوليد بن الوليد ،وســلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة ،واملستضعفني من املؤمنني .اللهم

أشدد وطأتك عىل مرض واجعلها عليهم سني يوسف» (.البخاري ،194/1 :ورواه سبع مرات).

وتويف الوليد بن الوليد يف املدينة يف حياة النبي‘ ،ففي الكايف( )117/5عن اإلمام الصادق×

قال :فقالت أم ســلمة (المخزومية) للنبي‘ :إن آل املغرية قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن

هلا فلبست ثياهبا وهتيأت وكانت من حسنها كأهنا جان ،وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل
جسدها وعقدت بطرفيه خلخاهلا ،فندبت ابن عمها بني يدي رسول اهلل‘فقالت:
أنعــى الوليــد بــن الوليــد أبــا الوليــد فــى العشــيرة
حامــي احلقيقـ ـ ـ ــة ماجــد يس ـ ـ ــمو إىل طلــب الوتيــرة
ً
ً
ً
قــد كان غيثــا يف الســنني وجعف ـ ـ ـ ـ ــرا غدقــا وميــرة
قال :فام عاب ذلك عليها النبي‘وال قال شيئ ًا ».

وهشام بن الوليد بن املغرية ،كان من املؤلفة قلوهبم(.اإلستيعاب.)1541/4:

وهوالذي هدد عثامن ملا رضب عامر بــن يارسحليفه فقال:أما واهلل لئن مات عامرمن رضبه

ال عظي ً
هذا ألقتلن به رج ً
ام من بني أمية (اإلمامة والسياسة.»51/1:

تحدى أبوسلمة وأم سلمةالوليد بنالمغيرة وأعلنا إسالمهما
قال ابن حجر يف اإلصابة()131/4ملخص ًا( :عبد اهلل بن عبد األسد املخزومي من السابقني األوليني

إىل االسالم .قال بن إسحاق :أســلم بعد عرشة أنفس ،وكان ابن عمة النبي‘ أمه برة بنت
عبد املطلب وهو مشهور بكنيته أكثر من إسمه ،ومات باملدينة بعد أن رجعوا من أحد .قال ابن

سعد :شــهد بدر ًا وأحد ًا فجرح هبا ،ثم بعثه النبي‘ رسية إىل بني أسد يف صفر سنة أربع ثم
رجع فانتقض جرحه ،فامت يف مجادى اآلخرة).

ويف ســرة ابن هشــام(( :)221/2هاجر إىل املدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة ،كان قدم عىل

رسول اهلل ص مكة من أرض احلبشة ،فلام آذته قريش وبلغه إسالم من أسلم من األنصار ،خرج
إىل املدينة مهاجر ًا).
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هم اخلفني يف أهيل بخري،
وقال ابن عبد الرب يف اإلســتيعاب(( :)939/3كان عند وفاته قال :ال َّل ّ

فأخلفه رســول اهلل‘ عىل زوجته أم ســلمة ،فصارت أم ًا للمؤمنني ،وصار رسول اهلل‘

ربيب بنيه :عمر ،وسلمة ،وزينب).

كان أبوسلمة ابن أخت أبيطالب فحماه من مخزوم!
قال ابن هشام(( :)248/1قال ابن إسحاق :إن أباسلمة ملا استجار بأيب طالب مشى إليه الرجال

مــن بني خمزوم ،فقالوا له :يا أباطالب ،لقد منعت منا ابن أخيك حممد ًا ،فاملك ولصاحبنا متنعه

منا؟ قال :إنه استجار يب ،وهو ابن أختي ،وإن أنا مل أمنع ابن أختي مل أمنع ابن أخي ،فقام أبوهلب
فقال :يا معرش قريش ،واهلل لقد أكثرتم عىل هذا الشــيخ! ما تزالون توثبون عليه يف جواره من

بــن قومه ،واهلل لتنتهن عنه أو لنقومــن معه يف كل ما قام فيه حتى يبلغ مــا أراد ،قال فقالوا:
بــل ننرصف عام تكره يا أباعتبة ،وكان هلم ولي ًا ونارص ًا عىل رســول اهلل‘ فأبقوا عىل ذلك،

فطمع فيه أبوطالب حني سمعه يقول ما يقول ،ورجا أن يقوم معه يف شأن رسول اهلل‘ فقال

حيرض أباهلب عىل نرصته ونرصة رسول اهلل‘:

وإن امــرأ أبوعتيبـ ـ ـ ـ ـ ــة عم ـ ـ ـ ـ ــه لــي روضــة مــا إن يســام املظاملــا
أقــول لــه وأيــن من ـ ـ ـ ـ ــه نصيحــي أبامعتــب ثبــت س ـ ـ ـ ـ ــوادك قامئــا
وال تقبلن الده ـ ـ ـ ـ ــر مــا عشــت خطــة تســب هبــا إمــا هبطــت املوامســا
وول ســبيل العجز غيــرك مهنــم فإنــك مل ختلــق عىل العجــز الزمــا
وحــارب فإن احلــرب َنصــف ولــن ترى أخا احلرب يعطي اخلســف حىت يســاملا
ً
وكيــف ومل جينــوا عليــك عظيمــة ومل خيذلــوك غامنــا أو مغارمــا
ً
ً
ً
جــزى اهلل عنــا عبــد مشــس ونوفــا وتيم ـ ـ ـ ـ ــا وخمزومــا عقوق ـ ـ ـ ـ ــا ومأمثــا
بتفر يقهــم م ـ ـ ـ ـ ــن بع ـ ـ ـ ـ ــد ود وألفــة مجاعتنــا كيم ـ ـ ـ ـ ــا ينالــوا املحارمــا
ً
ً
كذبــم وبيــت اهلل نب ـ ـ ـ ـ ــزي حمم ـ ـ ـ ـ ــدا وملــا تــروا يومــا لدى الشــعب قامئــا
قال ابن هشام :نبزى ،نسلم .قال ابن هشام :وبقي منها بيت تركناه).
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وروى القايض النعامن يف املناقب ،123/البيت الذي تركه ابن هشام وهو:
ً
أطاعوا ابن ذكوان وقيسـ ًـا َ
ود ْيسما فضلــوا وذاقــوا باجلميع امليامســا
يعني بابن ذكوان :عقبة بن أيب معيط نســبه اىل ذكوان اليهودي غالم أمية .و َد ْيســم :الوليد

بن املغرية .والدَّ ْي َسم :ابن الذئب من الكلبة وقيس :قيس بن عاقل »! ( لسان العرب.)201/12:

َ

وكان أبوطالب×يطعن يف نســب الوليد بن املغرية ،وقد صدَّ قه اهلل تعاىل فقال عن الوليد:
ْ

َ

َ

َم ّن ٍاع ِلل َخ ْي ِر ُم ْع َت ٍد أ ِث ٍيم ُ.ع ُت ٍ ّل َب ْع َد ذ ِل َك َز ِن ٍيم .أي ابن حرام!

كام صدَّ قه النبي‘يف طعنه بنســب عقبة بن أيب معيط فقــال له يف بدر « :ما أنت وقريش،

وهل أنت إال هيودي من صفورية»! (اإلصابة.)398/5:

وذكر ابن هشام ( )179/1قول أيب طالب يف الميته يف قيس بن عاقل:
بــي أمــة حمبوب ـ ـ ـ ـ ــة هندكيــة بــي مجح عبيد قيــس بن عاقل).
فجد بني مجح عنده عبدٌ لقيس بن عاقل.

أقول :وهكذا اســتطاع أبوطالب×أن حيمي ابن أخته املســلم ،وقد احرتم النبي‘ابن

عمته أباســلمة وقربه .وكانت محاية زوجته أم ســلمة ال تقل أمهية عــن محايته ،ألهنا بنت عم

أيب جهل رئيس خمزوم!

زار النبي؟ص؟أباسلمة وهو محتضر ودعا له
يف أســد الغابة(( :)195/3قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت :ملا حرض أباسلمة املوت حرضه

رسول اهلل‘ فلام شخص أغمض رسول اهلل‘ عينيه ورواه أبوقالبة عن قبيصة وزاد بعد:

فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البرص فضج ناس من أهله فقال :التدعوا عىل أنفسكم
إال بخري فإن املالئكة يؤمنون .ثم قال :اللهم اغفر أليب سلمة ،وارفع درجته يف املهديني واخلفه

يف عقبه يف الغابرين ،واغفر لنا وله يا رب العاملني).
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أم سلمة أفضل أزواجالنبي؟ص؟بعد خديجة؟امهع؟
قال اإلمام الصادق×(:الخصال ،120/و:)419/

(تزوج رســول اهلل|بخمس عرشة امرأة ،ودخل بثالث عرشة منهن ،وقبض عن تسع.

فأما اللتان مل يدخل هبام فعمرة والسني.

وأما الثالث عرشة الــايت دخل هبن فأوهلن خدجية بنت خويلد ،ثم ســودة بنت زمعة ،ثم

أم ســلمة واسمها هند بنت أيب أمية ،ثم أم عبد اهلل عائشــة بنت أيب بكر ،ثم حفصة بنت عمر،
ثم زينب بنت خزيمة بن احلارث أم املســاكني ثم زينب بنت جحــش ،ثم أم حبيبة رملة بنت

أيب ســفيان ،ثم ميمونة بنت احلارث ،ثم زينب بنت عميس ،ثم جويرية بنت احلارث ،ثم صفية
بنت حيي بن أخطب .والتي وهبت نفســها للنبي‘خولة بنت حكيم الســلمي ،وكان له

رسيتان يقسم هلام مع أزواجه :مارية ،ورحيانة اخلندفية.

والتســع الاليت قبض عنهن :عائشة ،وحفصة ،وأم ســلمة ،وزينب بنت جحش ،وميمونة

بنت احلارث ،وأم حبيبة بنت أيب سفيان ،وصفية بنت حيي بن أخطب ،وجويرية بنت احلارث،

وسودة بنت زمعة .وأفضلهن خدجية ،ثم أم سلمة  ،ثم ميمونة بنت احلارث).

ويف الطبقات (( :)89/8فلام انقضت عدهتا خطبها أبوبكر فردته ،ثم خطبها عمر فردته ،فبعث
إليها رسول اهلل‘فقالت :مرحب ًا برسول اهلل ،أخرب رســول اهلل أين امرأة َغ ْيى وأين ُم ْصبِ َية،
وأنه ليس أحد من أوليائي شاهد.

فبعث إليها رســول اهلل‘ :أما قولك إين مصبية فإن اهلل ســيكفيك صبيانك وأما قولك

إين غريى فســأدعو اهلل أن يذهب غريتك .وأما األولياء فليس أحد منهم شاهد وال غائب إال

سريضاين .قال :قالت البنها :يا عمر قم فزوج رسول اهلل .قال رسول اهلل :أما إين ال أنقصك مما
أعطيت أختك فالنة رحيني وجرتني ووسادة من أدم حشوها ليف.

قال :وكان رســول اهلل يأتيها فإذا جاء أخذت زينــب فوضعتها يف حجرها لرتضعها،وكان

رسول اهلل‘ حيي ًا كري ًام يستحيي فريجع ،فعل ذلك مرار ًا ،ففطن عامر بن يارس ملا تصنع قال

فأقبــل ذات يوم وجاء عامر وكان أخاها ألمها (منالرضاعة) فدخل عليها فانتشــطها من حجرها
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وقال دعي هذه املقبوحة التي آذيت هبا رســول اهلل! فدخل فجعل يقلب برصه يف البيت يقول:

أين زناب ما فعلت زناب؟ قالت جاء عامر فذهب هبا .قال :فبنى رسول اهلل‘ بأهله).

«ملا تزوج رســول اهلل‘أم ســلمة قال هلا إين أهديت إىل النجايش أواق ًا من مسك وحلة،

وإين ال أراه إال قــد مات ،وال أرى اهلدية التي أهديت إليه إال ســرد ،فإذا ردت فهي لك .فلام

ردت إليه اهلدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك املسك وأعطى سائره أم سلمة ».
(كبير الطبراني.)81/25:

حزنت حزن ًا شديد ًا ملا ذكروا لنا من مجاهلا!
وقالت عائشــة « :ملا تزوج رسول اهلل أم ســلمة
ُ

قالت :فتلطفت هلا حتى رأيتها فرأيتها واهلل أضعاف ما ُوصفت يل يف احلسن واجلامل)!
( الطبقات.)94/ 8:

أم سلمة أرقى من بقية نساءالنبي عدا خديجة
فقد متيزت عنهن بإسالمها املبكر وعمق إيامهنا ،ووفرة عقلها ،ووعيها ،ومجاهلا ،فإذا حدثت

بحديث فهي بليغة مستوعبة ،وإذا وصفت شخص ًا أوحدث ًا أجادت.

كــا متيزت بمكانة أهلها وقومها بني خمزوم .فأبوها أبوأمية بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن

خمزوم! ابن عم أيب جهل :عمرو بن هشام بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم»( .دالئل اإلمامة،81/
وعمدة القاري.)84/17 :

روى احلاكم ()19/4أهنم ســألوها يف املدينة فقالت(:إهنا ابنة أيب أمية بن املغرية فكذبوها وقالوا

ما أكذب الغرائب .حتى نشــأ ناس إىل احلج فقيل هلا تكتبني إىل أهلك فكتبت معهم ،فرجعوا

إىل املدينة فصدقوها وازدادوا هلا كرامة).

وقد كتبنا عنها يف السرية النبوية وهذه اخلالصة مكملة لسريهتا÷.

ً ً
وصفت أم سلمة هجرةالمسلمينالىالحبشة وصفا بليغا

كتبنا يف الســرة النبوية عنــد أهل البيت^(( :)339/1من أصح روايات اهلجرة إىل احلبشــة

ما رواه الســنة والشــيعة عن أم ســلمة÷قالت « :ملــا ضاقت علينا مكــة وأوذي أصحاب
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رسول اهلل‘وفتنوا ،ورأوا ما يصيبهم من البالء والفتنة يف دينهم ،وأن رسول اهلل‘اليستطيع
دفع ذلك عنهم وكان رســول اهلل يف منعة من قومه وعمه ،ال يصل إليه شــئ مما يكره مما ينال

أصحابه ،فقال هلم رســول اهلل‘ :إن بأرض احلبشة ملك ًا ال يظلم أحد عنده فاحلقوا ببالده،
حتــى جيعل اهلل لكم فرج ًا وخمرج ًا مما أنتم فيه ،فخرجنا إليها أرســاالً حتى اجتمعنا هبا ،فنزلنا
بخــر دار إىل خري جــارِ ،أمنَّا عىل ديننا ومل نخش منه ظل ًام .فلــا رأت قريش أن قد أصبنا دار ًا
وأمن ًا ،أمجعوا عىل أن يبعثوا إليه فينا ليخرجنا من بالده ولريدنا عليهم ،فبعثوا عمرو بن العاص
وعبــد اهلل بن أيب ربيعة فجمعوا له هدايا ولبطارقته ،فلــم يدعوا منهم رج ً
ال إال هيؤوا له هدية

عىل ذي حدة ،وقالوا هلام إدفعا إىل كل بطريق هديته قبل أن تكلموه فيهم ثم ادفعوا إليه هداياه،
وإن استطعتم أن يردهم عليكام قبل أن يكلمهم فافعال! فقدما عليه فلم يبق بطريق من بطارقته
إال قدموا إليه هديته وكلموه وقالوا له :إنا قدمنا عىل هذا امللك يف ســفهاء من ســفهائنا فارقوا

أقوامهــم يف دينهم ومل يدخلوا يف دينكم ،فبعثنا قومهم فيهــم لريدهم امللك عليهم ،فإذا نحن
كلمناه فأشريوا عليه بأن يفعل ،فقالوا :نفعل.

ثم قدما إىل النجايش هداياه ،وكان أحب ما هيدى إليه من مكة األدم .فلام أدخلوا عليه هداياه

قالوا له :أهيا امللك إن فتية منا ســفهاء فارقوا دين قومهــم ومل يدخلوا يف دينك ،وجاؤوا بدين
مبتدع ال نعرفه ،وقد جلؤوا إىل بالدك ،فبعثنا إليك فيهم عشــائرهم آباؤهم وأعاممهم وقومهم

لرتدهم عليهم ،فهم أعىل هبم عين ًا .فقالت بطارقته :صدقوا أهيا امللك ،لو رددهتم عليهم كانوا

هم أعىل هبم عين ًا ،فإهنم مل يدخلوا يف دينك فتمنعهم بذلك!

فغضب ثم قال :ال لعمــرو اهلل ال أردهم عليهم حتى أدعوهم وأكلمهم ،وأنظر ما أمرهم؟

قوم جلؤوا إىل بالدي واختاروا جواري عىل جوار غريي ،فإن كانوا كام يقولون رددهتم عليهم،
وإن كانوا عىل غري ذلك منعتهم ومل ِّ
أخل بينهم وبينهم ومل أنعمهم عين ًا!
فأرســل إليهم النجايش فجمعهم ومل يكن شــئ أبغض إىل عمــرو بن العاص وعبد اهلل بن

أيب ربيعة من أن يسمع كالمهم! فلام جاءهم رسول النجايش اجتمع القوم فقالوا :ماذا تقولون؟
فقالوا :وماذا نقول؟ نقول واهلل ما نعرف وما نحن عليه من أمر ديننا ،وما جاء به نبينا‘كائن

يف ذلك ما كان!
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فلام دخلوا عليه كان الذي كلمه منهم جعفر بن أيب طالب فقال له النجايش :ما هذا الدين الذي

أنتــم عليه ،فارقتم دين قومكم ومل تدخلوا يف هيودية وال نرصانية ،فام هذا الدين؟ فقال جعفر:
أهيا امللك ،كنا قوم ًا عىل الرشك نعبد األوثان ونأكل امليتة ونسئ اجلوار ،ونستحل املحارم بعضنا
من بعض يف سفك الدماء وغريها ،ال نحل شيئ ًا وال نحرمه!

فبعث اهلل إلينا نبي ًا من أنفســنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته ،فدعانا إىل أن نعبد اهلل وحده ال

رشيك له ،ونصل الرحم ،ونحســن اجلوار ،ونصيل ونصوم وال نعبــد غريه .فقال :هل معك

شئ مما جاء به؟وقد دعا أســاقفتة فأمرهم فنرشوا املصاحف حوله .فقال له جعفر :نعم ،قال:
عيل ما جاء به ،فقرأ عليه صدر ًا من كهيعــص! فبكى واهلل النجايش حتى اخضلت
هلــم فاتل َّ

حليته وبكت أساقفته حتى اخضلت مصاحفهم ثم قال :إن هذا الكالم ليخرج من املشكاة التي
جاء هبا موســى! إنطلقوا راشــدين ،ال واهلل ال أردهم عليكم وال أنعمكــم عين ًا! فخرجا من
عنــده ،وكان أتقى الرجلني فينا عبد اهلل بن أيب ربيعة ،فقال له عمرو بن العاص:واهلل آلتينه غد ًا

بام أستأصل به خرضاءهم! ألخربنه أهنم يزعمون أن إهله الذي يعبد عيسى بن مريم عبد! فقال

له عبد اهلل بــن أيب ربيعة وكان أتقى الرجلني :ال تفعل فإهنم وإن كانــوا خالفونا ،فإن هلم رمح ًا
وهلم حق ًا .فقال :واهلل ألفعلن! فلام كان الغد دخل عليه فقال :أهيا امللك إهنم يقولون يف عيسى
قوالً عظي ًام ،فأرسل إليهم فسلهم عنه ،فبعث إليهم ومل ينزل بنا مثلها ،فقال بعضنا لبعض :ماذا

تقولون له يف عيســى إن هو سألكم عنه؟ فقالوا :نقول واهلل الذي قاله فيه والذي أمرنا نبينا أن
نقوله فيه! فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال :ما تقولون يف عيســى بن مريم؟ فقال له جعفر:
نقول هو عبد اهلل ورســوله وكلمته وروحه ألقاهــا إىل مريم العذراء البتول! فدىل النجايش يده

إىل األرض ،فأخذ عويد ًا بني أصبعيه فقال :ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود! فتناخرت

بطارقته فقال :وإن تناخرتم واهلل! إذهبوا فأنتم ســيوم بأريض .والسيوم اآلمنون ،ومن سبكم
ــرم ثالث ًا! ما أحب أن يل دبــر ًا وأين آذيت رج ً
ال منكم .والدبري بلســاهنم الذهب! فواهلل ما
ُغ ِّ
عيل ملكي فآخذ الرشوة فيه ،وال أطاع الناس َّيف فأطيع الناس فيه.
أخذ اهلل مني الرشوة حني رد َّ

ردوا عليهــا هدايامها فال حاجة لنا هبا واخرجا من بالدي ،فخرجا مقبوحني مردود عليهام ما
جاءا به! فأقمنا مع خري جار يف خري دار.
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فلم ينشب أن خرج عليه رجل من احلبشة ينازعه يف ملكه ،فواهلل ما علمنا حزن ًا قط كان أشد

منه َفرق ًا أن يظهر ذلك امللك عليه ،فيأيت ملك اليعرف من حقنا ما كان يعرف ،فجعلنا ندعو اهلل
ونســتنرصه للنجايش ،فخرج إليه ســائر ًا ،فقال أصحاب رسول اهلل‘بعضهم لبعضَ :من

رجل خيرج فيحرضالوقعة حتى ينظر عىل من تكون؟ فقال الزبري :وكان من أحدثهم ســن ًا :أنا،
فنفخوا له قربة فجعلها يف صدره ،ثم خرج يســبح عليها يف النيل حتى خرج من شقه اآلخر إىل
جنب التقاء الناس ،فحرض الوقعة فهزم اهلل ذلك امللك وقتله وظهر النجايش عليه ،فجاءنا الزبري

فجعل يلمــح إلينا بردائه ويقول :أال أبــروا فقد أظهر اهلل النجايش! فــواهلل ما علمنا فرحنا
بشــئ قط فرحنا بظهور النجــايش .قالت :ورجع النجايش وقد أهلــك اهلل عدوه ومكن له يف

بالده واستوسق عليه أمر احلبشــة ،فكنا عنده يف خري منزل ،حتى قدمنا عىل رسول اهلل‘».

( ذخائر العقبى  ،209 /وسيرة ابن إسحاق ،193 / 4 :وابن هشام ،224 / 1 :والخرائج.)133 / 1 :

وصفت هجرتهاالىالمدينة وكيف ردها بنو مخزوم!
يف ســرة ابن هشام(( :)322/2قال ابن إسحاق :فحدثني أيب إســحاق بن يسار عن سلمة بن

عبد اهلل بن عمر بن أيب سلمة ،عن جدته أم سلمة زوج النبي‘ قالت :ملا أمجع أبوسلمة اخلروج
رحل بعري ًا له ومحلني ومحل معي ابني ســلمة ،ثم خرج يقود بعريه ،فلام رآه
إىل املدينة من مكةَّ ،

رجــال بني املغرية بن عبد اهلل بن عمــر بن خمزوم قاموا إليه فقالوا :هذه نفســك غلبتنا عليها،

أرأيت صاحبتنا هذه؟ عالم ترتك تســر هبا يف البالد؟ ونزعوا خطام البعري من يده وأخذوين،
وغضبت عند ذلك بنو عبد األســد ،وأهووا إىل ســلمة وقالوا :واهلل ال نــرك ابننا عندها إذ

نزعتموها من صاحبنا ،فتجاذبوا ابني ســلمة حتى خلعوا يده ،وانطلق به بنو عبد األسد رهط
أيب سلمة ،وحبسني بنو املغرية عندهم .وانطلق زوجي أبوسلمة حتى حلق باملدينة ،ففرق بيني
وبني زوجي وبني ابني ،قالت :فكنت أخــرج كل غداة فأجلس باألبطح فام أزال أبكي ،حتى

أميس ســنة أو قريبها ،حتى مر يب رجل من بني عمي من بني املغرية فرأى ما يب ،فرمحني فقال
لبني املغــرة :أال خترجون من هذه املســكينة؟ فرقتم بينها وبني زوجها وبــن ابنها ،فقالوا يل:
إحلقي بزوجك إن شــئت ،ورد عيل بنو عبد األســد عند ذلك ابني ،فرحلت بعريي ووضعت
ابنــي يف حجري ،ثم خرجت أريد زوجي باملدينة ،وما معي أحــد من خلق اهلل ،فقلت :أتبلغ
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بمن لقيت حتى أقدم عــى زوجي ،حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثامن بن طلحة بن أيب طلحة
أخا بني عبد الدار فقال :أين يا بنت أيب أمية؟ قلت:أريد زوجي باملدينة .فقال :هل معك أحد؟
فقلــت :ال واهلل ،إال اهلل وابني هذا .فقال :واهلل مالك من مرتك ،فأخــذ بخطام البعري فانطلق

معــي يقودين ،فواهلل ما صحبت رج ً
ال من العرب أراه كان أكــرم منه ،إذا بلغ املنزل أناخ يب ثم
تنحى إىل شــجرة فاضطجع حتتها ،فإذا دنا الرواح قام إىل بعريي فقدمه فرحله ثم استأخر عني
وقال :إركبي .فإذا ركبت واستويت عىل بعريي أتى فأخذ بخطامه فقادين حتى ننزل .فلم يزل
يصنــع ذلك حتى قدم يب إىل املدينة ،فلام نظر إىل قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال :زوجك يف
هذه القرية ،وكان أبوســلمة نازالً هبا فدخلتها عىل بركــة اهلل تعاىل ثم انرصف راجع ًا إىل مكة.
وكانت تقول :ما أعلم أهل بيت أصاهبم يف اإلسالم ما أصاب آل أيب سلمة ،وما رأيت صاحب ًا

قط كان أكرم من عثامن بن طلحة)!

ُ
النبي؟ص؟ي َعلم أم سلمة فحسدتها عائشة!
كان
فقــد كانــت أم ســلمة ذات مســتوى ذهنــي وعقيل وإيــاين يميزهــا عن بقية نســائه

وكانت الوحيدة املهتمة بسنة النبي‘بأقواله وأفعاله.

فكان بيتها مركز النبي‘بعد حجرته الرشيفــة ،وكان حيدثها ويعلمها فتحفظ أو تكتب،

وكان يوصيها فســتوعب ،ويعدها لدور عظيم بعده ،وال بد أنه أخربها بأهنا ستعيش طويالً،
وأهنا آخر زوجاته حلاق ًا به .أما بقية نسائه فبعضهن مؤمنات لكن ليس هلن مؤهالت حفظ العلم،

وبعضهن مستغرقات يف أمورهن الشخصية.

وقد روى ابن سعد ( )80/ 8أن عائشة افتخرت بأهنا وبخت النبي‘لطول مكوثه يف بيت أم

عيل يوم ًا رسول اهلل فقلت :أين كنت
سلمة( :قالت فاطمة اخلزاعية :إن عائشة قالت هلا :دخل َّ
منذ اليوم؟ قال :يا محرياء كنت عند أم سلمة .فقلت :ما تشبع من أم سلمة »!

ومعنى هذا أن النبي‘كان يميض كثري ًا من وقته عند أم سلمة ،فتخيلت عائشة أنه يميض

وقته يف لذته فقط! بينام كان يعلمها ويعدها لدور بعده.

روى ابن سعد ( « :)170/8عن عائشة قالت :كان رسول اهلل َّ
قل يوم إال وهو يطوف عىل نسائه
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فيدنو من أهله فيضع يده ،ويقبل كل امرأة من نسائه حتى يأيت عىل آخرهن ،فإن كان يومها قعد
عندها وإال قام ،فكان إذا دخل بيت أم سلمة حيتبس عندها!

فقلــت أنا وحفصة وكانتا مجيع ًا يد ًا واحدة :ما نرى رســول اهلل يمكــث عندها إال أنه خيلو

معها تعنيان اجلامع! قالت :واشــتد ذلك علينا حتى بعثنا من يطلع لنا ما حيبسه عندها ،فإذا هو
إذا صار إليها أخرجت له عكة من عســل وفتحت له فمها فيلعق منه لعق ًا ،وكان العسل يعجبه

فقالتا :ما من شــئ نكرهه إليه حتى اليلبث يف بيت أم سلمة؟ فقالتا :ليس شئ أكره إليه من أن
يقال له نجد منك ريح شئ! فإذا جاءك فدنا منك فقويل :إين أجد منك ريح شئ! فإنه يقول من

عسل أصبته عند أم سلمة ،فقويل له أرى نحله َج َر َس عرفط ًا!

فلام دخل عىل عائشة فدنا منها قالت :إين ألجد منك شيئ ًا! ما أصبت؟ فقال :عسل من بيت

أم سلمة ،فقالت :يا رسول اهلل أرى نحله جرس عرفط ًا .ثم خرج من عندها فدخل عىل حفصة
فدنا منها فقالت مثل الذي قالت عائشــة! فلام قالتاه مجيع ًا اشتد عليه فدخل عىل أم سلمة بعد

ذلك فأخرجت له العسل فقال:أخريه عني الحاجة يل فيه)

فقلت أما واهلل لنحتالن له! فقلت لسودة بنت زمعة :إنه سيدنو
فقالت عائشة (البخاريُ « :)167/6 :

منك فإذا دنا منك فقويل أكلت مغافري؟ فإنه ســيقول لك ال ،فقويل له :ما هذه الريح التي أجد

منك؟ فإنه ســيقول لك سقتني أم سلمة رشبة عسل فقويل له :جرست نحله العرفط ،وسأقول
ذلــك .وقويل أنت يا صفية ذاك .قالت :تقول ســودة فواهلل ما هو إال أن قام عىل الباب فأردت
أن أبادئه بام أمرتني به فرق ًا منك ،فلام دنا منها قالت له سودة :يا رسول اهلل أكلت مغافري؟ قال:

ال .قالت :فام هذه الريح التي أجد منك؟ قال :ســقتني أم سلمة رشبة عسل.فقالت :جرست
نحله العرفــط! فلام دار إ َّيل قلت له نحو ذلك ،فلام دار إىل صفية قالت له مثل ذلك ،فلام دار إىل

حفصة قالت :يا رسول اهلل أال أسقيك منه؟ قال :ال حاجة يل فيه ».

ويف أسباب النزول للواحدي ،292/قالت عائشة حلفصة « :فإذا دخل فخذي بأنفك ،فإذا قال

مالك قويل :أجد منك رحي ًا ال أدري ما هي ،فإنه إذا دخل عيل قلت مثل ذلك ،فدخل رسول اهلل
فأخذت بأنفها فقال :مالك؟ قالت :رحي ًا أجد منك وما أراه إال مغافري ».

َ َ ُّ َ َّ ُّ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ
اهلل لك ت ْب َت ِغي
عن عبد اهلل بن رافع قال:سألت أم سلمة عن هذه اآلية :يا أيها الن ِبي ِلم تح ِرم ما أحل
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َ

َم ْر َض َ
ات أ ْز َو ِاج َك؟ قالت :كانت عندي عكة من عســل أبيــض جيرس نحله الرضو ،فكان النبي

يلعق منها وكان حيبه فقالت له عائشة :نحلها جترس عرفط ًا فحرمها ،فنزلت هذه اآلية »!

(الض ُو :رضب من الشــجر ُيعل ورقــه يف العطر ،وبعضهم
قال اخلليل يف العــن(ْ َّ :)56/7

يكرس الضاد ،وجرة ضارية باخلل قد رضيت رضاوة).

وقال اخلليل( ،327/2و( :)124العرفط :شــجرة من شجر العضاه ،تأكله اإلبل الواحدة باهلاء...

خيرج منه شبه صمغ حلو يضيع باملاء فيرشب).

وهذا يرد قول عائشة وحفصة بأن رائحته كرهية ولكنه :كيدكن!

أحاديث أم سلمة؟اهع؟مميزة بصدقها ودقتها
إذا تأملت أحاديث أم ســلمة يأخذك اإلعجاب من دقتها وحفظها ،وأسئلتها للنبي‘،

ووعيها وفقاهتها ،وتنوع اهتامماهتا .فرتى نفســك أمام شــخصية حمدثــة من الدرجة األوىل،
مدركــة ملحيطها وأهداف اإلســام ،ومؤمنــة عميقة اإلعتقاد باهلل تعاىل ورســوله واآلخرة،
ومعامل اإلسالم.

وإذا فحصــت تعبريها جتد ه نفس تعبريالنبي‘أو قريبــ ًا منه مصيب ًا معناه .وهلذا فرضت

نفســها عىل الصحابة ،فكانوا يسألوهنا ويستشــروهنا فتكلمهم من وراء حجاب ،وترشدهم
وتفتيهم الفتوى وتذكر دليل فتواها.

فلاموجه معاوية ُبرس بــن أرطاة يف ثالثة آالف رجل ،فقال لــه :رسحتى متر باملدينة فاطرد
واهنب مال كل من أصبت له ماالً ممــن مل يكن دخل يف طاعتنا،
وأخف مــن مررت به
أهلها
ْ
ْ
فاســتباح املدينة وقتل منها خلق ًا كثري ًا ،وأمرهم بالبيعة عىل أهنم عبيد قن ليزيد إن شاء باع وإن

شاء استبقى!

(فانطلق جابر بن عبد اهلل األنصاري إىل أم ســلمة زوج النبي‘فقال :إين قد خشــيت أن

أقتل وهــذه بيعة ضالل! قالت :إذ ًا فبايــع ،فإن التقية محلــت أصحاب الكهف عىل أن كانوا
يلبسون الص ُلب وحيرضون األعياد مع قومهم)( .تاريخ اليعقوبي.)197/2:
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روت أم سلمة كل عقائدالشيعة
جــزى اهلل أم املؤمنني أم ســلمة خري اجلــزاء عن أمة رســول اهلل‘ ،فقد وفــت له بعد

موته؟‘وبلغت عنــه ما كتمه غريها من وصيته لعيل× ،ونصــه عىل إمامة اإلئمة اإلثني

عرشمن عرتته عيل احلسن واحلسني وتسعة من ذرية احلسني^ ،وسمتهم كام سامهم النبي‘.
قال يف كفاية األثر يف النص عىل اإلئمة اإلثني عرش (:180/باب ما جاء عن أم سلمة :حدثنا عيل

بن احلســن بن حممد بن مندة ،قال :حدثنا أبواحلســن زيد بن جعفر بن حممد بن احلسني اخلزاز
بالكوفة يف ســنة ســبع وســبعني وثالث مائة ،قال حدثنا العباس بن العباس اجلوهري ببغداد

يف دار عمــرة ،قال :حدثني عفان بن مســلم قال :حدثني محاد بن ســلمة ،عن الكلبي ،عن

أيب صالح ،عن ســداد بن أوس قال :ملا كان يوم اجلمل قلت :ال أكون مع عيل وال أكون عليه،
وتوقفــت عن القتال إىل انتصاف النهار ،فلام كان قرب الليل ألقى اهلل يف قلبي أن أقاتل مع عيل،

فقاتلت معه حتى كان من أمره ما كان ،ثم إين أتيت املدينة فدخلت عىل أم ســلمة ،قالت :من
أين أقبلت؟ قلت :من البرصة .قالت :مع أي الفريقــن كنت؟ قلت :يا أم املؤمنني إين توقفت

عن القتــال إىل انتصاف النهــار ،وألقى اهلل عز وجل يف قلبي أن أقاتل مــع عيل .قالت :نعم ما
عملت ،لقد ســمعت رســول اهلل‘ يقول :من حارب علي ًا فقد حاربني ،ومن حاربني فقد

حــارب اهلل .قلت :فرتين أن احلق مع عيل؟ قالــت :إي واهلل ،عيل مع احلق واحلق معه ،واهلل ما
أنصفــت أمة حممد نبيهم‘إذ قدموا من أخره اهلل عز وجل ورســوله وأخروا من قدمه اهلل

تعاىل ورســوله! وأهنم صانــوا حالئلهم يف بيوهتم ،وأبرزوا حليلة رســول اهلل‘إىل الفناء!
واهلل سمعت رسول اهلل‘يقول :ألمتي فرقة وجعلة ،فجامعوها إذا اجتمعت ،وإذا افرتقت
فكونوا من النمط األوســط ،ثم ارقبوا أهل بيتي فإن حاربوا فحاربوا ،وإن ساملوا فساملوا ،وإن

زالوا فزولوا معهم ،فإن احلق معهم حيث كانوا.

قلت :فمــن أهل بيته؟ قالت :أهل بيته الذين أمرنا بالتمســك هبم هم األئمة بعده كام قال:

عدد نقباء بني إرسائيل :عيل وســبطاه ،وتسعة من صلب احلســن هم أهل بيته ،هم املطهرون
َ

واألئمة املعصومون .قلت :إنا هلل هلك الناس إذ ًا! قالتُ :ك ُّل ح ْزب ب َما ل َد ْيه ْم َفر ُح َ
ون).
ِ ٍ ِ
ِ ِ

وتقدم حديثها وأمرالنبي‘إياها أن تبلغ إمامة عيل×:

332

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

ففي أمايل الصــدوق ،463/عن اإلمام الصادق×قال( :بلغ أم ســلمة زوجة النبي‘أن

بني بلغني أنك
موىل هلا يتنقص علي ًا×ويتناوله فأرســلت إليه ،فلام أن صار إليها قالت له :يا َّ

تتنقــص علي ًا وتتناوله! قال هلا :نعم يا أماه .قالت :أقعــد ثكلتك أمك حتى أحدثك بحديث
ٍ
جاث بني يديه وهو
وعيل
فدخلت
ســمعته من رسول اهلل‘ ثم اخرت لنفسك .إىل أن قالت:
ُ
ٌّ
يقول :فداك أيب وأمي يا رســول اهلل ،إذا كان كذا وكذا ،فام تأمرين؟ قال :آمرك بالصرب .ثم أعاد
عليه القول الثانية فأمــره بالصرب ،فأعاد عليه القول الثالثة ،فقال له :يا عيل يا أخي ،إذا كان ذاك
فس َّل سيفك وضعه عىل عاتقك وارضب به ُقدُ م ًا قدم ًا ،حتى تلقاين وسيفك شاهر يقطر
منهم ُ

من دمائهم!

ثم التفــت‘إ َّيل فقال يل :مــا هذه الكآبة يا أم ســلمة؟ قلت :للــذي كان من ردك يل يا

رســول اهلل .فقال يل :واهلل ما رددتك من َم ْو َجدة وإنك لعىل خري من اهلل ورسوله ،لكن أتيتني
وعيل عن يســاري ،وجربئيل خيربين باألحداث التــي تكون من بعدي،
وجربئيــل عن يميني ٌّ

وأمرين أن أويص بذلك علي ًا!

يا أم سلمة إسمعي واشهدي :هذا عيل بن أيب طالب ،أخي يف الدنيا وأخي يف اآلخرة.

يا أم سلمة إسمعي واشهدي ،هذا عيل بن أيب طالب ،وزيري يف الدنيا ووزيري يف اآلخرة.

يا أم سلمة إسمعي واشــهدي ،هذا عيل بن أيب طالب ،حامل لوائي يف الدنيا وحامل لوائي

غد ًا يف القيامة.

يا أم سلمة إسمعي واشــهدي ،هذا عيل بن أيب طالب وصيي وخليفتي من بعدي ،وقايض

عدايت ،والذائد عن حويض.

يا أم ســلمة إســمعي واشــهدي ،هذا عيل بن أيب طالــب ،سيد املســلمني ،وإمام املتقني،

وقائد الغر املحجلني ،وقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني.

قلــت :يــا رســول اهلل من الناكثون؟قال :الذيــن يبايعونه باملدينــة وينكثــون بالبرصة.

قلت :من القاســطون؟ قــال :معاوية وأصحابه من أهل الشــام .قلــت :من املارقون؟ قال:

أصحاب النهروان .فقال موىل أم سلمة :فرجت عني فرج اهلل عنك ،واهلل ال سببت علي ًا أبد ًا).
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روت أم سلمة :وصيةالنبي؟ص؟لعلي؟ع؟
يف مناقب أمري املؤمنني ملحمد بن ســليامن( )507/1عن عبيد اهلل بن أيب رافع قال« :كنا جلوســ ًا

يف مسجد رســول اهلل‘عام حج معاوية بن أيب سفيان ،ومعي عبد اهلل بن عباس ،وسعد بن

أيب وقاص ،وعبد اهلل بن عمر ،فأتانا معاوية فســلم وقعد إلينا ،فاشمأز منه ابن عباس حني قعد

عيل أن
إليــه حتى عرف ذلك معاوية فقال له :يا ابن عباس كأنك مشــمئز منــي كأنك واجد َّ

وبم
طلبت بدم أمري املؤمنــن،
ُ
وكنت أحق من طلب بدمه وأقواهم عليه؟ فقال له ابن عباسَ :
أنت أحق الناس؟ قال :أليس ابن عمي قتل وهو أمري املؤمنني؟ فقال ابن عباس :فهذا! وأشــار
إىل ابن عمر أحق باألمر منك! قد قتل أبوه وهو خليفته! فقال له معاوية :قتل أباه مرشك وقتل

ابن عمي املســلمون .فقال ابن عباس :فذاك أرش إذن .قال :ثم التفت معاوية إىل سعد فقال :يا

ســعد ما منعك أن تقاتل معي وخترج إذ طلبت بدم أمرياملؤمنني؟ فقال له سعد :أقاتل عيل بن
أيب طالب وقد سمعت رســول اهلل‘يقول له :أنت مني بمنزلة هارون من موسى! فقال له
معاوية :من سمع هذا معك؟ فقال :أم سلمة زوج النبي‘ .فقال :قوموا بنا إليها فقمنا مجيع ًا

فدخلنا عليها فقال هلا ســعد :يا أم املؤمنني إين ذكرت ملعاوية أن رسول اهلل قال لعيل :أنت مني

بمنزلة هارون من موســى ،فأنكر ذلك وقال :من سمعه معك فذكرتك فهل سمعت ذاك من

رسول اهلل‘؟ فقالت أم سلمة :أما مرة واحدة فال ،ولكن سمعته من رسول اهلل‘مرار ًا!
فقال معاوية لسعد :أنت أظلم وأقل عذر ًا إذ سمعت هذا من رسول اهلل‘فلم خترج إليه ومل

سمعت هذا من رسول اهلل مل أقاتله »!
تقاتل معه ومل تنرصه ،فلو
ُ

ورواه ابن عســاكر ( )360/20عن املديني ،وفيه ( :فقال معاوية لســعد :يا أباإسحاق ما كنت

ألومك اآلن إذ سمعت هذا مع من رسول اهلل وجلست عن عيل! لو سمعت هذا من رسول اهلل
لكنت خادم ًا لعيل حتى أموت »!

روت :أم سلمة أن أهل بيتي مصطلح خاص بالعترة
رواه الرتمــذي( 30/5و ( )328عن عمر بن أيب ســلمة ربيب النبي‘ قال :ملا نزلت هذه اآلية
َ

ْ

ُ

َ

ْ

ُ

َّ ُ ُ ُ ُ َ َْ ُ ّ
الر ْج َس أ ْه َل ال َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َرك ْم َت ْط ِه ًيرا ،يف بيت أم ســلمة فدعا
عىل النبي‘ِ :إنما ي ِريد اهلل ِليذ ِهب عنكم ِ
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وعيل خلف ظهره فجللهم بكســاء ثم قال :اللهم هؤالء أهل بيتي
فاطمة وحســن ًا وحســين ًا
ٌّ
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا .قالت أم ســلمة :وأنــا معهم يا نبي اهلل ،قال أنت عىل

مكانك وأنت عىل خري).

ورواه احلاكم( )416/2وصححه برشط البخاري .ويف ( )108/3وصححه برشط الشيخني).

أراد عمر أن يبطل حقوق أهلالبيت؟مهع؟فردت عليه!
يف قرب اإلســناد ،60/عن الصادق×قال « :كانت امرأة من األنصار تُدعى حرسة ،تغشى آل

حممد‘ وحتــن ،وإن فالن ًا وفالن ًا لقياها ذات يوم فقاال :أين تذهبني يا حرسة؟فقالت :أذهب
إىل آل حممد فأقيض من حقهم وأحدث هبم عهد ًا فقاال :ويلك إنه ليس هلم حق ،إنام كان هذا عىل

عهد رسول اهلل! فانرصفت حرسة ولبثت أيام ًا ثم جاءت فقالت هلا أم سلمة زوجة النبي‘ :ما
أبطأ بك عنا يا حرسة؟ فقالت :إستقبلني فالن وفالن فقاال :أين تذهبني يا حرسة؟ فقلت :أذهب
إىل آل حممد فأقيض من حقهم الواجب .فقاال :إنه ليس هلم حق إنام كان هذا عىل عهد النبي‘!

فقالت أم سلمة:كذبا لعنهام اهلل! اليزال حقهم واجب ًا عىل املسلمني إىل يوم القيامة»!

وصاحت به يوم ًا كام يف البخاري( «:)69/6فقالت أم ســلمة :عجب ًا لك يا ابن اخلطاب دخلت

يف كل شئ حتى تبتغي أن تدخل بني رسول اهلل وأزواجه »!

روت ثواب من تذاكروا فضائل أهلالبيت؟مهع؟
يف الروضة لشاذان بن جربئيل( :189/عن أم املؤمنني أم سلمة ريض اهلل عنها ،قالت :سمعت

رســول اهلل‘يقول :ما اجتمــع قوم يذكرون فضــل عيل بن أيب طالــب إال هبطت عليهم
مالئكة السامء حتى حتف هبم ،فإذا تفرقوا عرجت املالئكة إىل السامء ،فيقول هلم املالئكة :إنا نشم

من رائحتكم ما ال نشمه من املالئكة ،فلم نر رائحة أطيب منها فيقولون :كنا عند قوم يذكرون
حممد ًا وأهل بيته ^ ،فعلق علينا مــن رحيهم فتعطرنا ،فيقولون :إهبطوا بنا إليهم ،فيقولون:
تفرقوا ومىض كل واحد منهم إىل منزله ،فيقولون :إهبطوا بنا حتى نتعطر بذلك املكان).
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أمينةالنبي؟ص؟علىتربةالحسين؟ع؟
وقد روى ذلك عامة املســلمني ،ففي مســند أمحد ( )242/3عن أنس بن مالــك« :أن ملك املطر

اســتأذن ربه أن يأيت النبي‘ فأذن له فقال ألم ســلمة :إملكي علينا الباب ال يدخل علينا أحد،

قال :وجاء احلســن ليدخل فمنعته فوثــب فدخل فجعل يقعد عــى ظهر النبي‘وعىل منكبه
وعــى عاتقه قال فقال امللك للنبي‘ :أحتبه؟ قال :نعم .قال :أما إن أمتك ســتقتله وإن شــئت
أريتك املكان الذي يقتل فيه! فرضب بيده فجاء بطينة محراء فأخذهتا أم ســلمة فرصهتا يف مخارها،

قال ثابت :بلغنا أهنا كربالء » .والزوائد ،187 / 9 :ووثقه ،و  ،189واآلحاد والمثاني ،310 / 1 :والكبير للطبراني ،106 / 3 :و .109

ومن مصادرنا أمايل الطويس ،315/عن ســعيد بن جبري ،عن ابن عبــاس ،قال« :بينا أنا راقد

يف منزيل إذ ســمعت رصاخ ًا عظي ًام عالي ًا من بيت أم سلمة زوج النبي‘فخرجت يتوجه بن
قائدي إىل منزهلا ،وأقبل أهل املدينة إليها الرجال والنساء ،فلام انتهيت إليها قلت :يا أم املؤمنني
ما بالــك ترصخني وتغوثني؟فلــم جتبني وأقبلت عىل النسوة اهلاشــميات وقالــت :يا بنات
عبد املطلب أســعدنني وابكني معي فقد واهلل قتل سيدكن وسيد شباب أهل اجلنة ،قد واهلل قتل

سبط رسول اهلل ورحيانته احلسني!

فقيل :يا أم املؤمنني ومــن أين علمت ذلك؟ قالت :رأيت رسول اهلل‘يف املنام الســاعة
َش ِعث ًا مذعور ًا فسألته عن شأنه ذلك ،فقال :قتل ابني احلسني وأهل بيته اليوم فدفنتهم ،والساعة
فرغــت من دفنهم! قالــت :فقمت حتى دخلت البيــت وأنا ال أكاد أن أعقــل ،فنظرت فإذا
برتبة احلســن التي أتى هبا جربئيل من كربالء فقال :إذا صــارت هذه الرتبة دم ًا فقد قتل ابنك،

وأعطانيها النبي‘فقــال :إجعــي هذه الرتبة يف زجاجة أو قال :يف قــارورة ولتكن عندك،
فإذا صارت دما عبيط ًا فقد قتل احلســن! فرأيت القارورة اآلن وقد صــارت دم ًا عبيط ًا تفور!

قال :وأخذت أم ســلمة من ذلك الدم فلطخت به وجهها ،وجعلــت ذلك اليوم مأمت ًا ومناحة
عىل احلسني× ،فجاءت الركبان بخربه ،وأنه قتل يف ذلك اليوم!

قال عمرو بن ثابت قال أيب :فدخلت عىل أيب جعفر حممد بن عيل منزله فسألته عن هذا احلديث

وذكرت له رواية سعيد بن جبري هذا احلديث عن عبد اهلل بن عباس فقال :أبوجعفر×حدثنيه

عمر بن أيب سلمة ،عن أمة أم سلمة ».
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أمينةالنبي؟ص؟واألئمة؟مهع؟
قالت أم ســلمة (بصائر الدرجــات188/و « :)188أعطاين رسول اهلل‘كتاب ًا قال :أمسكي هذا فإذا

أنا قبضت فقام رجل عىل هذه األعــواد يعني املنرب فأتاك يطلب هذا الكتاب فادفعيه إليه .قالت:

فلام قبض رســول اهلل‘صعد أبوبكر املنرب فانتظرته به فلم يأت ،فلام مات صعد عمر فانتظرته
فلم يأت ،فلام مــات عمر صعد عثامن فانتظرته فلم يأت ،فلام مات عثامن صعد أمري املؤمنني فلام

صعد ونزل جاء فقال:يا أم سلمة أريني الكتاب الذي أعطاك رسول اهلل‘ .فقالت :وإنك أنت

صاحبه؟فقالت :أمــا واهلل إن الذي كنت أحب أن حيبوك به ،فأخرجتــه إليه ففتحه فنظر فيه ثم

قال :إن يف هذا لعل ًام جديد ًا .قالت قلت :أي شــئ كان ذلك؟ قال :كل شئ حيتاج إليه ولد آدم!
بني إلزمه فال واهلل ما رأيت بعد نبيك إمام ًا غريه »!
قال عمر بن أم سلمة «:ثم قالت يل أمي :يا َّ

ويف الكايف( )298/1عن اإلمام الصادق× ،قال « :إن علي ًا حني ســار إىل الكوفة اســتودع أم

سلمة كتبه والوصية فلام رجع احلسن×دفعتها إليه ».

ويف الكايف( )304/1عن اإلمام الصادق× ،قال « :إن احلسني صلوات اهلل عليه ملا صار إىل العراق

استودع أم ســلمة ريض اهلل عنها الكتب والوصية ،فلام رجع عيل بن احلسني×دفعتها إليه ».
ويف غيبة الطــويس « :195/وقال هلا :إذا أتاك أكرب ولدي فادفعي إليه ما دفعت إليك ،فلام قتل

احلسني أتى عيل بن احلسني‘أم سلمة فدفعت إليه كل شئ أعطاها احلسني×».

كانت أم سلمة تشتريالعبيد وتعتقهم
من امتيازاهتا عىل نساء النبي‘أهنا كانت تشــري العبيد وتعتقهم ،وربام اشرتت الصغري

فربته حتى يكرب وأعتقته ،ففي اإلصابة( « :)4/7أبوإبراهيم موىل أم ســلمة ،قال :كنت عبد ًا ألم
سلمة ،فكنت أبيت عىل فراش النبي وأتوضأ من حمجنته ،فلام بلغت مبالغ الرجال أعتقتني ».

وكانت تشجع اململوك عىل العمل ليحرر نفسه ،ففي الطبقات( :)296/5عن نصاح بن رسجس

بن يعقوب عن أبيه شــيبة قال «:كاتبتني أم سلمة عىل نجوم (أقساط)وفيتها ،فكلمتها أن حتط

عني وتقاطعني عىل ذهب أو ورق ،ففعلت وعجلت هلا ذلك ووضعت عني .وكان شيبة إمام
أهل املدينة يف القراءة يف دهره ».
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ويف اهلداية الكــرى  ،115 /يف حديــث زفاف فاطمــة÷ « :فخرج موىل ألم ســلمة زوجة

رسول اهلل‘ ،فنثر سكر ًا ولوز ًا ونثر الناس من كل جانب ».

ويف الطبقات « :297 / 5 :عبد اهلل بن رافع موىل أم ســلمة زوج النبي× عتاق ًة ،ســمع من أم

سلمة ،وبقي حتى ســمع منه عبد اهلل بن أيب حييى وموسى بن عبيدة وقدامة بن موسى وجارية

بــن أيب عمران ،وكان ثقة كثري احلديث .ناعم بن أجيل موىل أم ســلمة..قيس موىل أم ســلمة

ويكنى أباقدامة ..أبوميمونة موىل أم سلمة وكان قارئ أهل املدينة يف زمانه ،وهو الذي قرأ عليه
نافع بن أيب نعيم كثري بن أفلح ».

ويف املغني « :339 / 12 :عن نبهان موىل أم ســلمة ،عن أم ســلمة أن النبي‘قال :إذا كان

إلحداكن مكاتب فملك ما يؤدي ،فلتحتجب منه ».

«ويف إسناده نبهان موىل أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق » ( المجموع.)136 / 16 :
« عن عبد اهلل بن رافع ،موىل أم سلمة » ( .الموطأ.)8 / 1 :

« عن طلحة بن حييى عن عبد اهلل بن فروخ موىل أم سلمة»( .الجوهر النقي.)189 / 6 :

« سفينة هو موىل أم سلمة ورشطت عليه أن خيدم النبي »( .المحلى.)157 / 5 :
« أفلح موىل لرسول اهلل وقيل موىل ألم سلمة » ( .سبل السالم.)216 / 3 :

« عن ناعم موىل أم سلمة » ( .مسند أحمد.)163 / 2 :

« عن السائب موىل أم سلمة »( .مسند أحمد)297 / 6 :

« حبيب عن ناعم موىل أم سلمة عن أم سلمة» ( .مسند أحمد.)299 / 6 :
« أن أبا اجلراح موىل أم سلمة أخربه » ( .مسند أحمد.)326 / 6 :

« عبد اهلل بن زياد بن سمعان موىل أم سلمة مكي » ( .رجال الطوسي .)231 /

« القزاز قال :ســمعت موىل ألم ســلمة يقول ســمتني أم ســلمة خموض ًا وكنت طوي ً
ال ».
(علل أحمد.)221 / 1 :
« عبد اهلل بن زياد بن سمعان هو موىل أم سلمة » ( التاريخ الصغير للبخاري.)106 / 2 :

« نجيح أبومعرش السندي املدين موىل أم سلمة » ( .التاريخ الصغير للبخاري.)187/2 :
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« نفيع موىل أم سلمة » « يزيد موىل أم سلمة » ( .التاريخ الكبير للبخاري.)153 / 4 :
« عن أيب اجلراح موىل أم سلمة عن أم سلمة » ( .كنى البخاري .)19 /

« أمحر موىل أم سلمة قيل هو اسم سفينة » ( .اإلصابة.)187 / 1 :

« من طريق إبراهيم بن عبد الرمحن بن صبيح موىل أم سلمة » ( اإلصابة.)327 / 3 :

« املهاجر موىل أم سلمة يكنى أباحذيفة صحب النبي‘ وخدمه وشهد فتح مرص واختط

هبا ثم حتول إىل طحا فسكنها إىل أن مات »( .اإلصابة.)181 / 6 :
« عن أيب سليامن موىل أم سلمة » ( .اإلصابة.)501 / 6 :

« قيس موىل أم سلمة » ( .تعجيل المنفعة .)346 /

ويقال بل كانت أم احلسن ( البرصي) موالة ألم ســلمة .فيذكرون أن أمه كانت ربام غابت

فيبكي الصبي فتعطيه أم ســلمة ثدهيا تعلله بــه إىل أن جتئ أمه فدر عليها ثدهيا فرشبه فريون أن

تلك احلكمة والفصاحة من بركة ذلك » ( .الطبقات.)156 / 7 :

«عن أيب األحوص موىل أم سلمة قال :إين مع احلسن×بعرفات) (دالئل اإلمامة.)171/

انتصرت لعمار بن ياسر مقابل عثمان
كان عامر ريض اهلل عنه شــخصية مميــزة يف الصحابة ،وقد اجتمع عدد مــن كبارهم وكتبوا

رســالة اىل عثامن وعددوا فيها خمالفاته للقرآن والســنة ،ومل جيرؤ أحد عىل محلها وتقديمها اىل
عثامن إال عامر ،فرضبه عثامن وغلامنه رضب ًا شديد ًا حتى أغمي عليه!

قال ابــن قتيبة يف اإلمامة والسياســة(( :)35/1قــال عثامن إرضبوه ،فرضبــوه ورضبه عثامن

معهــم حتى فتقوا بطنه فغيش عليه ،فجروه حتى طرحوه عىل باب الدار ،فأمرت به أم ســلمة
زوج النبــي‘ فأدخل منزهلا ،وغضب فيه بنو املغرية وكان حليفهم .وقال هاشــم بن الوليد

بن املغرية لعثامن :أما واهلل لئن مات عامر من رضبه هذا ألقتلن به رج ً
ال عظيام من بني أمية).

وحركت أم سلمة املسلمني ليقفوا مع عامر ،وكانت أخته من الرضاعة ،وكان حليف قومها

بني خمزوم .وهي حادثة مفصلة ال جمال بتفصيلها.
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ً
جعلوا لقب أمالمؤمنين خاصا بعائشة!
فرتى القوم يف كل مصادرهم اليسمون أم سلمة :أم املؤمنني ،مع مكانتها العظيمة! فيذكرون

اســمها جمرد ًا ،بينام يذكرون اســم عائشــة مقرون ًا بأم املؤمنني ،دائ ًام أو غالب ًا! وبذلك تعرف
موقفهم من مرويات أم ســلمة÷ ،وهي أرقى من روايات عائشة يف النوعية ،وكميتها كثبرية،
وليس فيها إفراط عائشة ومبالغاهتا يف مدح نفسها وال إسفافها يف األمور اجلنسیة!

وسبب موقفهم من أم سلمة أهنا÷شــيعية متشددة ،أما عائشة فهي ناصبية متشددة ،فهي

أحب إىل قلوهبم منها!

قال العالمة احليل(منهاجالكرامة « :)75/وعظموا عائشــة عىل باقي نسوانه‘وســاعدوها عىل

حرب أمري املؤمنني×! ومل ينرصأحد منهم بنت رســول اهلل‘ملا طلبت حقها من أيب بكر
وال شخص واحد بكلمة واحدة! وسموها أم املؤمنني ومل يسموا غريها بذلك»!

وقال أبوالفتح الكراجكي يف التعجب من أغالط العامة « :102/ومن عجيب أمرهم تفضيلهم

عائشة بنت أيب بكر عىل مجيع أزواج النبي‘ .وكثرة ترمحهم عليها وإظهارهم اخلشوع والبكاء
عند ذكرها ،ثم ال يذكرون خدجية بنت خويلد ،وفضلها متفق عليه وعلو قدرها ال شــك فيه،
وهي أول من آمن برســول اهلل‘وأنفقت عليه ماهلا .وكان يكثر ذكرها وحيسن الثناء عليها

ويقول :ما نفعني مال كامهلا ،ورزقه اهلل الولد منها »!

قالت عائشة :حزبي وحزب أم سلمة!
كن حزبني :فحزب فيه عائشة
قال البخاري ( )132/3قالت عائشــة « :إن نســاء رســول اهلل َّ

وحفصة وصفية وسودة .واحلزب اآلخر:أم سلمة وسائر نساء رسول اهلل»!

وكانظاهر األمرحسد الرضائرلكن القضيةأعمقمنذلك،فوراءعائشةوحفصة احلزب القريش،

وقد تفاقم األمر بعد أن رزق النبي‘ولد ًا من مارية ونظر إليه احلزب القريش عىل أنه ويل عهده،
فزاد أذاهم ملارية وأم ســلمة حتــى طلق النبي‘حفصة ثم أرجعها ،وأراد أن يطلق ســودة،

واعتزل نســاءه ،وتدخل الوحي لنرصة النبي‘فنزلت سورة التحريم بتهديد عائشة وحفصة،

َ
َ ً َ َ َّ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ
َ ْ َ َ َّ َّ َ
َ
َ َ َ
اهلل َعل ْيهِ َع َّرف َب ْعض ُه َوأ ْع َرض َع ْن
الن ِب ُّي ِإلى َب ْع ِض أ ْز َو ِاجهِ ح ِديثا فلما نبأت ِبهِ وأظهره
قال عز وجــل :و ِإذ أسر
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َب ْعض ..إ ْن َت ُت َوبا إ َلى اهلل َف َق ْد َص َغ ْت ُق ُل ُوب ُك َما َو إ ْن َت َظ َ
اه َرا َع َل ْيهِ َفإ َّن َ
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اهلل ُه َو َم ْو ُ
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ات ُمؤ ِمن ٍ
ر ّبه ِإن طلقك ّن أن ُي ْب ِدله أز َو ًاجا خ ْيرا ِمنك ّن ُم ْس ِل َم ٍ

ردت أم سلمة على عائشة وروت مناقب علي؟ع؟
قال البخاري(( :)186/3ذكروا عند عائشة أن علي ًا ريض اهلل عنهام كان وصي ًا فقالت :متى أوىص

إليه! وقد كنت مســندته إىل صدري أو قالت حجري ،فدعا بالطست فلقد انخنث يف حجري

ً
فام شعرت أنه قد مات! فمتى أوىص إليه؟!) .ورواه أيضا في( )143/5ورواه مســلم( )74/5و75والنسائي (32/1
و 75و ،241/6 :وابن ماجة( )519/1وأحمد.)32/6:

وردت عليها أم سلمة يف حديث صحيح برشط الشيخني رواه احلاكم(( :)138/ 3قالت :والذي

أحلف به أن كان عيل ألقرب الناس عهد ًا برسول اهلل‘ .عدنا رسول اهلل‘غداة وهو يقول
جــاء عيل جاء عيل مرار ًا! فقالت فاطمة ريض اهلل عنها :كأنك بعثته يف حاجة ،قالت فجاء بعد.

قالت أم سلمة فظننت أن له إليه حاجة فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب وكنت من أدناهم
إىل الباب ،فأكب عليه رسول اهلل‘وجعل يساره ويناجيه ،ثم قبض رسول اهلل‘من يومه

ذلك ،فكان عيل أقرب الناس عهد ًا).

وروى الصدوق يف اخلصال ،642/عن أم ســلمة ،قال( :حدثنــا أيب ريض اهلل عنه قال :حدثنا

ســعد بن عبد اهلل قال :حدثني أمحد بن حممد بن عيســى ،وحممد بــن عبد اجلبار ،عن حممد بن
خالد الربقي ،عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عمرية ،عن أيب بكر احلرضمي ،عن موالة محزة
بن رافع ،عن أم ســلمة زوجة النبي‘قالت :قال رســول اهلل‘يف مرضه الذي تويف فيه:

أدعوا يل خلييل فأرســلت عائشة إىل أبيها فلام جاء غطى رســول اهلل‘وجهه ،وقال :أدعوا
يل خليــي فرجع أبوبكر وبعثت حفصة إىل أبيها ،فلام جاء غطى رســول اهلل‘وجهه وقال:

أدعوا يل خلييل فرجع عمر ،وأرسلت فاطمة إىل عيل فدخل ثم جلل علي ًا بثوبه .قال عيل×:
فحدثني بألــف حديث يفتح كل حديث ألف حديث ،حتى عرقت وعرق رســول اهلل‘،

عيل عرقه ،وسال عليه عرقي).
فسال َّ

ويف الكايف (( :)296/1عن اإلمام الصادق×قال :قال رسول اهلل‘يف مرضه الذي تويف فيه:
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أدعوا يل خلييل ،فأرسلتا إىل أبوهيام فلام نظر إليهام رسول اهلل‘أعرض عنهام ،ثم قال :أدعوا
يل خلييل ،فأرسل إىل عيل× فلام نظر إليه أكب عليه حيدثه ،فلام خرج لقياه فقاال له :ماحدثك

خليلك؟ فقال :حدثني ألف باب يفتح كل باب ألف باب).

ويف اإلرشــاد( « :)185/1ثم ثقل وحرضه املوت وأمري املؤمنني حارضعنده .فلام قرب خروج

نفســه‘قال له :ضع رأيس يا عيل يف حجرك ،فقد جــاء أمر اهلل عز وجل فإذا فاضت نفيس
فتناوهلا بيدك وامسح هبا وجهك ،ثم وجهني إىل القبلة وتول أمري وصل عيل أول الناس ،وال

تفارقني حتى تواريني يف رميس ،واستعن باهلل تعاىل .فأخذ عيل رأسه فوضعه يف حجره فأغمي
عليه ،فأكبت فاطمة تنظر يف وجهه وتندبه وتبكي ».

وقد حرفوه يف مســند أمحد فــروى ((:)356/1عن ابن عباس قال ملا مرض رســول اهلل‘

مرضه الذي مات فيه كان يف بيت عائشة فقال أدعوا يل علي ًا قالت عائشة ندعولك أبابكر ،قال

ادعوه قالت حفصة يا رسول اهلل ندعو لك عمر قال أدعوه ،قالت أم الفضل يا رسول اهلل ندعو
لك العباس قال أدعوه فلام اجتمعوا رفع رأسه فلم ير علي ًا ،فسكت)!

ولكن عائشة نفســها قالت يف خرب صحيح إهنا انشغلت بمرض النبي‘ وكانت غرفتها

فارغــة وآيــات رضاع الكبري حتت رسيرها ،فدخلت الســخلة وأكلتها! (عن عائشــة قالت:
لقد نزلت آية الرجــم ،ورضاعة الكبري عرش ًا .ولقد كان يف صحيفــة حتت رسيري ،فلام مات

رسول اهلل‘ وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها)(.ابن ماجة( )625/1ومعناه أن النبي‘لم يمت في غرفتها!

ردت أم سلمة زعم عائشة جواز رضاعالكبير!
قال أمحد بن حنبل يف مســنده(( :)271/6كانت عائشة تأمر أخواهتا وبنات أخواهتا أن يرضعن

من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبري ًا مخس رضعات ثم يدخل عليها .وأبت

أم سلمة وسائر أزواج النبي‘ أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد ًا من الناس حتى يرضع
يف املهد) .وهي مسألة مفصلة خالفت هبا عائشة كل نساء النبي‘.

342

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

وتكلمت أم سلمة بعد خطبة فاطمة؟اهع؟التاريخية
فح َّثت املســلمني عىل نرصهتا ،ففــي دالئل اإلمامة ،124/والدر النظيم ،480/أن أم ســلمة قالت

بعــد خطبة فاطمة÷وجواب أيب بكــر هلا « :أملثل فاطمة بنت رســول اهلل يقال هذا القول! هي
واهلل احلــوراء بني اإلنس والنفس للنفــس ،ربيت يف حجور األتقيــاء ،وتناولتها أيدي املالئكة،

ونمت يف حجور الطاهرات ،ونشــأت خري نشأ ،وربيت خري مربى ،أتزعمون أن رسول اهلل حرم
ِ ِ
ني ،أفأنذرها وخالفت متطلبه
ــرت ََك األَ ْق َربِ َ
عليها مرياثه ومل يعلمها وقد قال اهلل تعاىلَ :و َأنْذ ْر َعش َ
وهي خرية النســوان ،وأم سادة الشــبان وعديلة ابنة عمران ،متت بأبيها رساالت ربه ،فواهلل لقد

كان يشفق عليها من احلر والقر ويوسدها يمينه ويلحفها بشامله! رويد ًا ورسول اهلل بمرأى منكم!
وعىل اهلل تردون ،واه ًا لكم ،فسوف تعلمون! قال :فحرمت أم سلمة عطاءها تلك السنة »!

أوصت فاطمة؟اهع؟بأن تشارك أم سلمة في جنازتها
قال أمري املؤمنني×( :أخذت عيل عهد اهلل ورسوله‘أهنا إذا توفيت ال أعلم أحد ًا إال أم

سلمة زوج رســول اهلل‘وأم أيمن ،وفضة ،ومن الرجال ابنيها والعباس ،وسلامن الفاريس،
وعامر بن يارس ،واملقداد ،وأبــاذر ،وحذيفة .وقالت :إين قد أحللتك أن تراين بعد مويت ،فكن

مع النسوة فيمن يغسلني ،وال تدفني إال ليالً.والتعلم أحد ًا قربي)(.دالئلاإلمامة.)133/

نصحت أم سلمة عائشة نصيحة بليغة
نصيحة أم ســلمة لعائشــة أن ال تعيص النبي‘وكان هلا موقف تارخيي مع عائشة ،فقد

نصحتها ،وحاولت أن تثنيها عن الفتنة فلم ينفع معها.

قال الرشيف املرتىض يف رســائله( « :)66 /4ومن األخبار الطريفة ما رواه نرص بن مزاحم ..عن

عبد الرمحن بن مسعود العبدي قال :كنت بمكة مع عبد اهلل بن الزبري وطلحة والزبري فأرسال إىل

عبد اهلل بن الزبري فأتامها وأنا معه فقاال لــه :إن عثامن قتل مظلوم ًا وإنا نخاف أن ينقض أمرأمة
حممد فإن رأت عائشة أن خترج معنا لعل اهلل أن يرتق هبا فتق ًا ويشعب هبا صدع ًا!

وجلســت
قال :فخرجنا نميش حتى انتهينا إليها فدخل عبد اهلل بن الزبري يف ســمرها (ليالً)
ُ

دخ دعب؟ص؟يبنلا ءاسن ةلطب ةملس مأ 343

عىل الباب ،فأبلغها ما أرســا به إليها فقالت :سبحان اهلل ما أمرت باخلروج وما حترضين امرأة
من أمهات املؤمنني إال أم سلمة ،فإن خرجت خرجت معها! فرجع إليهام فأبلغهام ذلك فقاال:
إرجع إليها فلتأهتا فإهنا أثقل عليها منا ،فرجع إليها فبلغها فأقبلت حتى دخلت عىل أم ســلمة

فقالت أم ســلمة :مرحب ًا بعائشــة واهلل ما كنت يل بزائرة فام بدا لك! قالت :قدم طلحة والزبري
فخربا أن أمري املؤمنني عثامن قتل مظلوم ًا!

قال :فرصخت أم سلمة رصخة أسمعت من يف الدار فقالت :يا عائشة أنت باألمس تشهدين

عليه بالكفر ،وهو اليوم أمري املؤمنني قتل مظلوم ًا ،فام تريدين!

قالــت :خترجني معي فلعل اهلل أن يصلــح بخروجنا أمر أمة حممد ‘ فقالت:يا عائشــة

أخرج وقد ســمعت من رسول اهلل ما سمعت! نشــدتك باهلل يا عائشة الذي يعلم صدقك إن
صدقت ،أتذكرين يومك من رســول اهلل فصنعت حريرة يف بيتي فأتيته هبا وهو يقول :واهلل ال
تذهب الليايل واأليام حتى تتنابح كالب ماء بالعراق يقال له احلوأب امرأة من نســائي يف فتية

باغية فســقط اإلناء من يدي فرفع رأسه إيل فقال :ما بالك يا أم سلمة؟ قلت :يا رسول اهلل أال
فضحكت ِ
ِ
فالتفت
أنت
يسقط اإلناء من يدي وأنت تقول ما تقول؟ما يؤمنني أن أكون أنا هي!
َ
إليك فقال :ما يضحكك يا محراء الساقني إين ألحسبك هي!

أرسي بنا رسول اهلل‘ من مكان كذا وكذا وهو بيني
ونشدتك باهلل يا عائشة أتذكرين ليلة
َ

وبني عيل بــن أيب طالب حيدثنا ،فأدخلت مجلك فحال بينه وبني عــي ،فرفع مرفقة كانت معه

فــرب هبا وجه مجلك وقال :أما واهلل ما يومك منــه بواحد وال بليته منك بواحدة ،أما إنه ال
يبغضه إال منافق أو كذاب!

وأنشدك اهلل يا عائشة أتذكرين مرض رسول اهلل‘ الذي قبض فيه فأتاك أبوك يعوده ومعه

عمر وقد كان عيل بن أيب طالب يتعاهد ثوب رســول اهلل‘ ونعلــه وخفه ويصلح ما وهى
منها ،فدخل قبل ذلك فأخذ نعل رســول اهلل‘ وهي حرضمية وهو خيصفها خلف البيت،
فاســتأذنا عليه فأذن هلام فقاال :يا رســول اهلل كيف أصبحت؟ قــال :أصبحت أمحد اهلل تعاىل.

قاال :ما بد من املوت؟ قال‘:ال بد منه .قاال :يا رســول اهلل فهل استخلفت أحد ًا؟ فقال :ما
خليفتي فيكم إال خاصف النعل ،فخرجا فمرا عىل عيل وهو خيصف النعل!
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كل ذلك تعرفينه يا عائشة وتشهدين عليه ألنك سمعته من رسول اهلل‘!

ثم قالت أم ســلمة :يا عائشــة أنا أخرج عىل عيل بعد هذا الذي سمعته من رسول اهلل‘!

فرجعت عائشة إىل منزهلا فقالت :يا ابن الزبري أبلغهام أين لست بخارجة بعد الذي سمعته من أم

سلمة ،فرجع فبلغهام .قال :فام انتصف الليل حتى سمعنا رغاء إبلها ترحتل ،فارحتلت معهام ».

