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  تأليف

  الخضير عبد اهللا بن جوران 
  

  

  مراجعة 

  راشد بن سعد الراشد الشيخ
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 فهرسة مكتبة الكويت الوطنية

 مربة اآلل واألصحاب
 
 

 ما قاله الثقالن يف أولياء الرمحن
 تأليف

 عبد اهللا بن جوران اخلضري
 

  م٢٠٠٧ – الكويت مربة اآلل واألصحاب – ٣ ط
 )٣ (اآلل واألصحابة احلميمة بني سلسلة العالق

  صفحة١٤٤
  ٦٣٥/٩٩٩٠٦ – ٧ – ٢: ردمك

 ٢٠٠٦ / ٤٨٧: رقم اإليداع
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 حقوق الطبع والرتمجة متاحة لكل حمبي آل البيت األطهار والصحابة األخيار
 برشط عدم إجراء أي تعديل باإلضافة أو احلذف أو التغيري

 إال بإذن خطي من مربة اآلل واألصحاب
 

 )عرشة آالف نسخة(لثالثة الطبعة ا
 م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

 
 

 مربة اآلل واألصحاب
 ٢٥٦٠٣٤٦ :فاكس  ٢٥٥٢٣٤٠ – ٢٥٦٠٢٠٣ :هاتف

  الكويت٧١٦٥٥ الشامية الرمز الربيدي ١٢٤٢١ : ب.ص
E-mail: info@almabarrah.net 

www.almabarrah.net  
 ٢٠١٠٢٠١٠٩٧٢٣  بيت التمويل الكويتي:رقم احلساب

 
  للمؤلفالربيد اإللكرتوين

Ben-Joraan@hotmail.com  
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 إىل حمبي آل البيت األطهار والصحابة األخيار
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)١(
ًتأسست يف دولة الكويت طبقا ألحكام القوانني الصادرة يف شأن األندية ومجعيات 

مربة اآلل  «:النفع العام واملربات اخلريية والقرارات املنفذة هلا مربة أطلق عليها اسم
 .ة الكويتمقرها مدين» واألصحاب

) م٢٨/٢٠٠٥(وقد تم إشهارها بموجب قرار وزير الشؤون االجتامعية والعمل رقم 
وقد سجلت املربة يف إدارة اجلمعيات اخلريية واملربات بوزارة الشؤون االجتامعية والعمل 

 .من بني املربات اخلريية يف الكويت) ٢٣: (حتت رقم


األخيار ) الصحابة(األطهار واألصحاب ) ل البيتآ( العمل عىل غرس حمبة اآلل - ١
 .يف نفوس املسلمني

ً نرش العلوم الرشعية بني أفراد املجتمع وخصوصا تلك املتعلقة برتاث اآلل - ٢
 .واألصحاب من عبادات ومعامالت

 ، وما قاموا به من خدمات جليلة لنرصة اإلسالم، التوعية بدور اآلل واألصحاب- ٣
 .ني وحتقيق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفةوالدفاع عن املسلم

 دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بني رشائح املجتمع من خالل جتلية بعض - ٤
املفاهيم اخلاطئة التي رسخت يف نفوس بعض املسلمني عن أهل البيت األطهار والصحابة 

 .األخيار
                                                

 .ً حرفيا من واقع النظام األسايس للمربة الصادر بقرار وزير الشؤون االجتامعية والعمل)١(
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قدم بالشكر والتقدير إىل األخ الكريم عبد اهللا بن يرس مربة اآلل واألصحاب أن تت
 .جوران اخلضري جلهده الطيب يف إعداد هذا الكتاب

 لتأليف ًوتود أن توضح لقرائها الكرام أن مركز البحوث والدراسات فيها ال يألو جهدا
 .ُما يتيرس له من مواد علمية يصب حمتواها يف حتقيق األهداف النبيلة للمربة

ىل ذلك لعله من املناسب االستفادة من كل ما يتيرس للمركز من الكتابات وباإلضافة إ
 وأن جيمع هذه ، سائلني اهللا سبحانه أن جيزي كل جمتهد باألجرين،املتاحة يف املكتبة االسالمية

 عىل املنهج املبارك لآلل صاألمة اإلسالمية عىل كلمة اهللا تعاىل وهدي رسوله الكريم 
 .ني اللهم آم...واألصحاب

 
*  *  * 
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 ١١.....................................................................................املقدمة
 ١٣....................................................................................املدخل

 ١٧....................................................)الصحابة ( تعريف لفظ  :ملبحث األولا
 ١٧........................................................لغة) الصحايب(تعريف لفظ : ًأوال
 ١٩..................................................................................:تنبيـه
 ٢٠........................................................ًتعريف الصحايب اصطالحا: ًثانيا

 ٢٣................................................ن   ثناء الثقلني عىل الصحابة :املبحث الثاين
 ٢٤.......................................صثناء الثقلني عىل أصحاب النبي : املطلب األول
 ٢٤......................................................يف كتاب اهللا نحابة الثناء عىل الص

 ٢٨............................................ نعىل الصحابة الكرام  إل البيت أهلء ثنا
 ٣٤......................................... نثناء الثقلني عىل اخللفاء الثالثة : املطلب الثاين
 ٣٧..................................  نهاجرين واألنصار ثناء الثقلني عىل امل: املطلب الثالث

 ٣٧...............................................ن الكريم عىل املهاجرين واألنصارثناء القرآ
 ٤٢.......................................... والعرتة عىل املهاجرين واألنصارصثناء النبي 

 ٤٤................................................. الثقلني عىل أهل بدرثناء : املطلب الرابع
 ٤٥.........................ثناء الثقلني عىل من أنفق وقاتل قبل الفتح وبعده: املطلب اخلامس

 ٤٩.........................................نكيف ظهرت الفتنة بني الصحابة  :املبحث الثالث
 ٤٩..................................................أول من أشعل الفتنة بني املسلمني: ًأوال
 ٥٤........................................................نبداية الفتنة بني الصحابة : ًثانيا

 ٥٥...........................................................................معركة اجلمل
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 ٥٦...........................................................................معركة صفني

 ٦٠.........................................................× ما بعد استشهاد اإلمام عيل 
 ٦٢..............................................املؤامرة ضد اإلسالم واملسلمني :املبحث الرابع

 ٦٢..................................................صدالة أصحاب النبي إسقاط ع: ًأوال
 ٦٨...........................................................نتشويه سرية الصحابة : ًثانيا

 ٧٠...........................صمن أصحاب النبي ) احلق(املوقف الصحيح  :املبحث اخلامس
 ٧٤.......................إل الصحابة وأهل البيت األسامء واملصاهرات بني :ادساملبحث الس

 ٨٦............................................................سـؤال وجـواب: املبحث السابع
 ٨٧..................................................)القول بردة الصحابة : ( السؤال األول
 ٩٠........................................................)حديث احلوض : ( السؤال الثاين
 ٩٢.....................................)القول بذم اهللا طائفة من الصحابة : ( السؤال الثالث
 ٩٥...............) يف صلح احلديبية ص القول بمخالفة الصحابة أمر النبي: ( السؤال الرابع

 ١٠٠..................................................) رزية يوم اخلميس : ( السؤال اخلامس
 ١٠٦.....................................)موقف أيب بكر من مرياث فدك : (السؤال السادس
 ١١٨.........................................)القول بإهانة أبو بكر لفاطمة : ( السؤال السابع
 ١٢٣.....................)الوليد من مالك بن نويرة وزوجتهموقف خالد بن : (السؤال الثامن

 ١٣١..................................................................شجون عابرة :قبل اخلتام
 ١٣٧..............................................................................قائمة املراجع

*  *  *
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ً وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة وهداية ونورا للعاملني وعىل آل ..احلمد هللا رب العاملني
 وعىل من ، وعىل أصحابه األتقياء مبلغي وحي السامء،بيته مشاعل اهلدى ومصابيح الدجى

 ... هداهم إىل يوم الدينتبع
 :أما بعد

 مهه وغاية دعوته ،ًفمن نعمة اهللا السابغة ومنته البالغة أن أرسل إلينا رسوال من أنفسنا
 . ومن الشقاء إىل السعادة يف الدنيا واآلخرة،أن يزكينا وخيرجنا من الظلامت إىل النور

 املباركة من بعده  محل لواء هذه الدعوة- ص -وبعد أن انتقل إىل الرفيق األعىل 
 فعلم ما يف قلوهبم وإىل ماذا ، جاءت عىل اختيار واصطفاء من الرمحن سبحانه وتعاىل،عصبة

 . ومنحهم سبحانه غفرانه، فأنزل عليهم رضوانه،تطمح نفوسهم
 مل يكونا ليحالن إال عندما بان أمر هذه ، والغفران العميم،وهذا الرضوان العظيم

ٍكل إناء بالذي  ( : وكام قيل،حوال وأقوال أدهشت املعادي قبل املحباجلامعة الزكية النقية بأ
  .)فيه ينضح 
مع كل ما بذلوه وأفنوا أنفسهم ألجله إال أنه مل يرض طائفة من الناس إما جهال  لكن

 وعدم ، أو أن قرب عهدهم باإلسالم كشف ضحالة علمهم باإلسالم،منها بحقيقة الصحابة
 وجهال من فريق آخر اقتادته ، فسعت عىل علم من فريق منها،نرسوخ إيامهنم يف دين الرمح

 لتقويض أركان هذا الدين العظيم ،العواطف جهال يف امليض وراء أقوال باطلة مزخرفة



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٢

 أال ، وذلك باجلري احلثيث يف طريق موحش، والسعي إىل نسف غراسه،بالنخر يف أساسه
 .يخيار األ) الصحابة( وهم ، الطعن يف نقلة هذا الدين:وهو

 وإظهار ملكانة أولئك النفر من الرجال -بإذن اهللا- ٍوهذه الوريقات فيها بيان شاف 
 وأبغض أعداءهم ،ًوالنساء؛ ألن من أحب إنسانا أحب أحبابه وتقبلهم بقبول حسن

 وهذه سنة ماضية يف اخللق ال حييد عنها أو يشط إال الشواذ واحلاقدون؛ ألننا ،ومبغضيهم
ٍ ومات وهو راض عنه؛ ألن ديننا قوامه وعمدة ،ص كل من أحبه النبي واهللا نحبهم ونحب

 . والبغض فيه سبحانه ألعدائه، احلب يف اهللا ألوليائه:أساسه
 فسبب ذلك أن الواضح املعروف ال حيتاج ،وإن كنت قد قرصت يف توضيح هذا اجلانب

ده التعريفات إال  فالواضح ال تزي، ويعرس عىل األذهان القول فيه لتوضيحه،إىل التبيني
ًغموضا وحتريا   .)وفرس املاء بعد اجلهد باملاء (: وكام قيل،ً

وهذا اجلالء إن كنت مل أستوف جوانبه فلن أعدم من حمب ناصح يوجهني إىل الصواب 
 لرتسخ القدم عىل طريق حمبة النبي عليه الصالة ،ويرشدين إىل أفضل املنطق واجلواب

 . وغفر هلمي ،خيار وصحبه األ،والسالم وآله األطهار
 

*  *  * 
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اختلط عىل كثري من الناس التفريق بني مفهوم الصحبة يف اللغة عن مفهومها يف 

  : منها،االصطالح ألسباب كثرية
 . قلة فهمهم واطالعهم يف هذا اجلانب-١
 . عدم معرفتهم يف متييز ذلك؛ ألن بضاعتهم يف اللغة العربية مزجاة وشحيحة-٢

 ص فنسبوا ألصحاب النبي ،ببني نجد أن أقدامهم قد زلت يف فهم الصوابهلذين الس
 وافرتوا عليهم الكثري من االعتقادات اخلطرية كالنفاق ،ًكثريا من األقوال واألفعال الباطلة

 مستدلني عىل ذلك الزعم بام تشابه هلم من اآليات أو من القرائن ،والردة وغريها
 بأن التقطوا كلامت متناثرة يف أحاديث ،نظر عقيم و، من خالل فهم سقيم،والدالالت

َّ ومن ثم تأويلها تأويالت باطلة،صحيحة متواترة  فيها الداللة عىل ضحالة علمهم ورداءة ،َ
  .فهمهم

 أو باالستدالل عىل دعواهم بروايات ضعيفة أو ،ولعدم معرفتهم باللغة العربية
متسك الغريق بحبال الوهم الباطلة فيتمسكون هبا ، صموضوعة مل تثبت صحتها عن النبي 

مما يستبني ملناقشهم عند الكالم معهم عدم درايتهم ودراستهم وإحاطتهم بعلم عظيم يعصم 
 .)معرفة أحوال الرجال( وعلم ،)مصطلح احلديث( أال وهو علم ،من زلل كبري

خالل  أن أبني مجلة من األمور املهمة من ،لذا وجب قبل الرشوع يف بيان عدالة الصحابة
  :التساؤالت اآلتية

 ؟)الصحابة (: ما تعريف لفظ-
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 ؟)الصحابة( هل املنافقون من -
 ؟)الصحايب( يشملهم مسمى ص هل املرتدون بعد وفاة النبي -
 فيهم؟إل  البيت أهل ما أقوال -
  ملاذا حدث الشقاق واخلالف فيام بينهم إن كان اهللا سبحانه قد ريض عنهم؟ -
  ؟ي من الصحابة إل البيت أهلُو بعد ُ ما الدليل عىل قرب أ-

 عند قراءتنا هلذه الصفحات التي تتناول -بإذن اهللا-تساؤالت وشبهات سنجد جواهبا 
يف عدالة ومكانة ) إل البيت أهلكتاب اهللا و (:عىل وجه اخلصوص شهادة وأقوال الثقلني

 :الصحابة رضوان اهللا عليهم ضمن املباحث اآلتية
 ً.لغة واصطالحا:  الصحايب تعريف لفظ:املبحث األول
 : عىل الصحابة، وفق املطالب اآلتية) كتاب اهللا والعرتة( ثناء الثقلني :املبحث الثاين

 .ص ثناء الثقلني عىل أصحاب النبي :املطلب األول
 .ي ثناء الثقلني عىل اخللفاء الثالثة :املطلب الثاين
 .ي ثناء الثقلني عىل املهاجرين واألنصار :املطلب الثالث
 .ي ثناء الثقلني عىل أهل بدر :املطلب الرابع
 .  ثناء الثقلني عىل من أنفق وقاتل قبل الفتح وبعده:املطلب اخلامس

  ؟ ومن هو أول من أشعلها؟يكيف ظهرت الفتن بني الصحابة : املبحث الثالث
 .املؤامرة ضد اإلسالم واملسلمني :املبحث الرابع
 .صصحاب النبي  املوقف الصحيح من أ:املبحث اخلامس
 .إل  األسامء واملصاهرات بني الصحابة وأهل البيت:املبحث السادس
 . شبهات وردود:املبحث السابع
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 من بعد سامعه ملا يقذف به ، وفيها جمموعة من اخلواطر التي جتول يف ذهن املسلم:اخلامتة
  ا ومن بعد تصفحه هلذه الرسالة جيدر االستفسار حوهل،الصحابة من دعاوى وشبهات
 .لرتتاح النفس من شجن يقلقها

 لتجدد وتكاثر الشبهات يف كل وقت ،ويف النفس شجون ومهوم جتاه هذا املوضوع
 لكن لعل ما ذكرته فيه البيان الناجع والرد الناجح لبعض ، ويف أماكن متعددة،وزمن

من  نوفق ، وإزالة الغفلة التي رانت عىل قلوب بعض املسلمني،التساؤالت وتفنيد الشبهات
 .بعدها بإذن اهللا إىل الصواب واحلق الذي يرضاه اهللا سبحانه لنا

 
*  *  * 
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 أن نبني مفهوم كلمة ،ًلزاما علينا قبل أن نرشع يف بيان األدلة الدالة عىل عدالة الصحابة

 ومن هو ،ومن يتصف هبا ، وبيان حدود إطالقها،؛ ألن جالء املعنى هلذه الكلمة)الصحابة(
 . فيه التوفيق ملا بعده من علم ودراسة-املعني هبذه الكلمة املباركة 

 .وهذا البيان ال يكون إال من جهتي اللغة واالصطالح


 .)١(ٍ وله معان عدة تدور يف مجلتها حول املالزمة واالنقياد، نسبة إىل صاحب:الصحايب
 ينبغي التنبه إىل أن بعض هذه ،ان بعض استخدامات الصحبة يف اللغةوقبل بي

 إذ هي وفق التعريف اللغوي غري ،ال تندرج ضمن التعريفات االصطالحيةاالستخدامات 
 لذا وجب أن أسوق مجلة من معاين الصحبة اللغوية ،مقيدة بقيود منضبطة وفق ما سنعرفه

 : ومنها،لالحرتاز عند إطالق هذه الكلمة
 وقد يكون بينهام ، وهي التي تطلق عىل اثنني بينهام وصف مشرتك:الصحبة املجازية -١

 .)٢()إنكن صواحب يوسف (: لبعض أزواجهص كقول النبي ،أمد بعيد
صاحب  (: كام يقال، وهي التي تضاف لليشء لوجود متعلق به:الصحبة اإلضافية -٢

 .) إلخ... صاحب علم،مال
                                                

 ).١/٥١٩: ( لسان العرب)١(
 ).٢٨/١٣٧ (: بحار األنوار)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٨

 * :وهذا كام يف قوله تعاىل :صحبة القائم باملسئولية -٣           

  & ]٣١:املدثر[. 
 ولو ملرة واحدة لسبب ،تطلق الصحبة عىل التالقي الذي يقع بني اثنني :صحبة اللقيا -٤

 . ثم ينقطع،ما
 أحدمها قولالبيعان باخليار ما مل يتفرقا أو ي (: أنه قالصوهذا كام جاء عن النبي 

مع أن اللقيا وقعت مرة واحدة مع ) ًصاحبا( فسمى املشرتي ، احلديث)١()...اخرت :لصاحبه
 .البائع حني يشرتي منه السلع

 وهو مصداق ما ،وهي التي تطلق عىل املؤمن والكافر والعكس :صحبة املجاورة -٥
     * :جاء يف قوله تعاىل               

     & ]٣٧:الكهف[. 
  * :وكام يف قوله تعاىل             & 

 .]٣٤:الكهف[
الرمحن   كام قال عبد،ًحبه ومل يلتق به يومـاوجيوز أن تطلق الصحبة عىل من ال يعرف صا

 للغالمني من األنصار اللذين كانا يبحثان عن أيب جهل يف غزوة بدر يريدان ابن عوف 
 .)٢() الذي تسأالن عنهصاحبكامهذا  (: فقال هلام،صقتله بسبب سبه للنبي 

) الصحايب( إذ لو كان ،ووفق ما سبق ذكره فاستخدام مدلول الصحبة اللغوية ال يعمم
ّيعرف بالصحبة اللغوية وفق االستخدامات التي مرت ًلكنا نحن مجيعـا يف عداد الصحابة ،ُ ّ 

                                                
 ).١٣/٢٩٩: ( مستدرك الوسائل)١(
 ).١٩/٣٢٧: ( بحار األنوار)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٩

    كذلك من باب أوىلصولكان اليهود واملنافقون والنصارى واملرشكون الذين لقوا النبي 
 .إذ ال يشرتط يف اللغة للفظ املصاحبة اللقاء املستمر أو اإليامن باهللا واملوت عىل ذلك


 من ا طلب عمر ،صيف قصة تطاول املنافق عبد اهللا بن أيب بن سلول عىل النبي 

ًدعه؛ ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل  (: فقال له، أن يأذن له برضب عنقهصالنبي 
 .)١()أصحابه

 لكنه قصد االستعامل اللغوي ال ، ذكر الصحبة للمنافق يف هذا احلديثصفالنبي 
 ومل ، ووفق ما تعارف عليه العرب يف لغتهم، وحكمتهص بالغته  وهذا من،االصطالحي

 : وذلك ألمرين،يكن هناك من حمذور يف فهم اإلطالق اللغوي
 أن اإلطالق اللغوي ال يقصد منه التفريق بني اإليامن والنفاق؛ ألنه ليس له :األول

 .ضابط
 ال يتحدث حتى (: عن قتله للمنافقا قال عن سبب منع عمر ص أن النبي :الثاين

 والناس املشار إليهم هنا هم فئة مقابلة للصحابة؛ ألن القرآن حينام خاطب أهل ،)الناس
 * :اإليامن كان خياطبهم بقوله      & ]وحينام كان يوجه الكالم ]١٥٣:البقرة 

 * :للكفار أو لعموم الناس مؤمنهم وكافرهم كان خطابه     & ]٢١:البقرة[. 
 صًومن املعلوم بداهة أن الكفار هم أكثر الناس عداوة وحرصا عىل الطعن يف النبي 

 فلن يقول الكفار بأنه قد قتل ،عبد اهللا بن أيب بن سلول ص ولذلك حينام يقتل النبي ،ودعوته

                                                
السيد جعفر / الصحيح من السرية: وانظر). ١٢/٤٨٧: (موىل حممد سامل املازندراين/  رشح أصول الكايف)١(

 ).٦/١٦٣: (مرتىض



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٢٠

 العرب ويتحقق  وسينترش اخلرب بني،)ًإن حممدا يقتل أصحابه( : بل سيقال،ًمنافقـا يستحق القتل
  ص وهو صد الناس عن قبول هذه الدعوة وااللتفاف حول رسول اهللا ،ما يرمي إليه الكفار

ًومل يكن هذا التحديد اللغوي يف فهم معنى الصحايب عسريا أو مشكال عند الكفار أو املنافقني  ً
يف دروهبا ًفضال عن سائر املسلمني األوائل؛ ألهنم كانوا أهل اللغة وفرساهنا والبارعني 

 وفقه اهللا لفهم سديد ورأي رشيد لكثري من ، فمن اقتدى بفهمهم وسار عىل درهبم،وميادينها
 .املعضالت واملبهامت


 وكان من أدقها وأوضحها ،ًتعددت العبارات املوضحة لتعريف الصحايب اصطالحا

 .) به ومات عىل اإلسالمً مؤمناصمن لقي النبي  (:ًوأشملها بيانا هو
 وإن ، ومات عىل اإلسالم،ً مؤمنـا بهص من لقي النبي :الصحايب (:)١(قال الشهيد الثاين

 واملراد باللقاء ما هو أعم من ،ً وبني موته مسلام عىل األظهر،ّختللت ردته بني لقيه مؤمنا به
 .)٢()هوإن مل يكامله ومل ير، املجالسة واملامشاة ووصول أحدمها إىل اآلخر

  :ولتوضيح التعريف السابق أقول
 أو من مل يستطع النظر إليه كعبد ، سواء نظر إليه، يف حياته:أي) صمن لقي النبي ( *

 . ومل يرهصاهللا بن أم مكتوم؛ فإنه كان أعمى ولقي النبي 
 .ً ورآه قبل دفنه فال يعد صحابياصوأما من أسلم بعد وفاة النبي 

 وهو عىل ص فمن لقي النبي ، وما جاء بهصإليامن بالنبي  يشرتط ا:أي) ًمؤمنا به( *

                                                
 ).هـ٩٦٥:ت(زين الدين بن نور الدين العاميل اجلبعي /  العالمة)١(
 ).٣٣٩:ص: ( الرعاية)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٢١

 أو مل يسلم فال ص سواء أسلم بعد وفاة الرسول ،الكفر من أهل الكتاب واملنافقني وغريهم
 .صحبة له

 إنه : فال يقال عنهصً أن من مات مرتدا بعد وفاة النبي :أي) مات عىل اإلسالم( *
 . وال كرامة له،صحايب

 :اخلالصة
ً يتضح لنا جليا أمهية التعامل مع اللغة واالصطالح يف بيان املصطلحات مما سبق

 وألمهية هذا ،ً بعيدا عن التفسري بالرأي أو اهلوى،الرشعية وفق فهم العلامء املتخصصني
 وذلك قبل ،اجلانب املؤسس للفهم الصحيح ملا سيأيت أحببت أن أبينه كمدخل يف املسألة

 الصحابة(عىل أولياء الرمحن ) القرآن والعرتة(ناء الثقلني  وهو ث،الولوج يف صلب املوضوع
 .) ن

 
*  *  * 

 



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٢٢



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٢٣

 



ي
 وأهنم أفضل األمم ،صجيب عىل كل مسلم أن يعتقد علو مكانة أصحاب النبي حممد 

خاتم  ورشف اختصاصهم بصحبة ، وذلك لسبقهم لإلسالم،وأن خري قرون اإلسالم قرهنم
 . وتبليغها ملن بعده، وحتمل الرشيعة عنه، واجلهاد معه،صاألنبياء وسيد املرسلني حممد 

 ليسوا عىل درجة واحدة يف الفضل صوأن يعتقد املسلم كذلك أن أصحاب النبي 
 بل تتفاوت مرتبتهم يف الفضل بحسب سبقهم إىل اإلسالم واجلهاد واهلجرة ،واملرتبة

 .عامل جتاه نبيهم ودينهم من أيوبحسب ما قاموا به 
 ويقدمون أهل بدر عىل أهل بيعة الرضوان ،فاملسلمون يقدمون املهاجرين عىل األنصار

 وفق ما جاء ذكره وتفصيله عن الثقلني ،ويقدمون من أسلم قبل الفتح وقاتل عىل غريهم
 . بحبهمص اللذين أوىص النبي ،)إلكتاب اهللا والعرتة الطاهرة (

 واستفاضت الروايات ، عدالة الصحابة من بعد رضا اهللا عنهموقد شهد الثقالن عىل
 .الدالة عىل الثناء عليهم؛ جلميل أفعاهلم وكريم أقواهلم

 : وفق املطالب اآلتية،وذكر هذا الثناء ملن حازه هو حمور البيان يف هذا البحث
 .صعىل أصحاب النبي  )إلالقرآن والعرتة ( ثناء الثقلني :املطلب األول

 .ي ثناء الثقلني عىل اخللفاء الثالثة :لثايناملطلب ا
 .ي ثناء الثقلني عىل املهاجرين واألنصار :املطلب الثالث
 .ي ثناء الثقلني عىل أهل بدر :املطلب الرابع
 .ي ثناء الثقلني عىل من أنفق وقاتل قبل الفتح وبعده :املطلب اخلامس



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٢٤

ص :
 حيث إن اآليات الكريمة قد ، ويتمعن يف آياته،سلم العاقل يقرأ القرآن الكريمإن امل

 وكيف اختارهم اهللا واصطفاهم ،صاستفاضت يف ذكر فضائل ومناقب أصحاب النبي 
 .وعدهلم وزكاهم ووصفهم بأوصاف القبول

ي 
 * :قال تعاىل                            

                            

                              

                               

 &]٢٩:الفتح[. 
  :قال الشيخ حممد باقر النارصي

*                                

         &عنهم  يطلبون بذلك مزيد نعم اهللا عليهم ورضوانه: أي،   
*            & عالمتهم يوم القيامة أن تكون مواضع سجودهم 

 * ،ًأشد بياضا         &أن ما ذكر من وصفهم هو عني ما وصفوا به يف : يعني 
  * وكذلك ،التوراة  &فراخه: أي ... *   & فاشتد وأعانه فغلظ ذلك الزرع فقام 

 هذا املثل رضبه اهللا تعاىل بمحمد : قال الواحدي،عىل ساقه وأصوله حتى بلغ الغاية
 وكانوا يف ضعف وقلة كام ، والشطأ أصحابه واملؤمنون حوله،ص فالزرع حممد ،وأصحابه

 * ،ًيكون أول الزرع ثم قوى بعضهم بعضا       &يف ذلك غيظ الكفار بكثرة : أي 



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٢٥

 .)١(املؤمنني واتفاقهم عىل الطاعة
 * :وقال تعاىل                     

       & ]١٠٠:التوبة[. 
  :بو عيل الطربيسلدين أقال الشيخ أمني ا

 أهل بيعة :)األنصار( ومن ،ً الذين شهدوا بدرا: وقيل،هم الذين صلوا إىل القبلتني
 والذين حني ،ً وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعني رجال،ًالعقبة األوىل وكانوا اثني عرش رجال

 .)٢(قدم عليهم مصعب بن عمري فعلمهم القرآن
 

واألهواء إبعاد تلك اآلية عن تأويلها الرصيح الواضح حاولت طائفة من أهل الفتن 
 وقالوا بأن تلك اآليات ال تفيد الثناء عىل عموم الصحابة؛ ألن اهللا قال ،بالثناء عىل الصحابة
 * :يف هناية اآلية األوىل                       & 

 * : وقال تعاىل يف اآلية الثانية،]٢٩:الفتح[            & 
 .]١٠٠:التوبة[

  . وليس مجيع الصحابة، من بعضهم: يعني،يف اآليتني) من(و) منهم (:فلفظ
  : نبني األمور اآلتية،ولبيان ذلك اللبس يف الفهم

 ومن ، ال تأويل فيها- رصحية:أي-َّ تبارك وتعاىل بني يف كتابه آيات حمكامت  أن اهللاً:أوال
 . وينكشف ختبطه،حاول أن يعبث يف تأويلها فسينفضح أمره

                                                
 ).٢٩:سورة الفتح(جامع اجلوامع، من وحي القرآن :  تفسري خمترص جممع البيان، وانظر)١(
 ).١٠٠:سورة التوبة(تفسري من وحي القرآن، العيايش : وانظر،  تفسري جامع اجلوامع)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٢٦

 . فيها اشتباه يف الداللة عىل كثري من الناس أو بعضهم:أي، ومنها آيات متشاهبة
 . ومن عكس انعكس، فمن فعل ذلك اهتدى،فاألصل يف ذلك رد املتشابه إىل املحكم

 * :يف قوله تعاىل) منهم( أن كلمة :ًثانيـا                  

       & ]يف قوله تعاىل) من( وكلمة ]٢٩:الفتح: *       

      & ]وإنام جاءت يف هاتني ، ليست للتبعيض كام يتوهم البعض]١٠٠:التوبة 
  :اآليتيني عىل أحد معنيني

 . ومن أمثاهلم، من جنسهم:بمعنى) من( أن :املعنى األول
  * :وهذا كام يف قوله تعاىل                   

                              & 
 .]٣٠:احلج[

 دون بعضهـا ،وال يستقيم يف املعنى أن اهللا تبارك وتعاىل أمرنـا باجتناب بعض األوثان
 * :ـولهبـل أمرنا أن نجتنب مجيع األوثـان يف ق              

   & ]فاجتنبوا الرجس من جنس وأمثال هذه األوثان: أي]٣٠:احلج . 
 .تأيت للتأكيد وللجنس) من( أن لفظ :املعنى الثاين

  * :وهذا كام يف قوله تعاىل                

     & ]بعضفهل هناك مسلم عاقل يفهم أن معنى اآلية هو أن  ]٨٢:اإلرساء 
  وبعضه ليس كذلك؟ ،القرآن شفاء ورمحة

الكريمة ّ وأن اهللا تبارك وتعاىل أكـد يف اآلية ،لكن يفهم املسلم أن القرآن كله شفاء ورمحة
  .السابقة أن القرآن كله شفاء ورمحة



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٢٧

 وليس فيه ذم لبعضهم ، أن سياق اآلية األوىل فيه مدح وثناء عىل مجيع الصحابة:ًثالثا
 * :قال اهللا عز وجل                    & ]فزكى اهللا ]٢٩:الفتح 
 * :ً وزكى باطنهم أيضـا يف قوله،اهرهم بالسجود والركوع والذل لهتبارك وتعاىل ظ   

     & ]٢٩:الفتح[. 
 كام قال تعاىل ،ًبل إن اهللا تبارك وتعاىل إذا أراد أن يذم أقوامـا فإنه يبني ظاهرهم وباطنهم