وأضاف املرتىض « :+و من العجائب أن يكون مثل هذا اخلرب الذي يتضمن النص باخلالفة،

وكل فضيلة غريبــة ،موجود ًا يف كتب املخالفني وفيام يصححونه مــن روايتهم ويصنفونه من
سريهتم وال يتبعونه ،لكن القوم رووا ما سمعوا وأودعوا كتبهم ما حفظوا ونقلوا ،ومل يتخريوا
ويتبينوا ما وافق مذهبهم دون ما خالفهم .وهكذا يفعل املسرتسل املستسلم للحق »!
( شرح النهج ،78/ 2والعقد الفريد  ،96 / 3والبدء والتاريخ ،109 / 2والفائق للزمخشري.»190/1:

وروى نحــوه يف اإلختصاص ،116/وفيــه تفصيالت ،قال « :ملا أمجعت عائشــة عىل اخلروج

إىل البرصة ،أتت أم سلمة وكانت بمكة فقالت :يا بنت أيب أمية أنت كبرية أمهات املؤمنني وكان
رسول اهلل‘يقمأ يف بيتك ،وكان يقســم لنا يف بيتك ،وكان ينزل الوحي يف بيتك .قالت هلا:
يا بنت أيب بكر لقد زرتني وما كنــت زوارة ،وألمر ما تقولني هذه املقالة؟ قالت :إن ابني وابن

أخي أخرباين أن الرجل قتل مظلوم ًا وإن بالبرصة مائة ألف سيف يطاعون ،فهل لك أن أخرج

أنا وأنت لعل اهلل أن يصلح بني فئتني مشــاجرتني؟ فقالت :يا بنت أيب بكر أبدم عثامن تطلبني؟
فلقد كنت أشــد الناس عليــه وأن كنت لتدعينــه بالتربي أم أمر ابن أيب طالــب تنقضني فقد

تابعه املهاجرون واألنصار ،إنك سدة بني رسول اهلل×وبني أمته وحجابة مرضوبة عىل حرمه،
وقد مجع القرآن ذيلك فال تبذخيه ،وسكني عقرياك فال تضحي هبا .اهلل من وراء هذه األمة وقد

علم رســول اهلل‘مكانك ولو أراد أن يعهد إليك فعل ،قد هناك رسول اهلل‘عن الفراطة
يف البالد .إن عمود اإلسالم ال ترأبه النساء إن انثلم ،وال يشعب هبن إن انصدع ،محاديات النساء

غض باألطراف وقرص الوهادة.وما كنت قائله لو أن رسول اهلل‘ عرض لك ببعض الفلوات
وأنت ناصة قلوص ًا من منهل إىل آخر! إن بعني اهلل مهواك وعىل رسول اهلل‘تردين قد وجهت

سدافته وتركت عهيداه! أقسم باهلل لو رست مسريك هذا ثم قيل يل أدخيل الفردوس الستحييت
عيل! إجعيل حصنك بيتك ،وقاعة السرت قربك حتى
أن ألقى حممد ًا‘هاتكة حجاب ًا قد رضبه َّ
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تلقيه وأنت عىل ذلك أطوع.

ثم قالت :لو ذكَّرتك من رسول اهلل‘مخســ ًا يف عيل لنهشــتني هنش احلية الرقشاء املطرقة

ذات احلبب! أتذكرين إذ كان رســول اهلل‘يقرع بني نسائه إذا أراد سفر ًا فأقرع بينهن فخرج

سهمي وسهمك ،فبينا نحن معه وهو هابط من قديد ومعه عيل وحيدثه فذهبت لتهجمي عليه
فقلت لك :رسول اهلل‘معه ابن عمه ولعل له إليه حاجة فعصيتني ورجعت باكية فسألتك،

فقلت :بأنك هجمت عليهام فقلت له:يا عيل إنام يل من رسول اهلل يوم من تسعة أيام وقد شغلته

عني! فأخربتني أنه قال لك :أتبغضيه فام يبغضه أحد من أهيل وال من أمتي إال خرج من اإليامن!
أتذكرين هذا ياعائشة؟قالت :نعم.

ويوم أراد رسول اهلل‘سفر ًا وأنا ُّ
أحش له حشيش ًا فقال :ليت شعري أيتكن صاحبة اجلمل األدب

تنبحها كالب احلوأب ،فرفعت يدي من احلشيش وقلت :أعوذ باهلل أن أكونه ،فقال :واهلل البد ألحدا

كام أن تكونه ،إتقي اهلل يا محريا أن تكونيه! أتذكرين هذا يا عائشة؟ قالت :نعم.

ويوم تبذلنا لرسول اهلل‘فلبســت ثيايب ولبســت ثيابك ،فجاء رســول اهلل فجلس إىل

جنبــك ،فقال :أتظنني يا محريا أين ال أعرفــك ،أما إن ألمتي منك يوم ًا ُمــر ًا! أتذكرين هذا يا

عائشة؟ قالت :نعم.

ويوم كنت أنا وأنت مع رسول اهلل‘فجاءك أبوك وصاحبه يستأذن فدخلت اخلدر فقاال:

يا رسول اهلل إنا ال ندري قدر مقامك فينا ،فلو جعلت لنا إنسان ًا نأتيه بعدك ،قال :أما إين أعرف

مكانه وأعلم موضعه ،ولو أخربتكم به لتفرقتم عنه كام تفرقت بنو إرسائيل عن عيسى بن مريم!
فلــا خرجا خرجت إليه أنا وأنت وكنت حزينة عليه فقلت له :من كنت جاع ً
ال هلم؟ فقال:

خاصف النعل .وكان عيل بن أيب طالب يصلح نعل رسول اهلل‘إذا خترقت ويغسل سل ثوبه
إذا اتسخ .فقلت :ما أرى إال علي ًا فقال :هو ذاك! أتذكرين هذا يا عائشة؟ قالت :نعم.

قالت :ويوم مجعنا رســول اهلل‘يف بيت ميمونة فقال :يا نســائي إتقني اهلل وال يسفر بكن

أحد! أتذكرين هذا يا عائشة؟

قالــت :نعم ،ما أقبلني لوعظك وأســمعني لقولك فإن أخرج ففي غــر حرج وإن أقعد

ففي غري بأس ،وخرجت! فخرج رســوهلا فنادى يف الناس :مــن أراد أن خيرج فليخرج ،فإن
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أم املؤمنــن غري خارجة .فدخل عليها عبد اهلل بن الزبري فنفث يف أذهنا وقلبها يف الذروة  ،فخرج
رسوهلا فنادى :من أراد أن يسري فليرس ،فإن أم املؤمنني خارجة!

فلام كان من ندمها ما كان أنشأت أم سلمة تقول:
ً
لــو كان معتصمــا مــن زلــة أحـ ـ ـ ـ ـ ــد كانــت لعائشــة العتــى عىل النــاس
كــم سـ ـ ـ ـ ـ ــنة لرسـ ـ ـ ـ ـ ــول اهلل تاركــة

وتلــو آي مــن القـ ـ ـ ـ ـ ــرآن مــدراس

قــد ينــزع اهلل مــن نــاس عقوهلـ ـ ـ ـ ـ ــم

حــى يكون الــذي يقــي عىل الناس).

ويف رواية ابن أعثم يف الفتوح( )454/2أن عائشــة قالت هلا « :فهل لك أن تسريي بنا إىل البرصة

لعل اهلل تبارك وتعاىل أن يصلح هذا األمر عىل أيدينا؟ قال فقالت هلا أم ســلمة :يا بنت أيب بكر
بدم عثامن تطلبني! واهلل لقد كنت من أشــد الناس عليه وما كنت تسميه إال نعثالً ،فام لك ودم

عثامن وعثامن رجل من عبد مناف وأنت امرأة من بني تيم بن مرة!

وحيك يا عائشة! أعىل عيل وابن عم رسول اهلل‘ خترجني! وقد بايعه املهاجرون واألنصار؟

ثم جعلت أم ســلمة تذكر عائشــة فضائل عيل× ،وعبد اهلل بن الزبري عىل الباب يسمع ذلك
كله ،فصاح بأم سلمة وقال :يا بنت أيب أمية ،إننا قد عرفنا عداوتك آلل الزبري!

تصدر َّنا أنت وال أبوك! أتطمع أن يرىض املهاجرون
فقالت أم ســلمة :واهلل لتور ُد َّنا ثم ال
ُ

واألنصار بأبيك الزبــر وصاحبه طلحة ،وعيل بن أيب طالب حي وهو ويل كل مؤمن ومؤمنة؟
فقال عبد اهلل بن الزبري :ما سمعنا هذا من رسول اهلل ساعة قط ،فقالت أم سلمة :إن مل تكن أنت

ســمعته قد سمعته خالتك عائشة وها هي فاســأهلا! فقد سمعته يقول :عيل خليفتي عليكم يف
حيايت وممايت فمن عصاه فقد عصاين! أتشهدين يا عائشة هبذا أم ال؟فقالت عائشة :اللهم نعم!

قالت أم ســلمة :فاتقي اهلل يا عائشة يف نفســك ،واحذري ما حذرك اهلل ورسوله وال تكوين

صاحبة كالب احلــوأب ،وال يغرنك الزبري وطلحة ،فإهنام ال يغنيان عنك من اهلل شــيئ ًا! قال:

فخرجت عائشة من عند أم سلمة وهي حنقة عليها! ثم إهنا بعثت إىل حفصة فسألتها أن خترج

معهــا إىل البرصة فأجابتها حفصة إىل ذلك .قال :فعند ذلك أذن مؤذن طلحة والزبري باملســر
إىل البرصة ،فسار الناس يف التعبية واآللة والسالح ،وسارت معهم عائشة وهي تقول :اللهم إين
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ال أريد إال اإلصالح بني املسلمني فأصلح بيننا إنك عىل كل شئ قدير..

رسالة أم سلمةالى أمير المؤمنين؟ع؟
وكتبت أم سلمة إىل عيل بن أيب طالب :لعبد اهلل عيل أمري املؤمنني ،من أم سلمة بنت أيب أمية،

سالم عليك ورمحة اهلل وبركاته.

أما بعد ،فإن طلحة والزبري وعائشة وبنيها بني السوء وشيعة الضالل ،خرجوا مع ابن اجلزار

عبد اهلل بن عامر إىل البرصة ،يزعمون أن عثامن بن عفان قتل مظلوم ًا وأهنم يطلبون بدمه! واهلل

كافيكم وجاعل دائرة الســوء عليهم إن شــاء اهلل تعاىل .وتاهلل لوال ما هنى اهلل عز وجل عنه من
خروج النســاء من بيوهتن ،وما أوىص به رسول اهلل‘ عند وفاته لشخصت معك ولكن قد

بعثت إليك بأحب الناس إىل النبي‘وإليك ابني عمر بن أيب سلمة .والسالم.

فلام ســمع عيل ذلك دعا حممد بن أيب بكر وقال له :أال ترى إىل أختك عائشة كيف خرجت

مــن بيتها الذي أمرها اهلل عز وجل أن تقر فيــه ،وأخرجت معها طلحة والزبري يريدان البرصة

لشقاقي وفراقي!

فقــال له حممد :يــا أمري املؤمنني ال عليك ،فــإن اهلل معك ولن خيذلــك ،والناس بعد ذلك

نارصوك ،واهلل تبارك وتعاىل كافيك أمرهم إن شاء اهلل.

قال فعندها نادى عيل يف أصحابه فجمعهم ثم قال :أهيا الناس إن اهلل تبارك وتعاىل بعث كتاب ًا

عيل بســخط أقاريب ،ودعوا الناس
ناطق ًا الهيلك عنه إال هالك ...أال إن طلحة والزبري قد متاآل َّ
إىل خمالفتي وأنا سائر إليهم ومنابذهم حتى حيكم اهلل بيني وبينهم ..قال فأجابه الناس إىل ذلك.

وجاءت أم سلمة بولدهيا حممد وسلمة إىل أمري املؤمنني× ،وقالت له :مها عليك صدقة ،فلو
يصلح يل اخلروج خلرجت معك»( .رجال الطوسي .)48 /

وتقدمت عائشة فيمن معها من الناس حتى إذا بلغت إىل ماء احلوأب وذلك يف وقت السحر،

نبحت الكالب فســمعت عائشة رج ً
ال من أهل عسكرها يسأل ويقول :أي ماء هذا؟ فقيل له:

هذا ماء احلوأب ،فقال عائشــة :ردوين! فقيل هلا :ومل ذلك؟ فقالت :ألين ســمعت رسول اهلل
يقول :كأين بامرأة من نســائي تنبح عليها كالب احلوأب ،فاتقي اهلل أن تكوين أنت يا محرياء»!
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فدبروا هلا شهود ًا بالرشوة وحلفوا هلا أنه ليس ماء احلوأب!

يا حائط! ألم أقل لك ألم أنهك!
وروى البيهقي يف املحاسن ،181/وطبعة ،221/أهنا « :دخلت عىل أم سلمة بعد رجوعها من وقعة

اجلمل وقد كانت أم ســلمة حلفــت أن ال تكلمها أبد ًا ،من أجل مســرها إىل حماربة عيل بن
أيب طالب ،فقالت عائشة :الســام عليك يا أم املؤمنني ،فقالت :يا حائط ،أمل أهنك أمل أقل لك؟
قالت عائشة :فإين أســتغفر اهلل وأتوب إليه ،كلميني يا أم املؤمنني! قالت :يا حائط! أمل أقل لك

أمل أهنك؟ فلم تكلمها حتى ماتت!

وقامت عائشة وهي تبكي ،وتقول :وا أسفاه عىل ما فرط مني)!

ً
أم سلمة آخر أمهاتالمؤمنين موتا

عاشــت أم ســلمة إىل خالفة يزيد بعد شهادة اإلمام احلسني×ســنة اثنتني وستني ،وهي آخر

أمهات املؤمنني موت ًا .وأوصت أن يصىل عليها سعيد بن زيد خشية أن يصىل عليها مروان بن احلكم).
(ابن إسحاق ،180/2 :ومناقب آل أبي طالب،138/1:والحاكم ،18/4 :وأسباب النزول ،199/والطبقات.)43/8 :

أوالد أم سلمةالستة
كان هلا من أيب ســلمة ثالثة أبناء هم :ســلمة وحممد وعمر ،وثالث بنات :درة وزينب وأم

كلثوم ،فهم صحابة وربائب النبي‘ .وأشــهرهم عمر ويسمى أيض ًا عمرو ،ثم زينب التي
روي أن النبي‘كان يالعبها ويقول :يا زوينب ،يا زوينب ،مرار ًا » ( .الجامع الصغير .)396/2 :

وكان عمر أنبه من أخويه ،فقد اختارته أمه ليزوجها بالنبي‘كويل هلا« :زوجها إياه عمر

بن أيب سلمة وهو صغري مل يبلغ احللم»(.الكافي.)391/5:

وقال ابن عقدة :جاءت بعمر وســلمة .وشــهد عمر مع عيل حرب اجلمل ثم استعمله عىل

فارس ،وتويف يف خالفة عبد امللك بن مروان باملدينة .وعاش أخوه سلمة إىل خالفة عبد امللك ».
(مذيل الطبري.)58/

ويف هنج البالغــة( « :)67/3ومن كتاب له×إىل عمر بن أيب ســلمة املخزومي وكان عامله
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عىل البحرين ،فعزله واستعمل النعامن بن عجالن الزرقي مكانه :أما بعد فإين قد وليت النعامن بن
عجالن الزرقي عىل البحرين ،ونزعت يدك بال ذم لك وال تثريب عليك ،فلقد أحسنت الوالية
وأديت األمانة ،فأقبل غري ظنني وال ملوم وال متهم وال مأثوم:

فقد أردت املســر إىل ظلمة أهل الشام وأحببت أن تشــهد معي ،فإنك ممن استظهر به عىل

جهاد العدو وإقامة عمود الدين إن شاء اهلل ».

ويف رواية اليعقويب((:)201/2فإنك ممن أســتظهر به عىل إقامة الديــن ونرص اهلدى ،جعلنا اهلل

وإيــاك من الذين يعملون باحلق وبه يعدلون .فأقبل عمر فشــهد معه ثــم انرصف وتبع علي ًا

إىل الكوفة فمكث معه سنة وبعض أخرى».





الفصل الرابع والستون

من مقامات رسولاهلل؟ص؟ونمط تعاملالناس معه

 .1كان في سرادقالعرش فيالعالين
قال اهلل تعاىل يف سورة صاد:

َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
ك ْن َت ِم َن ْال َع ِال َ
ين.
قال يا ِإب ِليس ما منعك أن تسجد ِلما خلقت ِبيدي أستكبرت أم

يف فضائل الشيعة للصدوق( :7/عن أيب سعيد اخلدري قال :كنا جلوس ًا مع رسول اهلل‘إذ

َ ْ
َ ُ َ
أقبل إليه رجل فقال :يا رســول اهلل أخربين عن قولــه عز وجل إلبليــس :أ ْس َتك َب ْر َت أ ْم ك ْنت
ْ
ِم َن ال َع ِال َين ،فمن هو يا رســول اهلل الذي هو أعىل من املالئكة؟ فقال رســول اهلل‘ :أنا وعيل

وفاطمة واحلسن واحلسني كنا يف رسادق العرش نســبح اهلل وتسبح املالئكة بتسبيحنا ،قبل أن
خيلق اهلل عــز وجل آدم بألفي عام ،فلام خلق اهلل عز وجل آدم أمر املالئكة أن يســجدوا له ،ومل
يأمرنا بالســجود فســجد املالئكة كلهم اال إبليس فإنه أبى ومل يســجد فقال اهلل تبارك وتعاىل:
َ

ْ

َ

ْ

ْ َ َْ َ ْ ُ
ك ْن َت ِم َن ال َع ِال َينَ ،عنَى من هؤالء اخلمسة املكتوبة أسامؤهم يف رسادق العرش! فنحن
أستكبرت أم

باب اهلل الذي يؤتى منــه ،بنا هيتدى املهتدي ،فمن أحبنا أحبه اهلل وأســكنه جنته ،ومن أبغضنا

أبغضه اهلل وأسكنه ناره ،وال حيبنا اال من طاب مولده).

ويف اخلصــال 481/عــن عــي× « :إن اهلل تبــارك وتعــاىل خلق نــور حممد‘قبل أن
خلق الســاوات واألرض والعرش والكريس واللوح والقلم واجلنة والنار ،وقبل أن َخ َل َق آدم

ونوح ًا وإبراهيم وإسامعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى^).

ويف فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل( )262/2قال النبي‘« :كنت أنا وعيل نور ًا بني يدي اهلل

عز وجل ،قبل أن خيلق آدم بأربعة عشـر ألف عام).
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 .2كان أول من أجاب ببلى في عالمالذر
يف بصائر الدرجات،83/عن اإلمام الصادق×قال« :إن بعض قريش قال لرسول اهلل‘:

أقر بريب ،وأول
بأي شــئ سبقت األنبياء وأنت بعثت آخرهم وخامتهم؟ قال :إين كنت أول من َّ
من أجاب حيث أخذ اهلل ميثاق النبيني َ
وأ ْش َهدَ ُه ْم َع َل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّبك ُْم َقا ُلوا َب َل ،وكنت أنا
أول نبي قال :بىل ،فسبقتهم باإلقرار باهلل ».

َ
َ َْ ُ
َْ
ُ َ
ََ ُ
َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ
ور ِه ْم ذ ّ ِر ّي َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أنف ِس ِه ْم أل ْست
يشري‘اىل قوله تعاىل :و ِإذ أخذ ربك ِمن ب ِني آدم ِمن ظه ِ
ُ َ ُ َ
ِب َر ِّبك ْم قالوا َبلى ...وعامل الذر نشــأة كاملة خلق اهلل فيها الناس وامتحنهم قبل خلقهم يف الدنيا .فام

اختاروه هناك طبقوه يف الدنيا.

 .3تاباهلل على آدم؟مهع؟بتوسله بالنبي وآله؟ص؟
يف رشح األخبار ،6/3:عن صفوان اجلامل قال«:دخلت عىل أيب عبد اهلل جعفر بن حممد×وهو
َ َ َّ

َ

َ

َ

َ

َ
َ
َ
َ
ات ف َت َ
اب َعل ْيهِ ِإ ّن ُه ُه َو ّالت َّو ُاب َّالر ِح ُيم ،ثم التفت إ َّيل فقال :يا
يقــرأ هذه اآليــة:فتلقى آد ُم ِم ْن ر ِّبهِ ك ِل َم ٍ

صفوان إن اهلل تعاىل أهلم آدم×أن يرمي بطرفه نحو العرش فإذا هو بخمســة أشباح من نور

يسبحون اهلل ويقدسونه ،فقال آدم :يا رب من هؤالء؟قال :يا آدم صفويت من خلقي لوالهم ما
خلقت اجلنة وال النار ،خلقت اجلنة هلم وملن واالهم ،والنار ملن عاداهم..الخ.).

وروت ذلك مصادر الســنة ،ففــي جممع الزوائــد« :223/8 :عن ميرسة العجــر ،قال :قلت

يا رســول اهلل متى كتبت نبي ًا؟ قال :وآدم بني الروح واجلســد .رواه أمحــد والطرباين ورجاله
رجال الصحيح ».

 .4دعوة أبيه إبراهيم وبشارةاألنبياء؟مهع؟
َ ُ
َ ْ َ َ َ ْ ُ َََْ َ َ ْ َ َ ّ َ ُ
ً
اهلل ِإل ْيك ْم ُم َص ّ ِدقا ِل َما
قال اهلل تعاىل يف سورة الصف :و ِإذ قال ِعيسى ابن مريم يا ب ِني ِإسر ِائ
يل ِإنِي ر ُسول ِ
ْ
ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ ْ ْ َ ّ َ َ ُ َ َ
َ ْ َ َ َ َّ َ َّ
ذ ِس ْح ٌر ُمب ٌ
الت ْو َراةِ َو ُم َب ّ ِش ًرا ب َر ُسول َيأتي ِم ْن َب ْ
ين.
ا
ه
وا
ال
ق
ات
ن
ي
ب
ال
ب
م
ه
اء
ج
ا
م
ل
ف
د
م
ح
أ
ه
م
اس
ي
د
ع
بين يدي ِمن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
َ
يل َر َّب َنا َت َق َّب ْل ِم َّنا إ َّن َك أنْت َ َّ
وقــال يف ســورة البقرةَ :و إ ْذ َي ْر َف ُع إ ْب َر ِاه ُ
يم ْال َق َو ِاع َد ِم َن ْال َب ْي ِت َو إ ْس َم ِاع ُ
الس ِم ُيع
ِ
ِ
ِ
ِ
ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ
َُّ َ ُ
ً
َ
ََ
َ
ْ
َ
َ
ّ
َْ
ْال َعل ُ َ َ َ
َ
ّ
اسكنا َوت ْب عل ْينا إنك أنت الت ّو ُاب ّ
الر ِح ُ
يم.
يم .ر ّبنا َو ْاج َعلنا ُم ْس ِل َم ْي ِن لك َو ِم ْن ذ ِري ِتنا أ ّمة ُم ْس ِل َمة لك َوأ ِرنا َمن ِ
ِ
ِ
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َ
َ َّ َ َ ْ َ ْ
ْ َ ُ ً ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َْ ْ ََ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ّ
كيه ْم إ َّن َك أنْ َت ْال َعز ُيز ْال َح ِك ُ
يم.
ِ
ربنا وابعث ِف ِيهم رسولا ِمنهم يتلو علي ِهم آي ِاتك ويع ِلمهم ال ِكتاب وال ِحكمة ويز ِ ِ ِ

وروى الصدوق يف اخلصال عن أيب أمامة ،قال( :قلت :يا رســول اهلل ما كان بدء أمرك ،قال:

دعوة أيب إبراهيم×وبرشى عيسى بن مريم× .ورأت أمي أنه خرج منها شئ أضاءت منه

قصور الشام).

 .5يجب على كلالناساإليمان بالنبي ؟ص؟

من سورة األعراف:

َ َ َّ
ُ ََ
َْ
ُ ْ َ َ ُّ َ َّ
الن ُاس إن ّي َر ُس ُول ا َّلله 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 فآ ِم ُنوا
قل يا أيها
ِ
ِ
ِِ
الس َم َاو ِ
ِِ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
ّ
ْ
َّ
النب ّي الأ ّم ّي الذي ُي ْؤم ُن با َّلله َوَكل َماتهِ َو َّاتب ُع ُوه ل َعلك ْم َت ْه َت ُد َ
َّ َ
ون.
ِ ِ ِ ِ ِ
ِبالل ِه َور ُسو ِلهِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ

ومن سورة النساء:

َّ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ ْ َ
َ
ُْ
َيا َأ ُّي َها َّالذ َين َآ َم ُنوا َآم ُ
اب ال ِذي أن َزل ِم ْن ق ْب ُل َو َم ْن َيكف ْر
ت
ك
ال
و
ل
و
س
ر
ى
ل
ع
ل
ز
ن
ي
ذ
ال
اب
ت
ك
ال
و
ل
و
س
ر
و
ه
لل
ا
ب
وا
ن
هِ
هِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ً َ ً
ِبالل ِه ومل ِائك ِتهِ وكت ِبهِ ورس ِلهِ واليو ِم الآ ِخ ِر فقد ض ّل ضلالا ب ِعيدا.

ومن سورة احلجرات:

َ
اب َآ َم َّنا ُق ْل َل ْم ُت ْؤم ُنوا َو َلك ْن ُق ُولوا َأ ْس َل ْم َنا َو َل َّما َي ْد ُخل ْالإ َيم ُ
ان في ُق ُلوب ُك ْم َو إ ْن ُتط ُيعوا َ
َق َال ِت ْال َأ ْع َر ُ
اهلل َو َر ُسول ُه
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َلا َيل ْت ُك ْم م ْن َأ ْع َمال ُك ْم َش ْي ًئا إ َّن َ
اهلل َغ ُف ٌور َر ِح ٌ
يم.
ِ
ِ
ِ
ِ

 .6وجوب طاعةالنبي؟ص؟
القاعدة يف كل الرســل^أن اهلل تعاىل أرســلهم ليبلغوا الناس فيطيعوهنم ،قال تعاىلَ :و َما
َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ ُ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ
َ ْ
َ ُ
الر ُسول فخذ ُوه َو َما ن َهاك ْم َع ْن ُه فان َت ُهوا.
اهلل .وقال تعاىل :وما آتاكم
ول ِإلا ِل ُيطاع ِب ِإذ ِن ِ
أرسلنا ِمن رس ٍ

مضاف ًا اىل تأكيد اآليات عىل وجوب طاعة النبي‘وحتذيرها من معصيته.

فمن سورة البقرة:

َ
ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َّ َ
ْ ْ َ َ َّ
َ
َ ْ َ َ ً
الر ُسول ِم َّم ْن َي ْنق ِل ُب َعلى َع ِق َب ْيهِ َو ِإ ْن كانَت لك ِب َيرة  
َو َما َج َعل َنا ال ِق ْبلة ال ِتي كنت عليها ِإلا ِلنعلم من يت ِبع
َّ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َّ َّ َ َّ
ََ ُ ٌ
وف َر ِح ٌ
يم.
الن ِاس لرء
ِإلا على ال ِذين هدى الله وما كان الله ِلي ِضيع ِإيمانكم ِإن الله ِب

ومن سورة آل عمران:

ُ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ َّ َّ َ
ُ ْ َ
الر ُس َول َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُم َ
ينَ .و َأط ُيعوا ا َّلل َه َو َّ
ون.
قل أ ِطيعوا الله و
الر ُسول ف ِإن ت َول ْوا ف ِإن الل َه لا ُي ِح ّب الك ِاف ِر َ ِ
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ومن سورة النساء:

ْ َ ُ ُ َّ
َّ َ َ َ ُ ْ ْ ُ َّ
ات َت ْجري ِم ْن َت ْح ِت َها ْال َأ ْن َه ُار َخا ِل ِد َين ِف َيها َو َذ ِل َك ْال َف ْو ُز ْال َع ِظ ُ
يم.
ِتلك ُحدود الل ِه َو َم ْن ُي ِط ِع الله َور ُسوله ُيد ِخله َجن ٍ
ِ
َو َم ْن َي ْع ِص ا َّلل َه َو َر ُس َول ُه َو َي َت َع َّد ُح ُد َود ُه ُي ْد ِخ ْل ُه َن ًارا َخا ِل ً اد ِف َيها َو َل ُه َع َذ ٌاب ُمه ٌ
ين.
ِ
ُ ْ َْ ُ ََ َ ْ ُ ُ َ َ
َ ْ َ َ َ ُّ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ
ً
ون ا ّلل َه َح ِديثا.
الر ُسول ل ْو ت َس َّوى ِب ِهم الأرض ولا يكتم
يوم ِئ ٍذ يود ال ِذين كفر وا وعصوا
ُ
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ ُ َّ ُ َ
َ ْ َ ُ ُّ ُ َ َّ
ْ ْ ْ ُ َ ْ ََ َُْ
َّ ُ
ول ِإ ْن
يا أيها ال ِذين آمنوا أ ِطيعوا الله َوأ ِطيعوا الرسول َوأ ِولي الأم ِر ِمنك ْم ف ِإن تنازعت ْم فِي شيئ فردوه ِإلى الل ِه َوالرس ِ
ُُْ ُْ ُ َ َ ْ َْ َ َ َ َ
َْ ً
ون ِبا ّلل ِه َوال َي ْو ِم الآ ِخ ِر ذ ِلك خ ْي ٌر َ  وأ ْح َس ُن تأ ِويلا.
كنت ْم تؤ ِمن
َّ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ْ ْ َ َّ ّ َ َ ّ ّ َ َ ُّ
الص ِال ِح َ
الش َه َد ِاء َو َّ
ين َو َح ُس َن
الص ِد ِيقين و
َو َم ْن ُي ِط ِع الله والرسول فأول ِئك مع ال ِذين أنعم الله علي ِهم ِمن الن ِب ِيين و ِ
ُ َ
َ ََ َ
ً َ َ َْ ْ
أول ِئ َك َر ِفيقا .ذ ِلك الفض ُل ِم َن ا ّلل ِه َوكفى ِبا ّلل ِه َع ِل ًيما.
َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ً
اك َعل ْي ِه ْم َح ِفيظا.
َم ْن ُي ِط ِع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلن
َّ
َ ُ َْ
َ
َ َ ُ ٌَْ َ ْ َْ َ ْ َ
ََ ُ
َ َ ُّ ُ َ َّ ُ
ول َو ِإلى أ ِولي الأ ْم ِر ِم ْن ُه ْم ل َع ِل َم ُه ال ِذ َين
َو ِإذا ج َاءه ْم أمر ِمن الأم ِن أ ِو الخ ْو ِف أذاعوا ِبهِ َول ْو ردوه ِإلى الرس ِ
َّ َ
َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ َ َّ َ ً
َ
الر ُسول ِم ْن َب ْع ِد َما
ان ِإلا ق ِليلاَ ..و َم ْن ُيش ِاق ِق
يستن ِبطونه ِمنهم ولولا فضل الل ِه عليكم ورحمته لاتبعتم الشيط
َ
ْ ُ ْ َ ُ ّ َ َّ ُ
َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
ين ن َو ِلهِ َما ت َولى َون ْص ِلهِ َج َه ّن َم َو َس َاء ْت َم ِص ًيرا.
يل المؤ ِم ِن
تبين له الهدى ويت ِبع غير س ِب ِ

ومن سورة املائدة:

َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َّ ْ َّ َ َ ُ َ ْ َ ّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ
ون َر ّب َنا آ َم ّنا فاك ُت ْب َنا
ول ترى أعينهم ت ِفيض ِمن الدم ِع ِمما عرفوا ِمن الح ِق يقول
و إذا س ِمعوا ما أن ِزل ِإلى الرس ِ
َّ
َم َع الش ِاه ِد َين.
َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ
اغ ْال ُمب ُ
ين.
وأ ِطيعوا الله وأ ِطيعوا الرسول واحذر وا ف ِإن توليتم فاعلموا أنما على رس ِولنا البل
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َّ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ك َ
ان آ َب ُاؤ ُه ْم لا
ول قالوا حسبنا ما وجدنا عليهِ آباءنا أولو
و ِإذا ِقيل لهم تعالوا ِإلى ما أنزل الله و ِإلى الرس ِ
ون َش ْي ًئا َو َلا َي ْه َت ُد َ
َي ْع َل ُم َ
ون.

ومن سورة األعراف:

َ
ْ
َّ
َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َّ
الت ْو َراةِ َو ْالإ ْنج َ ْ ُ
النب َّي ْال ُأ ِ ّم َّي ّال ِذي َيج ُد َون ُه َم ْك ُت ًوبا ِع ْن َد ُه ْ
وف
ي
ف
م
يل يأ ُم ُره ْم ِبال َم ْع ُر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِذين يت ِبعون الرسول ِ
َ
َ
ّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ ُ َ ْ ْ َ
َ
ْ
َ
َ
َ ْ
َ
ّ
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 َآ َم ُ
ون.
وا
ع
ب
ات
و
وه
ر
ص
ن
و
وه
ر
ز
ع
و
ب
وا
ن
هِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ومن سورة األنفال:
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ُ َ
َ
َ
ُ
الر ُسول َف َّات ُقوا ا َّلل َه َو َأ ْصل ُحوا َذ َ
َي ْس َأ ُل َون َك َعن ْال َأ ْن َفال ُقل ْال َأ ْن َف ُال ل َّله َو َّ
ات َب ْي ِنك ْم َوأ ِط ُيعوا ا ّلل َه َو َر ُسول ُه ِإ ْن ك ْن ُت ْم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ َ َ َ ُّ َ َّ َ َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ َّ ََ ُ ُ َ ََ ْ َُْ َ ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ُمؤ ِم ِنين ..يا أيها ال ِذين آمنوا أ ِطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون.
َ
َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َّ َ َ َ َّ
الصابر َ
ين.
وأ ِطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ِريحكم واص ِبر وا ِإن الله مع ِ ِ

ومن سورة التوبة:

َ
َْ َ ْ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ
ْ ْ ُ َ ْ ْ َ ُ َ ُ ُ
َ
الصلاة
وف وينهون ع ِن المنك ِر وي ِقيمون
َوال ُمؤ ِمنون َوال ُمؤ ِمنات ب ْعضه ْم أ ْو ِل َي ُاء ب ْع ٍض يأ ُم ُر ون ِبال َم ْع ُر ِ
ُ
َ ُ ْ ُ َ َّ َ
ك َاة َو ُيط ُيع َ
ون ا َّلل َه َو َر ُس َول ُه أ َول ِئ َك َس َي ْر َح ُم ُه ُم ا َّلل ُه إ َّن ا َّلل َه َعز ٌيز َح ِك ٌ
يم.
ويؤتون الز
ِ
ِ
ِ

ومن سورة النور:

َ
َ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ ْ
َ َ َ
ونَ ..وأق َس ُموا ِبا ّلل ِه َج ْه َد أ ْي َم ِان ِه ْم ل ِئ ْن أ َم ْرت ُه ْم
َو َم ْن ُي ِط ِع الله ورسوله ويخش الله ويتقهِ فأول ِئك هم الف ِائز
َ َ ْ ُ ُ َّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ٌ َ ْ ُ َ ٌ َّ َّ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َّ َ َّ
الر ُسول ف ِإ ْن ت َول ْوا ف ِإن َما
ليخرجن قل لا تق ِسموا طاعة معر وفة ِإن الله خ ِبير ِبما تعملون .قل أ ِطيعوا الله وأ ِطيعوا
َ
َ
ُ
َ ّ
َ َ ْ َ ُ ّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ّ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َّ ْ َ َ ُ
اغ ْال ُمب ُ
ينَ .و َع َد ا ّلل ُه ال ِذ َين آ َم ُنوا ِم ْنك ْم
ول ِإلا البل
عليهِ ما ح ِمل وعليكم ما ح ِملتم و ِإن ت ِطيعوه تهتدوا وما على الرس ِ
ِ
َ
ْ َ َ َّ
َْ
ّ
َ
ّ
َ
َّ َ َ
َ ُ
ْ ََ
َ
َ َ
ََ
َ
ات 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
َوع ِملوا الص ِالح ِ
َ ُ ْ َ َ ُ َ ّ َ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ً َ َ ْ َ
ك َف َر َب ْع َد َذل َك َف ُأ َولئ َك ُه ُم ْال َفاس ُق َ
ون  .
لهم وليب ِدلنهم ِمن بع ِد خو ِف ِهم أمنا يعبدون ِني لا يش ِركون بِي شيئا ومن
ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ َ َ َ ُ َّ َ
الر ُس َول َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُم َ
ك َاة َو َأط ُيعوا َّ
ون.
َوأ ِق ُيموا الصلاة وآتوا الز
ِ
ُ
ً َْ َ
َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ
ك ُد َع ِاء َب ْعض ُك ْم َب ْع ًضا َق ْد َي ْع َل ُم ا َّلل ُه َّالذ َين َي َت َس َّل ُل َ
ون ِم ْنك ْم ِل َواذا فل َي ْحذ ِر
ول بينكم
ِ
ِ
لا تجعلوا دعاء الرس ِ
ََ َ
ٌَْ َ
َ َ
َّالذ َين ُي َخال ُف َ
ون َع ْن أ ْمرهِ أ ْن ُت ِص َيب ُه ْم ِفتنة أ ْو ُي ِص َيب ُه ْم عذ ٌاب أ ِل ٌ
يم.
ِ
ِ
ِ

ومن سورة الفرقان:

َ َ َ ُّ َّ
َ َ َّ ْ ُ َ ً َ ً
ََ َ
ً
َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َّ ُ
ول َس ِبيلاَ .يا َو ْيلتى ل ْي َت ِني ل ْم أت ِخذ فلانا خ ِليلا.
َوي ْو َم يعض الظ ِال ُم على يديهِ يقول يا ل ْيت ِني اتخذت مع الرس ِ
َ ُ ً َ َ َ َّ ُ
َ َ ْ َ َ َّ َ ّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
َ
َّ َ ُ
َ َ
الش ْي َط ُ
ان ِل ْلإ ْن َ
الر ُسول َيا َر ِّب ِإ ّن ق ْو ِمي اتخذوا َهذا
ان خذولا .وقال
س
الذك ِر بعد ِإذ جاءنِي وكان
لقد أضل ِني ع ِن ِ
ِ ِ
ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ً َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ّ َ ّ َ ُ ًّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ّ َ َ ً َ َ ً َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ
القرآن مهجورا .وكذ ِلك جعلنا ِلك ِل ن ِب ٍي عدوا ِمن المج ِر ِمين وكفى ِبر ِبك ه ِاديا ون ِصيرا .وقال ال ِذين كفر وا لولا
ُ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ ْ ً َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ
َُّ ََْ ُْ َْ ُ ًَُْ َ ً َ َ َ َ َ
اك ِبال َح ّ ِق
اح َدة كذ ِلك ِل ُنث ِّبت ِبهِ فؤادك ورتلناه تر ِتيلا .ولا يأتونك ِبمث ٍل ِإلا ِجئن
ن ِزل عليهِ القرآن جملة و ِ
َ
َْ
َوأ ْح َس َن تف ِس ًيرا.

ومن سورة األحزاب:

َ ُ َّ َ
َ
ْ َ ُ ُُ ُ
َ ُ َ َ ُ
َّ ُ َ ُ ُ َ ً
َ
َيا أ ّي َها ال ِذ َين آ َم ُنوا اتقوا ا ّلل َه َوقولوا ق ْولا َس ِد ًيداُ .ي ْص ِل ْح لك ْم أ ْع َمالك ْم َو َيغ ِف ْر لك ْم ذن َوبك ْم َو َم ْن ُي ِط ِع ا ّلل َه َو َر ُسول ُه
ََ َ َ
فق ْد ف َاز ف ْو ًزا َع ِظ ًيما.
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َ
اهلل َو َر ُس ُول ُه َأ ْم ًرا َأ ْن َي ُك َ
ََ َ َ
ون َل ُه ُم ْالخ َي َر ُة م ْن َأ ْمره ْم َو َم ْن َي ْعص َ
ان ل ُم ْؤمن َو َلا ُم ْؤم َنةٍ إ َذا َق َضى ُ
اهلل َو َر ُسول ُه
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
وما ك ِ ِ ٍ
َ ً
ََ
فق ْد َض َّل َضلالا ُم ِب ًينا.
َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ ً َ َ َ َ َ ً َ
َّ
ون َول ًّيا َو َلا َنص ًيراَ .ي ْو َم ُت َق َّل ُب ُو ُج ُ
ُ َ
الن ِار
وه ُه ْم فِي
ِإن اهلل لعن الك ِاف ِرين وأعد لهم س ِعيرا .خا ِل ِدين ِفيها أب ا
د لا َي ِجد ِ
ِ
َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َّ َ
يقولون يا ليتنا أطعنا اهلل وأطعنا الرسولا .وقالوا ربنا ِإنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا الس ِبيلا.

ومن سورة حممد:

َ
َ َ َ ْ
َّ َ َ ُّ َّ َ
ُ
َ َ
َّ َّ َ َ
ك َف ُر وا َو َص ُّدوا َع ْن َ
الر ُسول ِم ْن َب ْع ِد َما ت َب ّي َن ل ُه ُم ال ُه َدى ل ْن َي ُض ّر وا ا ّلل َه ش ْي ًئا
يل الل ِه وشاقوا
ب
س
ِإن ال ِذين
ِ
ِ
َ
َ
َو َس ُي ْح ِب ُط أ ْع َمال ُه ْم.

ومن سورة الزخرف:

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ ُ َ َ ُ
الر ُسول َولا ت ْب ِطلوا أ ْع َمالك ْم.
يا أيها ال ِذين آمنوا أ ِطيعوا الله وأ ِطيعوا

ومن سورة الفتح:

َ َ
َّ ّ
ْ َْ
َ
َّ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ ْ ُ َ َّ َ
ات ت ْج ِري ِم ْن ت ْح ِت َها الأن َه ُار َو َم ْن َي َت َول ُي َع ِذ ْب ُه َعذ ًابا أ ِل ًيما.
َو َم ْن ُي ِط ِع الله ورسوله يد ِخله جن ٍ

ومن سورة املجادلة:

ًَ َ َ َ َ ُ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ
َ َ َ
َ
ُ
الر ُسول فق ّ ِد ُموا َب ْي َن َي َد ْي ن ْج َواك ْم َص َدقة ذ ِلك خ ْي ٌر لك ْم َوأ ْط َه ُر  ف ِإ ْن ل ْم ت ِج ُدوا
يا أيها ال ِذين آمنوا ِإذا ناجيتم
َفإ َّن َ
اهلل َغ ُف ٌور َر ِح ٌ
يم.
ِ
َّ ُ َ َ ُ َ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َّ َ َ َ َ ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ َ َ
ات فإذ ل ْم تف َعلوا َوت َ
ُْ ْ ّ ُ ََْ ََ ْ ْ َ
اب الله عل ْيك ْم فأ ِق ُيموا الصلاة وآتوا
أ أشفقتم أن تق ِدموا بين يدي نجواكم صدق ٍ ِ
َّ َ
ك َاة َ  و َأط ُيعوا ا َّلل َه َو َر ُس َول ُه َوا َّلل ُه َخب ٌير  ب َما َت ْع َم ُل َ
ون.
الز
ِ
ِ ِ

ومن سورة التغابن:

َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ ُ َ
ين ..فاتقوا ا ّلل َه َما ْاس َت َط ْع ُت ْم َو ْاس َم ُعوا
وأ ِطيعوا الله وأ ِطيعوا الرسول ف ِإن توليتم ف ِإنما على رس ِولنا البلاغ الم ِب
َ َ ُ َ َْ ُ َ ًْ َْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ
وق ُش َّح َن ْفسهِ َف ُأ َولئ َك ُه ُم ْال ُم ْفل ُح َ
ون.
وأ ِطيعوا وأن ِفقوا خيرا ِلأنف ِسكم ومن ي
ِ
ِ
ِ

 .7وجوب توقيرالنبي وتعظيمه؟ص؟
من سورة احلجرات:

َ ُ َّ
َ
َ
اهلل إ َّن َ
َيا َأ ُّي َها َّالذ َين َآ َم ُنوا َلا ُت َق ّد ُموا َب ْي َن َي َدي اهلل َو َر ُسولهِ َو َّات ُقوا َ
اهلل َس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ
يمَ .يا أ ّي َها ال ِذ َين آ َم ُنوا لا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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ُ
َّ
َ َْ
َ َ َ َ ُ َ َ
َ ُ ُ َْ
َ َ
َ َ
َ
الن ِب ِ ّي َولا ت ْج َه ُر وا ل ُه ِبالق ْو ِل ك َج ْه ِر َب ْع ِضك ْم ِل َب ْع ٍض أ ْن ت ْح َب َط أ ْع َمالك ْم َوأن ُت ْم
ت ْرف ُعوا أ ْص َواتك ْم ف ْوق َص ْو ِت
ْ ٌ َ
َ
َ
َ
ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُ
َْ
َ َ ْ ُ ُ َ َّ ّ َ َ ُ ُّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ
اهلل قل َوب ُه ْم ِل ّلتق َوى ل ُه ْم َمغ ِف َرة َوأ ْج ٌر
اهلل أول ِئك ال ِذين امتحن
ول ِ
لا تشعر ونِ .إن ال ِذين يغضون أص َواته ْم ِعند رس ِ
َ
َ ٌ َّ َّ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ
َ َ َ
َّ َ ْ
ونَ .ول ْو أن ُه ْم َص َب ُر وا َحتى تخ ُر َج ِإل ْي ِه ْم لك َان خ ْي ًرا
ات أكثرهم لا يع ِقل
ع ِظيمِ .إن ال ِذين ينادونك ِمن ور ِاء الحجر ِ
َل ُه ْم َوا َّلل ُه َغ ُف ٌور َر ِح ٌ
يم.

ومن سورة النور:

َ َ
ْ ُ َ َّ
َّ ْ ْ ُ َ َّ
َّ
َ ْ
َ َ ُ
َ ُ
اهلل َو َر ُسو ِلهِ َو ِإذا كانوا َم َع ُه َعلى أ ْم ٍر َج ِام ٍع ل ْم َيذ َه ُبوا َحتى َي ْس َتأ ِذن ُوه ِإ ّن ال ِذ َين
ِإن َما ال ُمؤ ِمنون ال ِذ َين آ َمنوا ِب ِ
َ ْ
َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َّ
ََْ
ْ
ْ َ
ون باهلل َو َر ُسول َفإ َذا ْاس َت ْأ َذ ُن َ
ْ ُ َ
وك ِل َب ْع ِض شأ ِن ِه ْم فأذ ْن ِل َم ْن ِشئت ِم ْن ُه ْم َو ْاس َتغ ِف ْر
ي ْستأ ِذنونك أول ِئك ال ِذ َين ُيؤ ِمن ِ ِ
ِهِ ِ
َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ٌ َ ٌ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ
اهلل َّالذ َين َي َت َس َّل ُل َ
ك ُد َع ِاء َب ْعض ُك ْم َب ْع ًضا َق ْد َي ْع َل ُم ُ
ون
ول بينكم
ِ
ِ
لهم اهلل ِإن اهلل غفور ر ِحيم .لا تجعلوا دعاء الرس ِ
ََ َ
ٌَْ َ
َ َ
م ْن ُك ْم ل َو ًاذا َف ْل َي ْح َذر َّالذ َين ُي َخال ُف َ
ون َع ْن أ ْمرهِ أ ْن ُت ِص َيب ُه ْم ِفتنة أ ْو ُي ِص َيب ُه ْم عذ ٌاب أ ِل ٌ
يم.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ

ومن سورة األحزاب:

َ ُُ
َ َ َ
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َّ ّ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ
ين ِإن ُاه َول ِك ْن ِإذا ُد ِع ُيت ْم ف ْادخلوا
ام غ ْي َر ن ِاظ ِر
يا أيها ال ِذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الن ِب ِي ِإلا أن يؤذن لكم ِإلى طع ٍ
َْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ َْ
َّ َ ُ ْ َ
ان ُي ْؤذي ّ
ك َ
َ
َ
الن ِب َّي ف َي ْس َت ْح ِيي ِم ْنك ْم َوا ّلل ُه لا َي ْس َت ْح ِيي
يث ِإن ذ ِلكم
د
ح
ل
ين
س
ن
أ
ف ِإذا َط ِع ْم ُت ْم فانت ِش ُر وا َولا ُم ْست
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َ َ ُ َ
َ ُ َ
ُُ ُ ُُ
َ ْ َ ّ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ َ ً َ ْ َ ُ ُ َّ ْ َ َ
َ
ان لك ْم أ ْن
اب ذ ِلك ْم أ ْط َه ُر ِلقل ِوبك ْم َوقل ِوب ِه َّن َو َما ك
ِمن الح ِق و ِإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن ِمن ور ِاء ِحج ٍ
ُُْ َ َ
َ َ ُ ْ ُ
ُ
َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ً َّ َ ُ ْ َ
ان ع ْن َ
ك َ
اهلل َع ِظ ًيماِ .إ ْن ت ْب ُدوا ش ْي ًئا أ ْو تخف ُوه
د
د ِإن ذ ِلكم
اهلل ولا أن تن ِكحوا أز واجه ِمن بع ِدهِ أب ا
ِ
ِ
تؤذوا ر ُسول ِ
َ َ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ َّ َ َ َ ُ َ
ْ
َ ْ
ان ِبك ِ ّل شيْئ َع ِل ًيما .لا ُج َن َاح َعل ْي ِه َّن فِي آ َب ِائ ِه َّن َولا أ ْب َن ِائ ِه َّن َولا ِإخ َو ِان ِه َّن َولا أ ْب َن ِاء ِإخ َو ِان ِه َّن َولا أ ْب َن ِاء
ف ِإن اهلل ك
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ ُ ُ َّ َ ّ َ َ ّ َ َ
كل َشيْئ َشه ً
ك َ
يدا .إ ّن َ
ان َ
اهلل َو َمل ِائك َت ُه
ى
ل
ع
أخو ِات ِهن ولا ِنس ِائ ِهن ولا ما ملكت أيمانهن وات ِقيناهلل ِإن اهلل
ِ
ِ ِ
َ
ُ َ ُّ َ َ َ َّ
ُ ْ
النب ّي َيا َأ ُّي َها َّالذ َين َآ َم ُنوا َص ُّلوا َع َل ْيهِ َو َس ّل ُموا َت ْسل ًيما .إ َّن ّالذ َين ُي ْؤ ُذ َ
اهلل َو َر ُس َول ُه َل َع َن ُه ُم ُ
ون َ
اهلل فِي ّالدن َيا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يصلون ع َلى ِ ِ
َ
ْ
ْ
ّ
َ
َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ً َ ًْ
ُ
ْ َ
َو ْال َآخ َرةِ َوأ َع َّد َل ُه ْم َعذ ًابا ُمه ًيناَ .والذ َين ُي ْؤذ َ
ون ال ُم ْؤ ِم ِن َ
ات ِبغي ِر ما اكتسبوا فق ِد احتملوا بهتانا و ِإثما
ِ
ِ
ين َوال ُمؤ ِمن ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ ََ
َ
ُ ً َ ُّ َ َّ ُّ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ
َ َ َ
ين َعل ْي ِه َّن ِم ْن َجل ِاب ِيب ِه َّن ذ ِلك أ ْدنى أ ْن ُي ْع َرف َن فلا
اجك وبن ِاتك و ِنس ِاء المؤ ِم ِنين يد ِن
م ِبينا .يا أيها الن ِبي قل ِلأز و ِ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ون َوالذ َين في قلوبه ْم َم َر ٌض َوال ُم ْرج ُف َ
اهلل َغ ُف ًورا َرح ًيما .لئ ْن ل ْم َين َتهِ ال ُم َناف ُق َ
ُي ْؤ َذ ْي َن َوَك َان ُ
ون فِي ال َم ِد َينةِ ل ُنغ ِر َي ّن َك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
َّ
َ
ََ
ْ ُ َّ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ ً َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ُ ُ ّ ُ َ ْ ً َّ َ
َ
اهلل فِي ال ِذ َين خل ْوا ِم ْن ق ْب ُل َول ْن
ِب ِهم ثم لا يج ِاور ونك ِفيها ِإلا ق ِليلا .ملع ِون
ين أ ْين َما ث ِقفوا أ ِخذوا َوق ِتلوا تق ِتيلاُ .سنة ِ
َ
َ
َ
ُ
ّ
ُ
َ
َ َ َّ
َ
َ
َ
َ ْ ً َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
اهلل م َّما قالوا َوك َان ع ْن َ
وسى ف َب َّرأ ُه ُ
َ
َ
ُ
ْ
اهلل َو ِج ًيها.
د
م
ا
و
ذ
آ
ين
ذ
ال
ك
اهلل تب ِديلا .يا أيها ال ِذين آمنوا لا تكونوا
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ِجد ِل ُسنةِ ِ

ومن سورة املجادلة:

َّ
َ َ َ َّ
َ َ
َ
الس َم َاوات َو َما في ْال َأ ْرض َما َي ُك ُ
اهلل َي ْع َل ُم َما في َّ
َأ َل ْم َت َر َأ َّن َ
ون ِم ْن ن ْج َوى ثلاثةٍ ِإلا ُه َو َر ِاب ُع ُه ْم َولا خ ْم َسةٍ ِإلا ُه َو
ِ
ِ
ِ
ِ
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َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ
اهلل ِبك ِ ّل
س ِادسهم ولا أدنى ِمن ذ ِلك ولا أكثر ِإلا هو معهم أين ما كانوا ثم ين ِبئهم ِبما ع ِملوا يوم ال ِقيامةِ ِإن
َشيْئ َعل ٌ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ َّ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ ُ ْ
َْ
َّ ُ
ول
ِ
يم.أل ْم تر ِإلى ال ِذين نهوا ع ِن النج َوى ث ّم يعودون ِلما نهوا عنه َويتناج ْون ِبال ِإث ِم َوالعد َو ِان َومع ِص َيةِ الرس ِ
َ
َ
ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ّ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ََ
َ
َ
َ
َو ِإذا َج ُاءوك َح َّي ْوك ِب َما ل ْم ُي َح ِّيك ِبهِ اهلل ويقولون فِي أنف ِس ِهم لولا يع ِذبنا اهلل ِبما نقول حسبهم جهنم يصلونها
َ
َ
َ
ْ
اج ْوا ب ْالإ ْثم َو ْال ُع ْد َوان َو َم ْعص َيةِ َّ
الر ُسول َو َت َن َ
اج ْي ُت ْم َف َلا َت َت َن َ
َفب ْئ َس ْال َم ِص ُيرَ .يا أ ُّي َها ّال ِذ َين آ َم ُنوا إ َذا َت َن َ
اج ْوا ِبال ِب ّ ِر
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ َّ
َ
ّ
ُ
ّ
الش ْي َطان ل َي ْح ُز َن َّالذ َين َآ َم ُنوا َو َل ْي َس ب َض ّاره ْم َش ْيئاً
ون.إن َما ّ
ْ ْ ُ َ
َ
َ ّ َ َ
الن ْج َوى ِمن
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
والتقوى واتقوا اهلل ال ِذي ِإليهِ تحشر ِ
إ َّلابإ ْذن اهلل َو َع َلى اهلل َف ْل َي َت َوَّكل ْال ُم ْؤم ُن َ
ون.
ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ّ
َ
َ ُْ
َ ُْ
يل لك ْم َت َف َّس ُحوا في ال َم َجالس َف ْاف َس ُحوا َي ْف َسح ُ
َيا أ ُّي َها ال ِذ َين آ َم ُنوا إ َذا ِق َ
يل انش ُز وا فانش ُز وا
اهلل لك ْم َو ِإذا ِق
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ
ات والله ِبما تعملون خ ِبير .يا أيها ال ِذين آمنوا ِإذا ناجيتم الرسول
يرف ِع اهلل ال ِذين آمنوا ِمنكم وال ِذين أوتوا ال ِعلم درج ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َُ
َ َ ّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ٌ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ ٌ َ ٌ ْ َ ْ
يم.أ أشفق ُت ْم أ ْن تق ّ ِد ُموا
فق ِدموا بين يدي نجواكم صدقة ذ ِلك خير لكم وأطهر ف ِإن لم ت ِجدوا ف ِإن اهلل غفور ر ِح
َ َ َ َُ َ َ َ َ
َ
َ َ َ ُ َُ
ََْ ََ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
اب ُ
الصلاة َوآتوا ّ
اهلل َع َل ْي ُك ْم َفأ ِق ُيموا ّ
ات َفإ ْذ َل ْم َت ْف َع ُلوا َو َت َ
الزكاة َوأ ِط ُيعوا اهلل ورسوله
بين يدي نجواكم صدق ٍ ِ
َوا َّلل ُه َخب ٌير ب َما َت ْع َم ُل َ
ون.
ِ ِ

ومن سورة الفتح:

ْ ً َ ً
ُ
ُ ّ
ُ
َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ّ ً َ
ُْ ُ
اهلل َو َر ُسو ِلهِ َوت َع ّ ِز ُر ُوه َوت َو ِق ُر ُوه َوت َس ِّب ُح ُوه ُبك َرة َوأ ِصيلا.
ِإنا أرسلناك ش ِاه ا
د َو ُمب ِشرا َون ِذ ًيراِ .لتؤ ِمنوا ِب ِ

ويف أمايل الرشيف املرتىض(( :)139/4فانرصف عن خماطبة الرســول إىل خماطبة املرسل إليهم ثم
قال :و ُتع ِّزروه وتُو ِّقروه ،يعني الرســول‘ ثم قال :وتُســبحوه ،وهو يعني م ِ
رس َل الرسول.
َ َ ِّ ُ ُ
َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ
ُ
فالكالم واحد متصل بعضه ببعض واخلطاب منتقل من واحد إىل غريه).

ْ

َ

ً

ُ
ويف تفســر القمي (( :)315/2ثم عطف عىل نفسه عز وجل فقالَ :وت َس ِّب ُح ُوه ُبك َر ًة َوأ ِصيلا ،معطوف ًا

عىل قوله لتؤمنوا باهلل).

.8حق رسولاهلل؟ص؟أعظم من حقالوالدين
قال اإلمام زين العابدين×يف رسالة احلقوق( :إعلم رمحك اهلل أن هلل عز وجل عليك حقوق ًا

حميطة بك يف كل حركة حتركتها أو ســكنة ســكنتها ،أو منزلة نزلتها ،أو جارحة قلبتها ،أو آلة

ترصفت هبا ،بعضها أكرب من بعض .وأكرب حقوق اللّ عليك ما أوجبه لنفســه تبارك وتعاىل من
حقه الذي هو أصل احلقوق ومنه تتفرع.
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ثم ما أوجبه عليك لنفســك من قرنك إىل قدمك عــى اختالف جوارحك ،فجعل لبرصك

عليك حق ًا ،ولسمعك عليك حق ًا ،وللسانك عليك حق ًا ،وليدك عليك حق ًا ،ولرجلك عليك

حق ًا ،ولبطنك عليك حق ًا ،ولفرجك عليك حق ًا ،فهذه اجلوارح السبع التي هبا تكون األفعال).

ويف تفسري اإلمام العســكري ( :25/عــن أمري املؤمنني×أنــه قال يف حديــثَ :أوتدري ما

هــذه الرحم التي من وصلهــا وصله الرمحن ومن قطعها قطعه؟ فقيــل :يا أمري املؤمنني حث
هبــذا كل قوم عىل أن يكرمــوا أقرباءهم ويصلوا أرحامهم ،فقال هلــم :أحيثهم عىل أن يصلوا

أرحامهم الكافريــن! قالوا :ال ،ولكنه حثهم عىل صلــة أرحامهم املؤمنني ،قال فقال :أوجب

حقوق أرحامهم التصاهلم بآبائهم وأمهاهتم ،قلت :بىل يا أخا رسول اهلل.

قــال :فهم إذا إنام يقضون فيهم حقوق اآلباء واألمهات ،قلت :بىل يا أخا رســول اهلل .قال:

فآباؤهم وأمهاهتم إنام غذوهم من الدنيا ،ووقوهم مكارهها ،وهي نعمة زائلة ،ومكروه ينقيض،

ورسول رهبم ساقهم إىل نعمة دائمة ،ووقاهم مكروه ًا مؤبد ًا ال يبيد ،فأي النعمتني أعظم؟

قلــت :نعمة رســول اهلل‘أعظم وأجل وأكــر ،قال :فكيف جيــوز أن حيث عىل قضاء

حــق من صغر حقه ،وال حيــث عىل قضاء حق من كرب حقه! قلت :ال جيــوز ذلك ،قال :فإذ ًا
حق رســول اهلل‘أعظم من حق الوالدين ،وحق رمحه أيض ًا أعظــم من حق رمحهام ،فرحم

رسول اهلل‘أوىل بالصلة ،وأعظم يف القطيعة ،فالويل كل الويل ملن قطعها ،والويل كل الويل

ملن مل يعظم حرمتها ،أو ما علمت أن حرمة رحم رسول اهلل‘حرمة رسول اهلل‘!

وإن حرمة رسول اهلل‘حرمة اهلل تعاىل! وإن اهلل تعاىل أعظم حق ًا من كل منعم سواه! وإن

كل منعم سواه إنام أنعم حيث ق َّيضه لذلك ربه ووفقه له).

ويف فقه الرضا( :334/عليــك بطاعة األب وبره ،والتواضع واخلضوع واإلعظام واالكرام له

َ ْ
َ ْ ُ
إىل أن قال :وقد قرن اهلل عز وجل حقهام بحقه ،فقال اهلل :أ ِن اشك ْر ِلي َو ِل َوا ِل َد ْي َك ِإل َّي ال َم ِص ُير.

وروي أن كل أعامل الــر يبلغ العبد الــذروة منهــا ،إال ثالثــة حقــوق :حق رســول اهلل،

وحق الوالدين ،فاسأل اهلل العون عىل ذلك).

ويف وسائل الشــيعة (( :)444/14عن عبد الرمحن بن كثري قال :قــال أبوعبد اهلل :لو أن أحدكم

حج دهره ثم مل يزر احلســن×لكان تارك ًا حق ًا من حقوق رسول اهلل‘ألن حق رسول اهلل
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فريضة من اهلل واجبة عىل كل مسلم).

هذا ،وقد عقدنا فص ً
ال لقول النبي‘ :ياعيل أنا وأنت أبوا هذه األمة.

وملا رفضوا أن يكتب هلم النبي‘عهد ًا فال يضلوا بعده ،فغضب وطردهم ،ويف تلك األيام

أرسل علي ًا×يبلغهم يف املسجد!..

ورواه الطــويس يف أماليه ،123/واملفيــد يف أماليه ( :351/أخربنا حممد بــن حممد قال :أخربين

أبوبكــر حممد بن عمر اجلعايب ،قال :حدثنا أبوالعباس أمحد بن حممد بن ســعيد اهلمداين ،قال:

حدثنا أبوعوانة موسى بن يوسف القطان الكويف ،قال :حدثنا حممد بن سليامن املقرئ الكندي،
عــن عبد الصمد بــن عيل النوفيل ،عن أيب إسحاق الســبيعي ،عن األصبغ بن نباتة الســعدي،
قال :ملا رضب ابــن ملجم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب× غدونــا عليه نفر من أصحابنا،
أنا واحلارث وســويد بن غفلة ومجاعة معنا ،فقعدنا عىل الباب فســمعنا البكاء فبكينا ،فخرج
إلينا احلســن بن عيل’ فقال :يقول لكم أمري املؤمنني :انرصفوا إىل منازلكم ،فانرصف القوم

غريي فاشــتد البكاء من منزله ،فبكيت وخرج احلسن×وقال :أمل أقل لكم انرصفوا .فقلت:
ال واهلل يا ابن رســول اهلل ما تتابعني نفيس وال حتملني رجيل أن انرصف حتى أرى أمري املؤمنني
صلــوات اهلل عليه .قال :وبكيــت .فدخل فلم يلبث أن خرج فقــال يل :أدخل ،فدخلت عىل
أمري املؤمنني×فإذا هو مســتند ،معصوب الرأس بعاممة صفراء ،قد نزف واصفر وجهه ،ما

أدري وجهــه أصفر أم العاممة ،فأكببــت عليه فقبلته وبكيت فقــال يل :ال تبك يا أصبغ ،فإهنا
واهلل اجلنة .فقلت له :جعلت فداك ،إين أعلم واهلل أنك تصري إىل اجلنة وإنام أبكي لفقداين إياك يا
أمري املؤمنني .جعلت فداك حدثني بحديث سمعته من رسول اهلل‘فإين أراك ال أسمع منك

حديث ًا بعد يومي هذا أبد ًا.قال :نعم يا أصبغ ،دعاين رسول اهلل‘ يوم ًا فقال يل :يا عيل ،إنطلق
حتى تأيت مســجدي ثم تصعد منربي ثم تدعو الناس إليك فتحمد اهلل تعاىل وتثني عليه وتصيل

عيل صالة كثرية ،ثم تقول :أهيا الناس ،إين رسول رسول اهلل إليكم ،وهو يقول لكم :إن لعنة اهلل
َّ
ولعنة مالئكته املقربني وأنبيائه املرســلني ولعنتي ،عىل من انتمــى إىل غري أبيه أو ادعى إىل غري

مواليه ،أو ظلم أجري ًا أجره! فأتيت مســجده‘وصعدت منربه ،فلام رأتني قريش ومن كان

يف املســجد أقبلوا نحوي ،فحمدت اهلل وأثنيت عليه وصليت عىل رسول اهلل‘صالة كثرية،
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ثم قلت :أهيا الناس ،إين رســول رســول اهلل‘إليكم ،وهو يقول لكم :أال إن لعنة اهلل ولعنة
مالئكته املقربني وأنبيائه املرســلني ولعنتي عىل من انتمى إىل غري 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 .فقلت :أبلغ ذلك رسول اهلل فرجعت إىل النبي‘فأخربته اخلرب ،فقال:
عيل ثم قل :يا أهيا الناس ،ما
إرجع إىل مسجدي حتى تصعد منربي فامحد اهلل واثن عليه ،وصل َّ

كنا لنجيئكم بشئ إال وعندنا تأويله وتفسريه ،أال وإين أنا أبوكم ،أال وإين أنا موالكم ،أال وإين

أنا أجريكم .أال وإين أنا موالكم ،أال وإين أنا أجريكم).

 .9تعاملالمؤمنين معالنبي؟ص؟
 .1قدم املؤمنون أمثلة رائعة عن تعاملهم مع رســول اهلل‘ ،فكانوا جيلســون مؤدبني يف

جملسه وينصتون اليه ،فإذا أمر بأمر بادروا اليه ،وإذا توضأ تربكوا بامء وضوئه ،وكانوا يستشفون

بفضل رشابه ،ويأتون بأطفاهلم ليباركهم ويدعو هلم ،وكانت النساء ترسل بناهتا ليأخذن هدبة

من ثيابه فيستشفني هبا ملرضاهم.

ويف بحار األنوار(:)332/20ملا بعثت قريش عروة بن مســعود اىل النبي‘يف احلديبية (جعل

يرمــق صحابة النبي‘إذا أمرهم رســول اهلل ابتدروا أمره ،وإذا توضــأ كادوا يقتتلون عىل
وضوئه ،وإذا تكلموا أخفضوا أصواهتم عنده ،وما حيدون إليه النظر تعظي ًام له.

قال فرجع عروة إىل أصحابه وقال :أي قوم! واهلل لقد وفدت عىل امللوك ،ووفدت عىل قيرص

وكرسى والنجايش ،واهلل إن رأيت ملك ًا قــط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب حممد حممد ًا،
إذا أمرهم ابتدروا أمره ،وإذا توضأ كادوا يقتتلون عىل وضوئه ،وإذا تكلموا خفضوا أصواهتم
عنده ،وما حيدون إليه النظر تعظي ًام له ،وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها).

 .2ملا أرسل النبي‘رســالة اىل هرقل يدعوه اىل اإلسالم ،كان هرقل يف الشام فأحرضجتار

قريش ليسأهلم عنه ،وكان منهم أبوسفيان فسأله هرقل:

عيل كذبــ ًا لكذبت عليه ،ولكني
(قال أبوســفيان :فو اهلل لو ال احلياء يومئذ مــن أن يأثروا َّ
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اســتحييت فصدقته وأنا كاره ،ثم قال لرتمجانه :قل له :كيف نســب هذا الرجل فيكم؟ فقلت

هو فينا ذو نســب قال :قل له هل قال هذا القول منكم أحد قبلــه؟ قلت :ال ،قال :فهل كنتم

تتهمونــه بالكذب قبــل أن يقول ما قال؟ قال قلت :ال ،قال :هــل كان من آبائه ملك؟ قلت:
ال ،قــال :فأرشاف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت :بــل ضعفاؤهم .قال :فهل يزيدون أو
ينقصــون؟ قلت :بل يزيدون ،قال :فهل يرتد أحد ســخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ قلت :ال،

قــال :فهل يغدر؟ قلت :ال ،ونحن اآلن منه ىف مدة ،ونحن ال نخاف غدره ،ويف رواية :ونحن
عيل
منه ىف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها .قال أبوســفيان :ومل متكني كلمة أغمزه هبا ال أخاف َّ
فيها شــيئ ًا غريها .قال:فهل قاتلتموه؟ قلت :نعم ،قال :فكيــف حربكم وحربه؟ قلت :دول

سجال ،ندال عليه مرة ويدال علينا أخرى ،قال :فام يأمركم به؟ قلت :يأمرنا أن نعبد اهلل وحده
ال نرشك به شــيئ ًا ،وينهانا عــا كان يعبد أباؤنا ويأمرنا بالصالة والصــدق والعفاف والوفاء

بالعهد وأداء األمانة.

فقال لرتمجانه قل له :إين سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب ،وكذلك الرسل تبعث

ىف نسب قومها ،وسألتك :هل قال هذا القول منكم أحد قبله ،فزعمت أن ال ،فلو كان أحد منكم
قال هذا القول قبله لقلت :رجل يأتم بقول قيل قبله .وسألتك :هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل

أن يقول ما قال ،فزعمت أن ال ،فقد عرفت أنه مل يكن ليدع الكذب عىل الناس ويكذب عىل اهلل،
وسألتك هل كان من آبائه ملك فقلت :ال .فقلت :لو كان من آبائه ملك قلت :رجل يطلب ملك

أبيه .وســألتك :أأرشاف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ،فقلت :ضعفاؤهم ،وهم أتباع الرسل،
وسألتك هل يزيدون أو ينقصون ،فزعمت أهنم يزيدون ،وكذلك اإليامن حتى يتم ،وسألتك:

هل يرتد أحد ســخطة لدينه بعــد أن يدخل فيه ،فزعمــت أن ال ،وكذلك اإليامن حتى ختالط
بشاشــته القلوب ال يسخطه أحد .وســألتك :هل قاتلتموه ،فقلت :نعم ،وأن حربكم وحربه

دول سجال ،ويدال عليكم مرة وتدالون عليه أخرى وكذلك الرسل تبتىل ثم تكون هلم العاقبة.
وسألتك :ماذا يأمركم به ،فزعمت أنه يأمركم بالصالة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد،

وأداء األمانة .وهو نبي وقد كنت أعلم أنه خارج لكم ولكن مل أظن أنه فيكم ،وإن كان ما أتاين

قدمي هاتني ،ولو أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقيه ،ولو
عنه حق ًا فيوشك أن يملك موضع
َّ
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كنت عنده لغسلت قدميه.

قال أبوسفيان :ثم دعا بكتاب رسول اهلل فقرئ ،فإذا فيه :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،من حممد بن

عبد اهلل ،إىل هرقل عظيم الروم ،سالم عىل من اتبع اهلدى ،أما بعد ،فإين أدعوك بدعاية اإلسالم،

أســلم لتســلم ،وأســلم يؤتك اهلل أجرك مرتني ،فإن توليت فإن عليك إثم األريســيني ،و َيا
َ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َّ َ َ ُ ْ
ً
َ َ َ ُ
اهلل َولا نش ِر َك ِبهِ ش ْي ًئا َولا َي ّت ِخذ َب ْعض َنا َب ْعضا
اب تعالوا ِإلى ك ِلمةٍ سو ٍاء بيننا وبينكم ألا نعبد ِإلا
أهل ال ِكت ِ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
َ
َأ ْر َب ًابا م ْن ُدون اهلل فإ ْن ت َول ْوا فقولوا اش َه ُدوا بأنا ُم ْسل ُم َ
ون.
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ

قال أبوسفيان :فلام قىض مقالته وفرغ من الكتاب علت أصوات الذين حوله وكثر لغطهم،

فال أدري ما قالــوا ،وأمر بنا فأخرجنا ،فلام خرجت أنا وأصحايب وخلصنا ،قلت هلم :لقد أمر

أمر ابن أيب كبشة ،هذا ملك بني األصفر خيافه)! (اإل كتفاء للكالعي.)6/2:

 .10أنواع تعاملالمشركين والمنافقين معالنبي؟ص؟

ََ ُ ْ ََ
ذ إ َّلا ِس ْح ٌر ُمب ٌ
ين!
ِ
يف املقابل اهتم املرشكون النبي‘بأنواع التهم ،وقالوا ِإن ه ا ِ
ْ ً َ ً
َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ
ين اك َتت َب َها ف ِه َي ت ْملى َعل ْيهِ ُبك َرة َوأ ِصيلا.
وقالوا أس ِاطير الأو ِل
َ َ ُ َ َ ُّ َ َّ ُ ّ َ َ َ ْ ّ ْ
ك ُر إ َّن َك َل َم ْج ُن ٌ
ون.
وقالوا يا أيها ال ِذي ن ِزل عليهِ ِ
الذ ِ
َ
َ َ َ
ََ ُ ُُ َُ َ َ
َ
ْ
ك ّنةٍ ِم َّما ت ْد ُعونا ِإل ْيهِ َوفِي آذ ِان َنا َوق ٌر.
وقالوا قلوبنا فِي أ ِ
ُث َّم َت َو َّل ْوا َع ْن ُه َو َق ُالوا ُم َع َّل ٌم َم ْج ُن ٌ
ون.
َو َق ُالوا َل ْن ُن ْؤم َن َل َك َحتَّى َت ْف ُج َر َل َنا م َن ْال َأ ْرض َي ْن ُب ً
وعا.
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
َ
َ ُ َ َ ُّ ََ ُ ُ َ َ ُ َ َ ََْ َ
يم.
َوقالوا ل ْولا ن ِزل هذا الق ْرءان على رج ٍل ِمن الق ْريتي ِن ع ِظ ٍ
َ َ ُ َ َ ُ َّ َ ً َ ُ َ ً َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ً
ون خلقا َج ِد ًيدا.
وقالوا أ ِئذا كنا ِعظاما ورفاتا أ ِئنا لمبعوث
َْ
َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َّ
الط َع َ
ام َو َي ْم ِشي فِي الأ ْس َو ِاق.
ول يأكل
ال هذا الرس ِ
وقالوا م ِ
َ
َّ ْ
َ ُ
َ ْ
َوقالوا ِإ ْن َنت ِب ِع ال ُه َدى َم َع َك ُن َت َخ ّطف ِم ْن أ ْر ِض َنا ..الخ.

ومل يكتفوا هبذا،فعملوا بكل ما استطاعوا لقتله ،وكادوا املكائد وخططوا اخلطط!

أما املنافقــون من أصحابه‘فكانوا أشــد عليــه من املرشكني ،خاصــة مرىض القلوب
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منهم الذيــن قالوا نريد الرشاكة مع النبي‘يف القيادة مناصفــ ًة ،ولو أنه جعلنا رشكاء معه يف
معركة أحد ملا قتلنا ها هنا!

ْ َ َْ
ُ
َ ُ
ُ
ْ
ََ ُْ
َ َ
وقد وصفهم اهلل تعاىل فقــالِ :إذ َج ُاءوك ْم ِم ْن ف ْو ِقك ْم َو ِم ْن أ ْسف َل ِم ْنك ْم َو ِإذ َزاغ ِت الأ ْب َص ُار َو َبلغ ِت الق ُل
ْ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ
ُّ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ ً َ
َ ُ ُّ َ
ُ ْ ََ
ون َوال ِذ َين فِي
ون َو ُزل ِزلوا ِزل َزالا ش ِد ًيداَ .و ِإذ يقول ال ُمن ِافق
اهلل الظنونا .هنا ِلك ابت ِلي المؤ ِمن
اج َر َوتظنون ِب ِ
وب الحن ِ
ْ َ َْ
ُ
َ ُ
ُ
ُ َّ ُ
ْ
َ َ
ُق ُلوبه ْم َم َر ٌض َما َو َع َد َنا ُ
اهلل َو َر ُسول ُه ِإلا غ ُر ًوراِ .إذ َج ُاءوك ْم ِم ْن ف ْو ِقك ْم َو ِم ْن أ ْسف َل ِم ْنك ْم َو ِإذ َزاغ ِت الأ ْب َص ُار َو َب
ِِ
ُ
ْ
ُ
ً
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ّ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ََ
ون َو ُزلزلوا زل َزالا شد ًيداَ .و إذ َيقول ال ُم َنافق َ
ون باهلل الظ ُنوناُ .ه َنال َك ْاب ُتل َي ال ُم ْؤم ُن َ
ّ َ
ُ ََ
ون
ِ
ِ
ِ
ِ
اج َر َوتظن ِ ِ
ِ
لغ ِت القلوب الحن ِ
ِ ِ
ِ
َّ
َ ْ
ُُ
َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ْ َْ ُ
ٌ
ُ ُّ َ
َ َ َ ُ َ ُ ُ َّ ُ ً
اهلل غ ْي َر ال َح ّ ِق
َوال ِذ َين فِي قل ِوب ِه ْم َم َرض َما َوعدنا اهلل َور ُسوله ِإلا غ ُر وراَ ...وط ِائفة قد أه ّمت ُه ْم أنف ُس ُه ْم َيظنون ِب ِ
َ َّ ْ َ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َّ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ َّ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ
ون لك،
ظن الج ِاه ِليةِ يقولون هل لنا ِمن الأم ِر ِمن شيئ قل ِإن الأمر كله ِلل ِه  ،يخفون فِي أنف ِس ِهم ما لا يبد
َّ
َْ َ
َ
ُ َ
ُ
َُ ُ َ َْ َ َ ََ َ ْ َْ َ ٌ َ ُ َْ َ ُ ُ َ ُ
اه َنا! ق ْل ل ْو ك ْن ُت ْم فِي ُب ُي ِوتك ْم ل َب َر َز ال ِذ َين ك ِت َب َعل ْي ِه ُم الق ْت ُل ِإلى
يقولون لو كان لنا ِمن الأم ِر شيئ ما ق ِتلنا ه
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُّ
َم َضاجعه ْمَ ،ول َي ْب َتل َي ُ
اهلل َما في ُص ُدور ُك ْم َ  و ِل ُي َم ِّح َص َما في قلوبك ْمَ ،وا ّلل ُه َع ِل ٌ
الص ُد ِور.
يم ِبذ ِات
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

فاسأل نفسك عن الذين طالبوا النبي‘بأن يكونوا رشكاءه يف القيادة يف حياته قبل وفاته بسبع

سنني ،كيف يرتكون القيادة بعد وفاته؟!

إن مرىض القلــوب هم احلزب الســيايس يف املنافقني الذيــن يعملون للزعامــة والوصول

أحد كام
اىل الســلطة ،وقد نزلت فيهم اثنتا عرشة آية كشــفت كثري ًا من أعامهلــم .وظهروا يف ُ

رأيــت ،وظهروا قبلها يف بدر ،وذكرهم اهلل يف ســورة األنفال وهي ســورة بــدر فقال عنهم:

إ ْذ َي ُق ُول ْال ُم َناف ُق َ
ون َو َّالذ َين في ُق ُلوبه ْم َم َر ٌض َغ َّر َه ُؤ َل ِاء د ُين ُه ْم َو َم ْن َي َت َوَّك ْل َع َلى اهلل َفإ َّن َ
اهلل َعز ٌيز َح ِك ٌ
يم.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

وهم الذين أشاروا عىل النبي‘ملا فاتته قافلة قريش أن يرجع وال يقاتل قريش ًا ،ألن فريش ًا

حسب قوهلم :ما ذلت منذ عزت!

وهم الذين جادلوا النبي‘يف الذهاب اىل بدر ،بعدما تبني هلم احلق وأخربهم أن اهلل وعده

ْ
َ
ُ
َ َْ
بالنرص وأراهم ســاحة املعركة وقتىل قريش! فقال تعــاىل :ك َما أخ َر َج َك َر ّب َك ِم ْن َب ْي ِت َك ِبال َح ّ ِق َو ِإ ّن
ون إ َلى ْال َم ْوت َو ُه ْم َي ْن ُظ ُر َ
َ ً َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ّ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ
ون.
ِ
ف ِريقا ِمن المؤ ِم ِنين لك ِارهون .يج ِادلونك فِي الح ِق بعدما تبين كأنما يساق ِ

هذا ،وقد عقدنا فص ً
أحد:
ال لإلنقالب عىل النبي‘يف حياته وســبب نزول قوله تعاىل يف ُ

ََ
َ
َ َ َ ُ
َ َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٌ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُّ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ
ات أ ْو ق ِت َل انقل ْب ُت ْم َعلى أ ْعق ِابك ْم َو َم ْن َي ْنق ِل ْب َعلى َع ِق َب ْيهِ فل ْن
وما محمد ِإلا رسول قد خلت ِمن قب ِلهِ الرسل أف ِإن م
ُ َّ
اكر َ
َ ُ َّ َ َ ْ ً َ َ َ ْ
ين.
يضر اهلل شيئا وسيج ِزي اهلل الش ِ ِ
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وبلغ مرىض القلوب أوج فعاليتهم بمحاولتهم قتل النبي‘يف عودته من تبوك!

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
ٌ

ْ ُ َّ ْ
َ ْ ُْ
وروى املفرسون مؤامرة العقبة يف تفســر قوله تعــاىلَ :يا َأ ُّي َها َّ
ين َواغلظ
الن ِب ُّي َج ِاه ِد الكف َار َوال ُم َن ِاف ِق
ْ ْ
ََ
َّ
َ ُ ََ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ََ
ْ ُ
َ
ُ َ
ُ
لام ِه ْم َو َه ُّموا
اهلل َما قالوا َولقد قالوا ك ِل َمة الكف ِر َوكف ُر وا َب ْعد ِإ ْس ِ
عل ْي ِه ْم َو َمأ َواه ْم َج َهن ُم َو ِبئ َس ال َم ِصيرَ .ي ْح ِلفون ِب ِ
ُ
َ ْ
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 .
ِ
ِ
َ َ ُّ َ َ ْ َ َ ُ
قال البيضــاوي ( « :)158/3وهموا ِبما لم ينالوا ،من الفتك بالرســول وهو أن مخســة عرشمنهم

توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يدفعوه عن راحلته إىل الوادي إذ تسنم العقبة بالليل!

فأخذ عامر بن يارس بخطام راحلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقها ،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 دهم وقال :وهم الذين أنزل اهلل عز وجل
َ

ُ

فيهمَ :و َه ُّموا ِب َما ل ْم َي َنالوا ».

وقد كان طريق العقبة ممــر ناقة واحدة ،فكمنوا له ليــ ً
ا يف أعىل اجلبل ليلقوا عليه الصخور

ويقتلوه ثم ينزلون ويبكون عليه ويبايعون أحدهم باخلالفة!

وملا ألقوا أول صخرة نزل جربئيل×فرضب بجناحه فأضاء اجلبل ورآهم النبي‘ولعنهم

واحد ًا واحــد ًا ،فغطوا وجوهم ونزلوا ،وأمر النبي‘ حذيفة وعامر ًا أن يكتموا أســاءهم،

وكتمها هو كام أمره ربه لئال ترى قريش أهنا افتضحت فرتتد عن اإلسالم!
وفرح احلزب القريش بكتامن أسامئهم!
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 .11من تعاملاألجالف والخشنين مع رسولاهلل؟ص؟
.1كانت معصية النبي‘ظاهرة عامة يف املنافقني وظاهرة موجودة يف غريهم .فكانت اآليات

تؤكد دائ ًام عىل طاعة النبي‘وحتذر من معصيته.

ْ
ْ ْ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ َّ
ود َ
الن ْج َوى ُث َّم َي ُع ُ
ون ِل َما ُن ُهوا َع ْن ُه َو َي َت َن َ
اج ْو َن ِبال ِإث ِم َوال ُع ْد َو ِان
قــال تعــاىل :ألم تر ِإلى ال ِذين نهوا ع ِن
َ
َُ ُ
َ
َ
َ َ ّ
َّ ُ َ َ ُ ُ َ ْ ُ
الر ُسول َو إ َذا َج ُاء َ
َو َم ْعص َيةِ َّ
ون فِي أنف ِس ِه ْم ل ْولا ُي َع ِذ ُب َنا ا ّلل ُه ِب َما نقول َح ْس ُب ُه ْم
وك َح َّي ْو َك ِب َما ل ْم ُي َح ِّي َك ِبهِ الله ويقول
ِ
ِ ِ
ْ
َ
ْ
َ
َ َ
َج َه ّن ُم َي ْصل ْون َها ف ِبئ َس ال َم ِص ُير.
َّ ُ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ ْ ّ َ َّ ْ
التق َوى َواتقوا
ول وتناجوا ِبال ِب ِر و
يا أيها ال ِذين آمنوا ِإذا تناجيتم فلا تتناجوا ِبال ِإث ِم والعدو ِان ومع ِصيةِ الرس ِ
ا َّلل َه َّالذي إ َل ْيهِ ُت ْح َش ُر َ
ون.
ِ ِ
ُ َّ
َ َ
ثم وصف اهلل تعاىل عاقبة من عىص الرســول‘وكتم ما أنــزل اهللَ :ي ْو َم ِئ ٍذ َي َو ّد ال ِذ َين كف ُر وا
ً
الر ُس َول َل ْو ُت َس َّوى به ُم الأرض َولا َي ْك ُت ُم َ
َو َع َص ُوا َّ
ون َ
اهلل َح ِديثا.
ِِ

ثم رسم عز وجل مشــهد صحايب كبري انحرف بعد النبي‘وعصاه وأطاع صاحبه الذي

َ َ َ ُّ َّ
ََ َ
ً
َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َّ ُ
ول َس ِبيلاَ .يا َو ْيلتى ل ْي َت ِني
كان يوسوس له ،فقالَ :وي ْو َم يعض الظ ِال ُم على يديهِ يقول يا ل ْيت ِني اتخذت مع الرس ِ
َ ُ ً َ َ َ َّ ُ
َ ْ َ َّ ْ ُ ً َ ً َ َ ْ َ َ َّ َ ّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
َ
الش ْي َط ُ
ان ِل ْلإ ْن َ
الر ُسول َيا َر ِّب ِإ ّن
ان خذولا .وقال
س
الذك ِر بعد ِإذ جاءنِي وكان
لم أت ِخذ فلانا خ ِليلا .لقد أضل ِني ع ِن ِ
ِ ِ
ْ
ْ
َ
ُ
ّ َ ّ َ ُ ًّ َ ُ ْ َ َ
َ
َ ْ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ً َ َ َ َ
ين َوكفى ِب َر ِّب َك َه ِاد ًيا َون ِص ًيرا.
ا.وكذ ِلك َج َعل َنا ِلك ِل ن ِب ٍي عدوا ِمن المج ِر ِم
قو ِمى اتخذوا هذا القرآن مهجور

 .2اخلشونة والبداوة ظاهرة عامة يف جمتمع اجلزيرة  ،وقد تصري سوء أدب!

وقد القى النبي‘من ذلك الكثري ،فكانــوا ال يتأدبون بني يديه ،ويرفعون أصواهتم عىل

صوته! وكانوا ينادونه من وراء بيته :ياحممد أخرج الينا!

َّ
قال اهلل تعــاىلَ :وم ْن ُه ْم َم ْن َي ْلم ُز َ
الص َد َقات َفإ ْن ُأ ْع ُطوا م ْن َها َر ُضوا َو إ ْن َل ْم ُي ْع َط ْوا م ْن َها إ َذا ُه ْم َي ْس َخ ُط َ
ون.
ي
ف
ك
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ ُ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ َّ َّ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ٌ ُ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ُْ
وقال تعاىل :و ِمنهم ال ِذين يؤذون الن ِبي ويقولون هو أذن قل أذن خي ٍر لكم.
ََ
ْ
َ ُْ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ َْ ََ ُُ ْ َ َ ً َ ْ َ
ك ّنة أ ْن َيفق ُه ُوه َوفِي آذ ِان ِه ْم َوق ًرا.
وقال :و ِمنهم من يست ِمع ِإليك وجعلنا على قل ِوب ِهم أ ِ
َ
َ ُ َّ
َ َ َ ُ َّ َ
الر ُسول
وقال حمذر ًا من إبطال أعامهلم بمعصية الرسول‘َ :يا أ ّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا أ ِط ُيعوا اهلل وأ ِطيعوا
ُ ُ َ َ ُ
َولا ت ْب ِطلوا أ ْع َمالك ْم.
ُ َ
َ َّ
َ
َ َ َ ُ َّ َ
الر ُسول فإن ت َول ْوا فإنما َعل ْيهِ َما ُح ِ ّم َل
وقــال تعاىل حمذر ًا من الضالل إن عصوه :ق ْل أ ِط ُيعوا اهلل وأ ِطيعوا
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ْ
َ ُ
َ
ُ
َو َعل ْيك ْم َما ُح ِ ّمل ُت ْم َو ِإ ْن ت ِط ُيع ُوه ت ْه َت ُدوا.

يل َل ُه ْم َت َع َال ْوا إ َلى َما أنزل ُ
وقــال عن املنافقني الذيــن ال يقبلــون حكم الرســول‘:و إذا ِق َ
اهلل
ِ
َ
ً
ين َي ُص ُّد َ
َو إ َلى َّ
الر ُسول َرأيْ َت ْال ُم َن ِاف ِق َ
ون َع ْن َك ُص ُدودا.
ِ
ِ
َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُْ
ول بينكم
وقاله حمذر ًا الذيــن ال حيرتمون النبي‘ويتحايلون عىل أمــره :لا تجعلوا دعاء الرس ِ
َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ً َ ْ َ ْ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ً
َ ُ
اذا َف ْل َي ْح َذر َّالذ َين ُي َخال ُف َ
ون َع ْن أمره أ ْن ت ِص َيب ُه ْم
كدع ِاء بع ِضكم بعضا قد يعلم اهلل ال ِذين يتسللون ِمنكم ِلو
ِ
ِ ِ
َ
َ
ِف ْت َن ٌة أ ْو ُي ِص َيب ُه ْم َع َذ ٌاب أ ِل ٌ
يم.

وقال أبومليكــة :كاد أبوبكر وعمر أن هيلكا ،وروى البخــاري( )46/6قصتهام وأهنام تصاحيا

ورفعــا صوتيهام عند النبي‘ ،قال( :حني قدم عليه ركب بني متيم فأشــار أحدمها باألقرع
بن حابس أخي بني جماشع ،وأشــار اآلخر برجل آخر ،قال نافع ال أحفظ إسمه ،فقال أبوبكر

لعمــر :ما أردت إال خاليف! قال :ما أردت خالفــك فارتفعت أصواهتام يف ذلك ،فأنزل اهللَ :يا
َ ُ َّ
ُ
َّ
َ َْ
َ َ َ َ ُ َ َ
َ َ
َ
َ
الن ِب ِ ّي َولا ت ْج َه ُر وا ل ُه ِبالق ْو ِل ك َج ْه ِر َب ْع ِضك ْم ِل َب ْع ٍض أ ْن ت ْح َب َط
أ ّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا لا ت ْرف ُعوا أ ْص َواتك ْم ف ْوق َص ْو ِت
َ ُ ُ َ
َ
أ ْع َمالك ْم َوأ ْن ُت ْم لا ت ْش ُع ُر َون .قال ابن الزبري :فام كان عمر ُيســمع رسول اهلل‘ بعد هذه اآلية حتى
يســتفهمه) .فنزلت ســورة احلجرات فيهام ويف الذين يرصخون من وراء بيته! قال اهلل تعاىلَ :يا
َ ُ َّ
َ َ ُ َ َّ ُ
َ
َُ ّ
ُ
َ
اهلل إ َّن َ
اهلل َس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ
يم.
أ ّي َها ال ِذ َين َآمنوا لا تق ِد ُموا َب ْي َن َيد ِي ِ
اهلل ورسو ِلهِ واتقوا ِ
َ
َ ُ َّ
ُ
َّ
َ َْ
َ َ َ َ ُ َ َ
َ
َ
الن ِب ِ ّي َولا ت ْج َه ُر وا ل ُه ِبالق ْو ِل ك َج ْه ِر َب ْع ِضك ْم ِل َب ْع ٍض أ ْن
َيا أ ّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا لا ت ْرف ُعوا أ ْص َواتك ْم ف ْوق َص ْو ِت
َت ْح َب َط َأ ْع َم ُال ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم لا َت ْش ُع ُر َ
ون.
َ
إ َّن َّالذ َين َي ُغ ُّض َ
ون َأ ْص َو َات ُه ْم ِع ْن َد َر ُسول اهلل ُأ َولئ َك َّالذ َين ْام َت َح َن ُ
اهلل ُق ُل َوب ُه ْم ِل َّلت ْق َوى َل ُه ْم َم ْغ ِف َر ٌة َوأ ْج ٌر َع ِظ ٌ
يم.
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ْ
ْ
ّ
إ َّن َّالذ َين ُي َن ُادون َك م ْن َو َر ِاء ال ُح ُج َرات أكث ُر ُه ْم لا َي ْعقل َ
ونَ .ول ْو أن ُه ْم َص َب ُر وا َحتى تخ ُر َج إل ْيه ْم لك َان خ ْي ًرا ل ُه ْم َو ُ
اهلل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َغ ُف ٌور َر ِح ٌ
يم.

وقد جعل رواة الســلطة هذه اآليات مدح ًا أليب بكر وعمــر وأخفوا خمالفتهام لألحكام التي

فيها! وكرر البخاري ذلك (  ،46/6و.)145/8:

وقالــوا كانا بعدها خيفضان صوتيهام عند النبي‘فال يســمع كالمهام حتى يعيدانه عليه!

لكــن هذا اليصح ألن عمر رفع صوتــه عىل النبي‘يف مرض وفاته وقــال غلبه الوجع أو

هيجر ،حسبنا كتاب اهلل ال نريد أن تكتب لنا تأمين ًا من الضالل ،ومنعه بخشونة أن يكتب عهده!
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وصاح أنصاره الطلقاء :القول ما قاله عمر! فطردهم النبي‘وقال :قوموا عني!
ي َيدَ ِي اهللِ َو َر ُســولِ ِه :ال تتفلسفوا عىل ربكم ورسوله فتأمرون وتنهون
ومعنى :ال ُت َقدِّ ُموا َب ْ َ
بدله ،وتقولون له :إفعل وال تفعل ،فاألمر له وليس لكم!
وزعموا أن املنادين من وراء احلجرات ليسوا أبابكر وعمر بل وفد بني متيم.

ول فالن ًا ،وقال اآلخر :بل ِّ
ومنها أهنام قدما بني يدي اهلل ورســوله ،فقال أحدمهــا َّ
ول فالن ًا!

ونالحــظ أن هذا دأهبام ،فلام رجعا مــن فرارمها يف حنني ،أخذا يتدخــان يف الغنائم! «وقال

أبوقتادة :يا رسول اهلل إين رضبت رج ً
ال عىل جبل العاتق وعليه درع له قد حتصفت عنه فأعجلت
عنه قال فانظر من أخذها ،فقام رجل فقال :أنا أخذهتا فأرضه عنها فلو أعطيتنيها؟

فقال عمر :ال واهلل ال يفيؤها اهلل عىل أســد من أســده ،ويعطيكها! فضحك رســول اهلل».

(كنز العمال .)552/10:طبع ًا ضحك من فضول عمر بعد هروبه!

ورواها أبوداود ( )616/1عن أيب بكر قال« :الها اهلل ،إذ ًا يعمد إىل أسد من أسد اهلل يقاتل عن اهلل

وعن رسوله فيعطيك سلبه! فقال رسول اهلل‘ :صدق فأعطه إياه »!

وحــذف منه البخاري ( )16/ 3ذكر أيب بكر وعمر! لكنه روى شــكوى أم ســلمة من فضول

عمر(« :)69/6فقالت أم سلمة :عجب ًا لك يا ابن اخلطاب دخلت يف كل شئ حتى تبتغي أن تدخل
بني رسول اهلل‘ وأزواجه »!

ولعمر ســوابق مع النبي‘منها أن النبي‘تأخر عمد ًا عن صالة العشاء فصاح عمر:

نام النســاء والصبيــان! قــال مســلم( )115/2فخرج النبي وقال :ما كان لكم أن تنزروا رســول اهلل
عىل الصالة وذاك حني صاح عمر)!
وفرسوا تنزروا بت ُِل ُّحوا ،لكن نزر فيه قطع عمل إنسان واإلرصار عليه! والنتيجة :أن سلوكهام
مع النبي‘وسياق السورة يرجح أهنا نزلت فيهام ،کام نزلت سورة التحریم يف بنتیهام.




الفصل اخلامس والستون

تعاملالنبي؟ص؟معالحيواناتوالطيور

آيات قرآنية في نعمةالحيوانات علينا
املقصود باألنعام يف القرآن والفقه:األنعام األربعة :اإلبل والبقر والغنم واملاعز.

من سورة النحل:

َ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ
ين َت ْس َر ُح َ
يح َ
ك ُل َ
ون َو ِح َ
ونَ .و َل ُك ْم ِف َيها َج َم ٌال ِح َ
ين ُتر ُ
ون.
والأنعام خلقها لكم ِفيها ِدفء ومن ِافع و ِمنها تأ
ِ
َّ
ْ َ َ ْ
ْ َْ ُ
َْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ
َ
َّ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ٌ َ ٌ ْ َ
يمَ .والخ ْي َل َوال ِبغال َوال َح ِم َير
َوت ْح ِم ُل أثقالك ْم ِإلى َبل ٍد ل ْم تكونوا َب ِال ِغيهِ ِإلا ِب ِش ّ ِق الأنف ِس ِإن ربكم لرءوف ر ِح
َ َ َ َ ُ َ
َ َ ُ
ل َت ْر َك ُب َ
ونَ .و َع َلى ا َّلله َق ْص ُد َّ
وها َوز َين ًة َو َي ْخ ُل ُق َما َلا َت ْع َل ُم َ
اك ْم أ ْج َم ِع َ
ين َ.و ِإ ّن لك ْم
يل َو ِم ْن َها َج ِائ ٌر َول ْو ش َاء ل َهد
ب
الس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ّ
ْ
ً
ً
َ
ام ل ِع ْب َرة ن ْس ِقيك ْم ِم َّما في ُب ُط ِونهِ ِم ْن َب ْين ف ْر ٍث َو َد ٍم ل َب ًنا خ ِال ًصا َس ِائغا ِللشارب َ
ين.
فِي الأن َع ِ
ِِ
ِ
ِ
َ ُ
ً َ
ُّ َ
َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ْ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ً َ َ َ َ َ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ
ام ُب ُيوتا ت ْس َت ِخفون َها َي ْو َم ظ ْع ِنك ْم َو َي ْو َم
والله جعل لكم ِمن بي ِوتكم سكنا وجعل لكم ِمن جل ِ
ود الأن َع ِ
َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ً َ َ َ ً َ
ين.
ِإقام ِتكم و ِمن أصو ِافها وأوب ِارها وأشع ِارها أثاثا ومتاعا ِإلى ِح ٍ

من سورة املؤمنون:

َ
ُ
َ َّ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ً ُ
ُُ َ ََ ُ ْ َ ََ ُ َ ٌَ َ َْ َْ ُ
ك ُل َ
ونَ .و َعل ْي َها
ام ل ِع ْب َرة ن ْس ِقيك ْم ِم َّما فِي بط ِونها ولكم ِفيها من ِافع ك ِثيرة و ِمنها تأ
و ِإن لكم فِي الأنع ِ
َو َع َلى ْال ُف ْلك ُت ْح َم ُل َ
ون.
ِ

من سورة الشعراء:

َ َ َ َ َّ ُ َ
َ َّ ُ َّ َ َ َّ ُ
ينَ .و َج َّنات َو ُ
ام َو َب ِن َ
ك ْم بأ ْن َ
ك ْم ب َما ت ْعل ُمون .أ َ
ُ
ون.
ي
ع
ع
د
م
واتقوا ال ِذي أمد
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ

من سورة غافر:
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ُ َّ
ُُ َ
َ َ َ َ ُ ُ ْ َْ َ َ َْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ
ُ
ً
ونَ .ولك ْم ِف َيها َم َن ِاف ُع َو ِل َت ْبلغوا َعل ْي َها َح َاجة فِي ُص ُد ِورك ْم
اهلل ال ِذي جعل لكم الأنعام ِلتركبوا ِمنها و ِمنها تأكل
َ َََْ َ ََ ُْ ْ ُ ْ َ ُ َ َُ ُ
يك ْم َآ َياتهِ َف َأ َّي َآ َيات ا َّلله ُت ْنك ُر َ
ون.
وعليها وعلى الفل ِك تحملون .وي ِر
ِ
ِ ِ ِ

من سورة الزخرف:

َّ
َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ
ورهِ ث َّم تذك ُر وا ِن ْع َمة
ه
ظ
ى
ل
ع
وا
و
ت
س
ت
ل
.
ون
ب
ك
ر
ت
ا
م
ام
ع
ن
أ
ال
و
ك
ل
ف
ال
ن
م
م
ك
ل
ل
ع
ج
و
ا
ه
ل
ك
اج
و
ز
أ
ال
ق
ل
خ
ي
ذ
ال
َو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ َُ ُ
ُ َ
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ينَ .و إ َّنا إ َلى َر ّب َنا َل ُم ْن َقل ُب َ
ك َّنا َل ُه ُم ْقر ِن َ
ون.
ذ وما
َر ِّبك ْم ِإذا ْاس َت َو ْي ُت ْم َعل ْيهِ َوتقولوا ُس ْب َح َان ال ِذي سخر لنا ه ا
ِ
ِ ِ ِ
ِ

من سورة األنعام:

ُ َّ َ ْ َ َ َّ
َ َّ ْ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ ً ُ ُ ُ ُ َ َّ ْ ُ َ َ ُّ َّ َ َ َ
َ
َ
َ َ
ان ُمتش ِاب ًها
ات والنخل والز رع مخت ِلفا أكله والزيتون والرم
ات َوغ ْير َم ْع ُر وش ٍ
ات َم ْع ُر وش ٍ
َوه َو ال ِذي أنشأ َجن ٍ
ًَ
َ َ ََ
ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َّ ُ َ ُ ُّ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ
َ
ام َح ُمولة
ع
ن
َوغ ْير ُمتش ِابهٍ كلوا ِمن ثم ِرهِ ِإذا أثمر وآتوا حقه يوم حص ِادهِ ولا تس ِرفوا ِإنه لا ي ِحب المس ِر ِفين .و ِمن الأ ِ
َ ً ُ ُ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َّ
َّ
ُُ
الش ْي َطان إ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُمب ٌ
ين.
ات
َوف ْرشا كلوا ِم ّما ر زقك ُم الله َولا تت ِب ُعوا خط َو ِ
ِ
ِ ِ

من سورة فاطر:

ْ ٌ
الس َم ِاء َم ًاء َف َأ ْخ َر ْج َنا ب َث َم َرات ُم ْخ َتل ًفا َأ ْل َو ُان َها َوم َن ْالج َبال ُج َد ٌد ب ٌ
َأ َل ْم َت َر َأ َّن ا َّلل َه َأ ْن َز َل م َن َّ
يض َو ُح ْم ٌر ُمخ َت ِلف
هِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ َ
ْ ٌ ْ ُ َ َ َ َّ
ْ َ َ
َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ٌ َ َ َّ
َ َّ َ ّ ْ ْ
ام ُمخ َت ِلف أل َوان ُه كذ ِلك ِإن َما َيخشى ا ّلل َه ِم ْن ِع َب ِادهِ ال ُعل َم ُاء
اب َوالأن َع ِ
ألوانها وغر ِابيب سود .و ِمن الن ِاس والدو ِ
َ َ
َُ
ِإ ّن ا ّلل َه َع ِز ٌيز غف ٌور.

من سورة الشورى:

َ
َ ْ
َ َ َ َ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ْ َْ َ ً َ َ ْ َْ َ َْ َ ً ْ ُ ُ
َفاط ُر َّ
ْ َْ
ام أز و
اجا َيذ َر ؤك ْم ِفيهِ ل ْي َس ك ِمث ِلهِ
ِ
الس َم َاو ِ
ات َوالأر ِض جعل لكم ِمن أنف ِسكم أز واجا و ِمن الأنع ِ
ْ
َش ْي ٌء َو ُه َو َّ
الس ِم ُ
يع ال َب ِص ُير.

من سورة حممد:

َّ
َ
ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ
َّ َّ َ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َّ
ك َف ُر وا َي َت َم َّت ُع َ
ون
ات ت ْج ِري ِمن تح ِتها الأنهار وال ِذين
ِإن الله يد ِخل ال ِذين آمنوا وع ِملوا
ات َجن ٍ
الص ِال َح ِ
َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ
الن ُار َمث ًوى ل ُه ْم.
ويأكلون كما تأكل الأنعام و

من سورة املائدة:

َْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ َّ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ّ َّ
الص ْي ِد َوأن ُت ْم ُح ُر ٌم
ام ِإلا ما يتلى عليكم غير م ِح ِلي
يا أيها ال ِذين آمنوا أوفوا ِبالعق ِ
ود أ ِحلت لكم ب ِهيمة الأنع ِ
ُ
َ َ
ِإ ّن ا ّلل َه َي ْحك ُم َما ُي ِر ُيد.
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زين للناس امتالكالحيوانات
ْ
ُ َّ
َّ
ْ َ
َ ّ َ َ َْ َ َْ
ْ َّ
ْ َ
َّ َ
ُ
النس ِاء والب ِن
ين َوالق َن ِاط ِير ال ُمق ْن َط َرةِ ِم َن الذه ِب َوال ِفضةِ َوالخ ْي ِل ال ُم َس َّو َمةِ
ات ِمن ِ
ز ِّي َن ِللن ِاس ُح ّب الش َه َو ِ
ْ َ
َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ
َ
ُ ْ
اع ال َح َياةِ ّالدن َيا َوا ّلل ُه ِع ْن َد ُه ُح ْس ُن ال َمآ ِب.
ام والحر ِث ذ ِلك مت
والأنع ِ

األنعام نزلتالىاألرض منالسماء!

َ َ
َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ام ث َم ِان َية أ ْز َو ٍاج.
خلقكم ِمن نف ٍس و ِ
احدةٍ ثم جعل ِمنها ز وجها وأنزل لكم ِمن الأنع ِ

الحج مناسبة شكر اهلل على نعمةاألنعام

َ
َّ
ْ
ْ ُ
ْ َ ّ َ ُْ َ َ ً َ َ َ ُ ّ َ َ ْ َ ْ ُ
ك ّل َف ّج َ
َو َأ ّذ ْ
يقِ .ل َيش َه ُدوا َم َن ِاف َع ل ُه ْم َو َيذك ُر وا
م
ع
ن
م
ين
ت
أ
ي
ر
ام
ض
ل
ك
ى
ل
ع
و
ا
ال
ج
ر
وك
ت
أ
ي
ج
ح
ال
ب
اس
الن
ي
ف
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
َّ
َ ُ
َْ َ
ْ ُ َََ
َّ
وم َ
َ ََُ
َ
ام فكلوا ِم ْن َها َوأ ْط ِع ُموا ال َبا ِئ َس الف ِق َير.ث َّم ل َيقضوا تفث ُه ْم
ام َم ْعل َ ٍ
ات على َما ر زقه ْم ِم ْن ب ِه َيمةِ الأنع ِ
ْاس َم الل ِه فِي أي ٍ
ُ َ
ّ
َ َ
َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َّ ُ ْ َ ْ ْ َ
ات ا َّلل ِه َف ُه َو َخ ْي ٌر َل ُه ِع ْن َد َر ّبهِ َوأ ِح ّل ْت َل ُك ُم ْال َأ ْن َع ُ
ام
يق .ذ ِلك َو َم ْن ُي َع ِظ ْم ُح ُر َم ِ
ِ
وليوفوا نذورهم وليطوفوا ِبالبي ِت الع ِت ِ
َ
ْ
َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُّ
.ح َن َف َاء ِل َّل ِه َغ ْي َر ُم ْشر ِك َ
الز ور ُ
ين ِبهِ َو َم ْن ُيش ِر ْك ِبا ّلل ِه
الرجس ِمن الأوث ِ
ان واجت ِنبوا قول ِ
ِ
ِإلا ما يتلى عليكم فاجت ِنبوا ِ
َ
َ َ َ َّ َ َ َّ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ُ َّ
الر ُ
يح في َم َكان َ
الط ْي ُر أ ْو َت ْهوي بهِ ّ
يق.
ح
س
فكأنما خر ِمن السم ِاء فتخطفه
ِ
ٍ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
َ
ُ
َ َ َ َ ْ ُ َ ّ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ
َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ًّ ُ َّ َ ّ َ َ ْ َ ْ ْ َ
يق.
ذ ِلك ومن يع ِظم شع ِائر الل ِه ف ِإنها ِمن تقوى القل ِ
وب .لكم ِفيها من ِافع ِإلى أج ٍل مسمى ثم م ِحلها ِإلى البي ِت الع ِت ِ
ََ َ
َ ُ ّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ً َ ْ ُ
ك ُر وا ْاس َم ا َّلله َع َلى َما َر َز َق ُه ْم م ْن َبه َيمةِ ْال َأ ْن َع َ َ ُ َ ٌ
اح ٌد فل ُه أ ْس ِل ُموا
و ِلك ِل أمةٍ جعلنا منسكا ِليذ
ام ف ِإل ُهك ْم ِإله َو ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َو َب ّ ِشر ْال ُم ْخب ِت َ
ين.
ِ
ِ

أبطلاإلسالم تشريعاتالجاهلية فياألنعام

َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً َ َ ُ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ
ان ِلش َرك ِائ ِه ْم
ذ ِلشرك ِائنا فما ك
ذ ِلل ِه ِبزع ِم ِهم وه ا
ام ن ِصيبا فقالوا ه ا
وجعلوا ِلل ِه ِمما ذرأ ِمن الحر ِث والأنع ِ
ْ
َ
ُ
َ َ
ْ
َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
ين ق ْت َل
ونَ .وكذ ِلك َز ّي َن ِلك ِث ٍير ِم َن ال ُمش ِر ِك
فلا ي ِصل ِإلى الل ِه وما كان ِلل ِه فهو ي ِصل ِإلى شرك ِائ ِهم ساء ما يحكم
ْ َُ َ َ ُ َ َ
ُ
َ
َ
ْ
َأ ْو َلاده ْم ُش َرَك ُاؤ ُه ْم ل ُي ْر ُد ُ
وه ْم َو ِل َي ْلب ُسوا َع َل ْيه ْم ِد َين ُه ْم َو َل ْو َش َاء ا َّلل ُه َما َف َعل ُوه فذ ْر ُه ْم َو َما َيفتر ونَ .وقالوا ه ِذهِ أن َع ٌ
ام
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ْ
ٌ
َ ْ ََ ُ َْ ْ َ َْ ٌ َُّ ْ ُ ُ ُ َ َ َْ ٌ َْ ُ
ك ُر َ
ون ْاس َم ا ّلل ِه َعل ْي َها اف ِت َر ًاء
َو َح ْرث ِح ْج ٌر لا َي ْط َع ُم َها ِإلا من نشاء ِبزع ِم ِهم وأنعام ح ِرمت ظهورها وأنعام لا يذ
َ َ
َ ْ َْ َ َ َ ٌ ُ ُ َ
َ َ ُ َ ْ َُ َ َ ُ َ ُُ
ََ َ ْ
ورنا َو ُم َح َّر ٌم َعلى أ ْز َو ِاج َنا َو ِإ ْن
ون ه ِذهِ الأنع ِ
عل ْيهِ س َيج ِز ِيه ْم ِبما كانوا يفتر ون َ.وقالوا ما فِي بط ِ
ام خ ِالصة ِلذك ِ
َ َ ْ
يمَ .ق ْد َخس َر َّالذ َين َق َت ُلوا َأ ْو َل َ
يم َع ِل ٌ
َي ُك ْن َم ْي َت ًة َف ُه ْم ِفيهِ ُش َرَك ُاء َس َي ْجزيه ْم َو ْص َف ُه ْم إ َّن ُه َح ِك ٌ
اد ُه ْم َسف ًها ِبغ ْي ِر ِعل ٍم
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُ
ّ
َ َ
َ
َ َ ْ
ُ
َ
َو َح َّر ُموا َما َر َزق ُه ُم ا ّلل ُه اف ِت َر ًاء َعلى ا ّلل ِه ق ْد َضلوا َو َما كانوا ُم ْه َت ِد َين.
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َّ
َ َ ُ َّ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ّ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ّ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ
َ
الش ْي َط َ
ان َو ِل ًّيا
ام َولآ ُم َرن ُه ْم فل ُيغ ِّي ُر ّن خل َق ا ّلل ِه َو َم ْن َي ّت ِخ ِذ
ولأ ِضلنهم ولأم ِنينهم ولآمرنهم فليب ِتكن آذان الأنع ِ
َ
ّ
َ
ُ
ْ ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ً ُ ً َ ُ ُ ْ َ ُ َ ّ ْ َ َ َ ُ ُ ُ ّ
الش ْي َط ُ
ان ِإلا غ ُر ًورا.
ون الل ِه فقد خ ِسر خسرانا م ِبينا .ي ِعدهم ويم ِن ِيهم وما ي ِعدهم
ِمن د ِ

نعمة حشرةالنحل والعسل

ُ َ َ
َ
َ
َّ
ً
َ َ َ ََ ً َ
ُ
النخيل َو ْال َأ ْع َناب َت َّتخ ُذ َ
ونَ .وأ ْو َحى َر ّب َك
ون ِم ْن ُه َسك ًرا َو ِر ْزقا َح َس ًنا ِإ ّن فِي ذ ِلك لآ َية ِلق ْو ٍم َي ْع ِقل
ِ
َو ِم ْن ث َم َر ِ
ِ
ات ِ ِ
ْ ُ ّ َّ َ َ َ ْ ُ
َّ
َ ْ
َ َّ ْ َ َّ
ً
ُ َ َُ ُ
َ
اسل ِكي ُس ُب َل َر ِّب ِك
ات ف
ال ُب ُيوتا َو ِم َن الش َج ِر َو ِم ّما َي ْع ِرشون .ث ّم ك ِلي ِمن ك ِل الثمر ِ
ِإلى النح ِل أ ِن ات ِخ ِذي ِمن ال ِج َب ِ
اب ُم ْخ َتل ٌف َأ ْل َو ُان ُه فيهِ ش َف ٌاء ل َّلناس إ َّن في َذل َك َل َآ َي ًة ل َق ْوم َي َت َف َّك ُر َ
ُذ ُل ًلا َي ْخ ُر ُج ِم ْن ُب ُط ِون َها َش َر ٌ
ون.
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ٍ

يف الــكايف( )332/6عن الصادق×قال:كان رسول اهلل‘يعجبه العســل.كان النبي‘

يأكل العسل ويقول :آيات من القرآن .ومضغ اللبان يذيب البلغم).

ويف أمايل الصدوق(:512/هنى عن قتل النحل وهنى عن الوسم يف وجوه البهائم).

قواعد نبوية فيالتعامل معالحيوان

يف ِّ ٍ
حرى أجر .يف كل ذات كبد رطبة أجر.
كل كبد ّ

ّ 
حيب إبراد الكبد احلرى ،ومن ســقى كبد ًا حرى من هبيمة وغريها ،أظ َّله اهلل يف ظل
إن اهلل ّ
عرشه يوم ال ظل َّإل ظله.
إيل أنك جتيعه وتدئبه.
 أما تتقي اهلل يف هذه البهيمة التي ملككها اهلل إنه شكى َّ
 ملعون من رضب وجه احليوان أو وسم وجهه ،أي كواه.
 ملعون ملعون من نكح هبيمة.

َّ 
إن اهلل تعــاىل كتب اإلحســان عىل كل شــيئ ،فإذا قتلتــم فأحســنوا القتلة ،وإذا ذبحتم

فأحسنوا الذبحة ،وليحدَّ أحدكم شفرته ،ولريح ذبيحته.

بحدّ الشفار ،وأن ت َُوارى عن البهائم ،وإذا ذبح أحدكم َف ْل ُي ْج ِه ْز.
أمر َ

 قالت عائشــة:كنت عىل بعري صعب فجعلت أرضبه فقال يل رســول اهلل :عليك بالرفق

فإن الرفق اليكون يف شئ إال زانه وال ينزع من شئ إال شانه.
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 مر برجل يكرع املاء بفيه يعني يرشبه من إناء أو غريه من وسطه فقال :أتكرع ككرع البهيمة!

إن مل جتد إناء فارشب بيديك ،فإهنا من أطيب آنيتكم.

 أهيا الناس إن الســباع مهتها التعدي ،وإن البهائم مهتها بطوهنا ،وإن النساء مهتهن الرجال،

وإن املؤمنني مشفقون خائفون وجلون.

من معجزاتالنبي؟ص؟مع بعضالحيوانات
يف بصائر الدرجــات( :370/عن جابر بن بن عبد اهلل قال :ملا أقبل رســول اهلل‘ من غزوة

ذات الرقاع وهي غزوة بني ثعلبة حتى إذا كان قريب ًا من املدينة إذا بعري حل يرقل حتى انتهى إىل
رسول اهلل‘ فوضع جرانه عىل األرض ثم خرخر .فقال رسول اهلل‘ :هل تدرون ما يقول
هذا البعري؟ قالوا اهلل ورسوله أعلم .قال :إنه أخربين أن صاحبه عمل عليه حتى إذا أكربه وأدبره

وأهزله أراد أن ينحره ويبيع حلمه .ثم قال رســول اهلل‘ :يا جابر إذهب به إىل صاحبه فأتني

بــه فقلت :ال أعرف صاحبه .قال :هو يدلك .قال فخرجــت معه حتى انتهيت إىل بني واقف
فدخل يف زقاق فإذا بمجلس فقالوا يا جابر كيف تركت رســول اهلل وكيف تركت املســلمني؟

قلت صاحلون،ولكن أيكم صاحب هذا البعري؟قال بعضهم :أنا ،فقلت :أجب رسول اهلل‘
قال مايل؟قال :إســتعدى عليك بعريك! قال فجئت أنا وهو والبعري إىل رســول اهلل‘ فقال

إن بعــرك أخربين أنك عملت عليه حتى إذا أكربتــه وأدبرته وأهزلته أردت نحره وبيع حلمه.

قال الرجل قد كان ذلك يا رســول اهلل‘ .قال :بعه مني قال بل هو لك يا رســول اهلل قال:
بل بعه مني ،فاشــراه رســول اهلل‘ ثم رضب عىل صفحته فرتكه يرعى يف ضواحي املدينة

فكان الرجل منا إذا أراد الروحة والغدوة منحه رســول اهلل‘ .فقال جابر :رأيته وقد ذهب
عنه دبره وصلح).

وعن اإلمام الصادق×قــال :ملــا ن َّفــروا برســول اهلل‘ناقته [قال هلــا :أثبتي] قالت

لرسول اهلل‘:الواهلل ال أزلت خف ًا عن خف ولوقطعت إرب ًا إرب ًا)!

ويف خمتــر بصائر الدرجــات( :15/عن اإلمام الصادق×قــال :وأما الذئــب فجاء إىل

النبي‘ فشــكى إليه اجلوع فدعى رسول اهلل‘أصحاب الغنم فقال :أفرضوا للذئب شيئ ًا
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فشــحوا ،فذهب ثم عاد الثانية فشكى اجلوع فدعاهم رسول اهلل‘فشــحوا ،ثم عاد الثالثة
فشكى اجلوع فدعاهم فشحوا ،فقال رسول اهلل للذئب :إختلس .ولو أن رسول اهلل‘فرض

للذئب شيئ ًا ما زاد الذئب عليه شيئ ًا حتى تقوم الساعة).

ويف أمايل الطويس( :453/عن عيل بن أيب طالب×قال :مر رســول اهلل بظبية مربوطة بطنب

فســطاط ،فلام رأته أطلق اهلل عز وجل لســاهنا فكلمته فقالت :يا رســول اهلل ،إين أم خشــفني

عطشــانني ،وهذا رضعي قد امتأل لبنا ،فخلني ألنطلق فأرضعهام ثم أعود فرتبطني كام كنت.
فقال هلا رســول اهلل‘ :وكيف وأنت ربيطة قوم وصيدهم .قالت :بىل يا رسول اهلل ،أنا أجئ

فرتبطني أنــت بيدك كام كنت .فأخذ عليها موثق ًا من اهلل لتعودن وخىل ســبيلها فلم تلبث إال
يســر ًا حتى رجعت ،وقد أفرغت ما يف رضعها فربطها رسول اهلل‘كام كانت ،ثم سأل :ملن
هذا الصيد؟ فقيل له :هذه لبني فالن ،فأتاهم النبي‘وكان الذي قنصها منهم منافق ًا ،فرجع

عن نفاقه وحســن إسالمه ،فكلمه النبي‘يف بيعها ليشرتهيا منه ،قال :بل أخيل سبيلها فداك
أيب وأمي يا نبي اهلل .فقال رســول اهلل‘ :لو أن البهائم يعلمن من املــوت ما تعلمون أنتم ما

أكلتم منها سمين ًا).

ويف املعجم األوسط للطرباين(( :)53/9أقبلنا راجعني فجاء رجل من أصحاب رسول اهلل‘

بعــش طري حيمله فيه فراخ وأبواه يتبعانه ويقعان عــى يد الرجل فأقبل النبي‘ عىل من كان
معه فقال :أتعجبــون بفعل هذين الطريين بفراخهام والذي بعثنــي باحلق هلل أرحم بعباده من

هذين الطريين بفراخهام)!!

وقال ابن ســعد( « :)116/1كان رســول اهلل‘ مع أمه آمنة بنت وهب فلام بلغ ســت سنني

خرجــت به إىل أخواله بني عدي بن النجار باملدينة تزورهم به ،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 َط ِم بني عدي بن النجار عرفه وقال:كنت أالعب أنيسة جارية
نطي طائر ًا كان يقع عليه.ونظر إىل الدار
من األنصار عىل هذا األطم ،وكنت مع غلامن من أخوايل ِّ
فقال :هاهنا نزلت يب أمي ويف هذه الدار قرب أيب عبد اهلل بن عبد املطلب ،وأحســنت العوم يف بئر
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بني عدي بن النجار.

وكان قوم من اليهود خيتلفون ينظرون إليه فقالت أم أيمن:فســمعت أحدهم يقول هو نبي

هذه األمة وهذه دار هجرته ،فوعيت ذلك كله من كالمه.

ثــم رجعت به أمه إىل مكة فلام كانوا باألبواء توفيت آمنة بنت وهب فقربها هناك ،فرجعت

بــه أم أيمن عىل البعريين اللذين قدموا عليهام مكة ،وكانت حتضنه مع أمه ثم بعد أن ماتت .فلام
مر رســول اهلل‘يف عمرة احلديبية باألبواء قال :إن اهلل قــد أذن ملحمد يف زيارة قرب أمه ،فأتاه
َّ

رسول اهلل فأصلحه وبكى عنده ،وبكى املسلمون لبكاء رسول اهلل‘).

دفاعالنبي؟ص؟عنالحيوانات وأمره بالرفق بها
يف صحيح البخــاري(( :)77/3أن رســول اهلل‘ قال عذبت امرأة يف هرة حبســتها حتى

ماتت جوعــ ًا فدخلت فيها النار .قال فقــال واهلل أعلم :ال أنت أطعمتيها وال ســقيتيها حني

حبستيها،والأنت أرســلتيها فأكلت من خشاش األرض) .وخشــاش األرض :هوامها ،ويف

بعض رواياهتا :عذبت امرأة يف هرة ،بدل دخلت النار ،وهو أكثر منطقية.

ويف اخلصال( :618/من سافر منكم بدابة فليبدأ حني ينزل بعلفها وسقيها .ال ترضبوا الدواب

عىل وجوهها فإهنا تسبح رهبا).

ويف من ال حيرضه الفقيه( :290/2:قال رســول اهلل‘ :إن اهلل تبارك وتعاىل حيب الرفق ويعني

عليه ،فإذا ركبتم الدواب العجاف فأنزلوها منازهلا فإن كانت األرض جمدبة فانجوا عليها ،وإن

كانت خمصبة فأنزلوها منازهلا).

ويف الفقيــه( :291/2:وقال رســول اهلل‘ :اإلبل عــز ألهلها .وهنى رســول اهلل‘أن

ُيتخطى القطار قيل :يا رسول اهلل ومل؟قال :ألنه ليس من قطار إال وما بني البعري إىل البعري شيطان.
وأبرص ناقة معقولة وعليها جهازها ،فقال :أين صاحبها ،مروه فليستعد غد ًا للخصومة.
ويف خرب آخر قال‘:أخروا األمحال فإن اليدين معلقة ،والرجلني موثقة.

عن أيب جعفر×قــال :كان رســول اهلل‘وأمري املؤمنني×ومرثد بن أيب مرثد الغنوي

يعقبون بعري ًا بينهم ،وهم منطلقون إىل بدر).
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ويف من الحيرضه الفقيه( :289/2:روي عن أيب ذر أنه قال :ســمعت رســول اهلل‘يقول:

إن الدابة تقول:اللهم ارزقني مليك صدق يشبعني ويسقيني والحيملني ماال أطيق).
وروى أمحد ( 162/5و )170والنســائي ()223/6

والبيهقي( ( :)330/ 6أن أباذر كان يف مراغة مرص

يروض فرســه ،فســألوه عن حبه له فقال [سمعت رســول اهلل‘ يقول] :ليس من ليلة إال
ِّ
والفــرس يدعو فيها ربه فيقول :رب إنك ســخرتني البن آدم وجعلــت رزقي يف يده ،اللهم
فاجعلني أحب إليه من أهله وولده ،فمنها املســتجاب ومنها غري املســتجاب .وال أرى فريس
هذا إال مستجاب ًا).

رســائل الرشيف املرتىض(( :)373/2فقتل البهائم التــي ال أذيــة منهــا ال جيــوز عــى وجه

ألن الســمع مل يبحه .وكذلك ما يؤذي أذى يســر ًا متحم ً
ال كالنمل وما أشبهه ،فإن املؤذيات

من البهائم املرضات مباح قتلها ،كالسباع واألفاعي).

حيوانات مدحهاالنبي؟ص؟
يف الفقيه (( :)283/2قال رســول اهلل‘ :اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة ،واملنفق

عليها يف ســبيل اهلل عز وجل كالباسط يده بالصدقة ال يقبضها .فإذا أعددت شيئ ًا فأعده أقرح،

أرثم ،حمجل الثالثة ،طلق اليمني ،كميت ًا ثم أغر .تسلم وتغنم.

وســمعته يقول :من ربط فرس ًا عتيق ًا حميت عنه عرش سيئات وكتبت له إحدى عرشة حسنة

يف كل يوم ،ومن ارتبط هجين ًا حميت عنه يف كل يوم سيئتان وكتبت له تسع حسنات يف كل يوم.
ومــن ارتبط برذون ًا يريد بــه مجاالً أو قضاء حاجة أو دفع عدو حميت عنه يف كل يوم ســيئة

وكتبت له ست حسنات.

 أهــدى أمري املؤمنني عيل×لرســول اهلل‘أربعة أفــراس من اليمن فأتــاه فقال :يا

رســول اهلل أهديت لك أربعة أفراس ،قال :صفها .قال :هــي ألوان خمتلفة ،قال :فيها وضح؟
قال :نعم ،قال :فيها أشقر به وضح؟ قال :نعم ،قال :فأمسكه يل ،وقال :فيها كميتان أوضحان،

قال :أعطهام ابنيك ،قال:والرابع أدهم هبيم قال :بعه واستخلف قيمته لعيالك ،إنام يمن اخليل
يف ذوات األوضاح.
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وهبامشــه :األقرح يكون يف وســط جبهته قرحه وهــي بياض يســر .األرثم :الذي أنفه

وشــفته العليا أبيض .املحجل :الذي جياوز البياض يف قوائمه األرساغ وال جياوز الركبتني ألهنام

مواضع األحجال وهي اخلالخيل والقيود .وال يكون التحجيل باليدين ما مل يكن معها رجل أو

رجالن .وطلق اليمني:إذا مل يكن هبا حتجيل .والكميت :األمحر الذي ختالط محرته سواد .والش َية
بكرسالشني :كل لون يف احليوان يكون معظم لونه عىل خالفه .وحمجل الثالثة :أي يده اليرسى
ورجاله فيها بياض .واألغر :يف جبهته بياض.

ويف الــكايف ( )236/1عن اإلمام الصادق×قال(:ملــا حــرت رســول اهلل‘الوفاة

دعا العباس بــن عبد املطلب وأمري املؤمنني ×فقال للعباس :يــا عم حممد تأخذ تراث حممد
وتقيض دينه وتنجز عداته؟فرد عليه فقال :يا رســول اهلل بأيب أنت وأمي إين شــيخ كثري العيال

قليل املــال ،من يطيقك وأنــت تباري الريح ،قال :فأطرق‘هنيئة ثــم قال:ياعباس أتأخذ

تراث حممد وتنجز عداته وتقيض دينه؟ فقال بأيب أنت وأمي شــيخ كثري العيال قليل املال وأنت
تباري الريح .قال :أما إين ســأعطيها مــن يأخذها بحقها ،ثم قال :يا عــي يا أخا حممد أتنجز

عــدات حممد وتقيض دينه وتقبض تراثه؟ فقال :نعم بأيب أنت وأمي ذاك عيل ويل .قال العباس:
فنظــرت إليه حتى نزع خامته من أصبعه فقال :ختتم هبذا يف حيايت ،قال :فنظرت إىل اخلاتم حني

عيل باملغفر ،والدرع،
وضعته يف أصبعــي فتمنيت من مجيع ما ترك اخلاتم .ثم صاح :يا بــال َّ
والراية ،والقميص ،وذي الفقار ،والســحاب ،والربد ،واألبرقــة ،والقضيب .قال :فواهلل ما

رأيتها غري ســاعتي تلك-يعني األبرقة -فجيئ بشــقة كادت ختطف األبصــار ،فإذا هي من

أبرق اجلنــة فقال :يا عيل إن جربئيل أتاين هبا،وقال :يا حممد إجعلها يف حلقة الدرع واســتدفر
هبا مكان املنطقة .ثم دعا بزوجــي نعال عربيني مجيع ًا ،أحدمها خمصوف واآلخر غري خمصوف،
والقميصني القميص الذي أرسي به فيه ،والقميص الذي خرج فيه يوم أحد ،والقالنس الثالث:

قلنسوة السفر،وقلنسوة العيدين واجلمع ،وقلنسوة كان يلبسها ويقعد مع أصحابه.

ثــم قال:يا بــال عــي بالبغلتني :الشــهباء والدلــدل ،والناقتني :العضبــاء والقصوى،

والفرسني :اجلناح كانت توقف بباب املسجد حلوائج رسول اهلل يبعث الرجل يف حاجته فريكبه
فريكضه يف حاجة رسول اهلل‘ ،وحيزوم ،وهو الذي كان يقول أقدم حيزوم ،واحلامر عفري،
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فقال :إقبضها يف حيايت .فذكر أمري املؤمنني ×أن أول شئ من الدواب تويف عفري ساعة قبض

رســول اهلل‘قطع خطامه ثم مر يركض ،حتى أتى بئر بني خطمة بقباء فرمى بنفســه فيها،
فكانت قربه).





النبي‘أي املال خري؟ قال :زرع زرعه صاحبه وأصلحه ،وأدى
ويف الفقيه (:291/2:ســئل
ُّ

حقه يوم حصاده ،قيل :يا رســول اهلل فأي املــال بعد الزرع خري؟ قال :رجل يف غنمه قد تبع هبا

مواضع القطر يقيم الصالة ويؤيت الزكاة قيل :يا رســول اهلل فأي املال بعد الغنم خري؟ قال :البقر

تغــدو بخري وتروح بخــر .قيل :يا رســول اهلل فأي املــال بعد البقر خري؟ فقال :الراســيات
يف الوحل ،املطعامت يف املحل .نعم الشئ النخل من باعه فإنام ثمنه بمنزلة رماد عىل رأس شاهقة
اشــتدت به الريح يف يوم عاصف إال أن خيلف مكاهنا ،قيل :يا رســول اهلل فأي املال بعد النخل

خري؟ فســكت فقال له رجل :فأين اإلبل؟ قال :فيها الشقاء واجلفاء والعناء وبعد الدار ،تغدو
مدبرة وتروح مدبرة ال يأيت خريها إال من جانبها األشأم ،أما إهنا ال تعدم األشقياء الفجرة.

قال مصنف هذا الكتاب :معنى قوله‘ :ال يأيت خريها إال من جانبها األشــأم :هو أهنا ال

حتلب وال تركب إال من اجلانب األيرس.

وقال‘يف الغنــم :إذا أقبلت أقبلــت وإذا أدبرت أقبلت ،والبقــر إذا أقبلت أقبلت وإذا

أدبرت أدبرت ،واإلبل إذا أقبلت أدبرت وإذا أدبرت أدبرت).

ما ورد عنه؟ص؟فيالقطة
يف اإلســتذكار البن عبد الــر(( :)164/1عن النبي×أنه كانت متر به اهلــرة فيصغي هلا اإلناء

فترشب منه ،ثم يتوضأ بفضلها).

ويف الفايق للزخمرشي((:)310/2قال‘:ليســت اهلرة بنجس إنام هــي من الطوافني عليكم

والطوافات وكان يصغى هلا اإلناء ،جعلها بمنزلة املامليك).
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ما ورد فيالنهي عن قتلالخطاف
ويف جواهر الــكالم(( :)311/36ويف خرب التميمــي عــن حممد بن جعفر عــن أبيه× :قال

رسول اهلل‘ :استوصوا بالصنينات خري ًا يعني اخلطاف ،فإهنن آنس طري الناس بالناس ،ثم

قال :أتدرون ما تقول الصنينة إذا هي مرت وترنمت ،تقول :بســم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل
رب العاملني ،حتى تقرأ أم الكتاب ،فإذا كان يف آخر ترنمها قالت :وال الضالني).

ويف اخلصال( :327/عن داود بن كثري الرقي قال :بينام نحن قعود عند أيب عبد اهلل×إذ مر بنا

رجــل بيده خطاف مذبوح ،فوثب إليه أبوعبد اهلل×حتى أخذه من يده ،ثم دحى به األرض،
ثم قال :أعاملكم أمركم هبذا أم فقيهكم لقد أخربين أيب  ،عن جدي’أن رســول اهلل‘هنى
عن قتل ستة :النحلة ،والنملة ،والضفدع ،والرصد ،واهلدهد ،واخلطاف .فأما النحلة فإهنا تأكل
طيب ًا وتضع طيب ًا وهي التي أوحى اهلل عز وجل إليها ،ليست من اجلن وال من االنس ،وأما النملة

فإهنم قحطوا عىل عهد سليامن بن داود’فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة عىل رجليها،
مادة يدها إىل السامء وهي تقول :اللهم أنا خلق من خلقك ،ال غنى بنا عن فضلك ،فارزقنا من

عندك ،وال تؤاخذنا بذنوب ســفهاء ولد آدم ،فقال هلم ســليامن :ارجعوا إىل منازلكم فإن اهلل

تبارك وتعاىل قد ســقاكم بدعاء غريكم ،وأما الضفدع فإنه ملا أرضمت النار عىل إبراهيم شكت
هوام األرض إىل اهلل عز وجل واســتأذنته أن تصب عليها املاء ،فلم يأذن اهلل عز وجل لشئ منها
إال الضفدع فاحرتق منه الثلثان وبقي منه الثلث ،وأما اهلدهد فإنه كان دليل سليامن×إىل ملك

بلقيس .وأما الرصد فإنه كان دليل آدم×من بالد رسانديب إىل بالد جدة شهر ًا ،وأما اخلطاف،

فان دورانه يف السامء أسفا ملا فعل بأهل بيت حممد‘ تسبيحه قراءة احلمد هلل رب العاملني ،أال
ترونه وهو يقول :وال الضالني).

ويف التهذيب (( :)81/9كان النبي‘يوم ًا يمشــى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه

حية ،وعن الذي ينضب عنه املاء من ســمك البحر قال :ال تأكله ،وعن اخلطاف قال :ال باس به

هو مما حيل اكله لكن كره ألنه استجار بك وواىف منزلك ،وكل طري يستجري بك فأجره).
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ما ورد فيالنهي عن قتلالقنبرة
يف مناقــب ابن املغازيل ،142/ونحوه مستدرك الوســائل ( ( :)123/16بــاب كراهة قتل القنربة،

وأكلها ،وسبها ،وإعطائها الصبيان يلعبون هبا:ال تأكلوا القربة ،وال تسبوها ،وال تعطوها الصبيان

يلعبون هبا ،فإهنا كثرية التسبيح هلل ،وتسبيحها :لعن اهلل مبغيض آل حممد^).

ما ورد في جواز قتلالحيوانات والحشرات المؤذیة
يف مــن الحيرضه الفقيه(( :)351/3ســأل احللبي أباعبد اهلل×عن قتل احليــات ،فقال :أقتل

كل شــئ جتــده يف الربية إال اجلان ،وهنــى عن قتــل عوامر البيــوت ،وقال:التدعوهن خمافة

تبعاهتن فإن اليهود عىل عهد رســول اهلل‘قالت :من قتل عامر بيت أصابه كذا وكذا ،فقال

رســول اهلل‘ :من تركهن خمافة تبعاهتن فليس مني ،وإنــا ترتكها ألهنا التريدك.وقال:ربام

قتلتهن يف بيوهتن).

ويف جواهر الکالم(( :)169/20يف خرب حممد بن الفضیل ســأل أبا احلسن× عن املحرم وما

يقتل من الدواب فقال :يقتل األسود واألفعي والفأرة والعقرب وكل حية ،وإن أرادك السبع
فاقتلــه  ،وإن مل يردك فال تقتله  ،والكلب العقور إن أرادك فاقتله  ،وال بأس للمحرم أن يرمي
احلدأة.

يف خــر حنان بن ســدير عن أيب جعفر×الذي رواه مع ســابقه يف الفقيــه قال  « :أمر
و 

رســولاهلل‘بقتل الفأرة يف احلرم واألفعى والعقرب  ،والغراب األبقع ترميه  ،فإن أصبته

فأبعده اهلل  ،وكان يسمي الفأرة الفويسقة  ،وقال  :إهنا توهي السقاء وترصم البيت عىل أهله.

وخرب أيب البخرتي املروي عن قرب االســناد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عيل^يقتل

ب واألسد ،
املحرم ما عدا عليه من سبع وغريه  ،ويقتل الزنبور والعقرب واحلية والنرس والذئ 

وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور ).

أقول :يف الکايف ( )363/4قاعدة عامة( :عن الصادق×قال :کل ما خاف املحرم علی نفسه

من السباع واحلیات وغریها فلیقتله فإن مل يردك فال ترده).

380

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

نهىالنبي؟ص؟عن أذىالحيوان والطير وذبحه لغير حاجة
يف اخلالف للطــويس (( :)519/5وروي عن النبي‘أنه :هنى عــن ذبح احليوان لغري مأكله،

وهنى عن قتل احليوان صرب ًا).

ويف تذكرة الفقهــاء (( :)72/9قال الصادق× :يف وصية النبــي‘ :وال تعقروا البهائم ما

يؤكل حلمه إال ما ال بد لكم من أكله ).

يف الوسائل(( :)331/8عن أيب محزه قال :كان البن ابنتي محامات فذبحتهن غضبا ،ثم خرجت

إىل مكــة ،فدخلت عــى أيب جعفر×فرأيت عنده محام ًا كثري ًا فأخربتــه وحدثته اين ذبحتهن
فقال :بئســا صنعت ،أما علمت أنه إذا كان من أهل األرض عبث بصبياننا يدفع عنهم الرضر

بانتقاض احلامم ،وإهنن يؤذن بالصــاة يف آخر الليل فتصدق عن كل واحدة منهن دينار ًا فإنك
قتلتهن غضب ًا).

ويف األســر يف اإلســام لألمحدي( :38/هنى عن ســلخ الذبيحة قبل أن متــوت ،وهنى أن

يقطع رأســها قبل أن متوت .وهنــى أن يعرقب الدابة إذا حرنــت يف أرض العدو .وهنى عن
إخصاء الدواب والغنم إال لإلصالح.

هنى رسول اهلل‘أن حيرق يشء من احليوان.

مر رســول اهلل‘عىل قوم نصبــوا دجاجة حية وهــم يرموهنا بالنبل فقــال :من هؤالء

لعنهم اهلل .لعن اللَّ من اختذ شيئ ًا فيه الروح غرض ًا(هدف رماية).

لعــن اللَّ من مثل باحليــوان .روي أنه كان رجل من بني إرسائيل ناســك يعبد اللَّ فبينام هو

يصيل وهو يف عبادته إذ برص بغالمني صبيني قد أخذوا ديك ًا ومها ينتفان ريشه ،فأقبل عىل ما فيه

من العبادة ومل ينههام عن ذلك ،فأوحى اللَّ إىل األرض أن سيخي بعبدي فساخت به األرض)!

ويف هنج البالغة( )78/2قال أمریاملؤمننی×( :فإين سمعت رسول اهلل‘یقول :إیاکم

واملثلة ولو بالکلب العقور).
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كانالنبي؟ص؟يأكلاللحم
(قال رسول اهلل‘:اللحم سيد الطعام يف الدنيا واآلخرة) (الكافي(.)308/6

ويف الكايف(( :)317/6عن أيب عبــد اهلل× :قال النبي‘:الثريــد بركة .اللهم بارك ألمتي

يف الثرد والثريد .قال جعفر :الثرد ما صغر ،والثريد ما كرب).

ويف الــكايف(( :)320/6يف حديث آخر :إن رسول اهلل‘شــكى إىل ربه عز وجل وجع الظهر

فأمره بأكل احلب باللحم ،يعني اهلريسة).

ويف اإلستنصار( :9/قال رسول اهلل‘ :إ اهلل اختار من كىل شئ شيئ ًا اختار من األرض مكة،

واختار من األنعام إناثها ،واختار من الغنم الضأن).

ويف مســند زيد بن عــي×( :251/ملا قىض رســول اهلل‘صالة يوم النحــر تلقاه رجل

من األنصار فقال :يا رسول اهلل أكرمني اليوم بنفسك ،فقال وما ذاك؟ قال إين أمرت بنسكي قبل

أن أخرج أن يذبح ،فأحببت أن أبدأ بك يا رسول اهلل ،فقال رسول اهلل‘فشاتك شاة حلم ،قال

يا رســول اهلل إن عندي عناق ًا يل جذعة! قال:إذبحها وال رخصة فيها ألحد بعدك) .ألهنا أنثى.
ويف الكايف(( :)312/6قال‘ :من رسه أن يقل غيظه فليأكل حلم الدراج).
ِ
اهلل‘حل ًام حيب اللحم .وقال
ويف الــكايف(( :)309/6عن أيب عبد اهلل×قــال :كان رســول

رسول اهلل‘ :إنا معارش قريش قوم َِلمون .وقال :من أتى عليه أربعون يوم ًا ومل يأكل اللحم،
فليستقرض عىل اهلل عز وجل وليأكله).

ويف الــكايف(( :)315/6قلت أليب عبــد اهلل× :مل كان رســول اهلل‘حيب الذراع أكثر من

حبه لســائر أعضاء الشــاة؟فقال× :ألن آدم×قرب قربان ًا عن األنبياء من ذريته ،فسمى
لــكل نبي من ذريته عضو ًا عضو ًا ،وســمى لرســول اهلل‘ الذراع ،فمن ثم كان‘حيبها
وسمت اليهودية النبي‘يف ذراع وكان النبي‘حيب الذراع والكتف،
ويشتهيها ويفضلهاَّ .

ويكره الورك لقرهبا من املبال).
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ً
نهىالنبي؟ص؟عن أكلاللحم نيئا
ً
ويف الكايف(:)313/6عن أيب جعفر الباقر×أن رسول اهلل‘هنى أن يؤكل اللحم غريض ًا (نيئا)

وقال :إنام تأكله السباع.ولكن حتى تغريه الشمس (القديد) أو النار).

ما يؤكل منالطيور والسباع
يف التهذيب(( :)14/9هنى رســول اهلل‘عن إتيان الطري بالليل وقال :إن الليل أمان هلا .قال:

ال تأتوا الفراخ يف أعشاشها وال الطري يف منامه حتى يصبح وال تأتوا الفرخ يف عشه حتى يريش،

فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.

احلسن بن حمبوب ،عن ســاعة قال :ســألت أباعبد اهلل الصادق× عن املأكول من الطري

والوحش فقال :حرم رسول اهلل‘كل ذي خملب من الطري وكل ذي ناب من الوحش ،قلت:

إن الناس يقولون من السبع ،فقال يل :يا سامعة السبع كله حرام وإن كان سبع ال ناب له فإنام قال

رسول اهلل‘هذا تفصيالً ،وحرم اهلل عز وجل ورسوله املسوخ مجيع ًا فكل اآلن من طري الرب ما

كان له حوصلة ،ومن طري املاء ما كانت له قانصة كقانصة احلامم ال معدة كمعدة اإلنسان.

وكل مــا صف فهو ذو خملب وهو حرام ،والصفيف كــا يطري البازي واحلدأة والصقر وما

أشــبه ذلك ،وكل ما دف فهو حــال والقانصة واحلوصلة يمتحن هبــا من الطري ما مل يعرف
طريانه ،وكل طري جمهول.

ما يؤكل منالبيض والطير
يف مــن ال حيرضه الفقيه( )366/4مــن وصية النبي‘لعيل× :يا عــي :كل من البيض ما

اختلف طرفاه ،ومن الســمك مــا كان له قرش ،ومن الطري ما دف ،واتــرك منه ما صف ،وكل

من طري املاء ما كانت له قانصة أو صيصية.يا عيل :كل ذي ناب من الســباع ،وخملب من الطري،

فحرام أكله ،وال تأكله).

ويف الوســائل(79/25و :)80عــن عيل×قال[رســولاهلل‘]:إن نبي ًا من األنبياء شــكى إىل اهلل

قلة النسل يف أمته فأمره أن يأمرهم بأكل البيض ففعلوا فكثر النسل فيهم.
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وعن الصادق× :أما إنه خفيف يذهب بقرم اللحم .وليست له غائلة اللحم .ومخ البيض

خفيف والبياض ثقيل).

ما يؤكل منالسمك
يف الكايف( )323/6عن الصادق×قال( :كان رسول اهلل‘إذا أكل السمك قال :اللهم بارك

لنا فيه وأبدلنا به خري ًا منه.

وورد عن أهل البيت^وحديثهم حديث جدهم‘(المحاســن( )476/2والفقيه ( )351/3والكافي

(:)324/6اللحم ينبت اللحم ،والســمك يذيب اجلسد ،ال تدمنوا أكل السمك فإنه يذيب اجلسد.

أكل احليتان يورث السل .والسمك الطري يذيب شحم العني.وأكل احليتان يورث السل .ومن
بات وىف جوفه ســمك مل يتبعه بتمر وعســل ،مل يزل عرق الفالج يــرب عليه حتى يصبح.
والدباء يزيد يف الدماغ ،وكثرة أكل البيض يزيد يف الولد ،وما استشــفي مريض بمثل العســل،

ومن أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء).

أقول :يؤيــد هذه األحاديث الرشيفــة أن آكيل الســمك من الصيادين والذيــن يغلب عىل

طعامهم السمك يف سواحل البحار ،من النادر أن ترى فيهم سمين ًا!




الفصل السادس والستون

سياسةالنبي؟ص؟معاألسرى

آيات قرآنية فياألسرى
من سورة حممد:

َّ
ً
َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ
َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ّ َ
وه ْم فش ّدوا ال َوثاق ف ِإ َّما َم ّنا َب ْع ُد َو ِإ َّما ِف َد ًاء َحتى
اب حتى ِإذا أثخنتم
الرق ِ
ف ِإذا ل ِقيتم ال ِذين كفر وا فضرب ِ
َ
ََ
َت َض َع ْال َح ْر ُب َأ ْو َز َار َها َذل َك َو َل ْو َي َش ُاء ُ
اهلل َل ْان َت َص َر ِم ْن ُه ْم َو َل ِك ْن ِل َي ْب ُل َو َب ْع َض ُك ْم ب َب ْع ٍض َو ّال ِذ َين ُق ِت ُلوا في َ
اهلل فل ْن
ب
س
ِ
يل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ُي ِض َّل أ ْع َمال ُه ْم.

من سورة األنفال:

َْ َ َ
َ
َ ُ ْ
ون َل ُه َأ ْس َرى َحتَّى ُي ْثخ َن في ْال َأ ْرض ُتر ُيد َ
ان ل َنب ّي َأ ْن َي ُك َ
َ َ َ
ون َع َرض ّالدن َيا َوا ّلل ُه ُي ِر ُيد الآ ِخ َرة َوا ّلل ُه َع ِز ٌيز
ِ
ِ
ِ
ِ
ما ك ِ ِ
ٍ
َ
َ ٌ َ َ
يمَ .ف ُك ُلوا م َّما َغن ْم ُت ْم َح َل ًالا َط ّي ًبا َو َّات ُقوا َ
ك َت ٌ
اهلل َس َب َق َل َم َّس ُك ْم ِف َيما أ َخ ْذ ُت ْم َع َذ ٌاب َع ِظ ٌ
اهلل
ح ِك
ِ
يم .ل ْولا ِ
ِ
اب ِم َن ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ َ َ ُ ٌ َ ٌ َ ُّ َ َّ ُ
ُ َ
ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ََْ ُ ُُ ُ َ
اهلل فِي قل ِوبك ْم خ ْي ًرا ُي ْؤ ِتك ْم خ ْي ًرا ِم َّما
الن ِب ُّي ق ْل ِل َم ْن فِي أي ِديكم ِمن الأسرى ِإن يعل ِم
ِإن اهلل غفور ر ِحيم .يا أيها
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
يمَ .و إ ْن ُير ُيدوا خ َي َان َت َك فق ْد َخ ُانوا َ
اهلل ِم ْن ق ْب ُل فأ ْمك َن ِم ْن ُه ْم َوا ّلل ُه َع ِل ٌ
أ ِخ َذ ِم ْن ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم َوا َّلل ُه غف ٌور َر ِح ٌ
يم
ِ
ِ ِ
َح ِك ٌ
يم.