  * :عن املنافقني                        

          & ]١٤٢:النساء[.  
 * :فبذلك يتبني لنا أن قوله تعاىل                  

    & ]وقوله تعاىل،]٢٩:الفتح : *              & 
 .ص أو للتأكيد عىل حاهلم مع النبي ، من جنسهم: أي]١٠٠:التوبة[

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٢٨

إلن
 عظيمة ملن أدرك صيف كتاب اهللا كانت البشارة من النبي وألجل هذا الثناء املبارك 

 وطوبى ملن رأى من رآين ،طوبى ملن رآين (:ص فقال النبي ،ً أو رأى واحدا منهم،الصحابة
 .)١()وطوبى ملن رأى من رأى من رآين

ّ بعد أن جرب أهل الكوفة ، وهو اخلبري بحال إخوانه×وهللا در أمري املؤمنني عيل 
ً قال متذكرا ومادحا أصحاب رسول اهللا ،هورأى خذالهنم ل لقد رأيت أصحاب حممد  (:صً

ً لقد كانوا يصبحون شعثا غربا،ً فام أرى أحدا يشبههم منكمص ً وقد باتوا سجدا وقياما ،ً ً
 كأن بني أعينهم ركب ، ويقفون عىل مثل اجلمر من ذكر معادهم،يراوحون بني جباههم

ِ إذا ذكر اهللا،املعزى من طول سجودهم  ومادوا كام يميد ، مهلت أعينهم حتى تبل جيوهبمُ
 .)٢()ً خوفا من العقاب ورجاء للثواب،الشجر يوم الريح العاصف

ً واستبساهلم مجيعـا يف وجه ص حاله وحال أصحاب النبي ×ويصف اإلمام عيل 
  :األعداء بقوله

ا يزيدنا ذلك إال  م،ُ نقتـل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعاممناصولقد كنا مع رسول اهللا (
َإيامنا وتسليام ومضيا عىل اللقـم َّ ًّ ِّ وجـدا يف جهاد العدو،ً وصربا عىل مضض األمل،ً ًّ  ولقد كان ،ِ

يتخالسان أنفسهام أهيام يسقي  الرجل منا واآلخر من عدونا يتصاوالن تصاول الفحلني
 صدقنا أنزل بعدونا  فلام رأى اهللا، ومرة لعدونا منا، فمرة لنا من عدونا،صاحبه كأس املنون

ً ومتبوئا أوطانه،ً حتى استقر اإلسالم ملقيا جرانه،الكبت وأنزل علينا النرص ّ ولعمري لو كنا ،ِّ
 وأيم اهللا ،َّ وال اخرض لإليامن عود، ما قام للدين عمود-يعني أصحابه-نأيت ما أتيتم 

                                                
 ).٢٢/٣٠٥: (، بحار األنوار)٢/٣٤٢: (اخلصال، ) ٤٤٠:ص: (أمايل الطويس، )٤٠٠ص: ( أمايل الصدوق)١(
 ).٦٦/٣٠٧: (، بحار األنوار)٢/٢٣٦: (الكايف: ، وانظر)١٤٣:ص: ( هنج البالغة)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٢٩

 .)١()ً ولتتبعنها ندما،ًلتحتلبنها دما
 بيت النبي أهلملنهج املستقيم سارت السلسلة الزكية من  وا،وعىل هذا املنوال اجلميل

 .×يف الثناء العاطر عىل رفقاء جدهم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب إل 
 يدعو يف صالته ألصحاب جده ×فهذا اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين 

 والذين ،أحسنوا الصحبة  الذين،وأصحاب حممد خاصةاللهم  (: ويقول،صاملصطفى 
 واستجابوا له ، وسابقوا إىل دعوته، وكانفوه وأرسعوا إىل وفادته،أبلوا البالء احلسن يف نرصه

 وقاتلوا اآلباء ،يف إظهار كلمته  وفارقوا األزواج واألوالد،حيث أسمعهم حجة رسالته
ً يرجون جتارة لن تبور يف ،منطوين عىل حمبته  ومن كانوا،واألبناء يف تثبيت نبوته وانترصوا به

 وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا يف ظل ،بعروته  إذ تعلقوا، والذين هجرهتم العشائر،مودته
 وأرضهم من رضوانك وبام حاشوا اخللق ،وفيك فال تنس هلم اللهم ما تركوا لك، قرابته 

 واشكرهم عىل هجرهم فيك ديار قومهم ،ًعليك وكانوا مع رسولك دعاة لك وإليك
اللهم ، اعتزاز دينك من مظلومهم  َّ ومن كثرت يف،ىل ضيقهوخروجهم من سعة املعاش إ

 * :وأوصل إىل التابعني هلم بإحسان الذين يقولون         

  & ]ومضوا عىل ،جهتهم َّ وحتروا، الذين قصدوا سمتهم، خري جزائك]١٠:احلرش 
واالئتامم هبداية  ِ ومل خيتلجهم شك يف قفو آثارهم،ٌهم ريب يف بصريهتم مل يثن،شاكلتهم
ُ مكانفني ومؤازرين هلم يدينون بدينهم،منارهم ّ يتفقون عليهم وال ، وهيتدون هبدهيم،ُ َ

هذا إىل يوم الدين وعلـى  ِّاللهم وصل عىل التابعني من يومنا، يتهموهنم فيام أدوا إليهم 
ِّأزواجهـم وعىل ذرياهت   تعصمهم هبـا من معصيتك ً وعلـى من أطاعك منهم صـالة،مُ

                                                
 ).٣٢/٥٤٩: (، بحار األنوار)٩١:ص: ( هنج البالغة)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٣٠

 . انتهى.)١() ومتنعهم هبـا من كيد الشيطان،َّوتفسح هلـم فـي رياض جنتك
أوصيكم بأصحاب نبيكم ال  (: قال× عن عيل ، عن آبائه،×وعن اإلمام الصادق 

 .)٢() أوىص هبم اخلريً ومل يؤووا حمدثا؛ فإن رسول اهللا،ً الذين مل حيدثوا بعده حدثا،تسبوهم
 من ي وكذلك الصحابة ،ٌ خري ألهل األرضصومن املعلـوم أن وجـود النبي 

َّ ومن ثم ،ص وعلو قدرهم يف التزامهم هبدي سيد البرش ، وذلك لعظيم شأهنم،بعده
 .استجاب اهللا دعائهم خلري األمة

ا قبضت  فإذ،أنا أمنة ألصحايب (:ص قال رسول اهللا : قال×فعن موسى بن جعفر 
 فإذا قبض أصحايب دنا من أمتي ما ، وأصحايب أمنة ألمتي،ُدنا من أصحايب ما يوعدون

 .)٣()ً وال يزال هذا الدين ظاهرا عىل األديان كلها ما دام فيكم من قد رآين،ُيوعدون
القرون  (:ص قال رسول اهللا : عن آبائه عليهم السالم قال×وعن موسى بن جعفر 

 فإذا كان الرابع التقى الرجال بالرجال والنساء ، ثم الثالث، ثم الثاين،ًرنا أنا يف أفضلها ق:أربع
 ثم ال يبقى أحد سوى ،ً فيبعث اهللا رحيا سوداء، فقبض اهللا كتابه من صدور بني آدم،بالنساء

 .)٤()اهللا تعاىل إال قبضه اهللا إليه
ه عىل معني  من غري تعيني من، باخلري والرمحة ملن سيخلفه من بعدهصودعا النبي 

 للداللة عىل اجتامع كلمة الصحابة ،ص وجعل صفة من سيخلفه سريه عىل هديه ،باإلمامة
  .عىل من سيختارونه من بعده

                                                
 ).٤٢:ص: ( الصحيفة السجادية)١(
 ).٢٢/٣٠٥: ( بحار األنوار)٢(
 ).٢٣:ص: (نوادر الراوندي: ، وانظر)٢٢/٣٠٩: ( بحار األنوار)٣(
 ).٢٢/٣٠٩: (وار بحار األن)٤(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٣١

ثالث -اللهم ارحم خلفائي  (:ص قال رسول اهللا : قال، عن آبائه،×فعن الرضا 
ن أحاديثي  الذين يأتون من بعدي ويروو: ومن خلفاؤك؟ قال، يا رسول اهللا: قيل له-مرات
 .)١() فيسلموهنا الناس من بعدي،وسنتي

 أن يرى أولئك النفر الذين × متنى نبي اهللا موسى ،وألجل مكانة الصحابة السامقة
 .حازوا كل هذا الفضل العظيم

 وفلق ،ًملا بعث اهللا عز وجل موسى بن عمران واصطفاه نجيـا (: قال×فعن الرضا 
 فقال ،ه التوراة واأللواح رأى مكانه من ربه عز وجل وأعطا،َّ ونجى بني إرسائيل،له البحر
 فهل يف أصحاب األنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ ، فإن كان آل حممد كذلك، يا رب:موسى

 أما علمت أن فضل صحابة حممد عىل مجيع صحابة املرسلني ، يا موسى:قال اهللا عز وجل
 يا رب :ع النبيني فقال موسى وكفضل حممد عىل مجي،كفضل آل حممد عىل مجيع آل النبيني

 فليس هذا أوان ، إنك لن تراهم، يا موسى:فأوحى اهللا عز وجل إليه! ليتني كنت أراهم
 يف ، بحرضة حممد-جنات عدن والفردوس- ولكن سوف تراهم يف اجلنات ،ظهورهم

 .)٢() ويف خرياهتا يتبحبحون،نعيمها يتقلبون


 وحازوا ص بيت النبي أهلا الثناء العاطر من  بم نال الصحابة كل هذ:لو سأل سائل
 هذه املراتب العىل؟ 

 والدالة عىل عظيم ، إل البيت أهل تأيت من الروايات الكثرية الواردة عن فاإلجابة
  : ومنها، وتبني احلب اجلم له،صخلق وأدب وتوقري الصحابة الكبري للنبي 

                                                
 ).٢/١٤٤: ( بحار األنوار)١(
 ).٤١١:ص: (، تأويل اآليات)٣١:ص: (تفسري اإلمام العسكري، )١٣/٣٤٠: ( بحار األنوار)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٣٢

ر عادة الصحابة يف توقريهم ما ذكره املجليس يف بحاره عن القايض يف الشفاء يف ذك
 وأصحابه حوله كأنام عىل صأتيت النبي  (: من رواية أسامة بن رشيك أنه قال،صللنبي 

 .)١()رءوسهم الطري
 ورأى من صوهذا عروة بن مسعود حني وجهته قريش عام القضية إىل رسول اهللا 

 وال يبصق ، عليه)٢( وأنه ال يتوضأ إال ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتلون،تعظيم أصحابه له
ًبصاقا وال يتنخم نخامة إال تلقوها بأكفهم فدلكوا هبا وجوههم وأجسادهم وال تسقط منه 

 وما ، وإذا تكلم خفضوا أصواهتم عنده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره،شعرة إال ابتدروها
 كرسى يف  إين أتيت،يا معرش قريش (: فلام رجع إىل قريش قال،ًحيدون النظر إليه تعظيام له

ً وإين واهللا ما رأيت ملكا يف قومه قط مثل حممد يف ، والنجايش يف ملكه، وقيرص يف ملكه،ملكه
 .)٣()أصحابه

 فام يريدون ، واحلالق حيلقه وأطاف به أصحابهصلقد رأيت رسول اهللا  (:وعن أنس
 .)٤()أن تقع شعرة إال يف يد رجل

فصاء أرعدت من الفرق هيبة له ً جالسا القرصفلام رأيت رسول اهللا  (:ويف حديث
 .)٥()ًوتعظيام

 .)٦() يقرعون بابه باألظافرصكان أصحاب رسول اهللا  (:ويف حديث املغرية
                                                

 ).١٧/٣٢: ( بحار األنوار)١(
 .يقتلون:  ويف األصل)٢(
 . املصدر نفسه)٣(
 . املصدر نفسه)٤(
 . املصدر نفسه)٥(
 . املصدر نفسه)٦(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٣٣

 عن األمر صلقد كنت أريد أن أسأل رسول اهللا  (:اوقال الرباء بن عازب 
 بعد موته وتوقريه صُ واعلم أن حرمة النبي :ا ثم قال ..فأؤخره سنني من هيبته

 وذكر حديثه وسنته وسامع اسم ،ص وذلك عند ذكره ،الزم كام كان حال حياتهوتعظيمه 
 .)١() وتعظيم أهل بيته وصحابته،سريته ومعاملة آله وعرتته

فهل بلغ أسامعكم أو وقعت أعينكم عىل مثل هذا األدب والتوقري؟ فياهلا من دالالت 
 .ص لسيد البرش يحب من الصحابة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . املصدر نفسه)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٣٤

ي
 جاء التخصيص ،من بعد أن تبني لنا كيف فاض املدح والثناء عىل الصحب الكرام

 .والتقييد عىل طائفة منهم وهم اخللفاء الراشدين الثالثة األول
 فام ،يبثنائهم وكريم مدحهم اخللفاء الثالثة ) ةعرتالكتاب اهللا و(فخص الثقالن 

 وأما عرتة ، من ثناء عىل الصحابة فاخللفاء الثالثة داخلون فيه من باب أوىلُذكر يف كتاب اهللا
فقد نال اخللفاء الثالثة من ثنائهم اليشء الكثري لتميزهم وانفرادهم  إل البيت أهل

 بيت أهل وللعالقة الوطيدة بني اخللفاء الثالثة و،بخصائص مل تتوفر يف غريهم من الصحابة
 . من نار عىل علم التي كانت أشهرصالنبي 

 بل مل يتزوج هاشمية ،ب عائشة وحفصة ابنتي أيب بكر وعمر صفقد تزوج النبي 
 وزوج اإلمام عيل )١( رقية وأم كلثوم لعثامن بن عفان: وزوج ابنتيه،وله إحدى عرشة امرأة

 .)٣( وسمى أوالده بأسامئهم وكذا أبناؤه،)٢( ابنته أم كلثوم لعمر بن اخلطاب×
 وعىل ما بينهم من مودة وحمبة ،ل هبذا عىل حسن عالقة بعضهم ببعضويمكن أن يستد

 وزالت غشاوة التعصب عن ،ً وإنام يظهر هذا جليا ملن صلح قلبه،صوطاعة هللا ولرسوله 
 .َّ وقلب برصه يف كتب التاريخ بأمور كثرية وروايات عدة،برصه

الدالة عىل إل ئمة ولقد اكتفيت ببعض الروايات التي ساقها العلامء يف كتبهم عن األ
 .هذا الثناء

 وإن املصاب هبام جلرح ، يف اإلسالم لعظيممكاهنامولعمري إن  (:×قال اإلمام عيل 
                                                

 ).١٤١:ص: (، إعالم الورى)٢٢/٢٠٢: ( انظر بحار األنوار)١(
 ).٢١/١٩٩: (، مرآة العقول)٦/١١٥: ( انظر الكايف)٢(
 .من هذا الكتاب) ٧٩:ص: ( انظر)٣(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٣٥

 .)١() وجزامها بأحسن ما عمال اهللارمحهام ،يف اإلسالم شديد
  : وعىل من اختارهم،ً مثنيا عىل خالفة الثالثة×وقال 

 فلم يكن ، وعثامن عىل ما بايعوهم عليه القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمربايعنيإنه (
 فإن اجتمعوا عىل ،وإنام الشورى للمهاجرين واألنصار ،للشاهد أن خيتار وال للغائب أن يرد

 فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إىل ما ،كان ذلك هللا رضاًرجل وسموه إمامـا 
 .)٢()اله اهللا ما توىل وو،ِّ فإن أبى قاتلوه عىل اتباع سبيل املؤمنني،خرج منه

ّفلقد قوم األود ! هللا بالء فالن (:ً مثنيا عىل عمر بن اخلطاب×وقال اإلمام عيل 
ّ وأقام السنة،وداوى العمد  أصاب خريها ، قليل العيب، ذهب نقي الثوب، وخلف الفتنة،ُ
 .)٣() واتقاه بحقه، أدى إىل اهللا طاعته،وسبق رشها

 : حني شاوره يف اخلروج إىل غزو الروم،حياته يف اًوقال أيضا لعمر بن اخلطاب 
ْإنك متى ترس إىل هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب ال تكن للمسلمني ( ِ  -سرت ووقاية- كانفةَ

ً فابعث إليهم رجال جمربا واحفز معه ، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه،دون أقىص بالدهم ً
ً تكن األخرى كنت ردءا للناس  وإن، فإن أظهر اهللا فذاك ما حتب،أهل البالء والنصيحة ِ

 .)٤()ومثابة للمسلمني
 حتى بعد وفاهتام بوقت ب أليب بكر وعمر صوجتاوز التقدير من آل بيت النبي 

 بل كانوا ينهلون من علمهام ،ً حيث إهنم مضوا عىل هدهيام ومل يغريوا شيئا أمرا به،طويل
  : ودليل ذلك،بوفتوامها 

                                                
 ).١٥/٧٦: (، رشح هنج البالغة)٨٨:ص: ( انظر وقعة صفني)١(
 ).٣٣/٧٦: (، البحار)٣٦٦:ص: ( هنج البالغة)٢(
 ).٣٥٠:ص: ( هنج البالغة)٣(
 ).٣١/١٣٥: (، بحار األنوار)١٩٢:ص: ( هنج البالغة)٤(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٣٦

ِ حني سـئ×ما قاله اإلمام عيل  إين ألستحي  (:- ٍوكان حينئذ اخلليفة-ل يف رد فدك ُ
 .)١() وأمضاه عمر،ًمن اهللا أن أرد شيئا منع منه أبو بكر

 حني تعلم واقتدى ، شيعته بأن يفعلوا مثل ما فعل×وقد حث اإلمام حممد الباقر 
َّ قد حىل أبو بكر ، نعم: فقال،ُ وذلك عندما سئل عن جواز حلية السيف،بأيب بكر الصديق

نعم  (: فقال، أتقول هذا؟ فوثب اإلمام عن مكانه:) السائل:أي(فقال ! الصديق سيفه بالفضة
 .)٢()ّ الصديق فال صدق اهللا قوله يف الدنيا واآلخرة: فمن مل يقل له، نعم الصديق،الصديق

 مل يفتهم ما عمال وال ،ً وهم أقرب الناس عهدا بالشيخنيص بيت النبي أهلفهؤالء 
ً أم نريد هديا وقوال غري ،أال تكفينا شهادهتم ورأهيم يف أولئك النفر، الغاب عنهم ما فع ً

 !!؟هدهيم وقوهلم عليهم السالم
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).١٦/٢٥٢: ( رشح هنج البالغة)١(
 ).٢/١٤٧: ( كشف الغمة)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٣٧

ي
 وذلك لسبقهم ،يّفضل اهللا سبحانه وتعاىل املهاجرين واألنصار عىل سائر الصحابة 

 . وحتملهم األذى ألجلها، ودخوهلم فيها، لإلسالمصلنبي يف االستجابة لدعوة ا
ّوفضل اهللا تبارك وتعاىل املهاجرين عىل األنصار؛ ألن املهاجرين مجعوا بني اهلجرة 

 وقد تركوا أهلهم وأمواهلم وأوطاهنم وخرجوا إىل أرض هم فيها غرباء طالبني ،والنرصة
  .صفقط األجر ونرصة اهللا ورسوله 

 فنرصوه وقسموا أمواهلم ونساءهم ، يف بالدهمصد أتاهم النبي وأما األنصار فق
 .صنرصة هللا ولرسوله 

عىل فضلهم والرضا عنهم وتتابعت ) صكتاب اهللا وعرتة النبي (وقد شهد الثقالن 
 املبينة لفضلهم الكبري ورضا رب ،واستفاضت اآليات الكريمة املوضحة حلال الصحابة

املفرسة لآليات يف هذا ومما جاء إل  البيت أهلئمة من  وتنوعت عبارات األ،العاملني عنهم
  :يف ذلك


 * :قال تعاىل                       

                  *          

                          

                     &]٩-٨:احلرش[. 
  :قال الشيخ حممد باقر النارصي

*       & إىل املدينة هربا من مكة ومن غريها ً*        



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٣٨

   & جاءوا *    & يطلبون *     &وينرصون دين اهللا: أي ،   
*        &أو قبل إيامن ،  املدينة حيث سكنها األنصار قبل املهاجرين : يعني

ًاملهاجرين وهم أصحاب ليلة العقبة سبعون رجال بايعوا رسول اهللا عىل حرب األبيض 
 * ،واألمحر        &وأسكنوهم دورهم، وقد أحسنوا إىل املهاجرين ، 

ً وال جيدون يف قلوهبم حسدا وال غيظا مما أعطي املهاجرون دوهنم من ،رشكوهم يف أمواهلموأ ً
 * ،مال بني النضري             &مع فقرهم وحاجتهم : أي 

*      &ومن يدفع بخل نفسه : أي *         & الناجحون 
 .)١()الفائزون بثواب اهللا

  :وقال الشيخ حممد السبزواري النجفي
*     & ومن دار ص الذين تركوا مكة وقصدوا املدينة هجرة نبيهم 

 * وهم ،احلرب إىل دار السالم              & التي كانوا يملكوهنا 
*   &يطلبون .. *     &راغبني بفضله ورضاه ورمحته .. *    

&هياجرون نرصة لدينه وينرصون: أي .. *    & بتقويته عىل أعدائه *       

   &وبعد أن ،ص واستجابوا هللا تعاىل ورسوله ،صدوا نرص الدينً فعال؛ ألهنم ق 
مدح أهل مكة وغريها من املهاجرين مدح األنصار من أهل املدينة؛ ألهنم طابت أنفسهم من 

 * .. فقال،الفيء فرضوا تقسيمه عىل املهاجرين املحتاجني       &سكنوا : أي 
 *لتي تبوأها األنصار قبل املهاجرين  وهي دار اهلجرة ا،املدينة   & إذ مل يؤمنوا قبل 

  . إليهم إال قليل منهمص بل آمنوا بعد هجرة النبي ،املهاجرين

                                                
 ).١٠-٨: سورة احلرش: (تفسري الكاشف، املنري:  تفسري خمترص جممع البيان، وانظر)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٣٩

 فهو عطف ظاهري ال معنوي؛ ألن اإليامن ال ،ّأما عطف اإليامن عىل الدار يف التبوء
 * وتقديره وآثروا اإليامن عىل الكفر ،يتبوأ    &قبل قدوم املهاجرين إليهم حني : يعني 

  * بأن أسكنوهم بيوهتم وشاركوهم يف أمواهلم ،أحسنوا إليهم         

   &مل يكن يف قلوهبم حزازة وال غيظ وال حسد بسبب ما أخذ املهاجرون من : أي 
 * بل طابت به نفوسهم وكانوا ،النضريالفيء الذي استولوا عليه من مال بني      

   &يقدمون املهاجرين ويفضلوهنم عىل أنفسهم يف العطاء : أي *       & 
 *ً وذلك رأفة بإخواهنم وطلبا لألجر والثواب ، ولو كانت هبم حاجة وفقر:أي    

 &١( الفائزون بثواب اهللا تعاىل الرابحون جلنته ونعيمها:ي أ(. 
 * :وقال تعاىل                      

                  *            

                                  

    & ]٧٥-٧٤:األنفال[. 
  :قال الشيخ حممد السبزواري النجفي

*           &بام جاء به من ص الذين صدقوا رسول اهللا : أي 
 صً وتركوا ديارهم فرارا بدينهم مع رسول اهللا ، وأيقنوا بوجود اهللا ووحدانيته،عند اهللا

 *وحاربوا معه لينرصوا دينه ورشيعته            & ]صدقون  هم امل]٧٤:األنفال
ً قوال وعمال،ًفعال  * فهؤالء ، وقد حققوا إيامهنم حتى برهنوا أنه إيامن حق،ً       

  &ورزقا كريام،ً جتاوزا عن سيئاهتم:)مغفرة( أعد اهللا هلم : أي ً ً واسعا عظيام ال ينغصه :ً ً

                                                
 ).١٠-٨: سورة احلرش( تفسري اجلديد )١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٤٠

 * ...يشء من املكدرات            & ]الذين : أي]٧٥:األنفال 
 * هم الذين آمنوا بعد إيامنكم : وقيل،آمنوا بعد فتح مكة  & بعد ص إىل النبي 

 *هجرتكم األوىل         & فقاتلوا الكفار واملرشكني بجانبكم *       & فهم 
ً وهجرة وجهادا وحكام يف املواالة واملرياث والنرصةًمن مجلتكم إيامنا ً  رغم تأخر إيامهنم ،ً

 .)١(وهجرهتم
 * :وقال تعاىل                        

            & ]٢٠:التوبة[. 
  :قال السيد حممد حسني فضل اهللا

*           &إىل حيث ، وحتملوا ما حتملوه من هجرة الوطن 
 ويبتعد عن مواطن الضغط الذي قد يعرضه ،يملك اإلنسان حرية احلركة يف الدعوة واجلهاد

يم هللا فيام يمثله من التمرد عىل كل العواطف  وذلك دليل اإلخالص العظ،للفتنة يف دينه
  * والذين جاهدوا ، من أجل اهللا وحده،الذاتية واخلصائص احلميمة       

   &وفيام واجهوه من أخطاء مادية ومعنوية يف ، فيام بذلوه من أمواهلم للدعوة وللجهاد 
 وحتولوا إىل عنرص متحرك ،عنى للجانب الشخيص فيام يعيشون حيث فقدوا أي م،هذا االجتاه

 * أولئك ، وباحلياة،يف نطاق اجلوانب العامة املتصلة باهللا       & من كل 
 *النامذج األخرى التي قد تعمل اخلري يف املجاالت املحدودة         & برمحته 

 .)٢( وجنتهورضوانه

                                                
 ).٧٤:سورة األنفال(، الوجيز، تقريب القرآن الصايف:  تفسري اجلديد، وانظر)١(
 ).٢٠:سورة التوبة(التبيان، تقريب القرآن :  تفسري من وحي القرآن، وانظر)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٤١

 * :وقال تعاىل                     

            *                

              *                  

                             

                            

      & ]١٩٥-١٩٣:آل عمران[. 
  :قال السيد عبد اهللا شرب

*         & ما طلبوا *  & بأين *             & 
 *بيان لعامله        & بجمع ذكوركم وإناثكم أصل واحد أو اإلسالم *    

  & الرشك أو أوطاهنم أو قومهم للدين *               & من 
 *أجل ديني وبسببه    &املرشكني .. *   &إذ ، والواو ال توجب الرتتيب، واستشهدوا 

 *ون  ألحم&  * ..املراد ملا قيل هلم قاتلوا               

   &يستحقونه منه .. *       & عىل األعامل ال يقدر عليه أحد 
 .)١(سواه

  فهو نزر يسري مما جاء يف، ما سبق-ص آلل بيت النبي أهيا القارئ املحب -فتمعن 
 .يًفضل الصحابة عموما 

 
 

                                                
 ).١٩٥: سورة آل عمران( تفسري شرب )١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٤٢

ص
الدالة عىل فضل املهاجرين إل  البيت أهلجاءت الروايات الصحيحة املستفيضة عن 

  : أسوق منها اآليت،واألنصار
بعضهم أولياء املهاجرون واألنصار  (: قالص عن النبي اعن جرير بن عبد اهللا 

 بعضهم أولياء بعض يف ، والعتقاء من ثقيف، والطلقاء من قريش،واآلخرة يف الدنيا بعض
 .)١()الدنيا واآلخرة

إن املهاجرين واألنصار وبني هاشم اختصموا يف  (:ويف اخلرب عن كعب بن عجرة
 أنا أخوكم أما أنتم يا معرش األنصار فإنام :ص فقال ، أينا أوىل به وأحب إليهصرسول اهللا 

 أنا منكم وأما أنتم معرش املهاجرين فإنام :صقال ! ذهبنا به ورب الكعبة!  اهللا أكرب:فقالوا
  وأما أنتم يا بني هاشم فأنتم مني وإيل:صقال ! ذهبنا به ورب الكعبة!  اهللا أكرب:فقالوا

 .)٢()صفقمنا وكلنا راض مغتبط برسول اهللا 
م الثقلني إين تارك فيك (: يقولص أنه سمع رسول اهللا اوعن أيب سعيد اخلدري 

وإن  أال ، أال إن أهل بيتي عيني التي آوي إليها: وقال...إال أن أحدمها أكرب من اآلخر
 .)٣() وأعينوا حمسنهم، تريس فاعفوا عن مسيئهماألنصار

 بل إهنم وعوها وحفظوها ، البيتأهلوهذه النصوص املباركة مل تكن غائبة عن أذهان 
فاز أهل  (: فيقول،مهاجرين يف جوابه ملعاوية لل×ومن ذلك ما كان من مدح اإلمام عيل 

                                                
 ).٢٢/٣١١: (بحار األنوار، )٢٦٨:ص: ( أمايل الطويس)١(
 ).٢٢/٣١٢: (، بحار األنوار)٣/٣٣١: ( املناقب)٢(
 ).٢٢/٣١١: (األنوار بحار )٣(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٤٣

 .)١() وذهب املهاجرون األولون بفضلهم،السبق بسبقهم
 .)٢() جزاهم اهللا خري اجلزاء، خري كثري نعرفهاملهاجرينويف  (:×وقال 

ً وإن كان شربا ،من فر بدينه من أرض إىل أرض (: أنه قالصوروى احلسن عن النبي 
 .)٣()صان رفيق إبراهيم وحممد  وك،من األرض استوجب اجلنة
ً وقطرات من بحر عظيم يفيض عىل القلوب فيكون بلسام شافيا ،وما سبق غيض من فيض ً

ًونورا هاديـا أهل  وهللا در ، أو أراد طائفة يقتدى بفضائلها ومناقبها،ً حييا به من كان غافال،ً
  .ديح أي أحد منهم ومل يستثنوا من هذا الثناء وامليحني أثنوا عىل الصحابة  إل البيت

 
 
 
 
 
 
 



                                                
 ).١٤٩:ص: (، وقعة صفني)٣٣/١٠٤: (بحار األنوار، )٣٧٤:ص: ( هنج البالغة)١(
 ).٣٣/١١٠: (، بحار األنوار)٨٨:ص: ( وقعة صفني)٢(
 ).١/٥٤١: (، تفسري نور الثقلني)١/٤٩٠: (، تفسري الصايف)١/٣٣: (، جمموعة ورام)١٩/٣١: ( بحار األنوار)٣(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٤٤


 جاء ي املهاجرين واألنصار : ثم بقسميهميمن بعد املديح العام للصحابة 
 لتميزهم بعمل عظيم أو سبب خاص فحازوا مزيد ،التحديد لفئات حمددة من الصحابة

 .فضل عن غريهم
واملراتب العظيمة يف الصحابة ملن شهد معركة فقد جعل اهللا سبحانه وتعاىل األفضلية 

 ومل يستعدوا لقتال أو مواجهة ضد صناديد قريش الكفار ،ٍ وكانوا حينئذ قلة،بدر من املسلمني
 .حني أتاهم املنادي ملواجهة قافلة الكفار

 الذين هيبوا العرب ،لكن حتقق النرص املبني بفضل اهللا ومنته عىل أيدي هؤالء القلة
 .وجعلت هذه الغزوة هلم منزلة عظيمة بني القبائل العربية ،وأخافوهم

 وأن ، وبرشهم بأهنم لن يموتوا عىل الكفر،َّوقد اطلع اهللا عىل أعامل هؤالء األطهار
 .ذنوهبم مغفورة بإذنه سبحانه

 حينام أراد أن يرضب عنق حاطب بن ا لعمر بن اخلطاب صوهذا ما أكده النبي 
 فقال ،أهل بدر فغفر هلم لعل اهللا اطلع عىل -يا عمر- يدريك وما  (: فقال لهاأيب بلتعة 

َ اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم:هلم ِ ُ()١(. 
 ألهل بدر وأنه راض صوهذه تزكية وشهادة أبدية من اهللا سبحانه عىل لسان رسوله 