َ
َّ
ُ ُ َ َّ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ً َ َ َ ُّ ُ ُ ْ َ ً َ ُ ْ ُ َ َّ
ام َع َلى ُح ّبهِ ِم ْس ِك ًينا َو َي ِت ً
الط َع َ
يما َوأ ِس ًيراِ .إن َما
يوفون ِبالنذ ِر ويخافون يوما كان شره مست ِطيرا.ويط ِعمون
ِ
َ ُ ُ
ُ
ُ
َ َ ُ
ُ
ن ْط ِع ُمك ْم ِل َو ْجهِ ا ّلل ِه لا ن ِر ُيد ِم ْنك ْم َج َز ًاء َولا شك ًورا.

ألا عم؟ص؟يبنلا ةسا يس 385

أسر اليهود بعضهم لبعض!

َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ََ ُ ْ ُ َ َْ ُ ُ
ُ ُ َْ ُ َْ
ون أنف َسك ْم ِم ْن ِد َي ِارك ْم ث َّم أق َر ْرت ْم َوأن ُت ْم
قا اهلل تعاىل :و ِإذ أخذنا ِميثاقكم لا تس ِفكون ِدماءكم ولا تخ ِرج
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ون َفر ًيقا م ْن ُك ْم م ْن د َياره ْم تظ َ
اه ُر َ
ون َأ ْن ُف َس ُك ْم َو ُت ْخر ُج َ
ونُ .ث َّم َأ ْن ُت ْم َه ُؤ َل ِاء َت ْق ُت ُل َ
َت ْش َه ُد َ
ون َعل ْي ِه ْم ِبال ِإث ِم َوال ُع ْد َو ِان
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
َ
ون ب َب ْعض ْالك َتاب َو َت ْك ُف ُر َ
َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َّ ٌ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ
ون ِب َب ْع ٍض ف َما َج َز ُاء
و ِإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم ِإخراجهم أفتؤ ِمن ِ ِ ِ ِ
ون إ َلى َأ َش ّد ْال َع َذاب َو َما ا َّلل ُه ب َغافل َع َّما َت ْع َم ُل َ
َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َّ ْ ٌ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ
ون.
ِ
ِ
من يفعل ذ ِلك ِمنكم ِإلا ِخزي فِي الحياةِ الدنيا ويوم ال ِقيامةِ يرد ِ
ِ ٍِ
َ ْ َ
ك َ
ان ِم ْن
يف اخلالف(( :)319/5األصل براءة الذمة ،وشغلها حيتاج إىل دليل ،وقوله تعاىل :ف ِإن
َّ ٌ َ َْ
ُ
َ ٌ َ ٌ
َ
َْ َُ ّ َ ُ ْ َ َُ ُْ ٌ ََ ْ ُ َََ ُْ َ َ ْ َ
ك َ
قو ٍم عد ٍو لكم وهو مؤ ِمن فتح ِرير رقبةٍ مؤ ِمنةٍ و ِإن
ان ِم ْن ق ْو ٍم َب ْي َنك ْم َو َب ْي َن ُه ْم ِميثاق ف ِد َية ُم َسل َمة ِإلى أه ِلهِ
َ
َو َت ْح ِر ُير َرق َبةٍ ُم ْؤ ِم َنةٍ  .قد بينا أن الضمري يف ( كان) راجع إىل املؤمن الذي تقدم ذكره ،فكأنه قال :وإن

كان املؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مســلمة إىل أهله ،بأن يكون نازالً بينهم ،أو أسلم
عندهم ومل خيرج إلينا ،أو كان أسري ًا يف أيدهيم).

ويف اخلالف (( :)341/5وروي أن رج ً
ال أســر ًا جئ به إىل عيل×يوم صفني ،فقال :ال أقتلك

صرب ًا ،إين أخاف اهلل رب العاملني).

أكثر من أسرهمالنبي؟ص؟أسلموا أو تأثروا بأخالقه ومعاملته
ثاممة سيد الياممة هدية من اهلل اىل رسوله‘

كتبنا يف السرية النبوية عند أهل البيت^ :كان ثاممة بن أثال سيد بني حنيفة الذين يسيطرون

عىل الياممة ،والياممة هي سافلة نجد مما ييل البحرين ،وتبلغ ثلث ما يعرف اليوم بنجد.

يف اللبــاب البن األثري« :396/1:هذه النســبة إىل حنيفــة وهم قبيلة كثرية مــن ربيعة بن نزار

نزلوا الياممة ،وهم حنيفة بن جليم بن صعب ...بن ربيعة بن نزار ،ينســب إليه خلق كثري ،منهم

ثاممة بن أثال احلنفي له صحبة ،وخولة أم حممد بن احلنفية ،وهو ابن عيل بن أيب طالب ».

وكان النبي‘حيــب أن حيارص قريشــ ًا ويمنع عنها التموين من جهــة نجد والعراق ،كام

منعه من جهة املدينة والشــام ،لعلها تفكر وختضع لرهبا وتســمع لرســوله‘ ،وقد يكون

جربئيل×علمه أن يدعــو اهلل تعاىل أن يوقع ثاممة ســيد الياممة يف قبضته وهيدي قلبه ،فكان
ذلك يف السنة اخلامسة للهجرة.
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ففي الكايف ،299/8 :عن اإلمام الباقر×قال «:إن ثاممة بن أثال أرسته خيل النبي‘ ،وقد

كان رسول اهلل‘قال :اللهم أمكني من ثاممة ،فقال له رسول اهلل‘ :إين خمريك واحدة من
ثــاث :أقتلك ،قال :إذ ًا تقتل عظي ًام! أو أفاديك ،قال :إذ ًا جتدين غالي ًا! أو أم ُّن عليك ،قال :إذ ًا
جتدين شاكر ًا! قال :فإين قد مننت عليك .قال :فإين أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك حممد رسول اهلل،
وقد واهلل علمت أنك رسول اهلل حيث رأيتك ،وما كنت ألشهد هبا وأنا يف الوثاق »!

قال الطويس يف اخلالف(( :)192/4فأطلقوه فمر واغتسل وجاء وأسلم وكتب إىل قومه فجاؤوا

مسلمني .وهذا نص يف جواز املن ألنه أطلقه من غري شئ).

ويف اإلســتيعاب( « :)214/1فخرج حتى إذا قدم مكة ،فلام سمع به املرشكون جاؤوه فقالوا :يا

ثاممة صبوت وتركت ديــن آبائك؟قال :ال أدري ما تقولون إال أين أقســمت برب هذه ال ُبنَ َّية
اليصل إليكم من الياممة شــئ مما تنتفعون به حتى تتبعوا حممد ًا عن آخركم! قال:وكانت مرية

قريش ومنافعهم من الياممة!

أرض هبم كتبوا إىل
ثــم خرج فحبس عنهم مــا كان يأتيهم منها من مريهتم ومنافعهم ،فلــا َّ

رسول اهلل‘إن عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم وحتض عليها ،وإن ثاممة قد قطع عنا مريتنا
وأرض بنا ،فإن رأيت أن تكتب إليه أن خييل بيننا وبني مريتنا فافعل! فكتب إليه رسول اهلل‘أن
ِّ
خل بني قومي وبني مريهتم! وكان ثاممة حني أســلم قال :يا رسول اهلل ،واهلل لقد قدمت عليك
وما عىل األرض وجه أبغض إيل من وجهك ،وال دين أبغض إىل من دينك ،وال بلد أبغض إىل

من بلدك ،وما أصبح عىل األرض وجه أحب إيل من وجهك ،وال دين أحب إىل من دينك ،وال
بلد أحب إيل من بلدك)!

ذاقت قريش سنينالقحط لكنها لم تتضرع لربها!
قال الواحدي يف أسباب النزول « :211/قال ابن عباس :ملا أتى ثاممة بن أثال احلنفي إىل رسول اهلل

«ص» فأســلم وهو أســر فخىل ســبيله ،فلحق بالياممة فحال بني أهل مكة وبني املرية من ياممة
وأخذ اهلل تعاىل قريش ًا بســني اجلدب حتى أكلوا العلهز(الوبــر بالــدم) فجاء أبوسفيان إىل النبي‘
فقال :أنشدكم اهلل والرحم ،إنك تزعم أنك بعثت رمحة للعاملني ،قال :بىل ،فقال :قد قتلت اآلباء
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َََ ْ َ َْ َ ُ ْ َ َ
َ ُ
اه ْم ِبال َعذ ِاب ف َما ْاسـ َـتكانوا ِل َر ِّب ِه ْم َو َما
بالســيف واألبناء باجلوع ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية :ولقد أخذن
َي َت َض َّر ُع َ
ون».

وقبل إســام ثاممــة دعا النبي‘عىل قريــش بعد األحزاب«:اللهم اشــدد وطأتك عىل

مرضوابعث عليهم ســنني كسني يوســف،فتتابعت عليهم اجلدوبة والقحط سبع سنني حتى

أكلوا القد والعظام والعلهز»«.مختلف ابن قتيبة.» 233/

ثم جاءهم قرار ثاممة بمنع وصول أي مادة غذائية هلم فاشتد األمر عليهم ،لكنهم مل خيضعوا

لرهبم وال دعوه ،وال طلبوا من النبي‘أن يدعو هلم ،بل كتبوا له إنك تأمر بصلة الرحم وإن

ثاممة منع عنا املرية فكتب اىل ثاممة!

«الوافي »14/11:وأسباب النزول للواحدي ،211/والحاكم ،394/ 2:وابن حبان.»247/ 3 :

لقــد فاقوا اليهود يف تكربهم وعنادهم!حيث قرروا أن ال يؤمنوا بنبي من بني هاشــم ،مهام

رأوا من آياته ،ومهام أصاهبم من عقوبات!

عزل أبوبكر ثمامة فاضطهده مسيلمةالكذاب!
قال حممد بن إســحاق كام يف اإلستيعاب (( :)214/1ارتد أهل الياممة عن اإلسالم غري ثاممة بن

أثال ومن اتبعه من قومه ،فكان مقي ًام بالياممة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه ،ويقول إياكم
وأمر ًا مظل ًام ال نور فيه ،وإنه لشــقاء كتبه اهلل عز وجل عىل مــن أخذ به منكم ،وبال ٌء عىل من مل

يأخــذ به منكم يا بني حنيفــة! فلام عصوه ورأى أهنم قد أصفقوا عىل اتباع مســيلمة عزم عىل

مفارقتهــم .ومر العالء بن احلرضمي ومن معه عىل جانب الياممة «فيالبحريــن» فلام بلغه ذلك قال
ألصحابــه من املســلمني :إين واهلل ما أرى أن أقيم مع هؤالء مع ما قــد أحدثوا ،وإن اهلل تعاىل

لضارهبــم ببلية اليقومون هبا وال يقعدون ،وما نرى أنت نتخلف عن هؤالء وهم مســلمون،
وقــد عرفنا الذي يريدون ،وقد مروا قريب ًا وال أرى إال اخلــروج إليهم فمن أراد اخلروج منكم

فت يف
فليخرج ،فخرج ممد ًا للعالء بن احلرضمي ومعه أصحابه من املســلمني ،فكان ذلك قد َّ
أعضاد عدوهم حني بلغهم مدد بني حنيفة! وقال ثاممة يف ذلك:
دعانــا إىل ترك الديانــة واهلــدى

ُ
يسجع
مســيلمة الكذاب إذ جاء
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ً
فيــا عجبا من معشــر قــد تتابعوا

والغي أشـ ُ
له يف ســبيل الغي ُّ
ـنع».

راجع في ثمامة:تفسير الثعلبي ،12 /5 :والرازي ،113/23:واإلصابة ،525/1 :وابن هشام ،1026/4 :و ،1053وتاريخ المدينة.435/2 :
وتفصيله في كتابنا:قراءة جديدة في حروب الردة.

ّ
السخي
الرجلاليمانيالمجادل
يف الــكايف ،39/4 :عن اإلمام الصادق×قــال« :أتى رســول اهلل‘وفد من اليمن وفيهم

رجل كان أعظمهم كالم ًا وأشــدهم اســتقصاء يف حماجة النبي فغضب النبي‘حتى التوى

عرق الغضــب بــن عينيــه ،وتربد وجهــه وأطــرق إىل األرض ،فأتاه جربئيل فقــال :ربك
يقرؤك السالم ويقول لك :هذا رجل سخي يطعم الطعام .فسكن عن النبي‘الغضب ورفع
سخي تطعم الطعام ،لرشدت بك
رأسه ،وقال له :لوال أن جربئيل أخربين عن اهلل عز وجل أنك
ٌّ
وجعلتك حديث ًا ملن خلفك! فقال له الرجل :وإن ربك ليحب الســخاء؟ فقال :نعم .فقال :إين

رددت من مايل أحد ًا »!
أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل ،والذي بعثك باحلق ال
ُ

ً
رجع أسرى بدر كفارا ما عدا ثالثة

َْ
ُُ ُ َ ً ُ َ ً
َ ُ
َ َ
َ ُّ َ َّ ُ
الن ِب ُّي ق ْل ِل َم ْن فِي أ ْي ِديك ْم ِم َن الأ ْسرى ِإ ْن َي ْعل ِم ا ّلل ُه فِي قل ِوبك ْم خ ْيرا ُي ْؤ ِتك ْم خ ْيرا ِم َّما
قال اهلل تعــاىل :يا أيها
ُ
َ
ُ
أ ِخ َذ ِم ْن ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم َوا َّلل ُه غف ٌور َر ِح ٌ
يم.

يف الكايف(( :)202/8نزلت يف العباس وعقيل ونوفل .قال :إن رســول اهلل‘ هنى يوم بدر أن

يقتل أحد من بني هاشــم وأبوالبخرتي(العاص بن هاشم بن احلارث بن أسد بن عبد العزى)
فأرسوا فأرســل علي ًا×فقال :أنظر من هاهنا من بني هاشم قال :فمر عيل×عىل عقيل بن

أيب طالــب فحاد عنه فقال لــه عقيل :يا ابن أم عيل ،أما واهلل لقد رأيــت مكاين قال :فرجع إىل

رسول اهلل‘وقال :هذا أبوالفضل يف يد فالن وهذا عقيل يف يد فالن وهذا نوفل بن احلارث
يف يد فالن ،فقام رســول اهلل‘حتى انتهى إىل عقيل فقال له :يا أبايزيد قتل أبوجهل قال :إذا

التنازعــون يف هتامة فقال :إن كنتم أثخنتم القوم وإال فاركبــوا أكتافهم فقال :فجيئ بالعباس
فقيل له :أفد نفســك وأفد ابن أخيك فقال :يا حممد ترتكني أسأل قريش ًا يف كفي فقال :أعط مما
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خلفت عند أم الفضل وقلت هلا :إن أصابني يف وجهي هذا شــئ فأنفقيه عىل ولدك ونفســك،
فقال له :يا ابن أخي من أخربك هبــذا؟ فقال :أتاين به جربئيل× من عند اهلل عز وجل ،فقال
وحملوفه :ما علم هبذا أحد إال أنا وهي أشهد أنك رسول اهلل ،قال :فرجع األرسى كلهم مرشكني
إال العباس وعقيل ونوفل كرم اهلل وجوههم وفيهم نزلت هذه اآلية.)..

ويف الكواكب الســيارة البن الزيات( :173/قال يزيد ابن أيب حبيب :قلت لعبد اهلل بن احلارث

يف جملــس فيه بعض قبط مــر :إن هذا القبطي جاري فادع له باالســام رغبة فيه .فقال :إن

ســبقت له سابقة كام ســبقت يل آمن ،لقد كنت عىل رشك فقدمت عىل رسول اهلل‘ يف فداء

أســر من بني املصطلق وغيبت يف بعض الطريق جارية سوداء وبعض ما معي خوف ًا أن يأخذه
مني فجئت اليه وكلمته يف فك األسري ،فقال رسول اهلل‘ :ما جئت به؟ فقلت ما جئت بشئ!
فقال :أين اجلارية الســوداء ،ثم جعل حيدّ ثني ويقول خلفتها يف موضع كذا وكذا! قال فقلت:

أشــهد أن ال اله اال اللّ وأشهد أن حممد ًا رســول اهلل .واهلل ما كان معي من أحد ،وال سبقني اليه

أحد فقال القبطي من أخربه؟ قال :يزيد بن أيب حبيب :اهلل أخربه .فقال :صدقت وأنا أشــهد أن
ال اله اال اللّ وأن حممد ًا رسول اهلل).

ويف اخلالف للطويس ( :)190/4وروي أن أباعزة اجلمحي وقع يف األرس يوم بدر فقال :يا حممد

إين ذو عيلــة فامنن عيل .فم َّن عليه عىل أن ال يعود إىل القتال فمر إىل مكة فقال :إين ســخرت
بمحمــد! وعاد إىل القتال يوم أحد ،فدعا رســول اهلل أن ال يفلت فوقــع يف األرس ،فقال :إين

ذو عيلــة فامنن عيل .فقال النبي‘ :أم ُّن عليك حتــى ترجع إىل مكة فتقول يف نادي قريش:
إين ســخرت بمحمد مرتني ،ال يلســع املؤمن من جحر مرتني! فقتله‘بيده ،وهذا نص يف

جواز املن.

وأما الدليل عىل جواز املفاداة بالرجال ما رواه أبوقالبة عن أيب املهلب ،عن عمران بن احلصني

أن النبي‘فادى رج ً
ال برجلني.

وأمــا الدليل عىل جواز املفاداة باملال ما فعله النبي‘يــوم بدر ،فإنه فادى مجاعة من كفار

قريش بــال! وروي أن أبا العــاص زوج زينب بنت رســول اهلل‘كان ممن وقع يف األرس
وكانــت هي بمكة ،فأنفذت ماالً لتفكه من األرس وكانــت فيه قالدة كانت خلدجية أدخلت هبا
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زينب عىل أيب العاص ،فلام رآها رســول اهلل‘عرفها ،فرق هلا رقة شــديدة ،فقال :لو خليتم
أســرها ورددتم ماهلا؟ قالوا :نعم .ففعلوا ذلك .وهذا نــص ألهنم فادوه باملال ،ثم منوا عليه
برد املال عليه).

ويف تفســر القمي(( :)269/1وكان القتــى ببــدر ســبعني واألرسى ســبعني قتــل منهــم

أمري املؤمنني×ســبعة وعرشين ومل يــأرس أحد ًا ،فجمعوا األســارى وقرنوهــم يف احلبال

وساقوهم عىل أقدامهم ومجعوا الغنائم ،وقتل من أصحاب رسول اهلل‘تسعة رجال فمنهم

ســعد بن خثيمة وكان من النقباء فرحل رسول اهلل‘ونزل األثيل عند غروب الشمس وهو
من بدر عىل ســتة أميال فنظر إىل عقبة بن أيب معيط والنــر بن احلارث بن كلدة ومها يف قران
واحد ،فقال النرض لعقبة يــا عقبة أنا وأنت من املقتولني .فقال عقبة من بني قريش؟ قال :نعم،

عيل بالنرض وعقبة
ألن حممــد ًا قد نظر الينا نظرة رأيت فيها القتل ،فقال رســول اهلل‘يا عيل َّ

ال مجي ً
وكان النرض رج ً
ال عليه شعر ،فجاء عيل فأخذ بشعره فجره إىل رسول اهلل‘فقال النرض
يا حممد أســألك بالرحم الذي بينــي وبينك إال أجريتني كرجل من قريــش إن قتلتهم قتلتني
وإن فاديتهــم فاديتنــي وإن أطلقتهم أطلقتني .فقال رســول اهلل‘ :الرحــم بيني وبينك

قطع اهلل الرحم باإلسالم ،قدمه يا عيل فارضب عنقه ،فقال عقبة يا حممد أمل تقل ال تصرب قريش

أي ال يقتلون صرب ًا! قال :أفأنت مــن قريش؟ إنام أنت علج من أهل صفورية!ألنت يف امليالد
أكرب من أبيك الذي تدعى له لست منها .قدمه ياعيل فارضب عنقه فقدمه ورضب عنقه).

وهؤالء النوعية الذين قتلهم النبي‘كانت هلم جرائم متامدية يف عداوهتم له وللمسلمني،

وال يترصف النبي‘إال بأمر ربه عز وجل.





خالصة من كتاباألسير فياإلسالم
ملؤلفه الشيخ عيل أمحدي ميانجي ،قال يف (40/1و:)44

(نعم أصدروا قوانني وشكلوا مؤمترات وأعلنوا املواثيق واملعاهدات يف حترير البرش وحفظ

حقوقه .أال ترى يف ســنة  1625م كتب « كروشــيس » كتاب قانون احلرب والســام وسنة
1648م جاءت معاهدة « دســتغاليا » وسنة  1748كتب « مونتسكيموا » كتاب روح القوانني
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وكتب « روســو » يدافع عن األرسى وكذا « دى فانيل » ويف منتصف القرن التاسع عرش اتسع

نطاق القانون الدويل العام وتطــورت قواعده وابتدأت الــدول تعقد املعاهدات والترصحيات

واالتفاقات لتنظيم مركز أرسى احلرب ،وتقرير أنواع من احلامية القانونية ألشخاصهم وأمواهلم
بغية القضاء عىل القســوة وســوء املعاملة التي كان يلقاها األرسى ،كام يف ترصيح بروكسل عام
1874م واتفاقيــة « الهاي » عــام  1899م و 1907م واتفاقيــة جنيف ألرسى احلرب عام
 1929م وأخــر ًا اجتمع مندوبو  62دولة يف جنيف عــام  1949ووقعوا يف  12آب اتفاقية
جديدة حلامية ضحايا احلرب ال زالت سارية املفعول.

هذا ولكن كلها مقررات ومعاهدات بقيت عىل األوراق يقرؤوهنا وحيبذوهنا لفظ ًا وبني القول

والعمل بون بعيد ولنذكر هنا نامذج مما جرى عىل األرسى يف احلروب الواقعة بعد طلوع اإلسالم.
يف احلرب العاملية الثانية من عام 1939م حتى 1945م تعرض اإلنسان ألفظع رضوب القسوة

والوحشــية وداس الغزاة والفاحتون بأقدامهم اتفاقية جنيف لعام  1929م .وعومل األرسى
أســوأ معاملة وقتل األملــان آالف األرسى وقىض الكثــرون نحبهم بســبب اجلوع واملرض

واألعامل الشاقة وجرت يف معسكرات اإلعتقال النازية أفظع األعامل ،وأشدها وحشية اإلنتقام

من القوات الروسية ،ففتكت باألرسى يف بولندة وأملانيا وغريها كام احتفظت باآلالف منهم يف
روسيا لفرتة طويلة ليعمروا ما خربته احلرب!

كــا تنكرت اليابان التفاقيــة أرسى احلرب فعاملتهم بقســوة واتبعت وســائل بربرية يف

استنطاقهم.

وجلأ الروس إىل القســوة والعنف أثنــاء تقدمهم يف األرايض األملانية عقــب تراجع األملان.

وحدثني شاهد عيان كان موجود ًا يف برلني عن أعامل النهب والسلب واحلرق واإلغتصاب التي

قــام هبا الروس عند دخوهلم املدينة وتفتيش البيوت وجلوئهــم إىل قتل كل من حياول أن حيمي
عائلته أو يدافع عن ابنته وزوجته .لقد وصف املارشال كونييف أحد القادة الروس مسري معركة

قال :لقد رفضت أملانيا التسليم فحورص حوايل مائة ألف آملاين ومل يستسلموا فبعثرت الدبابات

أســلحتهم ثم قىض عليهم الفرســان القوزاق هنائي ًا لقد تركنا للقوزاق حرية الترصف فقطعوا
تلك األيدي التي ارتفعت للتسليم.
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ويقول ميلوفان دجيالس يف كتابه حمادثايت مع ســتالني خالل حديثي له عن أسلوب احلرب

يف يوغوســافيا أرشت إىل أننا مل نأخذ أرسى األملان ألهنم قتلوا مجيع األرسى اليوغســاف!

قاطعني ستالني ضاحك ًا وقال :كان أحد رجالنا يقود فريق ًا من األرسى األملان وخالل الطريق
قتل اجلميع إال واحد ًا .كام أقدم اجلنود الروس أثناء عبورهم بروسيا الرشقية عىل قتل مجيع األملان

من نســاء وأطفال .فقد بلغ عدد األرسى األملان يف ســتالينغراد  91000عــاد منهم 5000
اضطروا إىل السري ملســافات طويلة فوق الثلوج واجلليد بالرغم من تعبهم وأصابتهم بجروح

فتفشى فيهم مرض التيفوس!

ولقد بقي األرسى األملان يف روســيا فرتة طويلة إذ مل يعودوا إال يف عام 1956م .بعد زيارة

أديناور لروسيا .أما عدد األرسى يف أملانيا فقد جتاوز اخلمسة ماليني فقد منهم مليونان.
األرسى يف حرب كوريا الشاملية مع أمريكا:

انتهت احلرب العاملية الثانيــة وانقســمت كوريــا إىل منطقتــي احتالل الروس يف الشــال

واألمريكيون يف اجلنوب .ويف  25حزيران عام 1950م زحفت قوات كوريا الشاملية بر ًا وبحر ًا.
ويف  27حزيــران أصدر الرئيس األمريكــي أمــره إىل القوات اجلويــة والبحرية األمريكية

باإلشــراك يف العمليات احلربية ضــد جيش كوريا الشــالية ويف  28حزيــران احتل جيش
كوريا الشــالية العاصمة وتدخل جملس األمن واعترب كوريا الشاملية معتدية ،وتراجعت قوات

كوريا اجلنوبية واســتمر زحف كوريا الشاملية وقامت القوات األمريكية هبجوم ضد الشيوعيني
إىل  1951وكان لدى الشــيوعيني 7190أســر ًا امريكيــ ًا بينام بلــغ عدد األرسى الصينيني
والكوريني الشــاليني  120000ولقــد تبادلت القوات املتقاتلة اإلهتامات بخصوص إســاءة
معاملة األرسى واضطهادهم والضغط عليهم لتقديم اعرتافات غري صحيحة.

ويدعي األمريكيــون أن معاملة الشــيوعيني لألرسى كانت عىل العموم قاســية وان املئات

قد ماتوا أثناء مسريهم من اجلبهة إىل معســكرات اإلعتقال وأن استحقاقهم من الطعام ضئيل
ويتألف بصورة رئيسية من األرز.
األرسى يف حرب فيتنام:

وجــرى نحوه يف حــرب فيتنام اجلنوبية والشــالية وتدخل أمريكا فيها مــن عام 1960م
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وبرزت مشــكلة األرسى وتبادل اجلانبان اإلهتامات بشــأن إســاءة معاملة األرسى وتعذيبهم

وعدم اإللتزام بنصوص اتفاقية جنيف بشــأن معاملة أرسى احلرب املؤرخة يف  12آب 1949
م .ووضعت العراقيل والعقبات يف سبيل اإلتصال باألرسى أو اتصال األرسى باخلارج.

وعجزت منظامت الصليب األمحر عن ممارسة نشاطها اإلنساين بسبب إحجام أطراف النزاع

عن تقديــم أية معونة أو معلومات أو تســهيالت ووضــع األرسى يف أقفاص وغرف ضيقه
وضاعت احلقائق من جــزاء تلك الدعايــات واملبالغات وطال احلوار والنقــاش بني أمريكا
وفيتنام الشــالية يف األرسى .شوهد يف كمني تانك ســبع نفرات من النساء واألطفال يساقون
إىل وســط البلدة وقــد بقرت بطوهنم وأكبادهــم ليعترب هبم غريهم! وذبحــت امرأة حبىل يف

وســط املجتمع واصعدوا عدة نســاء إىل مكان مرتفع مــن قرية أخرى فبقــروا بطوهنم عىل

أعني النــاس ،واخرجوا اجلنــن من الرحم وصــار  685000نفر من النــاس ناقص العضو
باألسلحة أو بالتعذيب.

وكانــوا يدخلون األفاعي الســمية يف أرحام النســاء ومــن هذا الطريــق يســوقوهنن

إىل املــوت حتت التعذيب الشــديد كام أهنــم يدخلون القــارورة يف فروج النســاء املحرتمات
ذات الشخصية اإلجتامعية حتى يغمى عليهن أو يمتن! إىل غري ذلك مما ذكره يف كتاب « جنگ
ويتنام » مما يشمئز من سامعه وقراءته اإلنسان وتتربأ منه اإلنسانية من أنواع التعذيب والسجون.
األرسى يف حرب إرسائيل:

أن دولة كهذه قامت عىل اغتصاب األرايض وذبح السكان لن تلتزم بعرف أو قانون أو قرار

ملنظمة عاملية لذلك كانت معاملتها لألرسى العرب يف غاية الشدة والقسوة فهي مل تلتزم باتفاقية

جنيف حلاميــة ضحايا احلرب املوقعة يف  1949م فهجرت الســكان ونفت بعضهم واعتدت

عىل األماكن املقدســة وهنبت الكنوز واآلثار .وأما معاملتها للمعتقلني من الســكان العرب أو
إفراد املقاومة الفلســطينية فقاسية وفظيعة متثل عهود الرببرية األوىل فاإلهانات من صفع وركل
وإيذاء وشتم تبدأ بابتداء التحقيق ،ثم تتطور وتشتد لتتخذ أفظع أشكال التعذيب الوحيش!

ونحوه ما جــرى وجيري يف معتقالت العراق بالنســبة إىل أفراد املقاومة العراقية وقد قرأت

كتاب النافذة إىل اجلحيم ،وهو حيتوي أنواع التعذيب واالعتقال والسجون ومراحله ومراتبه.
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ونحوه ما كان جيري عىل الثائرين املعتقلني يف سجون الشــاه وقد شاهدها الشباب والفتيات

يف املعتقالت كثري ًا وال نكرر ذكرها.

وأما أرسى احلرب يف احلكومة البعثية العراقية عندمــا كانت احلرب بينها وبني إيران فهم يف

رشائط قاســية يعيشــون يف ضيق العيش وضنك احلياة عىل ما ينقله الذين أطلقوا من السجن
ويعيشون معنا اآلن ويكتب املسجونون إىل عائلتهم ونقرأ يف اجلرائد واملجالت.
والنتیجة :أنه مل تراع حقوق األسري إال يف زمن النبي‘.

يت النبي‘بفرات بن
وقال األمحدي(( :)65/1وعن أمري املؤمنني عيل صلوات اهلل عليه قال :أ َ

حبان يوم اخلندق ،وكان عين ًا للمرشكني ،وأمر بقتله ،فقال إين مســلم فقال‘ :إن منكم من
أتألفه عىل اإلسالم ِ
وأك ُله إىل إيامنه منهم فرات بن حبان.
يت بناس من األعراب فادعى اإلســام بعضهم،
وروي أن رســول اهلل‘بعث رسية ،فأ َ

فقال :من يشــهد لك؟ قال :عباد قد سمعه قال :يا عباد أسمعته؟ قال :نعم سمعته يشهد أن ال

إله إال اهلل ،فأعتقهم رسول اهلل‘.

نقل عن وحيش قاتل محزة أنه قال:

ملا افتتح رسول اهلل مكة هربت إىل الطائف فمكثت هبا ،فلام خرج وفد الطائف إىل رسول اهلل

عيل املذاهب فقلت :أحلق بالشام أو باليمن أو ببعض البالد ،فو اهلل إين ذلك من
يســلموا تعيت َّ

مهي إذ قال يل رجل :وحيك إنه واللّ ال يقتل أحد ًا من الناس دخل يف دينه وشــهد شهادة احلق،
فلام قال يل ذلك خرجت حتى قدمت عىل رسول اهلل املدينة فلم يرعه إال يب قائ ًام عىل رأسه أشهد

شــهادة احلق! فلام رآين قال يل :أوحيش أنت؟ قلت:نعم يا رسول اهلل قال :أقعد فحدّ ثني كيف
قتلت محزة؟ قال فحدثته ،فلام فرغت من حديثي قال :وحيك غ ِّيب عني وجهك فال أرينَّك!

وقد فر ســهيل بن عمرو من اإلســار يف الطريق من بدر إىل املدينة بني السقيا وامللل ،فخرج

رسول اهلل‘واملســلمون يف طلبه وقال :من وجده فليقتله فوجده رسول اهلل‘ومل يقتله،
بل أمر به فربطت يداه إىل عنقه إىل املدينة!

وروي عــن أيب عبد اهلل الصادق×قــال :قــال أمري املؤمنــن صلــوات اهلل عليــه :هنى

السم يف بالد املرشكني.
رسول اهلل‘أن يلقى ّ
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ثم قال األمحدي(( :)94/1هذا مضاف ًا إىل عمل رســول اهلل‘يف حروبه ،فإنه مل يقتل صبي ًا وال

امرأة ،وإنام سباهم واسرتقهم أو عفا عنهم.

قال ّ
العلمة+يف التذكرة:الجيوز قتل صبيان الكفار ونساؤهم إذا مل يقاتلوا ألن النبي‘

هنى عن قتل النساء والصبيان ،واملجنون كالصبي).




َ
َ
ً
َ ُ ْ ُ َ َّ
الط َع َام َعلى ُح ِّب ِه ِم ْس ِكينا َو َي ِت ًيما َوأ ِس ًيرا
معنى:ويط ِعمون
اتفق املفــرون عىل أن هذه اآليــات نزلت يف عيل وفاطمة واحلســنني^ملا صاموا وآثروا
بإفطارهم مسكين ًا ويتي ًام وأسري ًا ،وتفاوتت الرواية يف كيفية ذلك.
فروى ابن املغــازيل يف مناقب عيل( :222/عن َلي ِ
ث بن أيب ُســ َل ْيم عن طــاوس يف هذه اآلية:
ْ
ً
ً
ً
َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ
عام َعلى ُح ِّبهِ ِم ْس ِكينا َوي ِتيما َو ِأسيرا ..نزلــت يف عــي بن أيب طالب ،وذلك ّأنم صاموا
ويط ِعمون الط
وفاطمة وخادمتُهم ،فلام كان عند اإلفطار ،وكانت عندهم ثالثة ْأر ِغ َفة قال :فجلســوا ليأكلوا
ِ
ِ
ثم جاء ســائل فقال:
عيل فأعطاه رغي َفهَّ ،
فأتاهم ســائل فقال :أطع ُموين فإين مســكني! فقام ّ
أطعموا اليتيم! فأ ْع َطتْه فاطمة الرغيف ،ثم جاء ســائل فقالِ :
ِ
أطع ُموا األســر! فقامت اخلادمة
َّ
َّ
َ
ُ
الرغيف ،وباتوا ليلتهم ِ
طاوي َن فشكر اهلل هلم فأنزل فيهم هذه اآليات).
فأ ْع َط ْت ُه َّ
وروى الصدوق يف أماليه(:333/قال شــعيب يف حديثه:وأقبل عيل باحلســن واحلسني نحو

رسول اهلل‘ومها يرتعشان كالفراخ من شدة اجلوع ،فلام برص هباملنبي قال :يا أبا احلسن ،شد
ما يســوءين ما أرى بكم ،انطلق إىل ابنتي فاطمة ،فانطلقوا إليها وهي يف حمراهبا ،قد لصق بطنها

بظهرها من شدة اجلوع وغارت عيناها ،فلام رآها رسول اهلل‘ضمها إليه وقال :واغوثاه باهلل،

أنتم منذ ثالث فيام أرى! فهبط جربئيل فقال :يا حممد ،خذ ما هيأ اهلل لك يف أهل بيتك .قال:وما

َ
َ َ ُ َ
َّ َ َ َ
ْ ُ
ك َ
آخذ يا جربئيل؟ قالَ :ه ْل أتَى َع َلى ْالإ ْن َسان ِح ٌ
ان
ين ِم َن ّالد ْه ِر ل ْم َيك ْن ش ْي ًئا َمذك ًورا ..حتى بلغِ :إن ه ا
ذ
ِ ِ
ُ
ُ
َ ُ
َ
لك ْم َج َز ًاء َوك َان َس ْع ُيك ْم َم ْشك ًورا) .ويف تفســر الثعلبي عن ابن عباس(( :)101/10قال  :فأعطوه الطعام

ومكثوا ثالثة أيام ولياليها مل يذوقوا شيئ ًا إال املاء القراح).

وشــاهدنا أن األســر مل يأت مســتعطي ًا بل أتى مضيفــه وطلب لــه ،ألن النبي‘كان
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يوزع األرسى عىل البيوت ،وكان املضيف ينفق عىل أسريه أو أرساه ،فإن مل يكن عنده يستعطي له.

رفعاليهود أسرى بني قريظة قميص عثمان!
حاول اليهــود ومن تبعهم من الغربيــن أن جيعلوا من بني قريظة ظالم ًة لليهود ،وتناســوا

أهنم كانوا معاهدين للنبي‘فنقضوا عهدهم ومزقوه ،وانضموا اىل األحزاب ،بعد نشاطهم
وجتــوال حاخاماهتم عــى قبائل العــرب جيمعوهنــم لقتال النبي‘ويعطوهنم املال ،وكان
أبرز الناشــطني احلاخام حي بن أخطب .قال القمي« »191/2والواقــدي« :»514/1ثم قدم حي بن
أخطب فقال له رسول اهلل‘ :يا فاسق كيف رأيت صنع اهلل بك؟فقال :واهلل يا حممد! ما ألوم

نفيس يف عداوتك ،ولقد قلقلت كل مقلقل وجهدت كل اجلهد ،ولكن من خيذل اهلل خيذل! ثم

قال حني قدم للقتل:

لعمــرك مــا َ
الم ابــن أخطب نفســه

ُ
ـذل
ولكنــه مــن خيـ ـ ـ ــذل اهلل يـ ِ

فقدم فرضب عنقه).

وبعد هزيمة األحزاب أمر اهلل عز وجل رسوله‘أن يقاتل بني قريظة ،فحارصهم .قال ابن

هشام « « :»720/3إن عيل بن أيب طالب صاح وهم حمارصوا بني قريظة :يا كتيبة اإليامن!وقال:واهلل
ألذوقن ما ذاق محزة أو ألفتحن حصنهم .فقالوا :ياحممد ننزل عىل حكم سعد ».

وقال الواقدي(« :)501/2فقال كعب بن أسد :يا معرش بني قريظة:واهلل إنكم لتعلمون أن حممد ًا

نبي اهلل ،وما منعنا من الدخول معه إال احلســد للعرب ،حيث مل يكن نبي ًا من بني إرسائيل ،فهو
حيث جعله اهلل! ولقد كنت كاره ًا لنقض العهد والعقد ،ولكن البالء وشــؤم هذا اجلالس يعني

حي بن أخطب علينا وعىل قومه ،وقومه كانوا أسوأ منا!

اليستبقي حممد رج ً
ال واحد ًا إال من تبعه ،أتذكرون ما قال لكم ابن حواس حني قدم عليكم

فقال :تركت اخلمر واخلمري والتأمري ،وجئت إىل الســقاء والتمر والشعري؟! قالوا :وما ذلك؟

قــال :خيرج من هذه القرية نبي ،فإن خرج وأنا حي اتبعته ونرصته ،وإن خرج بعدي فإياكم أن
ختدعوا عنه فاتبعوه وكونوا أنصاره وأولياءه ،وقــد آمنتم بالكتابني كليهام األول واآلخر .قال
كعب :فتعالوا فلنتابعه ولنصدقه ولنؤمن به فنأمن عىل دمائنا ونســائنا وأموالنا ،فنكون بمنزلة
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من معه .قالوا :ال نكون تبع ًا لغرينا ،نحن أهل الكتاب والنبوة ،ونكون تبع ًا لغرينا ».

وقد أرس النبي‘منهم نحو سبع مئة ،وقتل منهم من عمل يف نقض العهد وساعد األحزاب

ملا حارصوا املدينة .وباع الباقني ،وأرسل ثالث مئة امرأة وباعهن يف نجد واشرتى بثمنهن خيالً،
فكأن اهلل أراد أن تكون أمهات النجديني هيوديات ليبتيل هبم األمة!
روى ذلك ابن هشام«»725/3والبيهقي «.»139/9

وقال اليعقويب «:52/2:اصطفى منهم ســت عرشة جارية فقســمها عىل فقراء بني هاشم ،وأخذ

لنفســه منهن واحدة يقال هلا رحيانة .وقســمت أموال بني قريظة ونســاؤهم ،فكان الفارس يأخذ

سهمني والراجل سه ًام ،وكان أول مغنم أعلم فيه سهم الفارس ،وكانت اخليل ثامنية وثالثني فرس ًا ».




الفصل السابع والستون

منتأثير القرآن في عهدالنبي؟ص؟

بعضاآليات في فضلالقرآن
من أوصاف القرآن
من سورة احلجر:

َ ُ َّ
َ ُ
ُ ّ َ َ َ ْ ّ ْ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ
الص ِاد ِق َ
ينَ .ما
الذكر ِإنك لمجنون .لوما تأ ِتينا ِبالمل ِائكةِ ِإن كنت ِمن
َوقالوا َيا أ ّي َها ال ِذي ن ِزل عليهِ ِ
ُ َ ّ ُ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ ّ َ َ َ ُ ً ُ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ّ ْ
ونَ ..و َل َق ْد َآ َت ْي َن َ
ك َر َو إ َّنا َل ُه َل َحاف ُظ َ
اك َس ْب ًعا
الذ
ِ
نن ِزل المل ِائكة ِإلا ِبالح ِق وما كانوا ِإذا منظ ِرينِ .إنا نحن نزلنا ِ
ِ
َ
ِم َن ْال َم َثاني َو ْال ُق ْرآ َن ْال َع ِظ َ
يم.
ِ

من سورة يوسف:

َ َ
َْ
َُ
َ
َ َْ َ ْ َ َْ َ َ َ ُْ َْ َ َ ْ ُ
ك ْن َت ِم ْن َق ْب ِلهِ َل ِم َن ْال َغ ِاف ِل َ
ين.
ن ْح ُن نق ُّص َعل ْي َك أ ْح َس َن الق َص ِص ِبما أوحينا ِإليك هذا القرآن و ِإن

من سورة النحل:

َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ َّ
الش ْي َطان َّ
يم.
ف ِإذا قرأت القرآن فاست ِعذ ِبالل ِه ِمن
الر ِج ِ
ِ

من سورة القصص:

َ
َ
َ
إ َّن ّال ِذي َف َر َض َع َل ْي َك ْال ُق ْرآ َن َل َر ُّاد َك إ َلى َم َع ٍاد ُق ْل َرب ّي أ ْع َل ُم َم ْن َج َاء ب ْال ُه َدى َو َم ْن ُه َو في َض َلال ُ
ين.
ب
م
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ

من سورة املزمل:

َ
ْ
َ َ ُّ َ ْ ُ َّ ّ ُ ُ َّ ْ َ َّ َ ً ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ً َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ّ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ً َّ
ا  إنا َس ُنل ِقي َعل ْي َك
يا أيها المز ِمل  ق ِم الليل ِإلا ق ِليلا ِنصفه أ ِو انقص ِمنه ق ِليلا .أو ِزد عليهِ ور ِت ِل القرآن تر ِتيل ِ
َ ً َ ً
ق ْولا ث ِقيلا.
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من سورة يونس:

َ ْ َ َ
ْ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ
ََ َ
ك َ
ان َه َذا ْال ُق ْر َآ ُن َأ ْن ُي ْف َت َ
اب لا َريْ َب ِفيهِ ِم ْن
ت
ك
ال
يل
ص
ف
ت
و
ي
د
ي
ن
ي
ب
ي
ذ
ال
يق
د
ص
ت
ن
ك
ل
و
ه
لل
ا
ون
د
ن
م
ى
ر
وما
هِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َر ّب ْال َع َال ِم َ
ين.
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ ّ
ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ ْ ُ
ك ْن ُت ْم َص ِاد ِق َ
ين َب ْل كذ ُبوا ِب َما ل ْم
ون الل ِه ِإن
أم يقولون افتراه قل فأتوا ِبسورةٍ ِمث ِلهِ وادعوا م ِن استطعتم ِمن د ِ
َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ َّ
َ
ْ
ّ
ُ
ُ
َ َ
َ
َ ْ
َ
ك َ
ان َع ِاق َبة الظ ِال ِم َ
ين َ  و ِم ْن ُه ْم
ُي ِح ُيطوا ِب ِعل ِمهِ َول َّما َيأ ِت ِه ْم تأ ِويل ُه كذ ِلك كذ َب ال ِذ َين ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم فانظ ْر ك ْيف
َ
ُ َ َ ْ ْ
َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِبهِ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن لا ُي ْؤ ِم ُن ِبهِ َو َر ّب َك أ ْعل ُم ِبال ُمف ِس ِد َين

من سورة األنعام:

ُ ُ
َ َ ُْ َ ُْ ُ
ََ
ُ ْ َ ُّ َ ْ َ ْ
ك َب ُر َش َه َاد ًة ُقل ا َّلل ُه َشه ٌ
يد َب ْي ِني َو َب ْي َنك ْم َوأ ِوح َي ِإل َّي َهذا الق ْرآ ُن ِلأن ِذ َرك ْم ِبهِ َو َم ْن َبلغ.
قل أي ش ٍيئ أ
ِ
ِ

من سورة طه:

َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ
ْ َ
ً
ك َرة ِل َم ْن َيخشى...
َما أن َزلنا َعل ْيك الق ْرآن ِلتشقى ِإلا تذ ِ
َّ ُ َ َ
َ َّ
ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ
ُ َ
ْ
َ َْ
َ َ َ َْ َْ ُ ًَ َ ً
ون أ ْو ُي ْح ِدث ل ُه ْم ِذك ًرا  ف َت َعالى ا ّلل ُه ال َم ِلك ال َح ّق َولا
يد ل َعل ُه ْم َيتق
َوكذ ِلك أن َزلن ُاه ق ْرآنا ع َر ِب ّيا َو َص ّرفنا ِفيهِ ِم َن ال َو ِع ِ
ُْ َ
ْ
َ َ ْ َ َ
ُ
َ
ت ْع َج ْل ِبالق ْرآ ِن ِم ْن ق ْب ِل أ ْن ُيقضى ِإل ْي َك َو ْح ُي ُه َوق ْل َر ِّب ِز ْدنِي ِعل ًما.

من سورة األعراف:

َ ُ َ ُْ َُ َ
اس َتم ُعوا َل ُه َو َأ ْنص ُتوا َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُم َ
ون.
ِ
َو ِإذا ق ِرئ الق ْرآن ف ْ ِ

من سورة النساء:

َ َ َ
ْ َ ً َ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ
ك َ
ان ِم ْن ِع ْن ِد غ ْي ِر ا ّلل ِه ل َو َج ُدوا ِفيهِ اخ ِتلافا ك ِث ًيرا.
أفلا يتدبر ون القرآن ولو

من سورة حممد:

َْ
َْ ََ
ٌ َ ٌ
ٌ َ َ
ُ َ َ َ َ َ َ
َ َّ َ ُ ْ
َط َاعة َوق ْول َم ْع ُر وف ف ِإذا َع َز َم الأ ْم ُر فل ْو َص َدقوا ا ّلل َه لك َان خ ْي ًرا ل ُه ْم ف َه ْل َع َس ْي ُت ْم ِإ ْن ت َول ْي ُت ْم أ ْن تف ِس ُدوا فِي الأ ْر ِض
َ ُ َ ّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ
وب أقفال َها.
وتق ِطعوا أرحامكم  أول ِئك ال ِذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم .أفلا يتدبر ون القرآن أم على قل ٍ

من سورة الكهف:

ً
َ ُْ َ َ
ْ ُ ّ ََ ََ َ ْ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َْ
ََ
ان أكث َر ش ْي ٍء َج َدلا.
َولق ْد َص ّرف َنا فِي َهذا الق ْرآ ِن ِل ّلن ِاس ِمن ك ِل مث ٍل وكان ال ِإنس

من سورة الروم:
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َ
ََ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ّ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ َّ َ َ
ك َف ُر وا إ ْن َأ ْن ُت ْم إ َّلا ُم ْبط ُل َ
ون
َولق ْد َض َر ْب َنا ِل ّلن ِاس فِي هذا القرآ ِن ِمن ك ِل مث ٍل ول ِئن ِجئتهم ِبآيةٍ ليقولن ال ِذين
ِ
ِ
ِ

من سورة الزمر :

َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ّ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ
َ
ََ
ون ُ  ق ْر َآ ًنا َع َرب ًّيا َغ ْي َر ذي ع َوج َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ك ُر َ
ون
َولق ْد َض َر ْب َنا ِل ّلن ِاس فِي هذا القرآ ِن ِمن ك ِل مث ٍل لعلهم يتذ
ِ ِ ٍ
ِ

من سورة البقرة:

َ َ َ َ َّ ُ ْ َ
َّ
َُْْ
َ ُْ َ
َّ
ُْ َُ ًُ
ان.
ش ْه ُر ر َمضان ال ِذي أن ِزل ِفيهِ الق ْرآن هدى ِللن ِاس َو َب ِين ٍ
ات ِمن الهدى َوالفرق ِ

من سورة اإلرساء:

َّ
َ َ ُْ َ
َ َّ َ ُ ْ َ ْ ً َ ً َ َ َ
َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ّ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ
ا..ولق ْد
ات أن لهم أجرا ك ِبير
ِإ ّن َهذا الق ْرآ َن َي ْه ِدي ِلل ِتي ِهي أقوم ويب ِشر المؤ ِم ِنين ال ِذين يعملون
الص ِال َح ِ
َ
ََ
ْ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َّ ُ ُ ً َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ً َ ْ َ
َ َْ
ك ّنة أ ْن َيفق ُه ُوه َوفِي آذ ِان ِه ْم َوق ًرا َو ِإذا
َص ّرفنا فِي هذا القرآ ِن ِليذكر وا وما ي ِزيدهم ِإلا نفورا.وجعلنا على قل ِوب ِهم أ ِ
ْ ُْ َ َ َ َ َ
َّ َ َ
ْ َ ُ َّ
ُْ َ
َّ
ُُ
َ
َ َ
الن ِاس َو َما َج َعلنا ّ
الر ْؤ َيا ال ِتي
ذك ْر َت َر ّب َك فِي الق ْرآ ِن َو ْح َد ُه َول ْوا َعلى أ ْد َب ِار ِه ْم نف ًوراَ .و ِإذ قل َنا لك ِإ ّن َر ّب َك أ َح َاط ِب
َ َ ْ َ َ َّ
ً َ
َّ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ
َّ ْ ً َ
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 ُطغ َيانا ك ِب ًيرا.
أرين
َ
َ
َّ
َ َُُّ َ ُْ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َ َْ ٌ ْ ُ ْ َ َ
َ ّ َ
ين ِإلا خ َس ًارا.
ين َولا َي ِز ُيد الظ ِال ِم
ونن ِزل ِمن القرآ ِن ما هو ِشفاء ورحمة ِللمؤ ِم ِن
ْ
ْ
ُ َ
َ
ْ ْ
َ َ ُْ
ْ َ َ ُْ َْ َ َ ُ َ ْ ََْ َ َ ُ
ان َب ْعض ُه ْم ِل َب ْع ٍض ظ ِه ًيرا
ق ْل ل ِئ ِن ْاج َت َم َع ِت ال ِإن ُس َوال ِج ُّن َعلى أ ْن َيأتوا ِب ِمث ِل هذا القرآ ِن لا يأتون ِب ِمث ِلهِ ولو ك
َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ
َْ َ
َّ ُ ُ
ََ
الن ِاس ِإلا كف ًورا.
َولق ْد َص ّرف َنا ِل ّلن ِاس فِي هذا القرآ ِن ِمن ك ِل مث ٍل فأبى أكثر

من سورة التوبة:

َ َ
َ ْ ُ ْ َ َْ ُ
َ َ َْ
ون َو ُي ْق َت ُل َ
ون في َسبيل ا َّلله َف َي ْق ُت ُل َ
َ َّ َ ْ َّ َ َ ُ َ
ون َو ْع ً اد
ِ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
ج
ن
إ
ال
و
اةِ
ر
و
الت
ي
ف
ا
ق
عليهِ ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ُه َو ْال َف ْو ُز ْال َع ِظ ُ
يم.

من سورة النمل:

َ
ُ ً َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ
طس ت ْل َك َآ َي ُ
ات ْال ُق ْرآن َو ِك َت ُ
الزكاة َو ُه ْم
ين .هدى وبشرى ِللمؤ ِم ِنين .ال ِذين ي ِقيمون الصلاة ويؤتون
ِ
ِ
ٍ
اب م ِب ٍ
ْ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ َّ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ
ِبالآ ِخرةِ هم ي ِوقنونِ .إن ال ِذين لا يؤ ِمنون ِبالآ ِخرةِ زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون .أول ِئك ال ِذين لهم سوء العذ ِاب
َ
َو ُه ْم في ْال َآخ َرةِ ُه ُم ْال َأ ْخ َس ُر َ
ونَ .و إ َّن َك َل ُت َل َّقى ْال ُق ْر َآ َن م ْن َل ُد ْن َحك َ
يم  .إ َّن َه َذا ْال ُق ْرآ َن َي ُق ُّص َع َلى َب ِني إ ْس َر ِائ َ
يل
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
يم ع ِل ٍ ِ
ِ
ْ
َ
َ
ٌ
ُ
ّ
ْ
َ ْ
ْ
ُ
ك َث َر َّالذي ه ْم فيهِ َيخ َتلف َ
ونَ .و إن ُه ل ُه ًدى َو َر ْح َمة ِلل ُمؤ ِم ِن َ
ين.
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ ْ َّ
ُْ ُْ َ
َّ
َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ُّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ
ك َ
ون ِم َن ْال ُم ْس ِل ِم َ
ينَ .وأ ْن أتل َو الق ْرآ َن
ِإن َما أ ِم ْر ُت أ ْن أ ْع ُب َد َر َّب َه ِذهِ ال َبل َدةِ ال ِذي حرمها وله كل شي ٍء وأ ِمرت أن أ
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َ
َف َمن ْاه َت َدى َفإ َّن َما َي ْه َت ِدي ِل َن ْف ِسهِ َو َم ْن َض َّل َف ُق ْل إ َّن َما أ َنا ِم َن ْال ُم ْن ِذر َ
ين.
ِ
ِ
ِ
ِ

من سورة فصلت:

َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ
َ َ َّ
َ َ َ َ
َ َ
َ َ
َ ُْ َ َْ
ون .فل ُن ِذيق َّن ال ِذ َين كف ُر وا َعذ ًابا ش ِد ًيدا
َوقال ال ِذ َين كف ُر وا لا ت ْس َم ُعوا ِل َهذا الق ْرآ ِن َوالغ ْوا ِفيهِ ل َعلك ْم تغ ِل ُب
َ َ َ َّ
َ
َ
ك ُانوا َي ْع َم ُل َ
ون.
َول َن ْج ِز َي ّن ُه ْم أ ْس َوأ ال ِذي

من سورة األحقاف:

َ
َ
َ َ
ْ
ْ ْ َ ََ
ون ْال ُق ْرآ َن َف َل َّما َح َض ُر ُوه َق ُالوا أ ْن ِص ُتوا َف َل َّما ُق ِض َي َو ّل ْوا إ َلى َق ْو ِمه ْم ُم ْن ِذر َ
ين  
َو ِإذ َص َرف َنا ِإل ْي َك نف ًرا ِم َن ال ِج ِّن َي ْس َت ِم ُع
ِ
ِ
ِ
ُ
َ ُ
َ َ َّ
وسى ُم َص ّد ًقا ل َما َب ْي َن َي َد ْيهِ َي ْهدي إ َلى ْال َح ّق َو إ َلى َطر ُ َ
َ
ك َت ًابا أ ْنز َل ِم ْن َب ْع ِد ُم َ
يم.
ِ
ِ
ِ
قالوا َيا ق ْو َمنا ِإنا َس ِم ْعنا ِ
يق م ْست ِق ٍ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ََ َ
َ
َ
َيا َق ْو َم َنا أج ُيبوا َد ِاع َي ا َّلل ِه َوآ ِم ُنوا بهِ َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم ِم ْن ُذ ُنوب ُك ْم َو ُيج ْر ُك ْم ِم ْ
يم.
ل
أ
اب
ذ
ع
ن
ِ
ٍ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ

من سورة القمر:

َّ
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ّ ْ َ
ك ٍر.
لذك ِر ف َه ْل ِم ْن ُمد ِ
ولقد يسرنا القرآن ِل ِ

من سورة الرمحن:

انَ .ع َّل َم ُه ْال َب َي َ
الر ْح َم ُنَ .ع َّل َم ْال ُق ْر َآ َنَ .خ َل َق ْالإ ْن َس َ
َّ
ان.
ِ

من سورة احلرش:

َ َ
َ َّ
َ ُْ َ َ
َ َْ ْ
َ ْ َ
َ
ْ َ َْ َ ُ َ
َ
ل ْو أن َزل َنا َهذا الق ْرآ َن َعلى َج َب ٍل ل َرأ ْي َت ُه خ ِاش ًعا ُم َت َص ّ ِد ًعا ِم ْن خش َيةِ ا ّلل ِه َو ِتلك الأ ْمثال ن ْض ِر ُب َها ِل ّلن ِاس ل َعل ُه ْم
َي َت َف َّك ُر َ
ون.

من سورة الدخان:

َ
َ
ً
َ ْ ً ْ ْ َ َّ ُ
ك َّنا ُم ْر ِس ِل َ
َّ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َّ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ
ينَ .ر ْح َمة
يم.أمرا ِمن ِعن ِدنا ِإنا
ِإنا أنزلناه فِي ل ْيلةٍ م َباركةٍ ِإنا كنا من ِذ ِرينِ .فيها يف َرق ك ّل أم ٍر ح ِك ٍ
م ْن َر ّب َك إ َّن ُه ُه َو َّ
الس ِم ُ
يع ْال َع ِل ُ
يم
ِ ِ ِ
َ
َ
ْ
َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ ْ ً َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ
َ َْ
َ َ َ ْ َْ ُ ًَ َ ً
اهلل ال َم ِلك ال َح ّق
يد لعلهم يتقون أو يح ِدث لهم ِذكرا  .فتعالى
َوكذ ِلك أن َزلن ُاه ق ْرآنا ع َر ِب ّيا َو َص ّرفنا ِفيهِ ِم َن ال َو ِع ِ
ُْ َ
ْ
َ َ ْ َ َ
ُ
َ َ
َولا ت ْع َج ْل ِبالق ْرآ ِن ِم ْن ق ْب ِل أ ْن ُيقضى ِإل ْي َك َو ْح ُي ُه َوق ْل َر ِّب ِز ْدنِي ِعل ًما
َّ
َ َّ ُ َ َ ْ
ينَ .ع َلى َق ْلب َك ل َت ُك َ
ينَ .ن َز َل بهِ ُّ
وح ْال َأ ِم ُ
يل َر ّب ْال َع َال ِم َ
الر ُ
ين .ب ِل َسان َع َرب ّي ُ
ون ِم َن ْال ُم ْن ِذر َ
ينَ .و ِإن ُه
ب
م
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
و ِإنه لتن ِز ُ ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ً َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ين .فق َرأ ُه َعل ْي ِه ْم َما
ل ِفي زب ِر الأو ِلين .أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء ب ِني ِإسر ِائيل.ولو نزلناه على بع ِض الأعج ِم
َ ُ
ُْ َ َ
ك َذل َك َس َل ْك َن ُاه في ُق ُل ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ
ون بهِ َحتَّى َي َر ُوا ْال َع َذ َاب ْال َأ ِل َ
يم.
كانوا ِبهِ مؤ ِم ِنين.
ِ
وب المج ِر ِمين .لا يؤ ِمن ِ
ِ
ِ
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َ
َ
إ َّنا أ ْن َز ْل َنا َع َل ْي َك ْال ِك َت َ
اب ِل َّلن ِاس ب ْال َح ّق َف َمن ْاه َت َدى َف ِل َن ْف ِسهِ َو َم ْن َض َّل َفإ َّن َما َي ِض ُّل َع َل ْي َها َو َما أنْ َت َع َل ْيه ْم ب َ
يل.
ك
و
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ ِ ِ
َ
َ
َ ّ َُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َُ َ
َ َ
َ ّ ً
َ َ
اهلل َو ِتلك الأ ْمثال ن ْض ِر ُب َها ِل ّلن ِاس ل َعله ْم
ل ْو أن َزلنا هذا الق ْرآن على َج َب ٍل ل َرأ ْيته خ ِاش ًعا ُمت َص ِدعا ِم ْن خش َيةِ ِ
َي َت َف َّك ُر َ
ون.
ُْ ُ ََ ُ
َّ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ْ
ُ
ْ ُ ُْ
ْ ُ
َْ
اهلل ِإ ْن ك ْن ُت ْم
ون ِ
َو ِإن كنت ْم فِي ري ٍب ِمما نزلنا على ع ْب ِدنا فأتوا ِبسورةٍ ِمن ِمث ِلهِ َوادعوا شهد َاءك ْم ِمن د ِ
ُ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َّ َ َّ َ ُ ُ َ َّ
الن ُاس َو ْال ِح َج َار ُة أ ِع َّد ْت ِل ْل َك ِافر َ
ين.
َص ِاد ِقين .ف ِإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ال ِتي وقودها
ِ
َ
َ َ
َ َ ُّ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ْ َ ُ َ ّ ً َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ً َ َ َ
وها فن ُر ّد َها َعلى أ ْد َب ِار َها أ ْو
يا أيها ال ِذين أوتوا ال ِكتاب آ ِمنوا ِبما نزلنا مص ِدقا ِلما معكم ِمن قب ِل أن نط ِمس وج
َ
َََُْْ َ
اب َّ
ك َما َل َع َّنا أ ْص َح َ
الس ْب ِت.
نلعنهم
َ
ُ
َ َ ُّ َ َّ
ْ ْ َ ُ ُ
الن ُاس َق ْد َج َاء ُك ْم ُب ْر َه ٌ
ان ِم ْن َر ِّبك ْم َوأن َزل َنا ِإل ْيك ْم ن ًورا ُم ِب ًينا.
يا أيها
َ
َ َْ َ َْ َْ َ ْ َ َ ْ َ ّ ُ َ ّ ً َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
اب َو ُم َه ْي ِم ًنا َعل ْيهِ .
وأنزلنا ِإليك ال ِكتاب ِبالح ِق مص ِدقا ِلما بين يديهِ ِمن ال ِكت ِ
َ
َ َ
َ ُْ َ
َ
َْ
َُ
َّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ً َ َ ًّ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
ون .ن ْح ُن نق ُّص َعل ْي َك أ ْح َس َن الق َص ِص ِب َما أ ْو َح ْي َنا ِإل ْي َك َهذا الق ْرآ َن َو ِإ ْن
ِإنا أنزلناه قرآنا عر ِبيا لعلكم تع ِقل
ُك ْن َت ِم ْن َق ْب ِلهِ َل ِم َن ْال َغ ِاف ِل َ
ين.
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ّ ْ
ك َر َو إ َّنا َل ُه َل َحاف ُظ َ
ون.
الذ
ِ
ِإنا نحن نزلنا ِ
ِ
اب ِت ْب َي ًانا ِل ُك ّل ِ َشيْئ َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة َو ُب ْش َرى ِل ْل ُم ْس ِل ِم َ
َو َن َّز ْل َنا َع َل ْي َك ْال ِك َت َ
ين.
ٍ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
َ ْ
ْ َ َ
ْ َْ ْ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ّ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َو ِبال َح ّ ِق أن َزل َن ُاه َو ِبال َح ّ ِق ن َزل َو َما أ ْر َسلناك ِإلا ُم َب ِش ًرا َون ِذ ًيراَ .وق ْرآنا ف َرقن ُاه ِلتق َرأ ُه َعلى الن ِاس َعلى ُمك ٍث َون ّزلن ُاه
َ َْ َ
َ َ ُ ْ ُ َّ َّ ُ ُ ْ ْ
َ
ون ل ْل َأ ْذ َقان ُس َّج ًداَ .و َي ُق ُول َ
ُ َ
َْ ً ُ َ ُ
ون
تن ِزيلا .ق ْل آ ِمنوا ِبهِ أ ْو لا تؤ ِمنوا ِإن ال ِذ َين أوتوا ال ِعل َم ِم ْن ق ْب ِلهِ ِإذا ُيتلى َعل ْي ِه ْم َي ِخ ّر ِ
ِ
َ ْ ً
ُ ْ َ َ ََّ ْ َ
ك َ
ان َو ْع ُد َر ِّب َنا ل َمف ُعولا.
سبحان ر ِبنا ِإن

سورة القدر:

َْ
َََُ ْ َ َ ُ
َ َُ َْ
َ َُ َْ
َ
َ
إ َّنا َأ ْن َز ْل َن ُاه في َل ْي َل ْال َق ْدرَ .و َما َأ ْد َر َ
اك َما ل ْيلة الق ْد ِر .ل ْيلة الق ْد ِر خ ْي ٌر ِم ْن أل ِف ش ْه ٍر .تن ّزل ال َمل ِائكة
ةِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ّ
ْ
َو ُّ
َ
الر ُ
وح ِف َيها بإذ ِن ر ّبه ْم ِم ْن ك ّل أ ْمرَ .سل ٌ
ام ِه َي َحتى َمطل ِع الف ْج ِر
ِِ
ِ ٍ
ِِ

يتعجبالنبي؟ص؟كيف يقرأالقرآن وال يشيب!
يف الــكايف (( :)632/2عن ميمون القداح قال :قال يل أبوجعفر× :إقرأ ،قلت ،من أي شــئ

أقرأ؟ قال :من السورة التاسعة .قال :فجعلت التمسها فقال :إقرأ من سورة يونس قال :فقرأت:

يبنلا دهع يف نآرقلا ريثأت نم 403
َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َّ ٌ
وه ُه ْم قت ٌر َولا ِذلة.
ِلل ِذين أحسنوا الحسنى و ِزيادة ولا يرهق وج

قال قال رسول اهلل‘ :إين العجب كيف ال أشيب إذا قرأت القرآن)!

فالقرآن كالم رباين عجيب ،مهام قرئ فهو يبهرالعقل والوجدان ،حتى للرســول الذي نزل

عليه وفهمه‘ ،ففيه من البالغة والتأثري والعجائب ،ما يستحق أن يشيب قارؤه إلعجازه!

لقد تعود العرب أن يســجدوا للكالم البليغ الذي يشــبه املعجز ،ونقل الرواة سجود جرير

ملرصع بيت أنشــده عدي بن الرقاع العاميل ،فقد قال يصف غزالة :تزجي أغ َّن كأن إبرة ُروقه..
فقال جرير وقع العاميل فبامذا يشــب إبرة قــرن ابن الغزالة؟ فلام قال :قلــم أصاب من الدواة

مدادها .سجد جرير ومن معه لبالغته!

وقــد هز القرآن عقول العرب ووجداهنــم ،فكانوا خيضعون له ويتحــرون بامذا يصفونه!

ومن الطبيعــي أن فهم النبي‘للقرآن أعىل من فهم الناس مجيع ًا ،ولذلك كان بمجرد قراءته
جدير َا بأن يشيب من عظمة حقائقه!

شيبتني سورة هود :كالم كنائي بينالنبي؟ص؟وأبيبكر
روت عامة املصادر الســنية وترسب منها ىل بعض مصادرنا عــن عكرمة عن ابن عباس أن

أبابكر قال للنبي‘ :يارســول اهلل ،لقد أرسع اليك الشــيب .فقال :شيبتني سورة هود ،ويف
روايــة :أضاف مع هــود أخواهتا ،والواقعة ،والقيامة ،واملرســات ،وإذا الشــمس كورت،
وإذا السامء انشقت ،وإذا الســاء انفطرت ،واحلاقة ،وسأل سائل ..ويف رواية ابن سعد ()435/1

والدر املنثور(( :)320/3شيبتني هود وأخواهتا ،وما فعل باألمم قبيل).

ويف روايــة أيب ســعيد (كشــف الخفاء( :)16/2:قال عمــر بن اخلطاب :يا رســول اهلل ،لقد أرسع

إليك الشيب)!

وروى ابــن ســعد ،436/1:وابن عســاكر يف تاريــخ دمشــق( :175/4:عن أنس قــال :بينام

أبوبكر الصديــق وعمر بن اخلطاب جالســان يف نحر املنرب إذ طلع عليهام رســول اهلل‘ من

بيوت نسائه يمسح حليته ويرفعها فينظر إليها ،قال أنس :وكانت حليته أكثر شيب ًا من رأسه ،فلام
ال رقيقــ ًا وكان عمر رج ً
وقف عليهام ســلم قال أنس :وكان أبوبكر رج ً
ال غليظ ًا فقال أبوبكر،
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بأيب وأمي لقد أرسع إليك الشــيب يا رســول اهلل فرفع حليته بيده فنظر إليهــا فاغرورقت عينا

أيب بكر ثم قال رســول اهلل‘أجل شيبتني ســورة هود وأخواهتا قال أبوبكر :بأيب وأمي وما
أخواهتا قال الواقعة ،والقارعة ،وسأل سائل بعذاب واقع ،وإذا الشمس كورت ،واحلاقة).

أقول :فاملوضوع يتعلق بسؤال غري مبارش من أيب بكر وعمر للنبي‘ ،وجوابه أنه شيبه ما

جرى عىل األمم قبله من انحرافها بعد رسلها ،وهو ما سيجري عىل أمته! وهو جواب بليغ ملن

يعمالن ألخذ اخلالفة بعده! فقد شبه النبي‘نفسه برسول اهلل هود× ،وشبه أمته بقوم عاد!
فيجب أن نبحث عام يف سورة هود مما جرى عىل األمم قبله ،فهو جوابه‘!

وسورة هود تضمنت ما جرى عىل قوم نوح من اهلالك لتكذيبهم نبيهم ،ثم ما جرى عىل قوم

هود ،ثم ماجرى عىل قوم صالح ،ثم ما جرى عىل قوم لوط ،وشعيب ،ثم قوم موسى×.
ثم ختم السورة باألمر بأخذ العربة من هؤالء األقوام ،وقال:

َ ُ
َ َ َ
َ َّ ُ
ك ًّلا َل َّما َل ُي َو ّف َي َّن ُه ْم َر ُّب َك َأ ْع َم َال ُه ْم إ َّن ُه ب َما َي ْع َم ُل َ
ك َما أ ِم ْر َت َو َم ْن َت َ
ون َخب ٌيرَ .ف ْ
اب َم َع َك َولا ت ْطغ ْوا
اس َت ِق ْم
و ِإن
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َّ ُ َ َ ْ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َّ
َ َ
ُ
الن َاس أ َّم ًة َواح َد ًة َولا َي َزال َ
ون ُم ْخ َت ِل ِف َ
ينِ .إلا َم ْن َر ِح َم َر ّب َك َو ِلذ ِلك
ِإنه ِبما تعملون ب ِصير.ولو شاء ربك لجعل
ِ
َ
َ
ً
َ
ّ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َََ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ََ ْ َ
ينَ .وكلا نق ُّص َعل ْي َك م ْن أن َب ِاء ُّ
كل َم ُة َر ّب َك َل َأ ْم َل َأ َّن َج َه َّن َم م َن الج ّنةِ َو ّ
الن ِاس أ ْج َم ِع َ
الر ُس ِل َما نث ِّبت
خلق ُه ْم َوت ّمت ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ون ْاع َم ُلوا َع َلى َم َك َانت ُك ْم إ َّنا َعام ُل َ
ينَ .و ُق ْل ل َّلذ َين َلا ُي ْؤم ُن َ
بهِ ُف َؤ َاد َك َو َج َاء َك في َه ِذهِ ْال َح ُّق َو َم ْو ِع َظ ٌة َو ِذ ْك َرى ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ون.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ْ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ُ
ُ
ونَ .ول ّله غ ْي ُب َّ
َوان َتظ ُر وا إنا ُم ْن َتظ ُر َ
ات َوالأ ْر ِض َو ِإل ْيهِ ُي ْر َج ُع الأ ْم ُر كل ُه ف ْاع ُب ْد ُه َوت َوك ْل َعل ْيهِ َو َما َر ّب َك
ِ
ِ
ِ ِ
الس َم َاو ِ
ِ
ُ
ب َغافل َع َّما َت ْع َمل َ
ون.
ِ ِ ٍ

فاملوضوع إذن أن أبابكر وعمر رأيا شيب النبي‘فقاال له :لقد أرسع الشيب اليك وتقدم

بك العمر! فقال هلام :شيبني ما جرى عىل األمم قبيل ،وسيجري عىل أمتي!

وقد أخربهم‘مرات بأنكم ستتبعون سنن من كان قبلكم خاصة اليهود!

والذين فرسوا احلديث بغري ذلك مازالوا يطرحون الظنون ويركضون وراءها!

لو أظهر النبي؟ص؟صوته بالقرآن لصعقالناس من حسنه
يف الــكايف( ( :)615/2قــال النوفيل :ذكرت الصــوت عند اإلمام الكاظــم ×فقال :إن عيل

بن احلسني×كان يقرأ ،فربام مر به املار فصعق من حسن صوته ،وإن االمام لو أظهر من ذلك

يبنلا دهع يف نآرقلا ريثأت نم 405

شــيئا ًملا احتمله الناس من حسنه ،قلت :ومل يكن رســول اهلل‘يصيل بالناس ويرفع صوته

بالقرآن؟ فقال :إن رسول اهلل‘ كان حيمل الناس من خلفه ما يطيقون.

وقال‘ :مل تعط أمتي أقل من ثالث :اجلامل ،والصوت احلسن ،واحلفظ.
وقال‘ :لكل شئ حلية ،وحلية القرآن الصوت احلسن).

ً
كان أحيانا يقومالليلة بآية منالقرآن!

يف دالئل النبوة أليب نعيم (( :)609/1قال لعائشــة :ائذين يل أتعبد يف هذه الليلة ،فقام إىل الصالة

إىل الصباح راكع ًا  ,وســاجد ًا  ,وباكي ًا  ,وربام خرج إىل البقيع فتعبد فيهــا  ,ويزور أهلها  ,وربام قام

َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َّ ّ َ َ َ َ
ات أ ْن ن ْج َعل ُه ْم
ليلة بآية إىل الصباح يرددها كاملناجي) وروي أهنا آيــة :أم ح ِسب ال ِذين اجترحوا الس ِيئ ِ
َ َّ َ ُ َ ُ َ
الصال َحات َس َو ًاء َم ْح َي ُ
اه ْم َو َم َم ُات ُه ْم َس َاء َما َي ْح ُك ُم َ
ون.
كال ِذ َين آ َمنوا َوع ِملوا ّ ِ ِ
َ
وروي أهنا آية :إ ْن ُت َع ّ ِذ ْب ُه ْم َفإ َّن ُه ْم ِع َب ُاد َك َو إ ْن َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َفإ َّن َك أنْ َت ْال َعز ُيز ْال َح ِك ُ
يم.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ




َّ
هز القرآن وجدانالعرب؟
كيف
كان القــرآن معجزة النبي‘الباهــرة ،فــكان بإعجــازه األديب والفكــري يثري العقــل

وهيز الوجدان ،فيصعقون به ويقولون هذا سحر وهيربون منه!

ثم يوصون بعضهم بعض ًا أن التسمعوا اليه ،وإن قرأه حممد أمامكم فشوشوا عليه بأصواتكم

َ َ َّ
َ َ َ َ
َْ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ
َ ُْ َ َْ
ونَ ..ولق ْد َص ّرف َنا
وصفريكم حتى تغلبوه! َوقال ال ِذ َين كف ُر وا لا ت ْس َم ُعوا ِل َهذا الق ْرآ ِن َوالغ ْوا ِفيهِ لعلكم تغ ِلب
َ ْ ُ َ َّ َّ
َّ ُ ُ
فِي َهذا الق ْرآ ِن ِل َيذك ُر وا َو َما َي ِز ُيد ُه ْم ِإلا نف ًورا..

.1الوليد بنالمغيرة رئيس بطن مخزوم
يف إعالم الورى( )110/1وتفسري القمي( )393 / 2والتسهيل(« :)161/ 4كان رسول اهلل‘ اليكف

عن عيــب آهلة املرشكني ويقرأ عليهم القرآن فيقولون هذا شــعر حممد! ويقول بعض :بل هو

كهانة! ويقول بعضهم:بل هو خطب.

وكان الوليــد بن املغرية شــيخ ًا كبري ًا وكان مــن حكام العرب ،يتحاكمــون إليه يف األمور
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الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

وينشدونه األشعار ،فام اختاره من الشــعر كان خمتار ًا ،وكان له بنون ال يربحون مكة ،وكان له

عبيد عرشة عند كل عبد ألف دينار يتجر هبا ،وملك القنطار يف ذلك الزمان ،والقنطار جلد ثور

مملوء ذهب ًا ،وكان من املســتهزئني برســول اهلل‘ ،وكان عم أيب جهل بن هشام ،فقالوا له :يا

أسحر أم كهانة أم ُخ َطب؟ فقال :دعوين أسمع كالمه! فدنا
عبد شمس ما هذا الذي يقول حممد
ٌ

من رسول اهلل وهو جالس يف احلجر فقال :يا حممد أنشدين من شعرك .فقال :ما هو شعر ولكنه
كالم اهلل الذي بعث أنبياءه ورسله .فقالُ :
ح ِن ال
الر ْ َ
ِبس ِم اهللِ َّ
عيل منه ،فقرأ عليه رسول اهللْ :
أتل َّ
َّر ِحي ِم ،فلام سمع الرمحن اســتهزأ فقال :تدعو إىل رجل بالياممة يسمى الرمحن؟ قال :ال ولكني
َ ٌ ُ َ ْ َ ُ ُ ًَ
َْ
الر ْح َمن َّ
يل م َن َّ
اب ف ِ ّصلت آ َيات ُه ق ْرآنا َع َر ِب ًّيا
يم ِ.كت
أدعو إىل اهلل وهو الرمحن الرحيم .ثم افتتح:حم .تن ِز ٌ ِ
الر ِح ِ
ِ

َ َ َ
َ َ
َ
َ
َ َ ُ ُُ َ
ََْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
َ َ َ
ك ّنةٍ ِم َّما ت ْد ُعونا ِإل ْيهِ َوفِي
ِلق ْو ٍم َي ْعل ُمون .ب ِش ًيرا َون ِذ ًيرا فأع َرض أكث ُره ْم ف ُه ْم لا ي ْس َم ُعونَ .وقالوا قل ُوبنا فِي أ ِ
َ
اب َف ْاع َم ْل إ َّن َنا َعام ُل َ
ونُ .ق ْل إ َّن َما َأ َنا َب َش ٌر م ْث ُل ُك ْم ُي َ َ َ َّ َ ُ َ ٌ
آ َذ ِان َنا َو ْق ٌر َو ِم ْن َب ْي ِن َنا َو َب ْي ِن َك ِح َج ٌ
اح ٌد
وحى ِإل َّي أن َما ِإل ُهك ْم ِإله َو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ
َْ
َ
ْ ْ
َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ
َ
ْ
َف ْ
ون ِ.إ ّن ال ِذ َين آ َم ُنوا
الزكاة َو ُه ْم ِبالآ ِخ َرةِ ُه ْم ك ِاف ُر
اس َت ِق ُيموا ِإل ْيهِ َو ْاس َتغ ِف ُر ُوه َو َو ْي ٌل ِلل ُمش ِر ِكين .ال ِذين لا يؤتون
ُ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ َّ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ
ََ َْ َ
َ ُ َ
الصال َح َ ُ َ ْ ٌ َ ْ ُ َ ْ ُ
ون ل ُه أن َد ًادا
ون ِبال ِذي خل َق الأ ْرض فِي يومي ِن وتجعل
ون .ق ْل أ ِئنك ْم لتكف ُر
َوع ِملوا ّ ِ ِ
ات له ْم أجر غير ممن ٍ
َ ُ
ينَ .و َج َع َل ف َيها َر َواس َي م ْن َف ْوق َها َو َب َار َك ف َيها َو َق َّد َر ف َيها َأ ْق َو َات َها في َأ ْر َب َعةِ َأ َّيام َس َو ًاء ل َّ
َذ ِل َك َر ُّب ْال َع َال ِم َ
ين .ث َّم
لس ِائ ِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
َْ
َ ََ َ َ
ْ َ َ ْ ً َْ َ
ك ْر ًها َق َال َتا َأ َت ْي َنا َطائع َ َ َ َ ُ َ
ْاس َت َوى إ َلى َّ
ات
الس َم ِاء َو ِه َي ُدخ ٌان فقال ل َها َو ِللأ ْر ِض ِائ ِتيا طوعا أو
ِِ
ين .فقضاه ّن َس ْب َع َس َم َاو ٍ
ِ
َ
َْ
ُ ّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َّ َّ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ ْ ً َ َ َ ْ ُ َْ
ََْْ َ ْ َ
يم.
يز الع ِل ِ
فِي يومي ِن وأوحى فِي ك ِل سم ٍاء أمرها وزينا السماء الدنيا ِبمص ِابيح و ِحفظا ذ ِلك تق ِدير الع ِز ِ
َ َ
َ َ َ ُ
ً
َ
فلام بلغ إىل قوله:ف ِإ ْن أ ْع َر ُضوا ف ُق ْل أ ْنذ ْر ُتك ْم َص ِاع َقة ِم ْث َل َص ِاع َقةِ َع ٍاد َوث ُم َود ،وســمعه اقشعر جلده،

وقامت كل شعرة يف رأســه وحليته ،ثم قام ومىض إىل بيته ومل يرجع إىل قريش! فقالت قريش:
يا أبا احلكم ،صبا أبوعبد شــمس إىل دين حممد! أما تراه مل يرجع إلينا ،وقد قبل قوله ومىض إىل

منزله! فاغتمت قريش من ذلك غ ًام شــديد ًا وغدا عليه أبوجهل فقال :يا عم نكست برؤوسنا
وفضحتنا! قــال :وما ذلك يا ابن أخي؟ قال :صبوت إىل دين حممد! قال :ما صبوت وإين عىل

أشعر هو؟
دين قومي وآبائي ولكني ســمعت كالم ًا صعب ًا تقشــعر منه اجللود .قال أبوجهل:
ٌ

قال:ما هو بشعر .قالُ :
فخ َطب هي؟ قال :ال إن اخلطب كالم متصل وهذا كالم منثور ،ال يشبه
بعضه بعض ًا ،له طالوة .قال :فكهانة هو فكأنه هي؟ قال :ال .قال :فام هو؟ قال :دعني أفكر فيه.
فلام كان من الغد ،قالوا :يا عبد شمس ما تقول؟ قال :قولوا :هو سحر فإنه أخذ بقلوب الناس،
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َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ً َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ً َ ْ ُ ً َ َ َ ُ ُ ً َ َّ ْ ُ َ ُ َ ْ ً ُ
يدا .ث َّم
فأنزل اهلل تعاىل فيــه :ذرنِي ومن خلقت و ِحيدا .وجعلت له مالا ممدودا .وب ِنين شهودا .ومهدت له تم ِه
َ َ
َ َ ََ ُ ُ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ً َ ُ ْ ْ ُ َ ُ ً َّ َ َّ َ َ َ ُ
وداِ .إن ُه فك َر َوق ّد َر .فق ِت َل ك ْيف ق ّد َر .ث َّم ق ِت َل ك ْيف
يطمع أن أ ِزيد .كلا ِإنه كان لآي ِاتنا ع ِنيدا .سأر ِهقه صع
ُ
ُ َ
ْ ََ َ
َ
ََ ُ ََ ُ
َ
ْ ٌ َُُْ ْ ََ َ ُ ْ َ
ذ ِإلا ق ْول ال َبش ِرَ .سأ ْص ِليهِ َسق َر ».
ذ ِإلا ِسحر يؤثرِ .إن ه ا
ق ّد َر .ث َّم نظ َر .ث َّم َع َب َس َو َب َس َر .ث َّم أ ْد َب َر َو ْاس َتك َب َر .فقال ِإ ْن َه ا

ويف سرية ابن هشــام(( :)242/1الوليد بن املغرية ،قال :أينزل عىل حممد وأترك وأنا كبري قريش

وســيدها! ويرتك أبومســعود بن عمرو بن عمري الثقفي ســيد ثقيف ،ونحن عظيام القريتني!

َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ
َ
َّ
ْ ُ َ ُ َ
ونَ .وقالوا ل ْولا ن ّ ِزل
ذ ِس ْح ٌر َو ِإنا ِبهِ ك ِافر
فأنــزل اهلل تعاىل فيــه فيــا بلغنــيَ :ول َّما َج َاء ُه ُم ال َح ّق قالوا َه ا
ْ
َ
َ
َ
ُ ْ
َ
ءان َع َلى َر ُجل م َن ْال َق ْر َي َت ْين َعظيمَ .أ ُه ْم َي ْقس ُم َ
َه َذا ْال ُق ْر ُ
ون َر ْح َمة َر ِّب َك ن ْح ُن ق َس ْم َنا َب ْي َن ُه ْم َم ِعيش َت ُه ْم فِي ال َح َياةِ ّالدن َيا
ِ
ٍ ِ
ِ ِ ٍ
َو َر َف ْع َنا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْعض َد َر َجات ل َي َّتخ َذ َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا ُس ْخر ًّيا َو َر ْح َم ُة َر ّب َك َخ ْي ٌر م َّما َي ْج َم ُع َ
ون)
ٍ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ

ويف ســرة ابن هشــام((:)240/1قال ابن إســحاق :وجلس رســول اهلل‘يوم ًا فيام بلغني

مع الوليد بن املغرية يف املســجد ،فجاء النرض بن احلارث حتى جلــس معهم ،وىف املجلس غري

واحد من رجال قريش ،فتكلم رسول اهلل‘ فعرض له النرض بن احلارث ،فكلمه رسول اهلل

َ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ
ك َ
َّ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
ان
اهلل حصب جهنم أنتم لها و ِاردون .لو
ون ِ
حتى أفحمه ،ثم تىل عليه وعليهمِ :إنك ْم َوما تع ُبدون ِمن د ِ
َه ُؤ َل ِاء َآل َه ًة َما َو َر ُد َ
ونُ .له ْم ف َيها َزف ٌير َو ُه ْم ف َيها َلا َي ْس َم ُع َ
وها َوُك ٌّل ف َيها َخال ُد َ
ون).
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ويف اإلمتاع للمقريزي( 348/4وابــن هشــام (( :))174/1جاء الوليد بن املغرية إىل رسول اهلل‘فقال

َّ َ ْ
ْ َ
ُْ
َْ َ
َ
اهلل َيأ ُم ُر ب ْال َع ْدل َو ْالإ ْح َ
ان َو ِإ َيت ِاء ِذي الق ْربَى َو َي ْنهى َع ِن الف ْحش ِاء َوال ُم ْنك ِر
س
عيل ،فقــرأ عليــهِ :إن
ِ
ِ
له :إقرأ َّ
ِ ِ
َ
ُ
ّ
َ
َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
ك ُر َون ،قال :أعد ،فأعاد النبي‘فقال الوليد :واهلل إن له حلالوة ،وإن
والبغ ِي ي ِعظكم لعلكم تذ

عليه لطالوة ،وإن أعاله ملثمر ،وإن أسفله ملغدق ،وما يقول هذا برش!

عن ابــن عبــاس ،أن الوليد بن املغــرة اجتمع ونفر مــن قريش وكان ذا ســن فيهم وقد

حرض املوسم فقال :إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ،وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأمجعوا

فيــه رأي ًا واحد ًا ،وال ختتلفوا فيكذب بعضكم بعض ًا ،ويرد قول بعضكم بعض ًا .فقالوا :أنت يا

أباعبد شمس ،فقل وأقم لنا رأي ًا نقوم به ،فقال :بل أنتم فقولوا أسمع ،فقالوا :نقول كاهن فقال
ما هو بكاهن ،لقد رأيت الكهان فام هو بزمزمة الكاهن وسحره ،فقالوا :نقول جمنون ،فقال :ما

هو بمجنون ،ولقد رأينا اجلنون وعرفناه ،فام هو بخنقه وال خماجلته وال وسوســته ،قال :فنقول

شاعر ،قال :ما هو بشاعر ،قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه،فام هو
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بالشعر .قال :فنقول ساحر ،فام هو بساحر ،قد رأينا السحار وسحرهم ،فام هو بنفثه وال عقده،

قالوا :ما تقول يا أباعبد شمس؟ قال :واهلل إن لقوله حالوة ،إن أصله ملغدق ،وإن فرعه جلني،
فام أنتم بقائلني من هذا شيئ ًا إال عرف أنه باطل ،وإن أقرب القول ألن تقولوا :ساحر ،فيقولوا:

ســاحر يفرق بني املرء وبني أبيه ،وبني املرء وبني أخيه ،وبني املــرء وبني زوجه ،وبني املرء وبني

عشريته ،فيتفرقوا عنه بذلك ،فجعلوا جيلســون للناس حني قدموا املوسم ال يمر هبم أحد إال

َ
ََْ ُ
حذروه إياه ،وذكروا هلم من أمره فأنزل اهلل تعــاىل يف الوليد ابن املغرية من قوله:ذ ْرنِي َو َم ْن خلقت
َ ً َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ً َ ْ ُ ً َ َ َ ُ ُ ً َ َ َّ ْ ُ َ ُ َ ْ ً ُ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ
ان ِلآ َي ِات َنا
و ِحيدا .وجعلت له مالا ممدودا .وب ِنين شهودا .ومهدت له تم ِهيدا .ثم يطمع أن أ ِزيد .كلا ِإنه ك
َ َ ُ َ َْ
َ َ ََ ُ ََ ُ
َ َ ََ ُ ُ
َ ً َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ً َّ َ َّ َ َ َ ُ
وداِ .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 َوب َسر .ث ّم أد َب َر
ع ِنيدا .سأر ِهقه صع
ُ
َ
َ
َ
َ ْ َ ْ ََ ََ َ ْ َ َ ّ ْ ٌ ُ َُْ ْ َ َ ّ َ ُ ْ َ
ذ ِإلا ق ْول ال َبش ِرَ .سأ ْص ِليهِ َسق َر.
واستكبر .فقال ِإن هذا ِإلا ِسحر يؤثرِ .إن ه ا

وأنزل اهلل يف النفر الذين كانوا معه ويطيعون له القول يف رســول اهلل فيام جاء به من هدى اهلل:
كَم َأن َْز ْلنَا َع َل ا ُْل ْقت َِس ِ
ني ،أي أصناف ًاَ .ف َو َر ِّب َك َلن َْس َ
ني.
ج ِع َ
ــأ َلن َُّه ْم َأ ْ َ
ني .ا َّل ِذي َن َج َع ُلوا ا ْل ُق ْر َآ َن ِع ِض َ
ــم َ
َ
ــا كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ون .أولئك النفر الذين يقولون ذلك لرســول اهلل‘ ملن أتوا من الناس .قال:
َع َّ
وصدرت العرب من ذلك املوسم وانترش ذكره يف بالد العرب كلها).

 .2عتبة بن ربيعة زعيم بني أمية وعبد شمس
روى ابن إسحاق يف ســرته (187/4وابــن هشــام( :)189/1:أن عتبة ابن ربيعة كان سيد ًا حلي ًام ،قال

ذات يوم وهو جالس يف نادي قريش ورسول اهلل‘ جالس وحده يف املسجد :يا معرش قريش

أال أقــوم إىل هذا فأكلمه أمور ًا لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أهيا شــاء ويكف عنا ،وذلك حني

أســلم محزة بن عبد املطلب ورأوا أصحاب رسول اهلل‘ يزيدون ويكثرون .فقالوا :بىل يا أبا
الوليــد فقم فكلمه .فقام عتبة حتى جلس إىل رســول اهلل‘ فقال يا ابن أخي إنك منا حيث
قد علمت من السطة يف العشرية واملكان يف النسب ،وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به

مجاعتهم وســفهت به أحالمهم وعبت به آهلتهم ودينهم ،وكفرت من مىض من آبائهم فاستمع
مني أعرض عليك أمور ًا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضها .فقال رســول اهلل‘قل يا أبا
الوليد أســمع ،فقال يا ابن أخي إن كنت إنام تريد بام جئت مــن هذا القول ماالً مجعنا لك من

أموالنا حتى تكون أكثرنا ماالً ،وإن كنت إنام تريد رشف ًا رشفناك علينا حتى ال نقطع أمر ًا دونك
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،وإن كنــت تريد ملــك ًا ملكناك ،وإن كان هذا الذي يأتيك رئي ًا تراه وال تســتطيع أن ترده عن
نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نربئك منه ،فإنه ربام غلب التابع عىل الرجل حتى

يداوى منه ،ولعل هذا الذي يأيت به شــعر جاش به صدرك فإنكــم لعمري يا بني عبد املطلب
تقدرون منه عىل ما ال يقدر عليه أحد.

حتى إذا فرغ عتبة ورسول اهلل‘ يســتمع منه ،قال رسول اهلل‘ :أفرغت يا أبا الوليد؟

الر ْح َمن َّ
قال :نعم .قال فاســتمع مني ،قال :أفعل ،فقال رسول اهلل‘ :ب ْسم اهلل َّ
يم .حمَ .ت ْنز ٌ
يل
ِ ِ ِ
الر ِح ِ
ِ
ِ
َ
َ ٌ ُ ّ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ً َ َ ًّ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً َ َ ً َ َ ْ َ َ ْ
ك َث ُر ُه ْم َف ُه ْم َلا َي ْس َم ُع َ
الر ْح َمن َّ
م َن َّ
ون.
يم ِ.كتاب ف ِصلت آياته قرآنا عر ِبيا ِلقو ٍم يعلمون .ب ِشيرا ون ِذيرا فأعرض أ
ِ
الر ِح ِ
ِ
َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َّ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ ْ َّ َ َ ُ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ ٌَ
كنةٍ ِمما تدعونا ِإليهِ وفِي آذ ِاننا وقر و ِمن بي ِننا وبي ِنك ِحجاب فاعمل ِإننا ع ِاملون .قل ِإنما أنا بشر
وقالوا قلوبنا فِي أ ِ
َ
َ
ْ ْ
َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ
ْ
م ْث ُل ُك ْم ُي َ َ َ َّ َ ُ َ ٌ
اح ٌد َف ْ
الزكاة َو ُه ْم
اس َت ِق ُيموا ِإل ْيهِ َو ْاس َتغ ِف ُر ُوه َو َو ْي ٌل ِلل ُمش ِر ِكين .ال ِذين لا يؤتون
وحى ِإل َّي أن َما ِإل ُهك ْم ِإله َو ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ّ
ْ
َ
َ
َ
ُ َ
الصال َح ُ ْ ٌ ْ ُ َ ْ ُ
ُ َ
َ ّ
ون .فمىض رسول اهلل‘يقرؤها
ِبالآ ِخ َرةِ ه ْم ك ِاف ُر ونِ .إن ال ِذ َين آ َمنوا َوع ِملوا ّ ِ ِ
ات له ْم أجر غير ممن ٍ

عليه فلام ســمعها عتبة أنصت له وألقى بيده خلف ظهره معتمد ًا عليها يستمع منه حتى انتهى
رسول اهلل‘ إىل السجدة فسجد فيها ،ثم قال :قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك.

فقــام عتبة إىل أصحابه فقال بعضهم لبعض :حيلف باهلل لقد جاءكم أبوالوليد بغري الوجه الذي

ذهــب به ،فلام جلس إليهم قالــوا :ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال :ورائي أين واهلل قد ســمعت
قوالً ما سمعت ملثله قط ،واهلل ما هو بالشعر وال بالسحر وال الكهانة! يا معرش قريش أطيعوين
واجعلوهــا يب ،خ ُّلوا بــن هذا الرجل وبني ما هــو فيه واعتزلوه ،فــواهلل ليكونن لقوله الذي

سمعت نبأ ،فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم ،وإن يظهر عىل العرب فملكه ملككم وعزه
عزكم،كنتم أســعد الناس به .قالوا :سحرك واهلل يا أبا الوليد بلســانه ،فقال :هذا رأيي لكم،

فاصنعوا ما بدا لكم).

 .3أسعد بن زرارةالخزرجياألنصاري
قال الطربيس يف إعالم الورى ( « :)136/1قال عيل بن إبراهيم  :قدم أسعد بن زرارة وذكوان بن

عبد قيس يف موســم من مواسم العرب ومها من اخلزرج ،وكان بني األوس واخلزرج حرب قد
بغوا فيها دهر ًا طويالً ،وكانوا ال يضعون السالح ال بالليل وال بالنهار ،وكان آخر حرب بينهم
يوم بعاث وكانت لألوس عىل اخلزرج ،فخرج أسعد بن زرارة وذكوان إىل مكة يف عمرة رجب

410

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

يسألون احللف عىل األوس ،وكان أســعد بن زرارة صديق ًا لعتبة بن ربيعة فنزل عليه فقال له :
إنه كان بيننا وبني قومنا حرب وقد جئناك نطلب احللف عليهم.

فقال له عتبة  :بعدت دارنا من داركم ولنا شغل ال نتفرغ لشئ.

قــال  :وما شــغلكم وأنتم يف حرمكم وأمنكــم؟ قال له عتبة  :خرج فينــا رجل يدعي أنه

رسول اهلل ســ َّفه أحالمنا وسب آهلتنا وأفســد شــباننا وفرق مجاعتنا! فقال له أسعد  :من هو
منكم؟ قال :ابن عبد اهلل بن عبد املطلب ،من أوســطنا رشف ًا وأعظمنا بيت ًا! وكان أسعد وذكوان

ومجيع األوس واخلزرج يســمعون من اليهود الذين كانوا بينهم النضري وقريظة وقينقاع أن هذا
ُ
أوان نبي خيرج بمكة يكون مهاجره باملدينة ،لنقتلنكم به يا معرش العرب .فلام سمع ذلك أسعد

وقع يف قلبه ما كان ســمع من اليهود ،قال :فأين هو؟ قال :جالس يف احلجر ،وإهنم ال خيرجون
من شعبهم إال يف املوســم ،فال تسمع منه وال تكلمه فإنه ساحر يســحرك بكالمه .وكان هذا

يف وقت حمارصة بني هاشــم يف الشعب .فقال له أســعد :فكيف أصنع وأنا معتمر ،ال بد يل أن

أطوف بالبيت! قال :ضع يف أذنيك القطن!

فدخل أسعد املســجد وقد حشــا أذنيه بالقطــن ،فطاف بالبيت ورســول اهلل‘ جالس

يف احلجر مع قوم من بني هاشــم ،فنظر إليه نظرة فجازه! فلام كان يف الشوط الثاين قال يف نفسه:

ما أحدٌ أجهل مني! أيكون مثل هذا احلديث بمكة فال أتعرفه حتى أرجع إىل قومي فأخربهم؟

ثم أخذ القطن من أذنيه ورمى به وقال لرســول اهلل‘ :أنعم صباح ًا ،فرفع رســول اهلل‘

رأســه إليه وقال :قد أبد لنا اهلل به ما هو أحســن من هذا ،حتية أهل اجلنة السالم عليكم .فقال
له أســعد :إن عهدك هبــذا لقريب ،إىل َم تدعو يا حممد؟ قال :إىل شــهادة أن ال إله إال اهلل وأين

َ ُ ُ
َ ُْ ُ
َ ًْ َ َْ َ ْ ْ َ ً َ َ ْ ُ ُ َْ َ ُ ْ ْ ْ َ
لاق ن ْح ُن ن ْر ُزقك ْم
م
إ
ن
م
م
ك
لاد
و
أ
وا
ل
ت
ق
ت
لا
و
ا
ان
س
ح
إ
ن
ي
د
ل
ا
و
ال
ب
و
ا
ئ
ي
ش
ب
وا
ك
هِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
رســول اهلل وأدعوكم إىل ألا تش ِر ِ
ِ ِ
َ
ُ
ْ
ّ
ُ
َ
َّ
َ
َْ
َْ
َْ
َ
ُ
َو إ َّي ُ
الن ْف َس التي َح َّر َم ُ
اهلل ِإلا ِبال َح ّ ِق ذ ِلك ْم َو َّصاك ْم
اه ْم َولا تق َر ُبوا الف َو ِاحش َما ظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َط َن َولا تق ُتلوا
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
ّ
ْ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ْ َ
ُ َ
َ
يم ِإلا ِبال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن َحتى َي ْبلغ أش ّد ُه َوأ ْوفوا الك ْي َل َوال ِم َيز َان ِبال ِق ْس ِط
ِبهِ لعلك ْم تع ِقلونَ .ولا تق َربوا مال ال َي ِت ِ
َ َّ ُ
َ ُ َ ُ
ُ َُّ َْ
ُ
َ ُُْ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ
اهلل أ ْوفوا ذ ِلك ْم َو َّصاك ْم ِبهِ ل َعلك ْم
لا نك ِلف نف ًسا ِإلا ُو ْس َع َها َو ِإذا قلت ْم فاع ِدلوا َول ْو كان ذا ق ْربى َو ِب َع ْه ِد ِ
َ َ َّ
ك ُر َ
ون.
تذ

فلام سمع أسعد هذا قال له :أشــهد أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل ،يا رسول اهلل بأيب أنت
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وأمــي أنا من أهل يثــرب من اخلزرج ،وبيننا وبــن إخوتنا من األوس حبــال مقطوعة ،فإن
وصلهــا اهلل بك فال أجد أعز منك ،ومعي رجل من قومي فــإن دخل يف هذا األمر رجوت أن

يتمم اهلل لنا أمرنا فيك ،واهلل يا رسول اهلل لقد كنا نسمع من اليهود خربك ،ويبرشوننا بمخرجك
وخيربوننا بصفتك ،وأرجــو أن تكون دارنا دار هجرتك وعندنا مقامــك ،فقد أعلمنا اليهود

ذلك ،فاحلمد هلل الذي ســاقني إليك .واهلل ما جئنــا إال لنطلب احللف عىل قومنا ،وقد آتانا اهلل

بأفضل مما أتينا له.

ثم أقبل ذكــوان فقال له أســعد :هــذا رســول اهلل الذي كانت اليهود تبرشنــا به وختربنا

فهلم فأســلم فأســلم ذكوان ،ثم قاال :يا رســول اهلل إبعث معنا رج ً
ال يعلمنا القرآن
بصفتهَّ ،
ويدعو النــاس إىل أمرك .فقال رســول اهلل‘ملصعب بن عمري ،وكان فتــى حدث ًا مرتف ًا بني

أبويــه يكرمانه ويفضالنه عــى أوالدمها ،ومل خيرج من مكة ،فلام أســلم جفاه أبواه ،وكان مع

رسول اهلل‘يف الشــعب حتى تغري وأصابه اجلهد فأمره رسول اهلل‘باخلروج مع أسعد،
وقــد كان تعلم من القرآن كثري ًا ،فخرجا إىل املدينة ومعهام مصعب بن عمري فقدموا عىل قومهم
وأخربوهم بأمر رسول اهلل وخربه ،فأجاب من كل بطن الرجل والرجالن..الخ.).

ٌ .4
وفد من علماءالنصارى جاؤوا مع جعفر
كان جعفر بن أيب طالب رضوان اهلل عليه يتصل بالبطارقة ويدعوهم إىل اإلسالم ،وجاء منهم

بوفود إىل مكة للقاء النبي‘ومشــاهدة معجزاته ،ومل جترأ قريش عىل التعرض له ولضيوفه!

َ ً َّ
َ
َ
َ َْ
َّ َ ُ َّ َ
َ َ
قال الطربي يف تفســره (  )4/ 7يف قوله تعاىل َ :ل َت ِج َد ّن أق َر َب ُه ْم َم َو ّدة ِلل ِذ َين آ َم ُنوا ال ِذ َين قالوا ِإنا ن َص َارى ذ ِلك
َ
َ
الر ُسول َت َرى َأ ْع ُي َن ُه ْم َتف ُ
ونَ .و إ َذا َسم ُعوا َما ُأ ْنز َل إ َلى َّ
ين َو ُر ْه َب ًانا َو َأ َّن ُه ْم َلا َي ْس َت ْكب ُر َ
بأ َّن ِم ْن ُه ْم ِق ِ ّس ِيس َ
يض ِم َن ّالد ْم ِع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ َ ُ َ ْ َ ّ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ
َ
ِمما عرفوا ِمن الح ِق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الش ِاه ِدين .قــال :هم الوفد الذيــن جــاؤوا مع جعفر

وأصحابه من أرض احلبشة).

وقال القرطبي(« :)296/13وهم أربعون رج ً
ال قدموا مع جعفر بن أيب طالب املدينة اثنان وثالثون

رج ً
ال من احلبشــة ،وثامنية نفر أقبلوا من الشــام وكانوا أئمة النصارى :منهم بحرياء الراهب،
وأبرهة ،واألرشف ،وعامر ،وأيمن وإدريس ،ونافع .كذا سامهم املاوردي ».

412

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

ويف تفســر القمي(« :)176/1وبعث (النجاشــي) ثالثني رج ً
ال من القسيسني فقال هلم :أنظروا إىل

كالمه واىل مقعده ومرشبه ومصاله ،فلام وافوا املدينة دعاهم رسول اهلل‘إىل اإلســام وقرأ
عليهم القرآن ..فلام سمعوا ذلك من رسول اهلل‘بكوا وآمنوا ورجعوا إىل النجايش فأخربوه
خرب رسول اهلل ،وقرأوا عليه ما قرأ عليهم ،فبكى النجايش وبكى القسيسون ».

وقال ابن إســحاق (199/4وابن هشــام« :)263/1:فوجدوه يف املسجد فجلســوا إليه فكلموه

وساءلوه ،ورجال من قريش يف أنديتهم حول الكعبة ،فلام فرغوا من مسألتهم رسول اهلل‘عام

أرادوا ،دعاهم إىل اهلل وتال عليهم القرآن فلام سمعوا فاضت أعينهم من الدمع ،ثم استجابوا له
وآمنوا به وصدقــوه ،وعرفوا منه ما كان يوصف هلم يف كتاهبم من أمــره ،فلام قاموا من عنده

اعرتضهــم أبوجهل يف نفر من قريــش فقالوا :خيبكم اهلل من ركــب! بعثكم من وراءكم من

أهل دينكم ترتادون هلم لتأتوهم بخرب الرجل ،فلم تطمئن جمالســكم عنده حتى فارقتم دينكم
وصدقتموه بام قال لكم! ما نعلم ركب ًا أمحق منكم! فقالوا :سالم عليكم ال نجاهلكم ،لنا أعاملنا

ولكم أعاملكم ،ال نألو أنفسنا خري ًا »!

ويف أســباب النزول للواحدي( :136/وقال آخرون :قدم جعفر بن أيب طالب من احلبشــة هو

وأصحابه ومعهم سبعون رج ً
ال بعثهم النجايش وفد ًا إىل رسول اهلل‘ عليهم ثياب الصوف،
اثنان وســتون من احلبشــة ،وثامنية من أهل الشــام ،وهم بحريا الراهــب ،وأبرهليه وإدريس
وأرشف ومتــام وقثم وذر وأيمن ،فقرأ عليهم رسول اهلل‘ســورة يــس إىل آخرها ،فبكوا

حني سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا :ما أشــبه هذا بام كان ينزل عىل عيسى ،فأنزل اهلل تعاىل فيهم
هذه اآليات).

 .5أربعة من كبار األدباءالملحدين
يف اإلحتجــاج( :)142/2عــن هشــام بن احلكم قــال :اجتمع ابــن أيب العوجاء ،وأبوشــاكر

الديصاين الزنديــق ،وعبد امللك البرصي ،وابن املقفع ،عند بيت اهلل احلرام ،يســتهزؤن باحلاج
ويطعنون بالقرآن .فقال ابن أيب العوجاء :تعالوا ننقض كل واحد منا ربع القرآن ،وميعادنا من

قابل يف هذا املوضع ،نجتمــع فيه وقد نقضنا القرآن كله ،فإن يف نقض القرآن إبطال نبوة حممد،
ويف إبطال نبوته إبطال اإلســام ،وإثبات ما نحن فيه ،فاتفقوا عىل ذلك وافرتقوا ،فلام كان من
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قابل اجتمعوا عند بيت اهلل احلرام ،فقال ابن أيب العوجاء :أما أنا فمفكر منذ افرتقنا يف هذه اآلية:
ََ

َ َ

َ

فل َّما ْاست ْيأ ُســوا ِم ْن ُه َخل ُصوا َن ِج ًّيا .فام أقدر أن أضم إليها يف فصاحتها ومجيع معانيها شــيئا ،فشغلتني

هذه اآلية عن التفكر فيام سواها.

َ َ
َ َ ُّ َ َّ
الن ُاس ُضــر َب َم َث ٌل َف ْ
اسـ َـت ِم ُعوا ل ُه ِإ ّن
فقال عبد امللــك :وأنا منذ فارقتكم مفكر يف هذه اآلية :يــا أيها
ِ
َ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ً َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُّ َ ُ َ ّ
َ ُ
َ
َّ َ َ ْ ُ َ
ُ
اب شـ ْـي ًئا لا َي ْســت ِنقذ ُوه ِم ْن ُه َض ُعف
ون الل ِه لن يخلقوا ذبابا ول ِو اجتمعوا له و ِإن يســلبهم الذب
ال ِذين تدعون ِمن د ِ
َّ
الط ِال ُب َو ْال َم ْط ُل ُ
وب .ومل أقدر عىل اإلتيان بمثلها.
ٌ َّ َ َ
َْ َ
ك َان ِف ِيه َما ِآل َهة ِإلا ا ّلل ُه ل َف َس َد َتا ،مل أقدر
فقال أبوشاكر  :وأنا منذ فارقتكم مفكر يف هذه اآلية:لو

عىل اإلتيان بمثلها.

فقال ابن املقفع :يا قوم إن هذا القرآن ليس من جنس كالم البرش ،وأنا منذ فارقتكم مفكر يف

يل َيا َأ ْر ُض ْاب َلعي َم َاءك َو َيا َس َم ُاء َأ ْقلعي َوغ َ
يض ْال َم ُاء َو ُق ِض َي ْال َأ ْم ُر َو ْاس َت َو ْت َع َلى ْال ُ
ود ّي ۖ َو ِق َ
هذه اآليةَ :و ِق َ
يل ُب ْع ًدا
ج
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ّْ َ
ين ،مل أبلغ غاية املعرفة هبا ،ومل أقدر عىل اإلتيان بمثلها.
ِللق ْو ِم الظ ِال ِم َ 

ُ َ
ْ ْ
قال هشام :فبينام هم يف ذلك إذ مر هبم جعفر بن حممد الصادق×فقال :ق ْل ل ِئ ِن ْاج َت َم َع ِت ال ِإن ُس
ْ
َ
َ َ ُْ
ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ ْ َ
ك َان َب ْع ُض ُه ْم ِل َب ْع ٍض ظ ِه ًيرا .فنظر القوم بعضهم إىل
َوال ِج ُّن َعلى أ ْن َيأتوا ِب ِمث ِل هذا القرآ ِن لا يأتون ِب ِمث ِلهِ ولو

بعض وقالوا :لئن كان لإلســام حقيقة ملا انتهت أمر وصية حممد إال إىل جعفر بن حممد ،واهلل

ما رأيناه قط إال هبناه واقشعرت جلودنا هليبته ،ثم تفرقوا مقرين بالعجز)!

.6الفيلسوفالكندي
روى يف مناقــب آل أيب طالــب (( :)526/2عــن أيب القاســم الكويف يف كتاب التبديــل :أن

إســحاق الكندي كان فيلســوف العراق يف زمانه ،أخذ يف تأليف تناقض القرآن وشــغل نفسه

بذلــك وتفرد به يف منزله ،وإن بعض تالمذته دخل يوم ًا عىل اإلمام احلسن العســكري فقال له
أبوحممد× :أما فيكم ٌ
رجل رشيد يردع أســتاذكم الكندي عام أخذ فيه من تشاغله بالقرآن!
فقال التلميــذ :نحن من تالمذته كيف جيــوز منا اإلعرتاض عليه يف هــذا أويف غريه .فقال له
أبوحممد× :أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ قال :نعم ،قال :فرص إليه وتلطف يف مؤانسته ومعونته

عىل ما هو بســبيله ،فإذا وقعت األنسة يف ذلك فقل قد حضـــرتني مســأله أسألك عنها ،فإنه
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يســتدعي ذلك منك ،فقل له :إن أتاك هذا املتكلم هبذا القرآن هل جيوز أن يكون مراده بام تكلم

منه غري املعاين التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟ فإنه سيقول لك :إنه من اجلائز ،ألنه رجل يفهم
إذا ســمع .فإذا أوجب ذلك فقل له :فام يدريك لعله قد أراد غري الذي ذهبت أنت إليه ،فتكون

واضع ًا لغري معانيه!

عيل فأعاد عليه،
فصار الرجل إىل الكندي وتلطف إىل أن ألقى عليه هذه املسألة فقال له :أعد َّ

فتفكر يف نفســه ورأى ذلك حمتم ً
ال يف اللغة وسائغ ًا يف النظر ،فقال :أقسمت عليك إال أخربتني

من أين لك؟ فقال :إنه شــئ عرض بقلبي فأوردتــه عليك ،فقال كال ،ما مثلك من اهتدى إىل
هذا ،وال من بلغ هذه املنزلة فعرفني من أين لك هذا؟ فقال :أمرين به أبوحممد× .فقال :اآلن
جئــت به ،وما كان ليخرج مثل هذا إال من ذلك البيت! ثم إنه دعا بالنار ،وأحرق مجيع ما كان

ألفه).

أقــول :يظهــرأن ذلك التلميــذ َر َب َ
ــط أســتاذه الكندي بإمامه العســكري× ،وأنه بدأ

برســائله اىل اإلمام× ،وقد روى منها يف الكايف (( :)95/1عن حممد بن أيب عبد اهلل ،عن عيل بن

أيب القاســم ،عن يعقوب بن إســحاق قال :كتبت إىل أيب حممد×أسأله :كيف يعبد العبد ربه
عيل وعىل آبائي أن ُيرى.
وهو اليراه؟ فوقع× :يا أبايوســف جل ســيدي وموالي ،واملنعم َّ

قال :وسألته :هل رأى رســول اهلل‘ربه؟ فوقع :إن اهلل تبارك وتعاىل أرى رسوله‘بقلبه

من نور عظمته ما أحب).

وأبويوسف لقب الكندي ،والراوي عنه عيل بن أيب القاسم هوعبد اهلل بن عمران الربقي ،عامل

شيعي معروف وهوكندي(.ثواب األعمال.)114/

وقال يف الوايف ( :)177/1إن صاحب الرسالة هو الكندي الفيلسوف .ومعناه أنه أحرق ما كتبه يف

تناقض القرآن ،وأرسل أســئلته اىل اإلمام× ،فأجابه .ثم إن الكندي سكن مدة يف سامراء كام
نصت عليه يف املوسوعة احلرة.

قال القفطــي يف أخبار العلامء (( :)282/1قال أبومعشـــر :وكانت عىل يعقوب بن إســحاق

أنه كان يف ركبته خام (قرحة) وكان يشـــرب له الشـــراب العتيق فيصلح ،فتاب من الشـــراب
ورشب رشاب العســل فلم تنفتح له أفواه العروق ،ومل يصل إىل أعامق البدن وأسافله شئ من
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حرارته ،فقوي اخلام فأوجع العصب وجع ًا شــديد ًا حتى تأيت ذلك الوجع إىل الرأس والدماغ،

فامت الرجل ،ألن األعصاب أصلها من الدماغ).

أقول :أبومعرش الفلكي املعروف تلميذ الكندي ،وشــهادته له بالتوبة عن اخلمر تؤيد اتصاله

باإلمام العسكري× ،كام يدل حتمله للمرض وعدم رجوعه اىل رشب اخلمر ،عىل صدق تدينه
وتوبته& .ولعل اهلل تعاىل ختم للكندي باإليامن ،وربام ختم له بالشهادة لتشيعه!

وروى ابن هشــام ( )256/1عن الطفيل بن عمرو الدويس قصة مماثلة ألســعد بن زرارة .وأنا

أشك فيها ألن دوس ًا مشــهورين بالكذب ويكفيهم أبوهريرة ،وقد رأيت شيخ ًا ذا حلية طويلة
يف مكة يبيع العقيق فاشرتيت منه ،وســألته :من أي قبيلة أنت؟ قال أنا من قبيلة ال حتبوهنا هي
دوس قبيلة أيب هريرة ،فقلت له ممازح ًا :هل أنت تكذب مثل عمك أيب هريرة؟ فضحك ضحكة

عريضة وقال :نعم وكل الناس تكذب!

المكي والمدني منالقرآن قماش واحد!
ال يقاس القــرآن بكتب البــر ،وهو املعجزة اخلالدة التــي ما زالت تتحــدى أهل األرض

فيخضعون أمامها ،أو يتولون معرضني!

وهو كتاب متوســط احلجم يقع يف نحو أربع مئة صفحــة ،ألن جمموع كلامته نحو 80ألف

كلمة ،ومعدل السطر عرش كلامت ،والصفحة عرشون سطر ًا.

تنزل يف مدة بعثة النبي‘خالل ثالث وعرشين سنة ،منها ثالث عرشة سنة يف مكة ،نزل
وقد َّ

فيها بضع وثامنون سورة ،يف  4475آية ،أي ثالثة أرباع القرآن ،ألن جمموعه  6226آية ،ونزل

بقيته نحو بضع وثالثني سورة يف املدنية يف نحو  1716آية .وقلنا (بنحو) الختالف اإلجتهاد يف
تعداد اآليات .راجع :تفســير التبيان للطوســي ،438 / 10 :وفهرســت ابن النديم  ،28 /وشواهد التنزيل ،410 / 2 :والبرهان للزركشي:

.194 / 1

والصحيح أنه ال فرق يف البالغة واإلعجاز واجلوهــر بني النص املكي واملدين وإن اختلف

ظرفامها ،فاملنبع والصيغة ورؤية املؤلف عز وجل فيهام واحدة ،ولو نطق النص عن شــخصية

مؤلفه لقال إنه كالم العليم باملطلق سبحانه.
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وقد كتب بعضهم عن املكي واملدين يف القرآن والفرق بينهام ،يف حماولة معادية هتدف إىل إثبات

أن القرآن من تأليف النبي‘! وأنــه خضع للتطور البرشي يف التأليف ،يف فرتة معاداة قريش
وحمارصهتــا له يف مكة ،ثم يف فرتة حروبه‘وانتصاره ،ثم مرحلة تكوينه الدولة اإلســامية

واملجتمع.

وحاول بعض املســلمني ،أن جيد فروق ًا بني السور املكية واملدنية ،ووقع يف تعميامت ال تصح

وظنون ال تغني عن احلق ،وتأثر بعضهم باملسترشقني!

إن نقطة الضعف األساســية يف بحث املكــي واملدين يف القرآن ،أنه ال يمكن تقســيم القرآن

بالكامل اىل مكي ومدين ال بحســب املكان والزمان لتناقض الروايــات يف كثري من اآليات بل
يف السور .كام اليمكن تقسيم القرآن اىل مكي ومدين بحسب املضمون واألسلوب.

واعلــم أن الذين طرحوا املكــي واملدين هم الغربيون والقرشــيون ،أما الغربيــون فأرادوا

إثبات تطور األسلوب واملضمون القرآين حســب حالة مؤلفه ويقصدون النبي‘كام يتطور

تدوين املؤلف لكتابه يف ثالث وعرشين سنة  ،وقد فشلوا يف ذلك.

وأما القرشــيون فأرادوا إبعاد املنافني عنهم وحرصهم باألنصار بحجــة أن القرآن املكي مل

يذكر املنافقني أبد ًا،بل ذكرهم القرآن املدين فهم من األنصار!

وقد فشــلوا يف ذلك ألن القرآن حتــدث عن املنافقني الذين كانــوا حيثون النبي‘يف مكة

عىل قتال قريش ،وســاهم مرىض القلوب وهم املنافقون السياسيون ،وهم أخطر عىل اإلسالم

من املنافقني العاديني ،ألهنم أصحاب طموح سيايس ،ولذلك سامهم اهلل تعاىل «مرىض القلوب»
وذكرهم يف أوائل سور القرآن فقال يف املدثر :وما جع ْلنَا َأصحاب الن َِّار إِال م ِ
الئ َك ًةَ ..ولِ َي ُق َ
ول ا َّل ِذي َن
ْ َ َ
َ َ َ َ
َ
ِف ُق ُل ِ ِ
ــر ٌض َوالكَافِ ُر َ
ون َمــا َذا َأ َرا َد اهللُ ِ َب َذا َم َثالً ..ثم حتدث عنهــم يف اثنتي عرشة آية!
ــم َم َ
وب ْ
ووصفهم بأهنــم وقحون ،يفرون يف احلــرب ،وحيملون النبي‘ مســؤولية اهلزيمة،ألنه مل

َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ْ َْ ُ
ُ ُّ َ
اهلل َغ ْي َر َ
الح ّ ِق
أحــدَ :وط ِائفة قد أه ّمت ُه ْم أنف ُس ُه ْم َيظنون ِب ِ
يرشكهم يف القيادة! فقــال عنهم يف آيــات ُ
َ
َ
َ
َ ُ َ
ُ
َ َ
الاي ْب ُد َ
ك ّل ُه ُ ْ ُ َ
ون َه ْل َ  ي ُق ُول َ
الجاهل َّيةِ َي ُق ُول َ
ون في أ ْن ُف ِسه ْم َم ُ
ون
ون َه ْل ل َنا ِم َن الأمر ِم ْن ش ٍ ْئ ق ْل ِإ ّن الأمر
ظ ّن َ ِ ِ
ِ
ِ
هلل يخف ِ
َ َ َُ ُ َ َْ َ
ان َل َنا م َن الأمر َش ْئ َما ُقت ْل َنا َه ُ
ك َ
اه َنا!
لك يقولون لو
ِ
ِ

وكاد القرآن أن يســميهم ملا وصفهم بأهنم كانوا يف مكة مستعجلني ليقاتل النبي قريش ًا ببني
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هاشم الشجعان ليقطفوا هم الثامر ،لكنهم ملا كتب القتال يف بدر نكصوا وخوفوا النبي‘من

ُ ُّ َ ُ َ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
َّ َ
الصلاة
يل ل ُه ْم كفوا أ ْي ِد َيك ْم َوأ ِق ُيموا
قريــش! فذكَّرهم اهلل بنفاقهم يف مكــة وقــال :ألم تر ِإلى ال ِذين ِق
َ
َ
َ َ َ ْ ً
ْ َ َ َّ
َ َ ْ
َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ
كت َب َع َل ْيه ُم َ ُ َ َ ٌ ْ
اهلل أ ْو أش ّد خش َية.
وآتوا
ِ ِ
الزكاة فل ّما ِ
القتال ِإذا ف ِريق ِمن ُه ْم َيخش ْون الن َاس كخش َيةِ ِ
ً
َ
ون َي ْف َق ُه َ
الق ْوم لا َي َك ُاد َ
ََ
ون َح ِديثا! هذه اإلشــارة للفريق الذين
ال َه ُؤ ِ
لاء ِ
يف برهان الزركيش« :422/1 :فم ِ
َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ
ك ّفوا أ ْي ِد َيك ْم ».
نافقوا ،من القوم ال ِذين ِقيل لهم

وقــال ابن حجــر يف أســباب النزول « :918/2 :نزلت يف عبد الرمحن بن عوف ،وســعد بن

أيب وقاص ومها من بني زهرة ،وقدامة بن مظعون ،واملقداد بن األســود ،وذلك أهنم استأذنوا

يف قتــال كفار مكة ملا يلقون منهم من األذى فقال :مل أؤمــر بالقتال ،فلام هاجر إىل املدينة وأذن
بالقتال ،كــره بعضهم ذلك»!.واحلاكم ،66/2 :وصححه برشط بخاري ،.وفرسها النســائي:
 ،3/6والبيهقي ،11/9 :بابن عوف وأصحابه.

وكذبــوا عىل املقداد&فجعلــوه مــن هؤالء املنافقــن ،مــع أن البخــاري روى قولــه
ْت
ب َأن َ
للنبي‘( « :)187/5يا رســول اهلل إنا ال نقول لك كام قالت بنو إرسائيل ملوسىَ :فا ْذ َه ْ
ك َف َقاتِال إِنَّا هاهنَا َق ِ
َو َر ُّب َ
ي عن رسول اهلل » .ومعناه
اعدُ َ
س َ
َ ُ
ون ،ولكن إمض ونحن معك! فكأنه ُ ِّ
أن النبي‘كان غاضب ًا من أهل آيةُ :ك ُّفوا َأ ْي ِد َيك ُْم ،وليس من املقداد&!
ويف تفســر الرازي( « :)184/10واألوىل محل اآلية عىل املنافقني،ألنه تعــاىل ذكر بعد هذه اآلية
ٌ

ُ

ٌ

ُ

َ ُ
ْ ُ
َ
ْ
اهلل َو ِإ ْن ُت ِص ْب ُه ْم َس ِ ّي َئة َي ُقولوا َه ِذهِ ِم ْن ِع ْن ِد َك ،وال شــك أن
قولــهَ :و ِإن ت ِص ْب ُه ْم َح َسنة َيقولوا ه ِذهِ ِم ْن ِعن ِد ِ

من هذا كالم املنافقني ».





كثرةالكذب والتناقض في رواياتهم ألسبابالنزول
فال يمكن الثقة بروايتهم عن أســباب نزول اآليات وأمكنتها وأوقاهتــا ،إال ما ندر ،لكثرة

مكذوبات السلطة فيها.

َ َ ُّ َ َّ ُ ّ ْ ُ ْ َ َ
َ َ ْ َ َّ ْ َ
مث ً
الر ُسول َب ِلغ َما أن ِزل ِإل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك َو ِإ ْن ل ْم تف َع ْل ف َما َبلغت
ال يف ســبب نزول قولــه تعــاىل :يا أيها
َ
َ
َ
ِر َسال َت ُه َوا ّلل ُه َي ْع ِص ُم َك ِم َن ّالن ِاس ،روى الواحدي ،135/روايات متناقضة:
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فروى عن احلسن البرصي أهنا يف أول الرسالة واملعنى يعصمك من قريش واليهود أن يقتلوك!

وروى عــن عائشــة أن النبي‘قال ذات ليلة:من حيرســنا الليلة ،فجاء ســعد وحذيفة

وقاال:جئنا نحرسك فنام رسول اهلل حتى سمعت غطيطه ،ونزلت هذه اآلية ،فأخرج رسول اهلل
من قبة أدم وقال :انرصفوا يا أهيا الناس فقد عصمني اهلل .ومعناه أنه كان يف املدينة!

وروى عن عكرمة قال :كان يرسل معه أبوطالب رجاالً من بني هاشم حيرسونه حتى نزلت

عليه هذه اآلية ..قال :فأراد أن يرســل معه من حيرسه ،فقال :يا عم إن اهلل قد عصمني من اجلن
واإلنس .ومعناه أنه كان يف مكة!

َ

ُ ّ

ُ َ َ

وروى عن أيب ســعيد اخلدري قال :نزلت هذه اآلية َ :يا أ ُّي َها َّالر ُسول َب ِل ْغ َما أ ْن ِزل ِإل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك يوم

غدير خم يف عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه.

أي يف رجوع النبي‘من حجة الوداع ،يف الثامن عرش من ذي احلجة.

الحظ أن رواياهتــم غطت كل بعثة النبي‘مــن أوهلا اىل حجة الــوداع ،وبام أن اآلية يف

سورة املائدة آخر ما نزل من القرآن ،فرواية أيب سعيد اخلدري هي الصحيحة ،والعصمة يف اآلية
ليســت من القتل ألن حراسته اســتمرت اىل آخر حياته‘ ،بل من ردة قومه خاصة قريش
وعــدم قبوهلم ملا يبلغه من والية عرتتــه عليهم من بعده!وباقي الروايــات وضعوها للتغطية

عىل احلقيقة!





الفصل الثامن والستون

منأقوالعلماءالغربفيالنبي؟ص؟والقرآن

من أقوالهم فيالنبي؟ص؟
نقتطف هذا الفصل من كتاب :قالوا يف اإلسالم ،للدكتور عامد الدين خليل وما مجعه الشيخ

حمسن آل عصفور من أقوال غربيني يف شخصية النبي‘:

https://ebadalrahman.ahlamontada.com/t51-topic

املؤرخ آدم متز:

أشــاد بتسامح الرسول الكريم مع غري املســلمني يف املجتمع اإلســامي ،ومل يكن معروف ًا

يف أوروبا،وقال :كان وجود النصارى بني املســلمني ســبب ًا لظهور مبادئ التسامح التي ينادي

هبــا املصلحون املحدثــون ،وكانــت هناك احلاجة إىل املعيشة املشــركة وما ينبغــي أن يكون
فيها مــن وفاق مما أوجد مــن أول األمر نوع ًا من التســامح الذي مل يكن معروفــ ًا يف أوروبا

يف العصور الوسطى ،ومظهر هذا التسامح نشوء علم مقارنة األديان.
الفيلسوف إدوار مونته الفرنيس :

ف حممد بخلوص النية واملالطفة وإنصافه يف احلكم ،ونزاهة التعبري عن الفكر والتحقق،
ُع ِر َ

وباجلملة كان حممد أزكى وأدين وأرحم عرب عرصه ،وأشــدهم حفاظ ًا إىل حياة مل حيلموا هبا
من قبل ،فقد وجههم وأسس هلم دولة زمنية ودينية ال تزال إىل اليوم..
املسترشق الفرنيس أميل ردمنغم:

كان حممد أنموذج ًا للحياة اإلنسانية بسريته وصدق إيامنه ورسوخ عقيدته القويمة ،بل مثاالً
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كام ً
ال لألمانة واإلســتقامة ،وإن تضحياته يف سبيل بث رسالته اإلهلية خري دليل عىل سمو ذاته

ونبل مقصده وعظمة شخصيته وقدسية نبوته.
املؤرخ الربيطاين الكبري آرنولد توينبي:

قال :الذين يريدون أن يدرسوا السرية النبوية سيجدون أمامهم من األسفار ما الً يتوافر مثله

للباحثني يف حياة أي نبي من أنبياء اهلل الكرام .إنني أدعو العامل إيل األخذ بمبدأ االخاء واملساواة
اإلساملي ،فعقيدة التوحيد التي جاء هبا اإلسالم هي أروع األمثلة عىل فكرة توحيد العامل.
بوزورث سمث:

قــال :لقد كان حممد قائد ًا سياســي ًا وزعي ًام دينيــ ًا يف آن واحد .لكن مل تكــن لديه عجرفة

رجال الدين ،كام مل تكن لديه فيالق مثل القيارصة .ومل يكن لديه جيوش جميشة أو حرس خاص
أو قرص مشــيد أو عائد ثابت .إذا كان ألحد أن يقول إنه حكم بالقدرة اإلهلية فإنه حممد ،ألنه
استطاع اإلمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواهتا ودون أن يسانده أهلها.
وقال :إن حممد ًا بال منازع أعظم املصلحني عىل اإلطالق.

برتراند راسل:

أحد فالســفة بريطانيــا واحلاصل عىل جائزة نوبل للســام عام 1950م ،قــال :لقد قرأت

عن اإلسالم ونبي اإلسالم فوجدت أنه دين جاء ليصبح دين العامل واإلنسانية ،فالتعاليم التي جاء
هبا حممد والتي حفل هبا كتابه مازلنا نبحث ونتعلق بذرات منها ،وننال أعىل اجلوائز من أجلها.
وقال أيض ًا :أخالق حممد متنح معنى للوجود.
الفيلسوف اإلنجليزي توماس كارليل:

أفــرد يف كتابه األبطــال وعبادة البطل احلديث عن الرســول الكريم‘ واســتعرض فيه

نواحي العظمة يف حياته ورد عىل افرتاءات الكارهني له ولرسالته العظيمة حتى أنه اهتم بالتحيز

لإلسالم ومما قاله:

قوم يرضبون يف الصحــراء عدة قرون اليؤبه هبم وهلم ،فلــا جاءهم النبي العريب أصبحوا

قبلة األنظــار يف العلوم واملعرفــات ،وكثروا بعد قلــة ،وعزوا بعد ذلــة،ومل يمض قرن حتى

استضاءت أطراف األرض بعقوهلم وعلومهم.
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وقال :إنام حممد شهاب أضاء العامل ،ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

ومما قال :إن العار أن يصغي اإلنســان املتمدن من أبناء هذا اجليــل إىل القول إنه مل يكن عىل

حــق ،لقد أخطأ القائلون إن دين اإلســام دين كــذب وإن حممد ًا كــذاب ،علينا أن نحارب

هذه اإلدعاءات الســخيفة املخجلة ،فالرســالة التي دعا إليها هذا أربعة عــر قرن ًا من الزمن

ملاليني ظلت رساج ًا منري ًا للناس ،فهل من املعقول أن تكون هذه الرســالة التي عاشت عليها
هذه املاليني وماتت أكذوبة كاذب أو خديعة خمادع؟!

ولو أن الكــذب والتضليل يروجان عند اخللق هذا الرواج الكبري ألصبحت احلياة ســخف ًا

وعبث ًا ،وكان من األجدر هبا أن التوجد ...إن الرجل الكاذب يســتطيع أن يبني بيت ًا من الطوب

جلهله بخصائص البنــاء ،وإذا بناه فام ذلك الذي يبنيه إال كومة من أخالط هذه املواد ،فام بالك

بالذي يبني بيت ًا دعائمه هذه القرون العديدة وتسكنه مئات املاليني من الناس.

وعلــی ذلك فمن اخلطــأ أن نعد حممد ًا كاذب ًا باحليل والوســائل متصنعــ ًا لغاية أو مطمع،

فام الرسالة التي أداها إال متذرع ًا الصدق واحلق وما كلمته إال صوت حق صادر من العامل املجهول
ومــا هو إال شــهاب أضاء العامل أمجــع ...وإن طبيعة حممد الدينية تدهــش كل باحث مدقق

نزيه املقصد بام يتجيل فيها من شدة إخالص ،فقد كان حممد مصلحا ي ًا ذا عقيدة راسخة.

وقال  :وقد رأيناه طول حياته راســخ املبدأ ،صادق العزم بعيد ًا ،كري ًام ،رؤوف ًا ،تقي ًا ،فاضالً،

حر ًا ،رجالً ،شديد اجلد ،خملص ًا ،وهو مع ذلك لني العريكة ،جم البرش والطالقة ،محيد العرشة،

حلوسهل اجلانب ،لني اإليناس ،بل ربام مازح وداعب.

كان عادالً ،صادق النية ،ذكي اللب ،شــهم الفؤاد ،لوذعيــ ًا ،کان نبی ًا بفطرته ،رج ً
ال عظي ًام،

مصباح كل ليل هبيم .هكذا تكون العظمة ،هكذا تكون البطولة ،هكذا تكون العبقرية.
جورج برنارد شو الكاتب الربيطاين:

رفض أن يكون أداة لتشويه صورة الرســول‘عندما طلب منه البعض أن يمرسح حياة

النبــي حيث جاء رفضــه قاطع ًا وله مؤلف أســاه حممد ،وقد أحرقته الســلطة الربيطانية بعد
صدوره ،ومما قاله فيه عن اإلســام ورسوله :قرأت حياة رسول اإلسالم جيد ًا ،مرات ومرات

مل أجد فيها إال اخللق كام جيب أن يكون ،وأصبحت أضع حممد ًا يف مصاف بل عىل قمم املصاف
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من الرجال الذين جيب أن يتبعوا.

وقال  :إن العامل أحوج ما يكون إىل رجل يف تفكري حممد ،وإن رجال الدين للجهل أو التعصب،

قد رسموا لدين حممد يف القرون الوسطى صور ًة قامت ًة بل جيب أن يسمى منقذ البرشية.

وقــال  :لقد اطلعت عــى تاريخ هذا الرجل العظيــم حممد ،فوجدته أعجوبــة خارقة ،ال

بل منقــذ ًا للبرشية،وىف رأيي لــو توىل العامل األوروبى رجل مثل حممد‘لشــفاه من علله

كافة ..لقــد نظرت دائــ ًا اىل ديانة حممد بأعىل درجات الســمو بســبب حيويتهــا اجلميلة،
إهنا الديانة الوحيــدة يف نظري التي متلك قدرة اإلندماج بام جيعلها جاذبة لكل عرص ،واذا كانت

لديانة معينة أن تنترش ىف انجلرتا بل يف أوروبا يف خالل مئات الســنوات املقبلة ،فهي اإلسالم.
إين أعتقد أن الديانة املحمديــة هي الديانة الوحيدة التي جتمع كل الرشوط الالزمة املوافقة لكل
مرافق احلياة ،ما أحوج العامل اليوم اىل رجل كمحمد ليحل مشاكل العامل.
شاعر أملانيا الشهري جوته:

قال :إننا أهل أوربة بجميع مفاهيمنا ،مل نصل بعد إىل ما وصل إليه حممد ،وســوف اليتقدم

عليه أحد ،ولقد بحثت يف التاريخ عن مثل أعىل هلذا اإلنسان ،فوجدته يف النبي حممد ..وهكذا
وجب أن يظهر احلق ويعلو ،كام نجح حممد الذي أخضع العامل كله بكلمة التوحيد.

وقال :كلام قرأت القرآن شعرت أن روحي هتتز داخل جسمي ،فهو كتاب الكتب وإين أعتقد

هذا كام يعتقده كل مسلم فلم يعرت القرآن أي تبديل أو حتريف ،وعندما تستمع إلی آياته تأخذك
رجفة اإلعجاب واحلب ،وبعد أن تتوغل يف دراســة روح الترشيع فيه اليســعك إال أن تعظم

هذا الكتاب العلوي وتقدســه ،وظني أن الترشيع يف الغرب ناقص بالنسبة للتعاليم اإلسالمية،
وإننــا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا مل نصل بعد إىل ما وصل إليه حممد ،وســوف اليتقدم عليه

أحد ،وقد بحثت يف التاريخ عن مثل أعىل هلذا اإلنسان فوجدته يف النبي العريب حممد.

وملا بلغ جوته الســبعني من عمره ،أعلن عىل املأل أنه يعتزم أن حيتفل يف خشــوع بليلة القدر

تلك الليلة املقدسة التي أنزل فيها القرآن الكريم عىل النبي حممد‘!
جوستاف لوبون:

قــال يف كتابه حضارة العرب :115/إذا ما قيســت قيمة الرجال بجليــل أعامهلم كان حممد من
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أعظم من عرفهم التاريخ ،وقد أخذ علامء الغرب حممد ًا مع أن التعصب أعمى بصائر مؤرخني

كثريين عن اإلعرتاف بفضله.
جيبون أوكيل:

قــال :ليــس انتشار الدعوة اإلســامية هو مــا يســتحق اإلنبهار وإنام اســتمراريتها فام

زال اإلنطباع الرائع الــذي حفره حممد يف وثباهتــا عىل مرالعصور لــه نفس الروعة والقوة يف
نفوس اهلنود واألفارقة والرتك حديثي العهد بالقرآن ،رغم مرور اثني عرش قرن ًا من الزمان.

لقد استطاع املسلمون الصمود يد ًا واحدة يف مواجهة فتنة اإليامن باهلل ،رغم أهنم مل يعرفوه إإل

من خالل العقل واملشاعر اإلنسانية.

الفيلسوف اهلندوكي راما كرشنا:

قال يف كتابه حممد النبي :مل تكن اجلزيرة العربية شيئ ًا مذكور ًا  ,فاستطاع حممد بروحه العظيمة

أن ينشئ منها عالـ ًام جديد ًا ومملكة جديدة امتدت من مراكش اىل شبه القارة اهلندية ،واستطاع
أن يؤثر يف فكر وحياة ثالث قارات هي :آسيــا ،وأفريقية ،وأوروبا.

وقال  :ال يمكن معرفة شخصية حممد بكل جوانبها .ولكن كل ما يف استطاعتي أن أقدمه هو

نبذة عن حياته من صور متتابعة مجيلة ،فهناك حممد النبي ،وحممد املحارب ،وحممد رجل األعامل،

وحممد رجل السياســة ،وحممد اخلطيب ،وحممد املصلح ،وحممد مالذ اليتامى ،وحامي العبيد،

وحممد حمرر النساء ،وحممد القايض ،كل هذه األدوار الرائعة يف كل دروب احلياة اإلنسانية تؤهله
ألن يكون بطالً.

الدكتورة زجيرد هونكة األملانية:

قالت :إن حممد ًا واإلسالم شمس اهلل التي أرشقت عىل الغرب.
املسرت سنكس:

قال :ظهر حممد بعد املســيح بخمس مائة وسبعني سنة ،وكانت وظيفته ترقية عقول البرش،

بإرشاهبا األصول األولية لألخالق الفاضلة ،وبإرجاعهــا إىل اإلعتقاد بإله واحد ،وبحياة بعد

هذه احلياة.
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إن الفكرة الدينية اإلســامية ،أحدثت رقي ًا كبري ًا جد ًا يف العامل ،خلصت العقل اإلنساين من

قيوده الثقيلة التي كانت تأرسه.

ولقد توصل حممد ـ بمحوه كل صورة يف املعابــد وإبطاله كل متثيل لذات اخلالق املطلق إىل

ختليص الفكر اإلنساين من عقيدة التجسيد الغليظة.
شربك النمساوي :

قال :إن البرشية لتفتخر بانتســاب رجل كمحمد إليها ،إذ إنــه قبل بضعة عرش قرنًا أن يأيت

بترشيع سنكون نحن األوروبيني أسعد ما نكون إذا توصلنا إىل قمته.
وليم املؤرخ اإلنجليزي:

قال يف كتابه حياة حممد :لقد امتاز حممد بوضوح كالمه ويرس دينه ،و قد أتم يف األعامل ما

يدهش العقول ،ومل يعهد التاريخ مصلح ًا أيقظ النفوس ورفع شــأن الفضيلة يف زمن قصري ،كام

فعل نبي اإلسالم حممد.

األديب الرويس ليو تولستوي:

قال :هو مؤســس ورســول .كان من عظامء الرجال الذين خدموا املجتمع اإلنساين خدمة

جليلة .ويكفيه فخر ًا أنــه أخرج أمة برمتها إىل نور احلق وفتح هلــا طريق الرقي واملدنية ،وهو

عمل عظيم اليقدم عليه إال شــخص أويت قوة .اليوجد نبي حظي باحرتام أعدائه سوى النبي
حممد مما جعل الكثرة من األعداء يدخلون اإلسالم.
شاعر فرنسا الشهري املارتني:

قال :من ذا الذي جيرؤ من الناحية البرشية عىل تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد؟ ومن

هو الرجل الذي ظهر أعظم منه عند النظر إىل مجيع املقاييس التي تقاس هبا عظمة اإلنسان! فأعظم
حب يف حيايت هو أنني درســت حياة حممد دراسة وافية ،وأدركت ما فيها من عظمة وخلود.

لقد هدم املعتقدات الباطلة التي تتخذ واســطة بني اخلالق واملخلــوق وإذا كانت الضوابط التي
نقيس هبا عبقرية اإلنسان هي سمو الغاية والنتائج املذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة فمن ذا الذي

جيرؤ أن يقارن أي ًا من عظامء التاريخ احلديث بمحمد يف عبقريته؟
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هؤالء املشــاهري قد صنعوا األســلحة وســنوا القوانني وأقاموا األمرباطوريات فلم جينوا

إال أجمــاد ًا بالية مل تلبــث أن حتطمت بني ظهرانيهم..لكن هذا الرجــل حممد ًا مل يقدم اجليوش

ويسن الترشيعات ويقم األمرباطوريات وحيكم الشعوب ويروض احلكام فقط ،وإنام قاد األميني

من الناس فيام كان يعد ثلث العامل حينذاك ،ليس هذا فقط ،بل إنه قيض علی األنصاب واألزالم
واألفكار واملعتقدات الباطلة.
مايكل هارت:

قــال يف كتابه اخلالدون املــا ئــة :13/لقد اخــرت حممــد ًا يف أول هذه القائمــة ،ألن حممد ًا

هو اإلنســان الوحيد يف التاريخ الذي نجح نجاح ًا مطلق ًا عىل املســتوى الديني والدنيوي ،دعا

إىل اإلســام ونرشه كواحد من أعظم الديانات وأصبح قائد ًا سياســي ًا وعسكري ًا وديني ًا ،وبعد
 13قرن ًا من وفاته ،فإن أثر حممد ما يزال قوي ًا متجدد ًا.

فهناك ُرســل وأنبياء وحكامء بدؤوا رســاالت عظيمة ،ولكنهم ماتوا دون إمتامها ،كاملســيح

يف املسيحية ،أو شاركهم فيها غريهم ،أو سبقهم إليهم سواهم ،كموسى يف اليهودية ،ولكن حممد ًا

هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية ،وحتددت أحكامها ،وآمنت هبا شعوب بأرسها يف حياته.

وحد القبائل يف شعـب ،والشعوب يف أمة ،ووضع هلا
وألنه أقام جانب الدين دولة جديدةَّ ،

كل أسس حياهتا ،ورسم أمور دنياها ،ووضعها يف موضع اإلنطالق إىل العامل .فيمكن أن يقال

إنه أعظم زعيم سيايس عرفه التاريخ.

الربوفيسور يوشيودي كوزان مدير مرصد طوكيو:

قال :أعظم حدث يف حيايت هو أنني درست حياة رسول اهلل حممد دراسة وافية ،وأدركت ما

فيها من عظمة وخلود.

القس إبراهيم خليل أمحد:

رجل دين ومبرش نرصاين من مواليد اإلسكندرية وجهته الكنيسة إىل دراسة القرآن الكريم من

أجل الطعن فيه ،وتشكيك املســلمني فيه فلم يستطع أن خيالف ضمريه اليقظ ،ويقول يف القرآن

مقالة ســوء ،بل نراه يف حياد تــام يصف القرآن بقوله :يرتبط هذا النبــي بإعجاز أبد الدهر بام

خيربنا املسيح يف قوله:وخيربكم بأمور آتية ،هذا اإلعجاز هو القرآن الكريم معجزة الرسول الباقية
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مــا بقي الزمــان .فالقــرآن يســبق العلم احلديث يف كل ناحية من طــب ،وفلك ،وجغرافيا،

وجيولوجية ،وقانون ،واجتامع ،وتاريخ..

ففي أيامنا هذه استطاع العلم أن يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعريف».

من أقوال الغربیین في القرآن
قوث أدیب أملاين:

جيذب املرء يف وقت قصري جيعله ينبهر به يف كل مرة يمسك به.

يتسم أسلوب القرآن وحمتوياته بالكامل والقوة والعظمة.وسيبقى كذلك عىل مدى الدهر.

م/جون داون بورت:

قال :من أخص ما ذكر يف القرآن قدرته سبحانه وعظمته..إنه بعيد عن األحاسيس البرشيه..

بليغ وال جتد فيه الصفات القبيحه والعادات واألخالق الســيئة منزه عن النقائص .مع العلم أن
مجيع النقائص والتحريف موجودة يف كتبهم.
إدوارد جبون مؤرخ إنجليزي:

قال :الذین ما بــن هنر اجلانج واملحيط األطليس علمو أن القــرآن هنج حياة وروحه التي ال

تســتقيم إال به .بنظر القرآن ال فرق بني احلاكم الظامل والفقري املعدم .إنه أتى بأحكام وقوانني ال
نظري هلا.إنه أكرب دليل لوحدانية اهلل عز وجل .فصاحب العقل واملنطق السليم يقر بأنه احلق وال

يرتدد يف ذلك ،فاإلسالم أعىل مما نفكر به اليوم.
توماس كارليل مفكر إنجليزي:

قال :حني تقرؤون القرآن ملرة واحدة بعناية ودقة جتــدون وتظهر لكم املميزات اخلاصة به.

مجال القرآن خيتلف عن سائر األعامل األدبية األخرى.

ومن أهــم خصوصيات القرآن أنه مل حيــرف .فمن رأي أن القرآن من أولــه إىل آخره ملئ

بالصدق واإلنصاف..فام بعث به النبي وبلغه حق وحقيقة.
الربفسور/جرالد ج جورنجر:

أستاذ مشارك يف علم األجنة  -جامعه جورج تاون:
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ُعرف وتبني خلقة اإلنسان من بدايته من مراحل تكوين اخللية
قال :هناك بعض اآليات القرآنيه ت ِّ

إىل خلقه وتكوينــه كامالً ،فهذه املصطلحــات ال نظري هلا .معظم احلاالت التي يتم تســجيلها

يف الكتابات العلمية التقليدية ،وتطوير األجنة البرشية قد سبق تعريفها منذ مئات السنني!
جوكوهام دورلوف:

قال :لنعرتف أوالً بأن القرآن الكريم أعىل رشف ًا من الكتب الساموية األخرى ،فلو أخذنا بعني

اإلعتبار القواعد القرآنية البســيطه الكامله لوجدنا بــأن هذا الكتاب املقدس أنقذ العامل ،أنقذه
وأنقذ آسيا من أن متثل خطر ًا عظيام عليه ًا.اإلســام أوجب النظافة والنزاهة جلميع املسلمني،

وحمی اجلراثيم وأزال األخطار.
األمري بسامرك:

قال :ألدير شــؤون البالد قــرأت ومتعنــت يف مجيع الكتب الســاوية املنزلة من عند اهلل يف

مجيع العصور ،ومل أجد يف أي واحد منها احلكمة واإلصابة .لكني دققت القرآن من مجيع اجلهات
ففي كل كلمة فيه حكم عظيمه ،فأعداء اإلسالم إن ادعوا بأن هذا الكتاب قول حممد ،إن ادعوا

أن هذا التكامل وهذه الروعــة صادرة من دماغ برشفهذ ليــس إال إعامء البصرية عن احلقائق،
ودس احلقد والضغينة ،وهذا يناقض العلم واحلكمة.