 .عنهم إىل يوم القيامة
 
 

                                                
 ).١٧/٨٩: (، رشح هنج البالغة)٢١/٩٢: (ربحار األنوا:  انظر)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٤٥


 من غري دعوة ص ملسارعتهم إىل القتال مع النبي ،يمن بعد ثناء اهللا عىل أهل بدر 

 . اتسعت دائرة الثناء لتشمل أولئك الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح،وميعاد
 يواملسلم يؤمن بأفضلية أولئك الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا من الصحابة 

 .عىل من أنفق من بعد الفتح وقاتل
  * : كام قال تعاىل،)صلح احلديبية(لفتح املقصود به وا       & 

 .]١:الفتح[
 وصلح احلديبية حتت شجرة ، وقعت عندها بيعة الرضوان، بئر قرب مكة:واحلديبية
 وأصحابه عن دخول مكة فبايعوه عىل ص حينام صد املرشكون رسول اهللا ،كانت هناك

 .املوت
 أصحاب الفتح أو صلح احلديبية هبذه اخلصيصة من الفضل وعلو املكانة ُوخص

 والصحابة يف وقتها إىل العدد والعدة يف ظروف صللحاجة القاهرة التي أملت بالنبي 
 وكان الصلح وما جرى بعده من مبايعة بني الصحابة رضوان اهللا عليهم والنبي ،عصيبة
 .ته من بعد ذلك فتحا مبينا للنتائج الباهرة التي تبع،ص

 ولعدم حضور ، وكان عددهم يتجاوز ألف صحايب، املسلمنيصوقد بايع رسول اهللا 
 ص رضب النبي - إىل أهل مكة صنتيجة ذهابه للوساطة من قبل النبي  -عثامن يف املبايعة

 .ابإحدى يديه الرشيفتني عىل األخرى مبايعة لعثامن بن عفان 
ن قد طاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة  طوبى لعثام:لكن بعض املسلمني قالوا

 :ص قال له رسول اهللا ا فلام جاء عثامن ،ما كان ليفعل (:صفقال رسول اهللا ! ّوأحل



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٤٦

 .)١() مل يطف بهص ما كنت ألطوف بالبيت ورسول اهللا :أطفت بالبيت؟ فقال
ًفسميت هذه البيعة فتحا بني  ملا حصل بسببها وبعدها من اخلري الكثري والنرص امل،ُ

 فقال ، وزكى ظاهرهم وباطنهم، وقد أثنى اهللا تبارك وتعاىل عىل هؤالء األطهار،للمسلمني
 * :سبحانه                         

               & ]١٨:الفتح[. 
 :قال الشيخ أمني الدين أبو عيل الطربيس

 باحلديبية حتت ص بايعوا النبي )٢()ألهنم (،إنام سميت بيعة الرضوان هبذه اآلية(
ُالشجرة املعروفة وهي شجرة السمرة  َّ*         & من صدق النية يف القتال والصرب 

  *ًدهم ألفـا ومخسامئة أو وثالثامئة  وكان عد،والوفاء      & والضمري 
 *والسكينة هي اللطف املقوي لقلوهبم كالطمأنينة ، للمؤمنني       &فتح : يعني 

 .)٣(خيرب
   * :وقال تعاىل                      

                         & ]١٠:احلديد[. 
  :قال الشيخ حممد السبزواري النجفي

*     &ال يتساوى : أي *    & من ماله يف سبيل اهللا *      

   &فإن ،  الكفار*     & الفاعلني لذلك *                & 
ًم ثوابـا  أعظ، فالنفقة عىل جيش اإلسالم مع اجلهاد قبل فتحها، بعد فتح مكة أعزها اهللا:أي

                                                
 ).٢٠/٣٦٥: (، بحار األنوار)٨/٣٢٥: (الكايف:  انظر)١(
 .زيادة ليتضح املعنى:  ألهنم)٢(
 ).١٨:سورة الفتح(مقتنيات الدرر، تقريب القرآن :  تفسري جامع اجلوامع، وانظر)٣(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٤٧

  *عند اهللا من النفقة واجلهاد بعده         &وعد هؤالء وهؤالء باجلنة وإن : أي 
   *تفاضلوا يف درجاهتا      & أي أنه عليم بكل ما تفعلونه وال خيفى عليه 

 .)١() بجميع ترصفاتكم ونياتكم بل هو أعلم،يشء من حالكم ومقالكم وإنفاقكم وجهادكم
  * :وقد حكم اهللا تبارك وتعاىل ملن وعد باحلسنى باجلنة بقوله       

            *                

*          & ]١٠٣-١٠١:األنبياء[. 
  :قال أبو جعفر الطويس

*             &وأخرب تعاىل أن :ثم قال... الوعد باجلنة: يعني 
 .)٢()ٍمن هذه صفته مبتعد عن النار ناء عنها

 متيزت غزوة ،ل وأثناء صلح احلديبيةوكام كان احلال يف عرس وضيق عىل الصحابة قب
ّ ويف فرتة من الوقت خداعة ،تبوك ببيان احلال الكاشف للمنافقني عن املخلصني يف املدينة

 الذين ي فقال تعاىل عن الصحابة ،ً حيث جاء القرآن جليا يف ذلك،لقلوب بعض الناس
   * :غزوة تبوك يف صخرجوا مع رسول اهللا          

                             

        & ]١١٧:التوبة[. 
  :قال السيد حممد تقي املدريس

*             & توبة اهللا عىل النبي تعني املزيد من 
                                                

 ).١٠:سورة احلديد(يف تفسري : جلوهر الثمنيا، تفسري الصايف، شرب، مقتنيات الدرر:  تفسري اجلديد، وانظر)١(
 ).١٠١:سورة األنبياء(يف تفسري : تفسري اجلديد:  تفسري التبيان، وانظر)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٤٨

 ولكن بامذا ،ً ولكن بالنسبة إىل املهاجرين واألنصار قد تعني أيضـا غفران ذنوهبم،بركاته عليه
ً وألن ذلك كان عمال كبريا،وكيف غفرت ذنوهبم؟بأهنم اتبعوا الرسول يف ساعات الشدة ً 
 لذلك أكدت اآلية عىل هذه ،واهللا سبحانه يغفر بسبب احلسنات الكبرية الذنوب الصغرية

 *احلقيقة           & فالصرب يف ساعة العرسة عمل عظيم يغفر اهللا 
 .)١()تعاىل بسببه سائر األعامل الصغرية
 وكتب إىل قبائل ، يف رجب لغزو الرومصهتيأ رسول اهللا  (:وقال الشيخ الطربيس

 فلام هتيأ ...العرب ممن دخل يف اإلسالم وبعث إليهم الرسل يرغبهم يف اجلهاد والغزو
 ورغب يف املواساة وتقوية الضعيف ،ًللخروج قام خطيبا فحمد اهللا تعاىل وأثنى عليه

فصبها يف حجر  جاء بأواين من فضة ، فكان أول من أنفق فيها عثامن بن عفان،واإلنفاق
 إنه جهز جيش العرسة وقدم : وهو الذي يقال،ً فجهز ناسا من أهل الضعف،صرسول اهللا 

 فأنفق نفقة حسنة وجهز وسارع فيها األنصار وأنفق عبد الرمحن صالعباس عىل رسول اهللا 
 .)٢() وأنفق ناس من املنافقني رياء وسمعة،والزبري وطلحة

لباهرة تكفي وتوضح شأن أولئك النفر الذين فكل ما سبق من اآليات والروايات ا
 .صٍ وإعالء ألمر النبي ،بذلوا كل يشء يف نرصة دين اهللا سبحانه وتعاىل

 ونظر بعني التعقل وبنور ، اآلنفةص بيت النبي ألهلومن تتبع أقوال العلامء املحبني 
ئة بنور النبوة  استبان له فضل تلك العصبة املباركة ذات األفعال املخلصة املستضي،اإلنصاف

 . فشهد هلم الثقالن هبذه املنزلة العالية،صلتمسكهم بسنة حبيبهم املصطفى 

                                                
 ).١١٧:سورة التوبة(تفسري اجلديد، من وحي القرآن :  تفسريمن هدي القرآن، وانظر)١(
 ).٢١/٢٤٤: (بحار األنوار، )١٢١:ص: ( انظر إعالم الورى)٢(
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ي
 واملجلية لكبري شأهنم يّبعد أن بينا بفضل اهللا الروايات الدالة عىل فضل الصحابة 

  املنقولة عن العرتة والروايات،رآنية وذلك من خالل اآليات الق،والعلامء إلعند األئمة 
ً كيف إذا وقع التفرق واخلالف بني : يتبادر إىل أذهان فئة من املسلمني تساؤل هام،إل

  وهم أهل الفضل واالتباع لدين اهللا؟يالصحابة 


 املباركة  وكثرة الفتوحات،يلعل العيش اهلنيء الذي ساد جمتمع الصحابة 
ً ابتداء بطرد اليهود من املدينة ثم من اجلزيرة وتبعه ،واالنتصارات العظيمة عىل أعداء اهللا

  ودخول مجاعات جديدة يف دين اإلسالم والعيش مع املسلمني،بفرتة تقويض عرش فارس
أوجد تربة خصبة لبذر الشقاق والفرقة ،وهم أهل فكر وأعراف سابقة مل ينزعوها من أذهاهنم

 . صفوف األمة املسلمةيف
ومع ما سبق بيانه من رغد العيش وكثرة الفتوحات فإن كل ذلك مل يناسب أهل 

 واستامتوا يف ، فحاولوا جاهدين بذر وسائل الفرقة يف هذا املجتمع املبارك املثايل،األهواء
 .يإشعال نار التفرق واالبتداع يف الدين اإلسالمي من خالل تفريق صفوف الصحابة 

 أول مداخل الرش أشعال نار الفتنة وزرع بذور الشبهة من خالل إغواء النفوس فكانت
 حتى يوهن مجع الصحابة ويفرق ،ص فتم ابتداع قضية الطعن يف أصحاب النبي ،املريضة

 .صفوف املسلمني ويضعف قوهتم



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٥٠

 عبد اهللا بن سبأ ، ورفع راية ذلك املكر اخلبيث،فكان الذي توىل كربه يف هذا األمر
 وبعد ،اً الذي أثار الناس ابتداء باخلروج لقتل خليفة املسلمني عثامن بن عفان ودياليه

 إليه مجلة من األقوال واملعتقدات ونسب ،×ذلك قام بالكذب عىل لسان اإلمام عيل 
  .وأشاعها بني كثري من قارصي النظر وضعاف اإليامن وحمبي الفتن وروجها ،اليهودية

 تناهت ، وزين الشيطان هلم أعامهلم،خلطرية بني الناسوملا تطاير رشر هذه البدع ا
 ومل يتهاون ومل يغض الطرف عن هذه فغضب ،×أقواهلم إىل سمع وعلم أمري املؤمنني عيل 

 وهدد بإحراق كل من حفر األخاديد وأشعل فيها النريان فام كان منه إال أن ،املقوالت الشنيعة
 .ً وأجىل قوما آخرين،ًمنهم عددا فأحرق ،مل يرتاجع عن هذا االفرتاء اخلطري

إن عىل باب املسجد  (:×ًوقد نقل املجليس يف بحاره أن رجال قال ألمري املؤمنني 
 وأرشب ، آكل الطعام،إنام أنا عبد اهللا مثلكم!  ويلكم:فدعاهم فقال! ًقوما يزعمون أنك رهبم

 . فاتقوا اهللا وارجعوا،الرشاب
 واهللا إن تبتم وإال :× فقال هلم ،وا مثل ذلك فقال،فأتوه يف اليوم الثاين والثالث

ً وحفر هلم أخدودا بني باب املسجد والقرص ،ًفدعا قنربا وأتى بقدوم، قتلتكم أخبث قتلة 
فأبوا فقذف هبم فيها !  إين طارحكم فيها أو ترجعون: وقال،فدعا باحلطب فطرحه والنار فيه

  .حتى احرتقوا
  :× ثم قال .أدخن عليهم وإنام ، مل حيرقهم:وقال بعض أصحابه

 أوقدت ناري ودعوت قنربا    ملا رأيت األمر أمر منكرا
 )١(ًوقنرب حيطــم حطام منكرا    ًثم احتفرت حفرا وحفرا

                                                
 ).٣٤/٤١٤: (نوار بحار األ)١(
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 إىل أن هذه الشخصية التي حاكت -أهيا القارئ الكريم-فحذار أن يذهب بك التفكري 
 بل كانت متواجدة يف ، أو جاءت من وهن املقال،املؤامرة اخلبيثة كانت من نسج اخليال

 فذكروا ، وكشفوا عوارها، لذا مل يغفل عن بيان حاهلا العلامء، تدبر وختطط،الساحة اإلسالمية
 ونرش املفاسد اخلطيـرة يف أذهان ،دورها اخلبيث يف تفريق صف األرسة اإلسالمية الواحدة

 .العوام
  : منهم،وقد ترجم شخصية عبد اهللا بن سبأ كثري من العلامء

 هذه الفرقة تسمى السبئية :فقال :) هـ٣٠١(سعد بن عبد اهللا األشعري القمي  -١
 وساعده عىل ذلك عبد ، وهو عبد اهللا بن وهب الراسبي اهلمداين،أصحاب عبد اهللا بن سبأ
وكان أول من أظهر الطعن عىل أيب بكر  ،ّ ومها من أجلة أصحابه،اهللا بن حريس وابن أسود

 .)١(أ منهموعمر وعثامن والصحابة وترب
وكان ممن أظهر الطعن عىل أيب  ، أصحاب عبد اهللا بن سبأ:فقال :)هـ٣١٠(النوبختي  -٢

 أمر بذلك فأخذه عيل فسأله ×ً إن عليـا : وقال،بكر وعمر وعثامن والصحابة وتربأ منهم
ىل ًأتقتل رجال يدعو إ! يا أمري املؤمنني : فصاح الناس إليه، فأمر بقتله، فأقر به،عن قوله هذا

وملا بلغ ...: إىل أن قال،؟ فصريه إىل املدائن وإىل واليتك والرباء من أعدائك،حبكم أهل البيت
 لو جئتنا بدماغه يف سبعني ، كذبت:عبد اهللا بن سبأ نعي اإلمام عيل باملدائن قال للذي نعاه

 وال يموت حتى يملك ،ً وأقمت عىل قتله سبعني عدال لعلمنا أنه مل يمت ومل يقتل،رصة
 .)٢(األرض
 : يقول× سمعت أبا عبد اهللا : عن أبان بن عثامن قال:فقال :)هـ٣٦٩(الكيش  -٣

                                                
 ).٢٠:ص: ( املقاالت والفرق)١(
 ).٢٢:ص: ( فرق الشيعة)٢(
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 أمري املؤمنني - واهللا-  وكان ،× يف أمري املؤمنني أنه ادعى الربوبيةلعن اهللا عبد اهللا بن سبأ 
ً عبدا هللا طائعا×  نربأ ،ً وإن قوما يقولون فينا ما ال نقوله يف أنفسنا، الويل ملن كذب علينا،ً

 . نربأ إىل اهللا منهم،إىل اهللا منهم
ً وواىل عليا ،ً ذكر بعض أهل العلم أن عبد اهللا بن سبأ كان هيوديا فأسلم:ًوقال أيضا

 فقال يف إسالمه ،بالغلو وكان يقول وهو عىل هيوديته يف يوشع بن نون ويص موسى ،×
قول بفرض إمامة عيل وكان أول من أشهر ال ، مثل ذلك× يف عيل صبعد وفاة رسول اهللا 

 .)١( وكاشف خمالفيه وكفرهم،وأظهر الرباءة من أعدائه
 حيث ترجم يف رجاله عبد اهللا بن سبـأ يف :)هـ٤٦٠(شيخ الطائفة أبو جعفر الطويس  -٤

  .رجع إىل الكفر وأظهر الغلو عبد اهللا بن سبأ الذي :وقال) ×أصحاب عيل (باب 
 بالسني املهملة املفتوحة والباء املنقطة حتتها - أ  عبد اهللا بن سب:وجاء يف حاشية الكتاب

 إله وأنه ×ً وكان يزعم أن عليا ، بالنار× حرقه أمري املؤمنني عيل ،ٍغال ملعون -نقطة 
 .)٢(نبي

رجع إىل  عبد اهللا بن سبأ الذي : قال يف رجاله:)هـ١٠١٦(العالمة عيل القهبائي  -٥
 .)٣(الكفر وأظهر الغلو

 وإنه كان يزعم ألوهية عيل ...غال ملعون :قال :)هـ١١٠١ (العالمة األربيل -٦
 .)٤(ونبوته

                                                
 ).١٠٨، ١٠٧:ص: (رجال الكيش:  انظر)١(
 ).٥١:ص: ( رجال الطويس)٢(
 ).٣/٢٨٤: ( رجال القهبائي)٣(
 ).١/٤٨٥: ( جامع الرواة)٤(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٥٣

فقد ذكر يف كتابه مستدرك الوسائل يف باب  )هـ١٣٢٠(مريزا النوري الطربيس  -٧
 فنزل ، املدائن× قدم أمري املؤمنني : قال،رواية عن عامر الساباطي) حكم الغالة والقدرية(

 ... قم معي:قال لدلف  فلام زال الزوال،ّمنجم كرسى وكان معه دلف بن جمري ،بإيوان كرسى
وكانت !  خذ هذه اجلمجمة: فقال لبعض أصحابه، ثم نظر إىل مججمة نخرة:إىل أن قال
 دع هذه : وقال له، ودعا بطست وصب فيه ماء، وجاء إىل اإليوان وجلس فيه،مطروحة

ِأنا؟ ومن أنت؟  أقسمت عليك يا مججمة أخربيني من :× ثم قال ،اجلمجمة يف الطست
 وأما أنا ، وسيد الوصيني، أما أنت فأمري املؤمنني: وقالت،فنطقت اجلمجمة بلسان فصيح

 الذين كانوا معه من أهل ساباط فانرصف القوم،  كرسى أنورشوان : وابن أمة اهللا،فعبد اهللا
ى أمري فاضطربوا واختلفوا يف معن ، وأخربوهم بام كان وبام سمعوه من اجلمجمة،إىل أهاليهم

 ومثل ما قال عبد ، وحرضوه وقال بعضهم فيه مثل ما قال النصارى يف املسيح،×املؤمنني 
فلام سمع ذلك !  فإن تركتهم عىل هذا كفر الناس:فقال له أصحابه ، اهللا بن سبأ وأصحابه

 كام أحرقت عبد اهللا بن سبأ ،حترقهم بالنار : ما حتبون أن أصنع هبم؟ قال: قال هلم،منهم
 .)١(بهوأصحا

فهذا صنيع العلامء غفر اهللا هلم يف بيان حقيقة املفسدين وأقواهلم جتاه الغالة الذين 
 فهل نعي هذا احلق الواضح وما قاله ،وضعوا يف هذا الرشع املبارك الكذب والسم واإلفراط

 األولون يف حق أمري املؤمنني؟
 
 
 

                                                
 ).١/٢٢٦: (مدينة املعاجز، ) ١٨/١٦٨: ( مستدرك الوسائل)١(
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ي
 إنام حصل بعد االنتهاء من املؤامرة التي صتال بني صحابة النبي إن وقوع الفتن والق

اوقدها عبد اهللا بن سبأ اليهودي نتيجة نرشه احلقد وبثه السموم بني اجلهلة وضعاف اإليامن 
وقد أتت هذه املؤامرات بثامرها اخلبيثة والتي قطفها األوباش باخلروج ، من مسلمة األمصار

 .ن عفان وقتله يف دارهعىل خليفة املسلمني عثامن ب
 فانترشت جراثيم الرش يف صفوف ،اًوازداد األمر سوءا بعد استشهاد عثامن 

 اندس هؤالء ، خليفة عىل املسلمنيا ذلك أنه ملا بويع عيل ،املسلمني لتنفث سمومها
 ومل يكن بمقدور اإلمام عيل ،اخلوارج السبئيون بني صفوف أهل املدينة وجيش املسلمني

 واألخذ بالثأر منهم يف قتلهم خلليفة املسلمني عثامن بن ، إخراجهم وتصفيتهم يف وقتهاا
 مثلام فعل اخلليفة املظلوم عثامن ، خشية تفاقم الفتن والقتىل بني أهل املدينة،اعفان 
 .ا

 قال هلم اإلمام ، الرشاوملا طالبه أهل املدينة بمعاقبة من أجلب عىل عثامن بن عفان 
 ولكن كيف يل بقوة والقوم املجلبون عىل ،إين لست أجهل ما تعلمون! يا إخوتاه (:×عيل 

 والتفت إليهم ، وهاهم هؤالء قد ثارت معهم عبدانكم،حد شوكتهم يملكوننا وال نملكهم
ً وهل ترون موضعا لقدرت عىل يشء تريدونه؟ إن هذا ، وهم خاللكم ما شاءوا،أعراهبم

 -  إذا حرك- إن الناس من هذا األمر -ً عونا : أي- وإن هلؤالء القوم مادة ،األمر أمر جاهلية
 فاصربوا ، وفرقة ال ترى هذا وال ذاك، فرقة ترى ما ترون وفرقة ترى ما ال ترون:عىل أمور

 فاهدءوا -  ميرسة:أي- وتؤخذ احلقوق مسمحة ، وتقع القلوب مواقعها،حتى هيدأ الناس
ًضعضع قوة وتسقط منه وتورث وهنا  وال تفعلوا فعلة ت، وانظروا ماذا يأتيكم به أمري،عني
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 .)١()ً وإذا مل أجد بدا فآخر الدواء الكي،وذلة وسأمسك األمر ما استمسك
 واملفضية إىل انقسامهم صمنذ تلك اللحظات بدأت الفتن تتغلغل بني أصحاب النبي 

 وجوب الرسعة يف األخذ فرتى طائفة ، ملا أنقسمت اآلراء وتعددت اإلجتهادات،إىل طوائف
 ترى وجوب الرتيث حتى وطائفة أخرى ،ثأر من قتلة خليفة املسلمني عثامن بن عفانبال

 . فاندس أهل الفساد والسوء بني تلك األطراف املجتهدة،يستتب األمر ألمري املؤمنني
 بل استغلوا ،ونتيجة هلذا التفرق مل هيدأ بال أهل الفساد من ترك األمر عىل ما هو عليه

لفرقة واخلالف والنفخ يف نار الفتنة والسوء فانتهزوا سانحة خروج كل مناسبة لتأجيج نار ا
 فأرسعوا بتهييج العواطف أن هؤالء أرادوا الرش ،طائفة من الصحابة من مكة إىل العراق

 . ووقعت معركة اجلمل..وتفرقة صفوف األمة


 ومن يمنني عائشة تشري الروايات التارخيية إىل أنه مل خيرج طلحة والزبري وأم املؤ
 بل ،× وال داعني أو طامعني لنزع اخلالفة من عيل ،معهم من مكة إىل العراق مقاتلني

 واالنتقام من قتلة ، وجتميع املسلمني بتوحيد كلمتهم،خرجوا إرادة اإلصالح وحسم اخلالف
 هذا ما ، وإخراجهم من صفوف املسلمني يف العراقاخليفة املسلمني عثامن بن عفان 

 . ومل تكن معركة اجلمل هي األخرية ولكن تبعتها بعد فرتة معركة صفني،ه كتب التاريخذكرت
 :ويمكن إمجال هذا احلدث الكبري يف اآليت

 عىل إخراج هؤالء يملا اقرتب موعد االتفاق بني جيش عيل وجيش طلحة والزبري 
 أولئك  بعد هذا األمر أبى، وانزوى كل صف إىل معسكره،اخلوارج من اجليش وقتلهم

                                                
 ).٣١/٥٠٢(بحار األنوار ، )٢٤٣:ص(:  هنج البالغة)١(
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اخلوارج هذا التجمع املبارك واهلدوء؛ ألنه اجتامع عىل قتلهم وقتاهلم فسعوا يف بث الفتنة بني 
 فدبروا املؤامرة ، وإشعال القتال بينهم بمؤامرة أخرى تكشف عن مكرهم وغدرهم،اجليشني

ًليال يف قتلهم من كال اجليشني أفرادا   وخفيت هذه، حتى ظن كل من اجليشني غدر اآلخر،ً
 .ً فكانت سببا يف نشوب احلرب بني الصفني،املكيدة عىل الفريقني


 لذا ذكر علامء ،مل تكن معركة صفني خمتلفة عن واقعة اجلمل بأطرافها أو الغاية منها

ًالتاريخ أن سبب اخلالف والقتال بني عيل ومعاوية يف صفني مل يكن بسبب أن ملعـاوية طمعـا 
 . يدعي ويروج له الكثري من الكتابًوتطلعـا للخالفة كام

ً ومل يقاتل عليا عىل ، ومل يبايع له هبا أحد من املسلمني،ًفمعاوية مل يرفع إىل اخلالفة رأسا
 بل كان سبب اخلالف بني خليفة املسلمني عيل بن أبى طالب وأمري الشام معاوية ،أنه خليفة

 . والية الشام واإلقرار له باخلـالفةأنه مل يمتثل بام أمره به خليفة املسلمني من عزله من
 وقد أشيع عند ، يف قتلة خليفة املسلمني املغدور به عثامنيريد إنفاذ القصاصكان معاوية 

ًأهل الشام أن اخلليفة عليـا امتنع عن معاقبة ومالحقة قتلة عثامن عند توليه خالفة املسلمني 
وسكن الكوفة وهي معقل قاتيل عثامن ً وترك أيضا املدينة ،ًوبدال من ذلك قاتل أهل اجلمل

 .وأن يف جيشه من هو متهم يف قتل خليفة املسلمني السابق
 ومل ّشتات ، وإبطال املزاعم املنشورة،ًوحرصا من أمري املؤمنني عىل توضيح األمر

مع تربؤه ً مبينا فيه إثبات أحقية خالفته كام ثبتت خالفة من قبله ،ً أرسل كتابا ملعاوية،املسلمني
 القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثامن عىل ما بايعنيإنه  (: فقال،ان دم عثامن م

وإنام الشورى للمهاجرين  ، وال للغائب أن يرد، فلم يكن للشاهد أن خيتار،بايعوهم عليه
ً فإن اجتمعوا عىل رجل وسموه إمامـا كان ذلك هللا رضا،واألنصار  فإن خرج عن أمرهم ،ً
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 وواله ،ِّ فإن أبى قاتلوه عىل اتباع سبيل املؤمنني،ردوه إىل ما خرج منهخارج بطعن أو بدعة 
لتجدين أبرأ الناس من دم ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك ، اهللا ما توىل 

 .)١() والسالم،ّ فتجن ما بدا لك، ولتعلمن أين كنت يف عزلة عنه إال أن تتجنى،عثامن
 انتهت املعركة برفع ، وسالت الدماء فيام بينهم،سلمنيفلام نشب القتال بني صفوف امل

 طالبني التحكيم فيام بينهم بام يريض اهللا عز وجل فريض ، املصاحفاجيش معاوية 
 إىل الشام ا ورجع معاوية ، هبذا الطلب ورجع إىل الكوفة×خليفة املسلمني عيل 

 .برشوط اتفق عليها الطرفان
وكان  (: فقال،صار ما جرى بينه وبني أهل صفني لألم×ّوقد قص أمري املؤمنني عيل 

 ودعوتنا يف ، ونبينا واحد، والظاهر أن ربنا واحد،َّبدء أمرنا أنا التقينا والقوم من أهل الشام
 واألمر ، وال نستزيدهم يف اإليامن باهللا والتصديق برسوله وال يستزيدوننا،اإلسالم واحدة

 .)٢()نحن منه براء و،إال ما اختلفنا فيه من دم عثامنواحد 
ًومل يكن األمر رسا  أو عن ، أو ما جرى بني الصحابة يف صفني يف خفاء عن املسلمني،ّ

ً بل كان احلدث جليا معلوما تتداوله ألسنة األئمة فيام بينهم،صأحد من آل بيت النبي   فقد .ً
اتلهم عىل إنا مل نق (: كان يقول ألهل حربه×ً إن عليا :روى اإلمام جعفر الصادق عن أبيه

 .)٣()َّولكن رأينا أنا عىل احلق ورأوا أهنم عىل احلق ، ومل نقاتلهم عىل التكفري لنا،التكفري هلم
 مع ، من قتال فيام بينهمصإن تلك اخلالفات والفتن التي حدثت بني أصحاب النبي 

 وما حصل بينهم بعد ذلك من إصالح وحتكيم بام يريض اهللا عز ،بغي أحدهم عىل اآلخر
 * : إنام يذكرنا بقول اهللا تبارك وتعاىل،ثم قبول كل من الطرفني هبذا احلكم ، وجل  

                                                
 ).٣٣/٧٦: (، بحار األنوار)٣٦٦:ص: ( هنج البالغة)١(
 ).٣٣/٣٠٦: (، بحار األنوار)٤٤٨:ص: ( هنج البالغة)٢(
 ).٣٢/٣٢٤: (، بحار األنوار)٤٥:ص: ( قرب اإلسناد)٣(
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  *                      & 
 .]١٠-٩:احلجرات[

  : النارصي يف تفسريهقال الشيخ حممد باقر
*            &فريقان من املؤمنني قاتل أحدمها اآلخر : أي 

*     &وابذلوا الوسع يف إصالحهام ، *             & بأن 
 * فانرصوا الفئة املظلومة ،ظاملة معتدية وقاتلت ،طلبت ما ال حيق هلا       & ألهنا 

 * ،ظاملة          &فإن رجعت ، حتى ترجع إىل طاعة اهللا وترتك البغي والظلم 
 * ،وتابت فعودوا إلجراء الصلح بينهام  & دون ميل أو جور *   &اعدلوا : أي 

*     & يف الدين فأصلحوا بني الفريقني وأعينوا املظلوم وادفعوا الظامل عن 
 .)١(ظلمه

 وإىل مجع شعث املسلمني كان رجاء أمري املؤمنني عيل ،واحلرص عىل اإلصالح والسعي
 هلذا سعى أمري ،لمني وكذلك البعد عن كل ما يوقع البغضاء والفرقة يف نفوس املس،×

 القول : إىل البعد عن كل ما يثري األحقاد ويفرق الصفوف ومن ذلك×املؤمنني عيل 
 مع حدوث ، فنهى من كان يف جيشه عن لعن وشتم جيش معاوية بن أيب سفيان،السيئ

 .القتال فيام بينهم

                                                
ة، مقتنيات الدرر، امليزان، الكاشف تفسري املعني، بيان السعاد: ً، وانظر أيضـا)٣/٣٠٨( تفسري خمترص جممع البيان )١(

 ).١٠-٩: (يف تفسري سورة احلجرات
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ة يظهران الرباءخرج حجر بن عدي وعمرو بن احلمق  (:فعن عبد اهللا بن رشيك قال
 يا أمري : فأتياه فقاال.ّأن كفا عام يبلغني عنكام :× فأرسل إليهام عيل ، الشام)١( ألهلواللعن
 فلم منعتنا من : قاال. بىل: أوليسوا مبطلني؟ قال: قاال. بىل: ألسنا حمقني؟ قال،املؤمنني

 ولكن لو وصفتم ، يشهدون ويتربءونكرهت لكم أن تكونوا لعانني شتامني :شتمهم؟ قال
 وقلتم ، وأبلغ يف العذر، كان أصوب يف القول، من سريهتم كذا وكذا: فقلتم،وئ أعامهلممسا

 ذات بيننا وبينهم وأصلح ، دماءنا ودماءهماحقن اللهم :مكان لعنكم إياهم وبراءتكم منهم
 ويرعوي عن الغي والعدوان من ، حتى يعرف احلق منهم من جهله،واهدهم من ضاللتهم