فأنا أدعي بأن حممد قوه رائعه ممتــازة ال يأيت له مثيل وال حيتمل ذلك .ماتعلمه وتبلغه ليس

لك هو إهلي فإنكار ذلك كإنكار كتب العلم .هلذا ،قد شهدت البرشية املتميزة ،مثلك مرة واحدة
ولن تشهد مرة أخرى .إنني أنحني لدى حرضته باملحبة واإلحرتام.
دكتور موريس بوكيل:

رئيس قسم اجلراحة اإلكلينيكية -جامعة باريس:

قال :مع حتليل القرآن اليوم يف ضوء العلم احلديث نجد القرب والتوافق بينهام .فال نســتطيع أن

ونقول بأن شخص ًا من زمن حممد بالعلم البسيط الذي يملكه كتب القرآن ،إن تلك األفكار تكشف

عن أن القرآن ال مثيل له ،وجترب صاحب التفكري املادي عىل قبول تقصريه يف اجياد أدلته وتفسريها..
وقال يف كتابه حول القرآن والكتب الساموية األخرى والعلم :لقد قمت بدراسة القرآن الكريم
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وذلك دون فكر مســبق وبموضوعية تامة ،باحث ًا عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم

احلديث ..فأدركت أنه ال حيتوي عىل أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم يف العرص احلديث.
وقال :لقد أثارت اجلوانب العلمية التي خيتص هبا القرآن دهشتي العميقة يف البداية ،فلم أكن

أعتقد قط بإمكان اكتشــاف عدد كبري إىل هذا احلد من الدعاوى اخلاصة بموضوعات شــديدة
التنوع ومطابقته متام ًا للمعارف العلمية احلديثــة ،وذلك يف نص كتب منذ أكثر من ثالثة عرش

قرنًا .يف البداية مل يكن يل إيامن باإلســام ،وقد طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من

كل حكم مسبق وبموضوعية تامة.

املسترشق األمريكي واشنجتون إيرفنج:

قــال :كانت التــوراة يف يــوم مــا هــي مرشد اإلنســان وأســاس ســلوكه .حتــى إذا
ظهر املسيح×اتبع املســيحيون تعاليم اإلنجيل ،ثم َّ
حل القرآن مكاهنام ،فقد كان القرآن أكثر

شــموالً وتفصي ً
ال من الكتابني الســابقني ،كام صحح القرآن ما قد أدخل عــى هذين الكتابني
من تغيري وتبديل .حوى القرآن كل شــيئ وحوى مجيع القوانني إذ أنه خاتم الكتب الساموية..
ويدعو القرآن إىل الرمحة والصفاء ،وإىل مذاهب أخالقية سامية.
القانوين الفرنيس مارسيل بوازار:

قال يف كتابه:إنسانية اإلسالم ،عن القرآن:ال بد عند تعريف النص املقدس يف اإلسالم من ذكر

عنرصين ،األول أنه كتاب منزل أزيل غري خملوق ،والثاين أنه قرآن أي كالم حي يف قلب اجلامعة.

وهو بني اهلل واإلنسانيةالوســيط الذي جيعل أي تنظيم كهنويت غري ذي جدوى ،ألنه مريض به
مرجعــ ًا أصلي ًا ،وينبوع إهلام أســايس .وما زال حتى أيامنا هذه نموذجــ ًا رفيع ًا لألدب العريب

تســتحيل حماكاته ،إنه اليمثل النموذج املحتذى للعمل األديب األمثل وحسب بل يمثل كذلك
مصدر األدب العريب واإلسالمي الذي أبدعه ألن الدين الذي أوحي به هو يف أساس عدد كبري

من املناهج الفكرية التي ســوف يشتهر هبا الكتاب.إن القرآن كتاب تربية وتثقيف ،وليس كل ما

فيه كالم ًا عن الفرائض والشــعائر ،وإن الفضائل التي حيث عليها املســلمني من أمجل الفضائل
وأرجحها يف موازين األخالق ،وتتجىل هداية الكتاب يف نواهيه كام تتجىل يف أوامره».




الفصل التاسع والستون

الشدائدالتيمر بهاالنبي؟ص؟

فهرسالشدائدالتي مر بهاالنبي؟ص؟
 .1كان صغري ًا ملا تويف أبوه ،لكنه ســمع عنه من أمه وجــده عبد املطلب^ وأحس باليتم

وفقدان األب ،وال بد أنه حفظ شعر أمه آمنة وعمه أيب طالب يف رثاء أبيه^.

ثم زار قربه يف املدينة مع أمه يف السنة السادســة من عمره وكان يتحدث عن ذلك ،ويقول إن

قربه كان يف غرفة.

 .2موت أمه آمنة يف رجوعهم من املدينة يف منطقة األبواء.

 .3موت جده عبد املطلب ريض اهلل عنه وكان يومها يف الثامنة من عمره.

 .4فوران قريش ومحلتها الضارية عليه وعىل بني هاشم ،ملا سمعوا أنه قال إن اهلل تعاىل أرسله

نبي ًا ،فطالبوا بني هاشم بتسليمه هلم ليقتلوه!

.5اجتمعت بطون قريش ومعهم قبيلة كنانة ،ووقعوا صحيفة مقاطعة بني هاشــم مقاطعة

كاملــة حتى يســلموهم حممد ًا ،وحرصوهــم يف شــعب أيب طالب ثالث ســنوات ونصف ًا.

فرأى النبي‘وعشريته يف الشعب أنواع الشدائد.

 .6مرت عليه يف مكة حماوالت اغتيال متعددة قبل حصار الشعب وبعده.

 .7اجتمعت عليه مصيبتان بعد اخلروج من الشــعب وفاة نارصه عمه أيب طالب ،ووفاة سنده

زوجته خدجية^ ،فسامه عام احلزن.
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 .8ملا ذهب مع عيل×اىل الطائف فدعاهم اىل اهلل فردوه أســوأ رد ،فدعا بالدعاء املعروف،

عيل فال أبايل.
وفیه :اللهم :إن مل یکن بك غضب َّ

 .9ملا رجع اىل من الطائف اىل مكة ،وخــاف أن يقتلوه عنوة ،فأخذ عهد ًا من جبري بن مطعم

أليام فدخل وطاف ،ثم رد عليه أمانه.

 .10يف ليايل اهلجرة حيث اشــتدت مؤمراهتم لقتله بعد موت عمه ونارصه أيب طالب×،

فاضطر أن خيتبئ أيام ًا يف احلجون.

 .11يف ليلة معركة بدر وهي أول مواجهة غري متكافئة بينه وبني قريش.

 .12يف معركة أحد ملا فر املسلمون وبقي هو وعيل ،فقاتل ووقع يف احلفرة ،فجاء عيل وجربئيل’

وكشفا عنه املرشكني وأخذاه اىل ظل الصخرة .وجاءت فاطمة فبکت وغسلت جرحه.
 .13يف أيام حفر اخلندق وقد أثر عىل املسلمني اجلوع والصوم.

 .14بعد أن وصل جيش املرشكني وحترك بنو قريظة فحارصوا املسلمني!
 .15يف احلديبية ملا مل يطعه أكثر املسلمني يف حل إحرامهم.

 .16يف خيرب ملا اهنزم املسلمون مرات يف فتح حصن القموص ،فغضب النبي‘وأرسل اىل

عــي×وكان يف منطقة أخرى ،وقــال :ألعطني الراية غد ًا رج ً
ال حيب اهلل ورســوله وحيبه اهلل
ورسوله كرار غري فرار.

 .17يف حنــن ملــا اهنزم املســلمون كلهــم ،وثبت النبي‘وبنــو هاشــم ومعهم أيمن

ومحوا النبــي‘ .وقام عيل× بحمالت عــى أصحاب رايــات هوازن األربعني وقتلهم،
فتضعضعوا ونزلت هبم اهلزيمة قبل عودة الصحابة الفارين!

 .18يف تبــوك ملا حاولوا اغتياله لي ً
ال يف رجوعه من تبوك وصعد العقبة ،فألقوا عليه الصخور

فنزل جربئيل×وكشفهم ،فلعنهم النبي‘ .ففطوا وجوههم و خلطوا انفسهم باملسلمنی.

 .19يف مرض وفاته ملا أبعد كل خصوم عيل وبعثهم يف جيش أسامة اىل مؤته فأخذوا يامطلون

عن احلركة ،فحثهم ،ولعن من ختلف عن جيش أسامة!

 .20يف مــرض وفاته ملا أحرضهم وطلب منهم أن يأتويه بدواة وقرطاســ ًا ليكتب هلم كتاب ًا

نلا اهب رم يتلا دئادشلا 431

إن عملوا به ال يضلون من بعده ،فــردوا عليه واهتموه بأنه قد خرف ،ومنعوه أن يكتب عهده،
فغضب وطردهم وقال :قوموا عني!

 .21يف مرض وفاته ملا نزل عليه جربئيل×وبلغه أن اهلل تعاىل يسأله وهو أعلم كيف حاله؟

فأجاب يف الثالثة أيام :أجدين مغموم ًا ،أجدين مكروب ًا!




ً
الشدةاألولى في حياةالنبي؟ص؟ :نشأته يتيما
قــال داود الرقي ،وهو مــن كبــار أصحاب اإلمام الصادق×«الكافــي« :»544/4:دخلت عىل

أيب عبد اهلل×ويل عىل رجل مال قد خفت ت ََوا ُه «ذهابه» فشــكوت إليه ذلك فقال يل :إذا رصت

بمكة فطــف عن عبد املطلب طواف ًا وصــل ركعتني عنه ،و ُطف عــن أيب طالب طواف ًا وصل
عنــه ركعتني ،وطف عن عبد اهلل طواف ًا وصل عنه ركعتــن ،وطف عن آمنة طواف ًا وصل عنها
ركعتني ،وطف عن فاطمة بنت أســد طواف ًا وصل عنها ركعتني ،ثم ادع أن يرد عليك مالك.
قال ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا ،وإذا غريمي واقف يقول :يا داود حبستني! تعال

إقبض مالك ».

أقــول :هــذه عقيدتنــا يف أيب طالــب ويف والدي النبي‘أهنــم كلهم^مؤمنون بملة

إبراهيم×وبرسالة النبي‘.

وقال الكليني يف الكايف (« :)439/1وتويف أبوه عبد اهلل بن عبد املطلب باملدينة عند أخواله وهو ابن

شهرين ،وماتت أمه آمنة بنت وهب وهو ابن أربع سنني ،ومات عبد املطلب وللنبي‘نحو
ثامن سنني ،وتزوج خدجية وهو ابن بضع وعرشين سنة ».

قال ابن سعد «« :»116/1فنزلت به يف دار النابغة فأقامت به عندهم شهر ًا .فكان رسول اهلل‘

يذكر أمور ًا كانت يف مقامه ذلك :ملا نظر إىل أ َط ِم بني عدي بن النجار عرفه وقال :كنت أالعب

نطي طائر ًا كان يقع
أنيســة جارية من األنصار عــى هذا األطم ،وكنت مع غلامن من أخــوايل ِّ

عليه .ونظر إىل الدار فقــال :هاهنا نزلت يب أمي ،ويف هذه الدار قرب أيب عبد اهلل بن عبد املطلب.
وأحسنت العوم يف بئر بني عدي بن النجار).
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أقول :رأيت البيت الذي فيه قرب والد النبي‘ســنة 1964م .وهو غريب املســجد يف سوق

تصعد اليه بدرجات ثم متيل عىل يسارك مسافة نحو مئة مرت .وزرته من أمام الباب وكان مغلق ًا،
وعىل عتبته نقوش بالرتكية :هذا قرب والد النبي‘.

لكن الوهابية هلم عداوة مع آثار النبي وآبائه األبرار وآله األطهار‘فهم يبادرون اىل إزالتها

حتى لوكانت مساجد أو بيوت ًا مملوكة للناس ،بحجة أهنا ُيتربك هبا!

ويف نفس الوقت حافظوا عىل حصن عدو اإلســام اليهودي كعب بن األرشف ،الذي حاول

اغتيال النبي‘وأبقوه بسوره وساحته وبئره وغرفه العشـرة ،بعهدة بلدية املدينة املنورة ،جنب

حديقة البلدية العامة! وجتد صورته يف شبكة النت!

وال بد أن النبي‘كان يزور قرب أبيه×ويدل عليه حرصه عىل زيارة قرب أمه÷ يف األبواء

يف سفره اىل احلديبية ،وروى املسلمون بكاءه‘وبكاء الناس لبكائه.
قالت آمنة بنت وهب ترثي زوجها عبد اهلل بن عبد املطلب:
عفــا جانب البطحــاء مــن ابن هاشــم

ً
ً
وجــاور حلــدا خارجــا يف الغماغــم

دعتـ ـ ـ ــه املنايــا دع ـ ـ ـ ـ ــوة فأجاهبــا

ومــا تركــت يف النــاس مثل ابن هاشــم

عشـ ّـية راحـ ـ ـ ـ ــوا حيملــون ســر يره

تعــاوره أصح ـ ـ ـ ـ ــابه يف التزاحــم

فــإن يــك غالتــه املنايــا ور يهبــا

فقــد كان معطــاء كثيــر التراحــم

وقال أبوطالب يرثي أخاه عبد اهلل والد النبي‘:
عيــي ائــذين ببــكاء آخ ـ ـ ـ ـ ــر األبد
أشــكو الذي يب من الوجد الشــديد له
أضحــى أبــوه لــه يبكــي وإخوتــه
ً
لــو عــاش كان لفهــر كلهــا علمــا

ّ
وال متــي عــى قــرم لن ـ ـ ـ ـ ــا ســند
ومــا بقلــي مــن اآل الم والمك ـ ـ ـ ـ ــد
بــكل دمــع عــى اخلديــن ّ
مطــرد

إذ كان مهنــا مكان الروح يف اجلســد).

(المحاضرات و المحاورات للسيوطى ()57/1

أقول :نشأ النبي‘يتي ًام ،وهلل يف ذلك حكم وأرسار .وال بد أن ُيت َْم ُه زاده حنان ًا ورمحة .ونحن
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نعتقد بعصمته‘عصمة شــاملة قبل البعثة وبعدها ،يف تبليغ الرسالة ،ويف أموره الشخصية،
ْ

بدليــل :قوله تعاىلَ :و َما َي ْن ِط ُق َع ِن ال َه َوى .وقول عــي× :ولقد قرن اهلل به من لدن أن كان فطي ًام

أعظم ملك من مالئكته ،يســلك به طريق املكارم .فقد كان من طفولتــه نبي ًا ،أما يف األربعني
فبعث رسوالً.
ََ

ًَ

َ

ًََْ

أما قوله 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 :فمعناه أن اهلل أنعم

عليــك بأن هيأ لك جدك عبد املطلب وعمك أباطالب’ فكفالك يف يتمك ونشــأتك .ومن
نعمــه عليك أنه هداك من صغرك ،بعد أن كنت متحري ًا ضــاالً فيام جيب عليك عمله ،فهداك

بالرسالة اىل دعوة الناس اىل دينه .ووجدك عائ ً
ال عليك نفقة بيتك ومن تريد مساعدهتم ،فأغناك
بخدجية ،فوهبتك ثروهتا كام وهبت سارة ثروهتا إلبراهيم×.




الشدةالثانية في حياةالنبي؟ص؟ :فقده ألمه ؟اهع؟
املرجح عندنا أن عبد املطلب أرســل أباطالب ليأيت بآمنــة من املدينة وهي رواية احلموي يف

معجم البلدان« :»79/1إن أباطالب زار أخواله باملدينة ،ومحل معه آمنة أم رســول اهلل ،ويف طريقه
إىل مكة ،توفيت آمنة باألبــواء .واألبواء عىل بعد  200كلم جنوب املدينة باجتاه مكة ،مرضت

هناك آمنة وتوفيت فتيتم النبي‘! وال بد أنه كان لوفاهتا أمامه وقع عظيم عىل نفســه‘.
ووصل به عمه أبوطالب بعد مخســة أيام من وفاة أمه اىل جده عبد املطلب ريض اهلل عنه ،فعاش

يف كنفه يتيم األبوين ،وكان شديد احلب له واحلنان عليه ،فعوض ذلك كثري ًا من أمل يتمه!

قال يف مراصد اإلطالع(« :)19/1األبــواء :قرية من أعامل الفرع من املدينة بينها وبني اجلحفة مما

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

وقد شذ الوهابية عن كافة املسلمني فحرموا زيارة قربأم النبي‘وعاقبوا من زاره!
ثم رشوا عىل قربها املازوت حتى اليأخذ املسلمون من ترابه للتربك.

وفجروا القرب بالديناميت! فكتب عبد احلسني البصـري يف شبكة املوسوعة الشيعية
ثم طغوا َّ

«»2000/ 3/28موضوع ًا بعنوان:ديناميت السلفية!قال فيه « :للتاريخ فقط ،ولتبقى صفحة سوداء
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يف وجة خوارج العرص ،نــؤرخ حلدث وقع أصاب كبد رســول اهلل‘ ،أال وهو تفجري قرب

آمنه بنت وهب أم رســول اهلل‘ ،الواقع يف األبواء وذلك يف الثامن من مارس ســنة 2000

ميالدي! أال لعنة اهلل عىل القوم الظاملني).





الشدةالثالثة في حياته؟ص؟ :فقده جده عبدالمطلب؟ع؟
يف الــكايف( )448/1عن اإلمام الصادق×«:كان عبد املطلب ُيفرش لــه بفناء الكعبة ال ُيفرش
ألحد غريه ،وكان له ُو ْلدٌ يقومون عىل رأسه فيمنعون من دنا منه ،فجاء رسول اهلل‘وهوطفل

يدرج حتــى جلس عىل فخذيه فأهوى بعضهم إليه لينحيه عنه فقــال له عبد املطلب :دع ابني
فإن ا ُمللك قد أتاه »!
ويف روايــة كامل الدين ،171/عن ابــن عباس ،قال «:دعوا ابني فواهلل إن له لشــأن ًا عظي ًام ،إين

أرى أنه ســيأيت عليكم يوم وهو سيدكم ،إين أرى غرته غرة تســود الناس ،ثم حيمله فيجلسه
معه ويمســح ظهره ويقبله ويقول :ما رأيت قبلة أطيب منه وال أطهر قط ،وال جسد ًا ألني منه
وال أطيب منه .ثــم يلتفت إىل أيب طالب وذلك أن عبد اهلل وأباطالــب ألم واحدة ،فيقول :يا

أباطالب إن هلذا الغالم لشــأن ًا عظي ًام فاحفظه واستمسك به ،فإنه فر ٌد وحيدٌ  ،وكن له كاألم ،ال
يوصل إليه بشئ يكرهه ،ثم حيمله عىل عنقه فيطوف به أسبوع ًا .وكانت هذه حاله حتى أدركت

عبد املطلب الوفــاة ،فبعث إىل أيب طالب ،وحممد عىل صدره وهو يف غمرات املوت ،وهو يبكي
ويلتفت إىل أيب طالب ويقول :يا أباطالب أنظر أن تكون حافظ ًا هلذا الوحيد الذي مل يشم رائحة

بني
أبيه وال ذاق شفقة أمه ،أنظر يا أباطالب أن يكون من جسدك بمنزلة كبدك فإين قد تركت َّ
كلهم وأوصيتك به ألنك من أم أبيه.
يا أباطالب ،إن أدركت أيامه فاعلم أين كنت من أبرص الناس وأعلم الناس به ،فإن استطعت

أن تتبعه فافعل ،وانصـره بلسانك ويدك ومالك ،فإنه واهلل سيسودكم ويملك ما مل يملك أحد

من بني آبائي.

يــا أباطالب ،ما أعلم أحــد ًا من آبائك مات عنه أبوه عىل حال أبيــه وال أمه عىل حال أمه،
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فاحفظه لوحدته ،هل قبلت وصيتي فيه؟

فمــدَّ يدك إ َّيل فمد يده إليه
عيل بذلك شــهيد ،فقال عبد املطلبُ :
فقال :نعم قد قبلت واهللُ َّ

عيل املوت!
فرضب يده عىل يده ثم قال عبد املطلب :اآلن َّ
خف َّ

ثم مل يزل يقبله ويقول :أشــهد أين مل أقبل أحد ًا من ولدي أطيب رحي ًا منك وال أحس وجه ًا

منك ،ويتمنى أن يكون قد بقي حتى يدرك زمانه! فامت عبد املطلب وهو‘ابن ثامن ســنني،

فضمه أبوطالب إىل نفسه اليفارقه ساعة من ليل وال هنار ،وكان ينام معه اليأمتن عليه أحد ًا »!
وروى اليعقويب ،12/2:أنه أوىص أليب طالب برسول اهلل‘وبزمزم ،وقال:
« أوصيــك يا عبــد مناف بعدي

مبفــرد بعـ ـ ـ ـ ـ ــد أبيــه ف ـ ـ ـ ـ ــرد

فارقــه وه ـ ـ ـ ـ ــو ضجيــع املهــد

فكنــت كاألم لــه يف الوجــد
فأنــت مــن أرجــى َبـ ِ َّ
ـي عندي

تدنيــه مــن أحشــاهئا والكبــد

لدفـع ضيـم أو لشـ ـ ـ ـ ــد عقـد
وتويف عبد املطلب ولرســول اهلل ثامين ســنني ،ولعبد املطلب مائة وعرشون سنة ،وقيل مائة

وأربعون سنة ،وأعظمت قريش موته ،و ُغسل باملاء والسدر وكانت قريش أول من غسل املوتى
ف يف حلتني من حلل اليمن قيمتهام ألف مثقال ذهب ،وطرح عليه املســك حتى
بالســدر ،و ُل َّ
سرت ُه ،ومحل عىل أيدي الرجال عدة أيام ،إعظام ًا وإكرام ًا وإكبار ًا لتغييبه يف الرتاب)!

وقالت أم أيمن«الطبقات« :»119/1 :رأيته‘وهو ابن ثامن سنني يبكي خلف رسير عبد املطلب،

حتى دفن باحلجون ».





الشدةالرابعة :مجموعةالشدائد في حصار الشعب
اجتمعت بطون قريش ومعهم قبيلة كنانة ،ووقعوا صحيفة مقاطعة بني هاشم مقاطعة كاملة

حتى يسلموهم حممد ًا ،وجیلوا عن مکة ،فاضطروا للتجمع يف شعب أيب طالب ،واستمرت املقاطعة
واملحارصة عليهم ثالث سنوات ونصف ًا .واجه فيها النبي‘وعشريته أنواع الشدائد.
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فقد خرست خدجية بيتها الواســع ومركز عملها الذي حتــول اىل مركز عمل النبي‘بعد

بعثته .وعاشــت مع طفلتها وزوجها يف خيمة يف الشعب .وكان النبي‘مضطر ًا ألن ينام كل

ليلة يف مكان بحراســة عيل وجعفر ،وقد يأيت أبوطالب وسط الليل ويقول هلم غريوا مكانكم
فقد بلغني أنه توجد مؤامرة للتسلل من جبل أيب قبيس اىل داخل الشعب لقتل حممد!

هذا مضاف ًا اىل شــح املواد الغذائية وعدم اســتطاعتهم أحيان ًا أن يشــروها لتحريم قريش

مبايعتهم ،ومعاقبة من يبايعهم!

قال املحامي األردين أمحد حسني يعقوب يف:املواجهة مع رسول اهلل‘« :175/وعانوا احلرمان

واجلوع ،فأكلــوا نبات األرض ،وأخذ األطفــال َي ُم ُّصون الرمال من العطــش ،وكانت بطون

قريش تشــاهد كل هذا وتتلذذ به ،دون أي إحســاس باحلرج! ولكن اهلاشميني مل يركعوا ومل
يستسلموا ومل يســتجيبوا لبطون قريش يف طلبها تســليم النبي .لقد حتملوا ما مل تتحمله قبيلة

عىل وجه األرض يف ســبيل حممد‘ويف ســبيل دينه ولوال صربهــم وثباهتم لقتلت البطون
رســول اهلل‘ كام قتل غريه من األنبياء وأجهضت دعوته يف مهدها ،ولكن اهلل أراد أن يظهر
دينه ،وأن يتحمل البطن اهلاشمي أعباء مرحلة التأسيس احلاسمة).

يف هذه األزمة أرســل اهلل تعاىل جربئيل×اىل النبي‘قائــ ً
ا برواية البخاري (( :)231/4يا

رســول اهلل هذه خدجية قد أتت ،معها إناء فيه إدام ،فإذا هي أتتك فاقرأ عليها الســام من رهبا
ومني ،وبرشها ببيت يف اجلنة [من قصب] ال صخب فيه وال نصب).

وكانت عائشــة حتســدها وتغار منها ،وقد قالت (فتح البــاري( :)102/7:ما حسدت امرأة قط ما

حسدت خدجية ،حني برشها النبي ببيت ».

ثم هونت عائشــة من شــأن بيت خدجية فقالت إنه بيت من قصب وسعف النخل! فنسبت

ذلك اىل النبي‘!ثم قالــوا هو قصب الذهــب! لكن العربية تأباه فلــم يرد القصب وصف ًا

لقصور اجلنة يف حديث آخر!

وقد روى بعض مصادرهــم حديث بيت خدجية÷بدون قصــب! ففي فضائل الصحابة

للنسائي « :75/بشـر رسول اهلل خدجية ببيت يف اجلنة الصخب فيه وال نصب ».

وقال اإلمام الباقــر×« :قال رســول اهلل‘لفاطمة÷:إن جربئيل×عهد إ َّيل أن بيت
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أمك خدجية يف اجلنة بني بيت مريم ابنة عمران وبني بيت آســية امرأة فرعون ،من لؤلؤة جوفاء
الصخب فيه وال نصب »«.شرح األخبار .»17/3:

وعللت عائشــة كون بيت خدجية÷من قصب بأهنا مل ِّ
تصل «فتح الباري »27/1 :أما بيت عائشة
فهو من لؤلؤ ألهنا ص َّلت!
لكن املعروف املتواتــر أن الصــاة فرضــت يف أول البعثــة ،وأن خدجيــة كانــت تصــي

مع النبي‘اىل أن توفيت قبيل هجرته! لكنه احلسد باعرتاف عائشة!

وكان النبي‘يذكر خدجية كل عمره ويمدحها ،فتتصدى له عائشــة ويســكتها ،وملا فتح

مكة نصب خيمته عند قرب خدجية وفاء هلا÷.





الشدةالخامسة :فقده خديجة وعمه أباطالب ؟امهع؟
وقد بلغ من حزنه‘أنه سمى ذلك العام (عام احلزن)!

قــال ابن واضح اليعقويب وهو مؤرخ ثبت وهو أقدم من الطربي ،قال :إن خدجية توفيت قبل

أيب طالب÷بعد كرس احلصار بقليل.

وقد حزن عليها النبي‘حزن ًا عميق ًا ،وكان يميض وقته يف بيته أو يزور عمه أباطالب حتى

جاءه اخلرب:تويف نارصك وهوت الشجرة الظليلة احلانية!

قال اليعقويب «« :»35/2تويف أبوطالب بعد خدجية’بثالثة أيام وله ســت وثامنون سنة وقيل

بل تسعون سنة .وملا قيل لرســول اهلل‘ :إن أباطالب قد مات ع ُظم ذلك يف قلبه ،واشتد له

جزعه ،ثم دخل فمســح جبينه األيمن أربع مــرات وجبينه األيرسثالث مرات ثم قال :يا عم،
ربيت صغري ًا ،وكفلــت يتي ًام ،ونرصت كبري ًا ،فجزاك اهلل عني خري ًا .ومشــى بني يدي رسيره
وجعل يعرضه ويقول :وصلتك رحم ،وجزيت خري ًا.

وقال‘ :اجتمعت عىل هذه األمة يف هذه األيام مصيبتان ،ال أدري بأهيام أنا أشــد جزع ًا،

يعني مصيبة خدجية وأيب طالب ».

إن فعل النبي‘وكالمه بليغ ،فقد كان موت خدجية وأيب طالب ’ مصيبتان عىل أمة اإلسالم

438

الجديد فيالنبي؟ص؟ (المجلد الثاني)

وعىل رسول اهلل‘ألهنام جماهدان يف تأسيس هذه األمة ومحايتها ،ونرصة ومؤسسها.

وروي عن الصادق×أنــه قال « :ملا مات أبوطالب وقف رســول اهلل‘عىل قربه فقال:
َ

جزاك اهلل من عم خري ًا ،فقد ربيتني يتي ًام ،ونرصتني كبري ًا ».

وروى ابــن أيب حاتم يف الدر النظيم ،221/عن عيل×قال« :أخربت رســول اهلل‘بموت

أيب طالب فبكى ثم قال :إذهب فغســله وكفنــه وواره ،غفر اهلل له ورمحــه ،ففعلت ثم أمرين

فاغتسلت ونزلت يف قربه ،وجعل يستغفر له ،وبقي أيام ًا ال خيرج من بيته ».

أقول :تأهبت قريش لقتل النبي‘بمجرد وفاة أيب طالب&! ومع ذلك شارك يف مراسم

تشــييعه يف بيته القريب ،ومحله معهم عىل رسيره ،وشــيع جنازته اىل قربه يف احلجون رغم اخلطر

عىل حياته كامروي عن اإلمام الصادق× ،ثم اعتكف يف بيته أيام ًا ،وهو يعالج نشــاط قريش
وختطيطهم لقتله بعد موت نارصه.

وقيل أوكل دفنه اىل عيل بسبب أنه بلغة مؤامرة لقتله ،ثم ذهب اىل قربه بعد ذلك.

ويف الفصول املختــارة للمفيــد( :283/ورد عىل اإلســتفاضة بــأن جربئيل×نــزل عىل

رســول اهلل‘عند موت أيب طالب رضوان اهلل عليه فقال له :يا حممد إن ربك يقرؤك السالم
ويقول لك :أخرج من مكة فقد مات نارصك).

وهذه الفرتة من موت أيب طالب اىل اهلجرة هي األخطر عىل حياة رســول اهلل‘ ،فقد قال:

«ما زالت قريش كا َّعة عني حتى مات أبوطالب» .أي منكمشــة عن أذاه خوف ًا من أيب طالب.
«إعالم الور ى ،53/1:والحاكم.»622/2:

وكثفــت قريش حماوالهتا ليل هنار لقتله‘فكانت تتجســس عــن مكانه وتضع اخلطط

لقتله ،وكان جربئيل×خيــره ،وذات مرة أمره أن يفر وخيتبــئ مع عيل×يف احلجون ألن

بيته‘كان وسط مكة قرب املسجد.

قال اإلمام الصادق×«الــكايف« :»449/1 :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».
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ومعنى ثاروا به :أهنم هامجوا بيته ليقتلوه!

ويف جممع الزوائد «« :»15/6وعــن أيب هريرة قال :ملا مات أبوطالب حتينوا النبي‘فقال :ما

وجدت فقدك يا عم ».
أرسع ما
ُ

وقال اليعقويب يف تارخيه ( « :)36/2واجرتأت قريش عىل رســول اهلل‘بعد موت أيب طالب

وطمعت فيه ،ومهوا به مرة بعد أخرى ».

ويف تفســر القمي««:»431/2ملا مات أبوطالب×فنادى أبوجهل والوليد عليهام لعائن اهلل:
َْ

هلموا فاقتلوا حممد ًا فقد مات الذي كان نارصه! فقال اهلل تعاىل :فل َي ْد ُع َن ِاد َي ُه َس َن ْد ُعو َّالز َبانية .قال:

كام دعا إىل قتل حممد رسول اهلل نحن أيض ًا ندع الزبانية ».

أقول :هذا يدل عىل نزول هذه اآليات مرتني ،وهو كثري يف القرآن.

ويف الطربي ( « :)80/2وصلوا من أذاه بعد موت أيب طالب إىل ما مل يكونوا يصلون إليه يف حياته

منه ،حتى نثر بعضهم عىل رأسه الرتاب ».





تأثير وفاة خديجة؟اهع؟علىالنبي؟ص؟
ملا توفيت خدجية جعلت فاطمة’تتعلق برســول اهلل‘وهي تبكي وتقول :أين أمي أين

أمي؟ فنزل عليــه جربيل×فقال قل لفاطمة :إن اهلل تعاىل بنى ألمك بيت ًا يف اجلنة النصب فيه

والصخب .فقالت فاطمة÷ :إن اهلل هو السالم ،ومنه السالم ،وإليه السالم ».
«ودفنت خدجية باحلجون ونزل يف قربها رسول اهلل‘»«.الحاكم.»182/3 :

واحلجون يف مكة عىل يســار الذاهب اىل منــى ،وفيها قبور أجداد النبــي وعمه أيب طالب،

واملشــهور منها قرب عبد املطلب ،وأيب طالب ،وزوجته خدجية سالم اهلل عليهم ،وكان املسلمون

منذ اجليل األول يزوروهنا ويصلون ويدعون اهلل تعاىل عندها ،ويستشــفعون اىل اهلل بأصحاهبا،
وبنوا عليها قباب ًا.اىل أن جاء النجديون صنيعة اإلنكليز فهدموها وقالوا زيارهتا رشك!

قال احلائــري يف شــجرة طوبى()175/2يصف هدمهــم لقربها«:وهم عند اهلــدم يرجتزون

ويرضبون الطبــل ويغنون بالقــوايف ويســتهزؤن بالقبور التــي هدموها! هدمــوا قبة مولد
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النبي‘وقالوا هذا املوضع الذي ولدت فيه تلك املرأة ذلك املولود!

وقالــوا عندما هدموا قرب خدجية :طاملا عبدك الناس فــاآلن قومي وامنعينا! ونادى بعضهم

هاك يا خدجية! وقالوا :أطلعــوا للقبب واهدموها واطرحوا األصنام وارموها ،حتى ال يكون

لكم معبود غري اهلل! وهدموا مولد ســيدتنا فاطمة÷ .ودخلوا حرم النبي‘فأقدمت مجاعة
من األعراب عىل ختريب قبور أهل بيت رسول اهلل‘! ثم منعوا الناس عن قول يا رسول اهلل!
وجعلوا ينادون غريهم بلفظ :يامرشك وياكافر! ».




الشدةالسادسة :لما ذهب؟ص؟الىالطائف فردوه أسوأ رد!
قال املؤرخ حممد بن حبيب البغدادي يف املحرب«:11/توفيت خدجية ريض اهلل عنها بعد أيب طالب

بثالثة أيام (والصحيح قبله) .وخرج إىل الطائف بعد ذلك بثالثة أشــهر وثامنية أيام ،وأقام بالطائف

شهر ًا ويومني ».

وقال البالذري «« :»227/1وكان خروج النبي‘إىل الطائف لثالث ليال بقني من شوال سنة

عرش من النبوة ،وقدم مكة يوم الثالثاء لثالث وعرشين ليلة خلت من ذي القعدة ».

والظاهر أهنم أخطؤوا يف تاريخ سفره اىل الطائف وعودته ،ألنه ملا عاد أرسل من حراء يطلب

جوار مطعم بن عدي ،وال بد أن يكون ذلك قبل األشــهر احلرم ذي القعدة وذي احلجة وحمرم،

فلو كان فيها ملا احتاج اىل جوار.

ويف املناقب «113/1و« :»62ملا دخل النبي‘الطائف رأى عتبة وشيبة جالسني عىل رسير فقاال:

هو يقوم قبلنا «أي ال نقوم للســام عليه» فلام قرب النبي منهام خرالرسير ووقعا عىل األرض،
فقاال :عجز ســحرك عن أهل مكة ،فأتيت الطائف! فلم يقبلوه وتبعه ســفهاؤهم باألحجار
ودموا رجليه فخلص منهم واســتظل يف ظل حبلة «كرمة» منه وقال :اللهم إين أشكو إليك من
ضعف قويت وقلة حيلتي :ونارصي وهواين عىل الناس يا أرحم الرامحني.

فأنفذ عتبة وشيبة ابنا ربيعة إليه بطبق عنب عىل يدي غالم يدعى عداس ًا وكان نرصاني ًا ،فلام

مد يده وقال :بســم اهلل ،فقال :إن أهل هذا البلد ال يقولوهنــا ،فقال النبي‘ :من أين أنت؟
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قال :من بلــدة نينوى ،فقال‘ :من مدينة الرجل الصالح يونس بــن متى قال :وبام تعرفه؟

فخر عداس ساجد ًا لرسول اهلل وجعل يقبل قدميه
قال :أنا رسول اهلل واهلل أخربين خرب يونسَّ ،
ومها يســيالن الدماء ،فقال عتبة ألخيه :قد أفســد عليك غالمك ،فلام انرصف عنه سئل عن
مقالته فقال :واهلل إنه نبي صادق ،فقالوا :إن هذا رجل خداع اليفتننك عن نرصانيتك ،وقالوا:

لو كان حممد نبي ًا لشغلته النبوة عن النساء وألمكنه مجيع اآليات وألمكنه منع املوت عن أقاربه.
َ

َ

ْ

ً

َ

ْ َ

َ

ُ ً

وملا مات أبوطالب وخدجية فنزلَ :ول َق ْد أ ْر َسل َنا ُر ُسلا ِم ْن ق ْب ِل َك َو َج َعل َنا ل ُه ْم أ ْز َو ًاجا َوذ ّ ِر َّية ».
دعاء النبي‘يف الطائف

يف حلية األبرار ( ،129/1و )131وابن هشــام(  « :)285/2فعمد حلائط من كرومهم وجلس مكروب ًا

فقال :اللهم إين أشــكو إليــك غربتي وكربتي ،وهــواين عىل الناس يــا أرحم الرامحني ،أنت
غضب فال أبايل ،ولكن عافيتك
عيل
ٌ
رب املستضعفني ،أنت رب املكروبني .اللهم إن مل يكن لك َّ

أوسع يل .أعوذ بك من سخطك ،وبمعافاتك من عقوبتك ،وبك منك .الأحيص الثناء عليك،

أنت كام أثنيت عىل نفسك ،لك احلمد حتى ترىض ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ».

وذكرت أكثر مصادرهم أن النبي‘كان وحده يف سفره اىل الطائف ،أو معه زيد فقط! قال

يف الطبقات «:211/1:فخرج إىل الطائف ومعه زيد بن حارثة ،فأقام بالطائف عرشة أيام ».

لكن قــال ابن أيب احلديد يف رشح النهــج « :127/4 :فكان معه عيل وزيد بــن حارثة يف رواية

أيب احلسن املدائني ،ومل يكن معهم أبوبكر).





الشدةالسابعة :لما رجع منالطائف وطلب جوار مطعم بن عدي
ملا عاد النبي‘من الطائف ووصل اىل قرب مكة بعث معتمده اجلهني بكر بن أيب أريقط اىل

مطعم بن عدي ،وطلب منه أن يدخل مكة بجواره ،وغرضه كرس قرار قريش بقتله.

وكان مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف زعيم بني نوفل ،من الذين واجهوا النبي‘مع

أنه من بني عبد مناف ،وقد ورد ذمه يف شــعر أيب طالب .وعاش ســبع ًا وتســعني سنة وتويف

قبل بــدر« .فتح البــاري »249/7 :وشــارك أخــوه طعيمة يف بدر وقتل ،وشــارك فيهــا ابنه جبري
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وفاوض النبي‘باســم قريش عىل أرسى بدر ،وزعم رواة الســلطة أن النبي قال « :لوكان

مطعم بن عدي حي ًا ثم كلمني يف هؤالء النتنى لرتكتهم له»! « بخاري.»20/5:

وجبــر ابنه صاحب وحيش الذي وعده أن يعتقه إن قتل حممد ًا أو علي ًا أو محزة ،وجعلت له

هند آكلة األكباد جائزة فقتل محزة! (ابن إسحاق.)302/3 :

وبقي جبري عىل كفره حتى أســلم مع الطلقاء يف فتــح مكة .وكان يقول « :كنت آذى قريش
ملحمد‘» «الخرائج.»130/1 :
وسكن املدينة وجاء مع عثامن إىل النبي‘وطلبا سه ًام يف اخلمس ألهنم من بني عبد مناف فقاال:

يا رسول اهلل قسمت إلخواننا بني املطلب ومل تعطنا شيئ ًا وقرابتنا مثل قرابتهم! فقال « :إنام بنو املطلب
وبنو هاشم شئ واحد .ومل يقسم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئ ًا »« .صحيح بخاري.»79/5 :

وكان مطعم بن عدي صديق ًا لبني أمية ،وهذا ســبب مدح رواة السلطة له بأنه عمل لنقض

صحيفة املحارصة ،وأنه أجار النبي‘يف رجوعــه من الطائف ،وكذبوا يف أن النبي‘بقي

ســنتني يف جواره اىل أن هاجر! واحلقيقة أن النبي‘كان يســتطيع دخــول مكة بحامية محزة
وعيل وحدمها ،فض ً
ال عن بقية بني هاشــم! بل يســتطيع دخوهلا ألنه يف شهر ذي القعدة احلرام

كام رووا ،وفيه يأمن الناس .لكنه أراد أن خيفف غلواء قريش بعد أن اشــتدت حماوالهتم لقتله
بعد وفاة حاميه أيب طالب×فيدخل مكة علن ًا وهو معتمر فيطوف ويسعى بحامية أحد أعدائه
من زعامء قريش ،فبعث اىل مطعــم أن حيميه حتى يؤدي عمرته ف َقبِ َل ،فدخل‘واعتمر ،ثم
رد عليه جواره!

وبذلــك كرس قرار قريش وإمجاعهم عىل قتله ،وخ َّفض مــن خطرهم عىل حياته ،ألن قتله

صار يعني اخلالف بني زعامء قريش أنفسهم!

وقال الطــريس يف إعالم الورى«:135/1:قــال عــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم :وملا رجع

رســول اهلل‘من الطائف وأرشف عــى مكة وهو معتمــر ،كره أن يدخل مكــة وليس له
فيها جمــر ،فنظر إىل رجل مــن قريش قد كان أســلم رس ًا فقال لــه :إئت األخنس بن رشيق
فقل له :إن حممد ًا يســألك أن جتريه حتى يطوف ويســعى فإنه معتمر .فأتاه وأدى إليه ما قال

رســول اهلل‘فقال األخنس :إين لســت من قريش ،وإنام أنا حليــف فيهم واحلليف الجيري
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عىل الصميم ،وأخاف أن خيفروا جواري فيكون ذلك مسبة .فرجع إىل رسول اهلل‘ فأخربه،
وكان رســول اهلل يف شعب حراء خمتفي ًا مع زيد فقال له :إئت سهيل بن عمرو فاسأله أن جيريين

حتى أطوف بالبيت وأســعى ،فأتاه وأدى إليه قوله فقال له :ال أفعل .فقال له رسول اهلل‘:

إذهب إىل مطعم بن عدي فســله أن جيريين حتى أطوف وأسعى .فجاء إليه وأخربه فقال :أين

حممد؟ فكره أن خيربه بموضعه فقال :هو قريب ،فقال :إئته فقل له :إين قد أجرتك فتعال وطف
واسع ما شئت .فأقبل رســول اهلل وقال مطعم لولده وأختانه «أصهاره» وأخيه طعيمة بن عدي:
خذوا سالحكم فإين قد أجرت حممد ًا ،وكونوا حول الكعبة حتى يطوف ويسعى ،وكانوا عرشة

فأخذوا السالح ،وأقبل رســول اهلل حتى دخل املســجد ،ورآه أبوجهل فقال :يا معرش قريش

هذا حممد وحده وقد مات نارصه فشــأنكم به! فقال له طعيمة بن عدي :يا عم ال تتكلم ،فإن
أباوهب قد أجــار حممد ًا! فوقف أبوجهل عىل مطعم بن عدي فقال :أباوهب أجمري أم صابئ؟
قال :بل جمري .قال :إذ ًا ال ُيفر جوارك!

فلام فرغ رسول اهلل‘من طوافه وسعيه جاء إىل مطعم فقال :أباوهب قد أجرت وأحسنت

عيل جواري .قال :وما عليك أن تقيم يف جواري؟ قال :أكره أن أقيم يف جوار مرشك أكثر
فــرد َّ

من يوم .قال مطعم :يا معرش قريش إن حممد ًا قد خرج من جواري ».

أقول :ر َّد الســيد جعفر مرتىض« »269/3رواية جوار مطعــم للنبي‘بحجة أنه « :مل يكن

يقبل أن يكون ملرشك عنده يد يستحق الشــكر عليها وهذه يد وال شك » .لكن ال دليل عليه يف

ســرة نبينا‘أو غريه من األنبياء^ ،ويكفي إلثبات استجارته‘بمطعم أن يرويه عيل
بن إبراهيم والطربيس وابن شهرآشوب «المناقب »15/1 :وقد أورده علامؤنا من مس َّلامت السرية.
ونشــر يف اخلتام اىل حكيم بــن جبري بــن ُمطعم ،فقــد كان من خاصــة أصحاب اإلمام

زين العابدين× ،فهو عىل العكس من جده مطعم وأبيه جبري.

يف الكيش( 44/1و « :)338ارتد الناس بعد احلســن×إال ثالثــة :أبوخالد الكابيل ،وحييى بن

أم الطويل ،وجبري بن مطعم ،ثم إن الناس حلقوا وكثروا ».
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الشدةالثامنة :لما زاد نشاط قريش لقتله بعد عودته منالطائف
كانت الفرتة بعد وفاة عمه ونارصه أيب طالب اىل اهلجرة هي األخطر عىل حياة رسول اهلل‘،

حتى اضطر ألن خيتبئ أيام ًا يف احلجون.

قال رســول اهلل‘« :ما زالت قريش كا َّعة عني حتى مات أبوطالب» .أي منكمشــة عن

أذاه خوف ًا من أيب طالب« .إعالم الور ى ،53/1:والحاكم.»622/2:

ويف جممع الزوائد «« :»15/6وعن أيب هريرة قال :ملا مات أبوطالب حتينوا النبي «ص» فقال :ما

وجدت فقدك يا عم »!
أرسع ما
ُ
ويف الطــري (:)80/2

« وصلوا من أذاه بعد موت أيب طالب إىل مــا مل يكونوا يصلون إليه يف

حياته منه ،حتى نثر بعضهم عىل رأسه الرتاب ».

وقال اليعقويب يف تارخيه ( « :)36/2واجرتأت قريش عىل رســول اهلل‘بعد موت أيب طالب

وطمعت فيه ،ومهوا به مرة بعد أخرى ».

ومل يذكر رواة السلطة أين كان عمر بن اخلطاب يف تلك الفرتة وأین زعمهم أن النبي‘دعا

اهلل أن يعز به اإلسالم! وملاذا كان يذوب يف الشدة كامللح ،ويظهر يف الرخاء؟!




الشدةالتاسعة :ليلةالهجرة لما طوقت قريش بيته لتقتله
فــي تفســير القمي()275/1واليعقوبي(« :)39/2وأمر رســول اهلل أن يفرش لــه ففرش له ،فقال لعيل بن

أيب طالب :إفدين بنفســك ،قال نعم يا رســول اهلل .قال :نم عىل فرايش والتحف بربديت ،فنام
عيل عىل فراش رســول اهلل‘والتحف بربدته ،وجاء جربئيل فأخذ بيد رســول اهلل فأخرجه

َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ًّ َ ْ َ ْ ْ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ
اه ْم ف ُه ْم
د فأغشين
د و ِمن خل ِف ِهم س ا
عىل قريــش وهم نيام وهو يقرأ عليهــم :وجعلنا ِمن بي ِن أي ِد ِيهم س ا
ُ
لاي ْب ِص ُر َون .وقال له جربئيل :خذ عىل طريق ثور وهو جبل عىل طريق منى له سنام كسنام الثور،

فدخل الغار وكان من أمره ما كان.

عيل يف وجوههم فقال :ما
فلــا أصبحت قريش وأتوا إىل احلجرة وقصدوا الفــراش ،فوثب ٌّ
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شــأنكم؟ قالوا له أين حممد؟ قال أجعلتموين عليه رقيب ًا؟ ألســتم قلتم نخرجه من بالدنا فقد
خرج عنكم! فأقبلوا يرضبون أباهلب ويقولون أنت ختدعنا منذ الليلة ،فتفرقوا يف اجلبال ،وكان

فيهــم رجل من خزاعة يقال له أبوكرز يقفو اآلثار ،فقالوا لــه يا أبا کرز اليو َم اليو َم ،فوقف هبم
عىل باب حجرة رسول اهلل‘فقال :هذه قدم حممد واهلل إهنا ألخت القدم التي يف املقام! وكان

أبوبكر استقبل رسول اهلل‘فرده معه ،فقال أبوكرز :هذه قدم ابن أيب قحافة أو أبيه ،ثم قال:
وهاهنا عرب ابن أيب قحافة.

فام زال هبم حتى أوقفهم عــى باب الغار ،ثم قال :ما جاوزا هذا املكان! إما أن يكونا صعدا

إىل الســاء أو دخال حتت األرض .وبعث اهلل العنكبوت فنسجت عىل باب الغار ،وجاء فارس

من املالئكة حتى وقف عىل باب الغار ثم قال :ما يف الغار واحد فتفرقوا يف الشعاب ورصفهم اهلل

عن رسوله‘ ثم أذن لنبيه يف اهلجرة ».

ويف اخلرائج (« :)143/1فدعاين رسول اهلل‘فقال :إن قريش ًا دبرت كيت وكيت يف قتيل ،فنم

عــى فرايش حتى أخرج أنا مــن مكة ،فقد أمرين اهلل تعاىل بذلك .فقلت له :الســمع والطاعة،

فنمت عىل فراشه وفتح رسول اهلل الباب وخرج عليهم وهم مجيع ًا جلوس ينتظرون الفجر وهو
ْ

َ

ً

ْ

ً ََْ

َ

يقــولَ :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 .ومىض وهم اليرونه،
فرأى أبابكر قد خرج يف الليل يتجسس عن خربه ،وقد كان وقف عىل تدبري قريش من جهتهم
فأخرجــه معه إىل الغار .فلــا طلع الفجر تواثبــوا إىل الدار وهم يظنــون أين حممد ،فوثبت يف

وجوههــم وصحت هبم ،فقالوا :عيل! قلت :نعم .قالوا :وأين حممد؟ قلت :خرج من بلدكم.

قالوا :واىل أين خرج؟قلت :اهلل أعلم فرتكوين وخرجوا ».

يف أمايل الطويس «:469/قال أبواليقظان :فحدثنا رســول اهلل‘ونحن معه بقباء عام أرادت

قريش من املكر به ،ومبيت عيل×عىل فراشه ،قال :أوحى اهلل عز وجل إىل جربئيل وميكائيل

أين قــد آخيت بينكام وجعلت عمر أحدكام أطول من عمــر صاحبه فأيكام يؤثر أخاه؟فكالمها

عبدي أال كنتام مثل وليــي عيل بن أيب طالب ،آخيت بينه وبني
كرها املــوت ،فأوحى اهلل إليهام:
َّ
نبيــي فآثره باحلياة عىل نفســه ،ثم رقد عىل فراشــه يفديه بمهجته ،إهبطــا إىل األرض كالكام
فاحفظاه من عدوه ،فهبط جربئيل فجلس عند رأســه وميكائيل عنــد رجليه وجعل جربئيل
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يقول:بخ بخ من مثلك يا ابن أيب طالب واهلل عز وجــل يباهي بك املالئكة! قال :فأنزل اهلل عز
َّ

َْ

َْ

َ

ُ

َ

ُ َ ُ ٌ

ْ

اد) .روته مصادر الجميع
اهلل َواهلل ر ؤوف ِبال ِع َب ِ
ات ِ
وجل يف عيل×َ :و ِم َن الن ِاس َم ْن يش ِرى نف َسه ْاب ِتغ َاء َم ْرض ِ

ً
مستفيضا كشواهد التنزيل ،123/1 :والثعلبي في تفسيره ،125/2 :والمسترشد البن جرير  360/والصراط المستقيم ،173/1 :وأسد الغابة:
 ،25/4والفضائل البن عقدة ،179/وكشــف اليقين ،89/وأمالي الطوســي ،468/والعمدة ،239/والطرائف ،37/وسعد الســعود،216/
وخصائص الوحي المبين ،120/والجواهر السنية.307/

قال عبيد اهلل بن أيب رافع :وقد قال عيل بن أيب طالب×شــعر ًا يذكر فيه مبيته عىل الفراش

ومقام رسول اهلل‘يف الغار ثالث ًا:

وقيــت بنفــي خير من وطأ احلص ــى
حمم ـ ـ ـ ـ ـ ُـد ملــا خــاف أن ميكــروا بــه

ُ
وبـ ّـت أراعهي ـ ـ ـ ـ ــم مــى ينشــرونين
ً
وبــات رس ـ ـ ـ ـ ــول اهلل يف الغــار آمنــا
ً
أق ـ ـ ـ ـ ــام ثال ثــا مث زمــت قال ئــص


ومــن طــاف بالبيت العتيــق ِ ْ
وباحلجرِ
َّ
فوقــاه ر يب ذو اجلــا ل مــن املك ـ ـ ـ ـ ــر
ووطنــت نفــي عىل القتــل واألســر
هنــاك ويف حفظ اإل لــه ويف س ـ ـ ـ ـ ــتر
قال ئــص يفر ين احلصــا أينما تفري »


الشدةالعاشرة :ليلة بدر أول معركة غير متكافئة مع قريش
أكثــر ما روي من األدعية عن النبي‘يف احلروب :أدعية معركة بدر « .ودعا يوم بدر حتى

سقط رداؤه عن منكبيه ،يستنجز اهلل وعده » «القرطبي.»256/3:

فمن أدعيته‘ملا خــرج من املدينة« :اللهم إهنم حفاة فامحلهم ،وعراة فاكســهم ،وجياع

فأشــبعهم ،وعال ٌة فأغنهم من فضلك.قال :فام رجع أحد منهم يريد أن يركب إال وجد ظهر ًا،

للرجل البعري والبعريان ،واكتســى مــن كان عاري ًا ،وأصابوا طعام ًا مــن أزوادهم ،وأصابوا
فداء األرسى »« .اإلمتاع.» 178/12 :

وعــن عيل×قــال «:كان‘إذا لقي العــدو قال :اللهم إنك أنــت عصمتي ونارصي

ومعيني .اللهم بك أصول وبك أقاتل)«.دعائم اإلسالم.»371/1 :
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وعن الباقر×«الطبــري « :»134/2 :ملــا نظرالنبــي‘إىل كثرة املرشكــن وقلة املســلمني

استقبل القبلة وقال :اللهم أنجز يل ما وعدتني ،اللهم إن هتلك هذه العصابة التعبد يف األرض.

ْ
ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ّ ُّ ُ َ ْ
ْ
ينَ .و َما َج َع َل ُه ُ
لائ َكةِ ُم ْر ِد ِف َ
اهلل ِإلا ُبش َرى
فنزلتِ :إذ تست ِغيثون ربكم فاستج
اب لك ْم أنِي ُم ِمدك ْم ِبأل ٍف ِم َن ال َم ِ
ُُ ُ
َو ِل َت ْط َم ِئ َّن ِبهِ قل ُوبك ْم ».

وقال ابن مسعود« :ما سمعنا مناشد ًا ينشد حق ًا له أشد مناشدة من حممد يوم بدر يقول :اللهم

إين أنشــدك ما وعدتني ،إن هتلك هذه العصابة التعبــد .ثم التفت كأن وجهه القمر فقال:كأين

أنظر إىل مصارع القوم»« .الزوائد.»82/6 :

وأراد البخاري أن يمدح أبابكر فزعم أن النبي‘أفرط يف الدعاء حتى هناه أبوبكر!

قال يف صحيحه«:54/6:قال النبي«ص» وهو يف قبة :اللهم إين أنشــدك عهدك ووعدك ،اللهم

إن تشأ التعبد بعد اليوم! فأخذ أبوبكر بيده فقال :حسبك يا رسول اهلل أحلحت عىل ربك! وهو
الج ْم ُع َو ُي َو ُّل َ
«أي النبي‘» َيثِب «يقفز » يف الدرع! فخرج وهو يقولَ :س ُي ْه َز ُم َ
ون ُّالد ُبر»!
وتعبريه الخيلو من انتقاص للنبي‘! ليمدح من حيبه من الصحابة!




الشدةالحادية عشرة :في ُ
أحد لما فر أصحابه وتركوه لسيوفالمشركين!
يف معركــة أحد ملا فر املســلمون وبقي هــو وعيل‘ ،فقاتل ووقع يف احلفــرة ،فجاء عيل

وجربئيل’وكشفا عنه املرشكني وأخذاه اىل ظل الصخرة.

قال الســيد رشف الدين يف الفصول املهمة  «:118/ملا اشتد البالء وعظم اخلطب بفرار املسلمني
ِ
اهلل‘غرار عزمهــم ،وأرصــدوا لذلك مجيــع أهبهم،
أرهف املرشكــون لقتــل رســول
فتعاقد مخســة من شــياطينهم عىل ذلــك ،كانوا كالفدائية يف هذا الســبيل وهــم :عبد اهلل بن

شــهاب الزهري(والدالزهريالمعروف وهــو يهــودي حــداد حليــف بنــي زهــرة) وعتبــة بــن أيب وقــاص ،وابن
يب بن خلف ،وعبد اهلل بن محيد األســدي القريش ،لعنهم اهلل وأخزاهم ،فأما ابن
قميئة الليثــي أ ُّ

شهاب فأصاب جبهته امليمونة ،وأما عتبة فرماه ،ت َّبت يداه ،بأربعة أحجار فكرس رباعيته وشق
فكم وجنته ودخل من حلق املغفر فيها وعاله بالسيفُ ،ش َّلت
شــفته ،وأما ابن قميئة قاتله اهلل َّ
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يب بن خلف فشد عليه بحربته فأخذها
يداه ،فلم يطق أن يقطع فســقط‘إىل األرض .وأما أ ُّ

رســول اهلل منه وقتله هبا ،وأما عبد اهلل بن محيد فقتله أبودجانة األنصاري شكر اهلل سعيه وأعىل
يف اجلنان مقامه ،فإنه ممن أبىل يومئذ بالء حســن ًا .ثم محل ابن قميئة عىل مصعب بن عمري وهو
يظنه رســول اهلل‘فقتله ورجع إىل قريش يبرشهم بقتل حممــد ،فجعل الناس يقولون :قتل

حممد قتل حممد! فانخلعت قلوب املســلمني جزع ًا وكادت نفوسهم أن تزهق هلع ًا ،وأوغلوا

يف اهلرب مدهلني مدهوشني ،اليرتابون يف قتل رسول اهلل‘وقد أسقط يف أيدهيم ».

ويف املناقب البن ُس َل ْيامن( )466/1عن ابن أيب ليىل قال « :مل يمر عىل الناس يوم مثل يوم أحد أشد

منه! جرح النبي‘وقتل محزة ،وانكشف الناس عن النبي‘فرتكوه وهو يقول :أنا النبي ال

كذب .أنا ابن عبد املطلب ».

فرماه ابن قمئة بقذافة فأصاب كفه ،ورماه عبد اهلل بن شهاب بقالعة فأصاب مرفقه ،ورضبه

عتبة بن أيب وقاص أخو سعد عىل وجهه ،فشج رأسه فنزل عن فرسه ،وهنبه ابن قمئة وقد رضبه

عىل جنبه »! وابن هشام ( )597/3نحوه.

ويف مصنف ابن أيب شــيبة (ُ :)586/4
(ش َّج النبي‘وكرست رباعيته ،وذلق من العطش حتى

جعل يقع عىل ركبتيه وتركه أصحابه ،فجاء أيب بن خلف يطلب بدم أخيه أمية بن خلف فقال:
أين هذا الذي يزعم أنه نبي فليربز يل فإن كان نبي ًا قتلني! فأخذ‘ احلربة ثم مشى إليه فطعنه

فرصعه عن دابته ،ومحله أصحابه فاستفردوه فقالوا :ما نرى بك بأس ًا! فقال :إنه قد استسقى اهلل

دمى ،إين ألجد هلا ما لو كان عىل مرض وربيعة لوسعتهم).

ويف النص واإلجتهاد( :343/وقاتل رســول اهلل‘يومئذ قتاالً شــديد ًا ،فرمى بالنبل حتى

فني نبله ،وانكرست ســية قوســه وانقطع وتره ،وأصيب بجرح يف وجنتــه ،وآخر يف جبهته،

وكرست رباعيته الســفىل ،وشقت بأيب هو وأمي شــفته وعاله ابن قمئة بالسيف .وقاتل دونه
عيل ومعه مخســة من األنصار استشــهدوا يف الدفــاع عنه ريض اهلل عنهــم وأرضاهم ،وترس

أبودجانة رسول اهلل‘بنفســه ،فكان يقع النبل بظهره وهــو منحن عليه ،وقاتل مصعب بن
عمري فاستشــهد ،قتله ابن قمئة الليثي وهو يظنه رســول اهلل‘ فرجع إىل قريش يقول هلم:

قتلت حممد ًا ،فجعل الناس يقولون :قتل حممد ،قتل حممد! فأوغل املســلمون يف اهلرب عىل غري
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رشد ،وكان أول من عرف رسول اهلل‘كعب بن مالك فنادى بأعىل صوته :يا معرش املسلمني
أبرشوا هذا رسول اهلل حي مل يقتل ،فأشار إليه‘أن أنصت .لئال يعرف مكانه.

أحد ،قتل
«وروي عن عيل بن احلسني× :قال :ما من يوم أشد عىل رسول اهلل‘ من يوم ُ
َ

فيه عمه محزة بن عبد املطلب أسد اهلل وأسد رسوله ،وبعده يوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جعفر بن

أيب طالب)«.المقتل ألبي مخنف.»176/

وفــي تفســير القمي ««:»114/1ونظــر رســول اهلل‘إىل رجل من كبار املهاجرين قد ألقى ترســه

خلف ظهره وهو يف اهلزيمة فناداه :يا صاحب الرتس ألق ترســك و ُم َّر إىل النار! فرمى برتســه
فقال رســول اهلل‘ :يا نســيبة خذي الرتس فأخذت الرتس وكانــت تقاتل املرشكني ،فقال

رسول اهلل‘ :ملقام نسيبة أفضل من مقام فالن وفالن »! يقصد أبابكر وعمر.

أصعباللحظات في حياة علي؟ع؟!
وصــف عيل×أصعب اللحظات عليه،كام يف اإلرشــاد ،86/1:واملناقــب ،315/2 :قال« :ملا

اهنزم الناس يوم أحد عن رســول اهلل‘حلقني من اجلزع عليه ما مل أملك نفيس ،وكنت أمامه

أرضب بســيفي بني يديــه فرجعت أطلبه فلــم أره ،فقلت :ما كان رســول اهلل ليفر وما رأيته

يف القتىل ،وأظنه رفع من بيننا إىل الســاء ،فكرست جفن سيفي وقلت يف نفيس :ألقاتلن به عنه

حتى أقتل ،ومحلت عىل القوم فأفرجوا فإذا أنا برسول اهلل‘قد وقع عىل األرض مغشي ًا عليه،
فقمت عىل رأسه فنظر إ َّيل وقال :ما صنع الناس يا عيل؟ فقلت :كفروا يا رسول اهلل وولوا الدبر

وأسلموك! فنظر النبي‘إىل كتيبة قد أقبلت إليه فقال يل :رد عني يا عيل هذه الكتيبة فحملت
عليها بســيفي أرضهبا يمين ًا وشــاالً حتى ولوا األدبار .فقال يل النبي‘ :أما تســمع يا عيل
مدحيك يف الســاء ،إن ملك ًا يقال له رضوان ينادي :الســيف إال ذو الفقار ،وال فتى إال عيل.
فبكيت رسور ًا ومحدت اهلل سبحانه عىل نعمته ».

وقوله :وقع عىل األرض مغشــي ًا عليه! ملا جرح ووقع يف احلفرة ،وتكاثر عليه املرشكون فجاء

عيل وجربئيل’فأخذاه اىل ظل الصخرة.
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الشدةالثانية عشرة :لما جرحالنبي؟ص؟وجاءت فاطمة؟اهع؟
ملا صاح إبليس :قتل حممد ركضت فاطمة÷اىل قلب املعركة كالصقر املنقض!

ففي تفســر القمي( )124/1عن اإلمام الصادق×قال«:خرجت فاطمة بنت رسول اهلل‘

تعدو عىل قدميها حتى وافت رســول اهلل‘وقعدت بني يديه ،فكان إذا بكى رسول اهلل‘
بكت لبكائه ،وإذا انتحب انتحبت»!

وكان بكاؤه‘حب ًا وشكر ًا لفاطمة÷ ،وبكاؤها تأثر ًا لوحدته وجراحه!

ومعنــى ذلك أهنا حرضت ملا جاء عيل وجربئيل’بالنبــي‘اىل ظل الصخرة ،فجاء اهلل

تعاىل بفاطمة لتغســل جراحه وتكون اىل جنبه! ومعناه أهنا جاءت ركض ًا متيش يف سفوح وادي
ُقبا الرشقية ،ألن الوادي كانت بيد جيش قريش ولو رأوها ألخذوها أســرة وكان ذلك نرص ًا
عظي ًام هلم!ويظهر أهنا جاءت وحدها فلم يذكر أحدٌ معها!

وملا انجلت املعركة وانسحب املرشكون أرسل النبي‘علي ًا×خلفهم ،فبقيت فاطمة÷

معه وحدمها ،وهذا خطر آخر تعرض له النبي‘!

فارون!
وقد طمس رواة الســلطة دورها÷يف ُ
أحد ،ومل يشيدوا بمجيئها إىل املعركة والناس ُّ

وغاية مارووه أهنا وعلي ًا’غسال جرح النبي‘!

وأدمي وجهه وكرست
قال بخاري في صحيحه( « :)227/3ملا كرست بيضة النبي «ص» عىل رأســه
َ

عيل خيتلف باملاء يف املج َّن ،وكانت فاطمة÷ تغسله ،فلام رأت الدم يزيد عىل املاء
رباعيته ،كان ٌّ
كثرةً ،عمدت إىل حصري فأحرقتها وألصقتها عىل جرحه يعني رمادها ،فرقأ الدم ».

وفيالمناقب(«:)166/1وصــاح إبليــس مــن جبــل أحــد :أال أن حممــد ًا قد قتــل! فصاحت

فاطمة÷ووضعت يدها عىل رأسها ،وخرجت ترصخ »!

ويف إعالم الورى(«:)177/1ذهبــت صيحــة إبليــس حتــى دخلــت بيوت املدينة فصاحت

فاطمة÷ومل تبق هاشمية وال قرشية إال وضعت يدها عىل رأسها! وخرجت فاطمة÷ترصخ!

قال اإلمام الصادق×:فلام دنت فاطمة من رسول اهلل‘ورأته قد شج يف وجهه وأدمي فو ُه
إدما ًء ،صاحت وجعلت متسح الدم وتقول :اشتد غضب اهلل عىل من أدمى وجه رسول اهلل!
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وكان رســول اهلل‘يتناول يف يده ما يســيل من الدم فريميه يف اهلواء فال يرتاجع منه شئ!

قال الصادق × :واهلل لو سقط منه شئ عىل األرض لنزل العذاب!

قال أبان بن عثامن :حدثني بذلك عنه الصباح بن سيابة قال قلت :كرست رباعيته كام يقوله

هؤالء؟ قال× :الواهلل ما قبضه اهلل إال َسلي ًام ولكنه ُش َّج يف وجهه.قلت :فالغار يف أحد الذي

يزعمون أن رسول اهلل‘ صار إليه؟ قال :واهلل ما برح مكانه ».




الشدةالثالثة عشرة :في أيام حفر الخندق وضنكالمعيشة!
ركب النبي‘فرســ ًا ورسم هلم اخلندق ،وكان طوله نحو مخسة آالف ذراع وعرضه تسعة

أذرع ،وعمقه سبعة أذرع.وهو من اجلهة الغربية للمدينة ،أما بقية اجلهات ففيها حواجز طبيعية

يسهل معها منع العدو من مهامجة املدينة.

وتفاوتت الرواية يف مدة احلفر ويبدو أهنا نحو شهر ،وقد عمل فيه املسلمون برسعة ليتم قبل

قدوم األحزاب ،وفرغوا منه قبل وصوهلم بثالثة أيام.

وقســم النبي‘العمل وجعل كل أربعني ذراع ًا بني عرشة ،وبدأ بنفســه يف حفر اخلندق
َّ
فأخذ معوالً فحفــر يف موضع املهاجرين وعيل×ينقل الرتاب ،حتــى عرق النبي‘وهو
َ
عيــش إال عيش اآلخرة .اللهم اغفــر لألنصــار واملهاجرين .فلــا نظر الناس إىل
يقــول:ال

رســول اهلل‘حيفر اجتهدوا يف احلفر ونقلوا الرتاب ،فلام كان يف اليوم الثاين بكَّروا إىل احلفر،
وكان‘حيمل الرتاب عىل ظهــره أو عىل عاتقه ،ثم جيلس حتى يســريح ،وجعل أصحابه
يقولون :يا رسول اهلل نحن نكفيك فيقول :أريد مشاركتكم يف األجر .قال أبوواقد :ولقد رأيته

يوم ًا بلغ منه فجلس ،ثم اتكأ عىل حجر عىل شــقه األيرس .وكان املســلمون يف فقر شديد أيام
حفر اخلندق حتى كان النبي‘ يشد عىل بطنه حجر ًا من اجلوع.

ويف عيــون أخبار الرضا( )43/1عــن عيل×قال«:كنا مع النبــي‘يف حفر اخلندق إذ جاءته

فاطمة÷ومعها كرسة خبز ،فدفعتها إىل النبي فقال :ما هذه الكرسة؟ قالت :قرص ًا خبزهتا للحسن
واحلسني ،جئتك منه هبذه الكرسة ،فقال النبي‘ :أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثالث»!
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ويف مغازي الواقــدي( )453/1وســبل اهلدى(( :)369/4عــن ابــن عبــاس أن جابــر ًا رأى

رسول اهلل‘يوم اخلندق عاصب ًا بطنه بحجر من اجلوع وأهنم لبثوا ثالثة أيام اليذوقون ذواق ًا.

قال جابر :فاســتأذنت رســول اهلل‘إىل املنزل فأذن يل ،فذهبت فقلــت المرأيت :إين رأيت
رســول اهلل‘مخص ًا شــديد ًا ،ما يف ذلك صرب ،فعندك شــئ؟ قالت :عندي صاع من شعري

وعناق ،فأخرجت إناء فيه صاع من شــعري ،وذبحت العناق ،وطحنت الشعري ،وجعلنا اللحم
يف الربمة ،فلام انكرس العجني وكادت الربمة أن تنضج وأمسينا ،وأراد رسول اهلل‘اإلنرصاف

قــال :وكنا نعمل هنار ًا ،فإذا أمســينا رجعنا إىل أهلنا قالت يل :التفضحني برســول اهلل‘
ومن معه .فأتيت رســول اهلل‘ فســاررته فقلتُ :ط َع ْي ٌم يل ،فقم أنت يا رسول اهلل ورجل أو

رجالن .فشــبك أصابعــه يف أصابعي وقال :كم هو؟ فذكرت له ،فقــال :كثري طيب ال تنزلن

برمتكم والختبزن عجينكم حتى أجئ ،وصاح رســول اهلل‘ :يــا أهل اخلندق إن جابر ًا قد
صنع لكم ســور ًا فح َّيهال بكم ،وصار رســول اهلل‘ يقدم الناس ،ولقيــت من احلياء ما ال

يعلمه إال اهلل تبارك وتعاىل ،وقلت :جاء اخللق ،واهلل إهنا للفضيحة عىل صاع من شعري وعناق،
فدخلت عىل امــرأيت فقلت:وحيك! جاء النبي‘باملهاجرين واألنصار ومن معهم ،فقالت:

بك وبك ،ويف رواية:هل ســألك؟قلت :نعم .ويف رواية قالــت :أنت دعوهتم أو هو؟ قلت:
بل هو دعاهم .قالت :دعهم ،اهلل ورســوله أعلم نحن قد أخربناه بام عندنا ،فكشــ َفت عني.
فدخل رســول اهلل‘وقال :أدخلوا عرشة عرشة وال تضاغطوا ،فأخرجت له عجين ًا فبصق

فيه وبارك ثم عمد إىل برمتنا فبصق فيهــا وبارك ،فقال لنا :أخبزوا واغرفوا وغطوا الربمة ،ثم

أخرجوا اخلبز من التنور وغطوا اخلبز ،ففعلنا ،فجعلنا نغرف ويغطي الربمة ،ثم نفتحها فام نراها
نقصت شــيئ ًا! ونخرج اخلبز من التنور ،ثم نغطيه فام نراه نقص شيئ ًا ،فجعل يكرس اخلبز وجيعل
عليه اللحم ،ويقرب إىل أصحابه ويقول هلم :كلوا .فإذا شــبع قوم قاموا ،ثم دعا غريهم حتى

أكلــوا وهم ألف! وانرصفوا وإن برمتنا ُّ
لتغط كام هــي ،وإن عجيننا ليخبز كام هو ،فقال :كلوا
واهدوا ،فإن الناس أصابتهم جماعة شــديدة.فلم نزل نأكل وهندي يومنا ذلك أمجع ،فلام خرج

رسول اهلل‘ ذهب ذلك)!
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الشدةالرابعة عشرة :في أيام محاصرةاألحزاب للمدينة
وصل جيش املرشكني بل جيوشــهم اىل املدينة ،ومدخلها الوحيــد من الغرب من وادي ُقبا،

فوجدوا املســلمني حفروا خندق ًا وقعدوا عىل أبوابه يرمون املهامجني ويمنعوهنم .فحارصوهم

وأخذوا حياولون العبور اليهم.

ونقض بنو قريظة عهدهم مع النبي‘وانضموا اىل قريش.فكان األحزاب حيارصون املدينة

من غربيها ،وبنو قريظة من رشقي املدينة « َح َّرة بني قريظة» مع األحزاب كالطوق عليهم ،وكان
خطرهم يعادل خطر بقية األحزاب!

قالت أم سلمة ريض اهلل عنها « :شهدت معه‘مشاهد فيها قتال وخوف :املريسيع ،وخيرب،

وكنا باحلديبية ،ويف الفتح ،وحنني ،ومل يكن من ذلك أتعب لرســول اهلل‘وال أخوف عندنا

من اخلندق! وذلك أن املســلمني كانوا يف مثل احلرجة«الطــوق»وأن قريظة النأمنها عىل الذراري،
فاملدينة حترس حتى الصباح نسمع تكبري املسلمني فيها حتى يصبحوا»«.إمتاع األسماع.»235/1 :

لذلك أمر النبي‘بتجميع النساء واألطفال يف«اآلطام» أي املباين املحصنة.

قال ابن ســعد( :)67/2كان رسول اهلل‘يبعث سلمة بن أســلم يف مائتي رجل وزيد بن

حارثة يف ثالث مئة حيرســون املدينة ويظهرون التكبــر ،وذلك أنه كان خياف عىل الذراري من
بني قريظة .وكان عباد بن برش عىل حرس قبة رسول اهلل‘مع غريه من األنصار حيرسونه كل

ليلة .وكانت املدينة حترس حتى الصباح يسمع فيها التكبري حتى يصبحوا ».

وففي تفســر القمي( « :)186/2وكان رسول اهلل‘أمرأصحابه أن حيرســوا املدينة بالليل،

وكان أمري املؤمنني×عىل العسكر كله ،بالليل حيرسهم ،فإن حترك أحد من قريش نابذهم ».

وملا نقض بنو قريظة عهدهم ومزقوه وأعلنوا احلرب عىل املسلمني« :كان اخلوف عىل الذراري

باملدينــة من بني قريظة أشــد من اخلوف من قريــش وغطفان ..ومهت بنــو قريظة أن يغريوا

عىل املدينــة ليالً ،وبعث حيي بن أخطب إىل قريش أن يأتيه منهم ألف رجل ومن غطفان ألف،
فيغريوا هبم فجاء اخلرب بذلك إىل رسول اهلل ‘ فعظم البالء » «.اإلمتاع.»233/1 :
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طالالحصار فظهر المنافقون في أصحابالنبي؟ص؟
طال احلصار نحو شــهر ،وأخذ املســلمون يتســللون من معســكر النبي‘ ،فيذهبون

بحجة اإلطمئنان عىل عوائلهم من خطر بني قريظة ،وال يرجعون.

قال عبد اهلل بن عمر «:بعثني خايل عثامن بن مظعون آلتيه بلحاف فأتيت النبي فاستأذنته وهو

باخلندق فأذن يل وقال :من لقيت فقل هلم إن رســول اهلل يأمركم أن ترجعوا ،وكان ذلك يف برد
شــديد ،فخرجت ولقيت الناس فقلت هلم إن رســول اهلل يأمركم أن ترجعوا .قال:فال واهلل ما

عيل منهم اثنان أو واحد»« .صححه في مجمع الزوائد.»135/6 :
عطف َّ

وروى احلاكم عن حذيفة««: »31/3أن الناس تفرقوا عن رسول اهلل ليلة األحزاب فلم يبق معه

إال اثنا عرش رجالً ،فأتاين رســول اهلل‘وأنا جاثم من الربد وقال :يا ابن اليامن قم فانطلق إىل

عسكر األحزاب فانظر إىل حاهلم .قلت:يارسول اهلل والذي بعثك باحلق ما قمت إليك إالحياء
منك من الربد».

وقد شــهد البيهقي يف ســننه( « :)31/9فلام اشــتد البالء عىل النبي وأصحابه نافق ناس كثري

وتكلموا بكالم قبيح ،فلام رأى رسول اهلل «ص» ما فيه الناس من البالء والكرب جعل يبرشهم

ويقــول :والذي نفيس بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشــدة والبالء ،فإين ألرجو أن أطوف
بالبيت العتيق آمن ًا وأن يدفع اهلل عز وجــل مفاتح الكعبة ،وليهلكن اهلل كرسى وقيرصولتنفقن

كنوزمها يف ســبيل اهلل! فقال رجل ممن معه ألصحابه :أالتعجبون مــن حممد يعدنا أن نطوف
بالبيت العتيق وأن يغنمنا كنوز فارس والروم ،ونحن ههنا ال يأمن أحدنا أن يذهب إىل الغائط،
واهلل َملــ َا يعدنا إال غرو ًا! وقال آخرون ممن معه :إئذن لنا فإن بيوتنا عورة .وقال آخرون :يا أهل

يثرب ال مقام لكم فارجعوا .وسمى ابن إسحاق القائل األول :معتب بن قشري ،والقائل الثاين:
أوس بن قيظي»! وهذه التسميات سياسية للتغطية عىل القائل احلقيقي!

وحســنه يف الزوائد « »138/6وصفها اختباء عمر وطلحة يف
وروى أمحد عن عائشــة «َّ »141/6

حديقة ،وذكرت أن عمر كان يتخوف من اهلزيمة والفرار العام!

وقال القمي يف تفســره( )186/2قال« :فلام طال عىل أصحاب رســول اهلل‘ األمر واشتد
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عليهم احلصار وكانوا يف وقت برد شــديد وأصابتهم جماعة ،وخافوا من اليهود خوف ًا شــديد ًا،
تكلم 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 من أسفل،

وأنه ليصيبهم جهد شــديد ولكن تكون العاقبة يل عليهم ،فلــا جاءت قريش وغدرت اليهود
ُ

ُ

قال املنافقونَ :ما َو َع َد َنا ُ
اهلل َو َر ُسول ُه ِإلا غ ُر ًورا ،وكان قوم هلم دور يف أطراف املدينة فقالوا يا رسول اهلل

تــأذن لنا أن نرجع إىل دورنا فإهنا يف أطراف املدينة وهي عورة ونخاف اليهود أن يغريوا عليها.
وقال قوم :هلموا فنهرب ونصري يف البادية ونستجري باألعراب ،فإن الذي كان يعدنا حممد كان
باط ً
ال كله »!

تآمر مرضىالقلوب علىالنبي؟ص؟معاألحزاب!
اتصل املرشكــون ببعــض أصحاب النبي‘وطلبــوا منهــم أن يســلموهم النبي وبني

عبد املطلب لينرصفوا عنهم ،فأخذوا يعملون لذلك رس ًا!

َ
فقال« :واهلل إن ندفع حممد ًا إليهم برمته نسلم من ذلك»! «كتاب ُسل ْيم»249/

ثــم ملا رأوا عدم إمكان ذلك طلبوا منهم أن يدلوهــم عىل نقطة ضعف يف اخلندق ،فدلوهم

عىل الثغرة التي عرب منها عمرو بن ود ومجاعته!

كان عرض اخلندق نحو مخسة أمتار وعمقه ثالثة أمتار ونصف ًا ،ومن الصعب أن يقفز الفرس

هذه املسافة ،فاملرجح أن يكون أحدٌ توطأ معهم وردم جانب اخلندق من جهة النبي‘! ولذا
بادر النبي‘وأمر علي ًا أن يعالج الثغرة وحيرسها ،ويقتل من يعرتض عمله يف ذلك!

أحد ألنه مل يرشكهم يف القيادة وقالوا:
ونشــط مرىض القلوب الذين َّ
محلوا النبي‘هزيمة ُ
ِ
لو ك َ ِ
اهنَا! فأشاعوا فكرة املصاحلة مع النجديني بإعطائهم ثلث
َان َلنَا م َن األمر َشــ ْي ٌئ َما ُقت ْلنَا َه ُ
ْ
ثامر املدينة سنوي ًا لينرصفوا ،وقد أحبطها النبي‘باستشارة الزعيمني سعد بن معاذ وسعد بن

عبادة ،وهو يعرف أهنام يرفضاهنا ،فرفضاها وانتهت.

وكان عبور املرشكني اخلنــدق باتفاق مع منافقني ألن عمرو بن ود ،أمر جنده قبل عبوره أن

يتهيؤوا للقتال غد ًا! « مروا بمنازل بني كنانة فقالوا :هتيؤوا يا بني كنانة للحرب ،فســتعلمون
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من الفرسان اليوم» «.ابن هشام.»705/3 :

وهلذا ركز النبي‘اهتاممه عىل الثغرة! فأمر علي ًا×أن يبادر برسعة فيأخذها ،فإن اعرتض

أحد من «املسلمني» فليقتله!

قال القايض النعامن يف رشح األخبار(« :)294/1وتســلل عن رســول اهلل‘أكثر أهل املدينة

فدخلوا بيوهتم كامللقني بأيدهيم ،فاقتحم عمرو بن عبد ود وأصحابه اخلندق عىل املسلمني ،فلام

نظر رســول اهلل‘إىل ذلك وأن خيلهم جالت هبم يف السبخة بني اخلندق وسلع ،وقربوا من
مناخ رسول اهلل ،ختوف أن يمدهم سائر املرشكني فيقتحموا اخلندق فدعى علي ًا×فقال :يا عيل

خف معك من املســلمني فخذ عليهم الثغرة التي اقتحموا منها ،فمن قاتلكم عليها
إمض بمن َّ

فاقتلــوه! فمىض عيل×يف نفر مجعوا معه يريدون الثغرة ،وقد كان املرشكون مهوا أن يلجوها،
فلام رأوهم وهم أقل من الذين اقتحموها منهم ،توقفــوا لينظروا ما يكون من أمر أصحاهبم،

وعطف عليهم ابن عبدود بمن كان معه تعنق هبم خيلهم ،حتى قربوا منهم ».

مبارزة علي؟ع؟لعمرو بن عبد ود
متكن عمرو بن ود العامري أن يعرباخلندق بفرسه من النقطة التي دله عليها املنافقون  ،وعرب

معه ابنه حســيل ،وعكرمة بن أيب جهــل ،وهبرية بن أيب وهب ،ونوفل بــن عبد اهلل بن املغرية
وثالثتهم من بني خمزوم ،ورضار بن اخلطاب ،ومرداس ،ومها فهريان.

وأخذ ابن ود يســتعرض قوته مر ًة بســيفه ومرة برحمه ،أو يركزه يف األرض ويدور بفرســه

حوله ،ويقول :أبرز ا ًّيل يا حممد ،ثم يقول :إنكم تزعمون أن قتالكم يف اجلنة وقتالنا يف النار؟ أال
حيب أحدكم أن ُي ْق ِدم عىل اجلنة ،أو يبعث عدو ًا له إىل النار؟ إال هل من مبارز؟!
ولقــد حبحت مــن النـ ـ ـ ـ ـ ــدا

ء جبمعكــم هــل مــن مبــارز

ووقفــت إذ جنب الشـ ـ ـ ـ ـ ــجا

ع موقــف اخلص ـ ـ ـ ــم املناجز
ً
متس ـ ـ ـ ـ ـ ــرعا حنـ ـ ـ ـ ـ ــو اهلزاهز

إن الشـ ـ ـ ـ ـ ــجاعة يف الفــى

واجلــود مــن كـ ـ ـ ـ ـ ــرم الغرائــز

إين كذلــك لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أزل
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وأخذ النبي‘حيث املســلمني عــى مبــارزة عمــرو ويضمن ملــن بارزه اجلنــة ،وهم

ســكوت كأنام عىل رؤوســهم الطري! فقال عيل× :أنا له يارســول اهلل ،فأمــره باجللوس،
وواصل النبي‘دعوته املســلمني ليتم احلجة عليهم فلم جيبه منهم أحد! فقام عيل× ثاني ًة

وقال :أنا له يارسول اهلل ،فقال له :أجلس ،وبرواية ابن إسحاق :يا عيل إنه عمرو ،فأجابه :وأنا

عيل يارســول اهلل! فقال له النبي‘ :أدن مني ،فدنا منه فألبسه عاممته وأعطاه سيفه ،ودعا له،
وأطلق كلامته الرسولية بحقه.

وتقدم عيل×مهــروالً نحو عمرو وهو يرجتز ،وذهب معه مخســة يتفرجون عىل املبارزة:

جابر األنصــاري ،وحذيفة ،والزبري ،وعبد الرمحــن بن عوف ،وعمــر ،وكان عمرو راكب ًا،
وعيل×راجالً ،وهو يقول:

ال تعجلـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـن فقـ ـ ـ ـ ـ ــد أتاك

ذو نيـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـة وبصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـرة

جميــب صوتــك غيـ ُـر عاجــز
ّ
ُ
كل فائــز
والصــدق منجــي ِ
ُ
م عليــك ناحئـ ـ ـ ـ ـ ــة اجلنائــز

مــن طعنــة جنــاء يبــى

ذكرهـ ـ ـ ـ ـ ــا بــن اهلزاهـ ـ ـ ـ ـ ــز

إين ألرجـ ـ ـ ـ ـ ــو أن تقـ ـ ـ ـ ـ ــو

وجــرى بينهام كالم طويل ،حتى غضب عمرو وأهوى بســيفه اىل عــي× برضبة قوية،

فتلقاها عيل×برتســه ،فشــقت الرتس واخلوذة والعاممة ووصلت اىل رأسه×فجرحته يف

قرنه ،فانفجر الدم جيري عىل رأسه وكتفه ،ومل يتأخر عيل×فرضبه عىل ترقوته برواية البيهقي
وكب عيل×بصوته اجلهوري فكرب النبي واملسلمون.
وابن إسحاق فهوى عمرو رصيع ًا َّ

ويف شــواهد التنزيل للحاكم احلســكاين ،10/2 :بســنده عن حذيفة ،قال «:فجاء حتى وقف
عــى عمرو فقال :من أنت؟ فقال عمــرو :ما ظننت أين أقف موقف ًا ُأجهــل فيه ،أنا عمرو بن
عبــد ود؟ فمن أنت؟  ..إىل أن قال  :وكان يف درع عمرو قرص فلام تشــاك بالرضبة تلقاها عيل
بالرتس فلحق ذباب الســيف يف رأس عيل×حتى قطعت تســعة أكوار حتى خط السيف يف

فسمع
عيل رجليه بالسيف من أسفل فوقع عىل قفاه ،فثارت بينهام عجاجة ُ
رأس عيل .وتس َّيف ٌّ

عيل×يكرب ،فقال رسول اهلل‘ :قتله والذي نفيس بيده!
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وفرح النبي‘بقتل عيل عمرو ًا وأخربهم بــأن ميزان القوة تغري! وقال :رضبة عيل تعدل

عند اهلل عمل الثقلني .وقال :اآلن نغزوهم وال يغزوننا»« .إعالم الور ى ،382/1 :واإلرشاد.)102/1 :




الشدةالخامسة عشرة :لما تثاقلالمسلمون عن أمره فيالحديبية!
أمرهم النبي؟ص؟بالنحر والحلق فتثاقلوا!
قال القمي يف تفســره « :310/2:فلام كتبوا الكتاب قامت خزاعــة فقالت :نحن يف عهد حممد

رســول اهلل وعقده ،وقامت بنو بكــر فقالت :نحن يف عهد قريش وعقدها .وكتبوا نســختني
نسخة عند رســول اهلل‘ ،ونسخة عند ســهيل بن عمرو .وقال رسول اهلل‘ألصحابه:

أنحروا بدنكم واحلقوا رؤوســكم ،فامتنعوا وقالوا :كيف ننحر ونحلق ومل نطف بالبيت ومل
نســع بني الصفا واملروة؟! فاغتم رسول اهلل‘من ذلك ،وشكى ذلك إىل أم سلمة فقالت :يا
رسول اهلل إنحر أنت واحلق ،فنحر رســول اهلل‘وحلق ونحر القوم عىل حيث يقني وشك
وارتياب ،فقال رســول اهلل‘تعظي ًام للبدن :رحم اهلل املحلقني ،وقال قوم مل يســوقوا البدن:

يا رســول اهلل واملقرصين؟ ألن من مل يســق هدي ًا مل جيب عليه احللق فقال رسول اهلل‘ثاني ًا:

رحم اهلل املحلقني الذينمليسوقوا اهلدي،فقالوايارسول اهللواملقرصين؟فقالرحم اهلل املقرصين».

َ
غضب عمر فيالحديبية وانشق علىالنبي؟ص؟!
يف املسرتشد للطربي الشيعي « :536/فغضب الثاين وقال لصاحبه :يزعم أنه نبي وهو يرد الناس

إىل املرشكني! ثم أتى النبي‘فقال :ألست برســول اهلل حق ًا؟ قال :بىل قال :ونحن املسلمون

حق ًا؟ قال :بــى ،قال :وهم الكافرون؟ قــال :بىل ،قال :فعىل َم نعطي الدنيــة يف ديننا؟! فقال

له النبــي‘ :إنام أعمل بام يأمرين بــه اهلل ريب ،إنه من خرج منها إليهــم راغب ًا فال خري لنا يف
مقامه بني أظهرنا ومن رغب فينا منهم ،فســيجعل اهلل له فرج ًا وخمرج ًا .فقال:واهلل ما شككت
يف اإلسالم إال حني سمعت رســول اهلل يقول ذلك! وقام من عند النبي‘متسخط ًا ألمر اهلل
وأمر رسوله‘غري راض بذلك ،ثم أقبل يميش يف الناس ويؤلب عىل رسول اهلل‘ويعرض
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به ويقول :وعدنا برؤياه التي زعم أنه رآها يدخل مكة ،وقد صددنا عنها ثم ننرصف اآلن ،وقد
أعطينا الدنية يف ديننا! واهلل لو أن معي أعوان ًا ما أعطيت الدنية أبد ًا!

وقال املحامي أمحد حسني يعقوب يف:أين سنة الرسول وماذا فعلوا هبا« :273/صلح احلديبية

من أعظم اإلنجازات اإلســامية عىل اإلطالق بل هو الثمرة املباركة لكافة املعارك التي خاضها
رســول اهلل ،وقد وصف تعــاىل يف كتاب العزيز هذا الصلح بالفتح املبــن والنرص العزيز ،ألن
هذا الصلح قد حســم املوقف هنائي ًا لصالح اإلســام دون إراقة قطرة دم واحدة! ولو تغاضينا

عــن هذه النتائج الباهــرة فإن كل ما فعله الرســول كان بأمر ربه .لقد أعلن الرســول‘أن

روح القدس قد نزل عليــه وأمره بالبيعة ،وقد فهم اجلميع أن الصلــح قد تم بتوجيه إهلي فقد
قال الرســول للجميع :إين رســول اهلل ولســت أعصيه .وقال أبوبكر خماطب ًا عمر :أهيا الرجل
إنه لرســول اهلل ،وليس يعيص ربه وهو نارصه! وبالرغم مــن كل ذلك ،فإن عمر بن اخلطاب

اعترب الصلح الذي ريض به اهلل ورســوله«دنية يف الدين» وأن ما فعله الرسول كان خاطئ ًا وغري
صحيح! وحاول عمر أن يقنع احلارضين بأن الصلح الذي ارتضاه اهلل ورســوله دني ٌة يف الدين،

ليفرضوا عىل الرسول إلغاء الصلح والرجوع عنه! وملا يئس من إقناعهم قال :لو وجدت أعوان ًا
ما أعطيت الدنية يف ديني! واملثري أهنم رغم ذلك سجلوه شاهد ًا عىل صك صلح احلديبية! وكام

تعلم فإن سنة الرسول تعني :قول الرسول وفعله وتقريره ».

وقال املحامــي يعقــوب يف كتاب :املواجهــة مع رســول اهلل‘ « :369/لقــد اعترب عمر

هذه املعاهدة (دنية)! وقال للرسول أمام املســلمني :فعال َم نعطي الدنية يف ديننا! وظهر الرجل

بمظهر من يزاود عىل الرسول‘بالدين ،الذي علمه الرسول إياه!وقبل يوم واحد فقط طلب
رســول اهلل‘من عمر أن يذهب إىل بطــون قريش ليقول هلا :بأن رســول اهلل مل يأت لقتال

أحد ،إنام جئنا زوار ًا هلذا البيت معظمني حلرمته ،معنا اهلدي ننحره وننرصف ،فرفض وقال :يا

رسول اهلل إين أخاف قريش عىل نفيس وليس هبا من بني عدي من يمنعني! (مغازي الواقدي.)600/2 :

وهو نفس عمر الذي اشــرك يف معركة بدر! والذي مل يثبت أنه قتل مرشك ًا أو جرحه! وهو

نفسه الذي هرب من معركة أحد! وقد ذكَّره الرسول بذلك يوم أقبل عليه فقال له :أنسيتم يوم
أحد إذ تصعدون وال تلوون عىل أحد وأنا أدعوكم يف أخراكم! (مغازيالواقدي.)609/2 :
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وهو نفس الرجل الذي مل يكن له أي دورمميز يف أي معركة من معارك اإلســام التي سبقت

صلح احلديبية! ومع ذلك يزاود عىل رســول اهلل‘ ويصف املعاهدة التي وقعها النبي وريض

عنها بأهنا دنية يف ديننا! وأعلن عمر أنه لو وجد أعوان ًا ما أعطى الدنية »!

قال البخــاري« :69/5:عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أســلم قبل عمر ،وليس

كذلك ولكن عمر يوم احلديبية أرســل عبد اهلل إىل فرس له عند رجل من األنصار يأيت به ليقاتل
عليه ،ورســول اهلل يبايع عند الشجرة وعمر اليدري بذلك ،فبايعه عبد اهلل ثم ذهب إىل الفرس
فجاء به إىل عمر وعمر يســتلئم للقتال ،فأخربه أن رسول اهلل يبايع حتت الشجرة ،قال فانطلق

فذهب معه حتى بايع رسول اهلل ».

أقول :النقبل قوهلم إنه بايــع ألنه اعرتف بأن النبي‘بقي غاضب ًا عليه اليكلمه وال جييبه

عىل كالمه ،حتى رجعوا ووصلوا بعد يومني اىل كراع الغميم فنزلت ســورة الفتح فأرسل عليه
وقرأ له الســورة! ومعناه أنه كان مغاضب ًا لــه اليكلمه ،وأراد أن يتم عليه احلجة فأرســل اليه

ليسمع السورة مع املسلمني فتساءل عمر :هل هذا فتح ،ويف رواية أنه قال :واهلل ما هذا بفتح؟!




الشدةالسادسة عشرة :لما انهزمالمسلمون مرات في خيبر !
فتح النبي‘القســم األول من خيرب ،وتــرك فيه علي ًا×يرتب وضعه ،وقصد القســم

الثــاين األصعب وهو عــى بعد بضع كيلومــرات ،وهو ثالثة حصون عــى رؤوس جبال،

وأكربها حصن القموص فحارصه ،وكان يرســل كل يوم شــخص ًا فتكــررت منهم اهلزيمة،
فغضب النبي‘وأرســل اىل عيل× ،وقــال :ألعطني الراية غد ًا رج ً
ال حيب اهلل ورســوله

وحيبه اهلل ورسوله كرار غري فرار.

هنــا قال البخاري كان عيل ختلف عن النبي يف خيرب فأرســل اليه ،مومه ًا أنه ختلف يف املدينة،

مع أنــه كان حامل الراية ،وهو الذي فتح حصن ناعم يف القســم األول من خيرب ودحا بابه كام

قال النووي!

وقد غضب النبي‘ملا رأى هزيمة املسلمني يومي ًا ،ورأى غطرسة مرحب!
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قال املرتىض يف رســائله ( «:)103/4روى أبوســعيد اخلدري أن رسول اهلل‘ أرسل عمر إىل

خيرب فاهنزم هو ومن معه ،حتى جاء إىل رســول اهلل‘جيبن أصحابــه وجيبنونه ،فبلغ ذلك

من رســول اهلل‘كل مبلغ ،فبات ليلته مهموم ًا فلام أصبح خرج إىل الناس ومعه الراية فقال:

ألعطني الراية اليوم رج ً
ال حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله كرار غري فرار!

فتعرض هلا املهاجرون واألنصار ،ثم قال :أين عيل؟ فقالوا :يا رســول اهلل هو أرمد ،فبعث

إليه سلامن وأباذر ،فجاءا به وهو يقاد اليقدر عىل فتح عينيه ،فقال‘ :اللهم أذهب عنه الرمد
واحلر والربد وانرصه عىل عدوه ،فإنه عبدك حيبك وحيب رســولك ،ثــم دفع إليه الراية .فقال

حسان بن ثابت :يا رسول اهلل أتأذن يل أن أقول فيه شعر ًا؟ فأذن له فقال:
وكان عـ ـ ـ ـ ـ ــي أرمد العــن يبتغــي
شــفاه رسـ ـ ـ ـ ـ ــول اهلل منــه بتفلــة
ً
وقــال ســأعطي الراية اليوم ماضيــا
حيــب إهلــي والرسـ ـ ـ ـ ـ ــول حيبــه
فأصــى هبـ ـ ـ ـ ـ ــا دون البر يــة كلهــا

دواء فلمـ ـ ـ ـ ـ ــا مل حيــس مداو يــا
ً
فبــورك مرقيــا و بــورك راقيـ ـ ـ ـ ـ ــا
ً
ً
كميــا حمبـ ـ ـ ـ ـ ــا للرســول مواليـ ـ ـ ـ ـ ــا
بــه يفتـ ـ ـ ـ ـ ــح اهلل احلصــون األوابيــا
ً
عليــا ومسـ ـ ـ ـ ـ ــاه الوز يــر املؤاخيــا

فقال :إن علي ًا مل جيد بعد ذلك أذى يف عينيه ،وال أذى حر وال برد).

وصل علي؟ع؟الىالحصن قبلالجيش!
عيل
يف مناقب آل أيب طالب« :320/2:الواقدي :فواهلل ما بلغ عســكر النبي ُأ َخ ْ َياه حتى دخل ٌّ
حصون اليهود كلها ،وهي قموص وناعم وســامل ووطيح ،وحصن املصعب بن معاد ،وغنم.
وكانت الغنيمة نصفها لعيل ونصفها لســائر الصحابة .شــعبة وقتادة واحلســن وابن عباس:

أنــه نزل جربئيل عىل النبي‘فقال لــه :إن اهلل تبارك وتعاىل يأمرك يــا حممد ويقول لك:إين
بعثــت جربئيــل إىل عيل لينرصه ،وعزيت وجاليل مــا رمى عيل حجر ًا إىل أهــل خيرب إال رمى

جربئيل حجر ًا ،فادفع يا حممد إىل عيل ســهمني من غنائم خيرب ســه ًام له وسهم جربئيل معه».

قال أمحد «:)52/4(:فخرج مرحب خيطر بسيفه فقال:
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ُ
مرحب شا كي الســاح بطـ ٌـل جمـ ُ
قــد علمــت خيبــر أين
ـرب
إذا احلروب أقبلت َّ
تلهب
فقال عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه:

أنا الــذي مستــي أمــي حيــدره كليــث غابــات كر يه املنظــره
أوفهيم بالصاع َك ْي َل َّ
ُ
السندرة

ففلق رأس مرحب بالسيف ،وكان الفتح عىل يديه ».

« وسمع أهل العسكر صوت رضبته! فام تتام آخر الناس مع عيل حتى فتح اهلل له وهلم».
(الطبري.)300/2 :
قالت أم سلمة«:سمعت و ْقع السيف يف أسنان مرحب»! (الزوائد.)152/6 :

وكانت أم سلمة يف خيمة القيادة للنبي‘عىل بعد نحو كيلو مرتين من احلصن!

ذهبالنبي؟ص؟الىالحصن وبشره بنزولالوحي فيه!
يف إعالم الــورى (« :)207/1خرج البشــر إىل رســول اهلل‘أن عليــ ًا دخل احلصــن فأقبل

رسول اهلل‘فخرج عيل×يتلقاه فقال‘ :قد بلغني نبأك املشكور وصنيعك املذكور ،قد
ريض اهلل عنك ورضيــت أنا عنك .فبكى عيل فقال له:ما يبكيك يــا عيل؟ فقال :فرح ًا بأن اهلل

ورسوله عني راضيان».

أقول :جاء النبي‘اىل حصن خيرب ألول مرة فخرج عيل× يتلقاه! وما أن أخربه برضا اهلل

دوى
ورضاه عليه حتى بكى! فاعجب هلذه الرقة اإلنسانية والعبودية املرهفة هلل تعاىل ،من رجل َّ
صوت رضبته قبل ساعتني ،وقدَّ هامة بطل اليهود نصفني ،رجل َّ
انقض عىل احلصن كأنه كاسحة

ألغــام ،فقلع بابه ورفعــه وأردى أبطال اليهود وأخضعهم! وإذا به أمام رســول اهلل‘يبكي
بكاء الطفل ،فرح ًا برضا اهلل ورسوله‘عليه!
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الشدةالسابعة عشرة :لما انهزمالمسلمون في حنين!
كان جيش املســلمني مع النبي‘يســرون يف أرض مبســوطة منحــدرة فكمنــت هلم

هــوازن وفاجأهتــم فاهنزم خالــد وكان عىل خيل بني ُســليم واهنزم بعده املســلمون كلهم،
وثبت النبي‘وبنو هاشم ومعهم أيمن ونسيبة! فالتفوا حول النبي‘ومحوه.

ويف البخــاري« :28/4 :فلام غشــيه املرشكون نزل فجعــل يقول :أنا النبي الكــذب .أنا ابن

عبد املطلب .فام رؤي من الناس يومئذ أشد منه »!

وقــام عــي بحمالته املتواليــة عــى أصحــاب رايــات هوازن األربعني وقتلهــم وكان

آخرهم القائد النجدي املشهور أبوجرول ،فتضعضعوا ونزلت هبم اهلزيمة ،قبل عودة الفارين!

وكان عيل بعد كل محلة يعود اىل رسول اهلل‘ليطمئن عليه وقد يأيت معه بأسري أو أكثر!

قال ابن هشــام «:896/4:فواهلل ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا األسارى

مكتَّفني عند رسول اهلل »!

فارون ما عدا بني هاشــم الذين حيرســون
الفارين والكل ُّ
فمن أرسهم وكتَّفهم قبل رجوع ِّ

النبي‘وعيل×وحده يف املعركة؟!

قال الرسخيس يف سريه«:117/1 :فانكشــفت أول اخليول خيل بني سليم مولية ثم تبعهم أهل

مكة ،وتبعهم الناس مدبرين اليلوي أحد عىل أحد ».

َْ
ُ َ ً
ُ
َ ْ ُ ُ ََ ُْ
وأنزل اهلل تعاىل يف إعجاب أيب بكر بالكثرةَ :و َي ْو َم ُح َن ْي ٍن ِإذ أ ْع َج َب ْتك ْم كث َرتك ْم فل ْم تغ ِن َع ْنك ْم ش ْيئا
َ
َ
َ
ين ُث َّم َأ ْن َز َل ُ
َو َض َاق ْت َع َل ْي ُك ُم ْ
الأر ُض ب َما َر ُح َب ْت ُث َّم َو ّل ْي ُت ْم ُم ْدبر َ
اهلل َس ِك َين َت ُه َعلى َر ُسو ِلهِ َو َعلى ُالم ْؤ ِم ِن َين ،.يعنــي
ِ
ِ ِ

أمري املؤمنني علي ًا×ومن ثبت مع النبي‘.

وقــد اعرتف اجلميع بالفرار ،ففــي صحيح بخــاري ،57/4:قال أبوقتــادة «:فلحقت عمر

بن اخلطاب فقلت ما بال الناس؟ قال :أمر اهلل »!
ومعناه أن عمر نسب الفرار اىل اهلل تعاىل!

وقال ابن هشــام «: 893/4 :وانشمر الناس راجعني ال يلوي أحد عىل أحد ،وانحاز رسول اهلل

ذات اليمني ثم قال :أين الناس هلموا إ َّيل أنا رسول اهلل أنا حممد بن عبد اهلل! قال :فال شئ »!
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أي مل يستجب له احد!

ويف املناقب «:355/1 :وقف عيل×يوم حنني يف وســط أربعة وعرشين ألف ضارب سيف.

وقتل أربعني رج ً
ال وفارســهم أباجــرول ،قدَّ ه بنصفني برضبة يف اخلوذة والعاممة واجلوشــن
والبدن إىل القربوس».

وقد بخلت مصادر الســلطة يف ذكر بطوالته×وكيف حقق النرصاملبني للمســلمني بعد

فرارهم! وكيف نزلت السكينة عىل قلوب الثابتني ،ثم نزلت املالئكة ،وذلك بعد قتال عيل×.
وقد ادعوا أن ثامنني من الفارين أو مئة رجعوا قبل غريهم ،ونســبوا بطوالت عيل×أو قســ ًا

منها اليهم! لكنهم مل يسموا منهم أحد ًا إال عبد اهلل بن مسعود ،وهو ضعيف صغري اجلثة غري مقاتل!
ثم نســبوا النرص اىل دعاء النبي‘وإلقائه حفنة احلىص والرتاب عــى جيش هوازن وهو

صحيــح ،لكنه ال يلغي دور عيل×!واىل نزول جربئيــل واملالئكة^وهو صحيح لكنه ال
يلغي دور عيل املميز!





الشدةالثامنة عشرة :لما ألقوا عليهالصخور ليقتلوه بعد تبوك!
حاولوا اغتيال النبي‘لي ً
ال يف رجوعه من تبوك ملا صعد العقبة ،فألقوا عليه الصخور فنزل

جربئيل×وأضاء عليهم وكشفهم فلعنهم النبي‘.

وقد كتبنا يف الســرة النبوية عند أهل البيت^ :مؤامرة الصحابة العدول لقتل النبي‘يف

طریق تبوك!

اعرتفــت كل املصادر بحصــول هذه املؤامــرة ،وتُعــرف بليلة العقبة ،و ُيعــرف منفذوها

بأصحاب العقبــة! لكنهم اتفقوا عىل إخفاء إســائهم! روى مســلم يف صحيحه ،123/8 :عن

أيب الطفيل قال«:كان بني رجل من أهل العقبة وبــن حذيفة بعض ما يكون بني الناس ،فقال:

أنشــدك باهلل كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقــال له القوم :أخربه إ ْذ ســألك! قال :كنا نُخرب
أهنم أربعة عرش ،فإن كنت منهم فقد كان القوم مخســة عرش! وأشــهد باهلل أن اثني عرش منهم
حرب هلل ولرســوله يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشــهاد! و َع َذ َر ثالثة قالوا :ما سمعناه منادي
ٌ
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رسول اهلل‘وال علمنا بام أراد القوم! ».

وتدل هذه الرواية الرســمية عىل أن املتآمرين كانوا بعد النبي‘بني املسلمني وكان حذيفة

وعامر يعرفاهنم ،وكذا أهل البيت^.

وقد أهبمت الرواية املوضوع وذكرت أن النبي‘ َع َذر ثالثة منهم غري األربعة عرش ،ألهنم

قالوا إهنم كانوا يف حمل اجلريمة صدفــ ًة ،ومل يكونوا مع املتآمرين الذين ألقوا الصخور ،حيث مل
يســمعوا منادي النبي‘يطلب من املســلمني أن يمروا من الوادي ،وال يصعدوا العقبة التي
يسلكها النبي‘!

أما قصة املــاء وهني النبــي‘أن يرشبوا منــه إذا وصلوا اليــه قبله ،فهــي منفصلة عن

مؤامرة العقبــة ،فقد كان ذلك املاء قليــ ً
ا وأراد النبي‘أن يباركه وجيريــه بام يكفي اجليش

واملنطقة ،فوصل اليه مجاعة قبله ورشبوا منه ،وهم من أصحاب العقبة! فلعنهم النبي‘ثانية
بعد لعنة العقبة!

ْ ُ َّ ْ
َ َ ُّ َ َّ
ْ ُْ
الن ِبـ ُّـي َج ِاه ِد الكف َار َوال ُم َن ِاف ِقيـ َـن َواغلظ
وروى املفرسون مؤامرة العقبة يف تفســر قوله تعاىل :يــا أيها
ْ ْ
ََ
َّ
َ ُ ََ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ََ
ْ ُ
َ
ُ َ
ُ
لام ِه ْم َو َه ُّموا
اهلل َما قالوا َولقد قالوا ك ِل َمة الكف ِر َوكف ُر وا َب ْعد ِإ ْس ِ
عل ْي ِه ْم َو َمأ َواه ْم َج َهن ُم َو ِبئ َس ال َم ِصيرَ .ي ْح ِلفون ِب ِ
ُ
َ
َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ْ ً َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ ّ ْ ُ ُ ُ َ
ََ
اهلل َعذ ًابا
ِب َما ل ْم َي َنالوا َو َما نق ُموا ِإلا أن أغناهم اهلل ورسوله ِمن فض ِلهِ ف ِإن يتوبوا يك خيرا لهم و ِإن يتولوا يع ِذبهم
َ
ُ ْ
الآخ َرةِ .
أ ِل ًيما فِي ّالدن َيا َو ِ

هوا بِ َم َل ْ َينَا ُلوا ،من الفتك بالرسول وهو أن مخسة عرش
قال البيضاوي يف تفسريهَ «:158/3:و َ ُّ

منهــم توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يدفعوه عن راحلته إىل الوادي إذ تســنم 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 ،ثم عدَّ د أسامءهم كام يأيت ،وقال« :وهم الذين
َ

ُ

أنزل اهلل عز وجل فيهمَ :و َه ُّموا ِب َما ل ْم َي َنالوا ».

اتفقــت روايتهــم عىل أن املؤامــرة كانت لقتل رســول اهلل‘يف نقطة معينــة من العقبة!

قال الصحايب عامر بن واثلة كام يف روايتهم الصحيحة «:أرادوا أن ينفروا برسول اهلل فيطرحوه».
(مســند أحمــد.)453/5 :كــا اتفقــوا عىل أن غــزوة تبوك كانــت يف الصيف وكانوا يســرون لي ً
ال
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اتقاء احلر ،وكان أمامهم طريق خمترص من العقبة اليناسب جيش ًا من ثالثني ألف ًا،فسلك اجليش
طريق الوادي وقرر النبي‘ أن يســلك طريق العقبة ،وأحس بــأن بعضهم يأمتر عليه فنادى

مناديه أن اليســلك أحد العقبة ،فبادر املتآمرون وصعدوا اجلبل ليدحرجوا صخور ًا كبرية عليه
فتقتله ،أو تنفر ناقته‘فتسقط يف الوادي ،وكان مسلك ًا ضيق ًا يتسع يف نقطة منه جلمل واحد،
وكان واديه عميق ًا ،روي أنه مقدار ألف رمح! (البحار .)267/82 :

كرات كبرية من جلود أو خشــب ،يلقوهنا فتصدر منها أصوات
كام ورد ذكر الدِّ َباب ،وهي
ٌ

تنفر الناقة « :فســبق بعضهم إىل تلك العقبة وكانوا قد أخذوا دباب ًا كانوا هيأوها من جلد محار،
وضعوا فيها حىص وطرحوها بني يدي الناقة»( .الصحيح من السيرة.)143/30:

ويف اإلحتجــاج « :64/1 :وجاء األربعة والعــرون عىل مجاهلم وبني أيدهيــم رجالتهم يقول

بعضهــم لبعض :من رأيتموه هنا كائن ًا من كان فاقتلوه ،لئال خيربوا حممد ًا أهنم قد رأونا هاهنا،

فينكــص حممد وال يصعد هذه العقبة إال هنار ًا فيبطل تدبرينا عليه! وســمعها حذيفة ...فأخرب

رسول اهلل‘بام رأى وسمع فقال رسول اهلل‘َ :أوعرفتهم بوجوههم؟ فقال :يا رسول اهلل
كانوا متلثمني وكنت أعرف أكثرهم بجامهلم فلام فتشوا املواضع فلم جيدوا أحد ًا أحدروا اللثام،
فرأيت وجوههم وعرفتهم بأعياهنم وأســائهم :فالن وفالن وفالن حتى عد أربعة وعرشين.
فقال رســول اهلل‘ :يا حذيفة إذا كان اهلل يث ِّبت حممــد ًا ،مل يقدر هؤالء وال اخللق أمجعون أن

يزيلوه ،إن اهلل تعاىل بالغ يف حممد أمره ولو كره الكافرون).

ويف سبل اهلدى للصاحلي(( :)466/5قالوا :أفال تأمر هبم يا رسول اهلل إذا جاء الناس أن تُرضب

أعناقهم؟ قال :أكره أن يتحدث الناس ويقولوا :إن حممد ًا قد وضع يده يف أصحابه ،فســاهم

هلام ثم قال :أكتامهم)!





الشدةالتاسعة عشرة :لما تخلفوا عن جيش أسامة!
مرض النبي‘قبل وفاته بأســبوعني ،ويف ثاين يوم من مرضه أمر بتسيري جيش أسامة اىل

مؤتة وبعث كل خصوم عيل×يف جيش أســامة فأخذوا يامطلون عن احلركة ،فحثهم ولعن
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من ختلف عن جيش أسامة!

قال املفيد يف اإلرشــاد « :179/1 :ثم إنه عقد ألســامة بن زيد بن حارثة اإلمرة ،وندبه أن خيرج

بجمهور األمــة إىل حيــث أصيب أبوه من بالد الــروم ،واجتمع رأيه عــى إخراج مجاعة من
متقدمي املهاجرين واألنصار يف معســكره ،حتى ال يبقــى يف املدينة عند وفاته‘من خيتلف

يف الرئاســة ويطمع يف التقدم عىل الناس باإلمارة ويســتتب األمر ملن اســتخلفه من بعده ،وال

ينازعــه يف حقه منازع .فعقد له اإلمــرة عىل من ذكرناه وجدَّ ‘يف إخراجهم ،فأمر أســامة

بالربوز عن املدينة بمعســكره إىل اجلرف ،وحث الناس عىل اخلروج إليه واملسري معه وحذرهم
التلوم واإلبطاء عنه).
من ُّ

ويف إعالم الورى« :263/1 :وملا قدم رســول اهلل‘املدينة من حج الوداع بعث بعده أسامة

بن زيد وأمــره أن يقصد حيث قتل أبوه ،وقال له :أوطئ اخليل أواخر الشــام من أوائل الروم.

وجعل يف جيشه وحتت رايته أعيان املهاجرين ووجوه األنصار وفيهم أبوبكر وعمر وأبوعبيدة.
وعسكر أسامة باجلرف فاشتكى رسول اهلل‘شــكواه التي تويف فيها وكان يقول يف مرضه:

نفذوا جيش أســامة ويكرر ذلك ،وإنــا فعل ذلك لئال يبقى يف املدينة عنــد وفاته من خيتلف

يف اإلمامة ويطمع يف اإلمارة ،ويستوسق األمر ألهله».

ويف كتاب ســليم بن قيس& «:424/ويف ذلك اجليش أبوبكر وعمر ،فقال كل واحد منهام:

الينتهي يستعمل علينا هذا الصبي العبد »!

وقــال ابن حجر يف فتح البــاري ،115/8:وهو من كبار أئمة الســلطة «:وقــد أنكر ابن تيمية

يف كتاب الرد عــى ابن املطهر أن يكون أبوبكر وعمر يف بعث أســامة ،ومســتند ما ذكرناه ما
أخرجه الواقدي بأســانيده يف املغــازي ،وذكره ابن ســعد أواخر الرتمجة النبوية بغري إســناد،
وذكره ابن إسحاق يف السرية املشــهورة ولفظه:بدأ برسول اهلل‘ وجعه يوم األربعاء فأصبح

يوم اخلميس فعقد ألســامة فقال :أغز يف ســبيل اهلل ورس إىل موضع مقتــل أبيك ،فقد وليتك
هذا اجليش .فذكر القصة وفيها :مل يبق أحد من املهاجرين األولني إال انتدب يف تلك الغزوة منهم

أبوبكر وعمر .وعند الواقدي أن ذلك اجليش كان ثالثة آالف ،فيهم سبع مائة من قريش ».

أقول :أوردنا كالم ابن حجر إلثبات أن النبي‘تعمد أن ُيفرغ املدينة من القرشيني ،ومن
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كل من يمكن أن يعارض اســتخالف عيل× .وتعمد أن يؤ ِّمر عليهم أسامة الشاب األسود
ابن الثامن أو الســبع عرشة ســنة حتى اليعرتض أحد عىل ســن عيل×الذي كان يف الثالثة
وثالثني من عمــره .كام نالحظ أن النبي‘أخرب عن النتائج الســيئة ملا جيري حوله ،وأطلق

حتذيره ألجيال األمة من الفتن التي سيسببها طمع قريش يف خالفته!

ويف منهاج الكرامة« :100/وقال رســول اهلل‘يف مرض موته مرة بعد أخرى مكرر ًا لذلك:

أنفذوا جيش أسامة! لعن اهلل املتخلف عن جيش أسامة! وكان الثالثة معه ».

ويف تقريب املعارف « :314/وال فرق بني خالفه‘فيام أمر به من املســر مع أســامة ،وبني

خالفه فيام أمر به من الصالة والزكاة واإلمامة ،وذلك فسق الشبهة فيه ،ودعوى خروج أيب بكر

من البعث اليفي شيئ ًا لثبوت الرواية».

وروى ابن هشــام « »1057/4أن النبي‘ملا رجع من البقيع يف أول مرضه وحتدث عن الفتن
وقال لعائشــة«:ما رضك لو ِم ِّت قبيل فقمت عليك وكفنتــك وصليت عليك ودفنتك؟ قالت

فعلت ذلك ،لقد رجعت إىل بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك»!
قلت :واهلل لكأين بك لو قد
ُ

وقد وصف أمري املؤمنني×عملهم إلفشال جيش أسامة وعجلتهم يف بيعة الفلتة يف جوابه

للحرب اليهودي عن امتحانات اهلل لويص النبي‘فقال(الخصال:)371/

«وأما الثانيــة يا أخا اليهود ،فإن رســول اهلل‘أ َّمرين يف حياته عىل مجيــع أمته وأخذ عىل

مــن حرضه منهم البيعة بالســمع والطاعة ألمري ،وأمرهم أن يبلغ الشــاهد الغائب يف ذلك،

فكنت املؤدي إليهم عن رســول اهلل‘أمره إذا حرضته ،واألمــر عىل من حرضين منهم إذا
فارقته ،ال ختتلج يف نفيس منازعة أحد من اخللق يل يف شئ من األمور ،يف حياة النبي‘وال بعد

وفاته.ثم أمر رسول اهلل‘بتوجيه اجليش الذي وجهه مع أسامة بن زيد ،عند الذي أحدث اهلل
به من املرض الذي توفاه فيــه ،فلم يدع النبي أحد ًا من أفناء العــرب وال من األوس واخلزرج

عيل نقضه ومنازعته ،وال أحد ًا ممن يراين بعني البغضاء ممن
وغريهم من سائر الناس ،ممن خياف َّ

قــد وترته بقتل أبيه أو أخيه أو محيمه ،إال وجهــه يف ذلك اجليش ،وال من املهاجرين واألنصار
واملســلمني وغريهم ،واملؤلفة قلوهبم واملنافقني ،لتصفو قلوب من يبقى معي بحرضته ،ولئال

يقول قائل شــيئ ًا مما أكرهه ،وال يدفعني دافع من الواليــة والقيام بأمر رعيته من بعده .ثم كان
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آخر ما تكلم به يف شئ من أمر أمته أن يميض جيش أسامة وال يتخلف عنه أحد ممن أهنض معه،

وتقدم يف ذلك أشد التقدم ،وأوعز فيه أبلغ اإليعاز ،وأكد فيه أكثر التأكيد!

فلم أشعر بعد أن قبض النبي‘إال برجال من بعث أسامة بن زيد وأهل عسكره قد تركوا

مراكزهم وأخلوا مواضعهم ،وخالفوا أمر رســول اهلل‘فيام أهنضهم له وأمرهم به ،وتقدم
إليهم من مالزمة أمريهم والســر معه حتت لوائه ،حتــى 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 ولرســوله‘يف أعناقهم فحلوها ،وعهد عاهدوا اهلل ورسوله فنكثوه ،وعقدوا ألنفسهم

عقــد ً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‘مشغول،

وبتجهيزه عن سائر األشياء مصدود ،فإنه كان أمهها وأحق ما بدئ به منها)!

وقال الســيد رشف الدين يف املراجعات« :365/رسية أسامة بن زيد بن حارثة إىل غزو الروم،

وهي آخر الرسايا عىل عهد النبي‘وقد اهتم فيها بأيب وأمي اهتامم ًا عظي ًام فأمر أصحابه بالتهيؤ

هلا وحضهم عىل ذلك ،ثم عبأهم بنفســه الزكية إرهاف ًا لعزائمهم واستنهاض ًا هلممهم ،فلم ُيبق

أحد ًا من وجوه املهاجرين واألنصار ،كأيب بكر وعمر وأيب عبيدة وسعد وأمثاهلم ،إال وقد عبأه
باجليش...فخرج بلوائه معقود ًا فدفعه إىل بريدة وعسكر باجلرف ،ثم تثاقلوا هناك فلم يربحوا،
مــع ما وعوه ورأوه من النصوص الرصحية يف وجوب إرساعهــم ...وطعن قوم منهم يف تأمري

أســامة كام طعنوا من قبل يف تأمري أبيه ،وقالوا يف ذلك فأكثروا مع ما شاهدوه من عهد النبي له

باإلمارة ...حتى غضب‘من طعنهم غضب ًا شديد ًا ،فخرج بأيب وأمي معصب الرأس مدثر ًا
بقطيفته حمموم ًا أمل ًا...فصعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال فيام أمجع أهل األخبار عىل نقله
واتفق أولوا العلم عىل صدوره :أهيا الناس ما مقال ٌة بلغتني عن بعضكم يف تأمريي أسامة ،ولئن

طعنتم يف تأمريي أسامة لقد طعنتم يف تأمريي أباه من قبله! وأيم اهلل إنه كان خلليق ًا باإلمارة وإن

ابنه من بعده خلليق هبا! وحضهم عىل املبادرة إىل الســر فجعلوا يودعونه وخيرجون إىل العسكر

باجلرف وهو حيضهم عىل التعجيل.

ثم ثقل يف مرضه فجعل يقول :جهزوا جيش أســامة ،أنفذوا جيش أســامة ،أرسلوا بعث
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أسامة ..لعن اهلل من ختلف عنه ...وقد تعلم أهنم إنام تثاقلوا عن السري أوالً ،وختلفوا عن اجليش
أخري ًا ،ليحكموا قواعد سياستهم ويقيموا عمدها ،ترجيح ًا منهم لذلك عىل التعبد بالنص.
وإنام أ َّمر عليهم أسامة وهو ابن ســبع عرشة سنةَ ،ل ّي ًا ألعنِة البعض ،ورد ًا ِجل َمح أهل اجلامح

منهم ،واحتياط ًا عىل األمن يف املستقبل من نزاع أهل التنافس ..لكنهم فطنوا إىل ما دبر‘فطعنوا

يف تأمري أسامة وتثاقلوا عن السري معه ،فلم يربحوا من اجلرف حتى حلق النبي‘بربه...

فهــذه مخســة أمــور يف هذه الرسيــة مل يتعبــدوا فيهــا بالنصوص اجللية،إيثــار ًا لرأهيــم

يف األمور السياسية ،وترجيح ًا الجتهادهم فيها عىل التعبد بنصوصه‘».




الشدةالعشرون :لما منعوه أن يكتب عهده!
عرف خمالفوا عيل×أن النبي‘يريد أن يكتب عهده وينص فيه عىل خالفة عيل واحلسن

واحلسن واحلسني وتسعة من ذرية احلسني^.

وطلب أن حيرض من حرض من أصحابه ،وكان ،أول احلارضين املتخلفنی عن جيش أسامة،

فكثفوا حضورهم واحتشــد الطلقاء يف املسجد والسكة ،وملا طلب منهم النبي‘أن حيرضوا
دواة وقرطاســ ًا ليكتب هلم كتاب ًا إن عملوا به اليضلون من بعــده ،فتصدى له عمر ورد عليه

واهتمــه بأنه قد خرف ،وصاح الطلقاء :القول ما قاله عمــر ،ومنعوه أن يكتب عهده ،فغضب

وطردهم وقال :قوموا عني!وقد روت كل املصادر حديث اإلنقالب عىل النبي‘الذي قاده
عمر بمنارصة طلقاء قريش ،فقد وقف يف وجه النبي‘يف مرضه ور َّد عليه ومنعه أن يكتب

ألمته عهد ًا ُيؤ ِّمنُها من الضالل ،وجيعلها سيدة العامل! فقدصاح عمر :حسبنا كتاب اهلل ..وصاح
خلفه الطلقاء :القول ما قاله عمر ،ال تقربوا له شيئ ًا!

قال البخاري(« :)36/1عن ابن عباس قال :ملا اشتد بالنبي‘وجعه قال :إئتوين بكتاب أكتب

لكم كتاب ًا ال تضلوا بعده .قال عمر :إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب اهلل حســبنا! 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 ».
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«فلام أكثروا اللغو واإلختالف قال رسول اهلل :قوموا»( .بخاري.)137/5:

ويف مســلم« :75/5:عن ابن عباس أنه قال :يوم اخلميس وما يوم اخلميس! ثم جعل تســيل

دموعه حتــى رأيت عىل خديه كأهنــا نظام اللؤلؤ! قال :قال رســول اهلل‘ :إئتوين بالكتف
والــدواة 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( «:)346/3دعا عند موتــه بصحيفة ليكتب فيها كتابــ ًا اليضلون بعده قال

فخالف عليها عمر بن اخلطاب حتى رفضها »!

ويف جممع الزوائد(« :)33/9عن عمر بن اخلطــاب قال:ملا مرض النبي قال :أدعوا يل بصحيفة

ودواة أكتب كتاب ًا التضلون بعدي أبد ًا ،فكرهنا ذلك أشد الكراهة! ثم قال :أدعوا يل بصحيفة

أكتب لكــم كتاب ًا التضلون بعده أبد ًا! فقال النســوة من وراء الســر :أالتســمعون ما يقول
رسول اهلل؟ فقلت :إنكن صواحبات يوســف إذا مرض رسول اهلل عرصتن أعينكن وإذا صح

ركبتن رقبته .فقال رسول اهلل :دعوهن فإهنن خري منكم»!

وقد وصف املحامي األردين أمحد حسني يعقوب ،182/أجواء املواجهة يف كتابه الق ِّيم :عدالة الصحابة،

فكتب حتت عنوان :املواجهة الصاخبة..وقد تقدم احلديث فیها يف فصل رزية يوم اخلميس.

وقال املحامــي األردين :برز الفاروق كقوة جديدة هائلة اســتطاعت أن حتول بني النبي وبني

كتابة ما يريد ،واســتطاعت أن تستقطب لرأهيا عدد ًا كبري ًا من املؤيدين بمواجهة مع النبي نفسه
وبحضور النبي نفسه »! انتهى كالمه.

أقول :جاء انقالب يوم اخلميس نتيجة رصاع قريش مع النبي‘الذي أخذ منحى جديد ًا بعد

فتح مكة ،فقد قرر زعامء البطون أن خيوضوا مع النبي‘املواجهة حول خالفته بزعامة عمر!

وكثفوا وجود الطلقاء يف املدينة لشد ظهر عمر فبلغوا ألوف ًا! ألن الذين كتب النبي‘أسامءهم

يف جيش أسامة كانوا سبع مئة قريش! «فتح الباري.»116/8:

َّ
ََْ َ َ ُ ْ
اهلل َما اق َت َت َل ال ِذ َين
وقد أخرب اهلل تعاىل نبيه‘أن أمته ستختلف بعده كاألمم السابقة « :ولو شاء
ْ ََُ َ ُْ ْ َ ْ َ َ َ ُْ ْ َ ْ َ ََ ََْ َ َ ُ َ ََُْ
ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َْ َّ ُ َ
ات َول ِك ِن اختلفوا ف ِمنهم من آمن و ِمنهم من كفر ولو شاء اهلل ما اقتتلوا
ِمن بع ِد ِهم ِمن بع ِد ما جاءتهم الب ِين
َو َلك َّن َ
اهلل َي ْف َع ُل َما ُي ِر ُيد»( .البقرة.)253 :
ِ
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فكان النبي‘يؤكد عىل مكانــة أهل بيته^وحيذر أمته أن يرتــدوا بعده كفار ًا يرضب

بي
بعضهم رقاب بعض ،ألجل احلكــم واخلالفة! وخطب فيهم يف حجة الوداع مخس خطب َّ َ
فيها كل مــا ينبغي بيانه وبرشهم باألئمة اإلثني عرش^من عرتتــه بعده ،وأكد عىل وجوب
اتباعهم وإال وقعوا يف الضالل واإلهنيار!

ويف خطبته السادســة بغديرخم أخذ بيد عيل×وأصعده املنرب وأعلنه خليفته ،وأمرهم أن

بخ ٍ
هينئوه ويبايعوه ففعلــوا ،وكان عمر أول املهنئني! فقال كام يف حديثهم الصحيحٍ :
بخ لك يا
ابن أيب طالب أصبحت موالي وموىل كل مسلم ».

ويف مرض وفاته‘أمره ربه عز وجل أن يدعو من حرض من أصحابه ويتم عليهم احلجة،

فعــرض عليهم أعظم عــرض قدمه نبي ألمتــه! أن يضمن هلــم أن يكونوا ســادة العامل إىل
يوم القيامة ،برشط أن يقبلوا حكم اهلل ورســوله ويلتزموا بتنفيذ عهد يكتبه هلم! فانربى له عمر

بالنيابة عن قريش فرد عليه ،وأعلن رفضهم لعرضه! فشد ظهر عمر أكثر احلارضين وصاحوا
يف وجهه‘ :القول ما قاله عمر ،أي ال نريد أن تكتب لنا كتاب ًا ،وال نريد أمانك من الضالل!
فقد غلب عليك الوجــع وفقدت الصالحية العقلية فأنت هتذي! فــردوا عليه وأهانوه‘،

وحكموا عليه بأنه فقد عقله فهو هيــذي! واختاروا الضالل عن عمد وإرصار ،وأن يصادروا

من نبيهم‘ قيادة األمة ويعطوها إىل عمر ،زعيم قريش اجلديد!

واضطر النبي املظلوم‘إىل الســكوت ،ألهنم خريوه بني الكف عــن كتابة عهده وبني أن

يعلنوا الردة ،وأنه ليس نبي ًا بل أراد تأسيس ملك ألرسته بطن بني هاشم كملك كرسى وقيرص!

فاليوم ابن عمه عيل ابن الثالث وثالثني ســنة ثم من بعــده أوالد ابنته الذين هم دون العارشة،
وإن دخلت اخلالفة فيهم فلن خترج منهم ،ولن يصل إىل قبائل قريش شــئ ،وهذا ظلم لقريش

مــا بعده ظلم! هلــذا ،تنطع بتخويل زعامء قريــش ،وواجه النبي‘بالقول إن بني هاشــم

تكفيهم النبوة ،واخلالفة جيب أن تكون لبقية البطون ،وبنو هاشم فيها كغريهم ال أكثر!

قال عمر لعبد اهلل بن عباس(شــرح النهج(( :)21/12يا عبــد اهلل عليك دماء البدن إن كتمتنيها! هل

بقي يف نفسه (علي) شئ من أمر اخلالفة؟ قلت :نعم ،قال :أيزعم أن رسول اهلل نص عليه؟ قلت:
نعم ،وأزيدك سألت أيب عام يدعيه فقال :صدق .فقال عمر :لقد كان من رسول اهلل يف أمره َذ ْر ٌو
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(طــرف) من قول اليثبت حجة وال يقطع عــذر ًا ،ولقد كان يربع يف أمره وقت ًا ما،ولقد أراد يف

مرضه أن يرصح باسمه فمنعت من ذلك إشفاق ًا وحيطة عىل اإلسالم!

ال ورب هذه البنية ال جتتمع عليه قريش أبد ًا ،ولو وليها النتقضت عليه العرب من أقطارها،

فعلم رسول اهلل أين علمت ما يف نفسه فأمسك) .ثم قال ابن أيب احلديد( :ذكر هذا اخلرب أمحد بن
أيب طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد يف كتابه مسند ًا).

وهكذا اعتربت قريش أهنا انتــرت عىل النبي‘يف مرض وفاته ،فمنعته من كتابة عهده

لعرتتــه! وما أن أغمض عينيه‘حتى ســارعت بالصفق عىل يد خليفتها ،وأسســت نظام
اخلالفة القريش عىل قانون الغلبة والتسلط!

وفتحت بذلك رصاع ًا عىل الســلطة مل تعرف أمة بعد رســوهلا أكثر منه سفك ًا للدماء! وكان

نتيجــة هذا النظام بعض فتوحات عىل غري منهج ،ثم غلبة غلامن بني أمية عىل اخلالفة ،ثم غلامن
بني العباس ،ثم غلامن الرشاكسة والعثامنيني ،حتى اهنارت اخلالفة ودفنها الغربيون يف استانبول!

أعلنالنبي؟ص؟فيالحجاللعنة على من عصاه في أهل بيته!
كان النبي‘أطلق هذه املقولة مرات يف خطبه يف حجة الوداع ،لكنه هذه املرة أرســل علي ًا

ليصعد منربه يف املسجد ،ويطلق هذه اللعن النبوية!

وقد استعمل النبي‘أسلوب ًا لتبليغ هذه العقيدة ،جعل قريش ًا ترويه وال تفهمه ،حتى يأيت

غريها ويفهمها إياه فتفيق!

فقد أطلق لعنة اهلل ومالئكته والناس أمجعني ولعنته هو عىل من ادعى لغري أبيه ،أو توىل غري مواليه،

أو منع أجري ًا أجره! ويقصد أبوته وعلي ًا×لألمة ،وباألجري نفسه ،وبأجره طاعة عرتته^.

ورواه أمحد يف مســنده ( ( :)187/4أال ومن ادعى إىل غري أبيه ،أو توىل غري مواليه فعليه لعنة اهلل
واملالئكــة والناس أمجعني ،ال يقبل اهلل منــه رصف ًا وال عدالً ،أو عــدالً وال رصف ًا) .وبألفاظ

أخرى 238/و 186و.239/4:

ورواه البخاري ( ،221/2و )67/4:بلفظ( :واملدينة حرم ما بني عري إىل كذا فمن أحدث فيها حدثا

أو آوى فيها حمدث ًا فعليه لعنــة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه رصف وال عدل .ومن
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توىل غري مواليه فعليه مثل ذلك).

ويف سنن ابن ماجة( :)905/2عن عمرو بن خارجة أن النبي‘ خطبهم وهو عىل راحلته وإن

راحلته لتقصع بجراهنا ،وإن لغامها ليسيل بني كتفي ،قال :ومن ادعى إىل غري أبيه ،أو توىل غري
رصف وال ٌ
عدل).
مواليه ،فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،ال يقبل منه
ٌ
ويف سنن الرتمذي( :)293/3عن أيب أمامة الباهيل قال :سمعت رسول اهلل‘ يقول يف خطبته

عام حجة الوداع..مثله .والدارمي( 244/2و )344وغريه.

وهي عقوبة أخروية ،تتناسب مع مســؤولية النبي‘يف التبليغ ،والشهادة عىل األمة .وقد

جاءت بصيغــة قرار من اهلل تعاىل قاطع بلعن املخالفني لرســوله‘يف أهــل بيته ،وطردهم

من الرمحة اإلهلية ،وحك ًام عليهم بعدم قبول توبتهم هنائي ًا ،واستحقاقهم العذاب يف النار.

ومقصوده باألبوة :أبوته هو املعنوية لألمة ،وبالوالء :واليته ووالية أهل بيته عليها ،وليس

مراده األبوة النسبية وال والء املالك لعبده ،لکنها أقوی األبوات!

والدليل عىل أن هذا مقصوده‘أن الولد لو هرب من أبيه ،ونسب نفسه اىل والد آخر ،ثم

تاب فإن الفقهاء مجيع ًا يفتون بأن توبته تقبل!

ولو أن مملوك ًا هرب من ســيده وجلأ إىل شــخص وادعى أنه سيده ،ثم تاب ،أوشخص ًا منع

أجري ًا أجرته ثم تاب وأعطاه ،فقد أمجعوا عىل قبول توبتهم!

بينام هذا الشــخص يف احلديث النبــوي مصبــوب عليه الغضب اإلهلي واللعنــة إىل األبد:
(فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،ال يقبل اهلل منــه رصف ًا وال عدالً) .والرصف التوبة،

والعدل الفديــة ،فهي عقوبــة التكــون إال حلالة اخليانة العظمى كاملــوت عىل الردة والرشك
ونحومها،واليعقل أن تكون ٍ
لولد يدعو نفسه لغري أبيه ،أو لعبد يدعو نفسه لغري سيده!
ويؤيد ذلك ترصيح بعض رواياهتا بكفر من يفعل ذلك وخروجه من اإلسالم!

ففــي ســنن البيهقي ،26/8 :ومجمــــــــع الزوائد ،9/1:وكنز العمــال 872/5:و (( )324/10فقــد خلــع ربقــــــــة اإلسالم مــن عنقــــــــه.
ً
أحمد عن جابر ) .وفي :326/من تولى غير مواليه فليتبوأ بيتا في النار  .ابن جرير عن عائشة) .وفي( :327/من تولى غير مواليه فقد كفر .
ابن جرير عن أنس) .وفي :255/16:فهو كافر بما أنزل اهلل على رسوله)!
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ً
ولما منعوه أن يكتب عهده أرسل عليا؟ع؟ليعلن لعنته!
ومنها ما رواه الطويس يف أماليه ،123/واملفيد يف أماليه ( :351/أخربنا حممد بن حممد ،قال :أخربين

أبوبكــر حممد بن عمر اجلعايب ،قال :حدثنا أبوالعباس أمحد بن حممد بن ســعيد اهلمداين ،قال:

حدثنا أبوعوانة موسى بن يوسف القطان الكويف ،قال :حدثنا حممد بن سليامن املقرئ الكندي،
عــن عبد الصمد بــن عيل النوفيل ،عن أيب إسحاق الســبيعي ،عن األصبغ بن نباتة الســعدي،
قال :ملا رضب ابــن ملجم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب× غدونــا عليه نفر من أصحابنا،
أنا واحلارث وســويد بن غفلة ومجاعة معنا ،فقعدنا عىل الباب فســمعنا البكاء فبكينا ،فخرج
إلينا احلســن بن عيل’ فقال :يقول لكم أمري املؤمنني :انرصفوا إىل منازلكم ،فانرصف القوم

غريي فاشــتد البكاء من منزله ،فبكيت وخرج احلسن×وقال :أمل أقل لكم انرصفوا .فقلت:
ال واهلل يا ابن رســول اهلل ما تتابعني نفيس وال حتملني رجيل أن انرصف حتى أرى أمري املؤمنني
صلــوات اهلل عليه .قال :وبكيــت .فدخل فلم يلبث أن خرج فقــال يل :أدخل ،فدخلت عىل
أمري املؤمنني× فإذا هو مســتند ،معصوب الرأس بعاممة صفراء ،قد نزف واصفر وجهه ،ما

أدري وجهــه أصفر أم العاممة ،فأكببــت عليه فقبلته وبكيت فقــال يل :ال تبك يا أصبغ ،فإهنا
واهلل اجلنة .فقلت له :جعلت فداك ،إين أعلم واهلل أنك تصري إىل اجلنة ،وإنام أبكي لفقداين إياك
يا أمري املؤمنني .جعلت فداك حدثني بحديثي ســمعته من رســول اهلل‘فإين أراك ال أسمع
منك حديث ًا بعد يومي هذا أبد ًا.قال :نعم يا أصبغ ،دعاين رسول اهلل‘ يوم ًا فقال يل :يا عيل،

إنطلق حتى تأيت مســجدي ثم تصعد منربي ثم تدعو الناس إليك فتحمد اهلل تعاىل وتثني عليه

عيل صالة كثرية ،ثم تقول :أهيا الناس ،إين رسول رسول اهلل إليكم ،وهو يقول لكم :إن
وتصيل َّ

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 مســجده‘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 املرسلني
ولعنتي عىل من انتمى إىل غري أبيه ،أو ادعى إىل غري مواليه ،أو ظلم أجريا أجره.
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قال :فلم يتكلم أحد من القوم إال عمر بن اخلطاب ،فإنه قال :قد أبلغت يا أبا احلسن ،ولكنك

جئت بكالم غري مفرس .فقلت :أبلغ ذلك رسول اهلل فرجعت إىل النبي‘فأخربته اخلرب ،فقال:
عيل ثم قل :يا أهيا الناس ،ما
إرجع إىل مسجدي حتى تصعد منربي فامحد اهلل واثن عليه ،وصل َّ

كنا لنجيئكم بشئ إال وعندنا تأويله وتفسريه ،أال وإين أنا أبوكم ،أال وإين أنا موالكم ،أال وإين

أنا أجريكم .أال وإين أنا موالكم ،أال وإين أنا أجريكم).

ومنها ما رواه فرات بن إبراهيم الكويف يف تفســره ،392/قال( :حدثنا عبد الســام بن مالك

قال :حدثنا حممد بن موسى بن أمحد قال :حدثنا حممد بن احلارث اهلاشمي قال :حدثنا احلكم بن

سنان الباهيل ،عن ابن جريج ،عن عطاء بن أيب رباح قال :قلت لفاطمة بنت احلسني× :أخربيني
جعلت فداك بحديث أحدث ،واحتج به عىل الناس .قالت :نعم ،أخربين أيب أن النبي‘كان
نازالً باملدينة ،وأن من أتاه من املهاجرين عرضوا أن يفرضوا لرســول اهلل‘ فريضة يستعني
هبــا عىل من أتاه ،فأتوا رســول اهلل‘ وقالوا :قــد رأينا ما ينوبك من النوائــب ،وإنا أتيناك

لتفرض فريضة تســتعني هبا عىل من أتاك .قال :فأطرق النبي‘طوي ً
ال ثم رفع رأســه فقال:
إين مل أؤمــر أن آخــذ منكم عىل ما جئت به شــيئ ًا ،إنطلقوا فإين مل أؤمر بشــيئ ،وإن أمرت به

أعلمتكــم .قال :فنزل جربئيل×فقال :يا حممد إن ربك قد ســمع مقالة قومك وما عرضوا
ُ َ َ َُ ُ

َ

َ

َّ ْ

َ

ْ

عليك ،وقد أنزل اهلل عليهم فريضــة :ق ْل لا أ ْسألك ْم َعل ْيهِ أ ْج ًرا ِإلا ال َم َو ّد َة فِي ال ُق ْربَى .قال فخرجوا وهم

يقولون :ما أراد رسول اهلل إال أن تذل األشــياء ،وختضع الرقاب ما دامت الساموات واألرض
لبني عبد املطلب .قال :فبعث رســول اهلل‘إىل عيل بن أيب طالب أن اصعد املنرب وادع الناس

إليك ثم قل :أهيا النــاس من انتقص أجري ًا أجره فليتبوأ مقعــده من النار ،ومن ادعى إىل غري
مواليــه فليتبوأ مقعده من النار ،ومن انتفى من والديه فليتبــوأ مقعده من النار! قال فقام رجل
وقال:يا أبا احلســن ما هلن من تأويل؟ فقال :اهلل ورســوله أعلم .فأتى رسول اهلل‘فأخربه،

فقال رسول اهلل :ويل لقريش من تأويلهن ،ثالث مرات!

ثــم قال:يا عيل انطلق فأخربهم أين أنا األجري الذي أثبت اهلل مودته من الســاء ،ثم أنا وأنت

موىل املؤمنني ،وأنا وأنت أبوا املؤمنني).

أقول :اليصح أن يكون قول :ما أراد رســول اهلل إال أن تذل األشــياء لبني عبد املطلب .من
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كالم ألنصار الذيــن جاؤوا ليبذلوا ثلث أمواهلم للنبــي‘ ،فلم ينطقوا يوم ًا بحرف من نوع

هذا الكالم .بل الذيــن قالوا ذلك هم الطلقاء ،ملا أخربهم األنصار بمجلســهم مع النبي‘،
ونزول آية املودة يف قرباه.





الشدةالحادية والعشرون:األيامالثالثةاألخيرة أشد أيام حياته ؟ص؟!
ً
ً
في كل يوم كان يقول لجبرئيل :أجدني مغموما مكروبا
روى اجلميــع حديث ًا مهــ ًا وبعض طرقه عندهــم صحيحة ،فقد رواه ابن ســعد والبيهقي

والشافعي يف مســنده ،وبقي بن خملد يف جزئه وغريهم ،وروته مصادرنا مستفيض ًا كالصدوق

يف أماليه ،وغريه .ووثق الصاحلي يف سبل اهلدى ( )263/12حديث بقي بن خملد ،قال (:ملا كان قبل
وفاة رســول اهلل‘ بثالثة أيام هبط جربيل إىل النبي‘ فقال:يا أمحد إن اهلل أرســلني إليك

إكرامــ ًا لك وتفضي ً
ال لك ،ليســألك عام هو أعلم به منك يقول :كيــف جتدك؟ قال :أجدين يا

جربيل مغموم ًا ،وأجدين يا جربيل مكروب ًا!! فلام كان اليوم الثاين هبط إليه جربيل فقال :يا أمحد

إن اهلل أرســلني إليك إكرام ًا لك وتفضي ً
ال لك وخاصة لك يسألك عام هو أعلم به منك ،يقول

لك :كيف جتدك؟ قال :أجدين يا جربيل مغموم ًا وأجدين يا جربيل مكروب ًا!!

فلام كان اليوم الثالث هبط جربيل ..فقال :يا حممد إن اهلل أرســلني إليك إكرام ًا لك وتفضي ً
ال

لك ،يســألك عام هو أعلم به منك يقول :كيف جتدك؟ قال :أجدين يا جربيل مغموم ًا ،وأجدين

يا جربيل مكروب ًا.

ويف حديث أيب احلويرث عند البيهقي :قال له :إن ربك يقرؤك السالم ويقول لك :إن شئت

شفيتك وكفيتك ،وإن شئت توفيتك ،وغفرت لك قال :ذلك إىل ريب يصنع يب ما يشاء.

ثم استأذن مللك املوت وكان عىل الباب ،فقال جربيل :يا أمحد هذا ملك املوت يستأذن عليك،

ومل يستأذن عىل آدمي كان قبلك ،وال يستأذن عىل آدمي بعدك ،قال :إئذن له ،فدخل.

فوقف بني يدي رسول اهلل‘ فقال :إن اهلل أرسلني إليك ،وأمرين أن أطيعك فيام أمرتني،

إن أمرتني أن أقبض نفســك قبضتها يا أمحد ،وإن أمرتني أن أتركها تركتها قال :وتفعل ذلك يا
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ملك املــوت؟ قال نعم ،بذلك أمرت أن أطيعك يف كل أمرتني ،فقال جربيل :يا أمحد إن اهلل قد
اشتاق إىل لقائك .فقال:يا ملك املوت إمض ملا أمرت به.)..

ويف أمايل الصــدوق ،384 /أنه دخل عىل اإلمام زين العابدين×رجالن من قريش فقال :أال

أحدثكام عن رســول اهلل‘؟ فقاال :بىل حدثنا عن أيب القاســم .قال  :سمعت أيب×يقول
 :ملا كان قبل وفاة رســول اهلل‘ثالثة أيام هبط عليه جربئيل فقال  :يا أمحد ،إن اهلل أرســلني
إليك إكرام ًا وتفضي ً
ال لك وخاصة ،يســألك عام هو أعلم به منك يقول :كيف جتدك يا حممد؟

قال النبي‘ :أجدين يا جربئيل مغموم ًا وأجدين يا جربئيل مكروب ًا!

[فلامكان اليوم الثاين هبط إليه جربيل فقال :يا أمحد إن اهلل أرسلني إليك إكرام ًا لك وتفضي ً
ال

لك وخاصة لك ،يســألك عام هو أعلم به منك يقــول لك كيف جتدك فقال :أجدين يا جربيل

مغموم ًا ،وأجدين يا جربيل مكروب ًا.

فلام كان اليوم الثالث هبط جربئيل وملك املوت ،ومعهام ملك يقال له إسامعيل يف اهلواء عىل

ســبعني ألف ملك ،فســبقهم جربئيل×فقال :يا أمحد ،إن اهلل عز وجل أرسلني إليك إكرام ًا

لــك وتفضي ً
ال لك خاصة ،يســألك عام هو أعلم به منك ،فقال  :كيــف جتدك يا حممد؟ قال :
أجدين يا جربئيل مغموم ًا ،وأجدين يا جربئيل مكروب ًا!