 .)٢()ًإيل وخريا لكم كان هذا أحب ،هلج به
 وأوىص جيشه × بل جهر بنهيه ، مل يكن خلاصة شيعته فقط×وهذا النهي منه 

إين أكره  (:ً فقال جليشه يف صفني أيضا،ً قاصدا أن يعمم هذا النهي لكل زمان ومكان،بأكمله
َ كان أصوب يف القول ، وذكرتم حاهلم، ولكنكم لو وصفتم أعامهلم،لكم أن تكونوا سبابني َ

 وأصلح ذات بيننا ، اللهم احقن دماءنا ودماءهم: وقلتم مكان سبكم إياهم،لغ يف العذروأب
 .)٣()وبينهم
 
 
 
 

                                                
 .من أهل الشام:  ويف األصل)١(
 ).١٠٢:ص: (، وقعة صفني)٣٢/٣٩٩: (، بحار األنوار)١٢/٣٠٦: ( مستدرك الوسائل)٢(
 ).٣٢/٥٦١: (، بحار األنوار)٣٢٣:ص: ( هنج البالغة)٣(
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ً شهيدا عىل يد اخلارجي الغادر ابن ملجم بويع البنه ×ُوبعدما قتل أمري املؤمنني عيل 

 وحتققت فيه ،ه إال أن مجع صفوف املسلمني فام كان من، باخلالفة عىل املسلمني×احلسن 
 .صمعجزة النبي 

 × واحلسن بن عيل ص رأيت رسول اهللا :فعن أيب بكرة نفيع بن احلارث الثقفي قال
إن هذا ابني سيد ولعل اهللا أن يصلح  (: ويقول،إىل جنبه وهو يقبل عىل الناس مرة وعليه مرة

 .)١()فئتني من املسلمني عظيمتني به بني
أن حيكم يف  ، أحد رشوط الصلح مع معاوية×ل اإلمام احلسن بن عيل وقد جع

 .)٢( وعىل سرية اخللفاء الراشدين،الناس بالكتاب والسنة
 - بومما يدل عىل التالحم األخوي والرتاحم الديني بني أمري املؤمنني عيل ومعاوية 

ًيا بعد استشهاده بكى  فقد كان معاوية كلام تذكر عل–مع ما كان بينهام من اختالف اجتهادي 
 .عىل فقده وترحم عليه

دخل رضار بن ضمرة النهشيل عىل معاوية بن أيب سفيان  (:فعن األصبغ بن نباتة قال
  . بل صفه يل، ال: فقال؟ أو تعفيني: قال؟ً صف يل عليا: فقـال له،ا

ا إذا سألناه  وجييبن، يدنينا إذا أتيناه،كان واهللا فينا كأحدنا! ً رحم اهللا عليـا:قال رضار
 مع تقريبه لنا -واهللا-  ونحن ، وال حيجبنا عنه حاجب، ال يغلق له دوننا باب،ويقربنا إذا زرناه

 . فإذا تبسم فمن مثل اللؤلؤ املنظوم، وال نبتديه لعظمته،وقربه منا ال نكلمه هليبته

                                                
 ).١/١٠٢: (، عوايل الآليل)٤٣/٢٩٨(: ، بحار األنوار)١/٥١٩: ( كشف الغمة)١(
 ).٤٤/٦٤: (، بحار األنوار)١/٥٧٠: (كشف الغمة:  انظر)٢(
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 ،هاد طويل الس-واهللا-ً رحم اهللا عليـا كان : فقال رضار. زدين يف صفته:فقال معاوية
  ... يتلو كتاب اهللا آناء الليل وأطراف النهار،قليل الرقاد
رحم اهللا أبا  ،كذلك واهللا كان عيل!  حسبك يا رضار: وقالفبكى معاوية :قال
 .)١()احلسن

 مل يمنع اختالفهم يف االجتهاد من ترامحهم وخلو ،هذا هو حال اإلخوة يف الزمن املايض
ً بعيدا عن أقوال ،ُ خري معني لفهم حوادث الزمن املايض والتاريخ،قلوهبم من الغل والبغضاء

 وليس له من بعد ذلك إال زيغ الشيطان ،مبناها عاطفة هوجاء تتقاذف باملسلم يف كل صوب
 . والعياذ باهللا،وشبهاته تتحكم به

                                                
 ).٦٢٤:(، أمايل الصدوق)٤١/١٤: ( بحار األنوار)١(
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صحابة يف وقت الفتنة من االختالف اختذ املسترشقون ومن اغرت هبم مما وقع بني ال

 . والنيل من عدالتهم،ًواالقتتال سببا وذريعة للوقيعة هبم
وقد جرى عىل هذه الطعونات بعض الكتاب املتقدمني واملتأخرين ممن اغرت لزخارف 

ً فجعلوا أنفسهم حكام ، ويتكلمون فيام ال حيسنون،الذين هيرفون بام ال يعرفون القول ومن
 ال سبيل هلم ، وخيطئون آخرين بال دليل وحجة، يصوبون بعضهم،صبي بني أصحاب الن

 .إال سبيل تقليد أهل اإلسترشاق
وقد اختذ هؤالء الكتاب لتقوية باطلهم وكالمهم املأفون عدة شبه وأساليب ملتوية يف 

 : ومن تلك األساليب، وزرع الفتن والبغضاء بني املسلمني،سبيل تشويه التاريخ
ص

  :ًألقى أهل اإلسترشاق شبها سقيمة هلا تبعاهتا اخلطرية يف ديننا وهي
أيعقل بداهة أن يأخذ اإلنسان دستوره القويم ومنهجه املستقيم املتمثل بالقرآن من 

 ؟أناس قد وقعت منهم زالت وال يطمئن اإلنسان إىل أحواهلم
 فإن ملقيها لن يقصد بذلك ،عوام املسلمنيُفعندما تطرح مثل هذه الشبهة والسموم عىل 
 أو يسهب يف ،ّ مل يفصل التاريخ يف خربه،ًاإلهتام عىل اليقني أعرابيا من مغموري الصحابة

 أو من رجل ،ص أو يف صحابية من عامة الصحابيات زنت ثم اعرتفت فرمجها النبي ،أثره
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شبهته تلك أمثال حاطب بن  وال يريد ب، عليه احلدصكان مبتىل برشب اخلمر فأقام النبي 
 صً عندما أخرب قريشـا بقدوم النبي ، الذي زل يف رأيه ومل يوفق يف اجتهادهاأيب بلتعة 

 أو بإقامة حد ، إما باستغفار وإنابة منهم، قد تابوا إىل اهللا عز وجلي فكل أولئك ،ًفاحتا
 .دنيوي عليهم

الل اختالق القصص لكنه يتوجه بشبهته وطعنه مبارشة إىل كبار الصحابة من خ
 وإبراز اخلالفات فيام بينهم وبني غريهم لتمهيد الطريق إلطفاء نور اهللا املبني الذي ،حوهلم

 الذي ، بإسقاط عدالة الصحابة ومن ثم يسهل عليهم رضب كتاب اهللا،سار عليه املسلمون
فيسهل  ، التي فيها تفصيل الترشيعات الربانية،ص ومن ثم سنة نبيه حممد ،نقلوه وحفظوه

 . وجعل الفتن والبغضاء متأصلة بينهم،بعد ذلك تفريق صفوف اإلسالم واملسلمني
وهذا مالحظ فيام يشاع بني املسلمني من ترويج ونرش لألحاديث املكذوبة عىل أصحاب 

 . املتناثرة يف الكتب اجلامعة لألحاديث والرواياتصالنبي 
 هذه الروايات الداعية إىل الفرقة  أننا مل نجد يف-والعجائب مجة-ومن العجيب يف ذلك 

 متصلة السند عن رواة عدول تسند أمثـال ،رواية واحدة صحيحةواالختالف بني الصحابة 
  .تلك املزاعم

 : ولنكن عىل بينة وعلم
 وكذا عىل ص ويف سنة نبينا حممد ، إن الثناء عىل الصحابة قد حتقق يف كتاب ربنا-١

 .)١(إل لسان العرتة 
 ألن املنافقني ليسوا من الصحابة ،ٌكذب) إن من الصحابة منافقني( : إن مقولة-٢

                                                
 .من هذا الكتاب) ٤٨-٢٤:ص: ( انظر)١(
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 بأعياهنم أو بأوصافهم؛ ألن ، والصحابةصً واملنافقون كان جلهم معروفـا للنبي ،ًأساسا
 . بل حتى خلجات نفوسهم،آيات القرآن قد بينت كل حركاهتم وسكناهتم

 نجد أن هنالك من ،صل  وهي من أواخر غزوات الرسو،ً مثالغزوة تبوكوإذا أخذنا 
 وغريها من األعذار ، أو بدعوى خشية االفتتان بنساء الروم،ختلف عنها بأعذار واهية

َالسمجة التي عادة ما يتعذر هبا املنافقون حينام يكون هنالك جهاد يف سبيل اهللا ِ َّ. 
 خرج أغلبهم ي يف حني أن الصحابة ،وقد ذكرها القرآن الكريم يف مواضع كثرية

 أو ، أو من له عذر عذره اهللا، فلم يبق يف املدينة إال رجل معلوم النفاق،صل اهللا مع رسو
  . باملكوث والتخلفصِمن أذن له النبي 

 أن رب العزة قد ذكر ،ومما يدل عىل أن املنافقني معلوم أمرهم وأهنم ليسوا من الصحابة
لصدق توبتهم وعظيم  وذلك ،توبته عىل ثالثة من أهل املدينة ختلفوا من غري عذر رشعي

 * : بقوله تعاىلص ووصف حاهلم عند ختلفهم عن اخلروج مع رسول اهللا ،إيامهنم   

          & ]إىل قوله تعاىل]١١٧:التوبة : *       

                            

                      & ]١١٨:التوبة[. 
ة بعد غزوة تبوك إىل ثالثة ومن اجلدير بالقول أن آيات سورة التوبة قسمت أهل املدين

بالتخلف أمثال اإلمام عيل  صِ وهي التي أذن هلا النبي ،ومل تتكلم عن طائفة رابعة، أصناف
 . ونفر من الفقراء الذين مل جيدوا ما يستعينون به عىل اخلروج،وابن أم مكتوم

آلية فبينت آيات سورة التوبة أن الرمحن تاب عىل الصحابة الذين شهدوا املعركة يف ا
 الذين ختلفوا ، واستثنى يف اآلية الثانية املنافقني من جمتمع املدينة، وهم الصنف األول،األوىل

 ثم قص اهللا علينا شأن ثالثة من الذين ختلفوا عن املعركة ،عن اخلروج وهم من الصنف الثاين



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٦٥

 وهم الصنف الثالث ص بسبب صدقهم مع نبيه ، وأنه سبحانه قد تاب عليهم،من الصحابة
 .واألخري

 !؟ مع وضوح اآليات الدالة عىل حقيقة ما وقع،فأين النفاق يف أولئك
ً كانوا من أكثر الناس خوفا من اهللا عز وجل خشية عىل أنفسهم يبل إن الصحابة 

 .أن يقعوا يف النفاق
 فدخل عليه محران بن أعني ،×كنت عند أيب جعفر  (:فعن سالم بن املستنري قال

أطال اهللا بقاءك لنا - أخربنا :×ّ هم محران بالقيام قال أليب جعفر  فلام،فسأله عن أشياء
 إنا نأتيك فام نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا وهيون -وأمتعنا بك

 فإذا رصنا مع الناس والتجار ، ثم نخرج من عندك،علينا ما يف أيدي الناس من هذه األموال
 ثم قال ، ومرة تسهل، إنام هي القلوب مرة تصعب:×أبو جعفر  فقال : قال.أحببنا الدنيا

 ختاف علينا النفاق؟ ، يا رسول اهللا: قالواص رسول اهللا أصحاب أما إن :×أبو جعفر 
 ونسينا ،ِ إنا إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا ووجلنا: ومل ختافون ذلك؟ قالوا: فقال هلم:قال

 فإذا خرجنا من عندك ، واجلنة والنار ونحن عندكّ حتى كأنا نعاين اآلخرة،الدنيا وزهدنا
ّ يكاد أن نحول عن ،ودخلنا هذه البيوت وشممنا األوالد ورأينا العيال واألهل واألوالد

 علينا أن يكون هذا النفاق؟ أفتخاف ،ّ وحتى كأنا مل نكن عىل يشء،احلال التي كنا عليها عندك
 واهللا لو أنكم ،طان لريغبكم يف الدنيا كال إن هذه من خطوات الشي: صفقال رسول اهللا 

 ولوال ، ومشيتم عىل املاء،تدومون عىل احلاله التي وصفتم أنفسكم هبا لصافحتكم املالئكة
 إن املؤمن ، فيغفر هلم،ًأنكم تذنبون فتستغفرون اهللا خللق اهللا خلقا لكي يذنبوا ثم يستغفروا

ٌمفتن تواب ٌ    * : أما سمعت قول اهللا عز وجل،ّ           & 



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٦٦

 * : وقال تعاىل،]٢٢٢:البقرة[           & ]١()]٣:هود(. 
 فال يمكن أن جيتمعوا عىل يشء من ، معصومون يف إمجاعهمي إن الصحابة -٣

 وأما وقوع املعايص من بعضهم ففيه ،اكبائر الذنوب أو صغريها فيستحلوهنا ويفعلوهن
 .ّ وال حيط من مكانتهم، وال يرض هذا الزلل يف عدالتهم،الداللة عىل عدم عصمة أفرادهم

من متحيص لروايات إل ما قام به األئمة ،ومما يدل عىل عدالتهم عىل وجه العموم
 كذبة ًفلم جيدوا بعد الفحص والنظر صحابيا كذبص الصحابة التي رووها عن النبي 

 ومع كثرة انتشار البدع يف أواخر عهدهم كبدعة القدرية واخلوارج ،صواحدة عىل النبي 
 إال أنه مل يوجد صحايب واحد يف ، التي منشأها من حتكيم سقيم العقل وفساد الرأي،واملرجئة

 وميزهم واختارهم ، وهذا يدل عىل أن اهللا قد اصطفاهم ورعاهم،ًأولئك املبتدعة أبدا
 .ونرش دينه القويم صيه لصحبة نب

 ثامنية آالف من ،ًاثني عرش ألفا صكان أصحاب رسول اهللا  (:×قال أبو عبد اهللا 
 قدري وال مرجئ وال حروري وال ومل ير فيهم ، وألفان من الطلقاء، وألفان من مكة،املدينة

قبل أن ْ اقــِض أرواحنا من : ويقولون، كانوا يبكون الليل والنهار،معتزيل وال صاحب رأي
 .)٢()نأكل خبز اخلمري

عىل صدق ما يروونـه يف  ص  عدالة أصحـاب النبي×وقد أثبت اإلمام الصادق 
 . صحديثهم للنبي 

ما بايل أسألك عن املسألة  (:× قلت أليب عبد اهللا :فعن منصور بن حازم قال
 الناس  إنا نجيب: ثم جييئك غريي فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال،فتجيبني فيها باجلواب

                                                
 ).٢/٢١٠: (جمموعة ورام، )١/١٠٩: (تفسري العيايش، )٦/٤١: (بحار األنوار، )٢/٤٢٣:( الكايف)١(
 ).٢٢/٣٠٥: (، بحار األنوار)٢/٦٣٩: ( اخلصال)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٦٧

 صدقوا عىل حممد ص فأخربين عن أصحاب رسول اهللا : قلت:قال! عىل الزيادة والنقصان
 أما تعلم أن الرجل كان يأيت : فام باهلم اختلفوا؟ فقال: قلت: قال،بل صدقوا :أم كذبوا؟ قال

 ثم جييبه بعد ذلك بام ينسخ ذلك ، فيسأله عن املسألة فيجيبه فيها باجلوابصرسول اهللا 
 .)١()ً فنسخت األحاديث بعضها بعضا،باجلوا

ٍولو جاء مدع بدليل عىل وقوع كذب يف الصحابة أو حدوث نفاق يف قلوهبم لقيل لـه  ّ
  بعضهم من هذا االدعاء؟استثناء فأين الدليل الرصيح عىل :مبارشة
 إثبات العصمة هلم من األخطاء فهم برش ي ال يلزم من إثبات العدالة للصحابة -٤

 . وإن كانت أخطاؤهم مغمورة يف بحور حسناهتم،يبونخيطئون ويص
 ص فهم الذين نرصوا النبي ،فلهم من السوابق والفضائل التي لن يلحقهم فيها أحد

 وقاتلوا آباءهم وإخواهنم ، وجاهدوا بأمواهلم وأوالدهم وأنفسهم،حني اجتمع عليه العرب
 يف نرش ووصول هذا الدين العظيم ً وكانوا سببا، وبذلوا رقاهبم إلعالء كلمة اهللا،وعشريهتم

 ولو كان من أعظم الذنوب ما مل يصل ،توجب مغفرة ما صدر منهم- بإذن اهللا- فهذه ،إلينا
 .إىل الكفر

 * :قال تعاىل                       

                                  

  & ]١٥٩:آل عمران[. 
 فتعود بالتوبة بغري خالف ،وإذا زالت العدالة بارتكاب ما يقدح فيها (:قال املجليس

ّ وكذلك من حـد يف معصية ثم ت،ظاهر  ونقل بعض ،اب رجعت عدالته وقبلت شهادتهُ

                                                
 ).٢/٢٢٨: (، بحار األنوار)١/٦٥: ( الكايف)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٦٨

 .)١()األصحاب إمجاع الفرقة عىل ذلك
 وتعود بالتوبة ،ترتفع العدالة بمجرد وقوع املعصية (:وقال السيد أبو القاسم اخلوئي

 .)٢() وإنه ال يفرق يف ذلك بني الصغرية والكبرية،والندم
 والذين هم ،ت املعارصينوقال السيد حممد حسني فضل اهللا عن عدالة أئمة اجلامعا

 فقد يعيص املؤمن ،العدالة ليست العصمة (:صأدنى منزلة ممن أكرمه اهللا بصحبة رسول اهللا 
  * : عىل هدي قوله تعاىل،العادل ثم يتوب بعد انتباهه لذلك        

               & ]وأما كيف تثبت العدالة؟، ]٢٠١:األعراف 
 بحيث يرى الناس فيه اإلنسان ،فذلك بحسب الظاهر يف سلوكه العام يف املجتمع

 كام تثبت ، أو االجتامعية املرتبطة باحلدود الرشعية، ويف أخالقه الفردية،املستقيم يف دينه
ً وال قيمة خلرب الفاسق يف العدالة سلبا ،عدالته وبخرب الثقة ب،بالشياع املفيد للعلم أو االطمئنان

 .)٣()ًأو إجيابا


من املسترشقني واملفرقني لشمل  مما سبق بيانه وتفصيله عرفنا أن أعداء اإلسالم
املسلمني قد استخدموا أساليب خطرية ومتنوعة لبلوغ غاية عظيمة أال وهي تشويه حياة 

 مما أدى إىل ، واستحلوا مجيع الدروب والوسائل لتحقيق هذه الغاية،يوسرية الصحابة 
 . وإلصاق كل قبيح هبم، كاستحالل لعنهم وسبهم،نتائج وخيمة وعواقب أليمة

 : ومنها، نزيد يف بيان بعضها،وزيادة عىل ما مىض ذكره من أساليب قذرة
                                                

 ).٨٥/٣٠: ( بحار األنوار)١(
 ).٢/١٢: ( منهاج الصاحلني)٢(
 ).٢/١٧٤: ( املسائل الفقهية)٣(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٦٩

  .ي عدة من الصحابة  سواء كانت عىل لسان صحايب أو، اختالق القصص-١
ً أو بإسنادها كذبا إىل كتب ، القيام بالزيادة يف احلوادث الصحيحة أو النقصان منها-٢

 .حديثية غري موجودة فيها
 واألحاديث النبوية الصحيحة ، القيام بتأويل األحداث الصحيحة يف آيات القرآن-٣

ًتأويال باطال يتامشى مع أهوائهم ومعتقداهتم وبدعهم   * :قال اهللا عز وجل كام ،ً   

                                 

                                 & ]٧:آل عمران[. 
 يف - التي صدرت منهم لقرب عهدهم ي الرتكيز عىل إظهار أخطاء الصحابة -٤

 ومن ثم تغطية حماسنهم ، باجلاهلية وتأثرهم بيشء منها يف أول أمرهم- بدء الدعوة واإلسالم 
 .رتبية واإليامن يف قلوهبم بعد متّكن ال،وتضحياهتم وجهادهم العظيم

 والتي تتامشى مع ، القيام بتأليف أبيات من األشعار ونسبتها لشخصيات بارزة-٥
ً مثلام نسب كذبا وزورا أل،دعوهتم يف نرش فتنتهم بني املسلمني وتقويتها ً ِ  ×مري املؤمنني ُ

 .)١(الكثري من األقوال واألبيات الشعرية
 

*  *  *

                                                
، )٨/١١٩: (، مستدرك الوسائل)٢٥١، ٢١/٣٥، ٢٦٤، ٢٣٨، ١٤٦، ١١٨، ٢٠/٧٢: (بحار األنوار:  انظر)١(

)١٣/٧٥.( 



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٧٠
 



ص
 االعتدال والوسط هو موقف صإن املوقف الصحيح فيام حدث بني أصحاب النبي 

 * : كام قال تعاىل، والغلو واجلفاء،ًبعيدا عن اإلفراط والتفريط        & 
 .]١٤٣:البقرة[

سيام السابقني األولني من ال ،صفواجب علينا أن نتوىل مجيع أصحاب النبي 
 ونعرف فضلهم ومناقبهم ودرجاهتم ، وكذلك الذين اتبعوهم بإحسان،املهاجرين واألنصار

 وأن نمسك عام شجر بينهم يف ،ص وما جاء يف سنة النبي ،كام ذكر اهللا عز وجل يف كتابه
 .تلك األزمنة

 من فتنة ان عفان وأن نعلم أن ما وقع بينهم بعد مقتل خليفة املسلمني عثامن ب
 مثلام كان ، إذ كان كل واحد منهم يظن أنه عىل احلق دون غريه،فمرجعه إىل تأويل واجتهاد

 ومل نقاتلهم عىل التكفري ،إنا مل نقاتلهم عىل التكفري هلم (: ألهل حربه×يقول اإلمام عيل 
 .)١()ّ ولكنا رأينا أنا عىل احلق ورأوا أهنم عىل احلق،لنا

ًفال نلعن وال نسب أحدا من أصحاب النبي  إلي وهنتدي هبدي األئمة وعلينا أن نقتد
 * : لنكون ممن قال اهللا تعاىل فيهمص              

                        

  & ]١٠:احلرش[.  

                                                
 ).٣٢/٣٢٤: (، بحار األنوار)٤٥:ص: ( قرب اإلسناد)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٧١

 : قال الشيخ حممد باقر النارصي
*         & يعني من بعد املهاجرين واألنصار إىل يوم القيامة 

*      &يامن  أي يدعون ويستغفرون ألنفسهم وملن سبقهم باإل*    

     &أي حقدا وغشا وعداوة للمؤمنني ً  وأراد به ، وال إشكال أن من أبغض مؤمنا،ً
 .)١( وإذا كان لغري ذلك فهو فاسق،السوء ألجل إيامنه فهو كافر

  :وقال الشيخ حممد السبزواري النجفي
*         &وهم سائر التابعني هلم إىل ،عد هؤالء وهؤالء يعني من ب 

  *يوم القيامة            & أي أهنم يدعون 
  *ألنفسهم وملن سبقهم من املؤمنني باملغفرة والتجاوز عن الذنوب         

    &واجعل قلوبنا معصومة عند ذلك ، أي ال جتعل فيها حقدا وال كرها وال غشا 
 *ال حتب هلم إال اخلري          & أي متجاوز عن خطاياهم متعطف عليهم 

 .)٢(بالرزق واملغفرة
ًا مباركا يسري عليه ّ حني سن لنا منهج×وهللا در اإلمام العابد الزاهد زين العابدين  ً

 فخاضوا يف أيب بكر وعمر وعثامن ، وذلك ملا قدم إليه نفر من أهل العراق،أحبابه وشيعته
  * أنتم من الذين قال اهللا فيهم ،أال ختربوين (: قال هلم،فرغوا من كالمهم  فلام،ي

                               

             & ]ال:؟ قالوا]٨:احلرش .  

                                                
 ).١٠:سورة احلرش(تفسري الكاشف، املنري :  تفسري خمترص جممع البيان، وانظر)١(
 ).١٠:سورة احلرش( تفسري اجلديد )٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٧٢

 * : فأنتم من الذين قال اهللا فيهم:قال               

                            

 & ]ال:؟ قالوا]٩:احلرش .  
أشهد أنكم لستم من   وأنا، أما أنتم قد تربأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقني:قال

 * :يهمالذين قال اهللا ف                 

                        & ]١٠:احلرش[، 
ُاخرجوا  .انتهى. )١() فعل اهللا بكم،عني ُ

 * :ولنتذكر قول املوىل سبحانه                   

       & ]١٣٤:البقرة[. 
  :قال حممد جواد مغنية

 عىل العامل ً وهو أن نتائج األعامل وآثارها تعود غدا،هذه اآلية تشري إىل مبدأ عام
 وقرر ،ً كام ال يترضر هبا غريه إن تكن رشا،ً ال ينتفع هبا من ينتسب إليه إن تكن خريا،وحده

  * :من سورة األنعام) ١٦٤( منها اآلية ،اإلسالم هذا املبدأ بأساليب شتى     

 &، من سورة النجم) ٣٩( ومنها اآلية: *          &... ومنها قول 
 إين ابنة حممد؛ فإين ال : اعميل وال تقويل،يا فاطمة (:)٢( لوحيدته فاطمةصالرسول األعظم 

والتبسط يف هذا املوضوع إن دل عىل يشء فإنام يدل ، وأمثال ذلك ) ًأغني عنكم من اهللا شيئا

                                                
 ).٢/٧٨: ( كشف الغمة)١(
) ٣٤:ص: (انظر.  أفضلهن‘نب وإن كانت الزهراء  الصحيح أهنا ليست وحيدته بل من بناته أم كلثوم، ورقية، وزي)٢(

 .من هذا الكتاب



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٧٣

 .)١( البدهيياتوأظهر، عىل أننا حتى اليوم نجهل أوضح الواضحات
 يف إظهار حمبة الصحابة صوإذا أردت أن ترى املنهج الواقعي يف حياة آل بيت النبي 

 .والرتابط الذي كان بينهم فاقرأ ما يأيت
 
 

*  *  *

                                                
 ).١٣٤:سورة البقرة آية: ( تفسري الكاشف)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٧٤

 



إل
ل أه حصل بني الصحابة ومل يستطع بعض اجلهلة إخفاء احلقائق التارخيية الدالة عىل ما

 أو ما وقع بينهم ،من حمبة ومودة فيام بينهم ومن ذلك تسمية بعضهم بأسامء بعضإلالبيت 
 .من مصـاهرات

 أو إلدراك مناصب فانية ،فهؤالء األطهار مل يسموا أو يزوجوا أوالدهم ملصالح دنيوية
َأو طمعا يف كثرة مال وعرض َ َّ وزوجوا ،ُ يقتدى بحاهلم لكنهم إنام سموا أوالدهم بأسامء من،ً

ًبناهتم أناسا فيهم صفات طيبة مباركة حرصوا عىل نيلها مثل سالمة الدين وصفاء القلوب 
 وكانوا يفتون به صوهذا احلرص كان نابعا من اتباعهم منهج سيد البرش املصطفى 

 .لشيعتهم املخلصني
 فأتاين كتابه ،تزويجكتبت إىل أيب جعفر؛ يف ال (:فعن إبراهيم بن حممد اهلمداين قال

  * ، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه:ص قال رسول اهللا ،بخطه    

        & ]١(]٧٣:األنفال(. 
إن خطب إليك رجل رضيتم يف دينه وخلقه فزوجوه وال  (:×ويف فقه اإلمام الرضا 

  * :قال تعاىل ،يمنعك فقره وفاقته         & ]٢()]١٣٠:النساء(. 