فاستأذن ملك املوت فقال جربئيل :يا أمحد هذا ملك املوت يستأذن عليك مل يستأذن عىل أحد

قبلك ،واليستأذن عىل أحد بعدك ..الخ.

ويف اإلرشاد « :187/ثم قىض‘ويد أمري املؤمنني×اليمنى حتت حنكه ففاضت نفسه فيها،

وج َهه وغمضه ومد عليه إزاره ،واشــتغل بالنظر يف أمره ».
فرفعها إىل وجهه فمســحه هبا ،ثم َّ

ً
حديثالمغمومالمكروب يجعلالولدان شيبا!

وكيف اليشيب املسلم وهو يرى نبيه‘بعد أن رفضت أمته أن يكتب هلا عهده يعيش أشد

ثالثة أيام عليــه من يوم مخيس الرزية اىل اإلثنني ،ويغادر أمته وهــو مملوء منها غ ًام وكرب ًا ألهنا
انقلبت عليــه يف حياته ،وأرصت عىل معصيته ،ورفضت أن يكتــب هلا ما يؤمنها من الضالل

وجيعلها سيدة األمم!
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كان يرى‘أن جهود ثالث وعرشين ســنة يف بناء األمة والدولة وإرساء قواعد اإلسالم،

قد سطت عليها قريش يف حياته جهار ًا هنار ًا ،وقررت أن تأخذ سلطانه وتنحرف برسالته ،وأن

تضطهد عرتته من بعده!

وتذكر روحي فداه يوم ذهب اىل املسجد ،وبيده تربة احلسني×وأخربهم بأهنم سيقتلونه!

ثم جاء باحلسني ثانية وثالثة وأخربهم وحذرهم!

ثم خلصت املشــهد فاطمة÷ملا دخلت عىل أبيها يف مرض وفاته وانفجرت باكية بني يديه،

وعال صوهتا ،كام رواه الطــراين يف معجمه الكبري( )57/3واألوســط ( )327/6وأبونعيم وغريه،
(دخلت عىل رسول اهلل‘يف
بإســنادهم عن أيب ســعيد اخلدري وعن جابر األنصاري قال:
ُ

شــكاته التي قبض فيها ،فإذا فاطمة ريض اهلل عنها عند رأســه ،قال فبكت حتى ارتفع صوهتا،
فرفع رســول اهلل طرفه إليها فقال:حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟فقالت :أخشى الضيعة من

بعدك! فقال :يــا حبيبتي أما علمت أن اهلل عز وجل اطلع إىل األرض إطالعة فاختار منها أباك

فبعثه برســالته ،ثم اطلع اطالعة فاختار منها بعلك ،وأوحــى إيل أن أنكحك إياه! يا فاطمة:

ونحن أهل بيت قد أعطانا اهلل سبع خصال مل ُي ْع َطها أحد قبلنا..الخ.).

ويف رواية ســلامن (كمال الدين(:)262/فاغرورقت عينا رســول اهلل بالبكاء ،ثــم قال :يا فاطمة

أمــا علمت أنا أهل بيت اختار اهلل عــز وجل لنا اآلخــرة عىل الدنيا..الخ).وقد تقدم يف فصل
إخبار النبي‘بظلم أمته ألهل بيته^.

ويف أمايل الطويس ( :188/عن ابن عباس قال :ملا حرضت رسول 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).

وروى املحب الطــري يف الرياض النــرة (( :)184/3عــن عيل×قــال :كنــت أمــي

مع النبــي‘يف بعــض طرق املدينة فمررنا عــى حديقة فقلت يا رســول اهلل :ما أحســن
هذه احلديقة؟ قال :لك يف اجلنة أحســن منها .ثم أتينا عىل حديقة أخرى فقلت :يا رســول اهلل

ما أحســنها! قال :لك يف اجلنة أحسن منها ،حتى أتينا عىل ســبع حدائق ،أقول يا رسول اهلل ما
أحسنها :فيقول :لك يف اجلنة أحســن منها .ويف رواية فلام خىل الطريق اعتنقني وأجهش باكي ًا
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فقلت :يا رســول اهلل ما يبكيك؟ فقال :ضغائن يف صدور أقــوام اليبدوهنا لك إال من بعدي!

فقلت :يف سالمة من ديني؟فقال :يف سالمة من دينك).

قال المحب الطبــري :أخرجــه أحمد فى المناقب .ورواه فــي مجمع الزوائــد ( )118/9بروايات وثــق بعضها.وكنز العمال()176/13
عن البــزار وابن النجــار  ،ورواه البــاذري( )5/4والخوارزمــي في المناقــب ،65/وابــن حجــر في المطالب العاليــة ( )101/16وتار يــخ

دمشــق( )322/42وفي ،324/وفيه ( :قال ضغائن يف صدور أقوام اليبدوهنا لك حتى أفارق الدنيا! فقال

عيل:فام أصنع يا رسول اهلل؟قال :تصرب) .وقال في الصحيح من السيرة ((:)142/31وفي بعض المصادر  :أن ذلك كان
منه‘حين حضرته الوفاة).

ويف أمايل املفيد ،288 /عن عيل×قال يل رسول اهلل‘(:إذا رأيت قوم ًا قد عدلوا عن اهلدى

إىل الضالل فخاصمهم ،فإن اهلدى من اهلل والضالل من الشــيطان .يا عــي إن اهلدى هو اتَّباع
أمر اهلل دون اهلوى والرأي ،وكأنك بقوم قد تأولوا القرآن وأخذوا بالشبهات ،واستحلوا اخلمر
بالنبيذ ،والبخس بالزكاة ،والســحت باهلدية! قلت :يا رســول اهلل فام هم إذا فعلوا ذلك أهم

أهــل ردة أم أهل فتنة؟ قــال :هم أهل فتنة يعمهــون فيها إىل أن يدركهم العــدل! فقلت :يا

رسول اهلل العدل منا أم من غرينا؟ فقال :بل منا ،بنا يفتح اهلل وبنا خيتم ،وبنا ألف اهلل بني القلوب

بعد الرشك ،وبنا يؤلف اهلل بني القلوب بعد الفتنة ،فقلت :احلمد هلل عىل ما وهب لنا من فضله).
ومقصود النبــي‘أن اهلل فتح اخلــر بنبوتــه فألــف بني القلوب بعد الرشك ،وســيختم

بولده املهدي×فيؤلف بني القلوب بعد الفتنة!




الفصل السبعون

إتمامالنبي؟ص؟الحجةعلىخصومعلي؟ع؟

مواقف نبوية لرد خصوم علي؟ع؟
 .1هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا
هــذه فقرة من حديث الدار املعــروف ،يف أول بعثة النبي‘ملا مجع بني هاشــم وأخربهم

بنبوته ،وطلب منهم أن يسلموا وأن يتفرغ شخص منهم ليكون عضده يف الدعوة .وقد أوردناه
ني .و ْ ِ
ِ ِ
ــرت َ
َاح َك َلِ ِن
اخف ْض َجن َ
َك ْالَ ْق َربِ َ َ
يف فصل بالغة النبي‘ ملا نزل قوله تعاىلَ :و َأنْذ ْر َعش َ
ني .ورويناه نحن مستفيض ًا وقال املفيد أمجع النقاد عىل صحته ،ورواه عدد من
ا َّت َب َع َك ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
علامء الســنة منهم الطربي يف تارخيه ( )62/2بســنده عن ابن عباس ،عن عيل×قال(:ملا نزلت
هذه اآلية عىل رسول اهلل‘َ :و َأن ِْذ ْر َع ِش َريت َ
ني ،دعاين رسول اهلل فقال يل :يا عيل إن اهلل
َك األَ ْق َربِ َ
أمــرين أن أنذر عشــريت األقربني ،فاصنع لنا صاع ًا من طعام واجعل عليه رجل شــاة ،وامأل

لنا عســ ًا من لبن ،ثم امجع يل بني عبد املطلب حتى أكلمهم وأبلغهــم ما أمرت به ،ففعلت ما
ال يزيدون رج ً
أمرين به ،ثم دعوهتم له وهم يومئــذ أربعون رج ً
ال أو ينقصونه فيهم أعاممه أبو
طالــب ومحزة والعباس وأبو هلب ،فلام اجتمعوا إليه دعــا بالطعام الذي صنعت هلم فجئت به
فلام وضعته تناول ورسول اهلل‘ حذية من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها يف نواحي الصفحة

ثم قال :خذوا بســم اهلل ،فأكل القوم حتى ماهلم بشــئ حاجة ،ومــا أرى إال موضع أيدهيم،

وأيم اهلل الــذي نفس عيل بيده إن كان الرجل الواحد منهــم ليأكل ما قدمت جلميعهم .ثم قال:

إسق القوم فجئتهم بذلك العس فرشبوا منه حتى رووا منه مجيع ًا .وأيم اهلل إن كان الرجل الواحد
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منهم ليرشب مثله .فلام أراد رســول اهلل ‘ أن يكلمهم بدره أبو هلب إىل الكالم فقال :لقدم ًا

سحركم صاحبكم ،فتفرق القوم ومل يكلمهم رسول اهلل ‘!

فقال الغد :يا عيل إن هذا الرجل ســبقني إىل ما قد ســمعت من القــول فتفرق القوم قبل أن

أكلمهــم ،ف ُعدَّ لنا من الطعام بمثل ما صنعت ،ثم امجعهــم إ َّيل .قال ففعلت ثم مجعتهم ثم دعا

بالطعام فقربته هلم ،ففعل كام فعل باألمس فأكلوا حتى ما هلم بشــئ حاجة .ثم قال :إســقهم

فجئتهم بذلك العس فرشبوا حتى رووا منه مجيع ًا ،ثم تكلم رسول اهلل ‘ فقال:

يــا بني عبد املطلــب إين واهلل ما أعلم شــاب ًا يف العرب جاء قومه بأفضل ممــا قد جئتكم به،

إين قد جئتكــم بخري الدنيا واآلخرة ،وقد أمرين اهلل تعاىل أن أدعوكــم إليه فأيكم يوازرين عىل
هذا األمر عىل أن يكون أخي ووصيــي وخليفتي فيكم؟ قال فأحجم القوم عنها مجيع ًا ،وقلت
وإين ألحدثهم ســن ًا وأرمصهم عين ًا وأعظمهم بطن ًا وأمحشهم ساق ًا :أنا يا نبي اهلل أكون وزيرك

عليه .فأخذ برقبتي ثم قال :إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم ،فاســمعوا له وأطيعوا .قال:

فقام القوم يضحكون ويقولون أليب طالب :قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع)!

أقول :احلديث كام ترى نص عىل خالفة عيل×يف أول بعثة النبي‘ ،وهلذا اليروق ألتباع

أصحاب الســقيفة ،وحيرفه رواهتم فيحذفون منه ،فقد رواه الطربي يف تارخيه وفيه(:ثم قال:إن
هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاســمعوا له وأطيعوا) .ورواه يف تفسريه وفيه( :ثم قال :إن
هذا أخي ،وكذا وكذا! وتبعه ابن كثير في البداية والنهاية ( )40/ 3وتفسيره(.)! 351/ 3

كام أن حممد حســن هيكل أورده مــن تاريخ الطربي يف كتابه حياة حممــد يف الطبعة األوىل

يف الصفحــة ،104/ثم عاد فحــذف من الطبعة الثانية  139/ســنة  ،1354واقترص عىل قوله:
ويكون أخي ووصيي ،وذلك بطلب سفارة الســعودية يف القاهرة لقاء مخس مائة جنيه ،أو لقاء

رشاء ألف نسخة من كتابه (ذكر ذلك الشيخ حممد جواد مغنية يف :فلسفة التوحيد والوالية.)179/

َ
غضبالنبي؟ص؟من خصوم علي؟ع؟وأعدائه مرات
.2
فتح النبي‘مكة فخضع له القرشــيون يف الظاهر ،فجمعهم ووبخهم فأعلنوا إســامهم

وطلبــوا منه العفو فعفا عنهم ،وعني عىل مكة حاك ًام مســل ًام من بني أميــة .لكن بطون قريش
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بكربيائهــم رفضوا أن يكونوا خاضعــن للنبي‘وحاكمه يف مكة ،فعزلوا أبا ســفيان عن

قيادهتم بحجة أنه تواطأ مع النبي‘وأدخله مكة ،ونصبوا ســهيل بن عمرو ألنه أشد عداء
للنبي ،فقاد البطون َّ
وشل عمل حاكم مكة ،وكانت عالقته وثيقة مع أيب بكر وعمر وقد تعاونوا

يف العمل ألخذ خالفة النبي‘وعزل بني هاشــم عزالً كامــاً .وأول ما قاموا به أهنم كثفوا
وجود بطون قريش يف املدينة ،فنقلوا اليها مخسة آالف من الطلقاء ،فصاروا نصف سكان املدينة

وأكثر.

وأول ما قاموا به يف املدينة محلة لتسقيط بني هاشم ،فكانوا يقولون يف جمالسهم وأمام األنصار:

إن بني هاشم زبالة وم َثل حممد فيهم كنخلة نبتت يف كناسة أو يف كبا أي مزبلة! ويقولون إن النبي

ال حيبهم وال يشفع هلم يوم القيامة ،ويقول إن آل طالب ليسوا بأوليائي! وبلغ األمر هبم أهنم إذا

دخل عليهم هاشمي أو رأوه قطبوا وجوههم له ،يظهرون نفرهتم منه واحتقاره!

روى الترمــذي( )317/5وغيــره قال(:إن العباس بن عبد املطلب دخل عىل رســول اهلل‘مغضب ًا وأنا

عنده فقال :ما أغضبك؟ قال يا رسول اهلل ما لنا ولقريش! إذا تالقوا بينهم تالقوا بوجوه مبرشة
وإذا لقونا لقونا بغري ذلك! قال فغضب رسول اهلل ‘ حتى امحر وجهه ،ثم قال :والذي نفيس

بيده ال يدخل قلب رجل اإليامن حتى حيبكم هلل ولرسوله »!

فغضب النبي‘وصعد املنرب وبني فضل بني هاشــم وبنــي عبد املطلب خاصة ،وأن اهلل

اختارهــم ،ويف مرة أمر بالنداء اىل الصالة جامعة فخطــب وأفاض وأطال وحتدى من انتقص

أرسته بني هاشــم أن يقوم ويســأله من أبوه وكان جربئيل اىل جنبه! وقــد مجعنا روايتها من
مصادرهم يف كتاب :ألف سؤال وإشكال( )179/1بعنوان :عقدة بطون قريش من بني هاشم!

هذا ،ولو أردنا اســتقصاء فعاليات الطلقاء يف املدينة ومكة يف هاتني السنتني بعد فتح مكة،

ومواجهة النبي‘هلا ،لبلغ ذلك جملد ًا أو نحوه!

وقد ركزت قريش محلتها احلاقدة عىل عيل×خاصة إلسقاط شخصيته ،واإلنتقام منه لقتله

زعامء البطون وأبطاهلم ،مقدمة لعزله بعد النبي‘!

ففي الفضائل لشاذان بن جربئيل( :134/عن أيب ذر واملقداد وسلامن قالوا قال لنا أمري املؤمنني:

إين مررت بالصهاكي يوم ًا فقال يل ما مثل حممد يف أهل بيته إال كمثل نخلة نبتت يف كناسة قال:
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فأتيت رســول اهلل‘فذكرت ذلك له فغضب غضب ًا شديد ًا فقام فخرج مغضب ًا وصعد املنرب

ففزعت األنصار ولبسوا الســاح ملا رأوا من غضبه ،ثم قال :ما بــال أقوام يعريون أهل بيتي
وقد سمعوين أقول يف فضلهم ما أقول،وخصصتهم بام خصهم اهلل تعاىل به ،وفضل علي ًا عليهم

لســبقه إىل اإلســام وبالئه وإنه مني بمنزلة هارون من موســى إال انه ال نبي بعدي .ثم إهنم

يزعمون أن مثيل يف أهل بيتي كمثل نخلة نبتت يف كناسة!

أال إن اهلل سبحانه وتعاىل خلق خلقه وفرقهم فرقتني وجعلني يف خريها َشعب ًا وخريها قبيلة،

ثــم جعلهم بيوت ًا فجعلني يف خريهــا بيت ًا ،حتى حصلت يف أهل بيتي وعشــريت وبنى أيب أنا
وأخــي عيل بن طالب .ثم إن اهلل اطلع إىل األرض اطالعة فاختارين منهم .ثم اطلع عليهم ثانية
فاختار أخي وابن عمي ووزير ووارثي ووصيي وخليفتي يف أمتي وموىل كل مؤمن ومؤمنة من
بعدي ،فمن وااله فقد واالين ومن عاداه فقد عاداين ،ومن عاداين فقد عادى اهلل .ومن أحبه فقد
أحــب اهلل تعاىل ،ومن أبغضه فقد أبغض اهلل تعاىل ،فــا حيبه اال مؤمن وال وال يبغضه اال كافر،

فهو زين األرض بعدى وزين من سكنها وهو كلمة اهلل التقوى وعروته الوثقى .ثم قالُ :ير ُيد َ
ون
ِ
ْ َ ُ َّ َ
َْ
ُ
َْ ْ ُ ُ َ
اهلل ِإلا أ ْن ُي ِت َّم ن َور ُه.
اهلل ِبأف َو ِاه ِه ْم َو َيأبى
أن ُيط ِفئوا نور ِ

أهيا الناس :ليبلغ مقالتي الشــاهد منكم الغائب ،اللهم اشهد عليهم .إن اهلل عز وجل نظر اىل

أهــل األرض نظرة ثالثة فاختار منها أحد عرش إمام ًا وهم مــن أهل بيتي خيار أمتي بعد أخي

عيل ،كلام هلك منهم واحد قام آخر ،كمثل نجوم الســاء كلام غاب نجم طلع آخر ،وهم أئمة
هادون مهديون ال يرضهم كيد من كادهــم ،وال خذالن من خذهلم .لعن اهلل من كادهم ومن

خذهلم .هم حجج اهلل تعاىل يف أرضه وشهداؤه عىل خلقه ،من أطاعهم فقد أطاع اهلل تعاىل ومن

عصاهم فقد عىص اهلل تعاىل .ثم هم مع القرآن والقــرآن معهم ال يفارقهم وال يفارقونه ،حتى
عيل احلوض ،أوهلم ابن عمي عيل بن أيب طالب ،وهو خريهم وأفضلهم ،ثم ابني احلسن
يردوا َّ

ثم ابني احلسني وأمهم فاطمة ابنتي ،ثم تسعه من ولد احلسني ثم بعدهم جعفر بن أيب طالب ثم
عمي محزة بن عبد املطلب.

وعيل خري الوصيني وأهل بيتي خري بيــوت أهل النبيني ،وفاطمة
أنا خري النبيني واملرســلني
ٌّ

ابنتي سيدة نساء أهل اجلنة أمجعني.
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أهيا الناس أترجون شفاعتي لكم ،وأعجز عن أهل بيتي!

أهيا الناس :ما من أحد غد ًا يلقى اهلل تعاىل مؤمن ًا ال يرشك به شيئ ًا إال أجره اجلنة ،ولو أن ذنوبه

كرتاب األرض.

أهيا الناس :لو أخذت بحلقه باب اجلنة ثم جتىل يل اهلل عز وجل فسجدت بني يديه ،ثم أذن يل

يف الشفاعة مل أؤثر عىل أهل بيتي أحد ًا.

أهيا النــاس :عظموا أهل بيتي يف حيايت وبعد ممــايت وأكرموهم وفضلوهم.ال حيل ألحد أن

يقوم ألحد غري أهل بيتي فانسبوين من أنا.

قــال :فقام األنصار وقد أخذوا بأيدهم الســاح وقالوا :نعــوذ اهلل من غضب اهلل وغضب

رسوله ،أخربنا يا رسول اهلل من آذاك يا رسول اهلل من آذاك يف أهل بيتك حتى نرضب عنقه!

قال :أنا حممد بن اهلل عبد املطلب ثم انتهى بالنسب إىل نزار ،ثم مىض إىل إسامعيل بن إبراهيم

خليل اهلل ،ثم مىض منه إىل نوح .ثم قال :أنا وأهل بيتي كطينة آدم ،نكاح غري سفاح.

ســلوين ،واهلل ال يسألني رجل إال أخربته عن نسبه وعن أبيه! فقام إليه رجل فقال :من أنا يا

رسول اهلل؟ فقال أبوك فالن الذي تدعى إليه!

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

أين هو يف جنة أم يف نار؟

قال :فعند ذلك خيش الثاين عىل نفســه أن يذكره رسول اهلل ويفضحه بني الناس .فقام وقال

نعوذ باهلل من ســخط اهلل وسخط رسوله ،ونعوذ باهلل من غضب اهلل وغضب رسوله ،أعف عنا

عفا اهلل عنك ،أقلنا أقالك اهلل ،أسرتنا سرتك اهلل ،إصفح عنا جعلنا اهلل فداك فاستحيا النبي‘،

وسكت فإنه كان من أهل احللم وأهل الكرم وأهل العفو .ثم نزل)!




أقول :غضب النبي‘من ذلك مرار ًا وشــدد دفاعه عن عــي× ،وخطب أكثر من مرة

مبين ًا مكانته وفضله × ،ونفاق من يؤذيه ويبغضه ،أو كفره!
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وكان يف كل مرة يطلق مقوالته الفريدة يف عيل×.

فمرة يقول :من آذى علي ًا فقــد آذاين ،فقد روى أمحد( )483/3والحاكــم والطبرانــي( :عن عمرو بن

شاس األسلمي قال ،وكان من أصحاب احلديبية :خرجت مع عيل إىل اليمن فجفاين يف سفري

ذلــك حتى وجدت يف نفــي عليه فلام قدمت أظهرت شــكايته يف املســجد ،حتى بلغ ذلك
رسول اهلل ‘فدخلت املســجد ذات غدوة ورســول اهلل‘يف ناس من أصحابه فلام رآين
أبدين عينيه يقول حدد إىل النظر ،حتى إذا جلســت قال :يا عمرو واهلل لقد آذيتني! قلت :أعوذ

باهلل أن أوذيك يا رسول اهلل! قال :بىل من آذى علي ًا فقد آذاين).

وصحح اهليثمي((:)129/9عن سعد قال :كنت جالس ً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)!

ومــن طرقنا روى الطويس يف أماليه بســند صحيح عندهم( :133/عــن زر بن حبيش ،قال:

كانــت عصابة من قريش يف مســجد النبي‘ ،فذكــروا عيل بن أيب طالــب وانتهكوا منه،
يت بقوهلم فثار من نومه يف إزار ليس عليه غريه،
ورسول اهلل‘قائل يف بيت بعض نســائه ،فأ َ

فقصد نحوهم ورأوا الغضب يف وجهه فقالوا نعوذ باهلل من غضب اهلل وغضب رســوله .فقال

رســول اهلل :ما لكم وعيل! أما تدعون عليــ ًا ،أال إن علي ًا مني وأنا منه ،من آذى علي ًا فقد آذاين،
من آذى علي ًا فقد آذاين).

ومرة يقول :كذب من زعم أنه حيبني ويبغض علي ًا( .أماليالصدوق .)187/ومن أبغض علي ًا فقد

أبغضني( .الحاكم( )130/3وصححه برشط الشيخني قال( :قال رجل لسلامن :ما أشد حبك لعيل!

قال :سمعت رسول اهلل‘يقول من أحب علي ًا فقد أحبني ومن أبغض علي ًا فقد أبغضني).

ومرة يقول لهم :علي مني وأنا منه ،وهو وليكم بعدي!
واشــتهر منه حديث بريدة األسلمي الذي روته عامة مصادرهم وصححوه ،قال بريدة (مسند

أحمد( :)356/5:بعث رســول اهلل ‘بعثني إىل اليمن عىل أحدمها عيل بن أيب طالب وعىل اآلخر

فعــي عىل الناس وإن افرتقتام فكل واحــد منكام عىل جنده.
خالد بن الوليــد فقال إذا التقيتم
ٌّ
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فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر املســلمون عىل املرشكني فقتلنا املقاتلة وسبينا الذرية

فاصطفى عيل امرأة من السبي لنفسه .قال بريدة :فكتب معي خالد بن الوليد إىل رسول اهلل ‘
خيــره بذلــك فلــا أتيت النبي‘دفعت الكتــاب فقرئ عليــه فرأيت الغضــب يف وجه

رسول اهلل‘ فقلت يا رسول اهلل هذا مكان العائذ بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت
ما أرسلت به! فقال رســول اهلل ‘ :ال تقع يف عيل فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي ،وإنه

مني وأنا منه وهو وليكم بعدي) وكررها.

ويف فتح الباري((:)53/8وأخرجه أمحد أيض ًا والنسائي من طريق سعيد بن عبيدة عن عبد اهلل

امحر وجهه يقول :من كنــت وليه فعىل وليه.
بن بريدة خمتــر ًا ويف آخره فإذا النبي‘قــد َّ
وأخرجه حلاكــم من هذا الوجه مطوالً وفيه قصة اجلارية نحــو رواية عبد اجلليل .وهذه طرق
يقوي بعضها بعض ًا).

ً
ً
ومرة يقول لهم :من أحب عليا فهو مؤمن ،ومن أبغض عليا فهو منافق

وقال ابن مسعود:سمعت رسول اهلل‘يقول:من زعم أنه آمن يب وبام جئت به وهو يبغض

علي ًا ،فهو كاذب ليس بمؤمن)(.أمالي الطوسي.)249/

وقال ابن أيب شــيبة ((:)503/7عن أم سلمة قالت:سمعت رســول اهلل يقول :اليبغض علي ًا

مؤمن ،والحيبه منافق).وأحمد ,95/1:والترمذي  306/5:والنسائي)116/8:

والعجب من ابن حجر عىل علمه ومكانته يشــهد بصحة احلديــث ثم حيرف معناه! قال يف

فتح الباري(( :)60/1ثبت يف صحيح مســلم عن عيل أن النبي ‘ قال له:الحيبك إال مؤمن وال

يبغضك إال منافق .وهذا جــار باطراد يف أعيان الصحابة! لتحقق مشــرك اإلكرام ملا هلم من

حســن العناء يف الدين .قال صاحب املفهم :وأما احلروب الواقعــة بينهم فإن وقع من بعضهم

بغض لبعض فذاك من غــر هذه اجلهة بل لألمر الطارئ الذي اقتىض املخالفة .ولذلك مل حيكم
بعضهم عىل بعض بالنفــاق ،وإنام كان حاهلم يف ذلــك حال املجتهدين يف األحكام للمصيب
أجران وللمخطئ أجر واحد)!

فقد خرب مقصود النبي‘من البغض واســتثنى منه بغض الصحابة! وجعل احلب يشمل
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حتى الصحابة املنافقني! فلم يبق للحديث معنى!

أقول :صاحب املفهم الذي ينقل عنه ابن حجر هو القرطبي من علامء احلنابلة يف القرن السابع،

وله كتاب املفهم يف رشح أسانيد البخاري ومسلم.

وله اعرتاف خطري يشــمله هو ،نقله ابن كثري يف الباعث احلثيث ( )199/1قال( :استجاز بعض

فقهاء أهل الرأي نســبة احلكم الذي دل عليه القياس اجليل إىل رســول اهلل ‘ نســبة قولية،
فيقولون يف ذلك :قال رســول اهلل‘كذا! وهلذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متوهنا

بأهنا موضوعة ،ألهنا تشبه فتاوى الفقهاء ،وألهنم ال يقيمون هلا سند ًا)!

ومعنــاه أن الفقهاء املحرتمني الصادقني الذيــن يعملــون بالقيــاس ،مثــل القربطــي هذا

يستحلون الكذب عىل رسول اهلل‘ألن قياساهتم دلت عىل مضمونه!

ً ً
 .3قدمتاليهم بالوعيد وأخبرتهم رجال رجال!

روى ابــن طاووس يف الطــرف ( )162/1بســنده  ،واملجليس يف البحــار( )484/22آخر ما تكلم

به النبي‘مع عيل×يف آخر ساعة من عمره الرشيف ،قال:

(عن الكاظم قال :قال رســول اهلل‘لعيل×حني دفع إليه الوصيــة :إختذ هلا جواب ًا غد ًا

بني يدي اهلل تبارك وتعــاىل رب العرش ،فإين حماجك يوم القيامة بكتــاب اهلل حالله وحرامه،

وحمكمه ومتشاهبه عىل ما أنزل اهلل ،وعىل ما أمرتك ،وعىل فرائض اهلل كام أنزلت وعىل األحكام
من األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجتنابــه ،مع إقامة حدود اهلل ورشوطه ،واألمور كلها،
وإقام الصالة لوقتهــا ،وإيتاء الزكاة ألهلها ،وحج البيت ،واجلهاد يف ســبيل اهلل ،فام أنت قائل

يا عيل؟ فقال عــي :بأيب أنت وأمي أرجــو بكرامة اهلل لك ومنزلتك عنــده ونعمته عليك أن
يعينني ريب ،ويثبتني فال ألقاك بني يدي اهلل مقــر ًا وال متواني ًا وال مفرط ًا ،وال أمغر وجهك،
وجهي ووجوه آبائي وأمهايت وقاء وجهك ،بل جتدين بأيب أنت وأمي مشــمر ًا متبع ًا لوصيتك

ومنهاجك وطريقك ما دمت حي ًا حتى أقدم هبا عليك ،ثم األول فاألول من ولدي ال مقرصين
وال مفرطني .قال عيل× :ثم انكببت عىل وجهه وعىل صدره وأنا أقول :وا وحشــتاه بعدك،

بأيب أنت وأمي ،ووحشــة ابنتك وبنيك ،بل واطول غمي بعدك يــا أخي ،انقطعت من منزيل
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أخبار الســاء ،وفقدت بعدك جربئيل وميكائيل فال أحس أثر ًا وال أســمع حس ًا .فأغمي عليه

طوي ً
ال ثم أفاق‘.

قال أبو احلســن الكاظم× :فقلت أليب× :فام كان بعد إفاقته؟ قال :دخل عليه النســاء

يبكني وارتفعت األصوات وضج الناس بالباب من املهاجريــن واألنصار ،فبينا هم كذلك إذ

نــودي :أين عيل؟ فأقبل حتى دخــل عليه .قال عيل× :فانكببت عليــه فقال :يا أخي إفهم

فهمك اهلل وسددك وأرشدك ووفقك وأعانك وغفر ذنبك ورفع ذكرك :إعلم يا أخي أن القوم

سيشغلهم عني ما يشــغلهم ،وإنام مثلك يف األمة مثل الكعبة نصبها اهلل للناس عل ًام ،وإنام تؤتى
من كل فج عميق ونأي سحيق وال تأيت ،وإنام أنت علم اهلدى ،ونور الدين ،وهو نور اهلل.

ال رج ً
يا أخــي ،والذي بعثني باحلق لقد قدمــت إليهم بالوعيد بعد أن أخربهتــم رج ً
ال ما
افرتض اهلل عليهم من حقك ،وألزمهم من طاعتكٌّ ،
وكل أجاب وسلم إليك األمر ،وإين ألعلم

خــاف قوهلم ،فإذا قبضت وفرغت مــن مجيع ما أوصيك به وغيبتنــي يف قربي فالزم بيتك،

وامجع القــرآن عىل تأليفه ،والفرائض واألحكام عىل تنزيلهــا ،ثم امض عىل غري الئمة عىل ما

أمرتك به ،وعليك بالصرب عىل ما ينزل به وهبا حتى تقدموا عيل).

 .4أخبرني رسولاهلل؟ص؟بمااألمة صانعة بي بعده
عقدنا الفصل احلادي واخلمســن لبيان ما أخرب به النبي‘وقد أخرب علي ًا بأن األمة ستغدر
عيل×(كتــاب ســليم بن

بــه ،وأخربه بتفصيل مــا جيري بعده باألحداث واألســاء حتى قــال
قيس:)215/أخربين رســول اهلل بام األمة صانعة يب بعده ،فلم ُ
أك بام صنعوا حني عاينته بأعلم مني
وال أشد يقين ًا مني به قبل ذلك ،بل أنا بقول رسول اهلل ‘أشد يقين ًا مني بام عاينت وشهدت.
فقلت :يا رسول اهلل ،فام تعهد إيل إذا كان ذلك؟ قال :إن وجدت أعوان ًا فانبذ إليهم وجاهدهم،

وإن مل جتــد أعوان ًا فاكفف يــدك واحقن دمك ،حتى جتد عىل إقامة الدين وكتاب اهلل وســنتي

أعوان ًا .وأخربين‘أن األمة ســتخذلني وتبايع غريي وتتبع غريي ،وأخربين أين منه بمنزلة
هارون من موسى ،وأن األمة سيصريون من بعده بمنزلة هارون ومن تبعه والعجل ومن تبعه،
َ َ
ْ َ
َ َ
ُ َ َْ ُْ
ُّ َ َّ َ َّ َ َ
إذ قال له موسىَ :يا َه ُار ُ
ون َما َم َن َع َك ِإذ َرأ ْي َت ُه ْم َضلوا ألا تت ِب َع ِن أف َع َص ْيت أ ْم ِري .قال َيا ْاب َن أ َّم لا تأخذ ِب ِل ْح َي ِتي
َ ْ
ّ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ
يل َول ْم َت ْرق ْب ق ْو ِلي .وإنام يعني أن موســى أمر هارون
َولا ِب َرأ ِسي ِإنِي خ ِشيت أن تقول فرقت بين ب ِني ِإسر ِائ
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حني استخلفه عليهم إن ضلوا فوجد أعوان ًا أن جياهدهم ،وإن مل جيد أعوان ًا أن يكف يده وحيقن

دمه وال يفرق بينهم .وإين خشــيت أن يقول يل ذلك أخي رســول اهلل‘ :مل فرقت بني األمة
ومل ترقــب قويل وقد عهدت إليك إن مل جتد أعوانــ ًا أن تكف يدك وحتقن دمك ودم أهل بيتك

وشيعتك؟

فلام قبض رسول اهلل‘مال الناس إىل أيب بكر فبايعوه وأنا مشغول برسول اهلل بغسله ودفنه،

ثم شــغلت بالقرآن فآليت عىل نفيس أن ال أرتــدي إال للصالة حتى أمجعه يف كتاب ،ففعلت.
ابني احلســن واحلسني ،فلم أدع أحد ًا من أهل بدر وأهل السابقة
ثم محلت فاطمة وأخذت بيد َّ

من املهاجريــن واألنصار إال ناشــدهتم اهلل يف حقي ودعوهتم إىل نرصيت ،فلم يســتجب يل من
مجيع الناس إال أربعة رهط :ســلامن وأبو ذر واملقداد والزبري ،ومل يكن معي أحد من أهل بيتي

أصــول به وال أقوى به ،أما محزة فقتل يوم أحد ،وأما جعفر فقتل يوم مؤتة ،وبقيت بني جلفني
جافيني ذليلني حقريين عاجزين :العباس وعقيل ،وكانا قريبي العهد بكفر .فأكرهوين وقهروين.
ُ

َ ْ

َ

ُ

فقلت كام قال هارون ألخيهْ :اب َن أ َّم ِإ ّن ال َق ْو َم ْاس َت ْض َع ُفونِي َوك ُادوا َي ْق ُتل َون ِني! فيل هبارون أســوة حسنة

ويل بعهد رسول اهلل‘ حجة قوية).

 .5وذهبالنبي؟ص؟الى بيت عمر خاصة وأخذ بلحيته!
يف حلية األولياء (( :)119/5عن أيب عبيدة بن اجلراح ،عن عمر بن اخلطاب قال :أخذ رســول اهلل

بلحيتي وأنا أعرف احلزن يف وجهه فقال :إنا هلل وإنا إليه راجعون! أتاين جربيل آنف ًا فقال يل :إنا

فمم ذاك يا جربيل؟فقال :إن أمتك
هلل وإنــا إليه راجعون! فقلت :أجل إنا هلل وإنا إليه راجعون َّ
ٌّ
فقال:كل سيكون! فقلت:
مفتنة بعدك بقليل من دهر غري كثري!فقلت فتن َة كفر أو فتن َة ضاللة؟
ومــن أين وأنا تارك فيهم كتاب اهلل؟ قال :فبكتاب اهلل يفتنون وذلك من قبل أمرائهم وقرائهم،
يمنع الناس األمراء احلقــوق فيظلمون حقوقهم وال يعطوهنا فيقتتلــون ويفتنون ،ويتبع القراء

أهواء األمراء فيمدوهنم يف الغي ثم ال يقرصون! فقلت كيف يسلم من سلم منهم؟قال بالكف
والصرب ،إن أعطوا الذي هلم أخذوه وإن منعوه تركوه) .والحكيم الترمذي ،والدر المنثور ()55/3

وهــذه املرة الوحيدة التي جاء فيها النبي‘اىل بيت عمر ،فلم يســجل التاريخ غريها! ومل

يتكلم بشئ إال الرصخة والتحذير من خطر األئمة املضلني عىل أمته!
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وكان حيذر باستمرار بأنواع التحذير من تسلط األئمة املضلني بعد وفاته!

ففي مســند أمحد (( :)123/4وإين ال أخاف عىل أمتي إال األئمة املضلني ،فإذا وضع الســيف يف

أمتي مل يرفع عنهم إىل يوم القيامة).

ويف أمحد ( )145/5عن أيب ذر قال( :كنت أميش مع رسول اهلل‘فقالَ :ل َغ ْ ُي الدجال أخوفني

عىل أمتي ،قاهلا ثالث ًا ،قال قلت :يا رســول اهلل ،مــا هذا الذي غري الدجال أخوفك عىل أمتك؟

قال :أئمة مضلون).

وابن أيب شــيبة( )142/15عن عيل قال( :كنا عند النبي ‘جلوســ ًا وهو نائم فذكرنا الدجال

فاستيقظ حممر ًا وجهه فقال :غري الدجال أخوف عليكم عندي من الدجال :أئم ٌة مضلون).

وقد أخرب أن األئمة املضلني سيســفكون دماء عرتته^ ورسعــان ما حتقق قوله‘فقد

قتلوا اخلمسة أصحاب الكساء علي ًا وفاطمة واحلسنني^!

ففــي أمايل الطــويس( )126/2وطبعــة ،512/عــن عبد اهلل بــن حييى احلرضمي قال :ســمعت

علي ًا×يقــول :كنا جلوســ ًا عند النبي‘وهو نائم ورأســه يف حجــري فتذاكرنا الدجال

فاســتيقظ النبي حممر ًا وجهه فقال :غري الدجال أخوف عليكــم من الدجال :األئمة املضلون،
وسلم ملن ساملهم).
حرب ملن حارهبم
وسفك دماء عرتيت من بعدي ،أنا
ٌ
ٌ

ويف كنز العــال (( :)761/5عن برش بن عاصم ابن شــقيق الثقفي أن عمر بن اخلطاب كتب له

عهده فقال :ال حاجة يل فيه فإين سمعت رسول اهلل يقول :إن الوالة جياء هبم فيوقفون عىل جرس
جهنــم ،فمن كان مطواع ًا هلل تناوله بيمينه حتى ينجيه ،ومن كان عاصي ًا هلل انخرق به اجلرس إىل
ٍ
واد من نار يلتهب التهاب ًا! فأرســل عمر إىل أيب ذر وسلامن فقال أليب ذر :أنت سمعت احلديث

ٍ
بشيئ!
من رسول اهلل؟ قال :نعم واهلل وبعد الوادي واد آخر من نار .وسأل سلامن فكره أن خيربه
فقال عمر :من يأخذها بام فيها؟ فقال أبو ذر :من َس َل َت اهلل أنفه و َعينه وأ ْم َر َغ خدَّ ه إىل األرض).
أقــول :قول عمر :من يأخذها بام فيها؟يقصد من يأخــذ مني اخلالفة وخيلصني من خطرها

يف اآلخرة؟ فلم يقبل أحد ،وأجابه أبو ذر بأنه يأخذها منك من أهانه اهلل وكتب له جهنم! وهذه

حلظة مر فيها عمر وانتهت ،وكالمه فيها غري جدي! فلو أن شــخص ًا قال له :أنا آخذها فاصعد
املنرب وأخرب املسلمني أنك تنازلت يل عن اخلالفة ،لفعل به عمراألفاعيل!
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ً
ً
 .6جاهدت من أمرني بجهاده وسماهم لي رجال رجال
قــال أمري املؤمنني×وهــو عــى

فراش املوت(دعائم اإلســام:)355/2:

(جاهــدت مــع

رسول اهلل‘بأمر اهلل وأمر رســوله .فلام قبض اهلل رســوله‘جاهدت من أمرين بجهاده
من أهل البغي ،وســاهم يل رج ً
ال رجالً ،وحضني عىل جهادهــم ،وقال:يا عيل تقاتل الناكثني

وسامهم يل ،والقاسطني وسامهم يل ،واملارقني وسامهم يل .فال تكثر منكم األقوال ،فإن أصدق
ما يكون املرء عند هذا احلال ،فقالوا خري ًا وأثنوا بخري وبكوا.

فقال للحسن :يا حســن أنت ويل دمي وهو عندك وقد صريته إليك،يعني ابن ملجم ،ليس

ألحــد فيه حكم ،فإن أردت أن تقتل فاقتــل ،وإن أردت أن تعفو فاعف ،وأنت اإلمام بعدي،
ووارث علمــي ،وأفضل من أترك بعدي وخري من أخلف من أهــل بيتي،وأخوك ابن أمك،

بشكام رسول اهلل‘بالبرشى فأبرشا بام برشكام ،واعمال هلل بالطاعة ،فاشكراه عىل النعمة.
َّ

ثم مل يــزل يقول:اللهــم أكفنــا عدوك الرجيم ،اللهم إين أشــهدك أنك ال إلــه إال أنت،

لدي
وأنك الواحد الصمــد ،مل تلد ومل تولد ومل يكن لك كفو ًا أحــد ،فلك احلمد عدد نعامئك َّ
وإحسانك عندي ،فاغفر يل وارمحني وأنت خري الرامحني).

.7أخذالنبي؟ص؟برأسيهما وقال لهما :إن لم تدريا فادريا!
يف الكايف ( )249/1عن اإلمام الصادق×قــال(:كان عيل×كثري ًا ما يقول :ما اجتمع التيمي

والعدوي عند رســول اهلل‘وهو يقرأ :إنا أنزلناه ،بتخشــع وبكاء ،فيقوالن :ما أشد رقتك

هلذه الســورة؟ فيقول رسول اهلل‘ :ملا رأت عيني ووعا قلبي ،وملا يرى قلب هذا من بعدي!
فيقوالن :وما الذي رأيت وما الذي يرى هذا قال :فيكتب هلام يف الرتاب :تنزل املالئكة والروح
فيها بإذن رهبم من كل أمر .قال ثم يقول :هل بقي شــئ بعد قوله عز وجل :كل أمر فيقوالن:

ال ،فيقول :هل تعلامن من املنزل إليه بذلك؟ فيقوالن :أنت يا رســول اهلل ،فيقول :نعم ،فيقول:

هــل تكون ليلة القــدر من بعدي؟ فيقوالن :نعــم ،قال فيقول :فهل ينــزل ذلك األمر فيها؟
فيقــوالن :نعم ،قال فيقول :إىل من؟ فيقوالن :ال ندري ،فيأخذ برأســيهام ويقول :إن مل تدريا

فادريا ،هو هذا من بعدي! قال :فإن كانا ليعرفان تلك الليلة بعد رســول اهلل ‘من شدة ما
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يداخلهام من الرعب)!

 .8وكأني بكما قد سلبتماه ملكه وتحاربتما عليه!
قال أمحد بن مهام (اإلحتجــاج« :)291/1:أتيت عبادة بن الصامت يف والية أيب بكر فقلت :يا عبادة

أكان الناس عىل تفضيل أيب بكر قبل أن يستخلف؟ فقال :يا أبا ثعلبة إذا سكتنا عنكم فاسكتوا
وال تبحثونا! فواهلل لعيل بن أيب طالب كان أحق باخلالفة من أيب بكر ،كام كان رسول اهلل‘أحق

بالنبوة من أيب جهل! قال :وأزيدكم :إنا كنا ذات يوم عند رســول اهلل‘فجاء عيل وأبو بكر

عيل عىل أثرمها ،فكأنام
وعمر إىل باب رســول اهلل ‘فدخل أبو بكر ثم دخل عمر ثــم دخل ٌّ
ِ
عيل أيتقدمانك هذان ،وقد َّأمرك اهلل عليهام؟!
ُسف َي عىل وجه رسول اهلل الرماد! ثم قال :يا ُّ

فقال أبو بكر :نســيت يا رسول اهلل ،وقال عمر :سهوت يا رسول اهلل! فقال رسول اهلل‘:

ما نســيتام وال سهومتا! وكأين بكام قد سلبتامه ملكه وحتاربتام عليه ،وأعانكام عىل ذلك أعداء اهلل
وأعداء رسوله! وكأين بكام قد تركتام املهاجرين واألنصار يرضب بعضهم وجوه بعض بالسيف

عىل الدنيا! ولكأين بأهل بيتي وهم املقهورون املشتتون يف أقطارها وذلك ألمر قد قيض!

رب حتى ينزل األمر ،وال
رب الص َ
عيل الص َ
ثم بكى رسول اهلل‘حتى سالت دموعه ثم قال:يا ُّ

حــول وال قــوة إال باهلل العيل العظيم ،فإن لك من األجر يف كل يوم مــا ال حيصيه كاتباك .فإذا
القتل َ
السيفَ ،
القتل ،حتى يفيئوا إىل أمر اهلل وأمر رسوله ،فإنك عىل احلق
فالسيف
أمكنك األمر
َ
َ
ومن ناواك عىل الباطل ،وكذلك ذريتك من بعدك إىل يوم القيامة ».

أقول :هلذا مل َّ
يصل عيل×مأموم ًا بأحد بعد رســول اهلل‘ ،ومل يقبل وال احلسنان^أي

منصب من أيب بكر وعمر وعثامن!

ففي الفتوح البن األعثم( )57/1أن أبا بكر قال لعمر «:إين عزمت عىل أن أوجه إىل هؤالء القوم

عــي بن أيب طالب فإنه عدل رضــا عند أكثر الناس لفضله وشــجاعته وقرابته وعلمه وفهمه
ورفقه بام حيــاول من األمور ،قال :فقال له عمر بن اخلطاب :صدقت إن علي ًا كام ذكرت وفوق

ما وصفت ولكني أخــاف عليك خصلة منه واحدة ،قال له أبو بكر‘وما هذه اخلصلة التي
ختــاف عيل منها منه؟ فقال عمر :أخاف أن يأبــى قتال القوم فال يقاتلهم فإن أبى ذلك فلم جتد
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أحد ًا يســر إليهم إال عىل املكروه منه ،ولكن ذر علي ًا يكون عندك باملدينة فإنك التستغني عنه

وعن مشــورته ،واكتب إىل عكرمة بن أيب جهل فمره باملسري إىل األشعث وأصحابه ،فإنه رجل
حرب ٌ
وأهل ملا أهل له ،فقال أبو بكر :هذا هو الرأي).
وروى املســعودي يف مروج الذهب( )309/2أن عثامن أشــار عىل عمر بعد هزيمة املسلمني يف

معركة اجلرس فقال له «:إبعث رج ً
ال له جتربة باحلرب و َب َص هبا ،قال عمر :ومن هو؟ قال :عيل

بــن أيب طالب ،قال :فالقه وكلمه وذاكره ذلك ،فهل تراه مرسع ًا إليه أوال؟ فخرج عثامن فلقي
علي ًا فذاكره ذلك فأبى عيل ذلك وكرهه ،فعاد عثامن إىل عمر فأخربه ،فقال له عمر :ومن ترى؟

قال :سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ،قال :ليس بصاحب ذلك ».

وروى يف رشح النهج( « :)174/9قيل لعمــرِّ :
ول علي ًا أمر اجليش واحلرب ،فقال :هو أتيه من

ذلك »! والتحفة العسجدية ليحيى بن احلسني بن القاسم.142/

ويف فتوح البالذري(«:)313/2كتب املســلمون إىل عمر يعلمونه كثــرة من جتمع هلم من أهل

عيل الشخوص فأباه».
فارس ويسألونه املدد..وعرض عىل ٍّ

بل امتنع عيل×حتى من مرافقة عمر عندما ذهب إىل الشام!

ففــي رشح النهج( ،78/12والتحفة العســجدية )146/عن ابن عباس أن عمــر قال له« :يا ابن عباس

فيم تظن موجدته؟
أشــكو إليك ابن عمك سألته أن خيرج معي فلم يفعل ومل أزل أراه واجد ًاَ ،
قلــت :يا أمري املؤمنني إنك لتعلم! قال :أظنه ال يزال كئيبــ ًا لفوت اخلالفة .قلت :هو ذاك ،إنه
يزعم أن رسول اهلل ‘ أراد األمر له .فقال :يا ابن عباس ،وأراد رسول اهلل األمر له فكان ماذا
إذا مل يرد اهلل تعاىل ذلك! إن رســول اهلل أراد أمر ًا وأراد اهلل غريه فنفذ مراد اهلل تعاىل ومل ينفذ مراد

رسوله! َأوكلام أراد رسول اهلل ‘كان »!

وكان جيب عىل عمر أن يقول :أراد اهلل ورسوله أمر ًا وأردنا غريه ،وقد سمح أن يقع ما خيالفه

وخيالف الرســل ،وهذا الســاح إرادة تكوينية ال ترشيعية حتى يصح نسبة األمر إىل تعاىل ،وإال
كانت كل املعايص منه سبحانه!

وبسبب ما قدمناه ،كان عيل×يصيل يف املســجد مفرد ًا ومل يأتم بأحد منهم .وهنض بنفسه

للدفاع عن املدينة ،ووجههم يف حروب الردة والفتوح ومل يشــارك بنفســه لئال يكون حتت إمرة
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أحــد ،ولو حرض يف أي منها الشــتهر ذلــك ،ألن مكانه يف احلرب ال خيفى .وهــذا تطبيق منه
عيل أيتقدمانك هذان ،وقد َّأمرك اهلل عليهام؟!
لقول النبي‘ :يا ُّ

أما احلســنان’فروى البالذري ( )411 /2أهنام شــاركا يف الفتوح يف عهد عثــان ،رواه بصيغة

تضعيف فقال :قيل ،قال :فغزا ســعيد طربستان ،ومعه يف غزاته فيام يقال احلسن واحلسني أبناء

عيل بن أيب طالب^».

ويكفي لرد القول بمشــاركتهام أهنام لو شاركا الشــتهر ذلك ،وأن أمري املؤمنني كان شديد

املحافظــة عىل حياهتام ،ويف ذهاهبــا خطر عىل حياهتــا من املنافقني قبل املعــارك ،وقد بعث
أمري املؤمنني من يرد احلســن يف صفني (نهج البالغــة ( )186/2فقال« :وقد رأى احلســن×يترسع

إىل احلــرب :إملكوا عنــي هذا الغالم ،ال هيدين ،فإين أنفس هبذين ،يعني احلســن واحلســن

عىل املوت لئال ينقطع هبام نسل رسول اهلل ‘).

 .9أمر النبي؟ص؟الصحابة بأن يسلموا على علي؟ع؟بإمرةالمؤمنين
روى السنة والشيعة أن النبي‘أمر املســلمني بالسالم عىل عيل×بإمرة املؤمنني ،وذلك

بعد حرب قريظة ،ويوم الغدير ،ويف مناسبات أخری.

ففي الفضائل لشــاذان بن جربئيل( :133/عن أيب ذر قال :أمرنا رســول اهلل وقال سلموا عىل

أخي ووارثي وخليفتي يف قومي وويل كل مؤمن ومؤمنة من بعدى ســلموا عليه بإمرة املؤمنني

فإنه ويل كل من يسكن األرض إىل يوم القيامة ولو قدمتموه ألخرجت األرض بركاهتا فإنه أكرم
من عليهــا من أهلها قال أبو ذر فرأيــت عمر قد تغري لونه وقال :أحق من اهلل يا رســول اهلل؟
قال :نعم يا عمر حق من اهلل تعاىل أمرين به وبذلك أمرتكم .قال فقام وسلم عليه بإمرة املؤمنني
وكذلك أبو بكرُ ،ثم أقبال عىل أصحاهبام وقاال ما قااله).

ويف أمايل املفيد( :19/بسنده عن أيب جعفر حممد بن عيل’عن أبيه ،عن جده قال :إن اهلل جل

جالله بعث جربئيل×إىل حممد‘أن يشــهد لعيل بن أيب طالب بالوالية يف حياته ،ويسميه
بإمرة املؤمنني قبل وفاته ،فدعا نبي اهلل‘تســعة رهط فقال :إنام دعوتكم لتكونوا شهداء اهلل

يف األرض أقمتــم أم كتمتم .ثم قال :يا أبا بكر قم فســلم عىل عــي بإمرة املؤمنني ،فقال :أعن
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أمر اهلل ورســوله؟ قال :نعم ،فقام فسلم عليه بإمرة املؤمنني .ثم قال :قم يا عمر فسلم عىل عيل

بإمرة املؤمنني ،فقال :أعن أمر اهلل ورســوله نسميه أمري املؤمنني؟ قال :نعم ،فقام فسلم عليه.ثم

قال للمقداد بن األســود الكندي :قم فسلم عىل عيل بإمرة املؤمنني ،فقام فسلم ،ومل يقل مثل ما
قال الرجالن من قبله.ثم قال أليب ذر الغفاري :قم فســلم عىل عيل بإمرة املؤمنني ،فقام فســلم

عليه .ثم قال حلذيفة اليامين :قم فسلم عىل أمري املؤمنني ،فقام فسلم عليه .ثم قال لعامر بن يارس:
قم فسلم عىل أمري املؤمنني ،فقام فسلم عليه.

ثم قال لعبد اهلل بن مسعود :قم فسلم عىل عيل بإمرة املؤمنني فقام فسلم عليه .ثم قال لربيدة:

قم فســلم عىل أمري املؤمنني وكان بريدة أصغر القوم سنا فقام فسلم .فقال رسول اهلل ‘ :إنام
دعوتكم هلذا األمر لتكونوا شهداء اهلل أقمتم أم تركتم).

ويف الكايف(( :)292/1عن زيد بن اجلهم اهلاليل ،عن أيب عبد اهلل 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 رسول اهلل ‘هلام :قوما فسلام عليه بإمرة املؤمنني فقاال

أمن اهلل أو من رسوله يا رسول اهلل؟ فقال هلام رسول اهلل‘ :من اهلل ومن رسوله ،فأنزل اهلل عز
وجل :وال تنقضوا االيامنبعد توكيدها وقد جعلتم اهلل عليكم كفيال إن اهلل يعلم ما تفعلون).

ويف اخلصال للصدوق ،464/يف كالم اإلثني عرش من املهاجرين واألنصار الذين اعرتضوا عىل

أهل السقيفة( :ثم قام بريدة األســلمي فقال :يا أبا بكر نسيت أم تناسيت أم خادعتك نفسك!

أما تذكر إذا أمرنا رسول اهلل ‘فسلمنا عىل عيل بإمرة املؤمنني ،ونبينا‘بني أظهرنا فاتق اهلل
ربك وأدرك نفســك قبل أن ال تدركها وأنقذها من هلكتها ،ودع هذا األمر وأوكله إىل من هو

أحق به منك ،وال متا َد يف غيك ،وارجع وأنت تســتطيع الرجوع فقد نصحتك نصحي وبذلت
لك ما عندي ،فإن قبلت وفقت ورشدت).

ويف رواية( :فاتق اهلل وتدارك نفسك قبل أن ال تدركها ،وأنقذها مما هيلكها ،واردد األمر إىل من

هو أحق به منك ،وال تتامد يف اغتصابه ،وراجع وأنت تســتطيع أن تراجع ،فقد حمضتك النصح
ودللتك عىل طريق النجاة ،فال تكونن ظهري ًا للمجرمني).

ويف اهلداية الكربى( :116/عن أيب جعفر الباقر×قال :ملا كثر قول املنافقني وحساد أمري املؤمنني
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ويبص الناس ويدهلم ويأمرهم بطاعته
صلوات اهلل عليه فيام يظهره رســول اهلل ‘من فضله ِّ
ويأخذ البيعة له من كربائهم ومن ال يؤمن غدره ،ويأمرهم بالتسليم عليه بإمرة املؤمنني ،ويقول

هلم :إنه وصيي ،وخليفتي ،وقايض ديني ،ومنجــز وعدي ،واحلجة عىل خلقه من بعدي ،من

اطاعه سعد ومن خالفه ضل وشقي!

قال املنافقــون :لقد ضل حممد يف ابن عمه عيل وغوى وجــن ،واهلل ما فتنه فيه وال حببه إليه

إال قتل الشجعان والفرسان يوم بدر وغريه من قريش وسائر العرب واليهود ،وإن كل ما يأتينا

به ويظهره يف عيل من هواه وكل ذلك يبلغ رسول اهلل‘حتى اجتمع التسعة الرهط املفسدون

يف األرض يف دار األقرع بن حابس التميمي فقالوا :قد أكثر رسول اهلل يف أمر عيل وزاد فيه حتى

لو أمكنه أن يقول لنا أعبدوه لقال)!

وروى يف اخلرائج( )806/2بســند صحيــح أن النبي‘بعد وفاته ظهر أليب بكر وأقام عليه احلجة:

(عن أبان بــن تغلب ،عن أيب عبد اهلل×قال :إن أمري املؤمنني× لقــي أبا بكر فقال له :أما

تعلم أن رســول اهلل‘أمرك أن تســلم عيل بإمرة املؤمنني وأن تتبعني؟ قال :فجعل يتشكك
عليــه ،وقال :ألجعل بيني وبينك حكام .فقال له :أترىض برســول اهلل‘؟ قال :ومن يل به.

قال :فأخذ بيده فمىض به حتى أدخله مســجد قبا ،فإذا رســول اهلل‘قاعد يف املحراب فقال
له رســول اهلل ‘ :أمل آمرك أن تســلم لعيل وتتبعه؟ قال :بىل .قال :فاعتزل وسلم إليه واتبعه

تسلم .قال :نعم.

فلقي عمر صاحبه فعرفه اخلرب ،فقال له :أنســيت سحر بني هاشم! وذكره بأشياء ،فأمسك

وأقام عىل أمره إىل أن مات)!

ً
 .10ما لك تفضل عليا علينا :ما أنا فضلته بلاهلل فضله

يف اهلداية الكربى( :111/عن ســلامن الفاريس قال :دخل أبو بكر وعمر وعثامن عىل رسول اهلل

‘فقالوا :يا رســول اهلل ما لك تفضل علي ًا علينا يف كل األفعال واألشــياء والترى لنا معه

فضالً! قال هلم :ما أنا فضلته بل اهلل فضله .ثم قال :أنا أمحلكم وعلي ًا واجعل ســلامن ًا شــاهد ًا

عليكــم فمن أحيا اهلل لــه أصحاب الكهف وأجابوه كان األفضل .قالوا رضينا يا رســول اهلل،
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فأمر رســول اهلل أن يبسط بســاط ًا له ،ودعا بعيل فأجلسه يف البســاط وأجلس كل واحد منهم

قرن قال سلامن :وأجلســني القرنة الرابعة وقال :يا ريح امحليهم إىل الصحاب الكهف وردهيم
إ َّيل فدخلت الريــح وســارت بنا فإذا نحن يف كهــف عظيم فحطت عليه .قــال أمري املؤمنني

يا ســلامن هذا الكهف والرقيــم فقل للقوم :تتقدمون أو أتقدم؟ فقالــوا :نحن نتقدم فقام كل
واحد منهم صىل ودعا وقال :الســام عليكم يا أصحاب الكهف فلم جيبهم أحد ،فقام بعدهم

أمري املؤمنني×صىل ركعتني ودعا بدعوات خفيــات فصاح الكهف وصاح القوم من داخله

بالتلبيــة فقال أمري املؤمنني× :الســام عليكم أهيا الفتية الذين آمنــوا برهبم وزادهم هدى.
فقالوا :وعليك الســام يا أخا رســول اهلل ووصيه ،لقــد أخذ اهلل العهد علينا بعــد إيامننا باهلل

وبرسوله حممد ،ولك يا أمري املؤمنني بالوالية إىل يوم الدين ،قال فسقط القوم لوجوههم وقالوا
يا أبا احلسن ردنا فقال× :يا ريح ردهيم إىل رسول اهلل ‘فحملتنا فإذا نحن بني يديه ،فقص

عليهم رسول اهلل القصة كام جرت فقال :حبيبي جربيل أخربين أن علي ًا فضله اهلل عليكم).

 .11وأتمالحجج بقوله؟ص؟ :من كنت مواله فعلي مواله
ويف تأويل اآليــات(( :)714/2عــن عبــد اهلل بن ســنان عن حســان اجلامل قــال :محلت أبا

عبد اهلل×من املدينة إىل مكة ،فلام بلغ غديرخم نظر إيل وقال :هذا موضع قدم رسول اهلل‘

حني أخذ بيد عيل×وقال :من كنت مواله فعيل مواله .وكان عن يمني الفســطاط أربعة نفر
من قريش ســاهم يل .فلام نظروا إليه وقد رفع يده حتى بان بياض إبطيه قالوا :انظروا إىل عينيه

َ َ َ ُ َ َ
َ َّ
قــد انقلبتا كأهنام عينا جمنون! فأتاه جربئيل فقال إقــرأَ :و ِإ ْن َيك ُاد ال ِذ َين كف ُر وا ل ُي ْز ِلقون َك ِبأ ْب َص ِار ِه ْم
َّ ْ ْ َ
ون إ َّن ُه َل َم ْج ُن ٌ
َل َّما َسم ُعوا ّ ْ َ َ َ ُ ُ َ
ونَ .و َما ُه َو ِإلا ِذك ٌر ِلل َعال ِم َين .والذكــر :عــي بــن أيب طالب×.
ِ
ِ
الذكر ويقول ِ

جايل ملــا حدثتك هبذا ،ألنك ال
فقلت :احلمد هلل الذي أســمعني هــذا منك .فقال :لوال أنك َ َّ

تُصدَّ ُق إذا رو ْيت عني).

ويف تفسري القمي( )301/1بســند صحيح عن اإلمام الصادق×قال( :ملا أقام رسول اهلل‘

أمري املؤمنني يوم غدير خم كان بحذائه ســبعة نفر من املنافقني وهم فالن وفالن وعبد الرمحن

بن عوف وسعد بن أيب وقاص وأبو عبيدة وسامل موىل أبى حذيفة واملغرية بن شعبة .قال الثاين:
أما ترون عينيه تدوران كأنام مها عينا جمنون ،يعنى النبي‘! الساعة يقوم ويقول :قال يل ريب!
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فلام قام قال :أهيا الناس من أوىل بكم من أنفســكم؟ قالوا :اهلل ورســوله .قال :اللهم فاشــهد،
فعيل مواله .وســ َّلموا عليه بإمرة املؤمنــن .فنزل جربئيل وأعلم
ثــم قال :أال من كنت مواله ٌّ
َ ُ ََ َ ُ
ُ َ
اهلل َما قالوا َولق ْد قالوا
رسول اهلل بمقالة القوم فدعاهم وسأهلم فأنكروا وحلفوا فأنزل اهللَ :ي ْح ِلفون ِب ِ
ُ
َ
َ
َ َ ْ ُ
َ
ك ِل َمة الك ْف ِر َوك َف ُر وا َب ْع َد ِإ ْسل ِام ِه ْم َو َه ُّموا ِب َما ل ْم َي َنالوا.)..

ويف رشح األخبار(( :)198/1عن أيب اجلارود ،عن عمر املــرادي قال :كنت أرى رأي اخلوارج

ألين مل أر قوم ًا أشد منهم اجتهاد ًا وال أسخى نفوس ًا باملوت ،وكنت أأيت القضاة والفقهاء ،فقال

يل رجــل يوم ًا من األيام :هل أدلــك عىل امرأة ليس بالبرصة فقيــه وال جمتهد إال وهو يأتيها؟
قلت :وددت ذلك .فوصف يل منزهلا ،فدخلت عليها ،فإذا بامرأة قد طعنت يف الســن ،علبها

أثر العبــادة ،يف ناحية من دارهــا رجل ملتف يف خلق ،فظننت أنه بعــض من خيدمها .فقالت
يل :ما حاجتك يا عبد اهلل؟ قلت :إين رجل أرى رأي اخلوارج ألين رأيتهم أشــد الناس اجتهاد ًا
وأســخاهم نفوســ ًا باملوت ،فرفع إيل الشيخ رأســه ،وقال :إنك لتحطب يف حبل قوم يف النار

يسبون اهلل ورسوله بسبهم أفضل الناس بعد رسول اهلل ‘.

فأقبلت عليه كاملنكر ملا قال .فقالت يل املرأة :يا عبد اهلل أتدري من هذا الشيخ؟ هذا أبو احلمراء

خادم رسول اهلل‘).





أخبر النبي؟ص؟بما يجري على ابنته فاطمة وأبنائها؟مهع؟
أخرب النبي‘عــن فاطمــة قبل والدهتا ،قال اإلمــام الصادق×( :فلــا محلت بفاطمة

كانت÷حتدثهــا مــن بطنها وتصربهــا ،وكانت تكتــم ذلك من رســول اهلل‘ ،فدخل

رســول اهلل‘يوم ًا فســمع خدجية حتدث فاطمة’ ،فقــال هلا :يا خدجيــة ،من حتدثني؟
قالت :اجلنني الذي يف بطني حيدثني ويؤنســني .قال :يــا خدجية ،هذا جربئيل خيربين أهنا أنثى،
وأهنا النســلة الطاهرة امليمونة ،وإن اهلل تبارك وتعاىل سيجعل نســي منها ،وسيجعل من نسلها

أئمة ،وجيعلهم خلفاءه يف أرضه بعد انقضاء وحيه)( .أماليالصدوق.)691/

وقد كتبنا يف الفصل الثامن عرش رشيط ًا موجز ًا لسريهتا÷ ،ونورد هنا نامذج:
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يف أمايل الشــيخ الطويس( :188/عن ابن عباس قال :ملا حرضت رســول اهلل‘الوفاة بكى

حتى بلــت دموعه حليته ،فقيل له :يا رســول اهلل ما يبكيك؟ فقال :أبكــي لذريتي وما يصنع

هبــم رشار أمتي من بعدي ،كأين بفاطمة ابنتي وقد ظلمت بعــدي وهي تنادي يا أبتاه يا أبتاه،
فاليعينها أحد من أمتي).

يف أمايل الصــدوق :175/عــن ابن عباس قال :إن رســول اهلل‘كان جالســ ًا ذات يوم إذ

أقبل احلســن ،فلام رآه بكى ثم قال :إ َّيل يا بني ،فام زال يدنيه حتى أجلسه عىل فخذه اليمنى ،ثم

أقبل احلسني فلام رآه بكى ،ثم قال :إيل يا بني ،فام زال يدنيه حتى أجلسه عىل فخذه اليرسى .ثم
أقبلت فاطمة فلام رآها بكى ثم قال :إ َّيل يا بنية فأجلسها بني يديه.

ثم أقبــل أمري املؤمنني فلــا رآه بكى ثم قال :إ َّيل يــا أخي ،فام زال يدنيه حتى أجلســه إىل

جنبه األيمــن فقال له أصحابه :يا رســول اهلل ،ما ترى واحد ًا من هــؤالء إال بكيت َأوما فيهم

ُس برؤيتــه! فقال‘ :والذي بعثنــي بالنبوة واصطفاين عــى مجيع الربية ،إين وإياهم
من ت َ ُّ
ألكرم اخللق عىل اهلل عز وجل ،وما عىل وجه األرض نسمة أحب إيل منهم!

أما عيل بن أيب طالب فإنه أخي وشــقيقي وصاحب األمر بعدي ،وصاحب لوائي يف الدنيا

واآلخرة ،وصاحب حويض وشــفاعتي ،وهو موىل كل مســلم ،وإمام كل مؤمن ،وقائد كل

تقــي ،وهو وصيي وخليفتي عىل أهيل وأمتي يف حيايت وبعد ممايت .حمبه حمبي ومبغضه مبغيض،
وبواليته صارت أمتي مرحومة وبعداوته صارت املخالفة له منها ملعونة!

وإين بكيــت حني أقبل ألين ذكــرت غدر األمة به بعدي ،حتى إنه ليــزال عن مقعدي وقد

جعله اهلل لــه بعدي ،ثم ال يزال األمر بــه حتى يرضب عىل قرنه رضبة ختضــب منها حليته يف

أفضل الشهور شهر رمضان ،الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان.

وأما ابنتي فاطمة فإهنا ســيدة نســاء العاملني من األولني واآلخرين ،وهي بضعة مني ،وهي

جنبي ،وهي احلوراء اإلنسية ،متى قامت يف
نور عيني ،وهي ثمرة فؤادي ،وهي روحي التي بني
َّ
حمراهبا بني يدي رهبا جل جالله زهر نورها ملالئكة السامء كام تزهر نور الكواكب ألهل األرض،
ويقول اهلل عز وجل ملالئكته :يا مالئكتي أنظروا إىل أمتي فاطمة ســيدة إمائي ،قائمة بني يدي

ترتعد فرائصها من خيفتي ،وقد أقبلت بقلبها عىل عباديت ،أشهدكم أين قد أمنت شيعتها من النار!
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وإين ملــا رأيتها ذكرت ما يصنع هبا بعدي! كأين هبا وقد دخل الذل بيتها ،وانتهكت حرمتها،

وغصبت حقها ،ومنعت إرثها ،وكرس جنبها ،وأســقطت جنينها وهــي تنادي :يا حممداه فال

جتاب ،وتستغيث فال تغاث!

فال تزال بعــدي حمزونة مكروبة باكية ،تتذكر انقطاع الوحي عــن بيتها مرة ،وتتذكر فراقي

أخرى ،وتستوحش إذا جنها الليل لفقد صويت الذي كانت تستمع إليه إذا هتجدت بالقرآن ،ثم

ترى نفســها ذليلة بعد أن كانت يف أيام أبيها عزيزة ،فعند ذلك يؤنسها اهلل تعاىل ذكره باملالئكة،
ــاك و َطهر ِك واص َط َف ِ
فنادهتا بام نــادت به مريم بنت عمران ،فتقول :يا فاطمة :إِ َّن اهللَ اص َط َف ِ
اك
َ َّ َ َ ْ
ْ
ك واسج ِدي وارك َِعي مع ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ني .ثم يبتدئ هبا الوجع
الراكع َ
َع َل ن َســاء ا ْل َعا َل َ
ني .يا فاطمة :ا ْقنُتي ل َر ِّب َ ْ ُ
َ َ َّ
َ ْ
فتمرض ،فيبعث اهلل عز وجل إليها مريم بنت عمران مترضها وتؤنســها يف علتها ،فتقول عند
ذلك :يا رب إين قد ســئمت احلياة وتربمت بأهل الدنيا فأحلقني بأيب ،فيلحقها اهلل عز وجل يب،
فتكــون أول من يلحقني من أهل بيتي ،فتقدم عيل حمزونــة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة،
فأقــول عند ذلك:اللهم العن من ظلمها وعاقب من غصبهاَّ ،
وأذل من أذهلا وخلد يف نارك من
رضب جنبها حتى ألقت ولدها،فتقول املالئكة عند ذلك :آمني.

وأما احلســن فإنه ابني وولدي ،ومني ،وقرة عيني ،وضياء قلبي ،وثمرة فؤادي ،وهو ســيد

شــباب أهل اجلنة وحجة اهلل عىل األمة ،أمره أمري ،وقوله قويل ،من تبعه فإنه مني ومن عصاه
فليس مني ،وإين ملا نظرت إليه تذكرت ما جيــرى عليه من الذل بعدي ،فال يزال األمر به حتى

يقتل بالســم ظلــ ًا وعدوان ًا فعند ذلك تبكي املالئكة والسبع الشــداد ملوته ،ويبكيه كل شــئ
حتى الطري يف جو الســاء واحليتان يف جوف املاء ،فمن بكاه مل تعم عينه يوم تعمي العيون ،ومن

حــزن عليه مل حيزن قلبه يوم حتزن القلوب ،ومن زاره يف بقيعه ثبتت قدمه عىل الرصاط يوم تزل
فيه األقدام.

وأما احلســن فإنه مني ،وهــو ابني وولدي ،وخري اخللــق بعد أخيه ،وهو إمام املســلمني

وموىل املؤمنني ،وخليفة رب العاملني ،وغياث املســتغيثني ،وكهف املســتجريين وحجة اهلل عىل

خلقه أمجعني ،وهو ســيد شــباب أهل اجلنة ،وباب نجاة األمة ،أمره أمــري وطاعته طاعتي،
مــن تبعه فإنه مني ومن عصــاه فليس مني ،وإين ملا رأيته تذكرت مــا يصنع به بعدي ،كأين به
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وقد اســتجار بحرمي وقربي فال جيار ،فأضمه يف منامه إىل صــدري ،وآمره بالرحلة عىل دار

هجريت وأبرشه بالشــهادة ،فريحتل عنها إىل أرض مقتله ،وموضع مرصعه ،أرض كرب وبالء

وقتل وفناء ،تنرصه عصابة من املســلمني ،أولئك من سادة شهداء أمتي يوم القيامة ،كأين أنظر
ِ
فخر عن فرســه رصيع ًا ،ثــم يذبح كام يذبح الكبــش مظلوم ًا! ثم بكى
إليه وقد ُرم َي بســهم َّ
رســول اهلل‘وبكى من حوله وارتفعت أصواهتم بالضجيج ،ثــم قام وهو يقول :اللهم إين

أشكو إليك ما يلقى أهل بيتي بعدي ،ثم دخل منزله »!

فصول منالكتاب تتصل بهذاالفصل
نكتفي بام أوردناه يف هذ ا الفصل ،ونحيل القارئ الكريم عىل الفصول املتصلة به من الكتاب،
اتصاالً وثيق ًا ،وهي:
الفصل الرابع والعرشون :صحيفتا قريش امللعونتان!
التاسع والثالثون :ظالمات النبي‘من قريش

األربعون :أحقاد قريش وبغضها لبني هاشم !

اخلمسون :أتم النبي‘احلجة عىل أمته باحلسني×!

احلادي واخلمسون:أخرب النبي‘عن ظلم أمته ألهل بيته^بالتفصيل

الثاين واخلمسون:أخرب النبي‘أمته بأهنا ستسقط يف الفتن بعده مبارشة!

الرابع واخلمسون :خالفنا مع ُع َّباد قريش يف العقيدة بالنبي‘

السابع واخلمسون :رزية اخلميس ونجاح مؤامرة قريش ضد النبي‘!
الثاين والستون :بذاءة قريش وكفرها يف تعاملها مع النبي‘!

الثامن واخلمسون:حكم األمة بعد نبيها‘:طليق وعتيق وملعون ومأبون!




(تم املجلد الثاين من اجلديد يف سرية النبي‘واحلمد هلل رب العاملني).
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