                                                
 ).٢٠/٧٧: (وسائل الشيعة، )٧/٣٩٦: (هتذيب األحكام، )٥/٣٤٧: ( الكايف)١(

 ). ٣٧٢ / ١٠٠: (بحار األنوار، ) ١٨٨ / ١٤: (مستدرك الوسائل، ) ٢٣٥: ص: (فقه الرضا) (٢



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٧٥

ًإن اهللا عز وجل مل يرتك شيئا مما حيتاج إليه إال علمه نبيه  (: قال×وعن أيب عبد اهللا 
 : أهيا الناس: فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال، فكان من تعليمه إياه أنه صعد املنرب ذات يومص

 إذا أدرك ، إن األبكار بمنزلة الثمر عىل الشجر: أتاين عن اللطيف اخلبري فقال×جربيل إن 
 وكذلك األبكار إذا أدركن ما تدرك النساء ،ثامرها فلم جتتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح

 : فقام إليه رجل فقال:قال. وإال مل يؤمن عليهن الفساد ألهنن برش،فليس هلن دواء إال البعولة
 املؤمنون :من األكفاء؟ فقال!  يا رسول اهللا: قال. األكفاء: قال؟فمن أزوج! سول اهللايا ر

 .)١()بعضهم أكفاء بعض
 .)٢()ًالكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار (:×وقال الصادق 

 العرتة عليهم السالم من تزويج أوالدهم من النواصب أو أصحاب الكبائر وقد حذر
 .نافقني املرتدين ال سيام الكفار وامل،واملعايص

 .)٣()ال يتزوج املؤمن الناصبة املعروفة بذلك (: قال×فعن أيب عبد اهللا 
 : قلت. وال كرامة، ال:أتزوج الناصبة؟ قال (: أنه قال له الفضيل×وعن أيب عبد اهللا 

 .)٤() ولو جاءين ببيت مآلن دراهم ما فعلت،إين ألقول لك هذا!  واهللا،جعلت فداك
 خري من : أو قال،تزوج اليهودية والنرصانية أفضل (: أنه قال×وعن أيب عبد اهللا 
 .)٥()تزوج الناصب والناصبة

                                                
 .)٢٠/٦١: (، وسائل الشيعة)٧/٣٩٧: (، هتذيب األحكام)٥/٣٣٧: (كايف ال)١(
 ).٣/٣٩٤: ( من ال حيرضه الفقيه)٢(
 ).٢٠/٥٤٩: (، وسائل الشيعة)٣/١٨٣: (، االستبصار)٥/٣٤٨: ( الكايف)٣(
 ).٥/٣٤٨: ( الكايف)٤(
 ).٥/٣٥١: ( الكايف)٥(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٧٦

من زوج كريمته من شارب مخر  (:× قال أبو عبد اهللا :وعن أمحد بن حممد رفعه قال
 .)١()فقد قطع رمحها

 وال يصعد ،من زوج كريمته بفاسق نزل عليه كل يوم ألف لعنة (:صوقال رسول اهللا 
 .)٢() وال يقبل منه رصف وال عدل، وال يستجاب له دعاؤه،ل إىل السامءله عم

ُ شارب مخر ال يـزوج إذا :صقال رسول اهللا  (: أيضا×وقال أبو عبد اهللا 
 .)٣()خطب

 .)٤()من زوج كريمته من شارب مخر فكأنام ساقها إىل الزنا (:صوقال الرسول 
 إن يل قرابة قد :× احلسن الرضا كتبت إىل أيب (:وعن احلسني بن بشار الواسطي قال

 .)٥() ال تزوجه إن كان سيئ اخللق:قال!  ويف خلقه سوء،خطب إيل
ً ويستحيل حدوثا أن يقدم آل البيت األطهار عىل تزويج أوالدهم من ،فال يعقل بعد هذا

 .أناس مطعون يف دينهم أو خلقهم
فيام بينهم عىل اخلري  مع خالص النصح -ومما يدل عىل مراعاهتم هلذه القضية اهلامة 

 . أن أبا بكر وعمر وعثامن يسعون يف تزويج فاطمة لعيل-واإلعانة عليه
أتاين أبو بكر  (: يقول× سمعت عيل بن أيب طالب :فعن الضحاك بن مزاحم قال

                                                
 ).٣/٣٤١: (، عوايل الآليل)٢٠/٧٩: (يعة، وسائل الش)٧/٣٩٨: (، هتذيب األحكام)٥/٣٤٧: ( الكايف)١(
 ).٥/٢٧٩: (مستدرك الوسائل، )١/١٧٤: ( إرشاد القلوب)٢(
 ).٣/٣٤١: (، عوايل الآليل)٢٠/٧٩: (، وسائل الشيعة)٧/٣٩٨: (، هتذيب األحكام)٥/٣٤٨: ( الكايف)٣(
 ).١/٢٧٢: (عوايل الآليل، ) ١٤/١٩١: ( مستدرك الوسائل)٤(
: ، مستدرك الوسائل)٢٠/٨١: (، وسائل الشيعة)٣/٤٠٩: (ن ال حيرضه الفقيه، م)٥/٥٦٣: ( الكايف)٥(

 ).١٠٠/٢٣٤: (، بحار األنوار)١٤/١٩٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٧٧

 .)١() فذكرت له فاطمةص لو أتيت رسول اهللا :وعمر فقاال
 رغبة الصحابة يف مصاهرة  تظهر× وهذا نصح من الصحابيني اجلليلني لإلمام عيل 

 .صعيل بن أيب طالب لرسول اهللا 
 مل يبخل أو يتقاعس عنه إخوانه بيشء عند ، قليل ذات اليد،ًمعرسا ×وملا كان عيل 

  .زواجـه
 .اوممن شارك يف مساعدة اإلمام عيل يف زواجه من فاطمة الزهراء عثامن بن عفان 

يا أبا احلسن انطلق اآلن فبع  (:ص راويا قال يل رسول اهللا × يقول اإلمام عيل 
 فأخذت درعي :درعك وأتني بثمنها حتى أهيئ لك والبنتي فاطمة ما يصلحكام قال عيل

 فلام قبضت ،عثامن بن عفانفانطلقت به إىل السوق فبعته بأربعامئة درهم سود هجرية إىل 
وىل بالدراهم ألست أوىل بالدرع منك وأنت أ!  يا عيل: قال، وقبض الدرع مني،الدراهم منه

فأخذت الدرع والدراهم وأقبلت !  فإن هذا الدرع هدية مني إليك: قال، بىل:فقلت! مني؟
فدعا له  ، فطرحت الدرع والدراهم بني يديه وأخربته بام كان من أمر عثامن،إىل رسول اهللا

 .)٢() بخريصالنبي 
للزهراء ما  بعض الصحابة بأن يشرتوا ص بل أمر النبي ،ومل يقترص األمر عىل ذلك

 .)٣(احتتاجه للعرس بإرشاف من أيب بكر الصديق 
 ممن ساهم واشرتك بل وممن ، وغريهم من الصحابة، خاصةيفاخللفاء الثالثة 

 كان ص من فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا × عىل زواج اإلمام عيل صأشهدهم النبي 
                                                

 ).٤٣/٩٣: (بحار األنوار، ) ٣٩:ص: (أمايل الطويس:  انظر)١(
 ).٤٣/١٣٠: (، بحار األنوار)١/٣٥٨: ( انظر كشف الغمة)٢(
 ).٤٣/٩٤ (:، بحار األنوار)٤٠:ص: (أمايل الطويس:  انظر)٣(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٧٨

 .هلم الدور الفعال يف إمتام هذا الزواج املبارك
ًانطلق فادع يل أبا بكر وعمر وعثامن وعليـا وطلحة والزبري  (:صل  قا:اقال أنس 

 أين إين أشهدكم : فلام أخذوا جمالسهم قال، فانطلقت فدعوهتم له: قال،وبعددهم من األنصار
 .)١() عىل أربعامئة مثقال من فضة،قد زوجت فاطمة من عيل

 عىل  الناسأحرصمن إل  أن أهل البيت -أهيا القارئ الكريم- وال خيفى عليك 
 عن تزويج أوالدهم أبعد الناس وهم كذلك من ،تزويج أوالدهم من أهل الصالح والتقى

ً ومن ادعى أهنم زوجوا مرتدا أو منافقا أو ،للفساق واملنافقني وال سيام النواصب واملرتدين ً
 بني  وهو يشء مقته اهللا عىل واهتمهم بمخالفة أفعاهلم أقواهلم،ًفاسقا فقد أعظم عليهم الفرية

 * : قال تبارك وتعاىل،إرسائيل وعىل غريهم             

      & ]ويعتقد يف ، من هذه الصفةإلّ واملحب جيل أهل البيت ،]٤٤:البقرة 
ًحقهم أهنم ما زوجوا إال عدال صاحلا ً. 

 لتعلم مقدار ،إلًوإليك أهيا القارئ بعضا من مصاهرات وأسامء أوالد أهل البيت 
 يعتقدون صالح إلالتداخل بني العرتة والصحابة الدال عىل احلب والوفاق والود؛ ألهنم 

 . وسموا أبناءهم بأسامئهم، وتزوجوا منهم، فزوجوهمصأصحاب رسول اهللا 
 :صالرسول ) ١

 .كر الصديقعائشة بنت أيب ب :من زوجاته
 .حفصة بنت عمر بن اخلطاب

 .رمله بنت أيب سفيان
 .)فاطمة( وقد تزوج ابنته : عيل بن أيب طالب:أسامء من صاهروه

                                                
 ).٤٣/١١٩: (، بحار األنوار)١/٣٤٨: ( كشف الغمة)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٧٩

 .)أم كلثوم(ثم ) رقية( وقد تزوج ابنتيه :عثامن بن عفان
 .)زينب( وقد تزوج ابنته ،أبو العاص بن الربيع

 :×عيل بن أيب طالب ) ٢
 :- عليها السالممة  بعد وفاة فاط-من زوجاته 

 .)أرملة أيب بكر الصديق(أسامء بنت عميس 
 .)صأمها زينب بنت النبي (أمامة بنت أيب العاص بن الربيع

 . عثامن، عمر، أبو بكر:من أوالده
 .)أم كلثوم( وقد تزوج ابنته ، عمر بن اخلطاب:أسامء من صاهروه

 .)ةخدجي( وقد تزوج ابنته ،عبد الرمحن بن عامر بن كريز األموي
 .)رملة( وقد تزوج ابنته ،معاوية بن مروان بن احلكم

 .)فاطمة( وقد تزوج ابنته ،املنذر بن عبيدة بن الزبري بن العوام
  عثامن:من أوالده :عقيل بن أيب طالب) ٣
 :احلسن بن عيل بن أيب طالب) ٤

 . أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد اهللا التيمي:من زوجاته
 .حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر

 .طلحة،  عمر، أبو بكر:من أوالده
 .)أم احلسن( وقد تزوج ابنته ، عبد اهللا بن الزبري بن العوام:أسامء من صاهروه

 .)رقية( وقد تزوج ابنته ،عمرو بن الزبري بن العوام
 .)مليكة( وقد تزوج ابنته ،جعفر بن مصعب بن الزبري

 



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٨٠

 :يب طالباحلسني بن عيل بن أ) ٥
  .)أمها ميمونة بنت أيب سفيان(ليىل بنت أيب مرة  :من زوجاته

 .)١(أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد اهللا التيمي
 . عمر، أبو بكر:من أوالده

 .)فاطمة( وقد تزوج ابنته ، عبداهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان:أسامء من صاهروه
 .)سكينة( وقد تزوج ابنته ،مصعب بن الزبري بن العوام

 :إسحاق بن جعفر بن أيب طالب) ٦
 . أم حكيم بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق:من زوجاته

 :عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب) ٧
  أبوبكر و معاوية:من أوالده

 )أم أبيها( وقد تزوج ابنته ، عبدامللك بن مروان:صاهره
 :)٢(نى بأيب بكرويك) زين العابدين(عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ) ٨

 . عمر:من أوالده
 :زيد بن احلسن بن عيل بن أيب طالب) ٩ 

 .)نفيسة( وقد تزوج ابنته ، الوليد بن عبد امللك بن مروان:صاهره
 :احلسني بن احلسن بن عيل بن أيب طالب) ١٠

 . أمينة بنت محزة بن املنذر بن الزبري بن العوام:من زوجاته

                                                
 . وكان أخوه احلسن قد أوصاه عند موته أن ينكح أم إسحاق)١(
 ).٥٣:ص: ( فرق الشيعة للنوبختي)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٨١

 :بن عيل بن أيب طالببن احلسن ) املثنى(احلسن ) ١١
 . رملة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي:من زوجاته

 .)زينب( الوليد بن عبد امللك بن مروان وقد تزوج ابنته :صاهره
 :حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب) ١٢

 . عمر:من أوالده
 :بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب) الباقر(حممد ) ١٣

 .فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق أم :من زوجاته
 :بن عبد اهللا املحض بن احلسن بن عيل بن أيب طالب) اجلون(موسى ) ١٤

 .)أم كلثوم( وقد تزوج ابنته ، ابن أخي املنصور العبايس:صاهره
 :احلسني األصغر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب) ١٥

 ن الزبري بن العوام خالدة بنت محزة بن مصعب ب:من زوجاته
 :بن عيل بن أيب طالب) األطرف(عبيد اهللا بن حممد بن عمر ) ١٦

 . عمة أيب جعفر املنصور:من زوجاته
 :جعفر بن حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب) ١٧

  عمر:من أوالده
 :احلسني األصغر بن عيل زين العابدين بن احلسني) ١٨

 لزبري بن العوام خالدة بنت محزة بن مصعب بن ا:من زوجاته
 :احلسن بن عيل بن احلسن بن عيل بن أيب طالب) ١٩

 عمر :من أوالده



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٨٢

 :بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب) الصادق(جعفر ) ٢٠
عمود  (:وكان يقال له، )١()ولدين أبو بكر مرتني (:×قال اإلمام الصادق 

 .)٢()الرشف
 :لعابدين بن احلسنيبن عيل بن عيل زين ا) األفطس(احلسن ) ٢١

  بنت خالد بن أيب بكر بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب:من زوجاته
 :حممد بن عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب) ٢٢

 عمر :من أوالده
 :موسى بن عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب) ٢٣

 .العوام عبيدة بنت الزبري بن هشام بن عروة بن الزبري بن :من زوجاته
 :جعفر األكرب بن عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب) ٢٤

 فاطمة بنت عروة بن الزبري بن العوام :من زوجاته
 :عبداهللا بن احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب) ٢٥

  أم عمرو بنت عمرو بن الزبري بن عروة بن عمر بن الزبري:من زوجاته
 :عيل بن حممد بن عيل بن أيب طالبحممد بن عوف بن ) ٢٦ 

  صفية بنت حممد بن مصعب بن الزبري:من زوجاته
 

                                                
أسامء بنت : وجدته والدة أم فروة هي، فأمه أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق:  أي من قبل أمهاته)١(

 ).٢/١٦١: (انظر كشف الغمة. دالرمحن بن أيب بكرعب
 ).١٩٥: (عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب) ٣٣: ( رس السلسلة العلوية)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٨٣

 :حممد بن عبداهللا بن احلسن املثنى بن احلسن بن عيل بن أيب طالب) ٢٧
  فاختة بنت فليح بن حممد بن املنذر بن الزبري:من زوجاته

 : أيب طالبموسى اجلون بن عبد اهللا بن احلسن املثنى بن احلسن بن عيل بن) ٢٨
 أم سلمة بنت حممد بن طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر :من زوجاته

 .الصديق
 :جعفر بن عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب) ٢٩ 

 . فاطمة بنت عروة بن الزبري بن العوام:من زوجاته
 :عبد اهللا بن احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب) ٣٠
 . أم عمرو بنت عمرو بن الزبري بن عروة بن الزبري بن العوام:زوجاتهمن 
 :حممد بن عوف بن عيل بن حممد بن عيل بن أيب طالب) ٣١

 . صفية بنت حممد بن مصعب بن الزبري:من زوجاته
 :احلسني بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب) ٣٢

  عمر:من أوالده
 : عمر بن عيل بن أيب طالبعيل بن احلسني بن عيل بن) ٣٣

  عمر:من أوالده
  :بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل) الكاظم(موسى) ٣٤

 .عائشة،  عمر :من أوالده
 :عيل بن احلسن بن عيل بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب) ٣٥

 . فاطمة بنت عثامن بن عروة بن الزبري بن العوام:من زوجاته



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٨٤

 :ني بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالبحييى بن احلس) ٣٦
 . عمر:من أوالده

 :)١( ويكنى بأيب بكر.بن موسى بن جعفر الصادق) الرضا(عيل ) ٣٧
  أم حبيب بنت املأمون العبايس:من زوجاته

 .)٢( عائشة:له من األوالد مخسة ذكور وبنت واحدة واسمها

 :جعفر بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق) ٣٨
 . عائشة: بناتهمن
 :بن عيل بن موسى بن جعفر) اجلواد(حممد ) ٣٩

 .)٣( أم الفضل بنت املأمون العبايس:من زوجاته
 :بن حممد بن عيل بن موسى) اهلادي(عيل ) ٤٠

 .)٤( عائشة:من بناته

                                                
 أبو بكر وهي إحدى كنى – ١٤: النجم الثاقب يف ألقاب وأسامء احلجة الغائب/  ذكر النوري الطربيس يف كتابه )١(

 .اين يف مقاتل الطالبينياإلمام الرضا كام ذكرها أبوالفرج األصفه
 ) ٢٦٧: ٢: ( كشف الغمة)٢(
 ملحق – قم – مؤسسة النرش اإلسالمي –ط ( تواريخ النبي واآلل : حممد تقي التسرتي يف كتابه/  ذكر الشيخ )٣(

كام روى يف ، فلم نقف عىل ذكر غري أم حبيب بنت املأمون : وأما أزواج الرضا عليه السالم): بقاموس الرجال 
فلم نقف أيضا : وأما اجلواد عليه السالم). ١٩ح  ، ٤٠: الباب ، ١٤٥: ٢عيون أخبار لرضا عليه السالم ( العيون

 .عىل ذكر غري أم الفضل بنت املأمون أيضا
 : ومن أراد اإلطالع عىل هذه احلقائق فعليه أن يقرأ الكتب التي تتطرق لألنساب، وهي كالتايل)٤(
رس السلسلة العلوية ، األصييل يف أنساب الطالبيني البن الطقطقي، لب البن عنبة عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طا(

تراجم أعالم النساء ملحمد ، منتهى اآلمال للشيخ عباس القمي ، اإلرشاد للشيخ املفيد، أليب نرص البخاري 
=   أعيان ، اهللا اجلزائري األنوار النعامنية لنعمة ، كشف الغمة يف معرفة األئمة لألربيل ، حسني األعلمي احلائري 



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٨٥

 وبني الصحابة وغريهم ص بني آل بيت النبي ،وهذا الرتابط والتالحم األرسي املبارك
 إنام تدل داللة واضحة ، وكثرة املصاهرات بينهم،ة بعضهم بأسامء بعض وتسمي،يف التزاوج

 وسالمة قلوهبم وألسنتهم فيام ،واستقامة دينهم ومنهجهم، ًعىل مودهتم لبعضهم بعضـا
 . فتنبه رعاك اهللا، ال كام يروج أصحاب الفتن والبغضاء،بينهم

 
*  *  * 

                                                                                                                        
بحار ، تاريخ اليعقويب ألمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ، النساء للشيخ حممد رضا احلكيمي= 

نسب قريش ، أنساب األرشاف للبالذري ، مقاتل الطالبيني أليب فرج األصفهاين، األنوار حممد باقر املجليس
 ).ملصعب الزبريي



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٨٦

 



 
بني يديك جمموعة من التساؤالت واالستفسارات نسمعها بني ! أهيا القارئ الكريم

 وينفث عن كراهيته من خالل ، ممن يريد أن يقذف بأحقاده،وقت وآخر من أهل الشبه
 يريد من ورائها أن يوهن العالقة احلميمة بني املسلمني وبني ،طعنات واهية كأمثال الرساب

اللمز والغمز عىل الصحابة رضوان  أو يقصد ،إل ومن ضمنهم آل بيت النبي ،الصحابة
 وجيهل هذا املأفون أن غمزه وسبه ، من خالل إظهار املساوئ وإلصاق التهم هبم،اهللا عليهم

 .ًيلحقه وال يرض جبال اخلري شيئا
 فام رضها وأوهى قرنه الوعل   ًكناطح صخرة يوما ليوهنها

ه التي يتعلق هبا بعض ّوما ستقع عليه عيناك أهيا القارئ الكريم هي جمموعة من الشـب
 .ص جتاه من سبقنا يف اتباع منهج النبي من غفلوا عن حقائق تارخينا اإلسالمي املرشق

 يلحق كل سؤال اجلواب عليه ليستبني ،ّوقد جعلت هذه الشبهات عىل شكل أسئلة
 . ويوفقنا اهللا للسري عىل رصاط احلق املبني،احلق بإذن اهللا تعاىل

 
 
 
 



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٨٧


ً واهللا تبارك وتعاىل قد رصح بردهتم مجيعا ً،كيف يمكن لنا أن نقول بعدالة الصحابة مجيعـا

 * : مثلام جاء يف قوله تبارك وتعاىل،)١(بعد وفاة نبيه إال ثالثة منهم            

                                 

         & ]١٤٤:آل عمران[. 
  :اجلواب
 فيتحرى ،جيب عىل القارئ لكتب التفسري أن خيتار من يقرأ له من املفرسين ً:أوال

 ويكون عىل إملام ، ممن شهد له العلامء املجتهدون بالعلم والفضل،أصحاب العقائد الصحيحة
 وغريه حتى ال ، واخلاص والعام، والناسخ واملنسوخ،بأصول التفسري كأسباب نزول القرآن

 .ّيفرس أو يأول كالم اهللا تعاىل من غري علم
 معلومة  وكذا املفرسون أن تلك اآلية نزلت يف واقعة حمددة، ذكر علامء التاريخ:ًثانيا

 وكانت هذه الواقعة من أوائل الغزوات التي قاتل فيها ،غزوة أحدوهي اهنزام املسلمني يف 
ً دليال عىل ردة ،معينة حمددة ويف حادثة ،بداية اهلجرة فكيف يكون ما نزل يف ،املسلمون

 !  ؟صالصحابة بعد وفاة النبي 
ن اآلية األوىل من هاتني  أ، سبب النزول:قال الشيخ نارص مكارم الشريازي يف تفسريه

 وهي الصيحة التي ارتفعت ،ًاآليتني ناظرة أيضا إىل حادثة أخرى من حوادث معركة أحد
 .)٢(ً قتلت حممدا،ً أن قتلت حممدا:فجأة يف ذروة القتال بني املسلمني والوثنني

                                                
 ).٦ص(، االختصاص )٧١/٢٢٠) (٢٨/٢٥٩: (، بحار األنوار)١١:ص: (رجال الكيش:  انظر)١(
 ).٢/١٦٩: ( تفسري األمثل)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٨٨

 .)١( تشري هذه اآلية إىل واقعة معينة وهي واقعة أحد:وقال حممد جواد مغنية يف تفسريه
 بل فيه معاتبة وإرشاد من اهللا عز وجل ،سياق اآلية ال يدل عىل ردة الصحابة ً:ثالثا

 قد ص إن النبي : عندما قيل هلم،للصحابة عىل ما كان منهم من هلع وجزع يف غزوة أحد
 اختاره اهللا لرسالته إىل خلقه وقد مضت قبله ،ً أن حممدا برش:فيخرب اهللا هؤالء النفر، ُقتل 
 وأنه كام ماتت ،ُ وقتل بعضهم،م اهللا ألقوامهم فأدوا الرسالة ومضوا وماتوا بعثه،رسل

 فقال ، ثم أكد ذلك، فليس املوت بمستحيل عليه ولربام القتل،صالرسل قبله سيموت 
 * :سبحانه                & ]أو ، أفإن أماته اهللا: معناه]١٤٤:آل عمران 

 وهو الرجوع :ً ارتددتم كفارا بعد إيامنكم فسمي االرتداد انقالبـا عىل العقب،قتله الكفار
 كام أن االنقالب خروج إىل أقبح ما يكون من ،القهقرى؛ ألن الردة خروج إىل أقبح األديان

  .امليش
 :عاىل كام يف قوله ت، صورته صورة االستفهام، ألف إنكار:)أفإن مات(واأللف يف قوله 

*                        & ]٣٤:األنبياء[. 
  : كيف نحكم عىل من اهنزم من الصحابة بالردة وقد عفا اهللا عنهم بقوله:ًرابعا

*                           

            & ]؟]١٥٥:آل عمران! 
 وشجاعته وقوة تعلقه باهللا ،اإن هذه اآلية تذكرنا بموقف أيب بكر الصديق  :ًخامسا
 * : بقولهصة بعد موت رسول اهللا  واستحضاره آلياته عند املواقف الصعب،تبارك وتعاىل  

                                    

                                                
 ).٢/٥٥٤: ( تفسري الكاشف)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٨٩

                   & ]١٤٤:رانآل عم[. 
 فمنهم من أنكر موت النبي ، يف صدمة من شدة املوقفصحينام كان أصحاب النبي 

 ومنهم من التزم الصمت وهو يف ، لشدة تعلق قلبه بحبيبها كعمر بن اخلطاب ص
 وترك بعضهم ،ص وارتد كذلك كثري من األعراب عن اإلسالم بسبب موت النبي ،حرية

  .الزكاة وغريها كام أسلفنا
 ال يقال عنه صحايب ص من املعلوم أن الذي يرتد عن اإلسالم بعد وفاة النبي :ًسادسا

 والذي ،ًألن الصحايب يف الرشع كام أسلفنا هو من لقي النبي مؤمنا به ومات عىل اإلسالم
  .يرتد عن اإلسالم ال يكون منهم إال إذا رجع إىل اإلسالم من جديد















 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٩٠


ًكيف يمكن لنا أيضـا أن نحكم عىل عدالة وصدق من حكم اهللا عىل ردهتم وتبديلهم 

أصحايب  (:ص والذين قال فيهم النبي ،حديث احلوض مثلام هو وارد يف ،لدينهم يوم القيامة
  إهنم مل يزالوا مرتدين منذ فارقتهم؟: ثم أتاه اجلواب احلاسم من ربه،)أصحايب

  :اجلواب
  :االستدالل إىل الفهم الصحيح من خالل اآليتيمكن توجيه هذا 

 الذين كانوا يظهرون اإلسالم يف عهد النبي املنافقون أن املراد باألصحاب هنا هم ً:أوال
 * : كام قال اهللا تبارك وتعاىل،ص                    

                 & ]١:املنافقون[. 
َواملنافقون فيهم من علم النبي  ِ  وفيهم من مل يعلمه وأولئك - وهم األكثر- باطنه صَ

كانوا من املنافقني الذين خفي باطنهم عىل ) أصحايب أصحايب (:صالذين قال فيهم النبي 
 * : وعال كام قال جل،صالنبي                

                                   & 
 .]١٠١:التوبة[

  عند احلوض كانوا من املنافقني املتواجدين يف املدينة) أصحايب(فالذين قال فيهم 
 للغيب ص لعدم معرفته ، ومل يكونوا كذلك، أهنم من الصحابةصوالذين كان يظن 

 . وكان احلكم الرشعي يقتيض احلكم عىل الظاهر فقط،وأحوال الناس الباطنة
 كحال ،صلنبي  بعد وفاة اارتدوا قد يكون املراد باألصحاب هنا أولئك الذين :ًثانيا

 . وممن أسلموا يف السنوات األخرية،الكثري من العرب املرتدين



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٩١

 ذكر العباس بن عبد الرحيم :روى املجليس يف البحار عن السيد ابن طاوس أنه قال
 يف طوايف العرب إال يف أهل املدينة ص مل يلبث اإلسالم بعد فوت النبي :املروزي يف تارخيه

 .د ساير الناس وارت،وأهل مكة وأهل الطائف
 وارتدت ربيعة ، ارتد بنو متيم والرباب واجتمعوا عىل مالك بن نويرة الريبوعي:ثم قال

 وعسكر مع معرور الشيباين ، بالياممة مع مسيلمة الكذاب، وكانت هلم ثالث عساكر،كلها
 وارتد أهل اليمن ارتد ،وفيه بنو شيبان وعامة بكر بن وايل وعسكر مع احلطيم العبدي

 وارتد أهل مأرب مع األسود العنيس وارتد بنو عامر إال علقة بن ،ث بن قيس يف كندةاألشع
 .)١(عالثة

 ولو ، عىل هذا الطريق القويمصكل من صحب النبي ) أصحايب( قد يراد بكلمة :ًثالثا
  .)إهنم أمتي (:ورواية)  أمتي،أمتي (: ويدل عىل هذا رواية،مل يره

 قد بني أنه يعرف هذه األمة من آثار صلنبي  فا،)أعرفهم (:صوأما قول النبي 
 .الوضوء

 * : يف قوله تعاىلصوهذا كام قال اهللا عز وجل عىل لسان النبي         

          & ]ال يقصد بالقوم أصحابه ومن ص فالنبي ]٣٠:الفرقان 
 .بل يقصد ما سيحدثه أتباعه من أمته من بعده هبجراهنم للقرآن ،كان يف زمنه

 إنك ال تدري : فيقال له.)أصحايب أصحايب (:صفهؤالء هم الذين يقول فيهم النبي 
 . إهنم مل يزالوا مرتدين عىل أدبارهم منذ فارقتهم: أي..ما أحدثوا بعدك

 
                                                

 ).٢٨/١١( بحار األنوار )١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٩٢


  : واهللا قد ذمهم يف عدة مواضع يف كتابه بآيات رصحية، نقول بعدالة الصحابةكيف

 * :مثل قوله سبحانه عند تثاقلهم عن اجلهاد               

                          

            & ]٣٨:التوبة[. 
 * :وجاء وعيد اهللا وحتذيره هلم                    

                                   

                  & ]٥٤:املائدة[ . 
   * :ام يف قوله تعاىل ك،ً وأيضا ذم اهللا عدم خشوع قلوهبم لذكره     

                             

                & ]١٦:احلديد[.  
 * : فقال تعاىل، عند قدوم التجارةصأو عند تركهم للنبي           

                             & ]١١:جلمعةا[. 
  :اجلواب
ً جيب عىل املسلم أن يكون باحثا عن احلق تاركـا للتعصب الفكريً:أوال ً طالبـا للهداية ،ً

 * :كام نقرأ يف صالتنا قوله تعاىل       & ]وأن جيتنب الباطل ولو ،]٦:الفاحتة 
  * : الذين قالوا،أهل التعصبًكان صادرا من عامل أو شيخ يقلده؛ ألن اهللا ذم   

               & ]٢٣:الزخرف[. 



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٩٣

 واإلسالم حفظهم ، غري معصومني من اخلطأص ال بد أن نعلم أن أصحاب النبي :ًثانيا
 .من رذائل اجلاهلية التي كانت متفشية يف جمتمعاهتم

 وترك ما كانوا عليه من ،ً داعيا إىل توحيد اهللا بفعل الطيباتصتاهم النبي فلام أ
   فعلمهم اهللا ووجههم إىل اخلري والصالح،ً استجابوا له وآمنوا به اختيارا منهم،مفاسد

 * فكان ينادهيم يف كتابه العزيز بـقوله،وهناهم وحذرهم من املحرمات      &. 
 قد تعلموا عن طريق األخطاء الناجتة من بعضهم بسبب جهلهم هبذا يصحابة فال

 وهذا يشمل الصحابة من آل البيت كالعباس ومحزة ،الدين اجلديد أو تأثرهم باجلاهلية
 .وجعفر الطيار وغريهم من الصحابة من غري آل البيت

 بل هي  فقطصوهذه األوامر والنواهي والتحذيرات مل ولن ختتص بأصحاب النبي 
  .فالعربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،صحجة عىل األمم املتبعة هلدي املصطفى 

 فحينام ينادي أهل ،ّاهللا تبارك وتعاىل فرق يف ندائه بني أهل اإليامن وأهل الكفر ً:ثالثا
 * :اإليامن كان خياطبهم بقوله      &. 

 : مؤمنهم وكافرهم كان يقول يف خطابه هلم،و لعموم الناسوحني يوجه كالمه للكفار أ
*      &. 

 ماذا سيكون جوابنا حينام ،ً لنفرتض جدال أننا وإن مل نفهم القرآن ونفقه تفسريه:ًرابعا
 يطيع الكفار واملنافقني إن نبي اإلسالم حممد بن عبد اهللا :يقول لنا أحد املسترشقني املتعصبني

 * : جاء يف القرآنمثلام                       

     & ]١:األحزاب[. 
 مثل ما يف ، فقط إلرضاء زوجاتهحيلل ما حرمه اهللا إن نبيكم :بل يدعي عىل ديننا فيقول

 * :القرآن                          & 



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٩٤

   * : ليرتحم عليهمأن يصيل عىل املنافقنيأو أن نبيكم كان يريد ، ]١:التحريم[    

                           & 
 .]٨٤:التوبة[

 ال يعيص ربه فيام أمره به واآليات صفالبد أن يكون جوابك أهيا املحب بأن النبي 
 * : كام قال تعاىل،ّتفيد بأن اهللا تعاىل يعلم نبيه رشعه ودينه ليبلغه للناس         

         & ]٤٥:األحزاب[. 
 * : كقوله تعاىل،كام أن اهللا تبارك وتعاىل قد بني يف كثري من املواضع يف كتابه العزيز   

                   & ]٩:التحريم[. .*            

                  & ]٥٩:األحزاب[. 
ً ما جوابنا يا ترى حينام يقول لنا أحد النواصب قاصدا الطعن باإلمام عيل :ًخامسا
 قال : ويقـول لناص عن النبي ً ومستدال يف طعنه عليه بظاهر القرآن والروايات الثابتة،×

 * :ما أنزل اهللا عز وجل آية وفيها قوله (:صرسول اهللا       & إال وعيل 
 .)١() رأسها وأمريها×

 *ليس يف هذا القرآن  (: قـوله×ودليل هذا ما ثبت يف صحيفة اإلمام الرضا    

   & ٢()حقنا إال يف(. 
 يكون كاجلواب عىل ذلك الناصبي صفاجلواب عىل هذا الناصبي آلل بيت النبي 

 !!صًالذي ناصب العداء عموما لصحابة النبي 

                                                
 ).٤٠/٢١: (، بحار األنوار)١٧٧، ١٧٤:ص: ( انظر اليقني يف إمرة أمري املؤمنني)١(
 ).١٥٣:آيةسورة البقرة (، الربهان )٣/٥٣: ( املناقب)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٩٥


  بسبب، يف صلح احلديبيةص النبي عارضوا وهم قد ،كيف نقول بعدالة الصحابة

 عندما أمرهم أن حيلقوا وينحروا فلم يستجيبوا ألمره؟ بل إن عمر رصح ،عصياهنم ألمره
ألست نبي اهللا حقا؟  (: يف اتفاقه وصلحه مع املرشكني فقال للنبيصباملعارضة لقرار النبي 

 فلم نعط الدنية : فقال عمر، بىل: ألسنا عىل احلق وعدونا عىل الباطل؟ قال: قال عمر، بىل:قال
 ؟)ًيننا إذامن د

 :اجلواب
ً جيب عىل املسلم أال يقذف التهم جزافا من غري تبيني ومتحيص ألسباب احلوادث ً:أوال

 وخاصة يف ،ً وال يشنع ويقسو ابتداء عىل أحد،ًوينبغي عليه أن يكون منصفا إن أراد احلق
 والذي جتىل ، والبد أن يعرف مقدار حب الصحابة لنبيهم، بغري علمصأصحاب النبي 

 من أخذ فضل ص ومنها مبادرهتم إىل التربك بأثره ،ًاضحا يف أحوال ومناسبات عديدةو
ً بصاقا وال يتنخم نخامة إال ويتلقوهنا بأكفهم فيدلكوا هبا ص ومل يكن ليبصق ،وضوئه

 إال ويبتدرون إىل أخذها لنيل الربكة منه ص ومل تسقط منه شعرة ،وجوههم وأجسادهم
  .)١(ن مسعودمثلام جاء يف رواية عروة ب

 بل كان هلم شوق ، عندما أمرهمص الصحابة يف صلح احلديبية مل يعصوا النبي :ًثانيا
 بقطع العمرة والتحلل بحلق ص فتمنوا عندما أمرهم النبي ،عظيم لبيت اهللا احلرام

ً أو ينزل اهللا تبارك وتعاىل شيئا من الوحي يأمر نبيه ، من حكمهص النبي ّلو يغريرؤوسهم 
متهلوا  ولذلك ،!ًلعل شيئا من ذلك يقع) بال استثناء (فانتظروا مجيعهم ،دخل مكة بأن يص
 عليهم ص فلام خرج النبي ، رغبة يف حدوث مثل هذا الرجاءص يف تنفيذ أمر النبي ًقليال

                                                
 .من هذا الكتاب) ٣٢:ص: ( انظر)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٩٦

ًحالقا وناحرا هديه فاستجابوا  ، وحتقق األمر،ً علم الصحابة يقينا حينئذ انقضاء رجائهم،ً
 فحلقوا رؤوسهم ونحروا هدهيم دون تردد منهم صمر اهللا ورسوله  عند ذلك ألمبارشة

  :فأنزل اهللا تبارك وتعاىل فيهم
*                           

             & ]١٨:الفتح[. 
 بل كان يتباحث ، يف الصلحص مل يعارض قرار النبي اعمر بن اخلطاب  ً:ثالثـا

 يف مشاورته للصحابة وخاصة الكبار ص مثلام كانت عادة النبي ،معه ويشاوره يف أمر األمة
يف  ملا جاء ، مع أصحابه بأمر من اهللا عز وجلص حيث إن املشاورة سنة يمتثلها النبي ،منهم

 * :قوله تعاىل       & ]١٥٩:آل عمران[. 
 * :قال الفيض الكاشاين عن قوله تعاىل       &: مما ،احلرب وغريه يف أمر 

ً ومتهيدا لسنة املشاورة لألمة عن ،ً وتطييبـا لنفوسهم،ً استظهارا برأهيم،يصح أن يشاور فيه
 وجاء يف هنج . وال مظاهرة أوثق من املشاورة،ُوحش من العجب ال وحدة أصالنبي 
 ويف االستشارة عني ، ومن شاور الرجال شاركها يف عقوهلا،من استبد برأيه هلك (:البالغة
وشاور يف أمرك  (:× ويف اخلصال عن الصادق .) وقد خاطر من استغنى برأيه،اهلداية

 .)١(اهـ.)الذين خيشون اهللا
 يف إرسال عثامن بن ،ا مشورة عمر بن اخلطاب صخذ النبي ويف تلك احلادثة أ

 . إىل أهل مكة للمفاوضة معهماعفان 
 قال :وقد ذكر الشيخ الطربيس يف تفسريه جممع البيان قصة فتح احلديبية خمترصة وقال

                                                
سورة آل عمران (يف تفسري : تفسري جممع البيان، اجلوهر الثمني، تفسري معني، تفسري شرب:  تفسري الصايف، وانظر)١(

 ).١٥٩:آية



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٩٧

 وزجرها فلم ، وقفت ناقته، فلام بلغ احلديبية، خرج يريد مكةصإن رسول اهللا  (:ابن عباس
 ولكن ، ما هذا هلا عادة:ص فقال . خألت الناقة: فقال أصحابه.كت الناقة وبر،تنزجر

 ليأذنوا له بأن يدخل مكة ، ودعا عمر بن اخلطاب لريسله إىل أهل مكة،حبسها حابس الفيل
ً وإين أخاف قريشا لشدة ،ما يل هبا محيم!  يا رسول اهللا: فقال، وينحر هديه،وحيل من عمرته

 .)١()صدقت :فقال!  عثامن بن عفان، عىل رجل هو أعز هبا مني ولكن أدلك.عداويت إياها
 ونتهمه ص بسبب مشاورته للنبي ا ملاذا نشنع عىل عمر بن اخلطاب :ًرابعا

 إن ، مل ينهه عن ذلك الفعلص والنبي ،ً ونبني عليها طعونا كثرية،صبمعارضة أمر النبي 
 !ًكان مستحقا للنهي والزجر؟

 ! ويف كيفية تعاملهم مع كالمه؟، يف تربية أصحابهصا هل نحن أعلم وأفقه من نبين
ًأو أن هناك سببا آخر لغيظنا وحنقنا عىل ما !  ؟صًأو أننا علمنا أمرا قد خفي عىل النبي 

 فعله عمر؟
 من أمثال حجر بن عدي ، وشيعته×إن مثل تلك املشاورة قد وقعت بني اإلمام عيل 

 وجيشه ايشه عن لعن وسب معاوية  ج× حينام هنى اإلمام عيل ،يف معركة صفني
 أو من جاء بعده عىل × ومع ذلك مل يطعن اإلمام عيل ،وناقشه يف هذه القضية حجر وغريه

 .×حجر بن عدي بسبب معارضته ألمر اإلمام عيل 
ُخرج حجر بن عدي وعمرو بن احلمق يظهران الرباءة  (:فعن عبد اهللا بن رشيك قال

 يا : فأتياه فقاال.ّ أن كفـا عام يبلغني عنكام:×هام عيل  فأرسل إلي،واللعن من أهل الشام
 فلم منعتنا من : قاال. بىل: أو ليسوا مبطلني؟ قال: قاال. بىل:ألسنا حمقني؟ قال! أمري املؤمنني

                                                
 ).٢٠/٣٢٩: (، بحار األنوار)٩/١٩٤: ( تفسري جممع البيان)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٩٨

 .)١()كرهت لكم أن تكونوا لعانني شتامني يشهدون ويتربؤون :شتمهم؟ قال
ً جمانبـا للصـواب بسبب معارضته  كاناًلو سلمنا جدال بأن ما فعله عمر  :ًخامسا
 كان من ×ًإن عليـا  (: فامذا سيكون جوابنا إن قال لنا أحد النواصب،صألمـر النبي 

 وقد عىص أمره مع سائر الصحابة يف عدم ، يف صلح احلديبيةصرؤوس املعارضني للنبي 
 حلق رؤوسهم وذبح هدهيم؟

ضة عمر بن اخلطاب وذلك  يفوق معارصبل إن رفض عيل بن أيب طالب ألمر النبي 
 منه أن يمسح اسمه عندما كان يكتب كتاب الصلح مع مندوب قريش صحينام طلب 

  ؟صسهيل بن عمرو فرفض عيل بن أيب طالب االنصياع ألمر املصطفى 
إن  (:صلح احلديبية يف حديث طويل يف قصة ،×ودليل ذلك ما جاء عن أيب عبد اهللا 

 هذا ما تقاىض عليه حممد رسول ، اللهم)٢( باسمك: كتب كتاب الصلح×أمري املؤمنني 
   لو علمنا أنك رسول اهللا ما حاربناك: فقال سهيل بن عمرو، واملأل من قريش،صاهللا 

 :ص أتأنف من نسبك يا حممد؟ فقال رسول اهللا ،اكتب هذا ما تقاىض عليه حممد بن عبد اهللا
 فقال أمري املؤمنني ، حممد بن عبد اهللا:تب واك!امح يا عيل : ثم قال،أنا رسول اهللا وإن مل تقروا

 .)٣(اخلرب) ... بيدهص فمحاه رسول اهللا ،ًما أحمو اسمك من النبوة أبدا :×
 ص ملاذا يرفض عيل بن أيب طالب أمر النبي :فبامذا سنرد عىل ذلك الناصبي حني يقول

 يف صبي حينام طلب منه أن يمحو اسمه؟ أعيل بن أيب طالب أتقى وأحرص وأعلم من الن
 مثلام حصل يف غزوة صعـدم رغبته ملسح االسم؟ بل تكررت منه املعارضة ألمر النبي 

                                                
 ).١٠٢:ص: (، وقعة صفني)٣٢/٣٩٩: (، بحار األنوار)١٢/٣٠٦: ( مستدرك الوسائل)١(
 .بسمك:  ويف املصدر)٢(
 ).٨/٤٣٧: ( مستدرك الوسائل)٣(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ٩٩

 كابن ، كحال بعض الصحابة من أهل األعذار، حينام طلب منه النبي أن يمكث باملدينة،تبوك
ً لكنه خرج وحلق بالنبي حماوال أن يثنيه عن صأم مكتوم وغريه ألسباب معينة رآها النبي 

  .أخذه معه للمعركةقراره وي
 عن جعيد بن عبد الرمحن ، عن سليامن بن بالل، عن أيب سعيد، عن أبيه،فعن عبد اهللا

 حتى جاء ثنية الوداع ص خرج مع النبي ×ً عن أبيها سعد أن عليا ،عن عائشة بنت سعد
 أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من : فقال؟ختلفني مع اخلوالف :وهو يبكي ويقول

 .)١()إال النبوة؟موسى 
 له برتكه باملدينة يف غزوة تبوك؟ صفلامذا ينزعـج عيل بن أيب طالب من أمر النبي 

 يف أمره؟هل كان عيل جيهل أن استخالفه يف املدينة منقبة وفضل له أم صأيعيص عيل النبي 
 . أعظم.. وإن كان يعلم فاملصيبة،ال؟ فإن كان جيهل فهذه مصيبة
 هو من مثل ما بيناه يف حق أمري ،×والت عىل أمري املؤمنني والرد عىل كل هذه التق

 . وإن تعددت صور االفرتاءات، فاحلق واحد..ااملؤمنني عمر 
 
 
 
 
 

                                                
 ).١٢٧:ص: (، العمدة)٣٧/٢٦٢: ( بحار األنوار)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٠٠

 
 وما حصل ، بأربعة أيامصماذا تقول من فعل الصحابة يوم اخلميس قبل وفاة النبي 

 يف عدم إحضارهم الكتف صيه وعصياهنم ألمره  ورفع أصواهتم عل،بينهم من خالف
قد  (:وقال عنه عمر بن اخلطاب) باهلجر( واهتموه ،ًوالدواة ليكتب هلم كتابا لن يضلوا بعده

 وأخرجهم صحتى غضب عليهم النبي ) غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب اهللا
 ّ وعرب ابن عباس عن تلك احلادثة بأهنا رزية؟،من بيته

  :واباجل
 الصحية يف تلك ص كيف كانت حالة النبي ً: البد لنا أن نسأل أنفسنا أوالً:أوال

 الفرتة؟ وما سبب خالف الصحابة عنده؟
 وكان يوعك ، وهو عىل فراشه، بأربعة أيامصإن تلك احلادثة حدثت قبل وفاة النبي 

ًوعكا شديدا من شدة األمل يفيق تارة أخرى  من قسوة األمل يغمى عليه تارة وص بل كان ،ً
ًائتوين اكتب لكم كتابـا لن تضلوا بعدي أبدا (:وقال للصحابة حينها فاختلف الصحابة ) ً

 وظن أن األمر مل يكن بحتم واجب إنام كان ، يف مرضهصفمنهم من أراد أن ال جيهد النبي 
 . ومنهم من أراد إحضار الكتف والدواة للكتابة،عىل سبيل االختيار والتذكري

ً أن يتخيل ما دار يف تلك اللحظة ختيال صليس بمقدور أي كائن بعد زمن النبي  :ًثانيا
 يف مرض ص ونظروا إىل معاناة النبي ، مثل أولئك الذين شهدوا تلك احلادثة،ًواضحا
 فاختلفت آراؤهم لعدم ص خاصة وأهنم مل متر عليهم حالة مشاهبة من قبل بالنبي ،املوت

 .سبق علم هبا
ًهبذه احلادثة عىل أن فيها مغمزا ومطعنا يف الصحابة التمسك  ً:ثالثـا  يشء جديد مل يً



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٠١

 مرت عليهم الواقعة مرور الكرام وعلموا ي ذلك أن الصحابة ،يسبق إليه أحد من قبل
أهنا مل تتضمن أي شبهة يف اهتام الصحابة بعضهم لبعض بالنفاق أو الكفر أو عدم طاعة 

علم وأبرص من أولئك اجلمع كلهم الذين  فهل من تأخر عنهم يكون أ،صرسول اهللا 
 ! ؟صعاشوا بعد النبي 

 من ي لو حرصنا النقاط التي يمكن أن يكون فيها مطعن يف عدالة الصحابة :ًرابعا
  : ألمكن حرصها يف النقاط التالية،هذه احلادثة

 .ص رفض الصحابة اإلذعان ألمر النبي )أ 
 .دالة عىل عدم التوقري وارتفاع أصواهتم الص اختالفهم عند النبي )ب
 . ووصفه باهلجرص سوء كالم بعض الصحابة عىل مقام النبي )ج 
 .ص عمر بن اخلطاب رفض االنصياع لطلب النبي )د 

 :ًويمكن بيان الرد موجزا عىل هذه الشبه باآليت من القول
 ولكنهم كانوا يظنون ،ص مل خيالفوا طلب النبي ي الصحابة )صالنبي رد أمر ( 

 مثل حال بقية الناس؛ ألن هذه أول مرة يرون النبي ص لربام غلب عىل النبي أن املرض
 والدين قد تم بيانه وكمل ، وكانوا يعلمون أن كتاب اهللا بني أيدهيم، عىل هذه احلالةص

 .ص فلذا كانوا مرتددين لعدم علمهم باملقصود من قول النبي ،ترشيعه
يل رصيح يدل عىل ارتفاع أصواهتم عىل  ليس هناك من دل)اختالفهم وارتفاع أصواهتم( 

 خاصة وأن ، ولو صدر هذا منهم لنزل الوحي بالتوبيخ واللوم من اهللا،صصوت النبي 
 .صسورة احلجرات قد تم فيها تفصيل األدب من حيث كيفية الكالم مع النبي 

 بل رفعوا أصواهتم عىل بعضهم صوالصحابة مل يرفعوا أصواهتم فوق صوت النبي 



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٠٢

 الكتابة هلم خاصة وأنه صالفهم يف االستفسار ويف املقصود من طلب النبي بسبب اخت
 عن هذا اخلالف ص هنرهم النبي ، فلام طال نقاشهم فيام بينهم،)١( أمي ال يعرف الكتابةص
ولو كان هناك أمر يتجاوز هذا احلد لنزل هبم أمر من اهللا سبحانه جيتث اخلطأ من ، فقط 
 .أساسه

ً ينبغي علينا أوال أن نعلم أن الرواية مل حتدد من قال ) أهجر:ينمقولة بعض احلارض( 
 بعد ص أو صحايب استفرس عن صحة النبي ، فلعله أحد املنافقني احلارضين،هذه الكلمة

 هل يقع منه اهلجر كام يقع من أحدنا؟ فاخترص كل هذا القول بكلمة :مقولته عن الكتابة فقال
 .واحدة

 هيجر صُأيظن أن النبي !  كيف ال نأيت بالكتف والدواة؟:لأو لعلها من استفهام القائ
 ! بالكالم ويقول باهلذيان كغريه

َّ وذلك لبحة يف صوته أو غلبة اليبس صألنه ربام اختلط عليه سامع كالم النبي 
 ص وقد ثبت بإمجاع أهل السري أن نبينا ، مثلام يقع يف احلميات احلارة،باحلرارة عىل لسانه

 .صصوت عارضة له يف مرض موته كانت فيه بحة 
 خاصة من بعد نظرنا يف ،وغريها كثري من السبل التي يمكن أن توجه فيها هذه الكلمة

 وليس هناك من يعرف عىل وجه الدقة من كان موجودا يف ذلك املوقف قرب ،اللغة العربية
الب وابن  ومل نعلم عىل وجه العلم ال احلرص غري عمر بن اخلطاب وعيل بن أيب ط،صالنبي 

 ألن من قيلت ،عباس وجيب أال يستغرب القارئ من كثرة هذه التعليالت جتاه هذه الكلمة
أمامهم هذه الكلمة مل يعنفوا عىل القائل بل رب العزة سبحانه وتعاىل الذي ال خيفى عليه يشء 

 .صمل يوجه شيئا جتاه خليله وحبيبه املصطفى 
                                                

 ).١٦/١٣٢: (، بحار األنوار)١/١٢٦: (علل الرشائع:  انظر)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٠٣

ً أنه يرفض طلبـا يسريا ان بعمر كيف يظ) صالنبي رفض عمر االمتثال ألمر (  ً
  مل يبخل بيشء؟ص وهو الذي طوال مرافقته للنبي ،صللنبي 

قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا ( :وأما قول عمر بن اخلطاب للصحابة *
 ص أن ال جيهدوا النبي ي أن عمر أراد من الصحابة : فيمكن أن يوجه كالتايل)كتاب اهللا

وعندكم  (: وهذا ما يبينه قوله، شفقة عليه، وهو يف املرض الشديد،ئلةبالكالم وكثرة األس
  * :ّأي إن اهللا تعاىل أكمل دينه وبني رشائعه يف قوله) القرآن حسبنا كتاب اهللا    

        & ]وكام يف قوله ]٣٨:األنعام: *                    

      & ]٣:املائدة[. 
من باب اإلرشاد  أنه صوالذي يظهر من الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي 

ً وليس أيضا باألمر الذي البد من تبليغه وال ، وليس باألمر اجلديد الواجب تبليغه،واإلصالح
 معصوم من الكذب ومعصوم من ترك بيان ما أمر صلنبي  إذ إن ا،يستغنى عنه يف اإلسالم

 .ببيانه وتبليغ ما أوجب اهللا عليه تبليغه
 إبالغه يشء واجب ونافع لألمة فهل سيرتكه اهللا من غري صولو كان فيام يريد النبي 

 !؟صبيان قبل وفاة النبي 
مرضه أو صحته ً مأمورا بتبليغ يشء حال ص فسيتبني لنا أنه لو كان ،فإذا عرفنا ما سبق
 أن يكتب ما ال يستغنون عنه مل يرتكه بسبب ص فلو كان مراده ،فإنه سيبلغه ال حمالة
    * : لقوله تعاىل،اختالفهم وال لغريه  & ]كام مل يرتك تبليغ غري ذلك ]٦٧:املائدة 

حتمل عىل الندب والتذكري  ص فدل تركه له أن كتابته ،ملخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه
 ومل يأمرهم بإعادة ، أربعة أيام بعد ذلكص وقد عاش ،ال عىل الوجوب والترشيع اجلديد

 .الكتابة



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٠٤

 وأن ،ص البد للمسلم أن يطهر قلبه من احلقد والبغض جتاه أصحاب النبي :ًخامسا
  أوي إن التبس عليك أمر يف حق الصحابة : ونقول،إلحيبهم كام كان هدي األئمة 

عىل امحل أخاك املؤمن  (: أهنم قالواإل كام ثبت عن األئمة ، فالتمس هلم العذر،غريهم
 وما .) عن أخيكّكذب سمعك وبرصك (:إل  وقوهلم .) احلديث..ًسبعني حممال من اخلري

 يف × قال أمري املؤمنني : قال×رواه يف الكايف عن احلسني بن املختار عن أيب عبد اهللا 
خرجت - وال تظنن بكلمة ، حتى يأتيك ما يغلبك منهيك عىل أحسنهضع أمر أخ (:كالم له

ً سوءا؛ وأنت جتد هلا يف اخلري حمال-من أخيك إذا رأيتم أحد إخوانكم  (: عن أيب بن كعب...)ً
 . انتهى)١()..ًفتأولوا هلا سبعني تأوياليف خصلة تستنكروهنا منه 

مس العذر ألصحاب النبي  وأن نلت،إلفمن األوىل علينا أن نسري عىل هدي األئمة 
 وما كانوا فيه من هلع وحرية عند مشاهدهتم حلبيبهم وما يعانيه من أمل مربح وهو ينازع ص

 .سكرات املوت
 * :وقد أثنى اهللا تبارك وتعاىل عليهم وقال عنهم            

            & ]وقد كانوا ينكرون عىل ]١١٠:آل عمران 
  .بعضهم يف مسائل فقهية أقل من ذلك

 هبذه احلادثة صوملاذا نطعن اآلن بعد ميض تلك القرون الكثرية يف أصحاب النبي 
 وما أهدافنا من ذلك؟! وغريها؟

 !  من نفسه؟صأنحن أعلم وأحرص عىل النبي 
 ! أكثر من أصحابه؟صي أنحن نحب النب

                                                
 ).١٥/٣٥٣: (احلدائق النارضة:  انظر)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٠٥

 !؟أم أننا أصحاب هوى
 مل ،عندما كان يروي احلديث) بالرزية( ملا جرى ا إن وصف ابن عباس :ًسادسا

 ص ولكنه كان يقوهلا بعد ذلك بسنني عندما يتذكر وفاة النبي ،يكن عندما حدثت احلادثة
 . والروايات كلها تدل عىل ذلك،وحزنه

 فامذا سيكون ردنا لو قال ، والتفتيش عن رساب الشبه لو جرينا عىل درب الطعن:ًسابعا
 إن عيل بن أيب طالب هو سبب تلك املشاكل؛ ألنه كان يف كثري من :لنا أحد النواصب

 مثلام حدث منه يف صلح احلديبية يف عدم مسح ، وال يمتثل أمره،صاألوقات يعارض النبي 
 وعدم قبوله ،بة وعدم حلق رأسه ونحر هديه كغريه من الصحا،صاسم النبي 

  .باالستخالف باملدينة يف غزوة تبوك
 وهو عىل فراش املوت عندما طلب منه ومن غريه أن صبل شارك يف رفض أمر النبي 

 فلم يستجب لذلك حتى مات النبي ،حيرضوا له الكتف والدواة حتى ال يضل املسلمون
ًهم باإلحراق بدال من ّ بل غري أحكام الرشيعة اإلسالمية يف احلكم عىل الغالة فعاقب،ص

 .)١(القصاص الرشعي
 صفبهذا السؤال يتضح لنا منهجية أعداء اإلسالم ومن ناصب العداء آلل بيت النبي 

 .صًوأيضا من ناصب العداء ألصحاب النبي 
 
 
 

                                                
 ).٣٤/٤١٤(بحار األنوار :  انظر)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٠٦


 حني مل يعط ا الصديق  ماذا ستقول أهيا املسلم يف موقف أيب بكر:لو قال لنا قائل

 وماتت وهي ال تكلمه؟ ،ص بعد وفاة أبيها ،فاطمة حقها من مرياثها يف أرض فدك وغريها
   * :مع أن اهللا تبارك وتعاىل قرر املرياث يف كتابه العزيز فقال       

       & ]فقال عن زكريا ، بني األنبياء وقرره كذلك]١١:النساء ×: *      

                       *         

         & ]وقال تعاىل عن سليامن ]٦-٥:مريم ×: *       & 
 .]١٦:النمل[

 فإنه يكون قد أغضب النبي ،وبسبب هذا الترصف جتاه سيدة نساء العاملني عليها السالم
 .) من أغضبها أغضبني،إن فاطمة بضعة مني (: لقوله يف حقهاص

  :اجلواب
 مكانة عظيمة عند أيب بكر الصديق ا ينبغي أن ال ننسى أن لفاطمة وزوجها ً:أوال
 .يوغريه من الصحابة  ا

 × هو الذي أشار عىل عيل بن أيب طالب اومن داللة تلك املكانة أن أبا بكر 
 باإلرشاف عىل جتهيزها للزواج من اإلمام عيل ص وأمره النبي ،)١(بالزواج من الزهراء

 وملا )٣(ً وشاركته زوجته أسامء بنت عميس أيضا يف هذا التجهيز لفاطمة يف يوم زفافها)٢(ا
 نفسها بعد ذلك بتجهيز كفن لت فاطمة الزهراء عليها السالم قامت زوجة أيب بكر مات

                                                
 ).١٩/١١٢) (٤٣/٩٣: ( بحار األنوار)١(
 ).٤٠:ص: (، األمايل للطويس)٤٣/٩٤: ( بحار األنوار)٢(
 ).٤٣/١٣٨: ( بحار األنوار)٣(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٠٧

 .)١(الزهراء وتغسيلها
ً لعل الكثري من املسلمني يف الزمن املعارص جيهل أن أرض فدك كانت فيئا من اهللا :ًثانيا

 والفيء ما يكون من غنيمة من غري حرب والقصة مذكورة بتاممها ، من خيربصعىل رسوله 
  * :يف سورة احلرش قال تعاىل                    

                                    

                      & ]٧:احلرش[. 
 جعلها حلاجته وأهل بيته ص والنبي ،ص فهو له صوما أفاءه اهللا عىل رسوله 

ر  وهذا مسطو، ومل يورثها أحدا من أهله، وكان يرشف عىل هذه األرض ويرعاها،وصدقته
ويف عهده ، فلام تويف كان خليفته أبوبكر يقوم مقامه يف ذلك وبعده عمر، يف كتب التاريخ 

اف عليها فوافق عمر فكانت طلب اإلمام عيل بن أيب طالب والعباس أن يقوما باإلرش
وبعد ، ثم صارت إىل اإلمام عيل واستمرت يف يده يف عهد عمر وعهد عثامن وعهده ، عندمها

 ثم احلسن بن احلسن ، ثم اإلمام احلسني،م احلسن بن عيل يرشف عليهاوفاته صار اإلما
 .ومل يتملكها أحد،  ثم زيد بن احلسن، ومعه عيل بن احلسني،)احلسن املثنى(

 أصحابه بأن األنبياء ال يورثون ص فقد أخرب النبي ، أما عن قضية املرياث:ًثالثا
بقى عندهم من األموال بعد مماهتم فهو  فام ت،األموال والدنانري بعد مماهتم كسائر الناس

 .صِ وهذا ما علمه وبينه األئمة عليهم السالم من بعده ،صدقة
ًمن سلك طريقا يطلب فيه علام  (:ص قال رسول اهللا : قال×فعن أيب عبد اهللا  ً

 وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به وإنه يستغفر ،ًسلك اهللا به طريقا إىل اجلنة

                                                
 ).٤٣/١٨٥: ( بحار األنوار)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٠٨

 العلم من يف السامء ومن يف األرض؛ حتى احلوت يف البحر وفضل العامل عىل العابد لطالب
 وإن األنبياء مل يورثوا ،وإن العلامء ورثة األنبياء ،كفضل القمر عىل سائر النجوم ليلة البدر

ًدينارا وال درمها  .)١() فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر، ولكن ورثوا العلم،ً
ًأن األنبياء مل يورثوا درمها  وذاك ،إن العلامء ورثة األنبياء (:ًا أيض×وقال أبو عبد اهللا 

ً فمن أخذ بيشء منها فقد أخذ حظا وافرا، وإنام أورثوا أحاديث من أحاديثهم،ًوال دينارا ً()٢(. 
ًمل يورث دينارا وال درمهـا صإن رسول اهللا  (:×وعن جعفر عن أبيه  ً وال عبدا وال ،ً

ِ ولقد قبـض رسول اهللا ،ًرياً وال شاة وال بع،ًوليدة  وإن درعه مرهونة عند هيودي من هيود صُ
 .)٣() استسلفها نفقة ألهله،ًاملدينة بعرشين صاعا من شعري

 !فمن يملك فدك وسهم خيرب يستسلف عرشين صاعا ويرهن درعه
 :العلم أفضل من املال بسبعة (:×وقال أمري املؤمنني 

 .مرياث الفراعنة واملال ،أنه مرياث األنبياء :األول
  . واملال ينقص هبا، العلم ال ينقص بالنفقة:الثاين
 . والعلم حيفظ صاحبه، حيتاج املال إىل احلافظ:الثالث
  . ويبقى املال، العلم يدخل يف الكفن:الرابع

                                                
 : ، بصائر الدرجات)٦٠:ص: (، أمايل الصدوق)١/١٦٤: (، بحار األنوار)١/٣٤: ( الكايف)١(
 ).١/٣٥٨: (يل الآليل، عوا)١٣١:ص: (، ثواب األعامل)٣: ص(
بصائر ) ٤:ص: (، االختصاص)١٧/٢٩٩: (، مستدرك الوسائل)٢٧/٧٨: (، وسائل الشيعة)١/٣٢: ( الكايف)٢(

 ).١٠:ص: (الدرجات
 ).١٦/٢١٩: (، بحار األنوار)٤٤:ص: ( قرب اإلسناد)٣(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٠٩

 . والعلم ال حيصل إال للمؤمن خاصة، املال حيصل للمؤمن والكافر:اخلامس
 وال حيتاجون إىل ، صاحب العلم يف أمر دينهم مجيع الناس حيتاجون إىل:السادس
  .صاحب املال
 . انتهى.)١() واملال يمنعه، العلم يقوي الرجل عىل املرور عىل الرصاط:السابع
   : بقوله تعاىلًوأما القول بأحقية فاطمة عليها السالم يف مرياث والدها استدالال ً:رابعا

*                         *      

          & ]وقوله تعاىل]٦-٥:مريم : *      & 
وراثة راثة يف هاتني اآليتني  يدل عىل قلة علمهم ألن الو، فاستدالل باطل من العوام،]١٦:النمل[

 . وذلك لألدلة النقلية والعقلية، وليست وراثة مال،نبوة وعلم وحكمة
 :وأما العقلية فتستفاد مما يأيت، َّ أما النقلية فقد مر ذكرها 

 * : وهي قوله تبارك وتعاىلاآلية األوىل         & ]٦:مريم[. 
 ليكون امتدادا للخط الرسايل الذين يدعو إىل اهللا :حممد حسني فضل اهللا قال السيد -١

 .)٢( ولتستمر به الرسالة يف روحه وفكره وعمله، وجياهد يف سبيله،ويعمل له
 هل يعقل لنبي كريم حيرص عىل اجلنة الباقية والنعيم الدائم أن يسأل الكريم -٢

ًفهذا ال يليق تأدبـا من رجل ! ؟يورثها لهسبحانه أن هيب الدنيا الفانية ألحد من أوالده و
 ! ؟صالح فكيف لنبي كريم أن يسأل اهللا أن يرزقه ولدا ال ليشء إال لريث دنياه الزائلة

    أنبياء اهللا تبارك وتعاىل هم األسوة املباركة يف أهنم يأمرون الناس بالرب ويعملونه-٣
                                                

 ).١/١٨٥: ( بحار األنوار)١(
 ).٦: سورة مريم( تفسري من وحي القرآن )٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١١٠

م هذا العرض الفاين من متاع الدنيا؟ فإن أوصوا الناس باإلنفاق كيف يليق هبم أن يبقوا لدهي
*                    & ]بل ،]٤٤:البقرة 

  .نجدهم يتصدقون به يف أوجه اخلري
ًيكن ماال ما تبينه النقطة  مل ×ومما يبني القول ويزيده جالء وأن اإلرث يف كالم زكريا 

 .اآلتية
 * : لو أكملنا قوله تعاىل-٤     & ]لتبني لنا بوضوح ومن غري ]٦:مريم 

 .ًتردد أن اإلرث املقصود هو العلم والنبوة وليس شيئا آخر
ث يف ًوباهللا عليكم لو كان السؤال من النبي زكريا متعلقـا باملال فهل بمقدور أي باح

 يف آل ×ًالتاريخ أن خيربنا كم شخصا كان يف بيت آل يعقوب؟ بل أين موقع حييى 
 يعقوب؟ 

ً يف كتب التاريخ بعد أن يقرأ كتاب اهللا تبارك وتعاىل يعلم يقينا أن - املنصف-والقارئ 
 فكيف ببقية ،× ألن إرسائيل هو نبي اهللا يعقوب ؛كل أنبياء بني إرسائيل من آل يعقوب

 ؟×يل من غري األنبياء؟ ومع هذا العدد الكبري كم سيكون نصيب حييى بني إرسائ
 * :فال شك أن فهم قوله تعاىل          & ]من خالل فهم ]٦:مريم 

ّ وأيضا التمعن يف التفاسري املباركة والنظر التارخيي يرد قول من يقول،العلامء  إن اآلية تتكلم :ً
 .املـالعن وراثة 

 وزكريا كذلك وهو من األنبياء ،ومن بداهة النظر واملعقول أنه ملا ذكر يعقوب وهو نبي
 ومل يكن يريد ،لزم بمقتىض الفهم السليم أن نعلم أنه إنام أراد أن يرث النبوة والعلم واحلكمة

 .وراثة املال



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١١١

ال الذي سريثه  فأين ذاك امل.ثم إن زكريا مل يكن غنيا بل كان نجارا يأكل من عمل يده
 !حييى؟

  * : وهي قوله تعاىل أما االستدالل باآلية الثانية   & ]فكذلك ]١٦:النمل 
 .مرياث النبوة واحلكمة والعلم وإنام قصد ،مل يرث منه املال

 أي ورث امللك والنبوة بأن قام مقامه دون سائر :قال الشيخ حممد السبزواري النجفي
 .)١( وهم تسعة عرشبنيه

 له الكثري من الزوجات وله ×ومن املعلوم يف روايات التاريخ أن نبي اهللا داود 
  فهل نقول إنه مل يرثه إال سليامن؟ ، ورزقه اهللا العدد الكثري من األوالد،العديد من اجلواري

 فتخصيص سليامن باإلرث ليس ،ومن املعلوم أيضا أن اإلخوة يرثون من والدهم
 .وال رشيد إن كان معه ورثة آخرونبسديد 

 فام الفائدة من ذكره يف كتاب ربنا تبارك ،ًولو سلمنا جدال أن األمر يتعلق بإرث دنيوي
 ذلك أنه من الطبيعي أن الولد سريث والده؟ فأين البالغة أو العربة والفائدة يف كتاب ،وتعاىل

 ربنا من ذكر يشء معلوم حدوثه ووقوعه عند الناس؟
  :وهنا قد يقف املحب للحق وقفة ويتساءل :ًخامسا

 عىل أنه من باب اإلرث اهل فاطمة الزهراء عليها السالم طلبت فدك من أيب بكر 
  وهبها وأهداها إياها بعد فتح خيرب؟صأم أنه كان هبة وهدية من أبيها 

 ذلك أنه من ،ًذلك أن املقصود من هذا التساؤل ستظهر ثمرته حتديدا يف هناية القصة
تفق عليه أن فاطمة عليها السالم بعد سؤاهلا لفدك من أيب بكر وذكر أبو بكر حجته يف املنع امل

 فإن كان .صً فهل كانت تريد هذا اليشء عىل أنه كان إرثـا أو هبة من أبيها ،ذهبت ومل تكلمه
                                                

 ).١٦: سورة النمل(تفسري معني : ديد، وانظر تفسري اجل)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١١٢

ًإرثا فاألنبياء ال يورثون ال دينارا وال متاعا كام بينا يف القول  ً ة أهداها وإن كان هبة وهدي، ً
  : فنقول..ً فلنا وقفة وتساؤل أيضا يف هذا، لفاطمةصالنبي 

 وقد علمت ، فدك لفاطمة عليها السالم يف أي وقت من األوقاتص مل يعط النبي -١
 فطلبته منه عىل أنه من باب ،اذلك الزهراء عليها السالم حني طلبت فدك من أيب بكر 

يا أن فتح خيرب تم يف أول السنة السابعة من  ومن املعلوم تارخي، ال من باب اهلبة،اإلرث
 وأختها أم كلثوم توفيت يف السنة ، توفيت يف السنة الثامنةص وزينب بنت النبي ،اهلجرة
 بالعطية فاطمة لوحدها ويدع أختها أم كلثوم وزينب عليهن ص فكيف خيص ،التاسعة
 ! ؟السالم

 وحاشاه عن ذلك ، أوالده من أنه كان يفرق بنيصفهذا اهتام رصيح مبارش للنبي 
  .ص

 فهي ، إن أرض فدك كانت هبة لفاطمة عليها السالم: لو قلنا، وعىل سبيل الفرض-٢
 ! عليها السالم إما أن تكون قد قبضتها أو مل تقبضها

 وتطالبه هبا؟ وإن مل تكن تسلمتها فإن ا فلامذا تأيت أليب بكر ،فإن كانت تسلمتها
 وتكون حينئذ للورثة بعد ،ُمل تقبض فكأهنا مل تعط للموهوب لهاهلبة من الناحية الرشعية إن 

 .موت الواهب
 أنه ليس للنساء مرياث يف عقار األرايض بل يؤخذ هلن لدينا  من املعلوم يف الفقه :ًسادسا
 :إل  وهذا ما يروى عن األئمة ،من قيمته

ال  :ض؟ فقال عن النساء هل يرثن األر×ُسألت أبا عبد اهللا  (:فعن يزيد الصائغ قال
ُ إذا ولينا فلم يرضوا : فقال، قلت فإن الناس ال يرضون بذا: قال،ولكن يرثن قيمة البناء



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١١٣

 .)١() فإن مل يستقيموا رضبناهم بالسيف،رضبناهم بالسوط
يعني أبا - سألته : قال،ال أعلمه إال عن ميرس بياع الزطي (:وعن أبان األمحر قال

 ، هلن قيمة الطوب والبناء واخلشب والقصب:اث؟ قال عن النساء ما هلن من املري-عبداهللا
 ، الثياب هلن نصيبهن: فالثياب؟ قال: قلت: قال،وأما األرض والعقارات فال مرياث هلن فيها

  كيف صار ذا وهلذه الثمن وهلذه الربع مسمى؟: قلت:قال
ا كي ال  وإنام صار هذا كذ، وإنام هي دخيل عليهم، ألن املرأة ليس هلا نسب ترث به:قال

 .)٢()ًتتزوج املرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما يف عقارهم
 هو اآليت ي ملا جرى بني الزهـراء وأيب بـكر التعليل الصحيح والبيان الشايف :ًسابعا
 ولكنها عليها السالم ،ّ سيدة نساء أهل اجلنة عليها السالم مل تدع ما ليس هلا:إن شاء اهللا
 ذهبت عليها ، سبب منعها من املرياثاّ وملا بني هلا أبو بكر ،ًام ظنته حقـا هلاطالبت ب

 .السالم ومل تكلمه يف هذا األمر مرة أخرى
 من أنه مل يعط ×والذي يشهد لصحة هذا التعليل والبيان؛ ما سار عليه اإلمام عيل 

إين ألستحي من اهللا  (:ُ وعندما سئل يف رد فدك قال،أوالده فدك حينام استلم خالفة املسلمني
 أنه كان ا فإذا كان احلكم عىل أيب بكر ،)٣() وأمضاه عمر،ًأن أرد شيئا منع منه أبو بكر

-  ×ً فهل يكون احلكم نازال كذلك عىل اإلمام عيل ،ًظاملا ملنعه حق الزهراء عليها السالم
 ُ ألنه مل يرجع ألوالده احلق يف مرياث والدهتم؟،- والعياذ باهللا

 ويبتعد عن سوء الظن بأيب بكر ،آلل البيت وللمسلمني ينزه اجلميع عن الظلمواملحب 
                                                

 ).٩/٢٩٩: (هتذيب األحكام، ) ٢٦/٧٠: (وسائل الشيعة: ، وانظر)٧/١٢٩: ( الكايف)١(
 ).٧/١٣٠: ( الكايف)٢(
 ).١٦/٢٥٢: ( رشح هنج البالغة)٣(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١١٤

 : وهذا ما تبينه النقطتان اآلتيتان، وغريها
 هذا املال البنته عائشة أو لغريها من أمهات اّ مل يدع أبو بكر الصديق :ثامنا
 ا الصديق  وما فعل أبو بكر)١(ص بل تضمن حتريم املرياث مجيع آل بيت النبي ،املؤمنني

 ! خطأ؟ص فهل متسك أيب بكر بوصية النبي ،ًهذا الفعل إال عمال بوصية النبي
ً املرياث لفاطمة أن يكون مبنيا ا ال يستلزم من عدم إعطاء أيب بكر الصديق :تاسعا

 .ّعىل الكراهية والعداوة كام يروج له أصحاب الفتن
شؤون املنزل حينام طلبت  فاطمة خادمة تساعدها عىل مل يعط ابنته كذلك صفالنبي 

 فهل نطعن كذلك يف ، وفق املتيرس أو ما يراه صاحب األمر، وهذا من املباح يف الرشع،منه
 !؟صعدالة نبي هذه األمة 
 لينرصف فقالت له صثم قام رسول اهللا ... (: يف حديث طويل×قال اإلمام عيل 

مني وتعينني عىل أمر البيت ً فأخدمني خادما ختد،ِ يا أبت ال طاقة يل بخدمة البيت:فاطمة
ًخريا !  يا أبت: قالت، بىل: قويل:ًأوال تريدين خريا من اخلادم؟ فقال عيل!  يا فاطمة:فقال هلا

ً وحتمدينه ثالثا ،ً يف كل يوم ثالثا وثالثني مرة، تسبحني اهللا عز وجل:من اخلادم؟ فقال
 .)٢()ن وألف حسنة يف امليزان فذلك مئة باللسا،ً وتكربينه أربعا وثالثني مرة،وثالثني مرة
 فهذا صحيح ، كان يغضب لغضب فاطمة عليها السالمص القول بأن النبي :عارشا

 .وال خيتلف عليه اثنان
 ألن املنع كان استجابة منه ألمر النبي ؛لنعلم أن منع أيب بكر مل يكن بقصد إغضاهبا

                                                
 ).٢٩/٧٠: ( بحار األنوار)١(
 ).٤٣/١٣٤: (بحار األنوار، ) ١/٣٦٢: ( كشف الغمة)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١١٥

 . وال غريه إن فعله،ا وهذا ال يعيب أبا بكر الصديق ،ص
زم أيضا أن يكون كل غضب تغضبه الزهراء عليها السالم يغضب ألجله النبي وال يل
   كثرية بني اإلمام عيل والزهراء مثل ما يقع بني األزواجخالفات أرسية فقد حدثت ،ص

فهل سنطعن يف عدالة اإلمام عيل وفق ما فهمه بعضهم مطلقا من حديث إغضاب الزهراء 
 ! إلغضابه الزهراء؟×يل  إن النبي قد غضب عىل ع: ونقول،أيضا

موقف العدل  ا وقف بني ابن عمه وابنته سيدة نساء أهل اجلنة صبل إن النبي 
 ! ال موقف العاطفة واالنحياز األبوي،واإلنصاف

كنت أنا وجعفر بن أيب طالب مهاجرين إىل بالد احلبشة  (: قالافعن أبى ذر 
 ختدمه ×منا املدينة أهداها لعيل ِ فلام قد،فأهديت جلعفر جارية قيمتها أربعة آالف درهم

فنظرت إىل رأس عيل  فدخلت فاطمة عليها السالم يوما ، يف منزل فاطمة×فجعلها عيل 
ما فعلت ! يا بنت حممد!  واهللا، ال:فعلتها؟ فقال!  يا أبا احلسن: فقالت، يف حجر اجلارية×
 قد :فقال هلا؟صسول اهللا  تأذن يل يف املصري إىل منزل أيب ر: فام الذي تريدين؟ قالت،ًشيئا

 × فهبط جربائيل ،ص وأرادت النبي ، وتربقعت بربقعها، فتجلببت بجلباهبا.أذنت لك
 ،ً إن هذه فاطمة قد أقبلت إليك تشكو عليا: ويقول لك،إن اهللا يقرئك السالم!  يا حممد:فقال

ًكني عليا؟  جئت تش:ص فدخلت فاطمة فقال هلا رسول اهللا ، !!ًمنها يف عيل شيئا فال تقبل
َ رغم أنفي لرضاك: فقويل له،ارجعي إليه :فقال هلا!  إي؛ ورب الكعبة:قالت ِ()١(. 

 يا : فقالت،ً علياصشكت فاطمة إىل رسول اهللا  (: قالاوعن جعفر بن حممد 
ّأتسخطيني يف ! يا فاطمة :فقال هلا! ًال يدع شيئا من رزقه إال وزعه عىل املساكني! رسول اهللا

                                                
 ).٣٩/٢٠٨: (، بحار األنوار)٣/٣٤٢: (، املناقب)١/١٦٣: (رشائع علل ال)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١١٦

 .)١() وإن سخطي سخط اهللا عز وجل، إن سخطه سخطي،أخي وابن عمي
لنتذكر ابتداء أن من أهم أهداف أعداء اإلسالم تفكيك وحدة املسلمني  :احلادي عرش

 ونرشأخبار مفرتاة تدل عىل وجود البغضاء والشحناء يف ،من خالل ترويج مقوالت باطلة
 سنستفيد من قصة جيدد العهد  ماذا، ولوسألنا أنفسنا وأعملنا عقولنا،اجليل األول املبارك

بذكرها يف بعض جمالس املسلمني سنويا لتثري القلوب وتعصف بالعواطف للوصول إىل حالة 
 .ص بيت النبي أهلنفسية هنايتها إثارة شائعات تروج لوجود عداوة مرتسخة اجتاه 

د  جتاه فاطمة عليها السالم عنا ذلك أن املنصف العاقل لو فتش يف ما فعله أبو بكر 
 لوجد أن ما حكم به أبو بكر الصديق جتاه فدك ما كان إال بموجب ،مطالبتها بأرض فدك

 فام ذنبه جتاه ما أمر به ، الذي طاعته أمر مفروضصنص رشعي مستقى من قول املعصوم 
 !؟فانقاد إليه

 : بسيدة نساء أهل اجلنة حني يقول عنهاللطاعن من النواصبولذا ماذا سنقول 
 حتى يصل خصامها وغضبها ، تغضب وختالف عموم املسلمني!غريب أمر فاطمة

 وشدة ، وما كان ذلك إال عن هوى وعناد يف نفسها،للهجر األبدي الذي ينهى عنه اإلسالم
 مثل ما حدث بينها وبني خليفة رسول اهللا أيب ،حب منها لألموال وأوساخ الدنيا الفانية

 وكانت أيضا قبل ذلك ،صأبيها النبي  وعدم االمتثال لوصية ،الصديق يف طلبها للمرياث
 يف احتجاجها املتواصل عىل زواجها من عيل بن أيب طالب بسبب صكثرية اإلزعاج للنبي 

  : مثل، وهذا ما ذكرته الروايات الثابتة، وبعد ذلك، يف بداية زواجهام،فقره وقلة ماله
 رسول اهللا  إىلإن فاطمة شكت (: عن عيل قال، عن احلارث،عن أيب إسحاق السبيعي

                                                
 ).١/٤٧٣: (، وانظر كشف الغمة)٤٣/١٥٣: ( بحار األنوار)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١١٧

ً وأكثرهم علام؟ أما ،ً وأحلمهم حلام،ًأين زوجتك أقدم أمتي سلام أال ترضني : فقال،ص
 وأن ابنيك سيدا ، إال ما جعل اهللا ملريم بنت عمران،ترضني أن تكوين سيدة نساء أهل اجلنة

 .)١()شباب أهل اجلنة
 فقال ،لعريأن فاطمة عليها السالم بكت للجوع وا (:وعن أيب صالح عن ابن عباس

 وأصلح ، إنه سيد يف الدنيا سيد يف اآلخرة: فواهللا،بزوجك -يا فاطمة-اقنعي  :صالنبي 
 .)٢()...بينهام

 أترىض أن تكون يف زمرة املبغضني احلاقدين لآلل : صبيت النبي فيا أهيا املحب لآلل 
  أو أنك تدافع عن محى اآلل من خالل متسكك باهلدي؟الطاهرين كالنواصب وغريهم

 فأي الفريقني ؟ص مع سالمة قلبك جتاه من كانوا مع سيد البرش حممد ،الصحيح املبارك
 ؟ختتار

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).٢٤٨: ( أمايل الطويس)١(
 ).٢٤/٩٩: (بحار االنوار، ) ٣/٣١٩: (املناقب)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١١٨


 ماذا تقول فيام فعله أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وخالد بن الوليد :لو قال لنا قائل

 ورضب ، وقاموا بربطه،×بيت اإلمام عيل  عند مهامجتهم ص بعد وفاة النبي ي
 . عىل ما ذكرت الروايات التارخيية، ثم أحرقوا منزهلم،زوجته حتى كرس ضلعها وأسقط جنينها

 أم عىل السخط والكراهية والشقاق ،فهل مثل هذه األفعال املشينة تدل عىل احلب والوئام
 ؟ص بيت النبي هلأل

  :اجلواب
أن ينجرف بمجرد أن يقرأ رواية تارخيية وغريها تتكلم عن  ال ينبغي لطالب احلق ً:أوال
 ثم حيدث هبا ،ً فضال عن أن يعلم صحيحها من سقيمها، وال يعرف مصدرها،أحبابه

 ونجد من بعد هذا الترسع العاطفي من يتأثر هبذه الروايات فيمتىلء قلبه ،وينرشها بني العامة
ًحقدا وبغضا ألصحاب النبي   .صً

 وأن ،وللخري والعلم أن جيتهد ويتحرى إل ل البيتألهاملحب لكن الواجب عىل 
 فيتمسك بالصحيح والتي تنطبق عليه قواعد ورشوط ،ًيكون دقيقا يف أخذه للروايات

 . وال يغرت بكثرة الروايات املوضوعة يف حادثة معينة ولو اشتهرت،احلديث الصحيح
لفتن يف متزيق وتفريق صفوف إن هذه القصة من األكذوبات التي يستخدمها أهل ا ً:ثانيا
 لذلك فإننا نطالب كل باحث للحق أن جيتهد ويبحث عن رواية واحدة صحيحة ،املسلمني

 من ، وتنطبق عليها قواعد ورشوط احلديث الصحيح،تثبت وتسند تلك القصة املختلقة
 . ومن رواية العدل اإلمامي الضابط يف حفظه،اتصال يف السند

ًا من املتمسكني هبذه القصة يؤمنون يقينا بتلك الروايةومن الغريب أننا نجد كثري ًتبعا  ،ً
 !  وال ينظرون نظرة العاقل العامل يف دينه مثل الفحص يف صحة اإلسناد وضعفهللعاطفة



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١١٩

قال السيد هاشم معروف احلسني بعد ما أورد الروايات التي تتحدث عام جرى للزهراء 
 .)١( ال تثبت أسانيدها يف مقابل النقد العلمي إىل كثري من الروايات التي..عليها السالم

 فاحلديث عن فدك ومرياث الزهراء من أبيها ومواقفها من ، ومهام كان احلال:ًوقال أيضا
 وبال شك فإن األصحاب واألعداء قد وضعوا القسم األكرب ،ذلك ومن اخلالفة طويل وكثري

يف تلك املرويات إال قليل مما هو بني أيدي الرواة وال يثبت بعد التمحيص والتدقيق 
 .)٢(القليل

 مما ال يكاد يقبله ، ولطم خدها، ولكن قضية رضب الزهراء:وقال كاشف الغطاء
ال ألن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه ،  ويقتنع به مشاعري، ويتقبله عقيل،وجداين

رشيعة اإلسالمية التي ركزهتا ال- بل ألن السجايا العربية والتقاليد اجلاهلية ،اجلرأة العظيمة
ًوزادهتا تأييدا وتأكيدا  .)٣( متنع بشدة أن ترضب املرأة- ً

 ومل ،عىل املشهور :وقد سئل السيد اخلوئي عن صحة رواية كرس ضلع الزهراء فأجاهبم
 .)٤(حيكم بصحتها

ِ إن عليا أمر بعدم مقاتلة الصحابة حني اعتدوا عىل زوجه سيدة : قد يقول قائل:ًثالثا ُ
 حلفظ راية اإلسالم من سقوطها وافرتاق أهل امللة بعد وفاة ، عليها السالمنساء العاملني

 . وأمره بالصرب عىل أذاهم،النبي
 :لكننا نقول ونتساءل

َ فلم كانت ، وعىل فرض التسليم عىل ما قد قيل،ُابتداء نقول بعد هذه املقولة عن الصحة ِ َ
                                                

 ).١/١٣٣: (سرية األئمة االثني عرش:  انظر)١(
 ).١/١٤٠: ( املصدر السابق)٢(
 ).١٣٥:ص: (جنة املأوى:  انظر)٣(
 ).٣/٣١٤: (رصاط النجاة:  انظر)٤(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٢٠

وكان - حني خرجوا إىل أهل الكوفة منه املقاتلة يوم اجلمل جليش طلحة وأم املؤمنني عائشة
 وكذلك يف النهروان حني قاتل ، ثم قاتل من بعد ذلك جيش معاوية يف صفني-هو يف مكة
 أليس يف تلك الفعال داللة منه عىل نبذ ، فلم وقع منه كل هذا القتال وسفك الدماء،اخلوارج

  ؟وصية النبي بعدم تفريق مجاعة املسلمني
ً جمريات الواقع سابقا أن عليا مل يأمره أحد بعدم املقاتلة إن لكن الصحيح الذي يتسق مع ً

ُ ومن ذلك ما يدعى من وقوع ظلم عىل زوجه ،ٌوقع عليه ظلم أو انتهكت حرمات اهللا
 وهذه الرواية قبل أن يتلفظ هبا لسان مسلم ليتذكر حال أمري ،الكريمة وأنه مل ينترص هلا
 .ًأهله من آل بيت املصطفى صلوات ريب عليهم مجيعا ثم عىل ،َاملؤمنني وغريته عىل دين اهللا

ِمن قتل دون مظلمته فهو شهيد (: أنه قال×وقد ثبت عن اإلمام الصادق  ُ()١(. 
 ! ٍفهل هذا املعتقد خاف عن أمري املؤمنني وفارس الشجعان؟
 وليس فيه نرصة آلل البيت ،وحذار أن يتلفظ مسلم عاقل بكالم يكون عليه ال له

ً أن من يدعي أن عليا كان فارسا ذلك،الكرام  ومن بعده أهل صفني ، وقاتل جيش طلحة،ً
َ فلم كان بعيدا عن نرصة آل بيته حني رضبوا حتى كادوا أن يموتوا،نرصة لقضية اإلمامة  !؟ِ

 أن يروي روايات بال -ال يتقيد بالروايات الصحيحة- يستطيع كل صاحب فتنة :رابعا
 ويؤمن هبا ،تشارها يف بعض الكتب التارخيية أو األدبية ملجرد وجودها وان،أسانيد صحيحة
 . وتصبح عنده من املسلامت اليقينية التي ال تقبل التشكيك يف صحتها،من بعد ذلك

أن يدعي أن قضية رضب  إلبل يستطيع كذلك كل مبغض وكاذب عىل العرتة 
 مع باالشرتاكمر  قام هبا أبو بكر وع،الزهراء وإسقاط جنينها وإحراق بيتها مؤامرة مدبرة

 . يف سبيل القضاء عىل الزهراء عليها السالم،زوجها اإلمام عيل
                                                

 ).١٢١ / ١٥: (وسائل الشيعة، ) ١٦٧ / ٦: (هتذيب األحكام، ) ٥٢ / ٥: ( انظر الكايف)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٢١

ًويكون هذا اهلذيان واالهتام الباطل مبنيـا وفق زعم ذلك املبغض عىل دالئل ومؤرشات 
 : وتكون وفق زعم املبغض كاآليت،يستنبطها من القصة املختلقة نفسها

فق عىل تقييده عن طريق الصحابة عند دخوهلم  حني وابتمثيلية متقنة قام اإلمام عيل -١
 من قبل شخص عمره ، ليوهم آل بيته بأنه ضحية هذا التجمع والتآمر،املنزل وعىل رضبه

 مع العلم بأن قوة اإلمام عيل ال يقاومها أحد ، واآلخر جاوز الثالثة واخلمسني،جتاوز الستني
العظيم لوحده بينام ال يستطيع محله  مثل ما نقل عنه أنه اقتلع باب خيرب ،من اإلنس واجلن
 .ًأربعون رجال

 اعتذار وحتجج اإلمام عيل عن عدم مقاومته للصحابة بسبب حرصه عىل املحافظة -٢
 حجة واهية؛ ألن الصحابة قد ارتدوا بعد وفاة النبي إال ثالثة وفق ما حقن دماء املسلمنيعىل 

 بدماء × مقصود اإلمام عيل  فهل كان!تقرره الروايات عن آل البيت عليهم السالم
وهل دماء الصحابة أغىل وأزكى عنده من دم الزهراء عليها !! املسلمني هؤالء الثالثة فقط؟

 !! فال حيافظ عليها ويدافع عنها؟،السالم
 ولقب ولدها ،بامرأة من بني حنيفة تزوج اإلمام عيل بعد وفاة الزهراء بتسع ليال -٣

 تزويج أم كلثوم ابنة الزهراء عليها السالم لعمر بن ووافق بعد ذلك عىل، بابن احلنفية
 وعىل ، مما يدل عىل حرصه عىل توثيق الصلة مع أعداء زوجته،اخلطاب أحد أعضاء املؤامرة

 .عدم حبه ووفائه للزهراء عليها السالم
ًقاضيا ووزيرا عندما أصبح اإلمام عيل -٤  كان هذا مثل ، يف زمن اخلليفة األول والثاينً

 .فأة جزاء ملا قام به من إتقانه للدوراملكا
 وتزوجه بأرملة أيب بكر ، وعمر وعثامن)١( بأسامء أيب بكرتسمية أوالده حرصه عىل -٥

                                                
تأمل أخي الكريم أن اإلسم هنا كنية وهذا تعبري جيل من أمري املؤمنني عليه السالم عن حبه لعبداهللا بن أيب قحافة  )١(

 .اإذ أن هذه الكنية مل تشتهر ألحد إال له ) صديق ال( 
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فيه الداللة عىل حرصه عىل افتخاره بام صنعوا يف املايض وسعيه إىل ختليد ما قاموا به من 
  . ولو كان ضد الزهراء،أعامل

من فدك حينام استلم  مرياثهم من والدهتمطمة الزهراء  مل يعط اإلمام عيل أوالد فا-٦
 بل ومل يمنع الرتاويح وال أعاد ، وسار عىل طريقة أصحابه اخللفاء من قبله،خالفة املسلمني

 .املتعة
أن ينسب صاحب الفتن الناصبي املبغض مثل هذه التهم إل فهل يقبل املحب آلل البيت 

 وختاذل أمري املؤمنني عن نرصة الزهراء ،بيتهاإىل أصحاب النبي برضهبم للزهراء وإحراق 
 أم ، وليست له عند االستدالل، بسبب تعلقه بمرويات مكذوبة تكون عليه،عليها السالم

  ينافح ويبني الصواب واحلق الذي جيمع وال يفرق؟

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٢٣


 وما وقع يف أول خالفته من إرساله الصحابة ، أيب بكر الصديقماذا تقول عن موقف

   بقيادة خالد بن الوليد وإستباحتهم دماء املسلمني ملجرد جهلهم املتمثل يف عدم دفع الزكاة
  ودخوله عىل زوجة مالك يف نفس الليلة؟، وقتل خالد له،مثل ما فعلوا بقوم مالك بن نويرة

 :اجلواب
 وهي حق للفقراء ، من أركان اإلسالم بعد الشهادتني والصالة الزكاة أهم ركنً:أوال

ً وهلذا كثريا ما يقرن اهللا تبارك وتعاىل ما بني الصالة ،واملساكني وغريهم من مال األغنياء
 *  : مثل قوله تعاىل،والزكاة يف كتابه العزيز               & 

 .]٤٣:البقرة[
*                         

     & ]١١٠:البقرة[.  
 * :إن اهللا عز وجل قرن الزكاة بالصالة فقال (: قال×وعن أيب جعفر       

    &،١() فمن أقام الصالة ومل يؤت الزكاة مل يقم الصالة(. 
 اوعن حممد بن مسلم وأيب بصري وبريد وفضيل كلهم عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا 

 .)٢()فرض اهللا الزكاة مع الصالة (:قاال
 وهذا ما أثبته ، الصالة أال وهو القتللذلك فإن احلكم يف تارك الزكاة كاحلكم يف تارك

 * :قال تعاىل) إل  كتاب اهللا واألئمة (:الثقالن                

                                                
 ).٩/٢٢: (، وسائل الشيعة)٢/١٠: (، من ال حيرضه الفقيه)٣/٥٠٦: ( الكايف)١(
 ).٩/١٣: (، وسائل الشيعة)٣/٤٩٧: ( الكايف)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٢٤

                       

                & ]٥:التوبة[. 
 ال ،دمان يف اإلسالم حالل من اهللا (:× قال يل أبو عبد اهللا :وعن أبان بن تغلب قال

ئمنا أهل البيت  فإذا بعث اهللا عز وجل قا،يقيض فيهام أحد حتى يبعث اهللا قائمنا أهل البيت
يرضب  ومانع الزكاة ، الزاين املحصن يرمجه: ال يريد عليهام بينة،حكم فيهام بحكم اهللا

 .)١()عنقه
 عن ابن مسكان ، عن يونس، عن إسامعيل بن مرار، عن أبيه،وعن عيل بن إبراهيم

 قم يا : يف املسجد إذ قالصبينا رسول اهللا  (: قال× عن أيب جعفر ، عن رجل،يرفعه
 اخرجوا من مسجدنا ال تصلوا :حتى أخرج مخسة نفر فقال! قم يا فالن! قم يا فالن! نفال

 .)٢()فيه وأنتم ال تزكون
 من املعلوم وفق الروايات التارخيية التي رواها كبار العلامء أنه قد ارتد الكثري من :ًثانيا

 . وترك بعضهم الزكاة وغريها،األعراب عن اإلسالم بعد موت النبي
 ارتد األشعث بن : قال، عن إبراهيم، الطويس يف األمايل عن إبراهيم بن مهاجروقد ذكر

 فأبى عليهم أبو ، نصيل وال نؤدي الزكاة: فقالوا،صقيس وأناس من العرب ملا مات النبي 
ّ ال أحل عقدة عقدها رسول اهللا : وقال،بكر ذلك ً وال أنقصكم شيئا مما أخذ منكم نبي ،صُ

  * ثم قرأ ،و منعتموين عقاال مما أخذ منكم نبي جلاهدتكم عليه ول، وألجاهدنكمصاهللا 

                                                
 ، )٢٥ /٧: (، مستدرك الوسائل)٩/٣٣: (، وسائل الشيعة)٢/١٢: (، من ال حيرضه الفقيه)٣/٥٠٣: ( الكايف)١(

 ).٥٢/٣٢٥: (بحار األنوار
 ).٤/١١١: (، هتذيب األحكام)٩/٢٤: (، وسائل الشيعة)٢/١٢: (، من ال حيرضه الفقيه)٣/٥٠٣: ( الكايف)٢(
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              & ]١(]١٤٤:آل عمران(. 
 جيوش املسلمني بقيادة خالد بن اوهلذا املوقف العظيم أرسل أبو بكر الصديق 

 قوم اذين جاءهم خالد بن الوليد  وكان من ال، ملحاربة هؤالء املرتديناالوليد 
 . وال لغري أيب بكر، وكانوا قد منعوا زكاة أمواهلم ومل يدفعوها أليب بكر،)٢(مالك بن نويرة

 يف إرساله خالد ا شنع الكثري من أهل األهواء والفتن عىل أيب بكر الصديق :ًثالثا
كام يقال زورا  واستباحة أمواهلم ، لقتل الناس، يف الغزوات واحلروبابن الوليد 

 ً.وهبتانا
 بل ، لقيادة اجليوشا مل ينفرد بإرسال خالد بن الوليد ا أن أبا بكر والصحيح

 وبعثه يف عدة معارك لنرش اً خالدا ص فقد أمر النبي ،صكان ممن سبقه بذلك النبي 
 . وغريها كثري، ودومة اجلندل، والبحرين، والعزى، وأهل اليمن، كبعثه إىل الطائف،اإلسالم

 وغريه من ص من قبل النبي اُومع تلك البعثات العظيمة التي يرسل إليها خالد 
 وإخفاء ، فإننا نجد من يطعن يف ذلك الصحايب اجلليل بإظهار زالته والكذب عليه،اخللفاء
 .ص بقصد تشويه تارخيه ومكانته عند النبي ،حسناته

   * : قال تعاىل:ًرابعا                  

                                 

                                

   & ]٥٥:النور[. 

                                                
 ).٢٨/١١: (، بحار األنوار)٢٦٢:ص: ( األمايل للطويس)١(
 .من هذا الكتاب) ٩١:ص: ( انظر)٢(
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 وإبدال ، االستخالف ومتكني الدين،يإن هذه الرشوط الثالثة حصلت للصحابة 
 فقاتلهم الصحابة فحصل بذلك األمن ،ص وهذا حينام ارتد الناس بعد وفاة النبي ،اخلوف

 .واالستقرار
  : جاء فيها ثالث روايات، ملالك بن نويرةاقتل خالد  قصة :ًخامسا
 أين زكاة : فقال هلم، جاء ملالك بن نويرة وقومها أن خالد بن الوليد :األوىل

 األموال؟ ما لكم فرقتم بني الصالة والزكاة؟
 فام بال أيب ، فامت، إن هذا املال كنا ندفعه لصاحبكم يف حياته:فقال مالك بن نويرة

 أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ فأمر رضار بن األزور أن :لد بن الوليد وقالبكر؟ فغضب خا
 .يرضب عنقه
 . إن مالك بن نويرة قد تابع سجاح التي ادعت النبوة:وقيل

 وزجرهم ، ملا كلم قوم مالك بن نويرةا أن خالد بن الوليد :وهناك رواية ثالثة وهي
َعن هذا األمر وأرس منهم من أرس  أدفئوا أرساكم؟ وكانت ليلة شاتية : قال ألحد حراسه،َ

 يريد القتل اً فظن احلارس أن خالدا ، اقتلوه:تعني) أدفئوا الرجل(وكان من لغة ثقيف 
 .افقتلهم وفق فهمه بدون أمر خالد بن الوليد 

 فإن كان اخلطأ قد وقع من خالد بن الوليد يف قتل مالك ،ولو متسكنا بأي رواية مما سبق
 أو أنه كان ، أو ملتابعة لسجاح الكذابة، يلحقه من باب قتله ملانع للزكاة فإن العذر،بن نويرة
 ومثل ما وقع فيه .ا وهذا التأويل ليس بمسوغ إلقامة احلد والقصاص عىل خالد ً،متأوال
 حينام ،ب فإنه قد حدث مثله مع الصحايب اجلليل أسامة بن زيد ، من خطأاخالد 

  . عليه دية أو كفارةص ومل يوجب النبي ، إال اهللا ال إله:تأول يف قتل الرجل الذي قال
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 * :قال القمي يف قوله تعاىل                     

                          & ]٩٤:النساء[: 
 وبعث أسامة بن زيد يف خيل إىل بعض ، من غزوة خيربصإهنا نزلت ملا رجع رسول اهللا 

 مرداس بن : وكان رجل من اليهود يقال له،قرى اليهود يف ناحية فدك ليدعوهم إىل اإلسالم
 وصار يف ، مجع أهله ومالهص فلام أحس بخيل رسول اهللا ،هنيك الفدكي يف بعض القرى

 فمر به أسامة بن زيد ،ً وأن حممدا رسول اهللا، أشهد أن ال إله إال اهللا: فأقبل يقول،ناحية اجلبل
قتلت  (:ص فقال له رسول اهللا ، أخربه بذلكص فلام رجع إىل رسول اهللا ،فطعنه وقتله

! ًذا من القتل يا رسول اهللا إنام قاهلا تعو: وأين رسول اهللا؟ فقال،رجال شهد أن ال إله إال اهللا
 وال ما كان يف ، ال ما قال بلسانه قبلت، فال شققت الغطاء عن قلبه:صفقال رسول اهللا 

ً وأن حممدا ،ً فحلف أسامة بعد ذلك أنه ال يقاتل أحدا شهد أن ال إله إال اهللا،نفسه علمت
  .)١()رسول اهللا

ه يف تلك الليلة  ثم تزوج امرأت، قتل مالك بن نويرةا أما القول بأن خالدا :ًسادسا
 وال يستحق أن يضيع عليـه يشء من مداد ،فهو قول باطل ال يستند عىل رواية صحيحة

  : فنقول له، ويكفي يف بيان تفاهة القول أننا نسأل كل إنسان يريد اإلنصاف والعدل،احلـق
من أين عرفت أن خالد بن الوليد دخل عىل امرأة مالك بن نويرة يف نفس الليلة التي 

 فيها زوجها؟ هل تستطيع أن تأيت بإسناد واحد صحيح يدل عىل زعمك؟قتل 
 وال ،صإن أهل األهواء والفتن مل يكن هلم قدوة حسنة يف حبهم ألصحاب النبي 

 مع ، بل إهنم هيرفون بالروايات الضعيفة املتناثرة يف الكتب،اإلنصاف فيهم فيام حصل منهم
 كام هو احلال يف قصة زواج خالد بن الوليد ،ًاطالً وتأويلهم هلا تأويال ب،حتريفهم ملعانيها

                                                
 ).١٦/٧٩: (ستدرك الوسائل، م)٢١/١١: (، بحار األنوار)١/١٤٨: ( تفسري القمي)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٢٨

 حيرص عىل قتل مالك ألجل الظفر اً إذ جعلوا خالدا ، من امرأة مالك بن نويرةا
 . وهذا من البهتان،بزوجته

 صوهذا القول ليس بعسري عىل من يريد أن ينرش املطاعن والفتن يف أصحاب النبي 
القصص والروايات والتاريخ عىل وفق ما بل يستطيع كل صاحب فتنة أن يتأول وحيرف 

 . من دون الرجوع إىل األسانيد الصحيحة املوافقة للصواب،هيواه من الكذب وغريه
ُ كام طعن يف خالد بن صهلذا السبب نفسه استطاع املسترشقون أن يطعنوا يف النبي 

 .الوليد
د نظر إىل امرأة زيد بن  إن النبي ق:فامذا سنقول ونرد لو قال لنا أحد املسترشقني احلاقدين

 . وطلقها من زوجها حتى حتل له،حارثة وهي تغتسل وأعجب هبا
 قصد دار زيد بن حارثه بن رشاحيل الكلبي يف صإن رسول اهللا  (:×قال الرضا 

 وانام أراد بذلك تنزيه الباري عز !سبحان الذي خلقك :أمر أراده فرأى امرأته تغتسل فقال هلا
 * : فقال اهللا عز وجل،املالئكة بنات اهللاوجل عن قول من زعم إن          

                 & ]ملا رآها تغتسل: فقال النبي]٤٠:اإلرساء : 
 فلام عاد زيد إىل ،واالغتسالًسبحان الذي خلقك أن يتخذ له ولدا حيتاج إىل هذا التطهري 

فلم يعلم زيد !  سبحان الذي خلقك: وقوله هلاصمنزله أخربته امرأته بمجيء رسول اهللا 
 يا : وقال لهص فجاء إىل النبي ، وظن أنه قال ذلك ملا أعجبه من حسنها،ما أراد بذلك
ك عليك  أمس:صفقال النبي !  وإين أريد طالقها،إن امرأيت يف خلقها سوء! رسول اهللا

 وقد كان اهللا عز وجل عرفه عدد أزواجه وأن تلك املرأة منهن فأخفى ذلك .زوجك واتق اهللا
 إن امرأتك ستكون يل :ً إن حممدا يقول ملواله:يف نفسه ومل يبده لزيد وخشى الناس أن يقولوا

 * : فأنزل اهللا عز وجل، يعيبونه بذلك،زوجة        & ]٣٧:األحزاب[ 



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٢٩

 * ،يعنى باإلسـالم    &يعني بالعتق ، *                

                   & ]ثم إن زيد بن حارثة ]٣٧:األحزاب 
 فقال عز ، وأنزل بذلك قرآناص فزوجها اهللا عز وجل من نبيه حممد ،منهطلقها واعتدت 

  * :وجل                            

                & ]١()]٣٧:األحزاب(. 
 وصحبه ص لكن املحب للنبي ،ًفاملبغض الكافر يطري فرحا بمثل هذه األقاويل الواهية

 ويعتقد أنه ليس ، يلتمس هلم العذر بعد العذر إن وقع منهم ما يظن أنه زلة أو هفوةي
عتمدة  برواية مي وإن ثبت هذا الزلل جتاه الصحابة ، زلة أو هفوة لعصمتهصللنبي 
 ويدير ظهره هلا ، بل يقذفها يف بحار حسناهتم، فإن الواجب عليه أن ال يظهر املساوئ،مقبولة

 .ويغض النظر ويصم اآلذان عنها؛ ألن داللة احلب العفو والصفح والغفران
 * : فهي كام قال تعاىل،وأما الروايات الباطلة           & ]١٧:الرعد[. 

 

*  *  * 

                                                
 ).٢٢/٢١٦: (بحار األنوار، ) ٢/٤٣١:(االحتجاج، ) ١/٢٠٣: ( عيون أخبار الرضا)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٣٠



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٣١

 




 هم خري جيل عرفته البرشية صلقد عرفنا باألدلة العقلية والنقلية أن أصحاب النبي 

   : كام قال تعاىل، وأن خري القرون كان قرهنم،كلها وهم خري اخللق بعد األنبياء واملرسلني
*                            & 
 .]١١٠:آل عمران[

 بل يستطيع كل مسلم عامي سليم املعتقد أن ،وأما القول بردهتم فال يقبله مسلم عاقل
 قد حيدث هبا نفسه دون أن ،يبطل هذه املعتقدات الدخيلة عىل اإلسالم ببعض تساؤالت

 وهي بمثابة شجون وخواطر ترد عىل ذهن ، أو إىل عامل يف الدين،ةيرجع إىل القرآن والسن
 :-ً مثال-  فمن تلك اخلواطر أن يقول ،املتبع للحق املوافق للعقل املستنري

ً أن يكون أصحاب خاتم األنبياء واملرسلني كفارا وقد أثنى -ًعقال-  كيف يستقيم ً:أوال
َّ بيته وزكـى ظاهرهم أهل و،صنبيه حممد  وكذا ،عليهم اهللا تبارك وتعاىل يف كتابه الكريم

وهل يفعل ذلك النبي !  فهل يثني اهللا عز وجل عىل منافقني وكفار ومرتدين؟)١(وباطنهم؟
 !!وآل بيته؟
 ومعلوم أن الشبهات والشهوات يف أوائل ، إن املرتد إنام يرتد لشبهة أو شهوة:ًثانيا

 والكفار قد استولوا ،ك مستضعفني حيث كان املسلمون إذ ذا،اإلسالم كانت أقوى وأكثر
 ويلقون من أقارهبم وغريهم من املرشكني ، وكان املسلمون يؤذون بمكة،عىل أرجاء األرض

                                                
 .من هذا الكتاب) ٤٨ -٢٤: ( انظر)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٣٢

 وقد اتبعوه ، وهم صابرون عىل األذى متجرعون ملرارة البلوى،من األذى ما ال يعلمه إال اهللا
 .عداوته مقهور مغلوب وأهل األرض يد واحدة يف ، وهو وحيد فرد يف أمرهص

 وتركوا ما كانوا عليه من الرشف ،وقد هاجر بعض املسلمني وتركوا ديارهم وأمواهلم
 .صًوالسؤدد يف قومهم حبا هللا ولرسوله 

ًوهذا كله إنام فعلوه طوعا واختيارا ورغبة ً فمن كان إيامنه راسخا مثل اجلبال الشاخمة ،ً
 وانتشار ،بعد ظهور آيات اإلسالم باهللا عليكم كيف سيكون إيامهنم ،يف حال الضعف والعوز

ُ وهم يعلمون أن خمالفة أمره كفر ، فيام بعدصراياته؟ وما الذي محلهم عىل معصية الرسول 
 !  ورجوع عن دينه؟،برهبم

ويرتكوا !  يف الكفر باهللافهل يعقل أن يطيع املهاجرون واألنصار مجيعهم أبا بكر 
ً ديارهم يبتغون فضال من اهللا ورضوانا  وهم الذين خرجوا من،صاتباع قول رسول اهللا 
 !وينرصون اهللا ورسوله؟

 مع أن ،ً كيف يكون يسريا عىل النفس اإلقدام عىل احلكم بكفر الصحابة وردهتم:ًثالثا
 مل ،)سلوين قبل أن تفقدوين (: الذي روي عنه أنه قال، وهو العامل الفقيه×ًاإلمام عليـا 

ِ ومل يسب ذرية أحد منهم وال غنم ماهلم،وصفنيًيكفر أحدا ممن قاتله من أهل اجلمل   لكنه ،ِ
 وهذا مع من قاتله فكيف بمن مل يقاتله كأيب بكر وعمر وعثامن ،كان من أبعد الناس عن ذلك

 ! ؟وغريهم
 وسائر الصحابة يف ا مثلام حكم أبو بكر ،بل إنه مل حيكم عىل هؤالء بحكم املرتدين

ال يتبع  (: ينادي املنادي يف يوم اجلمل ويقول له×ن  وكا،بني حنيفة وأمثاهلم من املرتدين



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٣٣

 .)١()! وال هيتك سرت، وال تكشف عورة، وال جيهز عىل جريح،مدبر
 ومل ،إنا مل نقاتلهم عىل التكفري هلم (: ألهل حربه×وكام كان يقول اإلمام عيل 

 .)٢() ورأوا أهنم عىل احلق، ولكنا رأينا أنا عىل احلق،نقاتلهم عىل التكفري لنا
 وقد ، وينهانا عن جمالسة أهل السوء، بمجالسة الصاحلنيص كيف يأمرنا النبي :ًرابعا

!  فمن املخطىء يا ترى؟-!كام يزعمون- الصحابة املرتدين املنافقني صجالس النبي 
 ! يف حياته وبعد موته؟-كام يزعمون-  من هؤالء املرتدين صوكيف ال حيمي اهللا نبيه 

 وينهانا عن تزويج ، بمصاهرة أهل الدين واخللق احلسنصبي  كيف يأمرنا الن:ًخامسا
 هذا األمر ويصاهر املرتدين ويصاهرونه ص ثم خيالف هو بنفسه ،أهل الكبائر والذنوب

  يف مصاهرته ألولئك النفر؟ صفهل أخطأ النبي ! كأيب بكر وعمر وعثامن وأيب سفيان؟
ار الصحابة؛ كأيب بكر وعمر وعثامن أبناءهم بأسامء كب إلملاذا يسمي أهل البيت  ً:سادسا

  ! وحيرصون عىل ذلك؟ مع أن هذه األسامء مهجورة يف جمالس العزاء عندنا يف هذا الزمان

 إذ ،فمن ادعى أهنم كفار ومرتدون فله أن جييز التسمية بأسامء فرعون وقارون وغريهم
 . والكفر ملة واحدة،األمر مرجعه واحد

 إال النهل من منهلهم  إلل البيت هداللة يف إظهار احلب ألًونحن نعلم مجيعا أنه ليس ثمة 
  . مع التقيد بعلمهم املبارك،املبارك

ًكيف نجوز اللعن والسب عىل من خالف اإلمام عليا  ً:سابعا  وقتله؟ وقد أنكر ×ّ
  بنفسه عىل شيعته لسبهم ولعنهم ملعاوية؟ ×اإلمام 

                                                
 ).٣٢/٢٥٢: (، بحار األنوار)١١/٥٢: (مستدرك الوسائل:  انظر)١(
 ).٣٢/٣٢٤: (، بحار األنوار)٤٥:ص: ( قرب اإلسناد)٢(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٣٤

 .)١(!؟ كرهت لكم أن تكونوا لعانني شتامني:وقال هلم
 فلم يثبت أن الصحابة نرشوا فكرة باطلة يف زمن ، وفق ما يقرأه املنصف للتاريخ:ًثامنا

 . أو ثاروا عليه عندما أسس الدولة اإلسالمية وعزز أركاهنا،صالنبي 
 .. وبعضهم مات ألجل ذلك،بل كانوا حياولون جاهدين مساندته بأمواهلم وأرواحهم

 واقتناص الفرص لنيل حظوظ ،ن إىل حفظ نفسهفهل املنافق يعمل كل ذلك؟ أم أنه يرك
 !الدنيا؟

 أليست فيها الداللة عىل الصدق والثبات عىل ، الفتوحات واملالحم اإلسالمية:ًتاسعا
 وزهق لألرواح ، وهوى النفس، أم إهنا داللة عىل حب الصحابة للدنيا؟صمنهج النبي 

 واألنفس يف الباطل؟
ون األكفاء من الرجال ملساندهتم يف إنشاء  مؤسسو الدول املعارصة خيتار:ًعارشا

  ..دولتهم
ً ختبطـا من غري حسن تدبري - فاختار ،فهل يعقل أن اهللا أمهل نبيه من الرعاية والعناية

 مع أنه خاتم الرسل ، حفنة من املنافقني ليعينوا نبيه يف نرش دينه- وال تقدير لعواقب األمور
 ! وغريها من الدول اإلسالمية؟،ثةبل ويمّكن اهللا هلم يف زمن خالفة الثال

 إذا كان الصحابة : للعامي املسلم احلق يف االستفسار عن قضية هامة:حادي عرش
مثل األحكام ! ُ فعىل هذا فإن كل ما نقل عنهم فهو باطل..مرتدين مارقني مغريين لدين اهللا

 ...الرشعية وغريها
 !عىل قرآن نقله هؤالء؟وكيف نعتمد ! ؟ بأي رشع صحيح سوف نتعبد به ربنا:ًإذا

                                                
 ).١٠٢:ص: (، وقعة صفني)٣٢/٣٩٩: (، بحار األنوار)١٢/٣٠٦: (ك الوسائلمستدر:  انظر)١(



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٣٥

 جيب علينا أن نعلم علم اليقني أن أعداء اإلسالم ابتدعوا الطعن يف :أهيا القارئ الكريم
 ص ألهنم هم الذين نقلوا القرآن والسنة باألسانيد املتواترة عن النبي ؛صأصحاب النبي 

 أو ،اهبا املقدسوال توجد ديانة من الديانات عىل وجه األرض يتوافر عندها إسناد متواتر لكت
 الذين حيبون أصحاب نبيهم ، إال املسلمني-إن كانوا من أهل الكتب الساموية- لسنة نبيها 
 . ويوالوهنمص

 وصال إلينا عن طريق أيب بكر وعمر وعثامن وعيل صفالقرآن العظيم وسنة النبي 
 وهبذا يتبني لنا ، ومن اتبعهم بإحسـان وساروا عىل خطاهم وهدهيم،يوإخواهنم 

 ، وإبعاد املسلمني عن إسالمهم،وضوح امتداد املخطط احلاقد الذي يستهدف هدم الدينب
 * : فقال، كام حذرنا ربنا تبارك وتعاىل عنهم،واتباعهم ملة اليهود والنصارى    

             & ]١٢٠:البقرة[.  
  : يف دعاء القيامصأن نقول ما كان يقوله نبينا وسيدنا حممد وآخر دعوانا 

اللهم رب جربائيل وميكائيل وإرسافيل فاطر السموات واألرض عامل الغيب (
 اهدنا ملا اختلف فيه من احلق بإذنك ،والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون

 .)إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم
 

  آمني..ني آم..آمني



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٣٦



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٣٧

 


 . القرآن الكريم-١
 نرش مرتىض مشهد مقديس - أبو منصور أمحد بن عيل الطربيس - االحتجاج -٢

 .)هـ١٤١٣(
 - انتشارات كنكرة جهاين -) باملفيد( حممد بن حممد النعامن امللقب - االختصاص -٣

 .)هـ١٤١٣ (-قم 
  – انتشارات رشيف رضا -ي  حسن بن أيب احلسن الديلم- إرشاد القلوب -٤
 .)هـ١٤١٢(
 . بريوت- دار اهلادي - السيد الفاين األصفاين - آراء حول القرآن -٥
 -  دار الكتب اإلسالمية - أمني الدين فضل بن حسن الطربيس - إعالم الورى -٦
 .طهران
 -) بالصدوق(أبو جعفر حممد بن بابويه القمي املعروف  – أمايل الصدوق -٧

 .)هـ١٣٦٢ (-تابخانه إسالمية انتشارات ك
 انتشارات دار -  شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس - أمايل الطويس -٨
 .)هـ١٤١٤ (- قم -الثقافة 
 - لبنان - بريوت - مؤسسة الوفاء - الشيخ حممد باقر املجليس - بحار األنوار -٩

 .)هـ١٤٠٤(
 - مكتبة آية اهللا املرعيش -الصفار  حممد بن احلسن بن فروخ - بصائر الدرجات - ١٠

 )هـ١٤٠٤(قم 



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٣٨

 انتشارات جامعة - السيد رشف الدين حسني اسرتابادي - تأويل اآليات الظاهرة - ١١
 .)هـ١٤٠٩ (- قم -مدرسني 
 - دار الكتب اإلسالمية - أبو جعفر حممد عبد احلسن الطويس -  هتذيب األحكام - ١٢

 .)هـ١٣٦٥ (-طهران 
 مؤسسة البعثة للطباعة - الطبعة األوىل - نارص مكارم الشريازي - تفسري األمثل - ١٣

 . بريوت- والنرش 
 مطبعة جامعة ، الطبعة الثانية، احلاج سلطان حممد اجلنابذي- تفسري بيان السعادة - ١٤
 .طهران

 أمحد : حتقيق، الطبعة األوىل، أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس- تفسري التبيان - ١٥
 . مكتب اإلعالم اإلسالمي،م ق،حبيب العاميل

 الطبعة األوىل مؤسسة ، السيد حممد احلسيني الشريازي- تفسري تقريب القرآن - ١٦
 . بريوت-الوفاء 

 ، الطبعة الثالثة، أمني الدين أبو عيل الفضل الطربيس- تفسري جامع اجلوامع - ١٧
 . جامعة طهران،مؤسسة النرش والطبع

 دار التعارف ، الطبعة األوىل،سبزواري النجفي الشيخ حممد ال- تفسري اجلديد - ١٨
 . بريوت- للمطبوعات 

 - مكتبة األلفني ، الطبعة األوىل، السيد عبد اهللا شرب- تفسري اجلوهر الثمني - ١٩
 .الكويت
 - دار البالغة للطباعة والنرش ، الطبعة األوىل، السيد عبد اهللا شرب- تفسري شرب - ٢٠
 .بريوت



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٣٩

 الطبعة األوىل دار ،)الفيض الكاشاين(وىل حمسن امللقب بـ امل-  تفسري الصايف - ٢١
 . مشهد-املرتىض للنرش 

 املكتبة العلمية - طهران ، أبو النرض حممد بن مسعود بن عياش- تفسري العيايش - ٢٢
 .اإلسالمية
 مؤسسة دار -  قم - الطبعة الثالثة - عيل بن إبراهيم القمي - تفسري القمي - ٢٣

 .رشالكتاب للطباعة والن
 . دار العلم للماليني، الطبعة الثالثة، حممد جواد مغنية- تفسري الكاشف - ٢٤
 دار إحياء : بريوت، أمني الدين أبو عيل الفضل الطربيس- تفسري جممع البيان - ٢٥

 .)هـ١٣٧٩ (،الرتاث العريب
 : الطباعة الثانية قم، الشيخ حممد باقر النارصي- تفسري خمترص جممع البيان - ٢٦
 . النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسنيمؤسسة
 : الطبعة األوىل قم، املوىل نور الدين حممد بن مرتىض الكاشاين- تفسري املعني - ٢٧

 .مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي
 دار الكتب - طهران ، مري سيد عيل احلائري الطهراين- تفسري مقتنيات الدرر - ٢٨
 .اإلسالمية
 . دار اهلدى، الطبعة األوىل، السيد حممد تقي املدريس-دي القرآن  تفسري من ه- ٢٩
 .)هـ١٤٠٢( املطبعة العلمية ، قم، حممد الكرمي- تفسري املنري - ٣٠
 دار ، الطبعة الثالثة بريوت، السيد حممد حسني فضل اهللا- تفسري من وحي القرآن - ٣١

 .الزهراء للطباعة والنرش
 دار الكتب : طهران، الطبعة الثالثة، حسني الطبطبائي السيد حممد- تفسري امليزان - ٣٢
 .اإلسالمية



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٤٠

 : قم-  الطبعة الثانية ، الشيخ عبد عيل بن مجعة احلويزي- تفسري نور الثقلني - ٣٣
 .املطبعة العلمية

 - قم - دار القرآن الكريم - عيل بن احلسني بن أيب جامع العاميل - تفسري الوجيز - ٣٤
 .الطبعة األوىل

 انتشارات رشيف رضا - أبو جعفر حممد بن عيل بن بابويه القمي -ب األعامل  ثوا- ٣٥
 .)هـ١٣٤٦ (- قم -

 . قم- النارش مجاعة املدرسني - املحقق البحراين - احلدائق النارضة - ٣٦
 انتشارات -) الصدوق( أبو جعفر حممد بن عيل بن بابويه القمي - اخلصال - ٣٧

 .)هـ١٤٠٣ (- قم -جامعة مدرسني 
 -  قم -) عج( مدرسة اإلمام املهدي - قطب الدين الراوندي - الدعوات - ٣٨

 .)هـ١٤٠٧(
 - مؤسسة النرش يف جامعة طهران -  ابن داود احليل - رجال ابن داود - ٣٩

 .)هـ١٣٨٣(
 ،قم -  منشورات الرمحن- أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس - رجال الطويس - ٤٠

 .إيران
 - انتشارات دانشكار -ر بن عبد العزيز الكيش  حممد بن عم- رجال الكيش - ٤١

 .)هـ١٣٤٨ (- مشهد 
 . ابن نرص البخاري- رس السلسلة العلوية - ٤٢
 - طبعة دار املعارف - السيد هاشم معروف احلسيني - سرية األئمة االثني عرش - ٤٣

 .الطبعة السادسة
 . موىل حممد صالح املازندراين- رشح أصول الكايف - ٤٤



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٤١

 كتابخانه آية اهللا املرعيش - عبداحلميد بن أيب احلديد املعتزيل -لبالغة  رشح هنج ا- ٤٥
 .)هـ١٤٠٤ (-  قم-

 العالمة املحقق السيد جعفر مرتىض -  ص الصحيح من سرية النبي األعظم - ٤٦
 . الطبعة الرابعة- بريوت - دار اهلادي -العاميل 
 -  قم -هلادي  نرش ا-) ع( اإلمام عيل بن احلسني - الصحيفة السجادية - ٤٧

 .)هـ١٣٧٦(
 آية اهللا العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي - رصاط النجاة يف أجوبة االستفتاءات - ٤٨

 . الطبعة األوىلص دار املحجة البيضاء دار الرسول األكرم -
 انتشارات -) الصدوق( أبو جعفر حممد بن عيل بن بابويه القمي : علل الرشائع- ٤٩

 . قم-مكتبة الداوري 
 - قم - انتشارات جامعة مدرسني - ابن بطريق حييى بن حسن احليل : العمدة- ٥٠

 .)هـ١٤٠٧(
مجال الدين أمحد احلسني بن عيل بن مهنا  – عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب - ٥١

 . النجف– منشورات املطبعة احليدرية -هـ ٨٢٨ت» ابن عنبة«
 -  قم - ×شارات سيد الشهداء  انت- ابن أيب مجهور األحسائي : عوايل الآلىل- ٥٢

 .)هـ١٤٠٥(
 انتشارات جهان -) الصدوق( أبو جعفر حممد بن عيل :× عيون أخبار الرضا - ٥٣

 .)هـ١٣٧٨ (-
 -) هـ١٤٠٤( الطبعة الثانية -  الشيخ احلسن بن موسى النوبختي : فرق الشيعة- ٥٤

 . لبنان- بريوت -منشورات دار األضواء 
 .)هـ١٤٠٦ (- ) ع(ؤمتر لإلمام الرضا  نرش امل- ) ع( فقه الرضا - ٥٥



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٤٢

 . طهران- مكتبة نينوى - عبداهللا بن جعفر احلمريي -  قرب اإلسناد - ٥٦
 .)هـ١٣٦٥ (-  دار الكتب اإلسالمية -  حممد بن يعقوب الكليني - الكايف - ٥٧
 جاب مكتبة بني - أبو احلسن عيل بن عيسى األربيل : كشف الغمة يف معرفة األئمة- ٥٨

 .)هـ١٣٨١ (-هاشم تربيز 
 دار - العالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور -  لسان العرب - ٥٩

 . الطبعة األوىل-الفكر للطباعة والنرش 
 . قم- انتشارات مكتبة الفقيه - ورام بن أيب فراس : جمموعة ورام- ٦٠
 . مؤسسة مطبوعايت إسامعياليت- عيل القهبائي : جممع الرجال- ٦١
 . ط. قم-  مؤسسة املعارف اإلسالمية - السيد هاشم البحراين :ة املعاجز مدين- ٦٢
 .األوىل

 - مؤسسة آل البيت عليهم السالم - حسني النوري الطربيس : مستدرك الوسائل- ٦٣
 .)هـ١٤٠٨ (-قم 

عطاين   نرش مؤسسة مطبوعايت- سعد بن عبداهللا األشعري : املقاالت والفرق- ٦٤
 .)م١٩٦٣(طهران 

 - قم -  مؤسسة النرش اإلسالمي -  الشيخ الصدوق - حيرضه الفقيه  من ال- ٦٥
 .)هـ١٤١٣(

 -  أبو جعفر حممد بن عيل بن شهر آشوب املازندراين :× مناقب آل أيب طالب - ٦٦
 .)هـ١٣٧٩ (- قم -مؤسسة انتشارات العالمة 

ة  مؤسس-  العالمة مريزا حبيب اهللا اخلوئي : منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة- ٦٧
 . بريوت،دار الوفاء



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٤٣

 اختاره - × من كالم أمري املؤمنني أيب احلسن عيل بن أيب طالب - هنج البالغة - ٦٨
 . قم- انتشارات دار اهلجرة -الرشيف الريض 

 . قم-  مؤسسة دار الكتاب - السيد فضل اهللا الراوندي : النوادر- ٦٩
 - قم -ة اهللا املرعيش  مكتبة آي- نرص بن مزاحم بن سيار املنقري - وقعة صفني - ٧٠

 .)هـ١٤٠٣(
 - قم - مؤسسة آل البيت - حممد بن احلسن احلر العاميل - وسائل الشيعة - ٧١

 .)هـ١٤٠٩(
 

*  *  * 



 

 قالن في أولياء الرحمنما قاله الث ١٤٤

 
 
 
 
 

 
 


